
  ומתווה פעולההצגת הנושא: חינוךהת מערכלאינדיקטורים 

 גבי בוקובזה

אינדיקטורים ה מערכת על מבוא כללי הואחלקו הראשון .  לשני חלקיםנחלק להלןההסבר המובא 

הבדיקה והרענון של סוקר את תהליך החלק השני . כל דיון באינדיקטוריםהנוגעות ל ומועלות בו סוגיות

 . היזמה למחקר יישומי בחינוךשמקיימתשראל מערך האינדיקטורים בי

 

 ?  מהם אינדיקטורים–חלק א 

השימוש בקבוצת  . כלשהי או על שינוי בהאינדיקטור הוא סמן או מדד המצביע על תופעה כללית

תוצריה של מערכת רבת את איכותה ואת , תפקודהאת , אינדיקטורים נועד להעריך ולנטר את פעילותה

 ברמת התפעול הן, בקבלת החלטותיש כדי לסייע המערכת ים האינדיקטורים על שמספקמידע ב. נתונים

 .מדיניותהקביעת של  ה ברמוהן

 מערך אינדיקטורים עשוי לצייר תמונה חלקית או ולפיכך ,' המעיד על הכללפרט"הוא בגדר  האינדיקטור

 להן השפעה שיש עם זאת בבואנו להעריך מערכות מורכבות.  המערכתעל , ולעתים אף שגויה,מוטה

 .יהןכדי ללמוד על איכויות כזהלהשתמש בכלי הוא  הכרח ציבור רחבניכרת על 

תפיסת העולם מ יםנגזרהם  שכן ,'אובייקטיבי' כלי מתודולוגי ם איניםחשוב לציין כי האינדיקטור

לפיכך . ם לשרת את מטרותיהיםואמור ים מודדהם םאותשהמערכת הארגון או של הכללית של 

 ועליה ,פוליטית-חברתית החלטה היא קודם כולבאיזה סוג של אינדיקטורים להשתמש ההחלטה 

ה יבראי. הם  הערכים והיעדים של קברניטיעל פיהמערכת של להתקבל בדרגים הגבוהים של הארגון או 

 אולם ראייה ,יעילים לתפקוד המערכת) proxy(צרה ניתן לומר כי האינדיקטורים משמשים אומדנים 

 אותה האינדיקטורים לחזון הרחב של מקשרת את , במערכות רבות בעולם ההולכת ונפוצה, רחבה יותר

 .מערכת

 Progress Towards the(חינוך בקהילה האירופית ל באשרלמשל נייר העמדה של האיחוד האירופי 

Lisbon Objectives in Education and Training, 2005 Report (מגדיר את האינדיקטורים במערכות 

 :על-לאור שתי מטרותנבנו שם האינדיקטורים . טווח החינוך חלק מאסטרטגיה חברתית וכלכלית ארוכת

  .2010לאומית עד שנת -ן התייחסות בילמוקד להפוך את מערכות החינוך וההדרכה באירופה )1

ידע מפותחת - לכלכלה מבוססתשתתרום 'קהילת ידע' לבנות באמצעות מערכות החינוך וההדרכה )2

 . גיסא ולחברה לכידה מאידך גיסאדמח

 מניעת נשירת תלמידים  נושאים כגוןשלבדבר חשיבותם   יותרמטרות אלה נגזרו מסקנות פרטניותמ

 אל העיסוקמשיכת אנשים , תיכונית-עלההשכלה הוחיזוק החינוך המדעי , מבתי הספר התיכוניים

נגזרו הוצבו כמטרות ומהן  המסקנות הללו . שפות זרותידיעתו  לימוד לאורך החיים,בהוראה

כדי שיינקטו הצעדים הטובים מהנושאים אחד  שמטרתם לנטר את הפעילות בכל ,האינדיקטורים

 . ביותר



 אינדיקטורים לחינוך בישראלה תהליך בדיקת –חלק ב 

חסות באינדיקטורים לחינוך בישראל ההיזמה למחקר יישומי בחינוך קיימה שתי ישיבות בנושא 

