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תשע"ובכסלוכ"ט

2016דצמברב29

  דתשע" אדם וסביבה" – גאוגרפיה"משוב ארצי ב

 ממצאים תקציר 
 

ממחקר המשוב  נבחריםהרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( מתכבדת להציג ממצאים 

אדם וסביבה" בחטיבות הביניים בישראל. המשוב הארצי  – הארצי המדגמי בתחום "גאוגרפיה

ומוטיבציוניים של סביבתיים ם בערכיבגאוגרפיה עוסק בהישגי תלמידים בכיתות ט' בגאוגרפיה, 

 בחטיבות הביניים בישראל. מתקיימים בו לימודי תחום הדעת שבהקשר הפדגוגי הרחב  התלמידים וכן

 רקע

הלימודיםתשע "בשנת ד לדרך יצא המדגמי, הארצי המשוב של הראשון המחקר מחזור הוקדשוהוא

–לתחוםהדעת"גאוגרפיה הוראתואדםוסביבה". ליבהבמערכתהחינוך, תחוםדעתזההואמקצוע

.בכלהמגזרים' עדט' והואנלמדברצףבכיתותה,חובההיא

תלמידים2,275)ספר-בתי199-תלמידיכיתותט'שלמדוב 3,464בקרבמדגםמייצגשלנערךהמחקר

מוריםהמלמדים375(.כמוכן,השתתפובמחקרדובריערביתספר-בתיב1,189-דובריעבריתוספר-בתיב

ז בכיתות ט-'גאוגרפיה וספר-בתיב232)' עברית וספר-בתיב143-דוברי ערבית(, מנהלים178-דוברי

.דובריערבית(ספר-בתיב62-דובריעבריתוספר-בתיב116)ספר-בתימאותם

.שתי מטרותמשוב הארצי בגאוגרפיהל ברמהאחת, מקיף מידע לספק המערכת תחוםת לימודי על

יישוםמדיניותמשרדהחינוךבהוראתתחוםהדעתבחטיבותהביניים.המידעאת,לבחון.השנייההדעת

נלמד:הןלהקשרהפדגוגישבוהואהדעת,תוצריהלמידהבתחוםנוגעהןל

םנמניםעאשרהחשיבהכישורי)הידע,המיומנויותוהישגים לימודייםמבוססיםעלתוצרי הלמידה ―

מוטיבציונייםוהיבטים  , תחושת מסוגלות עצמיתבתייםערכים סביעלהתחום"הקוגניטיבי"(,וגם

נמניםע באמצעותםשלהתלמידים)אשר ההישגיםהלימודייםנבדקו התחוםה"לאקוגניטיבי"(.

שהועברובאמצעותשאלוניםהערכיםהסביבתייםוההיבטיםהמוטיבציונייםנבדקו,ואילומבחנים

  לתלמידים.

הערכה-למידה-תהליכי הוראהנושאיםכמוכוללהוארמותונבחןבמשובבשלושההקשר הפדגוגי ―

תהליכי הלמידה הגאוגרפיהובנוגעלתחוםספרית-ביתמדיניות ,רמתהכיתה()בשיעוריהגאוגרפיה

בית בארגון הספר(-)רמת , גאוגרפיהמקצועיפרופיל מקצועי ופיתוח וכן המלמדים מורים של

הביניים החינוך(בחטיבות מערכת )רמת שאלונים באמצעות נבדק הפדגוגי ההקשר שהועברו.

 לתלמידים,למוריםולמנהלים.

המחקרשאלונים(הישגים ומגוון כלי המחקר )מבחן  לקראת שגובשה מושגית מסגרת פי על פותחו

דעת,מומחיםלתחוםהדעתמהאקדמיה,מוריםהמפמ"רתחוםבהןהנוכחי,בליוויועדותהיגוישנכחו

:גימגזריםשוניםומומחיםלמחקרולמדידהחינוכית.להלןפירוטעלכליהמחקרומדריכים,נצי
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מקומי,המבחן–מבחן הישגים ממוחשב  .1 פיתוח במערכת,ישראלי-פרי היקף רחב באופן הועבר

הואמשקףאתדרכי,תכניתהלימודיםבגאוגרפיהבחטיבתהבינייםלמבחןישזיקהישירהלהחינוך.

מבחןההישגים ואתהגישותהפדגוגיותהעדכניותהרצויות. הלמידההנהוגותכיוםבשדההחינוכי

 ממדים: שלושה בין 1שילב שה( בחטיבתהתכנים הגאוגרפיה בשיעורי ללמוד אמורים תלמידים

כלליים(,כמומפות(מיומנויותשלשימושבכליםהגאוגרפיים)ייעודייםו2ט'(;-הביניים)כיתותז'

ועוד טקסטים סרטונים, תמונות, ותרשימים, גרפים 3;אינטראקטיביות, ( בשלושכישורי חשיבה

 וגבוה(. בינוני נמוך, )חשיבהמסדר גםרמותעיקריות נכללו במבחן במסגרתהמיומנויותשנבדקו

מקורותשונים,,כמוהפקתמידעמ21-לתלמידיםבמאההותהחשובעםהמיומנויותותהנמנכאלה

נטיומיזוגמידעממקורותבעליייצוגיםשונים.וובחירתמקורמידערל

שאלות,אשרהקיפואתתחוםהדעתבאופןרחבומעמיק.השאלותפוצלולכמה120-המבחןכללכ

נוסחימבחןוכלתלמידהשיבעלנוסחאחדבלבד.

סולםהציוניםנקבעכךשבשנת(,וIRT)חושבובהתבססעל"תורתהתגובהלפריט"במבחןהציונים

100הייתהתקןהנקודותוסטיית500עמדעלהבסיס)תשע"ד(ממוצעהציוניםשלכללהתלמידים

כדישאפשריהיהלהשוותביןמחזור ,יכוילולסולםזההעתידייםהציוניםבמחזוריהמחקרנקודות.

הלמידהבתח ההתקדמותשל ולעקובאחר למשנהו אחד התלמידים.וםמחקר ציוני כך, על נוסף

. (standard setting" )קביעתתקנים"בהליךהמכונה"רמותבקיאות"במבחןההישגיםסווגולשש

ו המיומנויות רמתבקיאותמתארתאתהידע, חשיבהבגאוגרפיההכישוריכל התלמידיםשהפגינו

 באותההרמה.תיאורמקוצרשלרמותהבקיאותמוצגבהמשך.

למידה–לתלמיד שאלון .2 )תוצרי מוטיבציוניים והיבטים סביבתיים ערכים למדוד נועד השאלון

מבחן בעוד הגאוגרפיה. תהליכיםפדגוגייםהנהוגיםבשיעורי ולאפיין מהתחוםה"לאקוגניטיבי"(

על מידע מספק לתלמיד השאלון בגאוגרפיה, הלומדים כישורי את להעריך מאפשר ההישגים

הערכההנהוגות-למידה-וכןעלפרקטיקותהוראהאלותלמידיםלטפחכישוריםההזדמנויותשישל

בשיעוריהגאוגרפיהבחטיבתהביניים.

אתההקשריםהפדגוגיים שאלונים –שאלון למורי הגאוגרפיה ושאלון למנהלים .3 לבחון נועדו אלו

 הספרוברמתמערכתהחינוך.-ברמתבית

 

ראמ"הועמםשותפיםרבים:ועדותהיגוישכללואתצוותשלפריעבודהמאומצתםההמחקרוממצאיו

חברות;מדריכיםמוריםו,המשרדהחינוךמטמם,נציגיוגופימחקרמפמ"רתחוםהדעת,אנשיאקדמיה

תפעולהמחקרוהמרכזהארצי–,טלדורוסביבתההיבחנותהממוחשבתפיתוחהמבחן–מטח:תזכייניו

.נתוניםעיבודהציוניםוובהחיש–לבחינותוהערכה



 .מהמחקרנבחריםלהלןיפורטוממצאים

  



ה "ראמ  
למדידההרשות הארצית   

 והערכה בחינוך
  

 משרד החינוך
Ministry of Education 

والتعليم التربية وزارة  

   
 

 3 
  

 

 והיקף לימודי הגאוגרפיה אוגרפיהבג הישגי התלמידים במבחן

,הוערכובאמצעותמבחןבתחוםהקוגניטיבי)ההישגים(הגאוגרפיתלמידיכיתהט'בשלתוצריהלמידה

 להלןעיקריהממצאים:ממוחשב,והםמוצגיםבאמצעותציוןממוצעורמותבקיאות.

למעלהמרבע,הספר-בתיבכלל:ת הבקיאות בגאוגרפיהורמהישגי התלמידים כפי שמשתקפים ב 

27%)מהתלמידים הגבוהות הבקיאות רמות בשתי מצויים ב( )רמות מ(6-5יותר למעלה שליש,

) 37%מהתלמידים במצויים( הבקיאותשתי )הבינוניותרמות דומהו,(4-3רמות (36%)שיעור

 במצויים שתי רמות ההבקיאות )יותרבנמוכות (.2-1רמות ממצאים הפיזוראלו את מדגישים

שיעורהתלמידיםהמצוייםברמותהבקיאותהגבוהותביותרובעיקר–בהישגיםבקרבהתלמידים

 ברמותהבקיאותהנמוכותביותרהואגבוהמאוד.

.דוברי ערבית ספר-בתידוברי עברית גבוהים מהישגי התלמידים ב ספר-בתיהישגי התלמידים ב 

תלמידיםב של הממוצע גבוהבכספר-בתיהציון עברית של100-דוברי הממוצע נקודותמהציון

ערביתספר-בתיתלמידיםב ספר-בתיבנקודות430-דובריעבריתוספר-בתיבנקודות531)דוברי

 (.יתרבדובריע

הגבוהותהבקיאותברמותהתלמידיםיבשיעורפעריםגדוליםגםניכרים,בהלימהעםממצאזה

והנמוכות בהמצוייםהתלמידיםשיעורעבריתדובריספר-בתיב: הגבוהותהבקיאותרמותשתי

ושיעור,ערביתדובריספר-בתיב6%לעומתדובריעבריתספר-בתיב36%–יותרגבוה(6-5)רמות

עבריתדובריספר-בתיב22%–יותרנמוך(2-1)רמותהנמוכותהבקיאותרמותשתיבהתלמידים

.ערביתדובריספר-בתיב68%לעומת

כל כ –כלכלי -קבוצות שונות של רקע חברתינמצאו פערים ניכרים בהישגים בין תלמידים מ 

כך ההישגים גבוהים יותר ,יותר גבוהכלכלי -שהרקע החברתי ,בכלאחדממגזריהשפהבנפרד.

