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 לקחים ממערכת הבריאות

 מושב שני/ גד רבינוביץ ' פרופ

 
A Measurement System for Comparative Evaluation 

of Primary Health Care in Israel 
 

http://www.israelhpr.org.il/heb/code/doc1/public_report_2001_2003.pdf 
Raskin-Segal A., Rabinowitz G., Porath A. 
Ben-Gurion University of the Negev, Israel 

 

Objectives: This research project aimed to develop a measurement system for 
comparative assessment of primary health-care providers in Israel. The measurement 
system consists of three main components: (1) a set of measures; (2) an auditing system; 
and (3) a reporting system (see the above link).  

Methods: One of the main difficulties in the project was to reach agreement of the various 
stakeholders on the major issues and outcome measures. We overcame these obstacles by 
guiding the research through a senior steering committee and by an agreement to keep 
confidential the results of the selected measures. The steering committee members were 
representatives of the four HMOs ("Kupot-Holim"), local experts and the president of the 
Israeli Quality Association as a public representative. We have relied, where applicable, on 
internationally recognized methodologies such as HEDIS-2000 at USA governed by NCQA 
(The National Committee for Quality Assurance), and NHS at the Great Britain. Their 
measures are widely used and are well established on what is called "evidence based 
medicine". Special consideration was given to keeping the measurement system dynamic, 
balanced and an effective managerial tool. 

We have examined the applicability and importance of these measures for the Israeli health 
care systems. Then criteria were defined to validate the credibility and availability of the 
needed data in the information systems, and the compatibility of the calculations. Surprisingly, 
after a couple of years of an action research with the 4 Israeli HMO's, they decided to give us 
the data in order to get the national figures.  Hence, we have developed a reporting 
methodology and produced and published the first national report for healthcare measures. In 
contrast to most similar systems abroad, the Israeli version is based on census data and not 
on sample. 

The specification of each measure includes operational definitions, data sources, sampling 
procedures, computation algorithm and statistical standards. The auditing system consists of 
information system standards, measurement system standards, and a self-assessment tool. 
The tool enables the HMO to prepare itself for the auditing process and to verify the 
compliance of its measurement system. The audit enables evaluation of the information 
system to achieve and process the medical, demographic and organizational information. In 
addition, it enables to certify compliance of the measurements specifications, by implementing 
uniform auditing methodology in the HMOs. The reporting system includes reporting 
methodologies and procedures, characterization of information-system requirements and 
assessment of compatibility of the health-care provider.  
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Results: The set of measures were gradually built and improved as experience and 
confidence were accumulated. The current set contains a number of measures in each of the 
following subjects: Asthma, Diabetes, Breast Cancer and Flu shots. These measures were 
successfully produced and their national figures have been recently published. Development 
of additional measures and a comparative report are underway. Some HMOs have engaged 
in healthcare improvement projects that were initiated due to their internal reports of these 
measures. Recently, the Health Ministry has embraced this project and transformed it from a 
research endeavor into a formal national initiative. 

Conclusions: The proposed measurement system provides the Health Ministry, health-care 
providers and consumers of primary health-services a tool to monitor trends and compare the 
performance, including clinical performance, of various health-care providers in Israel. If fully 
implemented, the system will enable the Ministry of Health to assess the impact of the recent 
National Health Insurance Law on the quality, effectiveness and cost of primary health 
services in Israel.  
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 מבחר תקצירי מאמרים

מושב שני/ רוחמה אבן ' פרופ  

 

Abstract (From – Even, R. (2004). Using Assessment to Inform Instructional Decisions: 
How Hard Could It Be?  Paper presented at Topic Study Group 27 on “Research and 
development in assessment and testing in mathematics education” at the 10th International 
Congress on Mathematical Education (ICME). Copenhagen, Denmark. 

http://www.icme-organisers.dk/tsg27/papers/04_Even_fullpaper.pdf 

This paper examines two problems associated with the expectation that teachers use reform 
assessment. One problem is related to teacher sense-making of assessment data. Teacher 
sense-making of assessment data is analyzed, showing that teacher interpretation processes 
of students’ understanding, knowledge and learning of mathematics draws on rich knowledge 
base of understandings, beliefs, and attitudes. Consequently, the process of teacher sense-
making of students’ understanding involves ambiguity and difficulties. The other problem dealt 
with in this paper is related to ways of helping teachers adopt reform assessment. An 
illustrative case for ways of helping teachers take on reform assessment is examined, 
analyzing it on three dimensions: assessment methods and tools, degree of integration of 
assessment with instruction, and assessment purposes. It appears that attention is given to 
teaching teachers how to use a reform assessment tool, but for traditional assessment 
purposes. Still, learning to use the new assessment tool influenced instruction and made 
assessment and instruction more integrated than before – a characteristic of reform 
assessment. The paper concludes with a discussion of the current expectation that teachers 
use assessment data to improve instruction. 

 

Excerpt (From Even, R. et al. (2001). Position paper on the advancement of junior-high 
mathematics teaching. Rehovot, Israel: MANOR, the Weizmann Institute of Science (in 
Hebrew).  

http://stwww.weizmann.ac.il/manor/learning/position/content.htm 

בהישגי , בדרך כלל, הספר מתמקדת של הוראה ולמידה של המתמטיקה בביתהערכה כיום 

היא שהערכה של החינוך  עמדתנו .נמדדים עם סיום הלמידה באמצעות מבחנים אשר, תלמידים

  ,דרכי חשיבה, תהליכי למידה: הישגיםהספר צריכה להקיף ממדים נוספים של  המתמטי בבית
צוות  עבודת:  לכלול שני תחומים נוספיםעליה, כן כמו .בודה בצוות כישורי ע,תקשורת כישורי

 ההערכה .הספר המתמטי בבית החינוךיוזמות ומפעלים בתחום , גישות ;המורים למתמטיקה
 להיות חלק בלתי נפרד חייבוביצועה בשלושת התחומים האלה , מעצבת ומסכמת להיותצריכה 

להשתמש במגוון  חשוב .הספר  השוטפים בביתההוראה והפעילות המתמטית, הלמידה מתהליכי

ולהשתמש , את ההערכה על פי קריטריונים מתאימים לבצע, ממדי כלים שיספקו מידע רב

 .ספרית הבית והפעילותבתוצאות לתכנון המשך ההוראה 
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Abstract (From Even, R. (2004). Integrating knowledge and practice in the preparation of 
providers of professional development for teachers: Theoretical and empirical 
challenges.  Paper presented at the invited presidential international panel on "International 
perspectives on teacher professional development" at the Annual Meeting of the American               
Educational Research Association (AERA). San Diego, CA, USA.                                  

http://stwww.weizmann.ac.il/personal/RE_AERA_2004.pdf 

The overriding aim of MANOR (National Mathematics Teacher Center) in the last decade has 
been to provide a theoretically sound, research-based and practically feasible framework to 
support Professional Development (PD) for teachers of mathematics at an era of curriculum 
reform in Israel. This paper discusses the Israeli context in which this research project was 
situated, and then focuses on a main component of MANOR, namely, the two-year MANOR 
Program for the preparation of a professional group of PD providers/teacher leaders/in-
service teacher educators. A central characteristic of the Program is the development and 
integration of knowledge and practice. The paper explicates the theoretical orientations on 
which the research project draws, both for designing the MANOR Program and for studying it. 
Analysis of three examples of Program activities exemplifies some of the learning 
experiences provided at the MANOR Program, illustrating the drawing on the theoretical 
orientations, and demonstrating participants’ learning and problematic aspects. 
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 שימוש אפקטיבי במידע כדי לתמוך בפרקטיקה
 מושב שני/ רמי בנבנישתי ' פרופ

-evidence(בעשורים האחרונים מושם דגש רב במקצועות המסייעים על עשייה מבוססת ראיות 
based practice .(לית מצאתי דגש על שני מנגנונים במסגרת פעילותי בתחום העבודה סוציא

, מחקרי הערכה ותוצאות: מרכזיים שנועדו להבטיח שהפעילות המקצועית תושתת על ידע תקף

הרואה בכל איש מקצוע חוקר הבוחן ) scientific practitioner (חוקר-וגישת איש המקצוע כמדען

 single(של מקרה יחיד למשל באמצעות מערכי מחקר , את עבודתו ויוצר ידע הרלבנטי לפעילותו
case design .(אך מגבלותיהם בתחומי העבודה הסוציאלית , לשני מנגנונים אלו יתרונות רבים

