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?מה יש לנו במפגש היום
לאומיים-והמחקרים הביןה"ראמ•

–לאומיים -המסגרות המחקריות של המחקרים הבין•
ופיזהטימסהשוואה בין 

ממצאים מתוך המחקרים•

תשובות של תלמידים ומה ניתן ללמוד מהן•

מה ניקח להוראה  –תובנות ומסכנות •
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?ה"ראממהי 

ערכה בחינוךהדידה ומרצית לאשות הרה-ה "ראמ

והמנחה המקצועי של מערכת החינוך בתחומי המדידה המובילה היא הגוף "ראמ
וההערכה

היא מבצעת את המדידה ואת . מקצועי ואובייקטיבי, רלוונטי, ה פועלת כגורם אמין"ראמ
לכל בעלי העניין , ללא חשש או העדפה, ובדייקנותבהגינות, על כךומדווחתההערכה 
במערכת

-תוכל למלא את ייעודה היא הוקמה כרשות עצמאית פניםה"שראמכדי להבטיח 
המדווחת ישירות לשר  , במעמד של יחידת סמך מתוגברת במשרד החינוך, ממשלתית

ה"ראמבחוקופעילותה תעוגן , החינוך

(ה"ראמ)הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך 55/חכ:  6.8.2007כלכלי -מחליטים קבינט חברתי
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עקרונות
ולארגון" לצרכנים"-רלוונטיות

עצמאות ובקרה-אובייקטיביות

שיתוף  -שקיפות

כלים/בממצאים

הקפדה  -איכות

על מקצועיות

חזון

מדידה בשירות

הלמידה

איתור פערים

שאיפה לשיפור מתמיד

קידום מצוינות

מוחלשות' באוכטיפול 

ייעוד

שיפור

מערכת החינוך

מערך מדידה והערכה  

אפקטיבי

עיצובממצאיםהנגשת

מדיניות

חינוכיותתוכניותהערכת 

והדרכההנחיה מקצועית 

פעילויות
מבחנים רחבי היקף

מדידה והערכה מעצבת

סקרים ושאלונים

כלים להערכת סגלי הוראה

הערכת פרויקטים

הנחייה והדרכה

פ"מו
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כיצד מדידה מערכתית ומבחנים רחבי ההיקף
?אמורים לשפר מערכות חינוך ולקדם למידה 

הארגון הנמדד זוכה  , כאשר נעשית מדידה תקפה ומקצועית•
ולהיעזר בנתונים אלו על מנת , לקבל תמונת מצב משקפת

לנקוט , לזהות בעיות וכשלים, לקבל החלטות ניהוליות
.  להתייעלות ולשיפור, בצעדים לטיפול בבעיות

הכוח לדעת את נקודות החוזק והחולשה יכול להניע תהליך  •
ודאי בקרב לומדים מיומנים ובעלי  , של בחינה עצמית

מוטיבציה
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הקניית ידע

ומיומנויות

מיצוי פוטנציאל

צמצום פערים

ערכים

המערכתיעדי

מסכמים

מעצבים

דיאגנוסטיים

אופני המדידה

פנימיים

חיצוניים

בינלאומיים

הישגיםשאלוניםסוגי

אקלים

סביבה פדגוגית

הערכת תכניות

אחריותיות

המדידהיעדי

תלמידים

הורים

מורים

מנהלים

רשות

מחוז

החינוך' מטה מ

חינוךחוקרי 

הציבור

הענייןבעלי

על מורכבות הערכה ומדידה במערכת חינוך
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ה"ראמאתר 

ה"ארמאתר 

לקטלוג של כלי הערכה פנימיים 

דף של עקרונות הערכה מרחוק

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama
https://www.rama.education/tools/
https://www.rama.education/distance/
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מהם ומדוע חשוב להשתתף  –לאומיים -המחקרים הבין
?בהם
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?לאומיים-מהם המחקרים הבין

לאומיים הם מחקרים שבהם משתתפות מדינות רבות מכל רחבי  -המחקרים הבין•
.אחת למספר שנים, המחקרים מתקיימים  במחזוריות קבועה. העולם

לאומיים בתחומי הכלכלה והחינוך -היוזמה של מחקרים אלו היא של ארגונים בין•
(OECD ,IEA )ההשתתפות בהם היא וולונטריתו

המחקרים בוחנים את הישגי התלמידים במדינות השונות במגוון תחומי דעת  •
במדעים ובקריאה, בעיקר במתמטיקה, וגילאים

ההקשר הבית  , עמדות התלמידים כלפי הלמידה-וכן את ההקשר שבו הם מושגים•
ובחלק מהמחקרים גם  , באמצעות שאלונים לתלמידים ולמנהלים, ספרי ועוד

למורים ולהורים
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רקע כללי–לאומיים בתחום החינוך -מחקרים בין

תלמידיםשלומיומנויותידעלבדוקהיאהחינוךבתחוםלאומיים-הביןהמחקריםשלמטרתם
החינוךמערכתתפקודומאפייניאתלבדוקוכן,לאומיים-ביןתקניםלפישוניםבתחומים
.המפותחותלמדינותבהשוואהלדוגמא,בישראל

השארבין,מאפשריםאלומחקרים:

מגמותמבחינתוהןנקודתיתהן,תלמידיםהישגיעללאומית-ביןהשוואתיתתמונהמתן•
.שניםלאורךשינוי

.וביניהןמדינותבתוךשונותקבוצותביןפעריםבמגמותבחינת•

תכניותאתלאורןבחינה,הנבדקיםהדעתתחומיבהוראתועדכניותחדשותגישותבדיקת•
.הטמעתןמידתואתהלימודים

חינוכייםהקשרנתוניוכןוהוריםמנהלים,מורים,תלמידיםשלותפיסותעמדותבחינת•
.אחרותחינוךלמערכותבהשוואהנוספים

ומשלימותמגוונותהערכהגישותהמשקפים(ס"בימשוב,ב"מיצ,ל"בינ)מבחניםשלמכלול.
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השתתפות ישראל–לאומיים בתחום החינוך -מחקרים בין

דרגת כיתה

יביאיטחזוהדגבא

ת
ע

ד
ם 

חו
ת

...PIRLSPISA    PIAACשפה

    TIMSSPISAמדעים

...TIMSSPISA    PIAACמתמטיקה

PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study ;

TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study ;

PISA - Programme for International Student Assessment ;

PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies

מבחניםמיומנויות או אוריינות באמצעות , הערכת ידעהכוללים פריסה של מחקרים 

שבודקים את הידע  וטימסבהמשך נתמקד במחקרים פיזה 

והמיומנויות בתחום מדע וטכנולוגיה
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ל"מבט בינ–לאומיים בתחום החינוך -מחקרים בין

ל"בינהשוואתייםבמחקריםלהשתתףהבוחרותהמדינותבמספרגידול(בעיקרPISA),ורבות
.אחדממחקרביותרלהשתתףבוחרותמהן

קוריקולום,ותכניםדעתתחומי)שלהם"כיסוי"ובל"הבינהשוואתייםהמחקריםבמגווןגידול;
בקישוריותגםומכאן,(ועודהבחנותדרכי;הורים,מנהלים,מורים,תלמידים-יעדקהלי