נמוךו-חברתיתלמידיםמרקעביןהפערבציוןהממוצע כלכלי כלכלי-תלמידיםמרקעחברתיבין

 כלכליבינוני.-נקודות,לטובתתלמידיםמרקעחברתי50-מדעלכובינוניע

עבריתספר-בתיב דוברי חברתי, מרקע תלמידים של הממוצע ב-הציון נמוך בינוני 37-כלכלי

הפערבציוןהממוצעשלתלמידיםמרקע.סךגבוהכלכלי-חברתינקודותמזהשלתלמידיםמרקע

נקודות,לטובתתלמידיםמרקעגבוה.85מדעלונמוךותלמידיםמרקעגבוהע

התלמידים מ כמחציתרק  – הספר-בתיינה מתקיימת בהיקף הנדרש בכל הוראת הגאוגרפיה א 

מלאלומדים גאוגרפיה בהיקף  בתי. )הספר-בכלל מהתלמידים כמחצית רק 48%, על( דיווחו

שעות6משרדהחינוך)דרישותתכניתהלימודיםואתהתואםאתבהיקףמלאלימודיגאוגרפיה

 פני ז'3שבועיותלפחותעל בכיתות כחמישיתמהתלמידים)-שנים, 19%ט'(. לימודי( על דיווחו

 חסרגאוגרפיה גאוגרפיהבהיקף לא)לימודי כלל או ח' בכיתה רק או ז' בכיתה שאר.(רק

 שונים.בהיקפיםחלקייםהגאוגרפי(,דיווחוכיהםלומדים33%התלמידים)

רק.ית לומדים גאוגרפיה בהיקף מלאברדוברי ע ספר-בתישל תלמידים ב נמוך יחסיתשיעור  

-,בהשוואהלדיווחועללימודיגאוגרפיהבהיקףמלאדובריעבריתספר-בתיבהתלמידיםמ35%
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-ודובריעבריתספר-בתיבהתלמידיםמ25%כמוכן,.דובריערביתספר-בתיבהתלמידיםמ76%

 דובריערביתדיווחועללימודיגאוגרפיהבהיקףחסר.ספר-בתיבהתלמידיםמבלבד6%

הרקעבקבוצותשונהגאוגרפיההלימודיהתלמידיםלפיהיקףהתפלגות,דובריעבריתספר-בתיב

כלכלי-החברתי כיהםלומדיםבהיקףמלא-התלמידיםמרקעחברתימ44%: נמוךדיווחו כלכלי

.גבוהכלכלי-חברתיבלבדמעמיתיהםמרקע24%לעומת

היקף חסר להיקף יותר )מ רחבשהיקף לימודי הגאוגרפיה  בכל אחד ממגזרי השפה בנפרד, ככל 

דובריספר-בתיבייחודמגמהזובולטתב.מלא( כך הישגי התלמידים גבוהים יותרהיקף חלקי ול

נקודותמהציון50-הבהיקףמלאגבוהבכגאוגרפיהציוןהממוצעשלתלמידיםשלומדים:ערבית

 .בהיקףחסרגאוגרפיהשלומדיםהתלמידיםהממוצעשל

הישגי התלמידים שלומדים כלכלי בנפרד,-דוברי עברית, בכל קבוצת רקע חברתי ספר-בתיב 

הפערלטובתהלומדים.גאוגרפיה בהיקף מלא גבוהים מאלו של עמיתיהם הלומדים בהיקף חסר

חברתי תלמידיםמרקע מלאבקרב )-בהיקף נמוך 68כלכלי נקודות( לגדול בקרבבהשוואה פער

  ות(.נקוד21תלמידיםמרקעגבוה)
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 ביתר פירוטממצאים ה

 אוגרפיהגרמות הבקיאות ב

(מצוייםבשתירמותהבקיאותהגבוהותביותר)רמות27%רבעמהתלמידים)למעלהמ,הספר-בתיבכלל

6-5 מצוייםבשתירמו37%שלישמהתלמידים)למעלהמ(, ושיעור(,4-3תהבקיאותהבינוניות)רמות(

) רמות36%דומה מצוייםבשתי ( )רמות (.2-1הבקיאותהנמוכותביותר ממצאים אתיםממחישאלו

בהישגים הפיזור 13%)כשמיניתמהתלמידיםהתלמידים.בין מצוייםברמתהבקיאותשמתחתלסף(

.(1)רמה

סטיית תקן ושיעור התלמידים בכל רמת , ציון ממוצע – הספר-גאוגרפיה בכלל בתימבחן הישגים ב
 בקיאות 

 הישגי תלמידים
' מס

 הנבחנים

 (באחוזים)שיעור התלמידים בכל רמת בקיאות  ציונים בסולם המשוב

 6 רמה 5 רמה 4 רמה 3רמה  2רמה  1 רמה תקן סטיית ממוצע

 5% 22% 21% 16% 23% 13% 100 500 3,464 הספר-בתיכלל 

התלמידיםבכלרמהשלהתיאורהאיכותנישלרמותהביצועמאפשרלעמודעלהידעועלהמיומנויות
להלן:שטבלהורמה,כמפורטב

 רמות הבקיאות ותיאור הידע והמיומנויות של התלמידים בכל רמת בקיאות

 רמת בקיאות
גבול ציון 

 תחתון
 מה יודע בדרך כלל תלמיד ברמה זו ומה הוא מסוגל לעשות?

1 
 "מתחת לסף"

 .אין תיאור של ביצועיהם –תלמידים ברמה זו הם מתחת לסף הניתן להערכה  

2 
 רמה נמוכה

390 
 נקודות

מזהה חלק קטן בלבד מהתופעות שמסביבו כגאוגרפיות ואינו מבין את מורכבות העולם 
אינו מכיר את המרחב  .גאוגרפית ואת הקשרים בין התופעות המתקיימות בומבחינה 

 .מכיר כלים גאוגרפיים מרכזיים אבל מתקשה להשתמש בהם .הגאוגרפי של ישראל

3 
-רמה בינונית

 נמוכה

468 
 נקודות

. שבולטות בשיח הציבורי תופעותאו /מזהה תופעות גאוגרפיות במרחב הקרוב לחייו ו
מכיר מרכיבים , דהיינו. את המורכבות של התופעות הגאוגרפיות מזהה באופן בסיסי

מבין קשרים בין המרכיבים . אחדים בלבד של תופעות גאוגרפיות וביטויים אחדים שלהן
מגלה . יום-תחומים קרובים זה לזה ולעולם הקרוב לחיי היום/לנושאים נוגעיםהשונים ה

מיישם מיומנויות יסוד של הפקת . היכרות בסיסית עם המרחב הגאוגרפי של ארץ ישראל
 .מידע מכלים גאוגרפיים ומגלה ניצנים של הבנת משמעות המידע

4 
-רמה בינונית

 גבוהה

508 
 נקודות

מזהה תופעות . מזהה מגוון תופעות וסוגיות גאוגרפיות החורגות מהמרחב הקרוב לחייו
מיישם . הגאוגרפימגלה הבנה חלקית של מורכבות העולם . וסוגיות גאוגרפיות מופשטות

י ומתמצה באופן חלקי "את הידע הגאוגרפי הכללי בהקשר של המרחב הגאוגרפי של א
 .ובכללם כלים ייעודיים ומורכבים, משתמש במגוון כלים גאוגרפיים. י"במפת א

5 
 רמה גבוהה

560 
 נקודות

בשפה תוך שימוש , מקבל החלטות לגבי סוגיות גאוגרפיות ומנסח טיעון על בסיס ידע רחב
גאוגרפיות ואת הקשרים בין התופעות המבין את המורכבות של . גאוגרפית מקצועית

משתמש באופן מושכל במגוון כלים גאוגרפיים . תופעות שונות גם בהקשר של ארץ ישראל
 .העומדים לרשותו בהקשר לסוגיה הנדונה

6 
רמה גבוהה 

 מאד

657 
 נקודות

הגאוגרפי ברמה הגבוהה ביותר שאפשר ובנושאי התוכן הגאוגרפיים בקיא במושגים 
 אלומציג את עמדתו המנומקת בסוגיות ו סוגיות גאוגרפיות מנתח; לצפות בדרגת כיתתו

בידע גאוגרפי  כך משתמשתוך ב .(הן של גאוגרפיה כללית הן של המרחב הארץ ישראלי)
 .תהליכי חשיבה מורכבים מפעילכלים גאוגרפיים מורכבים ובמקיף ו
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 פי מגזר שפהפילוח לב בגאוגרפיהההישגים 

דובריספר-בתיבושלתלמידיםנקודות531היהדובריעבריתספר-בתיתלמידיםבהציוןהממוצעשל

נקודותשהן100-דובריעבריתהואכספר-בתיגודלהפערלטובתתלמידיםב.נקודות430עמדעלערבית

.בגאוגרפיהרמותהבקיאותלפיבהתפלגותהתלמידיםגםניכריםסטייתתקןשלמה.הפערים

-ו(2-1רמות)ביותררמותהבקיאותהנמוכותשתיבמצוייםדובריעבריתספר-בתיבמהתלמידים22%

68%דובריערביתספר-בתי(.לעומתם,ב6-5מצוייםבשתירמותהבקיאותהגבוהותביותר)רמות36%

רמותהבקיאותהנמוכותבי ואילומצוייםבשתי בלבדמצוייםברמות6%ותר)בחלוקהכמעטשווה(,

(.5רמהבהמכריערובם)הבקיאותהגבוהות

דובריערביתגבוהפיספר-בתיקיימתעלאףששיעורהלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלאבזותמונתפערים

 דובריעברית.ספר-בתימשיעורהלומדיםבהיקףזהבשניים

 מגזר שפהממוצע הציון הכולל, לפי 

 
 דוברי ס"בתי

 ערבית
 

דוברי  ס"בתי
 עברית

הספר-בתיכלל      

32%  68%    

שיעור התלמידים 

 באוכלוסייה
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 לפי מגזר שפה  ,שיעורי התלמידים בכל רמת בקיאות

 
 .שכן הם עוגלו למספרים שלמים -100ים בתרשים אינם בהכרח מסתכמים לאחוזה *

 
 כלכלי -פי רקע חברתילהישגים בגאוגרפיה בפילוח ה

כלכלי.הציוןהממוצעשל-ביןתלמידיםמקבוצותשונותשלרקעחברתיניכרקייםפערהספר-בתיבכלל

504כלכליבינוניהוא-,שלתלמידיםמרקעחברתינקודות555כלכליגבוההוא-תלמידיםמרקעחברתי

.נקודות430כלכלינמוךהוא-ושלתלמידיםמרקעחברתינקודות

הממוצעלציוןכלכליגבוה-תלמידיםמרקעחברתי,הפערביןהציוןהממוצעשלדובריעבריתספר-בתיב

כלכלי-ביןתלמידיםמרקעחברתיוהפערנקודות,37עומדעלנוניביכלכלי-תלמידיםמרקעחברתישל

 הפערביןתלמידיםמרקעגבוהלתלמיד48עומדעלנמוךלרקעבינוני כלומר, יםמרקענמוךנקודות.

