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משוב ארצי ב"גאוגרפיה – אדם וסביבה" תשע"ד
תקציר ממצאים
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) מתכבדת להציג ממצאים נבחרים ממחקר המשוב
הארצי המדגמי בתחום "גאוגרפיה – אדם וסביבה" בחטיבות הביניים בישראל .המשוב הארצי
בגאוגרפיה עוסק בהישגי תלמידים בכיתות ט' בגאוגרפיה ,בערכים סביבתיים ומוטיבציוניים של
התלמידים וכן בהקשר הפדגוגי הרחב שלימודי תחום הדעת מתקיימים בו בחטיבות הביניים בישראל.

רקע
בשנת הלימודים תשע"ד יצא לדרך מחזור המחקר הראשון של המשוב הארצי המדגמי ,והוא הוקדש
לתחום הדעת "גאוגרפיה – אדם וסביבה" .תחום דעת זה הוא מקצוע ליבה במערכת החינוך ,הוראתו
היאחובה,והואנלמדברצףבכיתותה' עדט' בכלהמגזרים .
המחקרנערךבקרבמדגםמייצגשל 3,464תלמידיכיתותט'שלמדוב - 199בתי-ספר ( 2,275תלמידים
בבתי-ספרדובריעבריתו1,189-בבתי-ספרדובריערבית).כמוכן,השתתפובמחקר375מוריםהמלמדים
גאוגרפיה בכיתות ז'-ט' ( 232בבתי-ספר דוברי עברית ו 143-בבתי-ספר דוברי ערבית) ,ו 178-מנהלים
מאותםבתי-ספר(116בבתי-ספרדובריעבריתו62-בבתי-ספרדובריערבית) .
למשוב הארצי בגאוגרפיה שתי מטרות .האחת ,לספק מידע מקיף ברמת המערכת על לימודי תחום
הדעת.השנייה,לבחוןאת יישוםמדיניותמשרדהחינוךבהוראתתחוםהדעתבחטיבותהביניים.המידע
נוגעהןלתוצריהלמידהבתחוםהדעת,הןלהקשרהפדגוגישבוהואנלמד: 
― תוצרי הלמידהמבוססיםעלהישגים לימודיים(הידע,המיומנויותוכישוריהחשיבהאשרנמניםעם
התחום"הקוגניטיבי"),וגםעלערכים סביבתיים ,תחושת מסוגלות עצמית והיבטים מוטיבציוניים
של התלמידים (אשר נמנים עם התחום ה"לא קוגניטיבי") .ההישגים הלימודיים נבדקו באמצעות
מבחנים,ואילו הערכיםהסביבתייםוההיבטיםהמוטיבציונייםנבדקו באמצעותשאלוניםשהועברו
לתלמידים.
― ההקשר הפדגוגינבחןבמשובבשלושרמותוהואכוללנושאיםכמותהליכי הוראה-למידה-הערכה
בשיעוריהגאוגרפיה(רמתהכיתה),מדיניות בית-ספריתבנוגעלתחוםהגאוגרפיהותהליכי הלמידה
בארגון (רמת בית-הספר) ,וכן פרופיל מקצועי ופיתוח מקצועי של מורים המלמדים גאוגרפיה
בחטיבות הביניים (רמת מערכת החינוך) .ההקשר הפדגוגי נבדק באמצעות שאלונים שהועברו
לתלמידים,למוריםולמנהלים.
כלי המחקר (מבחן הישגים ומגוון שאלונים) פותחו על פי מסגרת מושגית שגובשה לקראת המחקר
הנוכחי,בליוויועדותהיגוישנכחובהןמפמ"רתחוםהדעת,מומחיםלתחוםהדעתמהאקדמיה,מורים
ומדריכים,נציגימגזריםשוניםומומחיםלמחקרולמדידהחינוכית.להלןפירוטעלכליהמחקר :
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 .1מבחן הישגים ממוחשב – המבחן ,פרי פיתוח מקומי-ישראלי ,הועבר באופן רחב היקף במערכת
החינוך.למבחןישזיקהישירהלתכניתהלימודיםבגאוגרפיהבחטיבתהביניים,הואמשקףאתדרכי
הלמידההנהוגותכיוםבשדההחינוכיואתהגישותהפדגוגיותהעדכניותהרצויות.מבחןההישגים
שילב בין שלושה ממדים : )1התכנים שהתלמידים אמורים ללמוד בשיעורי הגאוגרפיה בחטיבת
הביניים(כיתותז'-ט');)2מיומנויותשלשימושבכליםהגאוגרפיים(ייעודייםוכלליים),כמומפות
אינטראקטיביות ,גרפים ותרשימים ,תמונות ,סרטונים ,טקסטים ועוד;  )3כישורי חשיבה בשלוש
רמות עיקריות (חשיבה מסדר נמוך ,בינוני וגבוה) .במסגרת המיומנויות שנבדקו במבחן נכללו גם
כאלה הנמנות עםהמיומנויות החשובות לתלמידיםבמאהה,21-כמוהפקתמידעממקורותשונים,
בחירתמקורמידערלוונטיומיזוגמידעממקורותבעליייצוגיםשונים. 
המבחןכללכ 120-שאלות,אשרהקיפואתתחוםהדעתבאופןרחבומעמיק.השאלותפוצלולכמה
נוסחימבחןוכלתלמידהשיבעלנוסחאחדבלבד. 
הציוניםבמבחןחושבובהתבססעל"תורתהתגובהלפריט"(,)IRTוסולםהציוניםנקבעכךשבשנת
הבסיס(תשע"ד)ממוצעהציוניםשלכללהתלמידיםעמדעל 500נקודותוסטייתהתקן הייתה 100
נקודות.הציוניםבמחזוריהמחקרהעתידייםיכוילולסולםזה ,כדישאפשריהיהלהשוותביןמחזור
מחקר אחד למשנהו ולעקוב אחר ההתקדמות של הלמידה בתחום .נוסף על כך ,ציוני התלמידים
במבחןההישגיםסווגולשש"רמותבקיאות" בהליךהמכונה"קביעתתקנים" (.)standard setting
כל רמת בקיאות מתארת את הידע ,המיומנויות וכישורי החשיבה בגאוגרפיה שהפגינו התלמידים
באותההרמה.תיאורמקוצרשלרמותהבקיאותמוצגבהמשך.
 .2שאלון לתלמיד – השאלון נועד למדוד ערכים סביבתיים והיבטים מוטיבציוניים (תוצרי למידה
מהתחום ה"לא קוגניטיבי") ולאפיין תהליכים פדגוגיים הנהוגים בשיעורי הגאוגרפיה .בעוד מבחן
ההישגים מאפשר להעריך את כישורי הלומדים בגאוגרפיה ,השאלון לתלמיד מספק מידע על
ההזדמנויותשישלתלמידיםלטפחכישוריםאלווכןעלפרקטיקותהוראה-למידה-הערכההנהוגות
בשיעוריהגאוגרפיהבחטיבתהביניים .
 .3שאלון למורי הגאוגרפיה ושאלון למנהלים – שאלונים אלו נועדו לבחון את ההקשרים הפדגוגיים
ברמתבית-הספרוברמתמערכתהחינוך.

המחקרוממצאיוהם פריעבודהמאומצתשלצוותראמ"הועמםשותפיםרבים:ועדותהיגוישכללואת
מפמ"רתחוםהדעת,אנשיאקדמיה וגופימחקר,נציגיםממטהמשרדהחינוך,מוריםומדריכים;חברות
זכייניות :מטח–פיתוחהמבחןוסביבתההיבחנותהממוחשבת,טלדור–תפעולהמחקרוהמרכזהארצי
לבחינותוהערכה–חישובהציוניםועיבודהנתונים. 

