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 במבוא לחלק 
את החלק השני של מחקר זה אנו מקדישים לסקירה של הישגי החמ"ד במבחני ההערכה 

 ם הללו. השונים הנערכים במדינת ישראל, ולניתוח של תוצאות המבחני
בעשור האחרון התעצמה בישראל המגמה של מבחני הערכה המודדים את הידע של 
התלמידים ומציבים לבתי הספר סטנדרטים בהם צריך לעמוד. תופעה זה, שיש המייחסים אותה 
למסקנותיה של ועדת דוברת, זכתה לביקורת בקרב אנשי חינוך רבים בישראל. הסתדרות 

זה, שקיבל נים את ביטאונה "הד החינוך" לסוגיה זו, ובגיליון המורים הקדישה לפני מספר ש
 44,מה הם עושים לחינוך?" –בגרויות מיצ"בים, סטנדרטים  –"הזנב שמכשכש בכלב  את השם

שעיקר  יש הממקדים את ביקורתם בטענההוטחו ביקורות שונות על התגברות מבחני ההערכה. 
. לימודיים הישגיםהקנייה של ידע וא מטרתה של מערכת החינוך הוא החינוך לערכים ול

ביקורת אחרת הושמעה דווקא מתוך מי שעסקו בעצמם רבות בתחום ההערכה: כך למשל, 
קף תפרופ' דוד נבו שהיה בעבר המדען הראשי של משרד החינוך ועסק רבות בתחום ההערכה, 
של  את המגמות של מבחני ההערכה הרבים הנערכים כיום המגיעים לדבריו מתוך תפיסה

תפיסה הדורשת מהמורה ומבית הספר לתת דין וחשבון על הישגי תלמידיהם, אך אחריותיות, 
. לטענתו, מבחני ההערכה השונים מסירה כל אחריות מהמערכת המנהלת ומתקצבת אותם

)הבגרויות, המיצ"ב והמבחנים הבינלאומיים( בודקים רק גזרה צרה של תכניות הלימודים, 
הביקורת  45.חשובחנים הופך להיות העיקר, למרות שהוא לא בהכרח ויוצרים מצב בו מה שבו

על העיסוק הרב במבחני ההישגים חזקה אף יותר בעולם הדתי השם במרכז את הלימוד לשם 
 שמים כדוגמת לימוד התורה, ולא לימוד לשם הצלחה במבחנים.

זדהות עם בבחירתנו במחקר זה לעסוק בתוצאות מבחני ההישגים איננו מבקשים בהכרח לה
המגמות המעצימות את מבחני ההישגים לכדי המטרה המרכזית של מערכת החינוך, אך מנגד 
אנו מבקשים לומר שאנו רואים חשיבות לבחינה של הישגי החינוך הדתי גם במקצועות שאינם 
 –מוגדרים כלימודי קודש. אמנם, את התחומים החשובים ביותר בהם עוסקת מערכת החינוך 

לא ניתן למדוד, אך אין זה אומר שיש לזלזל בתחומי ההישגים  –ניים והערכיים התחומים הרוח
אותם ניתן למדוד ברמה מסוימת. מבלי לנקוט עמדה במחלוקת שהוזכרה לעיל על ריבוי מבחני 
ההישגים בעשור האחרון, נשתמש במבחנים הללו על מנת לסקור את מצב החינוך הדתי 

 טיקה, מדעים, עברית והבנת הנקרא. בתחומי הידע השונים: אנגלית, מתמ
כפי שנבאר בהרחבה בתחילת הפרק הראשון של חלק זה, בשל שינויים תכופים באופי 
הבחינות ובצורת הלמידה, יש קושי רב לבחון את ההתקדמות בהישגי החמ"ד מתוך השוואה 

מערכת בין הישגיו כיום להישגיו בעבר, ולכן נבחן את הישגי החמ"ד בעיקר מתוך השוואה ל
 החינוך המקבילה לו בישראל, מערכת החינוך הממלכתי היהודי.

כהקדמה אחרונה לחלק זה נעבור על סוגי המבחנים המרכזיים אותם נסקור בחלק זה ואת 
 המאפיינים המרכזיים שלהם על אף שנתייחס בקצרה גם למספר מבחנים אחרים:

                                                           
 (.2117)אייר תשס"ז, יוני  7, כרך פא, גליון 20-אל המאה ה–הד החינוך  44
 .25שם, עמ'  45
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ספרית( הם מבחנים הנערכים  ות וצמיחה ביתילמבחני המיצ"ב )מדד יע מבחני המיצ"ב: .0
בישראל מאז שנת תשס"ב בכיתות ה' וכיתות ח' בתחומי הדעת הבאים: עברית )ערבית בחינוך 
הערבי(, אנגלית, מתמטיקה ומדעים. תוצאות המבחנים משקפות את הישגי התלמידים 

ינוך ומסייעות באיתור פערים לימודים בין תלמידים המשתייכים לקבוצות אוכלוסייה שונות בח
תשס"ו נערכו המבחנים כך שמחצית מתלמידי -היסודי ובחטיבת הביניים. בשנים תשס"ב

השכבה בכיתות ה' ובכיתות ח' נבחנו בשנת לימודים אחת, והתלמידים במחציתם המשלימה 
שנים אלו יש להביא מבחנים המתייחס לשל בתי הספר נבחנו בשנה שלאחריה. בניתוח ה

בין השנים עשויים להיות קשורים לכך שלא נעשתה התאמה בין בחשבון כי ההבדלים בציונים 
סולמות הציונים של המבחנים ולפיכך ההבדל בציונים אינו משקף בהכרח הבדל ברמות הידע 

. בשנת תשס"ז שונתה של התלמידים, אלא עשוי לנבוע משוני ברמת הקושי של המבחנים
בססים על חקירת מדגם של רבע והחל משנה זו ואילך המבחנים מת מתכונת מבחני המיצ"ב