 . מחייבים שינויי תפיסה והרחבה של דרכי הפעילות) ולעניות דעתי גם בתחום החינוך(

 אחת מגבלה. בין יתר המגבלות של מחקרי הערכה ותוצאות ניתן למנות מספר מגבלות מבניות

היא הקושי המהותי להכליל מהממצאים של ניסוי במחקר מבוקר על הפעלת התכנית בהקשר 

להקשר שבו מופעלות התערבויות חברתיות יש השפעה מכרעת על דרכי הפעלתן , לטענתי. אחר

, אפשר להשוות בין האפקטיביות של התערבות מסוימת בסביבה-אי, כך למשל. ועל תוצאותיהן

לבין האפקטיביות שלה כשהיא מופעלת בסביבה דלה , ברתיים משלימיםשבה יש שירותים ח

ההבדלים בין בתי ספר כה רבים עד שההכללה מניסיון מבוקר בבתי ספר . בהתערבויות אחרות

לבתי ספר אחרים הממוקמים בהקשר אחר היא ) שבדרך כלל אינם נבחרים באופן אקראי(בודדים 

 מורכבות מהרבה מאוד מרכיבים –' התכניות '–ויות ברוב המקרים ההתערב, כמו כן. בעייתית

במקרים רבים מתעורר קושי אמתי ). לאנלוגיה לתרופות, למשל, בניגוד(זמנית -המופעלים בו

פעמים רבות כל כך ניכר דמיון מועט בין ). integrity(להבטיח את האמינות של הפעלת התכנית 

ובדרך כלל הדלות יותר ,  הרבות והשונותלבין הִגרסות, התכניות כפי שעוצבו במקור ונבחנו

כאשר נאמר לפעמים שמפעילים תכנית , לפיכך. במשאבים מאשר אלו של התכנית המקורית

משום שאפשר שאין מדובר כלל , יש להתייחס לכך בחשדנות, כיעילה במחקר מבוקר' שהּוכחה'

ואין ' ישורי חייםכ'אני מניח שיש עשרות ִגרסות שונות של תכניות , למשל. באותה התכנית

קושי מרכזי נוסף נובע . של כישורי חיים היא אפקטיבית' תכניתה'משמעות רבה לשאלה האם 

השקעה זו גורמת לכך שרק . מההשקעה הגדולה הנדרשת לצורך עריכת מחקרי הערכה מבוקרים

אפשר להישען על ההערכה ועל מחקרי -ואי, חלק קטן מאוד מהתכניות יזכו להערכה מתאימה

 . אות כמנגנונים יחידים לשימוש בידע תקף בבחירת התערבויותתוצ

חשוב להדגיש את חשיבותם של מחקרי ההערכה והתוצאות כמרכיב חיוני , למרות כל האמור לעיל

חיוני ליצור מנגנונים שיוכלו לקדם . שמטרתם לבסס את תהליכי העבודה על ידע תקף, באמצעים

 .   בנותהערכות מבוקרות של תכניות התערבות מו

אחד האמצעים האלטרנטיביים למחקרי הערכה מבוקרים המשווים בין קבוצות שקיבלו 

כחלק מהעבודה המקצועית , כלומר. חוקר-הוא דגש על איש המקצוע כמדען, התערבויות שונות

יש צפייה להערכה מתמשכת ושיטתית של תוצאות העבודה ובחינת האפקטיביות היחסית של 

, scientific practitioner-המופיע בשמות שונים אך ידוע בעיקר כ, ודל זהלמ. התערבויות שונות

כחלק ממבחני הרישוי למקצוע , לדוגמה. הייתה השפעה רבה על תחום העבודה הסוציאלית

נדרש המועמד למקצוע להוכיח , העבודה הסוציאלית המקובלים במדינות רבות בארצות הברית

אפשר לו לבחון את עבודתו באופן ביקורתי ושיטתי שליטה בכלים מתודולוגיים שאמורים ל

שהציפייה , כמעט ללא יוצא מהכלל, המציאות בשטח מוכיחה. ולהעריך את תוצאות התערבותו

. אינה מתממשת, שאנשי המקצוע יעריכו את עבודתם באופן שיטתי כחלק בלתי נפרד מפעילותם

העניין לשם הערכה מתמדת של התנאים ו, המציאות מצביעה על כך שלאנשי מקצוע אין הידע

נראה לי שהניסיון בתקופה האחרונה לשפר את ההכשרה של מנהלים על ידי . פעילותם האישית

 6



והציפייה שבבית הספר תתקיים פעילות הערכתית שוטפת הנשענת על , הדרכתם בתחום ההערכה

 . אינם מציאותיים, מורים שעברו השתלמות מתאימה

שנות את הדגשים באשר לניסיוננו לבסס את העבודה המקצועית על בעקבות ניתוח זה אני מציע ל

עלינו לשאול מהו המידע , במקום לנסות ולהעריך אפקטיביות של התערבויות. מידע תקף

. הרלבנטי ביותר הנחוץ כדי לתכנן את ההתערבויות שלנו ולבחון באיזו מידה השגנו את מטרתנו

העוזר לנו לבחון באיזו מידה אנו , וב מתמשךהדגש עובר לבניית כלים ותהליכים לקבלת מש

האם ניתן לזהות תחומים וקבוצות שבהם התקדמנו יותר ומהם המנופים , מתקרבים למטרה

 . היעילים ביותר להשגת שינוי בכיוון הרצוי

כלומר , ניטורלתחום ה, מתן ציונים וסנקציות, המטפורה עוברת מהתחום של הערכת הישגים

האתגר של אנשי המקצוע מתחום המתודולוגיה הוא . ועל המרחק מהמטרהקבלת מידע על מצבנו 

 את המידע שעשוי לספק לנו רמזים לגבי כיצד נוכל –לזהות את המידע שחשוב לערוך עליו ניטור 

 ולעצב את הדרכים הנאותות להציג –לתקן את פעילותנו המקצועית כדי להתקרב למטרות שלנו 

, כמו המנהל וצוותו, אנשי המקצוע בשטח. י המקצוע בשטחמידע זו בדרך שתוכל לסייע לאנש

אינם נדרשים לפתח כלי הערכה אלא עליהם ללמוד להשתמש במידע המתקבל ממנגנוני ניטור 

 . באופן שיקדם את מטרותיהם

הוא עיצובן והטמעתן של  , המדגישה ניטור שיטתי ומשוב מתמשך, אחד הביטויים לגישה זו

בין היתר עיצבתי . ייע לעובדים סוציאליים המגישים שירותים ללקוחותשנועדו לס, מערכות מידע

מערכת מידע משולבת כדי להגיע לשימוש אפקטיבי במידע בתחום העבודה עם ילדים ועם 

  1.משפחות אומנה

במסגרת זו אני עורך . בשדה החינוך אני עוסק בתחום הקורבנות לאלימות ואקלים בית ספרי

המודל המנחה הוא של , גם כאן. ל היבטים שונים הרלבנטיים לאלימותסקרים ארציים מייצגים ע

לתת בידי מקבלי ההחלטות ברמה הלאומית משוב שיטתי ומתמשך על המצב  מטרתי. ניטור

כיום מסרטטים ממצאי הסקרים הנערכים מדי כשלוש שנים תמונה מפורטת של . בנושאים שונים

הנתונים . פיקוח ומגזר, שכבה, של לפי מגדרלמ, כלל התלמידים במדינה ושל קבוצות שונות

מאפשרים גם למידה מעמיקה יותר של מאפייני תופעת האלימות והקשרים בין המאפיינים 

לממצאים מעין אלו עשויה להיות השפעה חיובית על הניסיון . השונים של האקלים והאלימות

  2. האלימותששיפור בהם עשוי להפחית את רמות, לזהות תחומים בתפקוד בית הספר

למשוב ברמה הארצית יש רלבנטיות מוגבלת למקבלי ההחלטות ברמת הרשות המקומית ובית 

הרשות המקומית , פיתחנו מודל של ניטור המשלב בין בית הספר היחיד, לכן. הספר היחיד

נערכים סקרים בקרב כל התלמידים , במודל זה שהופעל בהרצליה במשך מספר שנים. והמדינה

הממצאים לגבי כל בית ספר מוחזרים אליו בדרך של דוח . בכל בתי הספר בעיר) יב-כיתות ד(

, )לפי מגדר ושכבות(הממצאים מצביעים על התפלגות התופעות השונות בבית הספר . וגרפים

משווים בין ממצאי בית הספר לבין הממוצע העירוני ובין הממצאים בשנה הנוכחית לאלו שבשנים 

                                                 
מידע בשירותי אנוש. 1993 ',ר, בנבנישתי  1    ;ירושלים, גנסאמ, מערכות

Benbenishty, R., and D. Oyserman, 1995.  “Integrated Information Systems for human services:  A 
conceptual framework, methodology and technology,” Computers in Human Services 12(3/4): 311-325. 

Benbenishty, R. (1997). Outcomes in the context of empirical practice. In E. J. Mullen and J. 
Magnabosco (Eds.), Outcomes measurement in the human services: Cross-cutting issues 
and methods. (pp. 198-208). Washington, D.C.: NASW.  
 