.לגזורשניתןובתובנות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/
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הדעתבתחומיהישגיםמבחני

וממסגרתהמחקרממטרותנגזרים
.מושגית

שבמחזורכךנקבעמתוקנןציוניםסולם
המדינותהישגיממוצעהראשון

וסטיית'נק500עלעמדהמשתתפות
.'נק100עלהתקן

לימודי-חינוכיוהקשררקעשאלוני

וגורמיםרקעמשתניבחינתמאפשרים
-החינוכיהֶהְקֵשרהערכתלשםמעורבים

,(בביתוגםבכיתה,הספר-בבית)לימודי
מןחלקבאמצעותםלהסבירלנסותו

.בהישגיםהשונותאו/והפערים

כלי הערכה–לאומיים בתחום החינוך -מחקרים בין
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,מוקדמותלמידההתנסויות,הביתיתהסביבה,דמוגרפיה:התלמידהוריל
תחומילימודיוכלפיהספר-בתיכלפיעמדותיהם,חינוכיותבמסגרותהשתלבות

...הדעת

שלהעצמיהדימוי,ס"בביההלמידהאקלים,הביתיתהסביבה,דמוגרפיה:תלמידל
...הדעתתחומיכלפיועמדותיוהתלמיד

כלפיועמדותההוראהדרכי,בכיתהמשאבים,והמקצועיהאקדמיהרקע:מוריםל
נושאי,הלימודחומרי,הנבחנתהכיתהמאפייני,ספרי-ביתאקלים,ההוראה
...ועודהמקצועתפיסת,הלימוד

משאביםזמינות,להוראההמוקדשהזמןמשך,ס"ביהמאפייני:מנהליםל
ומוכנותהמנהלתפקיד,המוריםצוות,ס"בביההלמידהאקלים,וטכנולוגיה
..התלמידים

שאלוני רקע והקשר–לאומיים בתחום החינוך -מחקרים בין
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השתתפות ישראל–לאומיים בתחום החינוך -מחקרים בין

דרגת כיתה

יביאיטחזוהדגבא

ת
ע

ד
ם 

חו
ת

...PIRLSPISA    PIAACשפה

    TIMSSPISAמדעים

...TIMSSPISA    PIAACמתמטיקה

PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study ;

TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study ;

PISA - Programme for International Student Assessment ;

PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies

דרגת כיתה

יביאיטחזוהדגבאגן 

ECECTALIS

TALIS - Teaching and Learning International Survey ;

ECEC - Early Child Education and Care / The Starting Strong TALIS ;

מבחניםמיומנויות או אוריינות באמצעות , הערכת ידעהכוללים פריסה של מחקרים 

מסגרות לימודיות ותהליכי הוראה ולמידה באמצעות שאלוניםהערכת הכוללים פריסה של מחקרים 
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הליך תרגום המחקרים  
לאומיים  -הבין

מתורגמים  , חומרי המחקר בישראלכל•
משתי  לכל אחת בנפרד ומותאמים מאנגלית 

.  עברית וערבית: שפות ההוראה בישראל

,  במקביללשתי השפות נעשה התרגום •
בקרה וכן באמצעות צוותי תרגום ייעודיים 

. לאומי-סופית של מרכז המחקר הבין

,  מורכב זה מבטיח את איכות התרגוםהליך •
את , את נאמנותו למקור מבחינת התוכן

שימור המאפיינים הפסיכומטריים של יחידות  
, כגון משלב השפה)המבחן ושל הפריטים 

מורכבות המשפטים ואחידות המסיחים  
ואת האחידות הסגנונית  ( בשאלות הסגורות

של יחידות המבחן בכל אחת משפות  
.המטרה

לכל אורך התהליך מקיימים השוואה עם •
הנוסח בעברית 

מאנגלית לשפת  1מתרגם 

המטרה

מאנגלית  אחראי 2מתרגם 

לשפת המטרה

יצירת גרסת תרגום משולבת  

האחראיהמתרגםבידי

מתאם  , עורך לשון, דיון בגרסת התרגום בשיתוף המתרגם האחראי

ה"ראמונציג של פסיכומטריקאי, תרבותי

עדכונים והתאמות תרגום, הכנסת שינויים

עורך לשוןבידי

והשוואה עם הנוסח בעבריתבקרה בידי

ה"ראמנציג 

 Translation)אישור הנוסח המתורגם 

verification )בידי

לאומי-הביןארגון 
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המחקרים 
לאומיים  -הבין

כהזדמנות ולא  
!כנטל
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...מעמיקה יותר ובעיקר רחוקה יותר, רחבה יותרנאמץ פרספקטיבה 
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...מעמיקה יותר ובעיקר רחוקה יותר, רחבה יותרנאמץ פרספקטיבה 

הערכה

למידההוראה

הערכה מעצבת 
ולמידה  הוראה 

!(ולהיפך)

X
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(TIMSS)טימס (PISA)פיזה 

לאומי-ביןלאומי-ביןסוג המחקר

שנים4שנים3מחזוריות

ל להערכת הישגים בחינוך"הארגון הבינ-IEAארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי-OECDמטעם

מטרת  

המחקר

אוריינות

שרכשו  ליישם ידע וכישורים היכולת של תלמידים 

את להסיק ולהסביר , לנתח, בתחומים מרכזיים

אותן  מפרשים, לבעיותניגשיםהדרכים שבהן הם 

.במגוון מצבים, ומוצאים להן פתרונות

-' מוכנים לחיים הבוגרים'באיזו מידה התלמידים 

באופן המאפשר  כלי חשיבה כלליים והבנה רכשו

.עם סביבתםהתמודדות טובה ויעילה

,  מאפייני התלמידנאסף מידע על אודות , כמו כן

.וסביבת הלימודים, משפחתו

'עולמי'ידע קוריקולרי 

הידע  את מידה רכשו התלמידים באיזו

תוכנית הלימודים ביחס להמצופיםוהמיומנויות 

.המופעלת והמושגת, המיועדת

של הוראת מקצועות  ההקשר החינוכי מוערך גם 

וסביבת  התלמידברמת )אלו במדינות השונות 

.(הלימודים

מאפייני המחקרים ומטרותיהם
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(TIMSS)טימס (PISA)פיזה 

התחומים

המוערכים

מדעים אוריינות

מתמטיקהאוריינות

קריאהאוריינות

"תחום אורח"

מדעים

מתמטיקה

מבחן 

ההישגים

חלקים2, מבחן אחד

מועד אחד

 תלמיד לא בהכרח נבחן בכל התחומים

חלקים2, מבחן אחד

מועד אחד

 תחומי הדעתנבחן בשני תלמיד

מאפייני המחקרים ומטרותיהם
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(TIMSS)טימס (PISA)פיזה 