להלןיפורטוממצאיםנבחריםמהמחקר.
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הישגי התלמידים במבחן בגאוגרפיה והיקף לימודי הגאוגרפיה
תוצריהלמידהשלתלמידיכיתהט'בגאוגרפיהבתחוםהקוגניטיבי(ההישגים),הוערכובאמצעותמבחן
ממוחשב,והםמוצגיםבאמצעותציוןממוצעורמותבקיאות.להלןעיקריהממצאים:
הישגי התלמידים כפי שמשתקפים ברמות הבקיאות בגאוגרפיה:בכללבתי-הספר,למעלהמרבע
מהתלמידים ( )27%מצויים בשתי רמות הבקיאות הגבוהות ביותר (רמות  ,)6-5למעלה משליש
מהתלמידים ( )37%מצויים בשתי רמות הבקיאות הבינוניות (רמות  ,)4-3ושיעור דומה ()36%
מצויים בשתי רמות הבקיאות הנמוכות ביותר (רמות  .)2-1ממצאים אלו מדגישים את הפיזור
בהישגיםבקרבהתלמידים–שיעורהתלמידיםהמצוייםברמותהבקיאותהגבוהותביותרובעיקר
ברמותהבקיאותהנמוכותביותרהואגבוהמאוד.
הישגי התלמידים בבתי-ספר דוברי עברית גבוהים מהישגי התלמידים בבתי-ספר דוברי ערבית.
הציון הממוצע של תלמידים בבתי-ספר דוברי עברית גבוה בכ 100-נקודות מהציון הממוצע של
תלמידיםבבתי-ספר דובריערבית ( 531נקודות בבתי-ספר דובריעבריתו 430-נקודותבבתי-ספר
דובריערבית).
בהלימהעםממצאזה ,ניכריםגםפעריםגדוליםבשיעורי התלמידים ברמות הבקיאות הגבוהות
והנמוכות :בבתי-ספר דוברי עברית שיעור התלמידים המצויים בשתי רמות הבקיאות הגבוהות
(רמות)6-5גבוהיותר –36%בבתי-ספרדובריעבריתלעומת6%בבתי-ספרדוברי ערבית,ושיעור
התלמידים בשתירמות הבקיאות הנמוכות (רמות)2-1נמוך יותר –  22%בבתי-ספר דוברי עברית
לעומת68%בבתי-ספרדובריערבית .
נמצאו פערים ניכרים בהישגים בין תלמידים מקבוצות שונות של רקע חברתי-כלכלי – ככל
שהרקע החברתי-כלכלי גבוה יותר ,כך ההישגים גבוהים יותר.בכלאחדממגזריהשפהבנפרד,
הפערבציוןהממוצעבין תלמידיםמרקעחברתי-כלכלי נמוך וביןתלמידיםמרקע חברתי-כלכלי
בינוניעומדעלכ50-נקודות,לטובתתלמידיםמרקעחברתי-כלכליבינוני.
בבתי-ספר דוברי עברית ,הציון הממוצע של תלמידים מרקע חברתי-כלכלי בינוני נמוך ב37-
נקודותמזהשלתלמידיםמרקעחברתי-כלכלי גבוה.סך הפערבציוןהממוצעשלתלמידיםמרקע
נמוךותלמידיםמרקעגבוהעומדעל85נקודות,לטובתתלמידיםמרקעגבוה .
הוראת הגאוגרפיה אינה מתקיימת בהיקף הנדרש בכל בתי-הספר – רק כמחצית מהתלמידים
לומדים גאוגרפיה בהיקף מלא .בכלל בתי-הספר ,רק כמחצית מהתלמידים ( )48%דיווחו על
לימודיגאוגרפיהבהיקףמלא התואםאתתכניתהלימודיםואתדרישותמשרדהחינוך( 6שעות
שבועיות לפחות על פני  3שנים ,בכיתות ז'-ט') .כחמישית מהתלמידים ( )19%דיווחו על לימודי
גאוגרפיה בהיקף חסר (לימודי גאוגרפיה רק בכיתה ז' או רק בכיתה ח' או כלל לא) .שאר
התלמידים(,)33%דיווחוכיהםלומדיםגאוגרפיהבהיקפיםחלקייםשונים.
שיעור נמוך יחסית של תלמידים בבתי-ספר דוברי עברית לומדים גאוגרפיה בהיקף מלא .רק
 35%מהתלמידיםבבתי-ספר דובריעברית דיווחועללימודיגאוגרפיהבהיקףמלא,בהשוואהל-
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 76%מהתלמידים בבתי-ספר דובריערבית.כמוכן , 25%מהתלמידיםבבתי-ספר דובריעברית ו-
6%בלבדמהתלמידיםבבתי-ספרדובריערביתדיווחועללימודיגאוגרפיהבהיקףחסר.
בבתי-ספר דובריעברית,התפלגות התלמידיםלפיהיקף לימודי הגאוגרפיה שונה בקבוצות הרקע
החברתי-כלכלי : 44%מהתלמידיםמרקעחברתי-כלכלינמוך דיווחוכיהם לומדיםבהיקףמלא
לעומת24%בלבדמעמיתיהםמרקעחברתי-כלכליגבוה .
בכל אחד ממגזרי השפה בנפרד ,ככל שהיקף לימודי הגאוגרפיה רחב יותר (מהיקף חסר להיקף
חלקי ולהיקף מלא) כך הישגי התלמידים גבוהים יותר .מגמהזובולטתבייחוד בבתי-ספר דוברי
ערבית:הציוןהממוצעשלתלמידיםשלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלאגבוהבכ 50-נקודותמהציון
הממוצעשלהתלמידיםשלומדיםגאוגרפיהבהיקףחסר.
בבתי-ספר דוברי עברית ,בכל קבוצת רקע חברתי-כלכלי בנפרד ,הישגי התלמידים שלומדים
גאוגרפיה בהיקף מלא גבוהים מאלו של עמיתיהם הלומדים בהיקף חסר .הפערלטובתהלומדים
בהיקף מלא בקרב תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך ( 68נקודות) גדול בהשוואה לפער בקרב
תלמידיםמרקעגבוה(21נקודות).
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הממצאים ביתר פירוט
רמות הבקיאות בגאוגרפיה
בכללבתי-הספר,למעלהמרבעמהתלמידים()27%מצוייםבשתירמותהבקיאותהגבוהותביותר(רמות
,)6-5למעלה משלישמהתלמידים()37%מצוייםבשתירמות הבקיאותהבינוניות (רמות ,)4-3ושיעור
דומה ( )36%מצויים בשתי רמות הבקיאות הנמוכות ביותר (רמות  .)2-1ממצאים אלו ממחישים את
הפיזור בהישגים בין התלמידים .כשמינית מהתלמידים ( )13%מצויים ברמת הבקיאות שמתחת לסף
(רמה.)1 
הישגים במבחן גאוגרפיה בכלל בתי-הספר – ציון ממוצע ,סטיית תקן ושיעור התלמידים בכל רמת
בקיאות
הישגי תלמידים
כלל בתי-הספר

ציונים בסולם המשוב

שיעור התלמידים בכל רמת בקיאות (באחוזים)

מס'
הנבחנים

ממוצע

סטיית תקן

רמה 1

רמה 2

רמה 3

רמה 4

רמה 5

רמה 6

3,464

500

100

13%

23%

16%

21%

22%

5%

התיאורהאיכותנישלרמותהביצועמאפשרלעמודעלהידעועלהמיומנויותשלהתלמידיםבכלרמה
ורמה,כמפורטבטבלהשלהלן :
רמות הבקיאות ותיאור הידע והמיומנויות של התלמידים בכל רמת בקיאות
רמת בקיאות

ציון גבול
תחתון

1
"מתחת לסף"

מה יודע בדרך כלל תלמיד ברמה זו ומה הוא מסוגל לעשות?
תלמידים ברמה זו הם מתחת לסף הניתן להערכה – אין תיאור של ביצועיהם.

2
רמה נמוכה

390
נקודות

מזהה חלק קטן בלבד מהתופעות שמסביבו כגאוגרפיות ואינו מבין את מורכבות העולם
מבחינה גאוגרפית ואת הקשרים בין התופעות המתקיימות בו .אינו מכיר את המרחב
הגאוגרפי של ישראל .מכיר כלים גאוגרפיים מרכזיים אבל מתקשה להשתמש בהם.

3
רמה בינונית-
נמוכה

468
נקודות

מזהה תופעות גאוגרפיות במרחב הקרוב לחייו ו/או תופעות שבולטות בשיח הציבורי.
מזהה באופן בסיסי את המורכבות של התופעות הגאוגרפיות .דהיינו ,מכיר מרכיבים
אחדים בלבד של תופעות גאוגרפיות וביטויים אחדים שלהן .מבין קשרים בין המרכיבים
השונים הנוגעים לנושאים/תחומים קרובים זה לזה ולעולם הקרוב לחיי היום-יום .מגלה
היכרות בסיסית עם המרחב הגאוגרפי של ארץ ישראל .מיישם מיומנויות יסוד של הפקת
מידע מכלים גאוגרפיים ומגלה ניצנים של הבנת משמעות המידע.

4
רמה בינונית-
גבוהה

508
נקודות

מזהה מגוון תופעות וסוגיות גאוגרפיות החורגות מהמרחב הקרוב לחייו .מזהה תופעות
וסוגיות גאוגרפיות מופשטות .מגלה הבנה חלקית של מורכבות העולם הגאוגרפי .מיישם
את הידע הגאוגרפי הכללי בהקשר של המרחב הגאוגרפי של א"י ומתמצה באופן חלקי
במפת א"י .משתמש במגוון כלים גאוגרפיים ,ובכללם כלים ייעודיים ומורכבים.

5
רמה גבוהה

560
נקודות

מקבל החלטות לגבי סוגיות גאוגרפיות ומנסח טיעון על בסיס ידע רחב ,תוך שימוש בשפה
גאוגרפית מקצועית .מבין את המורכבות של התופעות הגאוגרפיות ואת הקשרים בין
תופעות שונות גם בהקשר של ארץ ישראל .משתמש באופן מושכל במגוון כלים גאוגרפיים
העומדים לרשותו בהקשר לסוגיה הנדונה.

6
רמה גבוהה
מאד

657
נקודות

בקיא במושגים הגאוגרפיים ובנושאי התוכן הגאוגרפי ברמה הגבוהה ביותר שאפשר
לצפות בדרגת כיתתו; מנתח סוגיות גאוגרפיות ומציג את עמדתו המנומקת בסוגיות אלו
(הן של גאוגרפיה כללית הן של המרחב הארץ ישראלי) .בתוך כך משתמש בידע גאוגרפי
מקיף ובכלים גאוגרפיים מורכבים ומפעיל תהליכי חשיבה מורכבים.
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משרד החינוך

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

ההישגים בגאוגרפיה בפילוח לפי מגזר שפה
הציוןהממוצעשל תלמידיםבבתי-ספר דובריעבריתהיה  531נקודות ושלתלמידיםבבתי-ספר דוברי
ערביתעמדעל430נקודות.גודלהפערלטובתתלמידיםבבתי-ספרדובריעבריתהואכ100-נקודותשהן
סטייתתקןשלמה.הפעריםניכריםגםבהתפלגותהתלמידיםלפירמותהבקיאותבגאוגרפיה .
 22%מהתלמידיםבבתי-ספר דובריעבריתמצוייםבשתירמותהבקיאותהנמוכותביותר(רמות)2-1ו-
 36%מצוייםבשתירמותהבקיאותהגבוהותביותר(רמות.)6-5לעומתם,בבתי-ספר דובריערבית68%
מצוייםבשתירמות הבקיאותהנמוכותביותר(בחלוקהכמעטשווה),ואילו 6%בלבדמצוייםברמות
הבקיאותהגבוהות(רובםהמכריעברמה)5. 
תמונתפעריםזוקיימתעלאףששיעורהלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלאבבתי-ספרדובריערביתגבוהפי
שנייםמשיעורהלומדיםבהיקףזהבבתי-ספרדובריעברית.
ממוצע הציון הכולל ,לפי מגזר שפה
650
600

500
500

430

450

ציון כולל במבחן

531

550

400
350
בתי"ס דוברי
ערבית

בתי"ס דוברי
עברית

32%

68%

כלל בתי-הספר
שיעור התלמידים
באוכלוסייה
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משרד החינוך

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

שיעורי התלמידים בכל רמת בקיאות ,לפי מגזר שפה

5%

22%

7%

29%

60%

40%

16%

21%

25%

23%

100%

80%

רמה 6

רמה 5

13%

בתי"ס דוברי עברית

5% 17% 16%

14% 12% 6% 0%

20%

כלל בתי הספר

0%

רמה 4

37%

20%
רמה 3

40%
רמה 2

בתי"ס דוברי ערבית

31%

60%

80%

100%

רמה 1

* האחוזים בתרשים אינם בהכרח מסתכמים ל 100-שכן הם עוגלו למספרים שלמים.