2   Benbenishty, R., and R. A. Astor, 2005.  School victimization embedded in context: Culture, 
neighborhood, family, school &   gender.  Oxford: Oxford University Press. 
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תוך , מחלקת החינוך העירונית ניתן משוב על כלל בתי הספר בעירל. קודמות באותו בית ספר

 .השוואה של הממוצע העירוני עם הממוצע הארצי ועם המצב בשנים קודמות

המשוב מאפשר לזהות . עם קבלת המשוב מתנהל תהליך של דיון והעמקה בממצאים ובמשמעותם

הוא תחילתו של  משוב אפואה. שינויים אך אינו יכול להוכיח באופן משכנע את הסיבות להם

האתגר הוא להציג את הממצאים בדרך . תהליך למידה ודיון המתבססים על ממצאים אמפיריים

  3.שתאפשר לזהות בהם מנופים לשינוי חיובי

הממצאים הם , אולם. כל מנהל חייב להתעמת עם הממצאים הנוגעים לבית הספר, לפי גישה זו

מתקיים תהליך של , במקביל. יתוח פתרונות בית ספרייםרק קרש קפיצה ללמידה בית ספרית ולפ

 ). best practices(' העשייה הטובה ביותר'במטרה לזהות את , למידה מעמיתים

בין היתר נראה . למודל של ניטור שהוצג כאן יש גם מגבלות לא מועטות ויש צורך להמשיך ולשפרו

,  שאינו נובע מסקר בקרב תלמידים,שיש מקום לחזק אותו על ידי איסוף של מידע שיטתי נוסף

חיוני להגביר את יכולתם של צוותי , כמו כן. למשל מידע שיטתי על הפרעות משמעת ועל עונשים

 .בית הספר לעשות שימוש מיטבי במידע המועבר להם

 

 

 

 
 

  

                                                 
3  Benbenishty, R.,  R. A.. Astor, and A. Zeira, 2003. “Monitoring school violence on the site level: 
Linking national-, district-, and school-level data over time,” Journal of School Violence 2(2): 29-50 
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 מבחר תקצירי מאמרים
מושב שני/ יואב כהן ר "ד  

 

 ?ל פריטיםהאם יש הטיה בסטטיסטים המשמשים לבדיקת ההטיה ש
 .2004אפריל , קליפורניה, דייגו-סן, הרצאה בכינוס האגודה האמריקנית למחקר חינוכי ,יואב כהן

 )באנגלית(
 

ית נהאמריק  SAT- שפריטי מבחן בבחינת ה1אחרונה נטען בספרות המחקר החינוכיל:  תמצית

לפיו  ש,ממצאהטיעון מתבסס על ה. מוטים נגד נבחנים מקבוצות מיעוט בעלות הישגים נמוכים

פריטים קלים בדרך כלל מוטים לרעת קבוצות המיעוט בעוד פריטים קשים מוטים לטובת 

 ההטיה את המסביר מורכב יסוציולינגוויסטפרידל הציע הסבר . אלוהנבחנים הבאים מקבוצות 

. תיעד פרידלשלתופעה חלופיים במחקר הנוכחי נבדקה האפשרות שיש הסברים  .הדיפרנציאלית

מצאנו , וכשאנו מניחים הנחות סבירות באשר לדרך פעולתם של הנבחנים, סימולציותבאמצעות 

פריטים קלים נמצאים כמוטים לרעת קבוצת , כי גם במבחנים שהגינותם אינה מוטלת בספק

הוכחנו כי ההטיה במצבים כאלה , במילים אחרות. המיעוט בעוד שפריטים קשים מוטים לטובתם

במחקר נבדקה .  הטיה של המבחןמוכיחהפקט סטטיסטי ואינה יכולה להיות תוצאה של ארטי

השפעתם של גורמים שונים המאפיינים את הנבחנים ואת קבוצות הנבחנים על עצמת ההטיה 

 . כביכול

 

 יתרונות ומכשלות: מחקרי הערכה בינלאומיים

דצמבר , םירושלי, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, 318' דוח מחקר מס, סימון ויואב כהן-ענת בן

 ).באנגלית (2004

 

מה . חלפו כארבעים שנה מאז ההשוואות הבינלאומיות הראשונות של הישגי תלמידיםתמצית  

צמח וגדל להיות מפעל , שהחל כניסוי מהוסס ומקוטע בהשוואת הישגים אקדמיים בארצות שונות

עים עניין גובר קובעי מדיניות מן העולם כולו מבי. שבו שותפות כמעט חמישים מדינות, מבוסס

 .ומכירים בחשיבותם לקידום רפורמות חינוכיות, והולך בתוצאות מחקרים אלו

איכותם של מחקרי ההשוואה הבינלאומיים הלכה והשתפרה עם השנים ככל שהצטבר ניסיון 

רבים המקרים שבהם קובעי המדיניות אינם מצליחים לרדת לעומקן של , למרות זאת. בתחום זה

נם ערים דיים להשפעה שיש לגורמים מתודולוגיים שונים על תוצאות התוצאות בגלל שאי

 .המבחנים

) נוסף על רמת ההישגים של התלמידים(במאמר נידונות ההשפעות האפשריות של גורמים אחרים  

, אופן העברת המבחנים, עם גורמים אלה נמנים שיטת הדגימה ואיכותה. על תוצאות המבחנים

סוגי הפריטים ומפרט התכנים הכלולים (מבנה המבחן ,  והתאמתםתרגום המבחנים לשפות שונות

הבנת גורמים אלה עשויה לסייע לפירוש מושכל . אופן הערכת המבחנים ואף קליטת הנתונים, )בו

 .של התוצאות ולהבנה טובה יותר של השינויים לאורך זמן

                                                 
1
 Freedle, R.O. (2003) Correcting the SAT’s ethnic and social-class bias: a method for re-estimating 
SAT scores. Harvard Educational Review, 73, 1-43. 
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 . כת החינוךיהודי בשלבים שונים של מער-השוואת הישגים במגזר היהודי ובמגזר הלא

 לקט ממצאים

ינואר : ירושלים, מרכז ארצי לבחינות ולהערכה, דוח מחקר. יואב כהן וכרמל אורן, כהן-תמר קנת

 )בהכנה, בעברית (2005

 

יהודי -במסמך זה רוכזו ממצאים על אודות הישגים לימודיים במגזר היהודי ובמגזר הלאתמצית  

ססים על דיווחים בנוגע לתוצאות שהתקבלו הנתונים מבו. בשלבים שונים של מערכת החינוך

חטיבת הביניים ובית הספר , במבחני הישגים ארציים ובינלאומיים ברמת בית הספר היסודי

הכולל מידע על הישגים בבחינות , וכן על מאגר הנתונים של מרכז ארצי לבחינות ולהערכה, התיכון

נמצא . די שנה א באוניברסיטאותבמבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות ובלימו, הבגרות

יהודי נמוך מממוצע ההישגים -ממוצע הציונים במגזר הלא, שבמרבית מדדי ההישגים שנבדקו

במדדים המבוססים על . הפער בין הממוצעים הוא בשיעור של כסטיית תקן אחת. במגזר היהודי

 מופנית תשומת בסיכום הממצאים. ציוני הבגרות מצטמצם מאוד הפער בין הישגי שני המגזרים

 .הלב להשפעתם האפשרית של תהליכי הברירה על הנתונים המדּווחים
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 מבחר תקצירי מאמרים
 מושב שני/ ויקטור לביא ' פרופ

 

Using Maimonides' Rule to Estimate the Effect of Class Size on Scholastic Achievement  
Joshua D. Angrist and Victor Lavy                                                                                     
Quarterly Journal of Economics, May 1999 

The twelfth century rabbinic scholar Maimonides proposed a maximum class size of 40. This 
same maximum induces a nonlinear and nonmonotonic relationship between grade 
enrollment and class size in Israeli public schools today. Maimonides’ rule of 40 is used here 
to construct instrumental variables estimates of effects of class size on test scores. The 
resulting identification strategy can be viewed as an application of Donald Campbell’s 
regression-discontinuity design to the class-size question. The estimates show that reducing 
class size induces a significant and substantial increase in test scores for fourth and fifth 
graders, although not for third graders. 

 

Evaluating the Effect of School Hours and Class Size on Student Achievement  
Using Dual Natural Quasi-Experimental Designs                                
Victor Lavy, October 1999 

The renewed focus on the importance of human capital for social development and economic 
growth, and the recently published evidence on wide international disparities in student 
achievements, have led to a new interest in the determinants of schooling quality. This paper 
evaluates the effect on student achievement of two of the most costly school inputs: schooling 
hours and class size. To overcome the fact that the levels of these inputs are functions of 
students’ ability and past achievement, I use two quasi-experimental discontinuity designs 
that partly determine the level of school hours and class size in Israeli primary schools. The 
instrumental variable results suggest that increasing school hours and reducing class size 
have significant effects on students’ achievements. The OLS results, in contrast, show no (or 
perverse) effects of both inputs on achievement. The cost equivalent tradeoff between school 
hours and cost size suggest that it is more cost effective, at the margin, to augment school 
time than to reduce class size. These results are relevant for assessing recent educational 
reforms in the U.S. and the U.K. that focus solely on class-size reduction.                                                                 

 

Does Teacher Training Affect Pupil Learning? Evidence from Matched Comparisons in 
Jerusalem Public Schools 
Joshua D. Angrist, MIT and NBER                                                                                       
Victor Lavy, Hebrew University of Jerusalem and NBER                                                   
Journal of Labor Economics 2001 

Most research on the relationship between teacher characteristics and pupil achievement 
focuses on salaries, experience, and education. The effect of in-service training has received 
less attention. We estimate the effect of in-service teacher training on achievement in 
Jerusalem elementary schools using a matched-comparison design. Differences in- 
differences, regression, and matching estimates suggest training in nonreligious schools led 
to an improvement in test scores. The estimates for religious schools are not clear cut, 
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perhaps because training in religious schools started later and was implemented on a smaller 
scale. Estimates for nonreligious schools suggest teacher training provided a cost-effective 
means of increasing test scores. 