אוכלוסיית  

המחקר

'ח: כיתהדרגת ('בעיקר י)15בני : גילשכבת

מ"ללא חנ

ם-ללא מזרח י

*בנות חרדיותכולל

מ"ללא חנ

ם-ללא מזרח י

ללא חרדים

ארצי מייצגארצי מייצגמדגם

תלמידים5,000-כתלמידים6,000-כגודל מדגם

:    שלבי-דואופן הדגימה

ספר  -בתי. א

תלמידים40-כ. ב

:    שלבי-דו

ספר   -בתי. א

('משכבה ח)כיתה אחת . ב

מורים ומנהלים, שאלוני תלמידיםשאלוני תלמידים ומנהליםנוסף למבחן

מאפייני המחקרים ומטרותיהם

(.במחזור6-4)לצד מיעוט בלבד של מוסדות של בנים , לרוב רק מוסדות של בנות משתתפים, מבין אלו שנדגמו. כל המוסדות החרדיים הרלוונטיים נכללים במסגרת הדגימה* 
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(TIMSS)טימס (PISA)פיזה 

2019החל ממחזור ממוחשבממוחשבאופן העברה

IRTIRTחישוב ציונים

נוסחים14אשכולות12מספר נוסחים

מספר  

פריטים

(שעות6)184: כ"סה

('דק60)30-כ: בפועל

(שעות5-5.5)220: כ"סה

('דק45)20-36: בפועל

רחברחבכיסוי תוכן

הלימה
המבחן  בין פריטי )

במדע ל "ותה

(ג"וטכנולוגיה ובג

60%-כ?
30%-וחלק הועבר ל' בכיתה טחלק מהחומר נלמד;

בעיקר , שיעור הלומדים גאוגרפיה בהיקף הנדרש נמוך יחסית

בקרב דוברי עברית

, נוסחיםביןכיול

בין שנים

, נוסחיםבין

בין שנים

סולם 
Iמתוקנן לשנה )

(לעריכת המבחן

',נק500ממוצע 

'נק100ת "ס

',נק500ממוצע 

'נק100ת "ס

מאפייני המחקרים ומטרותיהם

.במחזור המחקר האחרון בו היה תחום מרכזי, בלבדמדעים מספר הנוסחים והפריטים מתייחס לתחום הדעת 
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350

400

450

500

550

600

650

06' 07' 08' 09' 10' 11' 12' 13' 14' 15' 16'

'לכיתות ח, ב"מיצ

350

400

450

500

550

600

650

06' 07' 08' 09' 10' 11' 12' 13' 14' 15' 16'

TIMSS

350

400

450

500

550

600

650

06' 07' 08' 09' 10' 11' 12' 13' 14' 15' 16'

PISA

השוואה  

לאבכל מחקר בנפרד אך 

!בין מחקרים

הבדל באופי ובמספר  יש לזכור 

והשלכה על  מבחן השאלות בכל 

!בין נושאיםתוקף ההשוואה 

!אל תעשה( בעיקר)עשה ו–מבט משווה 

הערכה ארצית



26

(TIMSS)טימס(PISA)פיזה 

 סוגי ידע

 תחומי תוכן

 מיומנויות

 עמדות

המסגרות המושגיות
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מה מבטיח את היכולת להשוות בין ממצאי המחקר  
?במדינות השונות

לכל מקום התפוח שלו

?כיצד ניתן להשוות ביניהם
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קביעת מסגרת מושגית: הפתרון

מה המבחן אמור  : "המסגרת המושגית עונה על השאלה
:ובפרט, "?למדוד

?  המבחןמטרתמהי •

?  המבחןשימדודמהם המושגים •

האלו במסגרת  של המושגים תתבצע המדידה בפועל כיצד •
?המבחן
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קוגניטיביותמיומנויות 

(Cognitive domain)

o ידע(Knowing)
o  יישוםApplying)  )

o הנמקה(Reasoning)

תחומי תוכן

(Content domains)
oביולוגיה

o  כימיה

oפיזיקה

o א"כדוהמדעי

(TIMSS)טימס

(Attitudes)עמדות 

o  אהבה ללמוד את המקצוע

oתפישת הערך של לימודי המקצוע

oביטחון ביכולת ללמוד את המקצוע

ל בתחום החינוך"המסגרות המושגיות של מחקרים בינ

השאלון  נבדקים באמצעות נבדקים באמצעות המבחן  



30

תחומי תוכןTIMSS 2019מחקר 

ביולוגיה

לסביבההסתגלות,שונּות;ותורשהרבייה,חייםמחזורי;ותפקודיהםתאים;חייםיצוריםשלחייםותהליכימאפיינים
.האדםבריאות;אקולוגיותמערכות;טבעיתוברירה

כימיה

.כימייםשינויים;החומריםתכונות;החומריםהרכב

פיזיקה

.ותנועהכוחות;ומגנטיותחשמל;וקולאור;אנרגיהומעבריאנרגיההמרות;בחומריםושינוייםצבירהמצבי

א"כדוהמדעי

המשאבים;בווהמחזוריםהתהליכים,הארץכדורשלההיסטוריה;הארץכדורשלהפיזייםוהמאפייניםהמבנה
.והיקוםהשמשממערכתכחלקהארץכדור;ושימורםשימושיהם,הארץכדורשל
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קוגניטיביותמיומנויות TIMSS 2019מחקר 

Knowing-ידע

בתהליךאובציודשימושאוזיהוי;מדעיידעשלזיהויאוגילוי;וזכירתםזיהוָים,ומושגיםקשרים,עובדותעםהיכרות
.דוגמאותבאמצעותהסבריםשלויצירההמחשה,תיאור;מדעייםמושגיםהגדרת,מידה-ובקנימדעי

Applying-יישום

תוךמדעימידעופירושייחוס;וסיווגהשוואה.פשוטותבעיותולפתורפשוטיםבמצביםוהבנהידעליישםהיכולת
בידעשימוש;תהליךלהמחישאומדעיידעלייצגכדיבמודליםשימוש;מדעיעיקרוןאומושגעלהסתמכות
.תופעהאולתצפיתהסברלספקכדיאומדעימידעלפרשכדימדעייםובעקרונות

Reasoning-הנמקה

בידעושימושמרכיביהזיהוי,בעיהניתוח.מורכביםבהקשריםאומוכריםלאבהקשריםבעיותלפתורהיכולת
ניסוח;בעיהפתרוןלשםמדעיידעשלושילובשוניםועקרונותבגורמיםוהתחשבותשיקול;לפתרונהמתאים
לבחינתמחקרמערךתכנון;הניסוימערךעלמידעבהינתןממצאיםוחיזוילבדקןשאפשרוהשערותחקרשאלות
,משתנים)חקרשאלותשלמאפייניםותיאורזיהויוכןחקרגישותממגווןבחירהתוךהשערהאומחקרשאלת
תקפותמסקנותהסקת;וראיותנתוניםפיעלחלופייםהסבריםושלממצאיםשלוהצדקההערכה;(יחסים,בקרות

.והכללתןמממצאים
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מחקר פיזה
אוריינותמחקר פיזה בודק -

היכולת של תלמידים ליישם ידע  : "האוריינות בפיזה מוגדרת
להסיק  , וכן לנתח, וכישורים שהם רכשו בתחומים מרכזיים

,  ולהסביר בצורה יעילה את הדרכים שבהן הם ניגשים לבעיות
"במגוון מצבים, מפרשים אותן ומוצאים להן פתרונות

המחקר אינו בודק עמידה בתכנית 

!לימודים כזו או אחרת
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היכולת לעסוק בנושאים הקשורים למדע ובעקרונות המדע כאזרח  "