ההישגים בגאוגרפיה בפילוח לפי רקע חברתי-כלכלי
בכללבתי-הספרקייםפערניכרביןתלמידיםמקבוצותשונותשלרקעחברתי-כלכלי.הציוןהממוצעשל
תלמידיםמרקעחברתי-כלכליגבוההוא 555נקודות,שלתלמידיםמרקעחברתי-כלכליבינוניהוא504
נקודותושלתלמידיםמרקעחברתי-כלכלינמוךהוא430נקודות. 
בבתי-ספרדובריעברית,הפערביןהציוןהממוצעשלתלמידיםמרקעחברתי-כלכליגבוהלציוןהממוצע
שלתלמידיםמרקעחברתי-כלכליבינוני עומדעל 37נקודות,והפערביןתלמידיםמרקעחברתי-כלכלי
בינונילרקענמוך עומדעל  48נקודות.כלומר ,הפערביןתלמידיםמרקעגבוהלתלמידיםמרקע נמוך
גדולמאודועומדעל 85נקודות.בבתי-ספר דובריערבית,קייםפערשל 49נקודותביןתלמידיםמרקע
חברתי-כלכליבינונילתלמידיםמרקענמוך(רקעגבוהקייםרקבבתי-ספרדובריעברית). 
בולט כי הציון הממוצע של תלמידים מרקע חברתי-כלכלי בינוני בבתי-ספר דוברי ערבית דומה לציון
הממוצעבקרבתלמידיםמרקעחברתי-כלכלינמוךבבתי-ספרדובריעברית,ואףנמוךממנובמעט. 
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משרד החינוך

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

ממוצע הציון הכולל ,לפי רקע חברתי-כלכלי ולפי מגזר שפה
650
600

557

555

520
460

504
500

472

450

430

ציון כולל במבחן

550

411
400
350
בתי"ס דוברי ערבית

בתי"ס דוברי עברית

נמוך

בינוני

נמוך

בינוני

64%

33%

13%

43%

גבוה

44%

כלל בתי-הספר

נמוך

בינוני

גבוה

30%

40%

30%

רקע
חברתי-
כלכלי
שיעור
התלמידים
באוכלוסייה

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

בבתי-ספר משני מגזרי השפה בנפרד ,ככל שהרקע החברתי-כלכלי גבוה יותר ,שיעור התלמידים
המצוייםברמתהבקיאותשמתחתלסף(רמה)1וברמההנמוכה(רמה)2נמוךיותר.מגמהזוחדהמאוד
בבתי-ספר דוברי עברית (מ 47%-ל 24%-ול ,13%-בקרב תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה ,בינוני,
ונמוך,בהתאמה)ומתונהיותרבבתי-ספר דובריערבית(מ 76%-ל,54%-בקרבתלמידיםמרקעחברתי-
כלכליבינוניונמוךבהתאמה.בהתאמה).במקביל,שיעורהתלמידיםהמצוייםברמתהבקיאותהגבוהות
גבוה יותר,הןבבתי-ספר דובריעברית(רמות 5ו :6-מ 18%-ל 31%-ול,48%-בהתאמה)הןבבתי-ספר
דובריערבית(רמות4ו:5-מ12%-ל,27%-בהתאמה) .
התפלגותרמתהבקיאותשלהתלמידיםמרקעחברתי-כלכליבינוני בבתי-ספר דובריערביתדומהלזו
של התלמידיםמרקעחברתי-כלכלינמוך בבתי-ספר דובריעברית,ואףנוטהיותרכלפירמותהבקיאות
הנמוכות.ממצאזהעולהבקנהאחדעםהממצאהנוגעלציוןהממוצע. 
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משרד החינוך

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

שיעורי התלמידים בכל רמת בקיאות ,לפי רקע חברתי-כלכלי ולפי מגזר שפה
רקע חברתי-
כלכלי
35%

12%

3%

22%

26%

3% 11% 14%

23%

23%

19%

13% 11% 7% 1%

12%

36%
4%

26%

27%

37%

26%
19%

17%

16% 11% 0%

18%

34%

11% 8% 4% 0%

100%

80%

רמה 6

רמה 5

30%

2% 11% 13%

33%

40%

נמוך
גבוה

19%

20%

בינוני

10%

6% 18%

16% 2%

60%

גבוה

0%

רמה 4

39%

20%
רמה 3

40%
רמה 2

בינוני

בתי"ס
דוברי
עברית

בינוני

בתי"ס
דוברי
ערבית

נמוך

14%

20%

נמוך

37%

60%

80%

כלל
בתי-
הספר

100%

רמה 1

הערה :הממצאים עבור תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה בבתי-ספר דוברי ערבית לא מוצגים מאחר שפלח זה של האוכלוסייה קטן
מדי כדי להפיק נתונים יציבים מבחינה סטטיסטית ( 3%בלבד מכלל התלמידים במגזר שפה זה).
* האחוזים בתרשים אינם בהכרח מסתכמים ל 100-שכן הם עוגלו למספרים שלמים.
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משרד החינוך

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

היקף לימודי הגאוגרפיה
עלפימסמךתכניתהיסודלחטיבותהבינייםבחינוךהעל-יסודי,מקצועהגאוגרפיההואאחדממקצועות
הליבההאקדמיתוחלהעליוחובתהוראהבהיקףשל6שעותלפחותעלפנישלוששנים(בכיתותז'-ט'). 
המידעעלהיקףלימודיהגאוגרפיהשלכלתלמיד נאסףבמסגרתהמחקר,כלתלמידסווגלאחתמשלוש
קטגוריותשלהיקףלימודיהמקצוע: 
היקף מלא–תלמידיםשלמדוגאוגרפיהבכל3כיתותחטה"ב(ז',ח'ו-ט'):רקשלישמהתלמידיםבבתי-
ספרדובריעברית()35%וכשלושהרבעיםמהתלמידיםבבתי-ספרדובריערבית()76%לומדיםגאוגרפיה
בהיקףמלא. 
היקף חסר – תלמידיםשלמדו גאוגרפיהרקבכיתהז',רקבכיתהח'אולאלמדוגאוגרפיהבאףאחת
מהכיתותחטה"ב :רבע( )25%מהתלמידיםבבתי-ספר דובריעבריתו 6%-מהתלמידיםבבתי-ספר דוברי
ערבית. 
היקףחלקי–בעיקרתלמידיםשלמדוגאוגרפיהבשתיכיתותבלבד(כיתותט'ו-ז',אוט'ו-ח',אוז'ו-ח')
או שלמדו גאוגרפיה בכיתה ט' בלבד : 40%מהתלמידים בבתי-ספר דוברי עברית ו 18%-מהתלמידים
בבתי-ספרדובריערבית. 
נמצא אם כן כי בפועל קיימת שונות גדולה בין בתי-הספר באופן היישום של שעות הלימוד המוקצות
למקצועוכיהנחיהלגביהיקףלימודיהגאוגרפיהמיושמתבאופןחלקי 
בבתי-ספרדובריעבריתבלבדנמצאוהבדליםבהתפלגותהיקףלימודיהגאוגרפיהביןקבוצותשונותשל
רקע חברתי-כלכלי :קרוב למחצית התלמידים מרקע חברתי-כלכלי בינוני דיווחו כי הם לומדים
גאוגרפיה בהיקף מלא ורק כחמישית מהם לומדים בהיקף חסר .דפוס דומה נמצא גם בקבוצת
התלמידיםמרקעחברתי-כלכלינמוך.לעומתזאת,בקרבתלמידיםמרקעחברתי-כלכליגבוה מצטיירת
תמונההפוכה–רקכרבעלומדיםבהיקףמלאלעומתכמעטשלישהלומדיםבהיקףחסר .
התפלגות התלמידים לפי היקף לימודי הגאוגרפיה ,לפי מגזר שפה ורקע חברתי-כלכלי
היקף
לימודי
הגאוגרפיה

תלמידים בבתי-ספר דוברי עברית

תלמידים בבתי-ספר דוברי ערבית

רקע חברתי-כלכלי

רקע חברתי-כלכלי*

סה"כ

נמוך

בינוני

גבוה

סה"כ

נמוך

בינוני

מלא

35%

44%

46%

24%

76%

78%

74%

חלקי

40%

37%

33%

46%

18%

16%

19%

חסר

25%

19%

21%

30%

6%

6%

6%

* הממצאים עבור תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה בבתי-ספר דוברי ערבית לא מוצגים מאחר שפלח זה של האוכלוסייה קטן מדי
כדי להפיק נתונים יציבים מבחינה סטטיסטית ( 3%בלבד מכלל התלמידים במגזר שפה זה).
** האחוזים בתרשים אינם בהכרח מסתכמים ל 100-שכן הם עוגלו למספרים שלמים.
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משרד החינוך

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

הישגים בגאוגרפיה בפילוחים לפי היקף לימודי הגאוגרפיה ומשתני רקע
הישגים בגאוגרפיה בפילוח לפי מגזר שפה והיקף לימודי הגאוגרפיה: 
בהתבוננות ראשונית בהישגי התלמידים בכלל בתי-הספר נראה כי הציון הממוצע של התלמידים
הלומדים גאוגרפיה בהיקף מלא נמוך יותר מהציון הממוצע של תלמידים הלומדים גאוגרפיה בהיקף
חלקי או חסר .אולם ,עיון מעמיק מגלה כי ההסבר לתופעה נעוץ בהבדל הגדול הקיים בין שני מגזרי
השפהבשיעוריהתלמידיםבכלאחתמקבוצותהיקףלימודיהגאוגרפיהבשילובעםהפעריםבהישגים
ביןהתלמידיםמשנימגזריהשפה.1 
כאשר בוחנים את ההישגים בבתי-ספר בכל אחד ממגזרי השפה בנפרד עולה כי ככל שהיקף לימודי
הגאוגרפיה רחב יותר ,כך ההישגים גבוהים יותר .גודלו של הפער בציון הממוצע בין אלו הלומדים
בהיקףמלאוביןאלוהלומדיםבהיקףחסרהוא 19נקודותבקרבתלמידיםבבתי-ספר דובריעבריתו-
48נקודותבקרבתלמידיםבבתי-ספרדובריערבית .
בבתי-ספר דוברי עברית ,ככל שהיקף לימודי הגאוגרפיה רחב יותר שיעור התלמידים המצויים ברמת
הבקיאותשמתחתלסף(רמה)1נמוךיותר(מגמתצמצוםמ8%-ל5%-ול,4%-בהתאמה).כמוכן,שיעור
התלמידיםהמצוייםבשתירמותהבקיאותהגבוהותביותר(רמות5ו)6-גבוהיותר(מגמתעליהמ31%-
ל37%-ול,40%-בהתאמה).
בבתי-ספר דוברי ערבית ,בדומה לבתי-הספר דוברי עברית ,ככל שהיקף לימודי הגאוגרפיה רחב יותר,
שיעורהתלמידיםהמצוייםברמתהבקיאותשמתחתלסף(רמה)1נמוךיותר (מגמתצמצוםמ 59%-ל-
38%ול,27%-בהתאמה).בהתאםלכך,שיעורהתלמידיםהמצוייםברמותהבקיאותהנמוכהוהבינונית-
נמוכה(רמות 2ו)3-גבוהיותר (עליהחדהמ 29%-ל 49%-ול,54%-בהתאמה)וכךגםשיעורהתלמידים
המצוייםברמתהבקיאותהגבוהה(רמה:5עליהמ3%-ל5%-ול,7%-בהתאמה) .