חודש טבת  בהייתה הראשונההישיבה  .ובנוכחות נשיאּה למדעיםהישראלית ית האקדמיה הלאומ

 : חשובותש נקודות ושל  עלודיוןב. )2006 ינואר(ה "תשס

או לכל הפחות ,  ביחס למטרות מוסכמותשל תוצאות יש לבחון את המדדים הנבחרים כאינדיקטורים .א

 .של קובעי מדיניות החינוך, גלויות

מאמץ המתמשך בעוסקים בחינוך לסייע ליכולים ה, תהליכים לשינדיקטורים אל גםחשיבות יש  .ב

 .  כפי שיוגדרו,שלהם לשיפור הישגי תלמידיהם
. וישראל חברה בצוות הטכני הממשיך בפיתוחו,  מפותח ביותרOECD- מערך האינדיקטורים של ה.ג

 .  נקודת התייחסות חשובה לפעילות בתחוםהוא  מערך זה

הישיבה . הבדיקה תהליךר "ליו משה יוסטמן סור מינה נשיא האקדמיה את פרופזו  ישיבהבעקבות

בסיס כ ר"היו שהציע חמישה עקרונות ובה נידונו) 2006נובמבר (ז "בחודש כסלו תשסהתקיימה  שנייהה

מלבד המונה מומחים קמה ועדת הו הישיבה בעקבות .השלכותיהם ויישומם, מערך האינדיקטוריםל

, פרופסור אבישי הניק, פרופסור רמי בנבנישתי, ר ברוריה אגרסט"ד  החבריםאתפרופסור יוסטמן 

 .ר מיכאיל קרייני" ודפרופסור משה זיידנר, פרופסור אברהם הרכבי

 ענון מערך האינדיקטוריםיחמשת העקרונות המוצעים להנחות את תהליך ר

   ר הועדה"יושהציע המנחים להלן חמשת העקרונות 

 שיטות המחקר .א

  מדידת הערך המוסף)  אינקרמנטליות (ספתיות תו.1

 :לצורך מעקב אחר מגמות מערכתיותלימודיים שתי גישות מוכרות למדידת הישגים יש 

ohort to CohortC )מדדי יעילות וצמיחה  (ב" במיצבין השאר נעשה שימושבשיטה זו  )השוואת שנתונים

.  וכן הלאה89שנת של , 88יתה ג של שנת  לכ87 את כיתה ג של שנת בה משווים ,למשל. )בית ספריים

  .זוהי שיטת המדידה העיקרית הנהוגה היום בישראל

alue AddedV – את ; אותו מדגם בשתי נקודות זמןבשינוי  ה שבה מודדים אתתוספתית  שיטההיזו

כגון סוגי (ולשער לבדוק את ייחוסו לגורמים שונים , ניתן להשוות בין קבוצות שונותהערך הנמדד 

 ) משאבים שונים/שקעותה

ניתן ,  שניםבמשךלא להכביד על קבוצת המדגם כדי . משנה לשנה מלווים את אותם תלמידים זובשיטה 

לאסוף ,  תלמידיםאלפים בשנה הראשונה ניתן לדגום ששת למשל. לערוך בה שינויים בכל נקודת זמן

ה יבשנה השני).  להלןראה(ים  ולבחון את הישגיהם בממדים שונ עליהםנתוני רקע ונתונים מערכתיים

 אלפיים  מוסיפיםבמקומם . באקראי מהמדגם אלפיים תלמידיםגורעים אך, בוחנים שוב את הישגיהם

השינוי .  ובוחנים את הישגיהם,נתוני רקע ונתונים מערכתייםנאספים גם עליהם ש, תלמידים אחרים

 תפקוד המערכת בשנה הראשונהם של ארבעת אלפי התלמידים המקוריים הוא האינדיקטור להבהישגי

 על פני המתפרס אורך זה סקר .גרעין של המדגם הראשוןלשמור לאורך זמן על  היא אחרתאפשרות 