"רפלקטיבי

:שלוש המיומנויות האלהבאמצעות האוריינות המדעית מוגדרת , 2015לפי המסגרת של מחקר פיזה  

הסבר מדעי של תופעות  •

הערכה ותכנון של חקר מדעי•

פירוש נתונים וראיות באופן מדעי•

וזאת  ( מדוע עושים)וידע אפיסטמי , (איך עושים)פרוצידורליכל שלוש המיומנויות הללו מחייבות ידע תוכן זאת לצד ידע 

.כדי לענות שאלות שניתן לחקור לפי השיטה המדעית

אוריינות מדעים על פי פיזה
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שאלות מרובות מלל וטעונות שפתית(                                                                     PISA)פיזה 

מיומנויות

להסביר תופעות באופן מדעי

להעריך ולתכנן חקר מדעי

לפרש נתונים וראיות באופן מדעי

הקשרים

אישיים

ארציים/מקומיים

עולמיים
איכות  , והטכנולוגיהחזית המדע , בריאות וחולי

צמצום סכנות , משאבים, הסביבה

דורש מהתלמיד  

לגלות

עמדות

התעניינות במדע

הערכה כלפי גישות מדעיות למחקר

מודעות סביבתית

ל בתחום החינוך"המסגרות המושגיות של מחקרים בינ

סוגי הידע  

  תוכן

פרוצדורלי

אפיסטמי

האופן שבו  

התלמיד עושה  

...זאת מושפע מ

תחומי התוכן

חיים' מע

פיזיקליות' מע

והחללא"כדוה' מע
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סוגי הידע המדעי

(עקרונות ומושגים מדעיים)ידע תוכן . 1
והחללא"כדוהמערכת , מערכות חיים, מערכות פיסיקליות

ידע פרוצדורלי. 2
דרכי ייצוג  , חזרות, בידוד משתנים, בקרה: הפרוצדורות והאסטרטגיות המשמשות בחקר מדעי

ודיווח תוצאות

ידע אפיסטמי  . 3
,  שאלות חקר: המדעיותהפרקטיקותהאופן שבו מצדיקים ומוודאים רעיונות במדע ותפקיד  הבנת

ביקורת עמיתים, טיעונים מדעיים, מודלים, השערות, תיאוריות, תצפיות
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המשימות בפיזה

:המשימות השונות משקפות בעיות העולות בהקשרים•
אישיים  •
תעסוקתיים •
חברתיים  •
מדעיים  •

:כדי לפתור אותן יש צורך•
במיומנויות חשיבה  •
בהבנה של תחום הדעת  •
בשימוש באסטרטגיות פעולה  •

לגיבוש פתרון
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(TIMSS)טימס(PISA)פיזה 

סוגי ידע
(66%-54%)תוכן •

(31%-19%)פרוצדורלי •

(22%-10%)אפיסטמי •

תחומי תוכן  
(36%)חיים ' מע•

(36%)פיזיקליות ' מע•

(28%)כדור הארץ והחלל ' מע•

תחומי תוכן
(35%)ביולוגיה •

(20%)כימיה •

(25%)פיזיקה •

(20%)א"כדוהמדעי •

מיומנויות
(50-40%)להסביר תופעות  •

(30-20%)להעריך ולתכנן חקר •

(40-30%)לפרש נתונים וראיות •

מיומנויות קוגניטיביות
(35%)יידע •

(40%)יישום •

(25%)הנמקה •

עמדות
התעניינות במדע וטכנולוגיה•

הערכה לגישות מדעיות למחקר•

מודעות סביבתית•

עמדות
אהבה ללמוד מדעים•

תפיסת הערך העתידי•

ביכולת ללמודביטחון •

המסגרות המושגיות
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(TIMSS)טימס(PISA)פיזה 

הקשרים  
עולמיים, מקומיים, אישיים

שאלות מרובות מלל וטעונות שפתית

המסגרות המושגיות



39

קוגניטיביותמיומנויות 

(Cognitive domain)

o ידע(Knowing)

o  יישוםApplying)  )

o הנמקה(Reasoning)

תחומי תוכן

(Content domains)
oביולוגיה

o  כימיה

oפיזיקה

o א"כדוהמדעי

(TIMSS)טימס 

שאלות מרובות מלל וטעונות שפתית(                                                                     PISA)פיזה 

מיומנויות

להסביר תופעות באופן מדעי

להעריך ולתכנן חקר מדעי

לפרש נתונים וראיות באופן מדעי

הקשרים

אישיים

ארציים/מקומיים

עולמיים
,  והטכנולוגיההמדע חזית , וחוליבריאות : בנושאים כגון

צמצום סכנות , משאבים, איכות הסביבה

דורש מהתלמיד  

לגלות

עמדות

התעניינות במדע

הערכה כלפי גישות מדעיות למחקר

מודעות סביבתית

(Attitudes)עמדות 

o  אהבה ללמוד את המקצוע

oתפישת הערך של לימודי המקצוע

oביטחון ביכולת ללמוד את המקצוע

ל בתחום החינוך"המסגרות המושגיות של מחקרים בינ

סוגי הידע  

  תוכן

פרוצדורלי

אפיסטמי

האופן שבו  

התלמיד עושה  

...זאת מושפע מ

תחומי התוכן

חיים' מע

פיזיקליות' מע

א והחלל"כדוה' מע
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TIMSS ידעבודק

PISA מיומנויותבודק

M I S C O N C E P T I O N
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בודקים  המחקריםשני 

ידע ומיומנויות

זה מזהנבדליםאף כי הם גם 
...  ברמות הבקיאות, בהרכב ומאפייני פריטי המבחן ובמורכבותם, בסוגי הידע והמיומנויות

TIMSS-גם ב

הן אחד  מיומנויות

מאבני היסוד של 

המסגרת המושגית

-אוריינות מדעית ב

PISA(חינוך מדעי ב-

נשענת על ( 2025

הבסיס  )יידע מדעי 

(שנדרש למיומנויות
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ביקורכרטיס -מחזור מחקר אחרון 

מדינות39השתתפובמחקר:2019מחזור(בחברותמהן17-OECD)

ממוחשבתבמתכונתנערךהמחקרלראשונה(eTIMSS),המדינות39מתוךמדינות22-ב

(המדעיםומורימנהליהםוכן)ספר-בתי157-מ'חכיתותתלמידי3,731:בישראלהשתתפות

תלמידים6,200-כהשתתפובמחקרכ"בסה(כוללPSIועפרוןבניירגישורומחקר)

מדינות79השתתפובמחקר:2018מחזור(בחברותמהן35-OECD)

(מלאבאופן2015מאז)ממוחשבתבמתכונתנערךמחקרה

(מנהליהםוכן)ספר-בתי174-מ15בניתלמידי6,623:בישראלהשתתפות
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הישגים במדעיםממוצע : לאומי-מבט בין