 

Evaluating the Effect of Teachers’ Group Performance Incentives on Pupil Achievement 
Victor Lavy, Hebrew University  and NBER                                                                          
Journal of Political Economy, Vol. 110, December 2002 

Proposals to use teachers’ performance incentives have recently attracted considerable 
attention. However, there is very little experience with applying incentives in schools. This 
paper provides evidence on the causal effects of two programs: the first provided the school 
and its teachers with monetary performance incentives and the second with additional 
conventional resources. The assignment of schools to the two programs was not random; 
therefore, identification is a central issue in the empirical analysis. The empirical results 
suggest that schools’ and teachers’ group monetary incentives caused significant gains in 
many dimensions of students’ outcomes. Endowing schools with more resources also led to 
improvement in student performance. However, the comparison based on cost equivalency 
suggests that the teachers’ incentive intervention is much more cost effective. 

 

New Evidence on Classroom Computers and Pupil Learning 
Joshua Angrist and Victor Lavy                                                                                               
The Economic Journal, October 2002 

How technology affects learning has been at the centre of recent debates over educational 
inputs. In 1994, the Israeli State Lottery sponsored the installation of computers in many 
elementary and middle schools. This program provides an opportunity to estimate the impact 
of computerization on both the instructional use of computers and pupil achievement. Results 
from a survey of Israeli school-teachers show that the influx of new computers increased 
teachers’ use of computer-aided instruction (CAI). Although many of the estimates are 
imprecise, CAI does not appear to have had educational benefits that translated into higher 
test scores.  

 

Immigrating to Opportunity: Estimating the Effect of School Quality Using a Natural 
Experiment on Ethiopians in Israel 
Eric D. Gould, Victor Lavy and M. Daniele Paserman                                                                  
http://economics.huji.ac.il/facultye/lavy/Gould-Lavy-Paserman_Ethiopians_November2003.pdf 

In May 1991 fifteen thousand Ethiopian Jews were brought to Israel in an overnight airlift and 
sorted in a haphazard and essentially random fashion to absorption centers across the 
country. This quasi-random assignment produced a natural experiment whereby the initial 
schooling environment of Ethiopian children can be considered exogenous to their family 
background and parental decisions. We examine the extent to which the initial elementary 
school environment affected the high school outcomes of Ethiopian children, using 
administrative panel data on the educational career of each child in Israel through much of the 
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1990s. The results show that the early schooling environment has an important effect on high 
school dropout rates, repetition rates, and the passing rate on matriculation exams necessary 
to enter college. The results are robust to using alternative measures of the schooling 
environment and to the inclusion of community fixed effects, which suggests that aspects of 
the elementary school itself are important for high school success. 

 

Performance Pay and Teachers' Effort, Productivity and Grading Ethics 
Victor Lavy                                                                                                                            
NBER working paper series 10622, August 2004 

Performance-related incentive pay for teachers is being introduced in many countries, but 
there is little evidence of its effects. This paper evaluates a rank-order tournament among 
teachers of English, Hebrew, and mathematics in Israel. Teachers were rewarded with cash 
bonuses for improving their students' performance on high-school matriculation exams. Two 
identification strategies were used to estimate the program effects, a regression discontinuity 
design and propensity score matching. The regression discontinuity method exploits both a 
natural experiment stemming from measurement error in the assignment variable and a sharp 
discontinuity in the assignment-to-treatment variable. The results suggest that performance 
incentives have a significant effect on directly affected students with some minor spillover 
effects on untreated subjects. The improvements appear to derive from changes in teaching 
methods, after-school teaching, and increased responsiveness to students' needs. No 
evidence found for teachers' manipulation of test scores. The program appears to have been 
more cost-effective than school-group cash bonuses or extra instruction time and is as 
effective as cash bonuses for students. 

 

The Effect of High Stakes High School Achievement Awards: Evidence from a School- 
Centered Randomized Trial  
Joshua D. Angrist, MIT and NBER                                                                                           
Victor Lavy, Hebrew University, CEPR and NBER                                                              
NBER Working Paper Series, 2004 

In many countries, college-bound high school seniors must pass a test or series of tests. In 
Israel, this requirement is known as the “Bagrut”, or matriculation certificate, obtained by 
passing a series of subject tests. In spite of the Bagrut’s value, Israeli society is marked by 
vast differences in Bagrut rates by region and socioeconomic status. We attempted to 
increase the likelihood of Bagrut certification among low-achieving students by offering 
substantial cash incentives to high school seniors in an experimental demonstration program. 
As a theoretical matter, such incentives may be helpful if low-achieving students reduce 
investment in schooling because of high discount rates, part-time work, or face peer pressure 
not to study. The experiment studied here used a school-based randomization design offering 
awards to all students in treated schools who passed their exams. Randomization was 
imperfect because of the clustered design. We discuss alternative strategies for dealing with 
clustering in research of this type. On balance, the estimates point to a substantial and 
statistically significant treatment effect for students close to the margin for certification. We 
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also look at a number of mediating outcomes in an effort to determine how students 
responded to incentives. These results show students took more tests and were more likely to 
accumulate the number of credit units required for Bagrut success. 

 

Targeted Remedial Education for Under-Performing Teenagers: Costs and Benefits         

Victor Lavy and Analia Schlousser                                                                                          
NBER Working Paper Series, 2004 

There is renewed interest in ways to enhance secondary education, especially among 
disadvantaged students. This study evaluates the short-term effects of a remedial-education 
program that provided additional instruction to under-performing high-school students in 
Israel. The program targeted 10th–twelfth graders who needed additional help to pass the 
matriculation exams. Using a comparison group of schools that enrolled in the program later 
and implementing a differences-in-differences estimation strategy, we found that the program 
raised the school mean matriculation rate by 3.3 percentage points. This gain reflects mainly 
an effect on targeted participants and the absence of externalities on their untreated peers. 
The program was found to be less cost-effective than two alternative interventions based on 
incentives for teachers and students.                                

 

Does Immigration Affect the Long-term Educational Outcomes of Natives? Quasi 
Experimental Evidence 
Eric D. Gould, Victor Lavy, M. Daniele Paserman                                                               
NBER Working Paper Series, 2004 

This paper uses the mass migration wave to Israel in the 1990s to examine the impact of 
immigrant concentration in elementary school on the long-term academic outcomes of native 
students in high school. To identify the causal effect of immigrant children on their peers, we 
exploit random variation in the number of immigrants across grades within the same school. 
The results suggest that the overall presence of immigrants had essentially no effect on the 
quality of the high school attended by native Israelis and on dropout rates, and at most a mild 
negative effect on high school matriculation rates. However, when we break up the sample by 
parents’ education and by ethnic origin, we find that disadvantaged children were more likely 
to have been adversely affected by a higher immigrant concentration in elementary school. 
Focusing on the impact of Ethiopian immigrants who are from a much lower socio-economic 
background, we find stronger evidence of adverse effects, especially for disadvantaged             
students and in classes where immigrant concentration was particularly high.                                                      
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Do Gender Stereotypes Reduce Girls' Human Capital Outcomes? Evidence from a Natural 
Experiment 
Victor Lavy, The Hebrew University of Jerusalem, CEPR and NBER                                                                      
NBER Working Paper Series, 2004 

Schools and teachers are often said to be a source of stereotypes that harm girls. This paper 
tests for the existence of gender stereotyping and discrimination by public high-school 
teachers in Israel. It uses a natural experiment based on blind and non-blind scores that 
students receive on matriculation exams in their senior year. Using data on test results in 
several subjects in the humanities and sciences, I found, contrary to expectations, that male 
students face discrimination in each subject. These biases widen the female–male 
achievement gap because girls outperform boys in all subjects, except English, and at all 
levels of the curriculum. The bias is evident in all segments of the ability and performance 
distribution and is robust to various individual controls. Several explanations based on 
differential behavior between boys and girls are not supported empirically. However, the size 
of the bias is very sensitive to teachers’ characteristics, suggesting that the bias against male 
students is the result of teachers’, and not students’, behavior.                                                                                       
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  יפויפו--מערכת החינוך בתל אביבמערכת החינוך בתל אביב

  זרחות פעילהזרחות פעילההישגים לימודיים ואהישגים לימודיים וא, , מעקב אחר התמדה וניידות תלמידיםמעקב אחר התמדה וניידות תלמידים