נקודותביןתלמידיםמרקע49,קייםפערשלדובריערביתספר-בתיבנקודות.85גדולמאודועומדעל

.ספרדובריעברית(-ך)רקעגבוהקייםרקבבתיכלכליבינונילתלמידיםמרקענמו-חברתי

 הממוצעשלבולטכי -תלמידיםמרקעחברתיהציון ערביתדומהספר-בתיבינבינוכלכלי לציוןדוברי

.,ואףנמוךממנובמעטדובריעבריתספר-בתיבנמוךכלכלי-תלמידיםמרקעחברתיהממוצעבקרב

  

14% 

16% 

16% 

37% 

17% 

23% 

31% 

5% 

13% 

12% 

25% 

21% 

6% 

29% 

22% 

0% 

7% 

5% 

100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

 ס דוברי ערבית"בתי

 ס דוברי עברית"בתי

 כלל בתי הספר

 6רמה  5רמה  4רמה  3רמה  2רמה  1רמה 
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 ולפי מגזר שפה כלכלי-לפי רקע חברתי ,ממוצע הציון הכולל

קטן  פלח זה של האוכלוסייהמאחר שלא מוצגים  דוברי ערבית ספר-בתיכלכלי גבוה ב-תלמידים מרקע חברתי הממצאים עבורהערה: 
 .מכלל התלמידים במגזר שפה זה(בלבד  3%) מדי כדי להפיק נתונים יציבים מבחינה סטטיסטית

מגזרספר-בתיב בנפרדימשני החברתיהשפה שהרקע ככל -, התלמידים,יותרגבוהכלכלי שיעור

חדהמאודזומגמהיותר.נמוך(2וברמההנמוכה)רמה(1המצוייםברמתהבקיאותשמתחתלסף)רמה

)מספר-בתיב עברית 13%-ול24%-ל47%-דוברי חברתי, מרקע תלמידים בינוני,-בקרב גבוה, כלכלי

-בקרבתלמידיםמרקעחברתי,54%-ל76%-דובריערבית)מספר-בתיבהתאמה(ומתונהיותרבונמוך,

בהתאמה(.במקביל,שיעורהתלמידיםהמצוייםברמתהבקיאותהגבוהותכלכליבינוניונמוךבהתאמה.

ספר-בתי,בהתאמה(הןב48%-ול31%-ל18%-מ:6-ו5דובריעברית)רמותספר-בתייותר,הןבגבוה

,בהתאמה(.27%-ל12%-מ:5-ו4דובריערבית)רמות

-מרקעחברתיתלמידיםהרמתהבקיאותשלהתפלגות ערביתדומהספר-בתיבבינוניכלכלי לזודוברי

יותרכלפירמותהבקיאותנוטה,ואףדובריעבריתספר-בתיבנמוךכלכלי-תלמידיםמרקעחברתיהשל

ממצאהנוגעלציוןהממוצע.העולהבקנהאחדעםממצאזה.הנמוכות

  

 

  כלל בתי-הספר   בתי"ס דוברי עברית בתי"ס דוברי ערבית

 גבוה בינוני נמוך   גבוה בינוני נמוך  בינוני נמוך

רקע 

-חברתי

 כלכלי

64% 33%  13% 43% 44%   30% 40% 30% 
שיעור 

התלמידים 

 באוכלוסייה
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 שפה ולפי מגזר כלכלי-רקע חברתילפי  ,רמת בקיאות בכלשיעורי התלמידים 

 

-רקע חברתי
 כלכלי

 

 גבוה
כלל 
-בתי

 הספר

 בינוני

 נמוך

  

 גבוה
ס "בתי

דוברי 
 עברית

 בינוני

 נמוך

  

 
ס "בתי

דוברי 
 ערבית

 בינוני

 נמוך

  

מאחר שפלח זה של האוכלוסייה קטן לא מוצגים  דוברי ערבית ספר-בתיכלכלי גבוה ב-תלמידים מרקע חברתי הממצאים עבורהערה: 
 .בלבד מכלל התלמידים במגזר שפה זה( 3%) מדי כדי להפיק נתונים יציבים מבחינה סטטיסטית

 .שכן הם עוגלו למספרים שלמים 100-ים בתרשים אינם בהכרח מסתכמים לאחוזה *
 

  

11% 

18% 

17% 

19% 

13% 

13% 

19% 

14% 

39% 

34% 

33% 

18% 

11% 

37% 

23% 

11% 

37% 

20% 

14% 

6% 

2% 

30% 

10% 

3% 

8% 

16% 

19% 

26% 

26% 

11% 

23% 

26% 

4% 

11% 

16% 

27% 

36% 

7% 

22% 

35% 

0% 

0% 

2% 

4% 

12% 

1% 

3% 

12% 
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 גאוגרפיה י הלימוד ףהיק

הואאחדממקצועותאוגרפיההגמקצועיסודי,-מסמךתכניתהיסודלחטיבותהבינייםבחינוךהעלעלפי

ט'(.-)בכיתותז'שניםעלפנישלושלפחותשעות6וחלהעליוחובתהוראהבהיקףשלהליבההאקדמית

כלתלמידסווגלאחתמשלושנאסףבמסגרתהמחקר,המידעעלהיקףלימודיהגאוגרפיהשלכלתלמיד

קטגוריותשלהיקףלימודיהמקצוע:

-בתיהתלמידיםברקשלישמ:ט'(-כיתותחטה"ב)ז',ח'ו3תלמידיםשלמדוגאוגרפיהבכל–היקף מלא

גאוגרפיהלומדים(76%דובריערבית)ספר-בתיבהתלמידיםמ(וכשלושהרבעים35%דובריעברית)ספר

א.בהיקףמל

בכיתהז'גאוגרפיהרקשלמדותלמידים–חסרהיקף , או גאוגרפיהבאףאחתרקבכיתהח' לאלמדו

דובריספר-בתימהתלמידיםב6%-דובריעבריתוספר-בתימהתלמידיםב(25%רבע):מהכיתותחטה"ב

ערבית.

ח'(-ח',אוז'ו-ז',אוט'ו-שלמדוגאוגרפיהבשתיכיתותבלבד)כיתותט'ובעיקרתלמידים–חלקיהיקף

בלבד ט' בכיתה גאוגרפיה שלמדו או וספר-בתימהתלמידיםב40%: עברית מהתלמידים18%-דוברי

דובריערבית.ספר-בתיב

נ כי בתימצאאםכן היישוםשלשעותהלימודהמוקצות-בפועלקיימתשונותגדולהבין הספרבאופן

מיושמתבאופןחלקיהנחיהלגביהיקףלימודיהגאוגרפיהוכילמקצוע

קבוצותשונותשלגאוגרפיהביןהתפלגותהיקףלימודיהבנמצאוהבדליםדובריעבריתבלבדספר-בתיב

חברתי חברתי-רקע מרקע התלמידים למחצית קרוב -כלכלי: כלכלי בינוני כי דיווחו לומדיםהם

חסר בהיקף לומדים מהם כחמישית ורק מלא בהיקף בקבוצתגאוגרפיה גם נמצא דומה דפוס .

מצטיירתכלכליגבוה-בקרבתלמידיםמרקעחברתי.לעומתזאת,נמוךכלכלי-התלמידיםמרקעחברתי

.ומתכמעטשלישהלומדיםבהיקףחסררקכרבעלומדיםבהיקףמלאלע–ההפוכתמונה

 כלכלי-פי מגזר שפה ורקע חברתיל ,גאוגרפיהה לימודי ףהיקהתלמידים לפי התפלגות 

היקף 
לימודי 

 גאוגרפיהה

 דוברי ערבית ספר-בתיתלמידים ב דוברי עברית ספר-בתיתלמידים ב

 כלכלי*-רקע חברתי כלכלי-רקע חברתי

 בינוני נמוך סה"כ גבוה בינוני נמוך סה"כ

 74% 78% 76% 24% 46% 44% 35% מלא

 19% 16% 18% 46% 33% 37% 40% חלקי

 6% 6% 6% 30% 21% 19% 25% חסר

מאחר שפלח זה של האוכלוסייה קטן מדי לא מוצגים  דוברי ערבית ספר-בתיכלכלי גבוה ב-תלמידים מרקע חברתי הממצאים עבור *
 .בלבד מכלל התלמידים במגזר שפה זה( 3%) להפיק נתונים יציבים מבחינה סטטיסטיתכדי 

 .שכן הם עוגלו למספרים שלמים 100-ים בתרשים אינם בהכרח מסתכמים לאחוזה **
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  ומשתני רקעהגאוגרפיה  בגאוגרפיה בפילוחים לפי היקף לימודיהישגים 

:הגאוגרפיה ילימוד והיקףפי מגזר שפה הישגים בגאוגרפיה בפילוח ל

בב ראשונית התלמידיםהתבוננות הישגי נראההספר-בתיבכלל הממוצע הציון התלמידיםכי של

מלא הממוצעשליותרנמוךהלומדיםגאוגרפיהבהיקף תלמידיםהלומדיםגאוגרפיהבהיקףמהציון

חסר או חלקי אולם. , מעמיקמגלהכי לעיון בנעוץתופעהההסבר מגזריהקייםהגדולהבדל שני בין

פעריםבהישגיםבשילובעםההשפהבשיעוריהתלמידיםבכלאחתמקבוצותהיקףלימודיהגאוגרפיה

.1ביןהתלמידיםמשנימגזריהשפה

 ההישגים בוחניםאת בכלספר-בתיבכאשר כיבנפרדהשפהממגזריאחד  לימודי שהיקף ככלעולה

יותר יםגבוה ההישגים כך, יותר רחב הגאוגרפיה . בציון הפער של גודלו הממוצע בין הלומדיםאלו

-דובריעבריתוספר-בתינקודותבקרבתלמידיםב19לומדיםבהיקףחסרהואהאלווביןבהיקףמלא

.דובריערביתספר-בתינקודותבקרבתלמידיםב48

עבריתספר-בתיב דוברי ברמתהמצוייםיותרשיעורהתלמידיםרחבגאוגרפיההככלשהיקףלימודי,

שיעור.כמוכן,(בהתאמה,4%-ול5%-ל8%-מגמתצמצוםמ)נמוךיותר(1רמה)הבקיאותשמתחתלסף

31%-מגמתעליהמ)גבוהיותר(6-ו5רמות)בשתירמותהבקיאותהגבוהותביותרהמצוייםהתלמידים

 (.בהתאמה,40%-ול37%-ל

ערביתספר-בתיב הספר-בתיבדומהל,דוברי עברית, יותר,רחבגאוגרפיההלימודיככלשהיקףדוברי

-ל59%-מגמתצמצוםמ)נמוךיותר(1רמה)ברמתהבקיאותשמתחתלסףהמצוייםשיעורהתלמידים

-בינוניתוהברמותהבקיאותהנמוכההמצוייםשיעורהתלמידים,כךבהתאםל.(בהתאמה,27%-ול38%

וכךגםשיעורהתלמידים(בהתאמה,54%-ול49%-ל29%-עליהחדהמ)גבוהיותר(3-ו2רמות)נמוכה

(.בהתאמה,7%-ול5%-ל3%-עליהמ:5רמה)תהבקיאותהגבוההברמהמצויים



                                                 
אוכלוסייהתוצאההבאהלידיביטויבקבוצותשנקראת"פרדוקססימפסון".עלפיו,ידועהבסטטיסטיקהמדוברבתופעה1