TIMSS 2019

גבוהבישראלההישגיםממוצע
.('נק23-ב)לאומי-הביןמהממוצע

שלהעליוןבחציממוקמתישראל
.[(17-10]16)המדינותמדרג

PISA 2018

נמוךבישראלההישגיםממוצע
.('נק27-ב)OECD-המממוצע

מדרגבמרכזממוקמתישראל
.[(43-38]42)המדינות

בשנילישראלדומותמדינות
מיצוי-תתטורקיהרק:המחקרים

...בפיזה
TIMSS 2019 PISA 2018
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בקיאות/רמות הישג: לאומי-מבט בין

המתארות מה תלמיד ברמה נתונה  , בקיאות/ רמות הישג חלוקת הסולם ל

.  (על המסגרת המושגיתמבוסס)יודע ומסוגל לעשות 

200 300 400 500 600 700 800

.ולא לשיעור התלמידים, על גבי הסולםטווח הציונים גודל כל ריבוע ביחס ישר ל

מתחת לסףנמוכה בינונית גבוהה הצטיינות
מחקר
TIMSS

רמה

2

מתחת 

לרמה 

ב1

רמה

3

רמה

4

רמה

6

רמה 

5

רמה

א1

רמה

ב1

מחקר
PISA

מתקשים מצטיינים 
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בקיאות/רמות הישג: לאומי-מבט בין

200 300 400 500 600 700 800

מתחת לסףנמוכה בינונית גבוהה הצטיינות
מחקר
TIMSS

רמה

2

מתחת 

לרמה 

ב1

רמה

3

רמה

4

רמה

6

רמה 

5

רמה

א1

רמה

ב1

מחקר
PISA

הקשורותבסיסיותעובדותמכירים•

...החומרולמדעיהחייםלמדעי

...מערכותעלמסויםידעבעלי•

וליישםוגרפיםתמונותלפרשיכולים•

.מעשייםלמצביםבסיסימדעיידע

...ומגווניםרחביםבהקשרים...מושגיםשלהבנהמגלים•

...לבנוגעהבנהמגלים...עלידעמיישמיםהם•

,ניסוייםלתכנןומסוגלים,מדעילחקרהקשוריםבסיסייםמאפייניםמבינים•

.מדעיבידעולדוןמסקנותולהסיקממצאיםלפרש

מחייתוכןידעעללהסתמךמסוגלים•

בסיסיפרוצדורליידעועליום-היום

לפרש,מתאיםמדעיהסברלזהותכדי

ולזהות,תקפהמסקנהלזהות,נתונים

ניסויבמערךהנבדקתהשאלהאת

.פשוט

זיהוי–בסיסיאפיסטמיידעמגלים•

.מדעיבאופןלחקורשאפשרשאלות

ולהשתמש...מדעייםומושגיםרעיונותשלרחבמגווןעללהסתמךמסוגלים•

...חיזוייםלערוךוכדי...המסבירותהשערותלהעלותכדיידעבסוגי

שאיננוידעעלולהסתמך...רלוונטילשאינורלוונטימידעביןלהבחיןיודעים•

...הרגילהל"מתה

לביןמדעיותותיאוריותראיותעלהמבוססיםטיעוניםביןלהבדילמסוגלים•

.אחריםטיעונים

ולהצדיק...שטחמחקרי,מורכביםניסוייםשלחלופייםמערכיםלהעריךיכולים•

.בחירותיהםאת
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מתחת לסףנמוכה בינונית גבוהה הצטיינות
TIמחקר
MSS

בקיאות/רמות הישג: לאומי-מבט בין

200 300 400 500 600 700 800

מוגבלידעמפגיניםזוהישגברמתתלמידים

.מדעיותעובדותאודותעל

מסויםידעמגליםזוהישגברמתתלמידים

בסיסיידעמפגיניםהם;ובפיסיקהבביולוגיה

ידעומיישמיםחייםבעלישלתכונותיהםעל

הבנהמראים;אקולוגיותמערכותעל

וכמהכימייםשינויים,החומרבתכונות

.פיזיקלייםעקרונות

שלהבנהמגליםזוהישגברמתתלמידים

,כימיה,ביולוגיהמהתחומיםעקרונות

יכוליםהם;הארץכדורומדעיפיסיקה

בעלישלקבוצותמאפייניעלידעליישם

,גנטיתתורשה,ותפקודםתאים,חיים

ידעמראיםהם;והזנהאקולוגיותמערכות

החומרותכונותהרכבעלבסיסייםוהבנה

בסיסיידעליישםיכולים;כימייםושינויים

מעגלים,אנרגיהוהמרתמעברעל

קול,אור,מגנטיםשלתכונות,חשמליים

מאפייניםעלידעליישםיכולים;וכוחות

תהליכים,הארץכדורשלפיזיקליים

וכן,שלוההיסטוריהוכן,בוומחזורים

כדורבמשאביבסיסיתהבנהמגלים

.ושימורםבהםשימוש,הארץ

,בכימיה,בביולוגיהמושגיםשלהבנהמגליםזוהישגברמתתלמידים

הם;ומגווניםרחביםבהקשריםוזאת,הארץכדורובמדעיבפיזיקה

ידעליישםיכולים;טקסונומיותקבוצותלפיחייםיצוריםלמייןיכולים

ביצוריםבהתאמות,המיניםבמגווןהבנהמגלים;ותפקודםהתאיםעל

שלאוכלוסיותביןההדדיתהתלותאתמזהים;הטבעיתובברירהחיים

ועלהחומרמבנהעלידעמפגינים;האקולוגיתבמערכתחייםיצורים

שלהפיסקליותבתכונותמשתמשים;היסודותשלהמחזוריתהטבלה

לשינויעדותלזהותיכולים;חומריםביןולהשוותלמייןכדיהחומר

החלקיקיםבתנועתלהבדליםהבנהמגלים;שמתרחשכימי

מעבריעלידעמיישמים;השוניםהחומרבמצביביניהםובמרווחים

ומפגיניםידועהלתופעהוהקולהאורתכונותאתלייחסיכולים,אנרגיה

במבנההבנהמגלים;יומייםבהקשריםהפועליםכוחותשלהבנה

מפגינים;בושמתרחשיםותהליכיםהפיזיקלייםמאפייניו,הארץכדור

.ושימורםהארץכדורבמשאביידע
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בקיאות/רמות הישג: לאומי-מבט בין