  מושב שנימושב שני  //   טלי פרוינד טלי פרוינדרר""דד
 

 1 . מדדים מקובלים לבחינת איכותה של מערכת חינוכיתסדרה שלהספרות המקצועית מציעה 

, למשל(הספר   בתקופת לימודיהם בביתהתלמידיםמדדים אלו מתייחסים בעיקר לתפקוד 

השתתפות ומשמעת רמת ה, הספר ביקור סדיר בבית, הישגים לימודיים, התמדה במערכת החינוך

 )עדרויותיהוהתפתחות מקצועית , למשל (המוריםלתפקוד , )בפעילות מחוץ לתכנית הלימודים

 בעלייצירת מסגרות של שירותי טיפול וייעוץ לתלמידים , למשל( כמערכת הספר ביתולתפקוד 

 ). שיתוף הורים בקבלת החלטותוצרכים מיוחדים 

פי תפוקותיהן   לבחון מערכות חינוכיות לא רק על הסכמה רחבה לגבי הצורךשוררת שאף על פי

אשר ניכרות לעתים שנים רבות לאחר , פי תפוקותיהן לטווח הארוך המיידיות אלא גם על

יש בספרות התייחסות פחותה למדדים העוסקים בתפוקות , שהתלמיד סיים את חוק לימודיו

 . התפזרו לכל עברקרוב לוודאי בשל הקושי למדוד אותן לאחר שהבוגרים , המאוחרות

גיבשו , הספר בשיתוף מנהלי בתי, יפו ובמשרד החינוך-מובילי מערכת החינוך בעיריית תל אביב

חלקם מתייחסים להישגי התלמידים ,  של מדדים לבחינת איכותה של מערכת החינוך בעירסדרה

 :בתחומים הבאיםהמדדים גובשו  . וחלקם להישגי הבוגרים לאחר גיל זה18עד גיל 

  במערכת החינוך וניידותם התלמידיםתדהתמ •

, יסודיים בעיר-הספר העל  יכולתם של בתי:ראיית אורך המתייחסת להתמדה

להחזיק את תלמידיהם עד סיום , שנתיים-הבנויים כמבנים ארגוניים שש

ספר  כמה תלמידים שהתחילו כיתה ז סיימו כיתה יב באותו בית: לימודיהם

ספר אחרים וסיימו בהם את   לבתיכמה עברו במהלך השנים, שנתי-שש

 . נשרו ממערכת החינוך לפני קו הגמראחריםו, הלימודים

 תחלופת התלמידים בסיום כל שנת – ראיית רוחב המתייחסת לניידות

כמה תלמידים עזבו את שכבת הגיל : שנתיים-הספר השש לימודים בבתי

, )ם אחרבמקו או םבעיר(ספר אחר  ספרם לטובת אותה שכבת גיל בבית בבית

 .וכמה הצטרפו אליה בסיום כל שנת לימודים

התעודה איכות ומהי , כמה תלמידים זכאים לתעודת בגרות: הישגים בבחינות הבגרות •

 .שלהם במקצועות הלימוד השונים

או במועצת /כמה תלמידים היו חברים בתנועות נוער ו: פעילות חברתית במהלך הלימודים •

מה עסקו בפעילות התנדבותית בזמנם הפנוי ובאיזו כ, כמה שימשו כמדריכים, תלמידים

 .מסגרת

כמה בוגרים שירתו : לאומי/שירות צבאי – הספר התפתחות הבוגרים לאחר סיום בית •

 .כמה סיימו שירות מלא ובאיזו דרגה, בצבא או בשירות לאומי

                                                 
1  Shavelson, R. J. et al., 1991. “What are Educational Indicators and Indicator Systems?“ ERIC 

Clearinghouse on Tests and Measurement and Evaluation. Washington DC (ED338701);  Naep - 
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/; European Commission, 2000. European Report on Quality of 

School Education: Sixteen Quality Indicators. Directoriate-General for Education and Monitoring School 
Quality; U.S. Department of Education, 2000. Monitoring School Quality: An Indicators Report. Office of 
Educational Research and Improvement. (NCES 2001-030). 
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, איזו השכלה, תיכונית-כמה בוגרים רכשו השכלה על :תיכונית-השכלה על

לו מוסדות הושגו ימא, לו תארים אקדמיים הגיעוי לא,לו תחומיםיבא

 .התארים הללו וכמה השיגו תעודות מקצועיות כלשהן

 .לו צרכיםיכמה בוגרים משתמשים כיום במחשב ולא: שימוש במחשב

הספר מענה  נתן בית, לדעת הבוגרים, באיזו מידה: הספר תפיסת הבוגרים את תרומת בית •

ובאיזו מידה הגיעו להישגיהם , היותם תלמידיםלצרכיהם הלימודיים והחברתיים ב

 .הספר כבוגרים בזכות בית

 

ת התלמידים התמד(פעולת ההערכה החלה לפני כארבע שנים באיסוף מידע בנושא הראשון 

ובעתיד ניתן לצפות כי היא תכלול , התרחבה בהמשך ליתר הנושאים, ) במערכת החינוךוניידותם

. עוסקת במדידת איכותה של מערכת חינוכיתהמקצועית נושאים נוספים הנגזרים מהספרות ה

ממצאי פעולת ההערכה מוצגים בדוחות המופקים מידי שנה וכוללים נתונים עדכניים בכל אחד 

 2.הנושאים הנבדקים

 במטרה לבחון את 3קרן וליבמן-לוי,  לויוצעישב,  פעולת הערכה קודמתממשיכהפעולת ההערכה 

תכנית זו נועדה . יפו לפני כעשור-אשר החלה לפעול בתל אביב, 'תכנית התחדשות'ההישגים של 

בלי , להגדיל את שיעור התלמידים שמסיימים כיתה יב ולמזער את הנשירה ממערכת החינוך

-הספר העל  הפכו בתי זו במסגרת תכנית4.לוותר על שיפור בהישגי התלמידים בבחינות הבגרות

גובשו עקרונות חדשים של שיבוץ בוגרי כיתות ו ו, שנתיים-יסודיים בעיר למבנים ארגוניים שש

 שנועדה לאזן בין רצונו של הפרט לבחור את בית, 'בחירה מבוקרת'הספר הללו על בסיס של  תיבב

תכנית הבחירה המבוקרת החלה לפעול . 5הספר הרצוי לו לבין הצורך להבטיח אינטגרציה חברתית

התרחבה בהדרגה וכיום היא , רום העירבאזורים מסוימים בד) 1995(ה "בשנת הלימודים תשנ

, אשר ליוותה את התכנית מתחילת דרכה', פעולת ההערכה של לוי ושות. פועלת בכל רחבי העיר

התמקדה במדידת הישגים לימודיים במתמטיקה ובהבנת הנקרא ובבדיקת עמדות התלמידים 

 .עם כניסתם לכיתה ז ובסיום כיתה ט: בשתי נקודות צומת

                                                 
י 

 

-  

 '  
 '  

       
 '   

)' 
    ) 

       

  

מס: יפו-מעקב אחר תנועת תלמידים במערכת החינוך בתל אביב. 2001, אסולין' מ ו',ט,  פרוינד2 : יפו- עיריית תל אביב,1' דוח כלל
תלמידים במערכת החינוך בתל מעקב. 2002 ,ל"הנ; הערכה ובקרה,  היחידה לתכנון-התרבות והספורט , מינהל החינוך  אחר תנועת

, 'ט, פרוינד; הערכה ובקרה,  היחידה לתכנון-התרבות והספורט , מינהל החינוך: יפו- עיריית תל אביב,2' דוח כללי מס: יפו-אביב
תלמידים: יפומערכת החינוך בתל אביב. 2003 ,אסולין' מדרורי ו' א לימודיים ואזרחות פ, התמדה וניידות  עיריית ,עילההישגים

 .הערכה ובקרה,  היחידה לתכנון-התרבות והספורט , מינהל החינוך: יפו-תל אביב
תכנית . 1996 ,ליבמן' צקרן ו-לוי' מ, 'א, לוי 3 דוח (סיכום ממצאי השנה הראשונה , אביב-בעיריית תל'המבוקרתהבחירההערכת

המבוקרתתכנית. 1997 ,ל"הנ; קרי הערכה ומדידההיחידה למח, הספר לחינוך בית: אביב-אוניברסיטת תל, )ביניים 'הבחירה
בתל-בבתי הערכה:אביב-ספר השנייה, מחקר השנה ביניים(ממצאי היחידה , הספר לחינוך בית: אביב-אוניברסיטת תל, )דוח

השנ, מחקר הערכה: אביב-ספר בתל-בבתי'הבחירה המבוקרתתכנית. 1998 ,ל"הנ; למחקרי הערכה ומדידה השלישית ממצאי ה
'הבחירה המבוקרתתכנית . 2000 ,ל"הנ; היחידה למחקרי הערכה ומדידה, הספר לחינוך בית: אביב-אוניברסיטת תל, )דוח ביניים