ערבית( דוברי בבתי"ס ותלמידים עברית דוברי בבתי"ס תלמידים זה במקרה נתונים, קבוצות )או איננהמתהפכת או
-,במקרהזהתלמידיםבכללבתיקבוצותהנתוניםהשונותמסתכליםעלכללהאוכלוסייה)אובאיחודכאשרמתקיימתעוד

 הספר(.
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 לפי מגזר שפהו לפי היקף לימודי הגאוגרפיה ,ממוצע הציון הכולל

 

  כלל בתי-הספר   בתי"ס דוברי עברית בתי"ס דוברי ערבית

 מלא חלקי חסר   מלא חלקי חסר מלא חלקי חסר

היקף 

לימודי 

 הגאוגרפיה

     

התפלגות 

התלמידים 

לפי היקף 

לימודי 

 הגאוגרפיה
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 שפה מגזר ולפי היקף לימודי הגאוגרפיה, לפי ת בקיאותבכל רמ שיעורי התלמידים

 

היקף לימודי 
 הגאוגרפיה

 

 מלא
כלל 
-בתי

 הספר

 חלקי

 חסר

  

 מלא
ס "בתי

דוברי 
 עברית

 חלקי

 חסר

  

 מלא
ס "בתי

דוברי 
 ערבית

 חלקי

 חסר

  

 .שכן הם עוגלו למספרים שלמים 100-ים בתרשים אינם בהכרח מסתכמים לאחוזה *



:יםהלימודוהיקף י כלכל-חברתיהרקע הפי לבפילוח דוברי עברית  ספר-בתיבהישגים בגאוגרפיה 

גאוגרפיהיהלימודלפיהיקףכלכליהשונותובפילוח-בחינתהישגיהתלמידיםבקבוצותהרקעהחברתי

עבריתבלבדספר-בתיבאפשריתבקרבתלמידים דוברי . סדוברי"כיווןשמדגםהתלמידיםבבתיזאת,

 יחסיתואיננו חיםמספיקלשםביצועפילוערביתאשראינםלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלאהואקטן

.נוספים

הלומדיםגאוגרפיהבהיקףהישגיכלכליבנפרד,-הנתוניםמלמדיםכיבכלאחתמקבוצותהרקעהחברתי

גבוה מאלומלא ים הממוצע בציון הפערים חסר. בהיקף הלומדים הגאוגרפיהשל לימודי היקף לפי

נקודותבקרבתלמידיםמרקע21עומדיםעל.הםכלכלינמוךיותר-הולכיםוגדליםככלשהרקעהחברתי

-חברתי לעומת גבוה חברתינקודות35כלכלי תלמידיםמרקע ו-בקרב בינוני נקודותבקרב68-כלכלי

כלכלינמוך.-תלמידיםמרקעחברתי

 כי בולט, עוד תלמידיםהלומדיםגאוגרפיהבהיקף חסרבקרב , חברתיציוני כלכלי-התלמידיםמרקע

.בהתאמה,כלכליבינוניונמוך-תלמידיםמרקעחברתיציונינקודותמ138-ובנקודות51-בגבוהגבוהים

כלכלישונה-ביןתלמידיםמרקעחברתיההישגיםפערימלא,בקרבתלמידיםהלומדיםגאוגרפיהבהיקף

(.בהתאמה,נקודות81-נקודותו37)יותרקטנים

כן כמו גבוהשלומדיםגאוגרפיהבהיקףחסרגבוה-תלמידיםמרקעחברתישלהממוצעהציון, כלכלי

,בדומהלכך.כלכליבינונישלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלא-תלמידיםמרקעחברתישלהממוצעציוןמה

מהציוןכלכליבינונישלומדיםגאוגרפיהבהיקףחסרגבוה-תלמידיםמרקעחברתישלהממוצעהציוןגם

.נמוךשלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלאכלכלי-תלמידיםמרקעחברתישלהממוצע

7% 
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15% 
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22% 

35% 

39% 

19% 

16% 
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 היקף לימודי הגאוגרפיה לפי כלכלי ו-לפי רקע חברתי ,בבתי"ס דוברי עברית ממוצע הציון הכולל

 

 כלכלי -רקע חברתי
 נמוך

כלכלי -רקע חברתי 
 בינוני

כלכלי -רקע חברתי  
 גבוה

 

 מלא חסר   מלא חסר  מלא חסר
היקף לימודי 

 גאוגרפיהה

19% 44% 
 

21% 46% 
  

30% 24% 
שיעור 

    התלמידים*
 הערה: מוצגים היקפי הלימודים המלא והחסר בלבד.

 גאוגרפיה התבססו על דיווח עצמי של התלמידים בשאלון.שיעורי התלמידים לפי היקף לימודי ה *
 

בגאוגרפיה, הבקיאות רמות מניתוח מתקבלת דומה תמונה הגאוגרפיהכאשר לימודי היקף תרומת

כך,בקרב.כלכלינמוך-כלכלי,ובפרטבקרבתלמידיםמרקעחברתי-ניכרתבכלקבוצותהרקעהחברתי

נרשמושיעוריםנמוכים תלמידיםהלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלא,לעומתאלוהלומדיםבהיקףחסר,

יםושיעוריםגבוה,בהתאמה(32%לעומת8%,1יותרשלתלמידיםברמתהבקיאותשמתחתלסף)רמה

 .(,בהתאמה5%לעומת22%,6-ו5יותרשלתלמידיםברמותהבקיאותהגבוהות)רמות
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היקף לימודי לפי כלכלי ו-לפי רקע חברתי ,רמת בקיאות בכלס דוברי עברית "שיעורי התלמידים בבתי
 הגאוגרפיה

 

 היקף לימודי
 הגאוגרפיה

-רקע חברתי
 כלכלי

 מלא
 גבוה

 חסר

  

 מלא
 בינוני

 חסר

  

 מלא
 נמוך

 חסר

  

 מוצגים היקפי הלימודים המלא והחסר בלבד.הערה: 
 .שכן הם עוגלו למספרים שלמים 100-ים בתרשים אינם בהכרח מסתכמים לאחוזה *
 

תורמיםלשיפור-לימודיםבהיקףמלאבהשוואהללימודיםבהיקףחסר-לסיכום,לימודיגאוגרפיהלכשעצמם

.כך,הםכלכלינמוך-תלמידיםמרקעחברתיההישגיםהלימודייםבגאוגרפיהבקרבכללהתלמידיםובפרטבקרב

.כלכלי-תשונותשלרקעחברתיתורמיםלצמצוםפעריםבהישגיםהלימודייםבגאוגרפיהביןתלמידיםמקבוצו

נותרכלכלי-רקעהחברתיואולם,חשובלשיםלבכיאיןבכךדיכדילסגורלגמריאתהפעריםהאלו.מתברר,כיה

לימודי יותרמהמשתנההיקף לאפחותואף להסברההישגיםהלימודייםבגאוגרפיה, ומרכזי משתנהרלבנטי

הגאוגרפיה.
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 ציוניים יבוהיבטים מוט מסוגלות עצמית, תחושת ערכים סביבתיים

הלא בתחום הלמידה -תוצרי דהיינו סביבתייםקוגניטיבי, ערכים והיבטים, עצמית מסוגלות תחושת

ללמידה-מוטיבציוניים רגשיים ממוחשבים, שאלונים באמצעות הוערכו , מוצגים כאןוהממצאים

 :םממצאיהלהלןעיקרי.2באמצעותמדדיםמסכמים

סביבתייםערכים   כגון70%-כ: סביבתיים, ערכים כלפי חיוביות עמדות מגלים מהתלמידים

מרביתם) והחקיקההסביבתית. אחראיתתעלהתנהגומדווחים(81%חשיבותהתכנוןהסביבתי

ב שמתאפיינת הסביבה, ולמעלהכלפי סביבתיים, במשאבים חיסכון והרגלי הסביבה על שמירה

מעורבותאזרחיתבהקשרסביבתי.עלמדווחים(56%ממחציתם)

(54%)כמחצית:גרפים(הבנת מפות ושימוש בשל בהקשר ) מסוגלות עצמית בגאוגרפיהתחושת  

שיעור.אובגרףבמפהבשימושעלתחושהשלמסוגלותעצמיתגבוההמדווחיםמכללהתלמידים

 בהשוואהלבנות, בנים, של יותר תחושתמסוגלותעצמיתמדווחיםגבוה בכלגבוההעל בעיקר ,

בשימושבמפות .האמור -ביןהבדל בזהמגדרי בעיקר )ספר-בתיניכר עברית בנים-58%דוברי

,בהתאמה(.60%לעומת64%דובריערבית)ספר-בתי(ופחותבבנות-43%לעומת

הגאוגרפימהתלמידיםהלומדים60%-כ:3לחיי התלמידים לימודי הגאוגרפיהתפיסת הערך של  

אוגרפיהשלימודיהגמדווחים.התלמידיםיםלהםתורמהגאוגרפיהלימודיחושביםשבהיקףמלא

שהםומציינים(,60%(ולהביןאירועיםהנזכריםבחדשות)70%מסייעיםלהםלהכיראתישראל)

 (.48%למידתמקצועותאחרים)להגםגאוגרפימשתמשיםבידעהנלמדב

5לבגרות בהיקף מוגברכוונות להמשיך ללמוד גאוגרפיה   : רק לומדיםהמהתלמידיםכחמישית

שמצייניםשיעורהתלמידיםאוגרפיהלבגרות.כיבכוונתםללמודגמצייניםקףמלאהבהיגאוגרפי

הםמתכווניםללמודגאוגרפיהלבגרותבהיקףמוגברב ערבית)ספר-בתיכי 49%דוברי גבוהפי(

 (.16%דובריעברית)ספר-בתימאשרבשלושה

בקבוצות יותר גבוה מוגבר בהיקף לבגרות גאוגרפיה ללמוד כוונות על הדיווח שיעור ככלל,

בגאוגרפיהנמוכים -תלמידיםמרקעחברתי)יחסיתאוכלוסייהשהישגיהן נמוך, תלמידיםכלכלי

דובריעברית(.ספר-בתידובריערביתובניםבספר-בתיב

הנמצאיםתלמידים:קוגניטיביים-לאהלמידה התוצרי קוגניטיביים והלמידה ההקשר בין תוצרי  

 הגבוהות הבקיאות מביעיםברמות יותר חיוביות ועמדות הסביבה על שמירה תפיסותכלפי

בהשוואהלתלמידיםברמות,עםזאתלגביתרומתםשללימודיהגאוגרפיהלחייהם.חיוביותיותר

הנמוכות הבקיאות , של יותר נמוך תלמידיםשיעור הגבוהות הבקיאות עלמדווחיםברמות

.כוונותיהםלהמשיךללמודגאוגרפיהלבגרותברמהמוגברת

                                                 
הנשאליםעלהמ2 היבטיםשוניםשלנושאהמדד.שקפיםהיגדיםהמכמהדדהמסכםמתאראתהתמונההעולהמדיווחי

המשיבים  (.5")מאודמסכים"ועד(1")מסכיםמאודלא"בשאלוןהיהבןחמשדרגותונעמהיגדיםהלעסולםהתגובות,לרוב
וחושבשיעורם,כמסכימיםעםההיגדסווגו"(מסכים"או"מאודמסכים)"שציינואתשניהערכיםהגבוהיםביותרבסולם

ערכיהמדדנעיםבין,בהתאמה.ממוצעאחוזיהמסכימיםעםההיגדיםשמרכיביםאתהמדדהואהמסכםהמדד(.באחוזים)
.ההיגדיםהמרכיביםאתהמדדיםהמסכמיםמוצגיםבנספח.100-ל0

'להמשיךללמודגאוגרפיהלבגרותבהיקףמוגבר'ו'הכוונותהגאוגרפיהלחייהתלמידיםשללימודיתפיסתהערךהנושאים'3
 .תלמידיםהלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלארקבקרבונבדק
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 ביתר פירוטהממצאים 

ערכים סביבתיים

 סביבתיים ערכים בתוצרים חשוב מרכיב -לאההם הלימודיםשקוגניטיביים תכנית מכוונת אליהם

הביניים לחטיבות בגאוגרפיה . כללי םתלמידיהבאופן חיובייםמגלים סביבתיים ערכים מרביתם.