השאלות . )מורגשאכן חסרונה (מספר מדינות מחוץ לישראל  במתבצעתאפשרות זו . תקופות זמן ארוכות

 .שימושים רבים החורגים מתחום החינוךלו שכן עשויים להיות , סקר האורך רחבות יותרבהנשאלות 



 ן ודיווח מגזריתקנּו .2

 המעוררים לעתים את ,ייחודיים יש מאפיינים בסיסיים לקבוצות תלמידים במערכת החינוך בישראל

 בתחום הספורט מפרידים בדרך כלל בין הישגי הבנים להישגי ,למשל. דיווח נפרדיםבצורך בתקנון וה

 בין , למשל,גיון להבדיל בבחינות בלשון עבריתי יש הבה במידה. ם שונים נוהגים להם סטנדרטיוהבנות 

 ). וכדומהדוברי ערבית ,דוברי רוסית(יה ישנה שפתם לבין אלה שזו דוברי עברית ילידיים

כל  ן של תקנּופירושו מה ?ולדווח לכל מגזר בנפרד יש לתקנן  במערכת החינוךלו מדדיםיאבנוגע ל

מתי עדיף ?  דיווח נפרדלעומת של דיווח מצרפי פירושומה ? ן כל מגזר לחודקנּו תלעומתה יחד יהאוכלוסי

 ?כך ומתי עדיף כך

  מדדים המבוססים על שיטות בדיקה איכותניות .3

, המדדים הנוהגים היום בישראל בנויים על איסוף נתונים מספריים מדיווחים אדמיניסטרטיביים, ללככ

 בחינה לעומק של התהליכים באמצעותשלימות נתונים אלה שיטות איכותניות מ. ב"מבחינות וכיו

 .אנתרופולוגיות-המתרחשים בבית הספר בשיטות כמו

 

 ממדיות-רב .ב

, רכים אנושיים אלא אנחנו מצפים שגם ינחיל עלא אמור רק להקנות הישגים לימודייםבית הספר 

מערך לפיכך  .במקום העבודהוברחוב ,  ערך בביתאזרחיים ותרבותיים וכישורים לא אקדמיים שיש להם

של גם במישורים אחרים יפעל אלא ,  למשל, בחינותבתוצאותהאינדיקטורים לא יתמקד אך ורק 

 .תרומה לחברה וכדומה, התנהגות – תוצאות חינוכיות

  ישמכל מקום. שאינם הישגים לימודייםמשתנים ם למדידת לפתח כליבכלל  ניתן אםשאלה כאן עולה ה

מדדים אפשריים יכולים  . ועל כך יש לתת את הדעת, התפקודשפיע לרעה על ת ההמדידעצם חשש ש

צריכת ולעישון  ל, ומחוצה לוספרהבית ב ת חברתילפעילות, פעילויות לימוד לא פורמליותלהתייחס ל

 .ב"לאלימות וכיו ,ברות רכושלע, שימוש בסמיםל ,אלכוהול

 

  ותהליכיםתשומות .ג

לסייע  אך , מדד חשובזה.  כקריטריון להצלחת המערכתה תפוקתנמערכי מדידה נוטים להתמקד בבחי

מדדים של תשומות .  מוגבלתיכולתותוצאות ובין לשיפור החינוך ולהציע קשרים בין תשומות ותהליכים 

ברמת . המיקרוברמת  ברמת המקרו או להיות יכולים ,הנדרשים לצורך הצעת שיפורים, ותהליכים

הכשרות , הוראה במערכתהמספר שעות , ג"חינוך מתוך התל הלעצאה הוההמקרו מדובר בנתונים כמו 

הוצאת המדינה על חינוך , חינוךהתנודות בתקציבי , מימון למערכת החינוךה מקורות ,המורים הקיימות

כמה שעות למידה  :דרך התלמיד זוהי מדידה מדגמית ברמת המיקרו. 'ביחס להכנסה אישית לנפש וכו