200 300 400 500 600 700 800

רמה

2

מתחת 

לרמה 

ב1

רמה

3

רמה

4

רמה

6

רמה 

5

רמה

א1

רמה

ב1

מחקר

PISA

להשתמשמסוגליםהתלמידים

מורכבותושרמתתוכןבידע

לגבשאולזהותכדיבינונית

.מוכרותלתופעותהסברים

מורכביםאופחותמוכריםבמצבים

הסבריםלגבשיכוליםהםיותר

רמזיםאותמיכהבעזרת

עללהסתמךיכוליםהם.רלוונטיים

וידעפרוצדורליידעשלאלמנטים

פשוטניסוילבצעכדיאפיסטמי

.שוניםאילוציםהכוללבהקשר

להבחיןמסוגלים3ברמהתלמידים

שאינןלסוגיותמדעיותסוגיותבין

הראיותאתולזהותמדעיות

.מדעיתבטענההתומכות

תוכןבידעלהשתמשמסוגליםהתלמידים

אולהםשניתןמופשטאויותרמורכב

הסבריםלגבשכדי,בונזכריםשהם

אויותרמורכביםולתהליכיםלאירועים

לעשותיכוליםהם.פחותלהםמוכרים

בלתימשתניםשניהכולליםניסויים

הם.שוניםובאילוצים,יותראותלויים

ניסוייבמערךבחירהלהצדיקמסוגלים

ידעשלאלמנטיםסמךעלמסוים

תלמידים.אפיסטמיוידעפרוצדורלי

הלקוחיםנתוניםלפרשיכולים4ברמה

מורכבותושרמתנתוניםמערךמתוך

,פחותמוכרשלושההקשראובינונית

המצריכותמתאימותמסקנותלהסיק

הצדקותולהביאגרידאמנתוניםיותר

.לבחירותיהם

להשתמשמסוגליםהתלמידים

מופשטיםמדעייםובמושגיםברעיונות

אירועים,תופעותלהסבירכדי

יותרומורכביםמוכריםלאותהליכים

.סיבתייםקשריםוכמהכמההכוללים

מורכבאפיסטמיידעליישםיכוליםהם

ניסוייםמערכיכמהלהעריךכדייותר

,בחירותיהםאתולהצדיקחלופיים

לפרשכדיתיאורטיבידעולהשתמש

תלמידים.חיזוייםלערוךאומידע

שונותדרכיםלהעריךמסוגלים5ברמה

,נתונהשאלהשלמדעיתלחקירה

פירוששלהמגבלותאתולזהות

שלמקורם:לדוגמה,נתוניםמערכי

-לאישישוההשפעותהנתוניםמערכי

.מדעייםנתוניםשלודאות

עללהסתמךמסוגליםהתלמידים

ומושגיםרעיונותשלרחבמגוון

:המדעיהידעמתחומימדעיים

כדורומדעיהחייםמדעי,פיזיקה

בידע,תוכןבידעולהשתמש,הארץ

כדיאפיסטמיובידעפרוצדורלי

המסבירותהשערותלהעלות

ותהליכיםאירועים,מדעיותתופעות

וכדי,להםמוכריםשאינםמדעיים

מפרשיםהםכאשר.חיזוייםלערוך

ביןלהבחיןיודעיםהםוראיותנתונים

רלוונטישאינולמידערלוונטימידע

שאיננוידעעלגםלהסתמךויכולים

הם.הרגילההלימודיםמתכניתחלק

טיעוניםביןלהבדילמסוגלים

ותיאוריותראיותעלהמבוססים

עלהמבוססיםטיעוניםלביןמדעיות

6ברמהתלמידים.אחריםשיקולים

שלחלופייםמערכיםלהעריךיכולים

אושטחמחקרי,מורכביםניסויים

אתולהצדיק,סימולציות

.בחירותיהם
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בקיאות/רמות הישג: לאומי-מבט בין

200 300 400 500 600 700 800

רמה

2

מתחת 

לרמה 

ב1

רמה

3

רמה

4

רמה

6

רמה 

5

רמה

א1

רמה

ב1

מחקר

PISA

להשתמשמסוגליםהתלמידים

-היוםמחייאובסיסימדעיבידע

שלהיבטיםלזהותכדייום

.פשוטותאומוכרותתופעות

דפוסיםלזהותיכוליםהם

מונחיםלהכיר,בנתוניםברורים

אחרולמלא,בסיסייםמדעיים

לבצעכדימפורשותהוראות

.מדעיהליך

בידעלהשתמשמסוגליםהתלמידים

מחייאובסיסיפרוצדורליוידעתוכן

הסבריםלאתראולזהותכדייום-היום

בעזרת.פשוטותמדעיותלתופעות

מדעיחקרלערוךיכוליםהםתמיכה

הם.פחותאומשתניםשניעםמובנה

אוסיבתייםקשריםלזהותיכולים

נתוניםולפרשפשוטיםמתאמיים

דרישותהמציביםוחזותייםגרפיים

תלמידים.נמוכהברמהקוגניטיביות

ההסבראתלבחוריכוליםא1ברמה

המוצגיםלנתוניםביותרהטובהמדעי

מקומיים,אישייםבהקשריםלפניהם

.מוכריםוגלובליים

ידעעללהסתמךמסוגליםהתלמידים

פרוצדורליידעועליום-היוםמחייתוכן

,מתאיםמדעיהסברלזהותכדיבסיסי

השאלהאתולזהות,נתוניםלפרש

יכוליםהם.פשוטניסויבמערךהנבדקת

-היוםמחייאובסיסימדעיבידעלהשתמש

העולהתקפהמסקנהלזהותכדייום

2ברמהתלמידים.פשוטנתוניםממערך

בעצםבסיסיאפיסטמיידעמגלים

לחקורשאפשרשאלותלזהותיכולתם

.מדעיבאופן
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בקיאות/רמות הישג: לאומי-מבט בין

TIMSS 2019

המצטייניםהתלמידיםשיעור
מהשיעורגבוה(12%)בישראל
.(7%)לאומי-הביןהחציוני

המתקשיםהתלמידיםשיעור
לשיעורדומה(13%)בישראל
.(15%)לאומי-הביןהחציוני

PISA 2018

המצטייניםהתלמידיםשיעור
-הלממוצעדומה(6%)בישראל

OECD(7%).

המתקשיםהתלמידיםשיעור
-המממוצעגבוה(33%)בישראל

OECD(22%).TIMSS 2019 PISA 2018
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פיזור הישגים: לאומי-מבט בין

:הפיזורמדד

.5-המאוןהאתהמייצגלציון95-המאוןהאתהמייצגהציוןביןפער

200 300 400 500 600 700 800

ציון 

מינימום

ציון 

מקסימום

:95-המאון ה

התלמידים  5%-הציון ש

ביותר במדינה  הטובים

מעליונתונה מצויים 

:5-המאון ה

התלמידים  5%-הציון ש

ביותר במדינה החלשים

מתחתיונתונה מצויים 

IIIרבעון 
(75מאון )

•

Iרבעון 
(25מאון )

חציון

(50מאון )

ממוצע
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פיזור הישגים: לאומי-מבט בין

TIMSS 2019

גבוהבישראלההישגיםפיזור
.('נק20-ב)לאומי-הביןמהממוצע

PISA 2018

גבוההואבישראלההישגיםפיזור
.המדינותמכלביותר

....המחקריםביןהבדל

TIMSS 2019 PISA 2018

361

306
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פיזור הישגים: לאומי-מבט בין

TIMSS 2019

וניכר)השפהמגזריבשניגבוהפיזור
307לעומת326]ערביתבדוברייותר

[('נק

נק24-ב:2015לעומתצמצוםמגמת'
(ערביתבדוברירקמקורו)

בכלל)בניםבקרביותרגבוההפיזור
בעיקר,בנפרדשפהמגזרובכלישראל
(ערביתבדוברי

מרקעתלמידיםבקרביותרנמוךהפיזור
גבוהכלכלי-חברתי

PISA 2018

וניכר)השפהמגזריבשניגבוהפיזור
281לעומת337]עבריתבדוברייותר

[('נק

נק15-ב:2015לעומתהתרחבותמגמת'
(ערביתבדוברירקמקורו)

בכלל)בניםבקרביותרגבוההפיזור
בעיקר,בנפרדשפהמגזרובכלישראל
(עבריתבדוברי

מרקעתלמידיםבקרביותרנמוךהפיזור
דוברירק)נמוךתרבותי-כלכלי-חברתי
(ערבית
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מגמות לאורך השנים: מבט ישראלי

בהישגיםחדהעלייה(TIMSS:נק50-כ,2011-ב';PISA:נק2012,15-ב')שינוייםללאומאז
.ניכרים

מובהקשינויללא:(2015)קודםלמחזורבהשוואה(TIMSS:קלהעליה;PISA:קלהירידה).