.התנהגויותשלשמירהעלהסביבהומדווחיםעלעמדותחיוביותכלפיהסביבהמביעים

בנוגעלחשיבותהתכנוןעמדותחיוביותמביעים(71%)מרביתהתלמידים,כלפי הסביבהלעמדותבנוגע

הסביבתית והחקיקה ,הסביבתי מיעוטם 17%)ורק כ/התנגדותביקורתמביעים( לפי שהם רואיםמה

כ יתרחשיבות הסביבההמיוחסת על לשמירה . להתנהגות סביבתיתבנוגע , התלמידים (81%)מרבית

עלמעורבותמדווחים(56%)וכמחציתם(,מיםוחשמל)עלהרגליחיסכוןבמשאביםסביבתייםמדווחים

 .קרבתםהתנהגותשלהאחריםבהעלניסיונםלהשפיעדהיינועל,אזרחיתבהקשריםסביבתיים

ספר-בתיב ערבית, 77%דוברי שמדווחיםמהתלמידים בהקשריםהם אזרחית מעורבות מגלים

ספר-.בבתיכלפיהחשיבותהמיוחסתלשמירהעלהסביבהעמדותביקורתיותמגלים32%-וסביבתיים

.11%4-ו47%דובריעבריתעמדוהשיעוריםהמקביליםעל

ב תלמידים חברתיספר-בתיבקרב מרקע תלמידים כי נמצא עברית, בהשוואה-דוברי גבוה, כלכלי

 המיוחסתלתלמידים החשיבות כלפי ביקורתיות של יותר נמוכה מידה להפגין נוטים נמוך, מרקע

סכוןבמשאביםיבהתאמה(,ולדווחבמידהרבהיותרעלהרגליח15%לעומת6%לשמירהעלהסביבה)

) 85%סביבתיים 77%לעומת בהתאמה(. , מלא, בהיקף גאוגרפיה הלומדים המייחסיםבקרב שיעור

עמיתיהםהלומדיםגבוהמעטיותרמאשרבקרבחשיבותלתכנוןסביבתיוחקיקהבנושאיםסביבתיים

,בהתאמה(.68%לעומת74%גאוגרפיהבהיקףחסר)

 (:בהקשר של שימוש במפות והבנת גרפים) תחושת מסוגלות עצמית בגאוגרפיה

תחושתמסוגלותעצמיתנוגעתלאמונהשלהתלמידביכולתולהצליחלבצעפעולותשונותשישלהןזיקה

הדעת לתחום עוסק המדד הנוכחי, בהקשר הב. תחושת יכולת התלמיד המושל גרפים גיםצלהבין

מכללהתלמידים54%.עצמאיבעזרתמפהולתכנןמסלולבאופןלהתמצאבמפה,בעיתוניםאובספרים

תחושמדווחים גבוההתעל עצמית מסוגלות . ספר-בתיבתלמידים דוברי עלערבית תחושתמדווחים

 לתלמידים בהשוואה גבוהים בשיעורים עצמית ספר-בתיבמסוגלות עברית ל62%)דוברי -בהשוואה

.(בהתאמה,51%

ביטויימגמהזובאהליד.תחושתמסוגלותעצמיתגבוההמביעים,בהשוואהלבנות,שיעורגבוהשלבנים

.מהבנות(43%מהבניםלעומת58%דובריעברית)ספר-בתיבבעיקר

שליותרעורגדולישכך,יותרגבוהשלהתלמידיםכלכלי-חברתיהרקעהככלש,דובריעבריתספר-בתיב

כלכלי-מהתלמידיםמרקעחברתי42%רק:עלתחושתמסוגלותעצמיתבגאוגרפיהמדווחיםתלמידים

 תחושתמסוגלותמדווחיםנמוך לעומתעצמיתעל 49%בגאוגרפיה, כלכלי-חברתימהתלמידיםמרקע

גבוה.כלכלי-חברתימרקעמהתלמידים55%-בינוניו

                                                 
לאורךכלהשאלוניםלככ4 ל, גבוהיםיותרבבתי"סדוברינמצאכי ערבית,שיעוריהדיווח/ההסכמהעםהיגדיםרביםהיו

ליםבבתי"סדובריעברית.בהשוואהלשיעוריםהמקבי
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מדווחיםדובריעבריתהלומדיםבהיקףמלאספר-בתיתלמידיםבבפילוחלפיהיקףלימודיהגאוגרפיה,

ב גבוהים שיעורים עצמית מסוגלות תחושת ,(53%)בגאוגרפיהעל לתלמידים לומדיםשבהשוואה

.כלכליבנפרד-בכלקבוצותהרקעהחברתיקייםבאופןכלליגם(.דפוסזה47%)בהיקףחסרגאוגרפיה

 בתחושת ההפערים מלא בהיקף הלומדים בין מסוגלות ככלובין יותר גדולים חסר בהיקף הלומדים

.כלכלישלהתלמידיםנמוךיותר-שהרקעהחברתי

בקרב תלמידים בבתי"ס  –דיווחי התלמידים )באחוזים( על "תחושת מסוגלות עצמית בגאוגרפיה" 
 כלכלי-דוברי עברית, לפי היקף לימודי הגאוגרפיה ורקע חברתי

 מסוגלות עצמית בגאוגרפיהתחושת 
ציון כללי  כלכלי-רקע חברתי

 גבוה בינוני נמוך למדד

 53% 58% 53% 46% בהיקף מלאגאוגרפיה לומדים 

 47% 52% 45% 33% לומדים גאוגרפיה בהיקף חסר

(בקרבהלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלאבלבד)לחיי התלמידים תפיסת הערך של לימודי הגאוגרפיה

כ מעט התלמידים 47%)מחצית וספר-בתיב( עברית מדוברי משלישיםנישלמעלה (71%)התלמידים

ערביתספר-בתיב הגאוגרפיהתורמיםלחייהםשחושביםדוברי לימודי השפהבספר-בתיב. מגזרי ,שני

65%)עלתרומתלימודיהגאוגרפיהלהכרתארץישראלהואהגבוהביותרשמדווחיםשיעורהתלמידים

הדיווחהנמוךביותרואילושיעור,(דובריערביתספר-בתיב77%-ודובריעבריתספר-בתימהתלמידיםב

-ודובריעבריתספר-בתיב36%)נרשםעבורשימושבידעהנלמדבגאוגרפיהגםבמקצועותלימודאחרים

 (.דובריערביתספר-בתיב62%

 תלמידים עבריתספר-בתיבבקרב דוברי , בנים של יותר גבוה הגאוגרפיהשחושביםשיעור לימודי

מהבנות(42%מהבניםלעומת52%)תורמיםלחייהם תלמידים, בקרב ערביתספר-בתיבואילו דוברי

מהבנותלעומת73%)מאשרבניםיותרעלתרומתהגאוגרפיהלחייהןמדווחותבנות–התמונההפוכה

השפהבספר-בתיב.מהבנים(69% מגזרי שני , מדווחיםבנים יותר בנות מלימודימאשר הנאה על

.הגאוגרפיה

 כוונות להמשיך ללמוד גאוגרפיה לבגרות בהיקף מוגבר

הגאוגרפיההםליל רקהתלמידיםהבוחריםבכך,ימודי החלמכיתהי', חובהעדלסוףכיתהט'. מודי

ייניםלגשתלבחינתבגרותבהיקףמוגברבגאוגרפיהממשיכיםבלימודהמקצוע.נובפרטתלמידיםהמעו

התלמידים ערביתספר-בתיב(49%)כמחצית כ,דוברי שישיתלעומת 16%)בלבד דובריספר-בתיב(

שמדווחיםשיעורהבנים.בהיקףמוגברכיבכוונתםלהמשיךללמודגאוגרפיהלבגרותמדווחים,עברית

ספר-בתיבהן,בהתאמה(9%לעומת23%)דובריעבריתספר-בתיבהן,גבוהמשיעורהבנותכוונהזועל

ער 53%)יתבדוברי בהתאמה46%לעומת (, . לבגרותככלל, גאוגרפיה ללמוד כוונות על הדיווח שיעור

 יותר גבוה מוגבר אוכלוסייהבבהיקף ןשהישגיהקבוצות במשוב יותר נמוכים תלמידים)בגאוגרפיה

 (.דובריעבריתספר-בתיבובניםדובריערביתפרס-בתיתלמידיםב,כלכלינמוך-מרקעחברתי
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 קוגניטיביים-לאבין תוצרי הלמידה הלקוגניטיביים הלמידה ההקשר בין תוצרי 

עבריתספר-בתיב לשככל,דוברי תלמידים בגאוגרפיהיותריםגבוההישגים הם עמדותמביעיםכך

שונים סביבתיים היבטים כלפי יותר .חיוביות אלו של,למשל,מתבטאותעמדות יותר גבוה בשיעור

 חשיבות הרואים בתלמידים הסביבתית והחקיקה הסביבתי לצדתכנון יותר נמוך המביעיםשיעור

בעליהישגיםםתלמידיה,כמוכן.כלפיהחשיבותהמיוחסתלשמירהעלהסביבהאוהתנגדותביקורתיות

 חנוטיםגבוהים הרגלי על יותר ילדווח בעלי לתלמידים בהשוואה סביבתיים במשאבים הישגיםסכון

נמוכיםיותר זאתלעומת. שיעוריבהשונותבקיאותהברמותביןתלמידיםהבדליםשלממשנצפולא,

.הדיווחעלמעורבותאזרחיתבהקשריםסביבתיים

דוברי עברית,   ספר-בתיבקרב תלמידים ב –דיווחי התלמידים )באחוזים( על מדדי הערכים הסביבתיים 
 לפי רמות בקיאות בגאוגרפיה 