 1מדוברבתופעהידועהבסטטיסטיקהשנקראת"פרדוקססימפסון".עלפיו ,תוצאההבאהלידיביטויבקבוצותאוכלוסייה
(או קבוצות נתונים ,במקרה זה תלמידים בבתי"ס דוברי עברית ותלמידים בבתי"ס דוברי ערבית) מתהפכת או איננה
מתקיימתעודכאשרמסתכליםעלכללהאוכלוסייה(אובאיחודקבוצותהנתוניםהשונות,במקרהזהתלמידיםבכללבתי-
הספר).
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משרד החינוך

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

ממוצע הציון הכולל ,לפי היקף לימודי הגאוגרפיה ולפי מגזר שפה
650
600

533

506

513
489

438

500
450

ציון כולל במבחן

518

537

550

412
390

400
350

בתי"ס דוברי ערבית

חלקי

חסר

מלא

בתי"ס דוברי עברית

חסר

חלקי

מלא

כלל בתי-הספר

חסר

חלקי

18%
40%

6%

33%

35%

76%

48%
25%

19%

מלא

היקף
לימודי
הגאוגרפיה

התפלגות
התלמידים
לפי היקף
לימודי
הגאוגרפיה



12

משרד החינוך

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

שיעורי התלמידים בכל רמת בקיאות ,לפי היקף לימודי הגאוגרפיה ולפי מגזר שפה
היקף לימודי
הגאוגרפיה
7%
6%

7%

20% 4%

19%

15%

7%

25%

22%

17%

10% 19%

22%

24%

15%

13%

חסר

25%

4% 16% 15%

מלא

29%

24%

5% 16% 18%

חלקי

24%

26%

19%

16%

39%

14% 8% 5% 0%
7% 10% 3% 0%

100%

80%

רמה 6

40%
רמה 5

20%

0%

רמה 4

חסר

8% 19%

15% 12% 7% 0%

60%

15%

חלקי

33%

8%

27%

מלא

35%
22%

20%
רמה 3

27%

מלא

38%

חלקי
חסר

59%

40%
רמה 2

60%

80%

כלל
בתי-
הספר

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

100%

רמה 1

* האחוזים בתרשים אינם בהכרח מסתכמים ל 100-שכן הם עוגלו למספרים שלמים.


הישגים בגאוגרפיה בבתי-ספר דוברי עברית בפילוח לפי הרקע החברתי-כלכלי והיקף הלימודים: 
בחינתהישגיהתלמידיםבקבוצותהרקעהחברתי-כלכליהשונותובפילוחלפיהיקף לימודיהגאוגרפיה
אפשריתבקרבתלמידיםבבתי-ספר דובריעבריתבלבד.זאת,כיווןשמדגםהתלמידיםבבתי"סדוברי
ערבית אשר אינם לומדים גאוגרפיה בהיקף מלא הוא קטן יחסית ואיננו מספיק לשם ביצוע פילוחים
נוספים .
הנתוניםמלמדיםכיבכלאחתמקבוצותהרקעהחברתי-כלכליבנפרד,הישגיהלומדיםגאוגרפיהבהיקף
מלא גבוהים מאלו של הלומדים בהיקף חסר .הפערים בציון הממוצע לפי היקף לימודי הגאוגרפיה
הולכיםוגדליםככלשהרקעהחברתי-כלכלינמוךיותר.הםעומדיםעל21נקודותבקרבתלמידיםמרקע
חברתי-כלכלי גבוה לעומת  35נקודות בקרב תלמידים מרקע חברתי-כלכלי בינוני ו 68-נקודות בקרב
תלמידיםמרקעחברתי-כלכלינמוך .
עוד בולט ,כי בקרב תלמידים הלומדים גאוגרפיה בהיקף חסר ,ציוני התלמידים מרקע חברתי-כלכלי
גבוהגבוהיםב 51-נקודות וב 138-נקודותמציוני תלמידיםמרקעחברתי-כלכליבינוניונמוך,בהתאמה.
בקרבתלמידיםהלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלא,פעריההישגיםביןתלמידיםמרקעחברתי-כלכלישונה
קטניםיותר(37נקודותו81-נקודות,בהתאמה) .
כמו כן ,הציון הממוצע של תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה שלומדים גאוגרפיה בהיקף חסר גבוה
מהציון הממוצע של תלמידיםמרקעחברתי-כלכליבינונישלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלא.בדומהלכך,
גםהציוןהממוצעשלתלמידיםמרקעחברתי-כלכליבינונישלומדיםגאוגרפיהבהיקףחסרגבוהמהציון
הממוצעשלתלמידיםמרקעחברתי-כלכלינמוךשלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלא. 
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משרד החינוך

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

ממוצע הציון הכולל בבתי"ס דוברי עברית ,לפי רקע חברתי-כלכלי ולפי היקף לימודי הגאוגרפיה
650

570

489

550

498

500
450

421

ציון כולל במבחן

533

549

600

400
350
רקע חברתי-כלכלי
נמוך

רקע חברתי-כלכלי
בינוני

רקע חברתי-כלכלי
גבוה

חסר

מלא

חסר

מלא

חסר

מלא

19%

44%

21%

46%

30%

24%

היקף לימודי
הגאוגרפיה
שיעור
התלמידים*

הערה :מוצגים היקפי הלימודים המלא והחסר בלבד.
* שיעורי התלמידים לפי היקף לימודי הגאוגרפיה התבססו על דיווח עצמי של התלמידים בשאלון.

תמונה דומה מתקבלת מניתוח רמות הבקיאות בגאוגרפיה ,כאשר תרומת היקף לימודי הגאוגרפיה
ניכרתבכלקבוצותהרקעהחברתי-כלכלי,ובפרטבקרבתלמידיםמרקעחברתי-כלכלינמוך .כך,בקרב
תלמידיםהלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלא,לעומתאלוהלומדיםבהיקףחסר,נרשמושיעוריםנמוכים
יותרשלתלמידיםברמתהבקיאותשמתחתלסף(רמה,18%לעומת,32%בהתאמה)ושיעוריםגבוהים
יותרשלתלמידיםברמותהבקיאותהגבוהות(רמות5ו,6-22%לעומת,5%בהתאמה).
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משרד החינוך

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

שיעורי התלמידים בבתי"ס דוברי עברית בכל רמת בקיאות ,לפי רקע חברתי-כלכלי ולפי היקף לימודי
הגאוגרפיה
היקף לימודי
הגאוגרפיה
15%

39%

12%

28%

31%

4%

1% 9% 8%

28%

33%

25%

19% 2%

26%

מלא

19%

מלא

4%

25%

חסר

8%

מלא
21% 1%

80% 100%

60%

רמה 6

40%
רמה 5

18%

33%

18%

17% 10% 5% 0%

35%

20%
רמה 4

0%

20%
רמה 3

גבוה

חסר

3% 12% 15%

15% 18%

רקע חברתי-
כלכלי

8%

40%
רמה 2

בינוני

נמוך

חסר
32%

60%

100% 80%

רמה 1

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

לסיכום,לימודיגאוגרפיהלכשעצמם-לימודיםבהיקףמלאבהשוואהללימודיםבהיקףחסר-תורמיםלשיפור
ההישגיםהלימודייםבגאוגרפיהבקרבכללהתלמידיםובפרטבקרבתלמידיםמרקעחברתי-כלכלינמוך.כך,הם
תורמיםלצמצוםפעריםבהישגיםהלימודייםבגאוגרפיהביןתלמידיםמקבוצותשונותשלרקעחברתי-כלכלי.
ואולם,חשובלשיםלבכיאיןבכךדיכדילסגורלגמריאתהפעריםהאלו.מתברר,כיהרקעהחברתי-כלכלינותר
משתנה רלבנטי ומרכזי להסבר ההישגים הלימודיים בגאוגרפיה ,לא פחות ואף יותר מהמשתנה היקף לימודי
הגאוגרפיה. 
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ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

משרד החינוך
Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

ערכים סביבתיים ,תחושת מסוגלות עצמית והיבטים מוטיבציוניים
תוצרי הלמידה בתחום הלא-קוגניטיבי ,דהיינו ערכים סביבתיים ,תחושת מסוגלות עצמית והיבטים
מוטיבציוניים-רגשיים ללמידה ,הוערכו באמצעות שאלונים ממוחשבים ,והממצאים מוצגים כאן
באמצעותמדדיםמסכמים.2להלןעיקריהממצאים:
ערכים סביבתיים :כ 70%-מהתלמידים מגלים עמדות חיוביות כלפי ערכים סביבתיים ,כגון
חשיבותהתכנוןהסביבתי והחקיקה הסביבתית.מרביתם()81%מדווחים על התנהגותאחראית
כלפי הסביבה ,שמתאפיינת בשמירה על הסביבה והרגלי חיסכון במשאבים סביבתיים ,ולמעלה
ממחציתם()56%מדווחיםעלמעורבותאזרחיתבהקשרסביבתי .
תחושת מסוגלות עצמית בגאוגרפיה (בהקשר של שימוש במפות והבנת גרפים):כמחצית()54%
מכללהתלמידיםמדווחיםעלתחושהשלמסוגלותעצמיתגבוההבשימוש במפה אובגרף.שיעור
גבוה יותר של בנים ,בהשוואה לבנות ,מדווחים על תחושת מסוגלות עצמית גבוהה ,בעיקר בכל
האמור בשימוש במפות .הבדל בין-מגדרי זה ניכר בעיקר בבתי-ספר דוברי עברית ( 58% -בנים
לעומת43%-בנות)ופחותבבתי-ספרדובריערבית(64%לעומת,60%בהתאמה). 
תפיסת הערך של לימודי הגאוגרפיה לחיי התלמידים :3כ 60%-מהתלמידיםהלומדיםגאוגרפיה
בהיקףמלאחושביםשלימודי הגאוגרפיה תורמיםלהם.התלמידיםמדווחיםשלימודיהגאוגרפיה
מסייעיםלהםלהכיראתישראל()70%ולהביןאירועיםהנזכריםבחדשות(,)60%ומציינים שהם
משתמשיםבידעהנלמדבגאוגרפיהגםללמידתמקצועותאחרים(.)48%
כוונות להמשיך ללמוד גאוגרפיה לבגרות בהיקף מוגבר :5רק כחמישית מהתלמידים הלומדים
גאוגרפיהבהיקףמלאמציינים כיבכוונתםללמודגאוגרפיהלבגרות.שיעורהתלמידיםשמציינים
כי הם מתכוונים ללמוד גאוגרפיה לבגרות בהיקף מוגבר בבתי-ספר דוברי ערבית ( )49%גבוה פי
שלושהמאשרבבתי-ספרדובריעברית(.)16%
ככלל ,שיעור הדיווח על כוונות ללמוד גאוגרפיה לבגרות בהיקף מוגבר גבוה יותר בקבוצות
אוכלוסייה שהישגיהן בגאוגרפיה נמוכים יחסית (תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך ,תלמידים
בבתי-ספרדובריערביתובניםבבתי-ספרדובריעברית) .
הקשר בין תוצרי הלמידה הקוגניטיביים ותוצרי הלמידה הלא-קוגניטיביים:תלמידיםהנמצאים
ברמות הבקיאות הגבוהות מביעים עמדות חיוביות יותר כלפי שמירה על הסביבה ותפיסות
חיוביותיותר לגביתרומתםשללימודיהגאוגרפיהלחייהם.עםזאת,בהשוואהלתלמידיםברמות
הבקיאות הנמוכות ,שיעור נמוך יותר של תלמידים ברמות הבקיאות הגבוהות מדווחים על
כוונותיהםלהמשיךללמודגאוגרפיהלבגרותברמהמוגברת .