 מוריוההכשרה של ומהי ההשכלה , תות ומה הרכבןיכה גודל מהו, וע לימוד בפועל בכל מקצמקבלהוא 

 .את התשומות שמקבל התלמיד" יסכמו"לעניין זה יהיה צורך לפתח נוסחות שקלול ש. ב"וכיו

רווחה נלמד ה מתחומים כמו בריאות הציבור ו.יש צורך במעקב אחר תהליכיםו, אך גם בתשומות לא די

 מעבר למספר שעות ההוראה שקיבל התלמיד .ד לשיפור המערכתו לסייע מאעל תהליכים יכולמידע כי 

: מידע זה חשוב במיוחד בשני מקרים. 'חומרי לימוד'לו י ועל סמך א למד גם באיזו שיטהחשוב לדעת

 חלופיות שיטות וכן כאשר יש מספר , במערכתמיושמת היא כיצד מועדפת ורוצים לברר שיטהכאשר יש 



, בותה יכול לעקימדד תהליך המתייחס לכ .ו תנאים כל אחת מהן מצליחה יותרליומבקשים ללמוד בא

הטלת , תה בין הוראהי חלוקת הזמן בכאחר או אלה ואחרות שימוש בשיטות הוראה אחר ,למשל

מדד המתייחס לבית הספר יכול לעקוב אחר אימוץ תלבושת אחידה . סרקוענייני מנהלה ענייני , משמעת

להורים יכול לסייע  כאלה  על נתוניםדיווח .שירותים שונים או סידורי הסעדהגביית תשלום בעד  או

בבית יספקו למחנכים הנתונים  כמו כן.בית ספר באותו ללמוד ילדיהם בשלחם אתמה לצפות ללדעת 

 ניתן לשפר את החינוך שהם ןבהשדרכים על  שלהם ו הלימודיםתכניותב ליקוייםמידע על  הספר

 .מספקים

 

 נתונים מערכתיים בצד קודת המוצאהילד כנ .ד

 ובוחנת מה )Pupil oriented indicators (ילד נקודת מוצאב רואההשיטה התוספתית שתוארה לעיל 

מוצע כי זה יהיה מוקד רענון . עברו עליוואילו שינויים עד כמה השתפרו הישגיו , הוא קיבל

 .האינדיקטורים המבוקש

סטטיסטיקה מסכמת על המערכת ) 1: (בהם ,נתונים מערכתייםיופעל איסוף משלים של  ועם זאת יפותח

;  ואחריםOECDוניתן להרחיבה ולהתאימה על פי דגמי ה , שברובה כבר קיימת ממילא, בחתכים שונים

 שני( בכל מדינה בתי ספרספרית ולשונות בין -בית- פיתח מדד לשונות תוךOECD-ה. ת שונּומדדי) 2(

-לשונות תוךוניתן לפתח גם מדדים מקבילים , ) בתוך כל מדינהכ השונות"חסים לסהי מתיהמדדים

 של התלמידים מידת ההטרוגניותנתונים אלה יסייעו לענות על השאלה כיצד משפיעה . כיתתית

מי נהנה ממנה ומי : בממוצע ולפי מיונים שונים, הספר על הישגיהםת יבתה או ביבכ) בממדים שונים(

 . וכמה, מפסיד

 

 שיותנגישות ושימו .ה

גורמי הניהול והבקרה במערכת : בהםהמשתמשים האינדיקטורים צריכים להיות נגישים ומובנים לקהל 

.  הרחבציבורהגם  ותקשורתה ,דרג הפוליטיה, הורים וילדים, מנהלים ומורים בבתי הספר, החינוך

ם אינדיקטורים מורכבים יותר לגורמי: אינדיקטורים שונים מותאמים לקהלים שונים, כמובן

יש להקדיש תשומת לב לקשר בין אוספי הנתונים ברמות . מקצועיים ופשוטים יותר לציבור הרחב

 .העניין הישיר שלהם במשמעות נתונים אלה לעבודתםבין השונות ו