 רמת הבקיאות בגאוגרפיה

 התנהגות סביבתית הסביבה עמדות כלפי

חשיבות התכנון 

הסביבתי והחקיקה 

 הסביבתית

ביקורתיות כלפי 

החשיבות המיוחסת 

 לשמירה על הסביבה

הרגלי חיסכון 

במשאבים 

 סביבתיים

מעורבות 

אזרחית 

 בהקשר סביבתי

 47% 82% 11% 71% כ"סה

 49% 85% 5% 76% (6-ו 5רמות )בקיאות גבוהה 

 43% 81% 12% 68% (4-ו 3רמות )בקיאות בינונית 

 48% 77% 21% 66% (2-ו 1רמות )בקיאות נמוכה 

בהקשרשלתחושתהמסוגלות היובגאוגרפיהומידתהבקיאותשלהםשלהתלמידיםההישגיםשככל,

אתיהםתפיסותובגאוגרפיהגבוהיםיותרתחושתמסוגלותעצמיתכךשיעוריהדיווחעל,גבוהיםיותר

להמשיךםעלכוונותהדיווחי.כמוכןשיעוריבמידתמהחיוביותיותרלימודיהגאוגרפיהשלהתרומה

.נמוכיםיותרללמודגאוגרפיהלבגרותברמהמוגברת

דוברי עברית,  ספר-בתיבקרב תלמידים שיעורי ההסכמה )באחוזים( עם מדדי הערכים הסביבתיים ב
 ובחלוקה לפי רמות בקיאות בגאוגרפיה

 )מדדים מסכמים( מוטיבציונייםהיבטים 

ציון  רמות הבקיאות בגאוגרפיה

כללי 

 למדד

נמוכה רמה 

 (2-ו 1רמות )

 רמה בינונית

 (4-ו 3רמות )

גבוהה  רמה

 (6-ו 5רמות )

 51% 65% 48% 34% (וגרפים )מפות סוגלות עצמית בגאוגרפיהמתחושת 

 47% 49% 44% 43% *הגאוגרפיהשל לימודי  הערךתפיסת 

 16% 8% 15% 29% *כוונות להמשיך ללמוד גאוגרפיה לבגרות בהיקף מוגבר

 .יחידהיגד  להמשך לימודים נמדדו באמצעותכוונות הערה: 
  .בקרב תלמידים שלומדים גאוגרפיה בהיקף מלארק  * היבטים אלו נבדקו
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 פדגוגיההקשר ה

 בגאוגרפיההתמקדגםבהקשרהפדגוגיהרחבשבו תחוםהדעתנלמדהמשובהארצי בחינתבהמטרה.

 היא הפדגוגי ההיבטיםההקשר על ולעמוד בגאוגרפיה הלמידה תוצרי את יותר מעמיק באופן להבין

למיד של השונים זהת דעת תחום . שאלונים באמצעות נאסף המידע שהועברו למורילתלמידים,

.5והואמוצגכאןבאמצעותמדדיםמסכמים,ולמנהליםהגאוגרפיה

)הל"ה( הערכה -למידה-תהליכי הוראהברמת כיתה: הפדגוגי ההקשר מבחר ממצאים אודות 
 בשיעורי גאוגרפיה

 הלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלאבלבד.כיתותט'בקרבתלמידינבדקכיתהבהפדגוגיהקשרה

6"21-ה המאה כישורי" לטיפוח המכוונות למידה-הוראה פרקטיקות  התלמידיםתכמחצי:

מדווחים על של הוראהקיומן -פרקטיקות לטיפוח המכוונות הכישורי"למידה "21-המאה

 ,כללייםמקורותמידעובייעודייםבתחוםהגאוגרפיהכליםשימושבלמשל,גאוגרפיההבלימודי

 לתחומיםנוספים.יוםו-לחייהיוםטיפוחכישוריחשיבהמסדרגבוהוקישורגאוגרפיה

למידה המכוונות לטיפוח מיומנויות וכישורים, בקרב -פרקטיקות הוראהשיעורי הדיווח )באחוזים( על 
 מגזר שפהפי תלמידים,  ל

 מסכמים מדדים
תלמידים 

בכלל 
 בתיה"ס

תלמידים 
ס "בבתי

 עבריתדוברי 

תלמידים 
ס "בבתי

 ערביתדוברי 

 66% 59% 62%  שימוש בכלים ייעודיים בתחום הגאוגרפיהטיפוח 

 61% 37% 48%  כללייםטיפוח שימוש במקורות מידע 

 67% 47% 56% חשיבה מסדר גבוה כישורי טיפוח 

 58% 50% 54% יום ולתחומי דעת נוספים-קישור גאוגרפיה לחיי היום

כגון)"מסורתיות"עלקיומןשלפרקטיקותהוראהגםמדווחיםמהתלמידיםיםכשנישליש,ברם

בעינימובילינחשבותחשיבהמסדרנמוךוממוקדותבכישורי,ההמכוונותלזכירהשלעובדות(אלו

."21-המאההכישורי"אתפחותמטפחותלחינוך

מגזרישנימספר-בתיבתלמידיםכשלושהרבעיםמה:באמצעות מבחנים המוערכים הלומד כישורי 

 במדווחיםהשפה כי חומרמבחנים של ושינון זכירה המצריכות שאלות על לענות נדרשים הם

 )הלימוד נמוךכישורי מסדר ב(חשיבה מהתלמידים כרבע זאת, לצד עבריתספר-בתי. דוברי

כישוריחשיבהכיבמבחניםמוערכיםעלמדווחיםדובריערביתספר-בתיוכמחציתמהתלמידיםב

אובעיותלהציעכיצדלגשתלפתרוןבעיותסביבתיותבמבחניםהםמתבקשיםלמשל)מסדרגבוה

ותגאוגרפי כן(. כמו כמחצ, התלמידים מספר-בתיבית שלישים וכשני עברית התלמידיםדוברי

ספר-בתיב ערבית המבחניםמדווחיםדוברי מיומנויותמעריכיםכי בתחוםבכליםשימוששל

גאוגרפיה ה ל)למשל מתבקשים הם במפהבמבחנים או בטבלה בגרף, המוצגים נתונים תאר

התייחסלמסקנותשאפשרלהסיקמהם(.לו

                                                 
.4אופןחישובהמדדיםהמסכמיםמתוארבהערתשולייםמספר5

דרכיעבודה,אמצעיבהתייחסל21-הנדרשותבמאהההנחשבותככאלומיומנויותהם21-כישוריהמאהה6 דרכיחשיבה,
מטה:עבודהוהחייםבעולמנו קבלתהחלטות, בעיות, פתרון חשיבהביקורתיתומערכתית, וחדשנות, קוגניציה,-יצירתיות

אוריינותמידעותקשורת,עבודתצוות,למידהעצמאית,אחריות,התנהלותאישיתוחברתיתועוד.
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מגזר פי , בקרב תלמידים למבחניםשיעורי הדיווח )באחוזים( על כישורי הלומד המוערכים באמצעות 
 שפה

 מסכמים מדדים
תלמידים 

בכלל 
 בתיה"ס

תלמידים 
ס "בבתי

 עבריתדוברי 

תלמידים 
ס "בבתי

 ערביתדוברי 

 64% 49% 56%  בתחום הגאוגרפיה בכליםהערכה של שימוש 

 52% 28% 39% חשיבה מסדר גבוה כישורי הערכת 

דובריעבריתוכשנישלישיםמןהתלמידיםספר-בתינוסףעלכך,למעלהמשלישמןהתלמידיםב

בלימודימשימותחקרבכיכלתלמידמתנסהבעצמובעבודותאומדווחיםדובריערביתספר-בתיב

כמהשבועות.המתמשכותעלפני,כוללכאלוהגאוגרפיה

לתלמיד משובמתן   : מדווחיםהתלמידים גבוהה 75%-)כבשכיחות על השפה( מגזרי כיבשני

בליוויסימוןאםהתשובהנכונהמספרימתןציוןבםלתלמיד,מסתכהניתןמשובהאופיבכיתתם

לשיפורהמוכרותכפרקטיקותשלמתןמשובפרקטיקותשיעוריהדיווחעללעומתזאת,אושגויה.

ביןהמורהשיחציוןלידתשובתהתלמידמהנדרשלשפרוכיצדלעשותזאת,לדוגמא,–הלמידה

כדישיביןאתשגיאותיוויפעלהתלמידלפעולבאופןעצמאיועידודובינםלביןעצמםוהתלמידים

בבתי"סדובריהתלמידיםכשלישמ:נמוכיםיחסית-לתקנן עבריתושיעורכפול בבתי"סדוברי

 .ערבית

יםדווחממכךואףיותרכמחציתמהתלמידיםהערכה ושיתוף הלומדים בהם:שקיפות בתהליכי  

 על וקיום עבודה או מבחן לפני ציפיות תיאום של מראשפרקטיקות ליידוע קריטריוניםבנוגע

 שישמשו להערכתם. זאת, מיעוטעם יםדווחמהתלמידיםרק על שיתוףקיום של פרקטיקות

8%)אובהערכתעמיתיםהתוצריםשלהםכמוהתנסותבהערכהעצמיתשלבהערכה,התלמידים

 .דובריעבריתודובריערבית,בהתאמה(ספר-בתימהתלמידיםב36%-ו

בשיעורי גאוגרפיהלמידה תרבות ה  : שלישים משני תרבותיםדווחממהתלמידיםלמעלה על

ה למידה לתלמיד המורה ומחויבות אכפתיות של ביחסים .כפרטמאופיינת כן, ספר-בתיבכמו

תלמידיםביןתקשורתועידודלמידהמקדםשיחעלמדווחיםכמחציתמהתלמידיםעבריתדוברי

שלישיםמהתלמידיםספר-בתיוב ערביתכשני כך.מדווחיםדוברי על הפרקטיקותלעומתזאת,

-ודובריעבריתספר-בתיב28%)והעצמתםהתלמידיםביןלשונותהתייחסותהשכיחותפחותהיו

ערביתספר-בתיב55% דוברי עבריתוספר-בתיב11%)לתלמידיםאוטונומיהומתן( 33%-דוברי

.(דובריערביתספר-בתיב

שיעורי הדיווח )באחוזים( על פרקטיקות הנוגעות לתרבות הלמידה בכיתה, בקרב תלמידים מכלל 
 , ובחלוקה למגזר שפההספר-בתי

 מסכמים מדדים
תלמידים 

 בכלל
 בתיה"ס

תלמידים 
ס "בבתי

 עבריתדוברי 

תלמידים 
ס "בבתי

 ערביתדוברי 

 78% 71% 75% אכפתיות ומחויבות המורה לתלמיד

 69% 54% 60% שיח מקדם למידה בכיתה

 64% 51% 57% עידוד תקשורת בין התלמידים

 55% 28% 40% הכרה בשונות בין התלמידים והעצמתם

 33% 11% 22% לתלמידים אוטונומיהמתן 
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ספרית בנוגע לתחום -מדיניות ביתהספר: -רמת ביתבהפדגוגי מבחר ממצאים אודות ההקשר 
 ומורים לגאוגרפיה מנהליםועמדות  הגאוגרפיה