, הציוניםשנתית של -השוואה רבמתלמידי השכבה בכל שנת לימודים. כמו כן, על מנת לאפשר 
בכל תחום בכל שנה המתרגם את הציון הגולמי  ,של ציוני המבחניםסטטיסטי מערך כיול הונהג 

אפשר ל. הסולם החדש נועד שנתי-סולם מיצ"ב רב -לסולם חדש דעת ובכל דרגת כיתה 
שנת  ., באותו המקצוע ודרגת הכיתהשניםם במבחני המיצ"ב לאורך ההשוואה תקפה של הישגי
שנתי נקבע כך -רבח. סולם המיצ"ב ה"שנתית נקבעה להיות תשס-הבסיס להשוואה הרב

 -, וסטיית התקן 511הציון הממוצע של כל תחום דעת, בכל דרגת כיתה, היה  שבשנת הבסיס
 ההשתתפות שיעורי בשל שנתי זה.-מכויילים ומדווחים על סולם רב . הציונים בכל שנה011

-העל המורים ארגון מצד ועיצומים שביתות עקב) ז"תשס בשנת' ח לכיתות במבחנים הנמוכים
 .זו גיל בשכבת השנים בין בהשוואה ז"תשס שנת את לכלול התאפשר לא( יסודיים

 
המעידה על הצלחה  משרד החינוךתעודת בגרות היא תעודה מטעם : בחינות הבגרות. 2
יחידות לימוד. הצלחה בבחינות הבגרות המתקיימות  20של  מינימליבהיקף  בחינות הבגרותב

ומהווה יחד עם  מדינת ישראלשל אדם ב תיכוניתהתיכון מהווה מדד עיקרי להשכלתו ה יבשלה
את המרכיב המרכזי בתנאי הקבלה למוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.  פסיכומטריציון ה

, לבחינות מדעיםהפרקים בחלק זה העוסקים בתחום ידע מוגדר כמו אנגלית או  בניגוד לרוב
קים בלימודי הבגרות הקדשנו פרק עצמאי הסוקר אותן במבט כולל, אך גם בפרקים העוס

 האנגלית והמתמטיקה הוקדש מקום נרחב להישגי בחינות הבגרות.
 
שהינו מבחן   TIMSSבמבחן 0665תלמידי ישראל נבחנים החל משנת : TIMSS. מבחן 0

מדינות ברחבי העולם בתחומי  51-בינלאומי הבוחן את ידיעת התלמידים בכיתות ח' בכ
כיתות ח' ומהם ב םתלמידיהרוב  TIMSSהמתמטיקה והמדעים. בישראל נבחנים במבחן 

בתי ספר לשם מתן תוצאות, כאשר כמות התלמידים שנבדקת מבתי הספר  051-נדגמים כ
בחמ"ד הינה גבוהה יותר מאשר אחוז תלמידי החמ"ד באוכלוסיה, וזאת על מנת לתת לתוצאות 

 חזק.  המדגם תוקף
ציוני סבירות וציוני  הנתונים על מבחנים אלו מפורסמים בשתי מתכונות של ציונים:

אחוזים. ציוני הסבירות הם הציונים הרשמיים של המבחן והם מהווים טרנספורמציה של הציון 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99
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בדומה למתכונת מבחני המיצ"ב מאז  511של בינלאומי עם ממוצע  0111עד  1-לסולם שנע מ
  011.46-ל 1שנת תשס"ז. ציוני האחוזים חושבו בצורה מעט שונה והם מהווים ציון הנע בין 

 2117-ו 2110, על המבחנים שנערכו בשנים 0666-ו 0665בניגוד למבחנים שנערכו בשנים 
לתלמידי החינוך  ין תלמידי החינוך הממלכתי )היהודי(פורסמו נתונים מדויקים המשווים ב

 דתי ולפיכך נתמקד בהצגת התוצאות בשני המבחנים הללו.-הממלכתי
 

במבחני פיז"ה  2116-ו 2119 ,2111נבחנו בשנים  05-תלמידי ישראל בני ה: PISAמבחן . 1
(PISAהבינלאומיים שבחנו את א )ואוריינות המתמטיקה.  וריינות הקריאה, אוריינות המדעים

כיתתית מסוימת אלא לפני  בשכבה בניגוד למבחנים אחרים מבחן זה לא בודק את התלמידים
לומדים בכיתה ט' ומיעוט  01%י', לומדים בכיתה  05-מבני ה 15%שנתון הגיל. במדינת ישראל 

 בכיתות אחרות.  0%קטן של 
התפרסמו דוחות המנתחים את הציונים של  2119-ו 2111בעקבות המבחנים של שנת 

עדיין לא התפרסם, ולכן לא נתייחס  2116תלמידי ישראל במבחנים אלו, אך הדוח על מבחן 
עם ממוצע  0111עד  1-ם שנע ממבחן מהווה טרנספורמציה לסולהלמבחן זה במחקרנו. ציון 

 TIMSSבדומה למתכונת מבחני המיצ"ב מאז שנת תשס"ז. בניגוד למבחני  511של בינלאומי 
כלכלי של תלמידי -בתוצאות המחקר של מבחנים אלו לא פורסמו הציונים לאור הרקע החברתי

 אלץ להסתפק בתוצאות המבחנים בלבד.החמ"ד והחינוך הממלכתי ולכן נ
 

                                                           
הישיגהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח י, על חישוב שני סוגי הציונים ניתן לראות אצל: רות זוזובסק 46

-TIMSSבמתמטיקה ובמדעים, וההקשר החינוכי של הוראתם בישראל: ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי 

 .56-57עמ'  2115, אוניברסיטת ת"א, 2003