 2המ דד המסכם מתאר את התמונה העולה מדיווחי הנשאלים על כמה היגדים המשקפים היבטים שונים של נושא המדד.
לרוב,סולםהתגובותעלההיגדיםבשאלוןהיהבןחמשדרגותונעמ"מאודלאמסכים"()1ועד"מסכיםמאוד"(5).המשיבים
שציינואתשניהערכיםהגבוהיםביותרבסולם("מסכיםמאוד"או"מסכים")סווגוכמסכימיםעםההיגד,וחושבשיעורם
(באחוזים).המדדהמסכםהוא ממוצעאחוזיהמסכימיםעםההיגדיםשמרכיביםאתהמדד.בהתאמה,ערכיהמדדנעיםבין
0ל.100-ההיגדיםהמרכיביםאתהמדדיםהמסכמיםמוצגיםבנספח .
 3הנושאים'תפיסתהערךשללימודיהגאוגרפיהלחייהתלמידים'ו'הכוונות להמשיךללמודגאוגרפיהלבגרותבהיקףמוגבר'
נבדקורקבקרבתלמידיםהלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלא.
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הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

משרד החינוך
Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

הממצאים ביתר פירוט
ערכים סביבתיים 
ערכים סביבתיים הם מרכיב חשוב בתוצרים הלא-קוגניטיביים שאליהם מכוונת תכנית הלימודים
בגאוגרפיה לחטיבות הביניים .באופן כללי התלמידים מגלים ערכים סביבתיים חיוביים .מרביתם
מביעיםעמדותחיוביותכלפיהסביבהומדווחיםעלהתנהגויותשלשמירהעלהסביבה .
בנוגעלעמדות כלפי הסביבה,מרביתהתלמידים()71%מביעים עמדותחיוביותבנוגעלחשיבותהתכנון
הסביבתי והחקיקה הסביבתית ,ורק מיעוטם ( )17%מביעים ביקורת/התנגדות כלפי מה שהם רואים
כחשיבות יתר המיוחסת לשמירה על הסביבה .בנוגע להתנהגות סביבתית ,מרבית התלמידים ()81%
מדווחים עלהרגליחיסכוןבמשאביםסביבתיים (מיםוחשמל),וכמחציתם()56%מדווחים עלמעורבות
אזרחיתבהקשריםסביבתיים,דהיינועלניסיונםלהשפיעעלההתנהגותשלהאחריםבקרבתם.
בבתי-ספר דוברי ערבית , 77%מהתלמידים מדווחים שהם מגלים מעורבות אזרחית בהקשרים
סביבתיים  ו 32%-מגלים עמדותביקורתיותכלפיהחשיבותהמיוחסתלשמירהעלהסביבה.בבתי-ספר
דובריעבריתעמדוהשיעוריםהמקביליםעל47%ו .411%-
בקרב תלמידים בבתי-ספר דוברי עברית ,נמצא כי תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה ,בהשוואה
לתלמידים מרקע נמוך ,נוטים להפגין מידה נמוכה יותר של ביקורתיות כלפי החשיבות המיוחסת
לשמירהעלהסביבה( 6%לעומת 15%בהתאמה),ולדווחבמידהרבהיותרעלהרגליחיסכוןבמשאבים
סביבתיים ( 85%לעומת  ,77%בהתאמה) .בקרב הלומדים גאוגרפיה בהיקף מלא ,שיעור המייחסים
חשיבותלתכנוןסביבתיוחקיקהבנושאיםסביבתייםגבוהמעטיותרמאשרבקרבעמיתיהםהלומדים
גאוגרפיהבהיקףחסר(74%לעומת,68%בהתאמה). 

תחושת מסוגלות עצמית בגאוגרפיה (בהקשר של שימוש במפות והבנת גרפים):
תחושתמסוגלותעצמיתנוגעתלאמונהשלהתלמידביכולתולהצליחלבצעפעולותשונותשישלהןזיקה
לתחום הדעת .בהקשר הנוכחי ,המדד עוסק בתחושת היכולת של התלמיד להבין גרפים המוצגים
בעיתוניםאובספרים,להתמצאבמפה ולתכנןמסלולבאופןעצמאיבעזרתמפה. 54%מכללהתלמידים
מדווחים על תחושת מסוגלות עצמית גבוהה .תלמידים בבתי-ספר דוברי ערבית מדווחים על תחושת
מסוגלות עצמית בשיעורים גבוהים בהשוואה לתלמידים בבתי-ספר דוברי עברית ( 62%בהשוואה ל-
,51%בהתאמה) .
שיעורגבוהשלבנים,בהשוואהלבנות,מביעיםתחושתמסוגלותעצמיתגבוהה.מגמהזובאהלידיביטוי
בעיקרבבתי-ספרדובריעברית(58%מהבניםלעומת43%מהבנות). 
בבתי-ספרדובריעברית,ככלשהרקעהחברתי-כלכלישלהתלמידיםגבוהיותר,כךשיעורגדוליותרשל
תלמידים מדווחים עלתחושתמסוגלותעצמיתבגאוגרפיה :רק 42%מהתלמידיםמרקעחברתי-כלכלי
נמוך מדווחים על תחושת מסוגלות עצמית בגאוגרפיה ,לעומת  49%מהתלמידים מרקע חברתי-כלכלי
בינוניו55%-מהתלמידיםמרקעחברתי-כלכליגבוה. 

 4ככלל,לאורךכלהשאלונים נמצאכי שיעוריהדיווח/ההסכמהעםהיגדיםרביםהיוגבוהים יותרבבתי"סדוברי ערבית,
בהשוואהלשיעוריםהמקביליםבבתי"סדובריעברית .
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בפילוחלפיהיקףלימודיהגאוגרפיה,תלמידיםבבתי-ספר דובריעבריתהלומדיםבהיקףמלא מדווחים
בשיעורים גבוהים על תחושת מסוגלות עצמית בגאוגרפיה ( ,)53%בהשוואה לתלמידים שלומדים
גאוגרפיה בהיקףחסר (.)47%דפוסזה קייםבאופןכלליגםבכלקבוצותהרקעהחברתי-כלכליבנפרד.
הפערים בתחושת המסוגלות בין הלומדים בהיקף מלא ובין הלומדים בהיקף חסר גדולים יותר ככל
שהרקעהחברתי-כלכלישלהתלמידיםנמוךיותר. 
דיווחי התלמידים (באחוזים) על "תחושת מסוגלות עצמית בגאוגרפיה" – בקרב תלמידים בבתי"ס
דוברי עברית ,לפי היקף לימודי הגאוגרפיה ורקע חברתי-כלכלי
נמוך

רקע חברתי-כלכלי
בינוני

גבוה

לומדים גאוגרפיה בהיקף מלא

46%

53%

58%

53%

לומדים גאוגרפיה בהיקף חסר

33%

45%

52%

47%

תחושת מסוגלות עצמית בגאוגרפיה

ציון כללי
למדד

תפיסת הערך של לימודי הגאוגרפיה לחיי התלמידים(בקרבהלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלאבלבד) 
כמעט מחצית התלמידים ( )47%בבתי-ספר דוברי עברית ולמעלה משני שלישים מהתלמידים ()71%
בבתי-ספר דוברי ערבית חושבים שלימודי הגאוגרפיה תורמים לחייהם .בבתי-ספר בשני מגזרי השפה,
שיעורהתלמידיםשמדווחים עלתרומתלימודיהגאוגרפיהלהכרתארץישראלהואהגבוהביותר(65%
מהתלמידיםבבתי-ספרדובריעבריתו77%-בבתי-ספר דובריערבית),ואילושיעורהדיווחהנמוךביותר
נרשםעבורשימושבידעהנלמדבגאוגרפיהגםבמקצועותלימודאחרים(36%בבתי-ספרדובריעבריתו-
62%בבתי-ספרדובריערבית).
בקרב תלמידים בבתי-ספר דוברי עברית ,שיעור גבוה יותר של בנים חושבים שלימודי הגאוגרפיה
תורמים לחייהם ( 52%מהבנים לעומת  42%מהבנות) ,ואילו בקרב תלמידים בבתי-ספר דוברי ערבית
התמונההפוכה – בנותמדווחות עלתרומתהגאוגרפיהלחייהן יותרמאשרבנים( 73%מהבנותלעומת
 69%מהבנים) .בבתי-ספר בשני מגזרי השפה ,בנים מדווחים יותר מאשר בנות על הנאה מלימודי
הגאוגרפיה. 

כוונות להמשיך ללמוד גאוגרפיה לבגרות בהיקף מוגבר
לימודי הגאוגרפיה הם לימודי חובה עד לסוף כיתה ט' .החל מכיתה י' ,רק התלמידים הבוחרים בכך,
ובפרטתלמידיםהמעונ ייניםלגשתלבחינתבגרותבהיקףמוגברבגאוגרפיהממשיכיםבלימודהמקצוע.
כמחצית התלמידים ( )49%בבתי-ספר דוברי ערבית ,לעומת כשישית בלבד ( )16%בבתי-ספר דוברי
עברית ,מדווחים כיבכוונתםלהמשיךללמודגאוגרפיהלבגרותבהיקףמוגבר .שיעורהבניםשמדווחים
עלכוונהזו גבוהמשיעורהבנות,הןבבתי-ספר דובריעברית ( 23%לעומת,9%בהתאמה)הן בבתי-ספר
דוברי ערבית ( 53%לעומת  ,46%בהתאמה) .ככלל ,שיעור הדיווח על כוונות ללמוד גאוגרפיה לבגרות
בהיקף מוגבר גבוה יותר בקבוצות אוכלוסייה שהישגיהן במשוב בגאוגרפיה נמוכים יותר (תלמידים
מרקעחברתי-כלכלינמוך,תלמידיםבבתי-ספרדובריערביתובניםבבתי-ספרדובריעברית).
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הקשר בין תוצרי הלמידה הקוגניטיביים לבין תוצרי הלמידה הלא-קוגניטיביים
בבתי-ספר דוברי עברית ,ככל שלתלמידים הישגים גבוהים יותר בגאוגרפיה כך הם מביעים עמדות
חיוביות יותר כלפי היבטים סביבתיים שונים .עמדות אלו מתבטאות ,למשל ,בשיעור גבוה יותר של
תלמידים הרואים חשיבות בתכנון הסביבתי והחקיקה הסביבתית לצד שיעור נמוך יותר המביעים
ביקורתיותאוהתנגדותכלפיהחשיבותהמיוחסתלשמירהעלהסביבה.כמוכן,התלמידיםבעליהישגים
גבוהים נוטים לדווח יותר על הרגלי חיסכון במשאבים סביבתיים בהשוואה לתלמידים בעלי הישגים
נמוכים יותר .לעומת זאת ,לא נצפו הבדליםשלממש ביןתלמידיםברמות הבקיאותהשונות בשיעורי
הדיווחעלמעורבותאזרחיתבהקשריםסביבתיים .
דיווחי התלמידים (באחוזים) על מדדי הערכים הסביבתיים – בקרב תלמידים בבתי-ספר דוברי עברית,
לפי רמות בקיאות בגאוגרפיה
רמת הבקיאות בגאוגרפיה
סה"כ
בקיאות גבוהה (רמות  5ו)6-
בקיאות בינונית (רמות  3ו)4-
בקיאות נמוכה (רמות  1ו)2-