 :הספר בנוגע ללימודי הגאוגרפיה-מדיניות בית

(,75%-)כהמנהליםרובםהמכריעשל:ספרי בגאוגרפיה-תכנית העבודה ותכנון הלימודים הבית 

כניתהכלליתאםבת-ספרית-תכניתהעבודההביתכיישנההתייחסותלהוראתהגאוגרפיהבציינו

(מדווחיםכי45%שלביתהספר,אםכתכניתנפרדת.ואולם,פחותממחציתהמוריםלגאוגרפיה)

ועם הספר בבית אחרים דעת בתחומי הלימודים תכנון עם משולב בגאוגרפיה הלימודים תכנון

מרביתהמוריםפעילויותביתספ הלימודים84%)לגאוגרפיהריות. תכנון מוסיפיםומצייניםכי )

-הבית בלבד, המקצוע מורי ידי על לרוב נעשה בגאוגרפיה למקצועותספרי מורים שיתוף ללא

)כ מחציתם וכמעט הלימודים40%-משיקים, תכנית פי על רק לרוב נעשה שהדבר מציינים )

 פר.סביתהבגאוגרפיה,ללאהתאמהלמאפייני

 :עמדות מנהלים כלפי לימודי הגאוגרפיה

תפיסת הערך של לימודי הגאוגרפיה  של: המכריע רובם (80%-)כהמנהלים עמדותמביעים,

ב הגאוגרפיה לימודי כלפי .לתלמידהשלהםתרומהוהספר-ביתחיוביות זאת תלות בהיקףללא

 עמדותביקורתיות.מביעים(10%-)כמעטיםבלבד.ספרם-ט'בבית-לימודיהגאוגרפיהבכיתותז'

שה החברתיככל -רקע של יותרהספר-ביתכלכלי גבוה ה, עמדות כך חיוביות פחותמנהלים

וביקורתיות הגאוגרפיהיותר לימודי כלפי ב. הגאוגרפיה לימודי שהיקף ככל לכך, -ביתבדומה

 .יותרוביקורתיותפחותמנהליםחיוביותיותרכךעמדותהמצומצםהספר

בחינות הבגרותבגאוגרפיה מקצוע ה  : כמחצית הגאוגרפיהמסכימיםהמנהליםמכלל מקצוע כי

.צריךלהיכללברשימתמקצועותהחובהלבחינותהבגרות בקרבשנייםשיעורההסכמהגבוהפי

 (.35%דובריעברית)ספר-בתיבםמנהליל(בהשוואה73%דובריערבית)ספר-בתיבםמנהלי

מציינים)בהיקףכלשהו(ספרם-בביתהמנהליםשהמקצוענלמדכשלישמ:איכות הוראת המקצוע 

 במוריםמקצועיים הגורמיםשמחסור כאחד בלדעתםפוגע .הספר-ביתבאיכותהוראתהמקצוע

ספר-בתיב עברית, דוברי הדיווח השיעורי יאופייניגבוהים ם רקעמספר-בתיבםמנהליליותר

 .בהיקףחלקיבהםהמקצוענלמדשספר-בתילוכלכליגבוה-חברתי

 :לימודתחום הכלפי המלמדים גאוגרפיה  מוריםעמדות 

:הרובהמוחלטשלהמוריםהמלמדיםגאוגרפיהשלהם המקצוע את אוהבים לגאוגרפיה המורים 

עמדותחיוביותכלפיהוראתתחוםהדעתוכלפיתרומתוהאפשריתמביעיםמהם(95%-)למעלהמ

לתלמידים.

גורמים המקשים על הוראת המקצוע  מספרמצייניםגאוגרפיהםהמלמדיםמוריהחלקניכרמ:

(55%תלמידים)הבעיניהדימויהנמוךשלהמקצוע:המקצועהמקשיםעלהוראתככאלוגורמים

לצד(.35%בקרבהתלמידים)לימודיםשאיננהמעוררתענייןה(ותכנית41%מורים)הצוותבעיניו

) הוראה ועזרי במשאבים מחסור  גם המורים ציינו )58%זאת, הוראה בשעות ומיעוט (55%(,

 כגורמיםמקשים.
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פיתוח מקצועי של הומקצועי הפרופיל ה מבחר ממצאים אודות ההקשר ברמת מערכת החינוך:
 "ב הבחטגאוגרפיה המורי 

של הם בעלי השכלה אקדמית  בחטה"ברים המלמדים גאוגרפיה ( של המו98%הרוב המוחלט ) 

 .,עלפידיווחיהם(שלישייותר)שניאומתקדםואראות(B.Scאו.B.A,B.Ed)תואר ראשון

השכלה אקדמית בתחום  יש בחטיבת הבינייםהמורים המלמדים גאוגרפיה ן מחצית מכל רק 

הכשרה להוראתהו 7הגאוגרפיה השכלהאיןהבחטיבותהבינייםגאוגרפיחמישיתמהמוריםלכל.

עבריתוספר-בתיב18%)הכשרהלהוראתהמקצועאיןוהגאוגרפיאקדמיתב -בתיב30%-דוברי

ערבית(ספר דוברי עבריתכשלישמהמוריםלספר-בתיב. השכלהאקדמיתגאוגרפידוברי הבעלי

 תעודתהוראהבמקצועזה.בתחוםאךאיןלהם

 גאוגרפיה בחטה"ב, לפי מגזר שפהל םמוריההשכלת והכשרת התפלגות 
   

   בעלי השכלה אקדמית בגאוגרפיה והכשרה להוראתה 
  בעלי השכלה אקדמית בגאוגרפיה וללא הכשרה להוראתה

השכלה אקדמית בגאוגרפיה וללא הכשרה להוראתהללא    

 .שכן הם עוגלו למספרים שלמים -100ים בתרשים אינם בהכרח מסתכמים לאחוזה *

ממורים בעלי יותר מורים בעלי השכלה אקדמית בגאוגרפיה והכשרה להוראתה נוטים להשתתף  

מ50%לדוגמה,.בפיתוח מקצועי המאורגן מטעם הפיקוחסוגי הכשרה אחרים  בעליהמורים

אומדווחיםהוראתההכשרהלגאוגרפיהובהשכלהאקדמית כנסיםאובעלהשתתפותבימיעיון

,להוראתהללאהכשרהאךגאוגרפיהבהשכלהאקדמיתמבעלי25%-לעומתכ,פורומיםארצייםב

.הוראתההכשרהלאיןלהםוגאוגרפיהבשכלהאקדמיתהשאיןלהםמוריםהמ10%-וכ

ספר-בתיבכלכלי שונות:-מקבוצות רקע חברתי ספר-בתיהכשרת המורים בין הבדלים בקיימים  

עברית דוברי המורים שיעור , בבעלי להוראתה והכשרה בגאוגרפיה אקדמית ספר-בתיהשכלה

כלכליבינוני-מרקעחברתיספר-בתישיעורםבמאשרנמוךיותר(40%כלכלינמוך)-מרקעחברתי

 .(47%גבוה)(או55%)

דובריערביתספר-בתיב לעומתזאת, בגאוגרפיהוהכשרהאקדמיתהשכלהבעלישיעורהמורים,

מרקעספר-בתיבשיעורםמאשרגבוהיותר(57%)נמוךכלכלי-מרקעחברתיספר-בתיבלהוראתה

.(32%)בינוניכלכלי-חברתי

                                                 
.מדעיהסביבהוגאוגרפיה,מדעיכדורהארץ,לימודיארץישראלבמקצועות:7

ס דוברי ערבית"בתי ס דוברי עברית"בתי  הספר-בתיכלל    

22% 

27% 

51% 

19% 

32% 

50% 

30% 

17% 

53% 
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 נספח
מסכמיםוההיגדיםהמרכיביםאותם:המדדיםהרשימת

 דיווחי תלמידים

 ערכים סביבתיים 

עמדות כלפי סביבה

חשיבות התכנון הסביבתי והחקיקה הסביבתית: מדד

 גםאםהדברכרוךבעלויותנוספות,ישלחייבקבלניםלהציבבכלבנייןחדשדודישמש
 ישלבצעתכנוןאקולוגישלהסביבה,לפנישסולליםכבישיםובוניםבתים

 ואתהנכונותלפעילותסביבתיתבקרבתלמידיםחשובלהגביראתהמודעותהסביבתית
 ישלהענישבחומרהמפעליםואנשיםהגורמיםלזיהוםמקורותמיםטבעיים

 חשובלבצעמחקריםעלהפקתחשמלבדרךידידותיתלסביבה
 כדאילחוקקחוקשיחייבאתכלהאזרחיםלהפרידביןסוגיפסולת

  לשמירה על הסביבהביקורתיות כלפי החשיבות המיוחסת : מדד

 ולכןהקריאהלחסוךבמיםמיותרת,ישדרכיםרבותלהפיקמים
איןהצדקהלהשקיעבתחנותכוחהמבוססותעלאנרגיהנקייה

 התקשורתעוסקתבאופןמוגזםבבעיותסביבה
 התנהגות סביבתית

  הרגלי חיסכון במשאבים סביבתיים: מדד

 יזכירולילעשותכךאכבהאתהאורלאחרהשימושגםאםלא
אנינוהגלסגוראתברזהמיםבזמןשאנימצחצחשיניים

 אנינוהגלכבותאתהאורבכלפעםשאנייוצאמהחדר
  מעורבות אזרחית בהקשר סביבתי: מדד

 לזרוקעיתוניםופסולתניירלְמָכליםהמיועדיםלניירבלבד(בנימשפחהוחברים)אנימעודדאחרים
 אנימעירלו,רואהמישהוזורקלכלוךעלהרצפהאםאני

 אתהחשיבותבחיסכוןבחשמל(בנימשפחהוחברים,למשל)אנימסבירלאחרים
 אנימעירלהם,הצורכיםמיםבאופןבזבזני(חבריםובנימשפחה)אםאנירואהאחרים

 חשובלישהאנשיםסביבייחסכובמים

 )בהקשר של שימוש במפות והבנת גרפים(תחושת מסוגלות עצמית בגאוגרפיה 

 )מפות וגרפים( מסוגלות עצמית בגאוגרפיהתחושת : מדד

 אנימביןגרפיםהמוצגיםבעיתוניםאובספרים
 אנייכוללמצואבמפההמתאימהאתהמיקוםשלכליישובאואתר

 (אובכלירכבבאופניים,ברגל)כיצדלהגיעלמקוםחדש,בעזרתמפה,אנייכוללתכנןבעצמי

 לחיי התלמידים תפיסת הערך של לימודי גאוגרפיה

 תפיסת הערך של לימודי גאוגרפיה: מדד

 לימודיהגאוגרפיהמסייעיםלילהכיראתישראל
 לימודיהגאוגרפיהעוזריםלילהביןאירועיםהנזכריםבחדשות

 לימודיהגאוגרפיהמסייעיםלילהביןגרפיםהמוצגיםבעיתוניםובספרים
 הספר-ביתאנינהנהללמודגאוגרפיהב