בתל-בבתי הערכה: אביב-ספר השנה הרביעית, מחקר בינייםממצאי היחידה , הספר לחינוך בית: אביב אוניברסיטת תל, )דוח
 .למחקרי הערכה ומדידה

העל. 1996 ,מינהל החינוך והתרבות, יפו-אביב עיריית תל  4 החינוך תלמידי בהזנת מתבקשים הלימודים -שינויים בשנת יסודי
 .3' עמ, יסודי- שינוי רובעי רישום בחינוך העל-ח "תשנ

ה-הבחירה ואוטונומי: הבנייה מחדש של יחסי גומלין במערכת חינוך. 1998 ,שלו-בר' רשפירא ו' ר, 'פ, היימן  5 , 'אביבי-תל' החזון
 .11-10' עמ,  היחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה-הספר לחינוך -בית: אביב-אוניברסיטת תל
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הקשורים לאיכותה של , נושאים נוספים, כאמור, ההערכה הנוכחית נבדקיםבמסגרת פעולת 

 וחלקם להישגי הבוגרים לאחר 18חלקם מתייחסים להישגי התלמידים עד גיל , מערכת החינוך

 .גיל זה

 :הפעולה ניזונה משלושה מקורות מידע

.  שנההמתעד את השיבוץ של כל תלמיד למוסד החינוכי שבו למד כל, מאגר מידע עירוני •

ניתוח העוסק בפיזור בוגרי החינוך היסודי במערכת צורכי המידע הכלול בקובץ זה משמש ל

 . ובניידותם במערכת זותםבהתמד, יסודית-החינוך העל

 בסיס לניתוח העוסק בהישגי שמשהמ, התרבות והספורט, פרסום רשמי של משרד החינוך •

 .התלמידים בבחינות הבגרות

ות ראיונות טלפוניים עם בוגרי מערכת החינוך לצורך לימוד שמתבצע באמצע, סקר בוגרים •

-השכלה על, לאומי/שירות צבאי, מסלול התפתחותם בתחומים של פעילות חברתית

המידע נאסף בשתי . הספר וכן תפיסת הבוגרים את תרומת בית, שימוש במחשב, תיכונית

וחמש , )20ותם בני בהי, בגיל שירות צבאי(שנתיים לאחר סיום כיתה יב : נקודות צומת

 ).23בהיותם בני , עבודה/תיכוניים-בגיל לימודים על(שנים לאחר סיום כיתה יב 

 

 המתארים ובדוחות פרטניים המתאר תמונה עירונית מערכתית בדוח כללינתוני ההערכה מוצגים 

, הדוח הכללי והדוחות הפרטניים מפורסמים ברבים. הספר בעיר את תמונת המצב בכל אחד מבתי

 כחלק 6,יפו-התרבות והספורט בעיריית תל אביב, נהל החינוךמיאמצעות אתר האינטרנט של ב

 .ממדיניות של שקיפות ציבורית

, הספר במשרד החינוך ובבתי, דוחות אלו נועדו לשמש כלי עבודה בידי מקבלי החלטות בעירייה

מד בעלי עניין נוספים ולל, יסודי-הספר העל לסייע לבוגרי כיתות ו ולהוריהם בתהליך בחירת בית

 .יפו-על מערכת החינוך בתל אביב

 

                                                 
 .www.tel-aviv.gov.il/education: כתובת האתר  6
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 הצגה ושאלות מתודולוגיות:  מדידת השיפור -תקציר ההרצאה

Prof. Dan Koretz / Third Session 

Israeli policymakers are considering the creation of a “goal-oriented, results-based” 
educational system in which achievement tests would play a central role.  This presentation 
will describe some of the measurement issues this approach raises, drawing on experience in 
the U.S. and elsewhere. 

Standardized tests of achievement were developed in the U.S. to provide educators with 
“specialized” information about the performance of individual students to supplement the 
information provided by unstandardized measures administered in schools.  The primary 
purpose of the tests was to help educators improve instruction.  Some of the developers of 
the tests have written for decades of the limitations of the tests and have argued that they 
should not be used alone to evaluate schools or programs (e.g., Lindquist, 1951; Hoover, et 
al. 1994).  

Over time, however the functions of standardized testing have changed dramatically.  In the 
U.S., in international assessments, and in national assessments in some other nations (e.g., 
New Zealand), standardized tests have increasingly been given the function of monitoring the 
performance in groups, schools, or entire school systems.  In addition, tests have increasingly 
been used to hold educators accountable in some countries, such as the U.S. and England.  
Accompanying these changes has been a focus on changes in performance over time.  
Change is typically measured in one of two ways.  Cohort-to-cohort gain models compare 
performance of one cohort of students at a given point in their careers to previous cohorts at 
the same point—for example, one year’s fifth grader students to the previous year’s fifth 
grade students.  Value-added models evaluate the growth of students over time, for example, 
comparing this year’s fifth grade students with their own performance in the fourth grade. 

This presentation will discuss three of the principle issues raised by the uses of tests for 
accountability and to monitor change: error in aggregate statistics, score inflation, and 
inconsistencies stemming from test construction, scaling, and reporting.  These issues affect 
both cohort-to-cohort change models and value-added models, although in different ways.  In 
each case, the presentation will focus primarily on one of the two models, but it will also note 
the relevance of the issue to the second model.  The concluding section will offer some 
suggestions for productive uses of tests that take these issues into account. 

Error in aggregate statistics 

Traditionally, psychometrics has focused on the accuracy of score-based descriptions of 
individuals.  Discussion of precision focused on measurement error, that is, the degree of 
inconsistency in measurement of an individual from one ‘instance of measurement’ to 
another.  This measurement error could arise from several sources: the particular selection of 
test items (internal consistency reliability), inconsistency in the examinee’s performance over 
time (test-retest reliability), and inconsistency in the behavior of scorers. 

Some of the most important inferences currently based on test scores, however, are about 
aggregates rather than individuals.  One example would be inferences such as “students in 
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schools in City A are performing better than students in schools in City B.”  Another important 
example would be “performance in school A improved substantially this year, compared to 
last year.”  In these cases, one must also consider sampling error, that is, inconsistency in 
results that stems from the sampling of students, not the sampling of instances of 
measurement.  Sampling error is important even in the case of census testing, when all 
students are tested.  The reason is that inferences are rarely about the particular students 
attending a given school in a given year.  Rather, inferences are usually about the school 
itself, independent of the particular cohort attending in any given year.  Therefore, each cohort 
is a new sample. 

The combination of sampling and measurement error makes some of the most important 
inferences about aggregate performance highly unreliable, particularly when aggregates are 
small.  The presentation will include empirical results demonstrating this fact for a cohort-to-
cohort gain model.  Findings about the lack of precision arises in some value-added models 
will also be noted. 

Score inflation 

Score inflation refers to increases in scores that are larger than the corresponding increases 
in achievement.  It arises when educators and students focus excessively on the specifics of 
the test rather than the domain of achievement from which the test samples.  Score inflation is 
ignored by traditional psychometrics because it is not a primary threat to validity in a low-
stakes context.  However, research over the past 15 years shows that test-based 
accountability can create incentives to spend instructional time on inappropriate forms of test 
preparation rather than on improvement of teaching.  The result can be severe inflation of 
scores. 

The presentation will describe some of the mechanisms that underlie score inflation and will 
present empirical evidence of inflation in systems using cohort-to-cohort gain models.  No 
empirical evidence yet explores inflation in value-added systems, but the form inflation could 
take in these systems will be noted. 

Inconsistencies stemming from choices in test construction, scaling, and reporting 

Many of the measures we use in daily life are simple and unambiguous.  An example is the 
price of an apartment.  Prices are an interval scale: an increase of 100,000 shekels has the 
same meaning regardless of whether the starting price is 600,000 or 1,000,000.  Similarly, the 
choice of scale does not matter.  If one apartment is twice as expensive as another when 
prices are placed on the shekel scale, it will also be twice as expensive if placed on the dollar 
scale. 

Many people treat test scores as if they were as simple and unambiguous as prices.  They 
assume, for example, that scores are interval and that an increase of 10 points therefore 
means the same amount of gain regardless of whether the starting score is high or low.  
Likewise, they often assume that the principle conclusions they base on scores will not 
depend on the arcane choices made in constructing the test or scaling the results.  
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These assumptions are not warranted.  Test scores can be reported on a number of scales, 
and these scales are not equivalent.  In many cases, any single type of scale can be created 
with a number of mathematical methods, and the results of these methods are often 
dissimilar.  Decisions made in the construction of the test can have major implications for 
results, for example, for comparisons between high- and low-achieving students.  Only in very 
rare circumstances can we safely assume that test scores constitute an interval scale. 