עמדות כלפי הסביבה
ביקורתיות כלפי
חשיבות התכנון
החשיבות המיוחסת
הסביבתי והחקיקה
לשמירה על הסביבה
הסביבתית
11%
71%
5%
76%
12%
68%
21%
66%

התנהגות סביבתית
מעורבות
הרגלי חיסכון
אזרחית
במשאבים
בהקשר סביבתי
סביבתיים
47%
82%
49%
85%
43%
81%
48%
77%

בהקשרשלתחושת המסוגלות,ככלשההישגים שלהתלמידים ומידתהבקיאותשלהםבגאוגרפיההיו
גבוהיםיותר ,כךשיעוריהדיווחעלתחושתמסוגלותעצמיתבגאוגרפיהגבוהיםיותרותפיסותיהם את
התרומהשללימודיהגאוגרפיה חיוביותיותר במידתמה.כמוכןשיעורידיווחיהםעלכוונות להמשיך
ללמודגאוגרפיהלבגרותברמהמוגברתנמוכיםיותר .
שיעורי ההסכמה (באחוזים) עם מדדי הערכים הסביבתיים בקרב תלמידים בבתי-ספר דוברי עברית,
ובחלוקה לפי רמות בקיאות בגאוגרפיה
היבטים מוטיבציוניים (מדדים מסכמים)
תחושת מסוגלות עצמית בגאוגרפיה (מפות וגרפים)

תפיסת הערך של לימודי הגאוגרפיה*
כוונות להמשיך ללמוד גאוגרפיה לבגרות בהיקף מוגבר*

רמות הבקיאות בגאוגרפיה
ציון
רמה נמוכה רמה בינונית רמה גבוהה כללי
(רמות  1ו( )2-רמות  3ו( )4-רמות  5ו )6-למדד
51%
65%
48%
34%
47%
49%
44%
43%
16%
8%
15%
29%

הערה :כוונות להמשך לימודים נמדדו באמצעות היגד יחיד.
* היבטים אלו נבדקו רק בקרב תלמידים שלומדים גאוגרפיה בהיקף מלא.
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ההקשר הפדגוגי
המשוב הארציבגאוגרפיה התמקדגםבהקשרהפדגוגיהרחבשבונלמד תחוםהדעת.המטרה בבחינת
ההקשר הפדגוגי היא  להבין באופן מעמיק יותר את תוצרי הלמידה בגאוגרפיה ולעמוד על ההיבטים
השונים של למידת תחום דעת זה .המידע נאסף באמצעות שאלונים שהועברו לתלמידים ,למורי
הגאוגרפיהולמנהלים,והואמוצגכאןבאמצעותמדדיםמסכמים .5

מבחר ממצאים אודות ההקשר הפדגוגי ברמת כיתה :תהליכי הוראה-למידה-הערכה (הל"ה)
בשיעורי גאוגרפיה
ההקשרהפדגוגיבכיתהנבדקבקרבתלמידיכיתותט'הלומדיםגאוגרפיהבהיקףמלאבלבד.
פרקטיקות הוראה-למידה המכוונות לטיפוח "כישורי המאה ה :6"21-כמחצית התלמידים
מדווחים על קיומן של פרקטיקות הוראה-למידה המכוונות לטיפוח "כישורי המאה ה"21-
בלימודי הגאוגרפיה ,למשל שימוש בכלים ייעודיים בתחום הגאוגרפיה ובמקורות מידע כלליים,
טיפוחכישוריחשיבהמסדרגבוהוקישורגאוגרפיהלחייהיום-יוםולתחומיםנוספים.
שיעורי הדיווח (באחוזים) על פרקטיקות הוראה-למידה המכוונות לטיפוח מיומנויות וכישורים ,בקרב
תלמידים ,לפי מגזר שפה
מדדים מסכמים
טיפוח שימוש בכלים ייעודיים בתחום הגאוגרפיה
טיפוח שימוש במקורות מידע כלליים
טיפוח כישורי חשיבה מסדר גבוה
קישור גאוגרפיה לחיי היום-יום ולתחומי דעת נוספים

תלמידים
בכלל
בתיה"ס
62%
48%
56%
54%

תלמידים
תלמידים
בבתי"ס
בבתי"ס
דוברי עברית דוברי ערבית
66%
59%
61%
37%
67%
47%
58%
50%

ברם,כשנישלישים מהתלמידיםמדווחים גםעלקיומןשלפרקטיקותהוראה"מסורתיות" (כגון
אלוהמכוונותלזכירהשלעובדות),הממוקדותבכישוריחשיבהמסדרנמוךונחשבותבעינימובילי
חינוךלמטפחותפחותאת"כישוריהמאהה."21- 
כישורי הלומד המוערכים באמצעות מבחנים:כשלושהרבעיםמהתלמידיםבבתי-ספרמשנימגזרי
השפה מדווחים כי במבחנים הם נדרשים לענות על שאלות המצריכות זכירה ושינון של חומר
הלימוד (כישורי חשיבה מסדר נמוך) .לצד זאת ,כרבע מהתלמידים בבתי-ספר דוברי עברית
וכמחציתמהתלמידיםבבתי-ספר דובריערביתמדווחים עלכיבמבחניםמוערכיםכישוריחשיבה
מסדרגבוה(למשל במבחניםהםמתבקשיםלהציעכיצדלגשתלפתרוןבעיותסביבתיות אובעיות
גאוגרפיות) .כמו כן ,כמחצית התלמידים בבתי-ספר דוברי עברית וכשני שלישים מהתלמידים
בבתי-ספר דוברי ערבית מדווחים כי המבחנים מעריכים מיומנויות של שימוש בכלים בתחום
הגאוגרפיה (למשל במבחנים הם מתבקשים לתאר נתונים המוצגים בגרף ,בטבלה או במפה
ולהתייחסלמסקנותשאפשרלהסיקמהם) .
5אופןחישובהמדדיםהמסכמיםמתוארבהערתשולייםמספר .4
 6כישוריהמאהה 21-הם מיומנויותהנחשבותככאלוהנדרשותבמאה ה 21-בהתייחסלדרכיחשיבה,דרכיעבודה,אמצעי
עבודה והחיים בעולמנו : יצירתיות וחדשנות ,חשיבה ביקורתית ומערכתית ,פתרון בעיות ,קבלת החלטות ,מטה-קוגניציה,
אוריינותמידעותקשורת,עבודתצוות,למידהעצמאית,אחריות,התנהלותאישיתוחברתיתועוד. 
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שיעורי הדיווח (באחוזים) על כישורי הלומד המוערכים באמצעות מבחנים ,בקרב תלמידים לפי מגזר
שפה
מדדים מסכמים
הערכה של שימוש בכלים בתחום הגאוגרפיה
הערכת כישורי חשיבה מסדר גבוה

תלמידים
בכלל
בתיה"ס
56%
39%

תלמידים
תלמידים
בבתי"ס
בבתי"ס
דוברי עברית דוברי ערבית
64%
49%
52%
28%

נוסףעלכך,למעלהמשלישמןהתלמידיםבבתי-ספר דובריעבריתוכשנישלישיםמןהתלמידים
בבתי-ספרדובריערביתמדווחיםכיכלתלמידמתנסהבעצמובעבודותאובמשימותחקרבלימודי
הגאוגרפיה,כוללכאלוהמתמשכותעלפניכמהשבועות .
מתן משוב לתלמיד :התלמידים מדווחים בשכיחות גבוהה (כ 75%-בשני מגזרי השפה) על כי
בכיתתםאופי המשובהניתןלתלמיד,מסתכם במתןציוןמספריבליוויסימוןאםהתשובהנכונה
אושגויה.לעומתזאת,שיעוריהדיווחעלפרקטיקותשלמתןמשובהמוכרותכפרקטיקותלשיפור
הלמידה– לדוגמא,ציוןלידתשובתהתלמידמהנדרשלשפרוכיצדלעשותזאת,שיח ביןהמורה
והתלמידים ובינםלביןעצמם ועידודהתלמידלפעולבאופןעצמאיכדישיביןאתשגיאותיוויפעל
לתקנן  -נמוכים יחסית :כשליש מהתלמידים בבתי"ס דוברי עברית ושיעור כפול בבתי"ס דוברי
ערבית.
שקיפות בתהליכי הערכה ושיתוף הלומדים בהם :כמחציתמהתלמידיםואףיותר מכך מדווחים
על קיום פרקטיקות של תיאום ציפיות לפני מבחן או עבודה ויידוע מראש בנוגע לקריטריונים
שישמשו להערכתם .עם זאת ,רק מיעוט התלמידים מדווחים על קיום פרקטיקות של שיתוף
התלמידים בהערכה ,כמוהתנסותבהערכהעצמיתשלהתוצריםשלהם אובהערכתעמיתים (8%
ו36%-מהתלמידיםבבתי-ספרדובריעבריתודובריערבית,בהתאמה).
תרבות הלמידה בשיעורי גאוגרפיה :למעלה משני שלישים מהתלמידים מדווחים על תרבות
למידה המאופיינת ביחסים של אכפתיות ומחויבות המורה לתלמיד כפרט .כמו כן ,בבתי-ספר
דוברי עברית כמחציתמהתלמידיםמדווחים עלשיח מקדם למידה ועידוד תקשורת בין תלמידים
ובבתי-ספר דוברי ערבית כשני שלישים מהתלמידים מדווחים על כך .לעומת זאת ,הפרקטיקות
השכיחותפחותהיוהתייחסות לשונות בין התלמידים והעצמתם ( 28%בבתי-ספר דובריעבריתו-
 55%בבתי-ספר דוברי ערבית)ומתן אוטונומיה לתלמידים ( 11%בבתי-ספר דובריעבריתו33%-
בבתי-ספרדובריערבית) .
שיעורי הדיווח (באחוזים) על פרקטיקות הנוגעות לתרבות הלמידה בכיתה ,בקרב תלמידים מכלל
בתי-הספר ,ובחלוקה למגזר שפה
מדדים מסכמים
אכפתיות ומחויבות המורה לתלמיד
שיח מקדם למידה בכיתה
עידוד תקשורת בין התלמידים
הכרה בשונות בין התלמידים והעצמתם
מתן אוטונומיה לתלמידים