 יום-לרובהנושאיםהנלמדיםבגאוגרפיהישקשרהדוקלחייהיום
 אנימשתמשבידעהנלמדבגאוגרפיהגםבמקצועותלימודאחרים
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  21-המאה ה כישורילמידה המכוונות לטיפוח -פרקטיקות הוראה

 הגאוגרפיייעודיים בתחום הטיפוח שימוש בכלים : מדד
 אואטלסיםמודפסים/אנולומדיםגאוגרפיהמתוךספרילימודמודפסיםו

 בטבלהאובמפה,אנומסיקיםמסקנותמנתוניםהמוצגיםבגרף
ביןכמות,שונותלמשלאנומחפשיםקשריםביןנתוניםומאפייניםגאוגרפייםבאותהמפהאובמפות

 המשקעיםלגובההטמפרטורה
 קוויאורךוקווירוחב,סימניםמוסכמים,אנומתרגליםמיומנויותשימושבמפהכמוקנהמידה

 טיפוח שימוש במקורות מידע כלליים: מדד
 לצורךביצועעבודהאומשימתחקראנומשלביםוממזגיםמידעשנאסףממקורותמידעשונים

 הכנתעבודהאומשימתחקראנובודקיםאםניתןלסמוךעלמידעשמצאנובמקורותמידעשוניםלצורך

 לצורךביצועעבודהאומשימתחקראנומחפשיםמידעעלנושאחדששלאנלמדבכיתה
מנתחים,אוספיםמידע,מנסחיםשאלותחקרלמשל)אנולומדיםנושאיםשוניםבגאוגרפיהבדרךהחקר

 '(מסיקיםמסקנותוכד,מידע
 חשיבה מסדר גבוה כישורי טיפוח : מדד

 כשאנומשיביםתשובהשגויההמורהמעודדתאותנולהתייחסלטעויותשלנוכחלקמתהליךהלמידה
 המורהמקציבהלנוזמןלחשיבהעצמיתלפנישאנועוניםעלשאלותיה

 יותרמתשובהאחתנכונההמורהשואלתשאלותהמאפשרותפתרונותשוניםאושישלהן
שנסיקמסקנות,מבקשתשניתןדוגמאות)המורהשואלתשאלותמאתגרותשמעודדותחשיבהמעמיקה

 (ועוד
המורהשואלתשאלותהמעודדותחשיבהיצירתיתומקורית

 המורהמבקשתשנסבירכיצדהתמודדנועםקשייםשנתקלנובהם,אובסיומן,במהלךמשימהאועבודה
אובהשוואה,למשלמתןפרשנותשונהלנתונים)אובדעות/המורהמעודדתאותנולהטילספקבעובדותו

(עםנתוניםסותריםאודעותמנוגדות
 יום ולתחומי דעת נוספים-קישור גאוגרפיה לחיי היום: מדד

היסטוריה,מדעים,אנומקשריםביןנושאיהלימודבגאוגרפיהלביןתחומידעתאחריםלמשלאזרחות
 'וכד

 אנומקשריםתופעותותהליכיםבגאוגרפיהלנושאיםאקטואלייםבחדשות
 יוםשלנוכדילהסבירנושאיםשוניםבגאוגרפיה-אנומשתמשיםבדוגמאותמחייהיום

 כישורי לומד המוערכים באמצעות מבחנים

 הגאוגרפיייעודיים בתחום ההערכה של שימוש בכלים : מדד
 בטבלהאובמפה,מתאריםנתוניםהמוצגיםבגרףבמבחניםאנו

 מטבלהאוממפה,במבחניםאנונדרשיםלהסבירמשמעותשלנתוניםולהסיקמסקנותמגרף
 במבחניםאנומחפשיםקשריםביןנתוניםומאפייניםגאוגרפייםהמצויניםבאותהמפהאובמפותשונות

 חשיבה מסדר גבוה כישוריהערכת : מדד
במבחניםאנומתבקשיםלהציעכיצדלגשתלפתרוןבעיותסביבתיותאולבעיותגאוגרפיות

 אובעבודותאנומתבקשיםלתארמאפייניםשלאזורמסויםשלאנלמדבכיתה/במבחניםו
נלמדובאופןמפורשבכיתהלאשאלותש,במבחניםאנונדרשיםלענותעלשאלותהמצריכותחשיבה

 לתלמידמתן משוב 

 משוב מקדם למידהמתן : מדד

 המורהמעודדתאותנולהביןבעצמנואתהשגיאותשלנווכיצדלתקנן
 המורהנותנתלנואתהתשובותהנכונותואתההסברים

 (ולארקציוןמספרי)המורהכותבתלידהתשובותמהצריךלשפרומסבירהכיצדלעשותזאת
 בבחניםאובעבודות,במבחניםאנודניםבכיתהבשגיאותשלתלמידים

המורהמאפשרתלתלמידיםלהיפגשאתהמחוץלשיעורכדילשפראתעבודותאולהביןטעויותבמבחן
 לאחרהגשתו

 המורהמאפשרתלנולהגישעבודהמתוקנתאולגשתלמבחןחוזרכדילשפראתההישגיםשלנו
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 שקיפות בתהליכי הערכה ושיתוף הלומדים בהם

 שיתוף התלמידים בהערכה: מדד
 כללובמבחןיאנויכוליםלהציעשאלותשי

 תלמידיםבודקיםעבודותאומבחניםשלתלמידיםאחריםבכיתה
 אנובודקיםבעצמנומבחניםאועבודותבאמצעותשימושבמחוון

 בשיעורי גאוגרפיהלמידה התרבות 

 אכפתיות ומחויבות המורה לתלמיד: מדד

 מתייחסתלתלמידיהכיתהבכבודהמורה
 המורהמאמינהשאנייכוללהצליחבלימודיהגאוגרפיה

 למורהחשובשכלתלמידבכיתהיגיעלהישגיםגבוהיםבגאוגרפיה
 המורהמתייחסתלתלמידיהכיתהבצורההוגנת

 המורהמקשיבהבתשומתלברבהלדבריהתלמידיםבכיתה
 המורהמשתדלתשכלהתלמידיםיבינואתחומרהלימודבגאוגרפיה

 אנימרגיששלמורהאכפתממניגםכשאנימצליחוגםכשאנימתקשהבגאוגרפיה
 המורהשמהלבלקשייםשלהתלמידיםבמהלךלימודיהגאוגרפיה

 שיח מקדם למידה בכיתה : מדד

 המורהמעודדתאתהתלמידיםלשאולשאלותבשיעור
 שואליםשאלותומעליםנושאיםלדיון,ולארקהמורה,בלימודיהגאוגרפיהגםהתלמידים

 המורהמוודאתשהתלמידיםמביניםאתחומרהלימודלפנישהיאממשיכהלנושאהבא
 המורהמסבירהמהןמטרותהשיעוראויחידתהלימודומהאנואמוריםללמודמהם

 עידוד תקשורת בין התלמידים: מדד

 המורהמעודדתאתהתלמידיםלהתייחסלדבריחבריהםבשיעור
 בשיעוריהגאוגרפיהבכיתהשלנונהוגלהקשיבלזולתולאלהתפרץלדבריו

 המורהמעודדתתלמידיםשאינםמצביעיםלהשתתףבשיעור
 אוהקהילההספר-ביתהמורהמעודדתאתהתלמידיםבכיתהלהשתתףבפעילויותחברתיותשל

 המורהמעודדתאתהתלמידיםבכיתהלבצעיחדמשימותבגאוגרפיה

 הכרה בשונות בין התלמידים והעצמתם: מדד

התייחסות לשונות בין התלמידים
 כלתלמידבכיתהלומדגאוגרפיהבאמצעותחומריהלמידההמתאימיםלו

 המורהמאפשרתלכלתלמידבכיתהלהתקדםלפיהקצבהאישישלו
 הלימודיםכלתלמידבכיתהלומדנושאאחראועוסקבמשימהאחרתבמהלך

העצמת התלמידים
 תלמידיםהשולטיםהיטבבנושאמסויםמלמדיםאתשארהתלמידיםבכיתה

 עבודהלפניהכיתהכולה/אנומציגיםנושאלימודי
 פהבשבילכולםאתמהשאנולומדיםבשיעור-תלמידאחדאויותרמסכמיםבעל

 מתן בחירה לתלמידים: מדד
 תלמידיםשוניםבאותהכיתהיכוליםלבחורלהכיןעבודותעלנושאיםשוניםאובדרךשונה

 המורהמאפשרתלנולהציענושאיםלעבודותחקר
 כלתלמידיכוללבחורללמודנושאמסויםשמענייןאותובמיוחד

תלמידיםיכוליםלבחוראםלגשתלמבחןאולהכיןעבודה
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 דיווחי מנהלים

 עמדות מנהלים כלפי לימודי גאוגרפיה

 תפיסת הערך של לימודי הגאוגרפיה

 עמדות חיוביות כלפי לימודי גאוגרפיה: מדד
לימודיהגאוגרפיהמקדמיםאתהזיקהביןהאדםלסביבתו

לידיעתהארץולחיזוקהזיקהלארץישראללימודיהגאוגרפיהתורמים
לימודיהגאוגרפיהתורמיםלפיתוחכישוריחשיבהמסדרגבוה

לימודיהגאוגרפיהמקדמיםחינוךלסובלנותואכפתיותכלפיהאחרוהשונה
  גאוגרפיהביקורתיות כלפי לימודי עמדות : מדד

'(אינטרנטוכד,באמצעותטלוויזיה,למשל)הספר-ביתאתמרביתהנושאיםבגאוגרפיהניתןללמודמחוץל
שמוטלותעליוחובותלימודיותרבות,ב"לימודיהגאוגרפיהמעמיסיםעלהתלמידבחט

אפשרלוותרעללימודיהגאוגרפיהכיהםאינםמהוויםבסיסללימודיםגבוהים
בגאוגרפיהאפשרלוותרעללימודיהגאוגרפיהכיממילאאיןחובתהיבחנותבבחינתבגרות



 דיווחי מורים המלמדים גאוגרפיה

 מדות מורים כלפי תחום הלימודע

  עמדות חיוביות של מורים כלפי לימודי גאוגרפיה: מדד
 הנמקהובנייתטיעונים,במסגרתהוראתהגאוגרפיהאפשרלטפחאצלהתלמידיםתהליכיחשיבה

 יום-לתלמידיםלהביןתופעותמחייהיוםאחתהמטרותהעיקריותבהוראתהגאוגרפיההיאלעזור
 הוראתהגאוגרפיהעשויהלסייעבעידודהתלמידיםלהיותאזרחיםמעורביםבקהילהובסביבה

 תלמידיםצריכיםללמודלהשתמשבמפהמודפסת,למרותהזמינותשלאמצעיניווטטכנולוגיים
יכולתלחקורבאופןעצמאיאתתפקידוהמרכזישלהמורהלגאוגרפיההואלטפחאצלהתלמידים

 סביבתם