These uncertainties are an important consideration in value-added modeling, particularly 
when growth is examined over a period of more than two grades.  In the presentation, we will 
explore one of the classic examples of this problem from the psychometric literature: the 
difference between two achievement tests constructed by the same company but scaled 
using different mathematical methods.  The resulting scales are very different.  They lead to 
substantially different conclusions about the relative rate of growth from one grade to the next 
and about the relative growth shown by high- and low-scoring students. 

Conclusions 

The three issues discussed in this presentation impose serious limitations in the interpretation 
and use of test scores.  When tests are used for accountability, taking changes in scores 
alone as a sufficient indicator of changes in achievement is risky.  

How then should educators and policymakers use tests to monitor schools and hold 
educators accountable?  My opinion is that achievement tests will remain an essential part of 
monitoring and accountability but that we need to use scores in more careful and complex 
ways. 

First, scores must be used only as a description of performance.  Taken by themselves, they 
offer no explanation of performance, and therefore, taken by themselves, they do not provide 
an evaluation of school quality.  This is true both of scores from any one year and changes in 
performance over time.  Test scores must be combined with other data to obtain reasonable 
evaluations of school quality.  One way to do this would be to use scores as the starting point 
of evaluation rather than the end point.  For example, test scores could be used to identify 
schools with apparent problems so that more intensive evaluations can be focused on them. 

Second, accountability systems should rely on multiple measures, as the GEM system is 
attempting to do.  There are numerous reasons for this.  One reason is that any single test is 
necessarily a seriously incomplete measure of the products of schooling.  A second reason is 
that relying on multiple measures may help create better incentives for teachers, lessening 
the temptation to focus on the inappropriate preparation that inflates test scores. 

Third, monitoring systems should focus on differences that are reliable when both sampling 
error and measurement error are taken into account.  For example, one way to reduce the 
impact of sampling error is to monitor trends over a period of several years rather than focus 
on year-to-year changes. 

Fourth, it is safest to use test scores to compare groups that are alike in many respects.  One 
reason for this is well known in the evaluation community: we cannot fully control for 
differences in the characteristics of students entering schools, and thus comparisons of 
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schools that serve different types of communities are likely to mischaracterize the 
effectiveness of schools.  Another, more technical reason is shown in this presentation: 
comparisons of growth in high- and low-achieving schools can depend on the methods used 
for constructing and scaling tests. 

Finally, because test-based accountability appears to create a mix of desirable and 
undesirable incentives, its effects should be evaluated.  Experience in the U.S. indicates that 
two types of evaluation are warranted.  First, it is important to see what happens to 
educational practice as a result of test-based monitoring and accountability.  It is a mistake to 
treat education as a black box and to assume that all is fine if test scores increase.  Second, 
because of the problem of score inflation, scores on high-stakes tests should be audited 
periodically. 
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 מתודולוגיית הערך המוסף

 מושב שלישי/ ר חגי קופרמינץ "ד

 Teacher effects and teacher effectiveness: 
A validity investigation of the 

Tennessee Value Added Assessment System 
 

H. Kupermintz (Fall, 2003). Educational Evaluation and Policy Analysis, No. 3, pp. 287-298. 
Summary by Denise McKeon, NEA (National Education Association, USA)  Senior Policy 
Analyst 
 

Student test score gains have recently been proposed as a measure of the educational 
"value-added" contribution by teachers and schools to student learning. Recent educational 
reform efforts (such as "No Child Left Behind") seek to employ standardized test score gains 
as a key policy instrument for holding educators and school systems accountable. 

Currently the most influential value-added model is the Tennessee Value Added Assessment 
System (TVAAS) -- twenty-one states including Colorado, Ohio and Pennsylvania are 
experimenting with or using the TVAAS, which analyzes student test score data and 
estimates the effects of individual teachers on score gains. These effects are used to 
construct teacher value-added measures of teaching effectiveness. 

What The Study Examined 

This article examines the TVAAS definition of teacher effectiveness, the mechanism 
employed in calculating numerical estimates of teacher effectiveness, and the relationships 
between these estimates and student ability and socioeconomic background characteristics. 
Kupermintz shows that there are several logical and empirical weaknesses of the system and 
he calls for a strong research program to establish its validity. 

What the Study Found 

First, Kupermintz questions the notion that there are solely two distinct variables – teacher 
effectiveness and differences in student learning – and that the former causes the latter. He 
suggests that between-teacher variability on the average test score gains of their students 
may arise for different reasons – some of which are associated with teacher effectiveness, but 
others of which are not. 

The other reasons may reflect the context in which learning occurs or the qualities of the 
specific group of students being taught. Kupermintz reanalyzes data that show a strong 
association between teacher effects and prior student achievement, suggesting that 
difficulties arise when trying to disentangle responsibility for observed gains (were those gains 
due to students’ prior experience or to teacher effectiveness?). 

Additional Reasons for Concern 

Kupermintz points to the relatively weak program of research on the TVAAS, citing the fact 
that TVAAS findings on teacher effects have been discussed in only three peer-reviewed 
journals, two book chapters and three unpublished research reports (all of which are authored 
by TVAAS staff). He goes on to state that only one journal article and two unpublished 
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research reports actually present findings from original empirical studies – none of which used 
the full TVAAS model in its analyses. Kupermintz adds that although repeated requests for 
access to the TVAAS data have been made by several researchers, they have been met with 
refusals or have been stalled, so the normal scientific process of verifying scientific data and 
others’ findings has been thwarted. 
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Joshua Angrist / Third Session 

 
American Education Research Changes Tack 

Oxford Review of Economic Policy, 2004, vol. 20, issue 2, pages 198-212  
http://econpapers.hhs.se/article/oupoxford/v_3A20_3Ay_3A2004_3Ai_3A2_3Ap_3A198-
212.htm 

Abstract: For a quarter century, American education researchers have tended to favour 
qualitative and descriptive analyses over quantitative studies using random assignment or 
featuring credible quasi-experimental research designs. This has now changed. In 2002 and 
2003, the US Department of Education funded a dozen randomized trials to evaluate the 
efficacy of pre-school programmes, up from one in 2000. In this essay, I explore the 
intellectual and legislative roots of this change, beginning with the story of how contemporary 
education research fell out of step with other social sciences. I then use a study in which low-
achieving high-school students were randomly offered incentives to learn to show how recent 
developments in research methods answer ethical and practical objections to the use of 
random assignment for research on schools. Finally, I offer a few cautionary notes based on 
results from the recent effort to cut class size in California.   
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  תקצירי מידע על המציגים ביום השני של הסמינר
 מציגים מישראל וחברי הוועדה למדידה ולהערכה

 

ראש קבוצת המתמטיקה במחלקה להוראת ,  היא פרופסור חבר במכון ויצמן למדערוחמה אבן
הידע של המורים למתמטיקה והתפתחותם : נושאי המחקר העיקריים שלה הם. המדעים

קשרים בין תכנית הלימודים המופעלת ;  את הלמידה של תלמידיהםהערכת מורים; המקצועית
 ר בשיתוף של מחקר בינלאומי מטעם "מכהנת כיום כיו. לבין תרבות הכיתה שלומדת מתמטיקה

בנושא התפתחות מקצועית של מורים  International Commission on Mathematical Instruction-ה
בעלת תואר שלישי .  מרכז מורים ארצי למתמטיקה–וכיהנה בעבר כראש מנור , למתמטיקה

 ).Michigan State University(בחינוך מתמטי מאוניברסיטת המדינה של מישיגן 
 

היא פרופסור חבר בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים וכיהנה  רות בטלר
, יה ללימודיםמוטיבצ: נושאי מחקריה העיקריים כיום הם. בעבר כראש בית הספר לחינוך

השלכות של סוגי משוב והערכה שונים על מוטיבציה ועל אסטרטגיות של הערכה עצמית בקרב 
 –נוסף על היותה פסיכולוגית בית ספר בעבר ייעצה למגוון גופים . תלמידים ומוטיבציה של מורים

, לופיתוביניהם הערכה ח, בתחומים שונים –בתי ספר ועמותות , רשויות מקומיות, משרד החינוך
בעלת תואר . זכויות הילד ושוויון הזדמנויות בחינוך, מחוננים, התפתחות מקצועית של מורים

 .חברה בוועדה למדידה ולהערכה. שלישי מהאוניברסיטה העברית בירושלים

 

 

 היא פרופסור חבר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ומכהנת מנוחה בירנבוים
ניתוח : נושאי מחקריה העיקריים כיום. ידה והערכהמד, כראש המגמה לשיטות מחקר

, למידה, הוראה(ה "תרבות הל; )בלמידה פנים אל פנים ובלמידה מרחוק(אינטראקציות למידה 
בירנבוים . המטפחת הכוונה עצמית בלמידה וכן הערכה דיאגנוסטית בקנה מידה רחב) הערכה

גיות ובוועדות היגוי מקומיות להערכת יועצת בפרויקטים בנושאי הערכה וחברה בוועדות מתודולו
בעלת תואר . הישגים בקנה מידה רחב וכן חברה בקבוצות מומחים בינלאומיות בנושאי הערכה

 University of Illinois at(שמפיין -שלישי בפסיכולוגיה חינוכית מאוניברסיטת אילינוי באורבנה
Urban-Champaign .(חברה בוועדה למדידה ולהערכה.