תלמידים
בכלל
בתיה"ס
75%
60%
57%
40%
22%

תלמידים
תלמידים
בבתי"ס
בבתי"ס
דוברי עברית דוברי ערבית
78%
71%
69%
54%
64%
51%
55%
28%
33%
11%

21

ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

משרד החינוך
Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

מבחר ממצאים אודות ההקשר הפדגוגי ברמת בית-הספר :מדיניות בית-ספרית בנוגע לתחום
הגאוגרפיה ועמדות מנהלים ומורים לגאוגרפיה
מדיניות בית-הספר בנוגע ללימודי הגאוגרפיה:
תכנית העבודה ותכנון הלימודים הבית-ספרי בגאוגרפיה:רובםהמכריעשלהמנהלים(כ,)75%-
ציינוכיישנההתייחסותלהוראתהגאוגרפיהבתכניתהעבודההבית-ספרית-אםבתכניתהכללית
שלביתהספר,אםכתכניתנפרדת.ואולם,פחותממחציתהמוריםלגאוגרפיה()45%מדווחיםכי
תכנון הלימודים בגאוגרפיה משולב עם תכנון הלימודים בתחומי דעת אחרים בבית הספר ועם
פעילויות בית ספריות .מרבית המורים לגאוגרפיה ( )84%מוסיפים ומציינים כי תכנון הלימודים
הבית-ספרי בגאוגרפיה נעשה לרוב על ידי מורי המקצוע בלבד ,ללא שיתוף מורים למקצועות
משיקים ,וכמעט מחציתם (כ )40%-מציינים שהדבר נעשה לרוב רק על פי תכנית הלימודים
בגאוגרפיה,ללאהתאמהלמאפייניביתהספר.
עמדות מנהלים כלפי לימודי הגאוגרפיה:
תפיסת הערך של לימודי הגאוגרפיה :רובם המכריע של המנהלים (כ ,)80%-מביעים עמדות
חיוביות כלפי לימודי הגאוגרפיה בבית-הספר והתרומה שלהם לתלמיד .זאת ללא תלות בהיקף
לימודיהגאוגרפיהבכיתותז'-ט'בבית-ספרם.מעטיםבלבד(כ)10%-מביעיםעמדותביקורתיות.
ככל שהרקע החברתי-כלכלי של בית-הספר גבוה יותר ,כך עמדות המנהלים חיוביות פחות
וביקורתיות יותר כלפי לימודי הגאוגרפיה .בדומה לכך ,ככל שהיקף לימודי הגאוגרפיה בבית-
הספרמצומצםיותרכךעמדותהמנהליםחיוביותפחותוביקורתיותיותר.
מקצוע הגאוגרפיה בבחינות הבגרות :כמחצית מכלל המנהלים מסכימים כי מקצוע הגאוגרפיה
צריךלהיכללברשימתמקצועות החובהלבחינותהבגרות .שיעור ההסכמהגבוהפישנייםבקרב
מנהליםבבתי-ספרדובריערבית()73%בהשוואהלמנהליםבבתי-ספרדובריעברית(.)35%
איכות הוראת המקצוע:כשלישמהמנהליםשהמקצוענלמדבבית-ספרם(בהיקףכלשהו)מציינים
מחסור במורים מקצועיים כאחד הגורמים שפוגע לדעתם באיכות הוראת המקצוע בבית-הספר.
בבתי-ספר דוברי עברית ,שיעורי הדיווח הגבוהים אופייניים יותר למנהלים בבתי-ספר מרקע
חברתי-כלכליגבוהולבתי-ספרשהמקצוענלמדבהםבהיקףחלקי.
עמדות מורים המלמדים גאוגרפיה כלפי תחום הלימוד:
המורים לגאוגרפיה אוהבים את המקצוע שלהם:הרובהמוחלטשלהמוריםהמלמדיםגאוגרפיה
(למעלהמ 95%-מהם) מביעים עמדותחיוביותכלפיהוראתתחוםהדעתוכלפיתרומתוהאפשרית
לתלמידים. 
גורמים המקשים על הוראת המקצוע :חלק ניכר מהמורים המלמדים גאוגרפיה מציינים מספר
גורמיםככאלוהמקשיםעלהוראתהמקצוע :הדימויהנמוךשלהמקצוע בעיניהתלמידים()55%
ובעיניצוותהמורים()41%ותכניתהלימודיםשאיננהמעוררתענייןבקרבהתלמידים(.)35%לצד
זאת ,ציינו המורים גם  מחסור במשאבים ועזרי הוראה ( ,)58%ומיעוט בשעות הוראה ()55%

כגורמיםמקשים.
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מבחר ממצאים אודות ההקשר ברמת מערכת החינוך :הפרופיל המקצועי והפיתוח מקצועי של
מורי הגאוגרפיה בחטה"ב
הרוב המוחלט ( )98%של המורים המלמדים גאוגרפיה בחטה"ב הם בעלי השכלה אקדמית של
תואר ראשון(,B.Ed.B.Aאו)B.Scאותוארמתקדםיותר(שניאושלישי),עלפידיווחיהם.
רק לכמחצית מן המורים המלמדים גאוגרפיה בחטיבת הביניים יש השכלה אקדמית בתחום
הגאוגרפיה 7והכשרה להוראתה.לכחמישיתמהמוריםלגאוגרפיהבחטיבותהבינייםאין השכלה
אקדמית בגאוגרפיה ואין הכשרה להוראת המקצוע ( 18%בבתי-ספר דוברי עברית ו 30%-בבתי-
ספר דוברי ערבית) .בבתי-ספר דוברי עברית כשליש מהמורים לגאוגרפיה בעלי השכלה אקדמית
בתחוםאךאיןלהםתעודתהוראהבמקצועזה.
התפלגות השכלת והכשרת המורים לגאוגרפיה בחטה"ב ,לפי מגזר שפה
בתי"ס דוברי ערבית

בתי"ס דוברי עברית

19%

30%

22%
50%

53%
17%

כלל בתי-הספר

32%

51%
27%

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

* האחוזים בתרשים אינם בהכרח מסתכמים ל 100-שכן הם עוגלו למספרים שלמים.

מורים בעלי השכלה אקדמית בגאוגרפיה והכשרה להוראתה נוטים להשתתף יותר ממורים בעלי
סוגי הכשרה אחרים בפיתוח מקצועי המאורגן מטעם הפיקוח .לדוגמה , 50%מהמורים בעלי
השכלהאקדמית בגאוגרפיהוהכשרהלהוראתה מדווחים עלהשתתפותבימיעיוןאובכנסיםאו
בפורומיםארציים ,לעומתכ 25%-מבעליהשכלהאקדמית בגאוגרפיהאךללאהכשרה להוראתה,
וכ10%-מהמוריםשאיןלהםהשכלהאקדמיתבגאוגרפיהואיןלהםהכשרהלהוראתה .
קיימים הבדלים בהכשרת המורים בין בתי-ספר מקבוצות רקע חברתי-כלכלי שונות :בבתי-ספר
דוברי עברית ,שיעור המורים בעלי השכלה אקדמית בגאוגרפיה והכשרה להוראתה בבתי-ספר
מרקעחברתי-כלכלינמוך()40%נמוךיותרמאשרשיעורםבבתי-ספר מרקעחברתי-כלכליבינוני
()55%אוגבוה(.)47%
לעומתזאת ,בבתי-ספר דובריערבית,שיעורהמוריםבעליהשכלהאקדמיתבגאוגרפיהוהכשרה
להוראתה בבתי-ספר מרקעחברתי-כלכלינמוך( )57%גבוהיותרמאשר שיעורםבבתי-ספר מרקע
חברתי-כלכליבינוני(.)32% 
7במקצועות:גאוגרפיה,מדעיכדורהארץ,לימודיארץישראלומדעיהסביבה .
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נספח
רשימתהמדדיםהמסכמיםוההיגדיםהמרכיביםאותם :

דיווחי תלמידים
ערכים סביבתיים
עמדות כלפי סביבה 
מדד :חשיבות התכנון הסביבתי והחקיקה הסביבתית 
ישלחייבקבלניםלהציבבכלבנייןחדשדודישמש,גםאםהדברכרוךבעלויותנוספות
לפנישסולליםכבישיםובוניםבתים,ישלבצעתכנוןאקולוגישלהסביבה
חשובלהגביראתהמודעותהסביבתיתואתהנכונותלפעילותסביבתיתבקרבתלמידים
ישלהענישבחומרהמפעליםואנשיםהגורמיםלזיהוםמקורותמיםטבעיים
חשובלבצעמחקריםעלהפקתחשמלבדרךידידותיתלסביבה
כדאילחוקקחוקשיחייבאתכלהאזרחיםלהפרידביןסוגיפסולת
מדד :ביקורתיות כלפי החשיבות המיוחסת לשמירה על הסביבה
ישדרכיםרבותלהפיקמים,ולכןהקריאהלחסוךבמיםמיותרת
איןהצדקהלהשקיעבתחנותכוחהמבוססותעלאנרגיהנקייה 
התקשורתעוסקתבאופןמוגזםבבעיותסביבה
התנהגות סביבתית
מדד :הרגלי חיסכון במשאבים סביבתיים
אכבהאתהאורלאחרהשימושגםאםלאיזכירולילעשותכך
אנינוהגלסגוראתברזהמיםבזמןשאנימצחצחשיניים 
אנינוהגלכבותאתהאורבכלפעםשאנייוצאמהחדר
מדד :מעורבות אזרחית בהקשר סביבתי
לזרוקעיתוניםופסולתניירלמכָליםהמיועדיםלניירבלבד
ְ
אנימעודדאחרים(בנימשפחהוחברים)
אםאנירואהמישהוזורקלכלוךעלהרצפה,אנימעירלו
אנימסבירלאחרים(למשל,בנימשפחהוחברים)אתהחשיבותבחיסכוןבחשמל
אםאנירואהאחרים(חבריםובנימשפחה)הצורכיםמיםבאופןבזבזני,אנימעירלהם
חשובלישהאנשיםסביבייחסכובמים

תחושת מסוגלות עצמית בגאוגרפיה (בהקשר של שימוש במפות והבנת גרפים)
מדד :תחושת מסוגלות עצמית בגאוגרפיה (מפות וגרפים)
אנימביןגרפיםהמוצגיםבעיתוניםאובספרים
אנייכוללמצואבמפההמתאימהאתהמיקוםשלכליישובאואתר
אנייכוללתכנןבעצמי,בעזרתמפה,כיצדלהגיעלמקוםחדש(ברגל,באופנייםאובכלירכב)