TIMSS PISA
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מגמות לאורך השנים: ישראלי-פניםמבט 

(!ראשון"-ו)קודםלמחזורביחס,האחרוןבמחזורהמחקריםביןהפוכותמגמות:ערביתדוברי"

TIMSS PISA

מגזרי שפה  -פער הישגים בין

הצטמצם מעט: TIMSS-ב

התרחב מאוד: PISA-ב

ת
רי

ב
ע

י 
ר

ב
דו

ת
רי

ב
ע

י 
ר

ב
דו
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מגזרי שפה: ישראלי-מבט פנים

ערביתדובריעבריתדוברימדדמחקר

TIMSS 

2019

שינוי  )

-ביחס ל

2015)

('נק-3)'נק525הישגיםממוצע
+25)'נק483

('נק

:  רמת הישג

מצטיינים
14%(1%-)7%(2%+)

:  רמת הישג

מתקשים
10%(---)20%(10%-)

('נק-25)'נק326('נק-4)'נק307הישגיםפיזור

TIMSS

יציבות:עבריתדוברי

שיפור:ערביתדוברי!

בממוצעעלייה

ובעיקרהמצטייניםבשיעורגידול
המתקשיםבשיעורקיטון

שיפורמה<5אחוזוןבציוןשיפור
פיזורצמצום95אחוזוןבציון

.ההישגים
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מגזרי שפה: ישראלי-מבט פנים

ערביתדובריעבריתדוברימדדמחקר

PISA 

2018

שינוי  )

-ביחס ל

2015)

('נק-26)'נק375('נק+3)'נק491הישגיםממוצע

:  רמת הישג

מצטיינים  
8%(---)0%(---)

:  רמת הישג

מתקשים
22%(2%-)66%(10%+)

('נק-10)'נק337הישגיםפיזור
+20)'נק281

('נק

PISA

יציבות:עבריתדוברי

הרעה:ערביתדוברי!

בממוצעחדהירידה

המתקשיםבשיעורגידול

ירידהמה<5אחוזוןבציוןירידה
התרחבות95אחוזוןבציון
.ההישגיםפיזור

ברמתמהתלמידיםשלישיםשני
"!מתקשים"שלבקיאות
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(תרבותי)/כלכלי -חברתירקע : ישראלי-פניםמבט 

T
IM

S
S

 2
0

1
9

P
IS

A
 2

0
1

8

TIMSS (כלכלי-חברתירקע)2019

כךיותרגבוהכלכלי-החברתישהרקעככל
.יותרגבוהיםההישגים

הרקעקבוצותביןהפערים,שפהמגזרכלבתוך
מהפעריותרגדולים('נק100-כ)כלכלי-החברתי

(!'נק40-כ)מגזרי-הבין

כלכלי-חברתירקעשלקבוצהאותהבתוך:
מתהפךואףמאודמצטמצםמגזרי-הביןהפער

.(בינוני)

PISA (תרבותי-כלכלי-חברתירקע)2018

ל"כנ

('נק82פער)עבריתבדוברייותרניכר,ל"כנ
('נק55פער)ערביתבדוברימאשר

נמוךברקערקאך,ל"כנ
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מגדר: ישראלי-פניםמבט 

T
IM

S
S

 2
0

1
9

P
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A
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0
1

8

TIMSS 2019

בנותלהישגידומיםבניםהישגי:ישראלכלל

בנותמהישגיגבוהיםבניםהישגי:עבריתדוברי.

בהישגי'נק9שלירידהלעומתבניםבהישגי'נק4"שיפור":פערפתיחת)
.(בנות

בניםמהישגיגבוהיםבנותהישגי:ערביתדוברי.

PISA 2018

בניםמהישגיגבוהיםבנותהישגי:ישראלכלל.

בנותלהישגידומיםבניםהישגי:עבריתדוברי.

בניםמהישגיגבוהיםבנותהישגי:ערביתדוברי

בהישגי'נק13לעומתבניםבהישגי'נק36של-ירידה:הפערהתרחבות)
.(בנות
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הישגים במדעים–סיכום ממצאים 

TIMSS PISAלעומת/ו2019 2018

הלמדינותבהשוואהישראלמצב-OECD:לשיפור(רב)מקוםיש

(..."יציבות"ומאזהעשורתחילתעדרקאבל)שיפור:שניםלאורךמגמות

גבוה:הישגיםפיזור(בבמיוחד-PISA–מקוםI,ערביתלדוברילבלשים...)

ב:השפהמגזריביןפערים-TIMSSבואילוהצטמצםהפער-PISAהתרחבהפער.

מגזריבין,השפהמגזריבקרבבקיאות/הישגברמותתלמידיםבהתפלגותניכריםהבדלים
השפה

ב:מגזרי-ביןפער-TIMSSבואילו(בכללאם)מצומצם-PISAמאודרחב

בניםלטובתעבריתובדוברי,(המחקריםבשני)הבנותלטובתערביתבדוברי:מגדרי-ביןפער
(TIMSSבמחקררק)
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תחומי תוכןTIMSS 2019מחקר 

ביולוגיה

לסביבההסתגלות,שונּות;ותורשהרבייה,חייםמחזורי;ותפקודיהםתאים;חייםיצוריםשלחייםותהליכימאפיינים
.האדםבריאות;אקולוגיותמערכות;טבעיתוברירה

כימיה

.כימייםשינויים;החומריםתכונות;החומריםהרכב

פיזיקה

.ותנועהכוחות;ומגנטיותחשמל;וקולאור;אנרגיהומעבריאנרגיההמרות;בחומריםושינוייםצבירהמצבי

א"כדוהמדעי

המשאבים;בווהמחזוריםהתהליכים,הארץכדורשלההיסטוריה;הארץכדורשלהפיזייםוהמאפייניםהמבנה
.והיקוםהשמשממערכתכחלקהארץכדור;ושימורםשימושיהם,הארץכדורשל
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(TIMSS 2019)תחומי תוכן 
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מדעים-2019טימס 

8 16 14 19

11 10 9 12

ביולוגיה כימיה פיזיקה מדעי כדור הארץ

חולשה  מספר המדינות בהן התחום מהווה 

יחסית

יחסיתחוזקהמספר המדינות בהן התחום מהווה 
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(TIMSS 2019)תחומי תוכן 
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(PISA 2015)תוכן ( ידע)תחומים של 
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ישראל OECD-ממוצע ה דוברי עברית דוברי ערבית
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תחומי תוכן-פיזה 
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מדעים-2019טימס 