 

 Educational-מכהנת כיום כמנהלת מחקר בכירה במחלקת המחקר והפיתוח של ה לרמיכל ב
Testing Service (ETS)באחריותה שלושה מרכזי מחקר המיועדים להעביר . רסי'ג- בפרינסטון ניו

 :בתחום המדידה וההערכה ETS-לשדה הלמידה את היכולות המקצועיות הייחודיות של ה
Assessment Design & Scoring; New Constructs; Validity Research .בלר שימשה בעבר חברת סגל 

אש מרכז בדרגת פרופסור חבר במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה וכיהנה כר
פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בעלת תואר שלישי מהמחלקה ל .ארצי לבחינות ולהערכה

 . חברה בוועדה למדידה ולהערכה.בירושלים
 

בריאות נפש ורווחה של ילדים : קבוצת המחקרהוא פרופסור מן המניין וראש רמי בנבנישתי 
.  בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושליםובני נוער

שימוש אפקטיבי ; קבלת החלטות; רווחת הילד ושלומו: תחומי המחקר המרכזיים שלו הם
, ברמת בית הספר, ת עוסק בניטור של אלימות ואקלים במערכת החינוךבשנים האחרונו. במידע

הוא בעל . משתתף במספר ועדות ציבוריות העוסקות בילדים בסיכון. הרשות המקומית והמדינה
 .תואר שלישי בעבודה סוציאלית ובפסיכולוגיה מאוניברסיטת מישיגן

 

רקטור - בעבר כפרוכיהן. מכהן כיום כנשיא האוניברסיטה הפתוחה גרשון בן שחר
נושאי מחקריו מתמקדים .  וכן כדיקן הפקולטה למדעי החברהבאוניברסיטה העברית בירושלים

בהחלטות ברירה ומיון ובהטיית האישוש , במבחנים פסיכולוגיים, פיזיולוגיה קוגניטיבית-בפסיכו
. ושליםבעל תואר שלישי מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית ביר. בשיפוטי מומחים

 .חבר בוועדה למדידה ולהערכה
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הקים את היחידה לבחינות . מכהן כיום כמנהל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה יואב כהן
. ממוחשבות והיה אחראי לפיתוחם של מספר מיזמי בחינה של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

ושאי מחקריו מתמקדים נ. כיהן בעבר כעמית מחקר במעבדה הקוגניטיבית באוניברסיטת ניו יורק
בתיאוריה ובמעשה בציינון מבחנים , בציינון אוטומטי של חיבורים, בעיקר בבחינות ממוחשבות
בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה קוגניטיבית ובעל תואר שני במדעי . ובתכניות בחינה בינלאומיות
 .חבר בוועדה למדידה ולהערכה. המחשב מאוניברסיטת אורגון

 

 

חבר סגל בית הספר לחינוך . שב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוךהוא יויעקב כץ 
כץ . אילן ובעבר כיהן כמנהל בית הספר לחינוך וכראש המכון למחקר קהילתי-באוניברסיטת בר

 European Affective Education Network (EAEN) and International Federation for Information -חבר ה
Processing (IFIP) .עמדותיהם של תלמידים ומורים לגבי תחום המחקר העיקרי שלו מתמקד ב
 Witwatersrandבעל תואר שלישי בפסיכולוגיה חינוכית מאוניברסיטת . תכניות לימודים

  .'היזמה למחקר יישומי בחינוך'חבר ועדת ההיגוי של . דרום אפריקה, מיוהנסבורג
 

ה לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים הוא פרופסור מן המניין במחלקויקטור לביא 
; כלכלת חינוך: תחומי המחקר העיקריים שלו הם. ומנהל מכון פאלק למחקר כלכלי בישראל

חברה , ניסויים ומדיניות בנושאי חינוך, מחקריו עוסקים בהערכת תכניות. כלכלת עבודה ופיתוח
 והיה חבר 2002-1997ד בשנים לית המשר"שימש יועץ לאגף הערכה במשרד החינוך ולמנכ. ורווחה

כיום חבר כוח המשימה . ואף עמד בראשן, ועדות ציבוריות ומקצועיות בנושאי חינוך וחברה
 . בעל תואר שלישי בכלכלה מאוניברסיטת שיקגו. הלאומי לקידום מערכת החינוך

 

.  מרצה בכירה בבית ספר לחינוך באוניברסיטת תל אביבא'אבו אלהיג-פאדיה נאסר
 ,)Educational Testing Service) ETS- שערך הGRE-משה רכזת מחקר של מבחני הבעבר שי

מחקריה מתמקדים בעיקר במדידתם והערכתם של הישגים בזיקה למגדר . רסי'בפרינסטון ניו ג
בעלת תואר שלישי ). מחקרים מתודולוגיים(בהערכת מורים ובהוראה ותקיפות מבנה , ולתרבות

.חברה בוועדה למדידה ולהערכה. יה'ורג'ה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת גמדיד, הערכה, בשיטות מחקר
 

 מכהן כראש המעבדה לחקר האינטליגנציה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת ברוך נבו
נבו מכהן כחבר הוועדה ללקויי למידה במערכת ההשכלה הגבוהה . חיפה וכנשיא מכללת צפת

כחבר הוועדה האקדמית של מבחני , ינות ולהערכהבוועדת המחקר של המרכז הארצי לבח, )ת"ות(
תחומי המחקר העיקריים שלו . ר וועדת ההיגוי לנושא המחוננים במשרד החינוך"ב וכיו"המיצ
, אינטליגנציה אנושית, הערכה, פסיכולוגיה של משאבי אנוש, מדידה בחינוך ובפסיכולוגיה: הם

תור ליקויי למידה באמצעות מבחנים מחקריו העדכניים עוסקים באי. מחוננות וחינוך לשלום
 חקר התוקף המבני של המבחנים ;בבחינות הבגרות '  בדיקת האפקטיביות של מועד ב;קבוצתיים 

 ביצוע סקרים שונים ; בניית מערכות מיון עובדים עבור חברות בינלאומיות ;הפסיכומטריים 
וניברסיטה העברית בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה מהא. הנוגעים להשכלה הגבוהה בגליל

 . בירושלים
 

הקימה וניהלה את . ח"למידע ולהערכה במט, ל לתכנון" מכהנת כיום כסמנכטלי פרוינד
, יפו- התרבות והספורט בעיריית תל אביב,נהל החינוךבִמ להערכה ולבקרה ,היחידה לתכנון

עבודה  מערכת החינוך העירונית ובבניית תכנית ה שלקותיהוובמסגרת זו עסקה בהערכת תפ
, מילאה תפקיד מרכזי באגף הערכה ומדידה במשרד החינוך. העירונית על בסיס ממצאי ההערכה

בעלת תואר שלישי . ב"ובין היתר הייתה שותפה בצוות הפיתוח של המיצ, התרבות והספורט
 .חברה בוועדה למדידה ולהערכה. בפסיכולוגיה חברתית מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב

 

נושאי המחקר העיקריים . הוא מרצה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפהקופרמינץ חגי 
שלו כוללים מדידה והערכה חינוכית בהקשרים של קביעת מדיניות חינוכית ותמיכה בתהליכי 

עבודתו כוללת חקירה . וכן היבטים מתודולוגיים של חקר החינוך לשלום, למידה והוראה
קופרמינץ .  מדידה והערכה רחבת היקף ככלי לרפורמה חינוכיתאמפירית ומושגית של התוקף של

בעל תואר שלישי . תלמידים ותכניות חינוכיות, יועץ ושותף לפרויקטים שונים של הערכת מורים
 .בפסיכולוגיה חינוכית ותואר שני בסטטיסטיקה מאוניברסיטת סטנפורד שבארצות הברית

 

 28



גוריון -הוא פרופסור חבר במחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גד רבינוביץ
תיאוריה ויישום של בעיות תפעול וזימון במערכות ייצור : תחומי המחקר העיקריים שלו הם. בנגב

בעל תואר שלישי בחקר . פיתוח מודלים לסוגיות שונות בהנדסת איכות וניהול; ולוגיסטיקה
   .Case Western Reserveביצועים מאוניברסיטת 

 

במסגרת זו .  עובדת כיום במרכז לבחינות בגרות במכון הנרייטה סאלדגינה שימבורסקי
עוסקת בפיתוח שאלונים ובניתוחם וכן , מרכזת ועדות לחיבור שאלונים לבחינות הבגרות

שימבורסקי מעורבת במחקרי הערכה של תכניות . במחקרים הנוגעים לתוצאות בחינות הבגרות
בפיתוח תכניות לימודים וכן בעיבוד ובניית נורמות במבחני , וכיות ותכניות לימודיםחינ

בעלת תואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית מאוניברסיטת נורתווסטרן . אינטליגנציה
)Northwestern University(. חברה בוועדה למדידה ולהערכה. 
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