תפיסת הערך של לימודי גאוגרפיה לחיי התלמידים
מדד :תפיסת הערך של לימודי גאוגרפיה
לימודיהגאוגרפיהמסייעיםלילהכיראתישראל
לימודיהגאוגרפיהעוזריםלילהביןאירועיםהנזכריםבחדשות
לימודיהגאוגרפיהמסייעיםלילהביןגרפיםהמוצגיםבעיתוניםובספרים
אנינהנהללמודגאוגרפיהבבית-הספר
לרובהנושאיםהנלמדיםבגאוגרפיהישקשרהדוקלחייהיום-יום
אנימשתמשבידעהנלמדבגאוגרפיהגםבמקצועותלימודאחרים
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פרקטיקות הוראה-למידה המכוונות לטיפוח כישורי המאה ה21-
מדד :טיפוח שימוש בכלים ייעודיים בתחום הגאוגרפיה
אנולומדיםגאוגרפיהמתוךספרילימודמודפסיםו/אואטלסיםמודפסים
אנומסיקיםמסקנותמנתוניםהמוצגיםבגרף,בטבלהאובמפה
אנומחפשיםקשריםביןנתוניםומאפייניםגאוגרפייםבאותהמפהאובמפותשונותלמשל,ביןכמות
המשקעיםלגובההטמפרטורה
אנומתרגליםמיומנויותשימושבמפהכמוקנהמידה,סימניםמוסכמים,קוויאורךוקווירוחב
מדד :טיפוח שימוש במקורות מידע כלליים
לצורךביצועעבודהאומשימתחקראנומשלביםוממזגיםמידעשנאסףממקורותמידעשונים
לצורךהכנתעבודהאומשימתחקראנובודקיםאםניתןלסמוךעלמידעשמצאנובמקורותמידעשונים
לצורךביצועעבודהאומשימתחקראנומחפשיםמידעעלנושאחדששלאנלמדבכיתה
אנולומדיםנושאיםשוניםבגאוגרפיהבדרךהחקר(למשלמנסחיםשאלותחקר,אוספיםמידע,מנתחים
מידע,מסיקיםמסקנותוכד')
מדד :טיפוח כישורי חשיבה מסדר גבוה
כשאנומשיביםתשובהשגויההמורהמעודדתאותנולהתייחסלטעויותשלנוכחלקמתהליךהלמידה
המורהמקציבהלנוזמןלחשיבהעצמיתלפנישאנועוניםעלשאלותיה
המורהשואלתשאלותהמאפשרותפתרונותשוניםאושישלהןיותרמתשובהאחתנכונה
המורהשואלתשאלותמאתגרותשמעודדותחשיבהמעמיקה(מבקשתשניתןדוגמאות,שנסיקמסקנות
ועוד)
המורהשואלתשאלותהמעודדותחשיבהיצירתיתומקורית 
במהלךמשימהאועבודה,אובסיומן,המורהמבקשתשנסבירכיצדהתמודדנועםקשייםשנתקלנובהם
המורהמעודדתאותנולהטילספקבעובדותו/אובדעות(למשלמתןפרשנותשונהלנתונים,אובהשוואה
עםנתוניםסותריםאודעותמנוגדות) 
מדד :קישור גאוגרפיה לחיי היום-יום ולתחומי דעת נוספים
אנומקשריםביןנושאיהלימודבגאוגרפיהלביןתחומידעתאחריםלמשלאזרחות,מדעים,היסטוריה
וכד'
אנומקשריםתופעותותהליכיםבגאוגרפיהלנושאיםאקטואלייםבחדשות
אנומשתמשיםבדוגמאותמחייהיום-יוםשלנוכדילהסבירנושאיםשוניםבגאוגרפיה

כישורי לומד המוערכים באמצעות מבחנים
מדד :הערכה של שימוש בכלים ייעודיים בתחום הגאוגרפיה 
במבחניםאנומתאריםנתוניםהמוצגיםבגרף,בטבלהאובמפה
במבחניםאנונדרשיםלהסבירמשמעותשלנתוניםולהסיקמסקנותמגרף,מטבלהאוממפה
במבחניםאנומחפשיםקשריםביןנתוניםומאפייניםגאוגרפייםהמצויניםבאותהמפהאובמפותשונות
מדד :הערכת כישורי חשיבה מסדר גבוה
במבחניםאנומתבקשיםלהציעכיצדלגשתלפתרוןבעיותסביבתיותאולבעיותגאוגרפיות 
במבחניםו/אובעבודותאנומתבקשיםלתארמאפייניםשלאזורמסויםשלאנלמדבכיתה
במבחניםאנונדרשיםלענותעלשאלותהמצריכותחשיבה,שאלותשלאנלמדובאופןמפורשבכיתה 

מתן משוב לתלמיד
מדד :מתן משוב מקדם למידה
המורהמעודדתאותנולהביןבעצמנואתהשגיאותשלנווכיצדלתקנן
המורהנותנתלנואתהתשובותהנכונותואתההסברים
המורהכותבתלידהתשובותמהצריךלשפרומסבירהכיצדלעשותזאת(ולארקציוןמספרי)
אנודניםבכיתהבשגיאותשלתלמידיםבמבחנים,בבחניםאובעבודות
המורהמאפשרתלתלמידיםלהיפגשאתהמחוץלשיעורכדילשפראתעבודותאולהביןטעויותבמבחן
לאחרהגשתו
המורהמאפשרתלנולהגישעבודהמתוקנתאולגשתלמבחןחוזרכדילשפראתההישגיםשלנו
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שקיפות בתהליכי הערכה ושיתוף הלומדים בהם
מדד :שיתוף התלמידים בהערכה
אנויכוליםלהציעשאלותשייכללובמבחן
תלמידיםבודקיםעבודותאומבחניםשלתלמידיםאחריםבכיתה
אנובודקיםבעצמנומבחניםאועבודותבאמצעותשימושבמחוון

תרבות הלמידה בשיעורי גאוגרפיה
מדד :אכפתיות ומחויבות המורה לתלמיד
המורהמתייחסתלתלמידיהכיתהבכבוד
המורהמאמינהשאנייכוללהצליחבלימודיהגאוגרפיה
למורהחשובשכלתלמידבכיתהיגיעלהישגיםגבוהיםבגאוגרפיה
המורהמתייחסתלתלמידיהכיתהבצורההוגנת
המורהמקשיבהבתשומתלברבהלדבריהתלמידיםבכיתה
המורהמשתדלתשכלהתלמידיםיבינואתחומרהלימודבגאוגרפיה
אנימרגיששלמורהאכפתממניגםכשאנימצליחוגםכשאנימתקשהבגאוגרפיה
המורהשמהלבלקשייםשלהתלמידיםבמהלךלימודיהגאוגרפיה
מדד :שיח מקדם למידה בכיתה
המורהמעודדתאתהתלמידיםלשאולשאלותבשיעור
בלימודיהגאוגרפיהגםהתלמידים,ולארקהמורה,שואליםשאלותומעליםנושאיםלדיון
המורהמוודאתשהתלמידיםמביניםאתחומרהלימודלפנישהיאממשיכהלנושאהבא
המורהמסבירהמהןמטרותהשיעוראויחידתהלימודומהאנואמוריםללמודמהם
מדד :עידוד תקשורת בין התלמידים
המורהמעודדתאתהתלמידיםלהתייחסלדבריחבריהםבשיעור
בשיעוריהגאוגרפיהבכיתהשלנונהוגלהקשיבלזולתולאלהתפרץלדבריו
המורהמעודדתתלמידיםשאינםמצביעיםלהשתתףבשיעור
המורהמעודדתאתהתלמידיםבכיתהלהשתתףבפעילויותחברתיותשלבית-הספראוהקהילה
המורהמעודדתאתהתלמידיםבכיתהלבצעיחדמשימותבגאוגרפיה
מדד :הכרה בשונות בין התלמידים והעצמתם
התייחסות לשונות בין התלמידים 
כלתלמידבכיתהלומדגאוגרפיהבאמצעותחומריהלמידההמתאימיםלו
המורהמאפשרתלכלתלמידבכיתהלהתקדםלפיהקצבהאישישלו
במהלךהלימודיםכלתלמידבכיתהלומדנושאאחראועוסקבמשימהאחרת
העצמת התלמידים 
תלמידיםהשולטיםהיטבבנושאמסויםמלמדיםאתשארהתלמידיםבכיתה
אנומציגיםנושאלימודי/עבודהלפניהכיתהכולה
תלמידאחדאויותרמסכמיםבעל-פהבשבילכולםאתמהשאנולומדיםבשיעור
מדד :מתן בחירה לתלמידים
תלמידיםשוניםבאותהכיתהיכוליםלבחורלהכיןעבודותעלנושאיםשוניםאובדרךשונה
המורהמאפשרתלנולהציענושאיםלעבודותחקר
כלתלמידיכוללבחורללמודנושאמסויםשמענייןאותובמיוחד
תלמידיםיכוליםלבחוראםלגשתלמבחןאולהכיןעבודה 
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דיווחי מנהלים
עמדות מנהלים כלפי לימודי גאוגרפיה
תפיסת הערך של לימודי הגאוגרפיה
מדד :עמדות חיוביות כלפי לימודי גאוגרפיה
לימודיהגאוגרפיהמקדמיםאתהזיקהביןהאדםלסביבתו 
לימודיהגאוגרפיהתורמיםלידיעתהארץולחיזוקהזיקהלארץישראל 
לימודיהגאוגרפיהתורמיםלפיתוחכישוריחשיבהמסדרגבוה 
לימודיהגאוגרפיהמקדמיםחינוךלסובלנותואכפתיותכלפיהאחרוהשונה 
מדד :עמדות ביקורתיות כלפי לימודי גאוגרפיה
אתמרביתהנושאיםבגאוגרפיהניתןללמודמחוץלבית-הספר(למשל,באמצעותטלוויזיה,אינטרנטוכד') 
לימודיהגאוגרפיהמעמיסיםעלהתלמידבחט"ב,שמוטלותעליוחובותלימודיותרבות 
אפשרלוותרעללימודיהגאוגרפיהכיהםאינםמהוויםבסיסללימודיםגבוהים 
אפשרלוותרעללימודיהגאוגרפיהכיממילאאיןחובתהיבחנותבבחינתבגרותבגאוגרפיה 


דיווחי מורים המלמדים גאוגרפיה
עמדות מורים כלפי תחום הלימוד
מדד :עמדות חיוביות של מורים כלפי לימודי גאוגרפיה
במסגרתהוראתהגאוגרפיהאפשרלטפחאצלהתלמידיםתהליכיחשיבה,הנמקהובנייתטיעונים
אחתהמטרותהעיקריותבהוראתהגאוגרפיההיאלעזורלתלמידיםלהביןתופעותמחייהיום-יום
הוראתהגאוגרפיהעשויהלסייעבעידודהתלמידיםלהיותאזרחיםמעורביםבקהילהובסביבה
למרותהזמינותשלאמצעיניווטטכנולוגיים,תלמידיםצריכיםללמודלהשתמשבמפהמודפסת
תפקידוהמרכזישלהמורהלגאוגרפיההואלטפחאצלהתלמידיםיכולתלחקורבאופןעצמאיאת
סביבתם



27