12 14 16

11 6 13

ידע יישום הנמקה

יחסיתחולשה מספר המדינות בהן המיומנות מהווה 

יחסיתחוזקהמספר המדינות בהן המיומנות מהווה 

(TIMSS 2019)מיומנויות 
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(TIMSS 2019)מיומנויות קוגניטיביות 
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PISAהמיומנויות במחקר

מדעיבאופןתופעותלהסביר:

.טכנולוגיותותופעותטבעתופעותלמגווןהסבריםולהציעלזהות,להעריך

מדעיחקרולתכנןלהעריך:

.מדעיבאופןשאלותעםלהתמודדדרכיםולהציע,מדעיחקרולהעריךלתאר

מדעיבאופןוראיותנתוניםלפרש:

.נכונותמדעיותלמסקנותולהגיע,דרכיםבמגווןהמיוצגיםוטיעוניםנתוניםולהעריךלנתח
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(PISA 2015)מיומנויות 

463 467 471
493 493 493 483 489 495

400 399 398

300

350

400

450

500

550

600

להסביר לפרש להעריך להסביר לפרש להעריך להסביר לפרש להעריך להסביר לפרש להעריך
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מיומנויות מדעיות-פיזה 
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PISAהידע במחקר 

תוכןידע

הטבעעולםעלמדעילידעהבסיסאתהמהוויםמדעייםועקרונותרעיונות,תיאוריות,עובדות,מושגיםשלהבנה
.(והחללא"כדוהמערכת,חייםמערכות,פיסיקליותמערכות-למסווג).טכנולוגייםמוצריםועל

פרוצדורליידע

ודיווחייצוגדרכי,חזרות,משתניםבידוד,בקרה:מדעיבחקרהמשמשותוהאסטרטגיותהפרוצדורות,העקרונות
תקפיםיהיובההנאספיםשהנתוניםכדיעליהםלהקפידשישכלליםעלנשענתאמפיריתחקירה.תוצאות

.(בטיעוניםלתמוךכדי,הראיותאתביקורתיבאופןלבחוןכדיגםנחוץ)ומהימנים

אפיסטמיידע

בביסוסתפקידםושל,במדעהידעבנייתלתהליךחיונייםשהםהמרכזייםוהמאפייניםהמושגיםשלוהבנהידע
טיעוניםסוגיביןלהבחיןיכולת.מודלים,השערות,תיאוריות,תצפיות,חקרשאלות:המדעבאמצעותשנוצרהידע

.העמיתיםביקורתחשיבותאתולהעריך(דדוקטיבילעומתאינדוקטיבי)מדעיים
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PISAהידע במחקר 

?ואפסיטמיפרוצדורליידעביןמה

משתניםשלהבקרהבאסטרטגייתהכוונהְלמהלהסבירכדינחוץפרוצדורליידע

ואילו

שלשחזוראומשתניםשלהבקרהאסטרטגייתמדועלהסבירהיכולתהואאפיסטמיידע
.במדעהידעבביסוסמרכזיחלקהםמדידות
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ישראל OECD-ממוצע ה דוברי עברית דוברי ערבית
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ידע-פיזה 

(PISA 2015)סוג הידע 

"(פרוצדורלי"בתרשים לעיל )מאחר שכמות הפריטים שעסקו בידע אפיסטמי הייתה קטנה יחסית חושב מדד משותף לידע פרוצדורלי ולידע אפיסטמי * 
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ידע ומיומנויות–סיכום ממצאים 

TIMSS PISAלעומת/ו2019 2018

תוכןתחומי

(עבריתבדוברירקפיזיקליות'מע:לבלתשומת,המגזריםבשני)ופיזיקהכימיה:חוזקה

והחללא"כדוהמדעי:חולשה

וכימיהבביולוגיהיחסיתחזקותבנות,א"כדוהומדעיבפיזיקהיחסיתחזקיםבנים

מיומנויות

חוזקה:TIMSS-(עבריתדוברי)והנמקה(ערביתדוברי)ידע;PISA–(עבריתדוברי)להעריך

חולשה:TIMSS-(המגזריםשני)ויישום(עבריתדוברי)ידע;PISA–(עבריתדוברי)להסביר

ידעסוגי

ואפיסטמיפרוצדורליידע:חוזקה

תוכןידע:חולשה
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...ולפני שנעבור לחלק הבא

?האם הממצאים הפתיעו אתכם•

?מה היה מפתיע בהם•

? מה יכול להסביר את הממצאים•

? מה ניתן לעשות כדי לשפר את הממצאים•

...  ועוד•
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?מה ואיך שואלים במבחן ההישגים הממוחשב במדעים

TIMSS 2019

"אופייניים"פריטים 

,  מבחן הדומים לגרסתם המודפסתפריטי 

שמותאמת  למעט שינוי באופנות התגובה 

למחשב  
הקלדה בתוך  , לחיצה על כפתורים בפריטים רבי ברירה)

(ב"בחירה מתוך תפריט נפתח וכיו, גרירה, תיבת טקסט

בעיותמשימות חקר ופתרון 
Problem Solving and Inquiry tasks

נושא  )" עולמון"ארוכות סביב משימות 

תלויים זה  )פריטים הכוללות מספר ( מארגן

פריטים  . הממוחשבוייחודיות למבחן , (בזה

המדמים , בחלקםואינטראקטיבייםחדשניים

.היומיום או המעבדהמחיי " אמיתי"מצב 
מדידת , מאזניים)כלי מחקר שונים " להפעיל"התלמיד יכול 

לבדוק השפעה של  , ניסוי" לבצע"לתכנן ו, (סרגל, נפח

גורמים והיבטים שונים על משתנה מסוים כדי לפתור בעיה 

.דקות25עד 20-כ: אורך משימה. מסקנותולהסיק 
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TIMSS(2019)מחקר –רמות הישג והישגים , הקשר בין שאלות

נבחן שאלות עם  

(  סוג שאלהומיומנות קוגניטיבית ותחום התוכן)דומיםמאפיינים 

רמות הישג שונותאשר מופו ל

מתחת לסףנמוכה בינונית גבוהה הצטיינות
TIמחקר
MSS
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'מקרה בוחן א–TIMSS 2019מחקר 

בינונית: רמת הישג

פתוחהסוג שאלה

ביולוגיהתחום תוכן

הנמקהמיומנות קוגניטיבית

התנין יכול לראות טורפים אחרים  
וכן טרף מסביב לכמעט כל גופו  

מבלי שיידרש להזיז את ראשו

בינוניתהישגרמת

בביולוגיהמסויםידעמגליםזוהישגברמתתלמידים

בעלישלתכונותיהםעלבסיסיידעמפגיניםהם;ובפיסיקה

הבנהמראים;אקולוגיותמערכותעלידעומיישמיםחיים

.פיזיקלייםעקרונותוכמהכימייםשינויים,החומרבתכונות



79

'מקרה בוחן א–TIMSS 2019מחקר 

התנין יכול לראות טורפים אחרים  
וכן טרף מסביב לכמעט כל גופו  

מבלי שיידרש להזיז את ראשו

לישראל בהישגיהן במדעיםמדינות דומות 
מדינות מובילות שמדורגות נמוך יחסית

81%: עבריתדוברי 

50%: ערביתדוברי 
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'מקרה בוחן א–TIMSS 2019מחקר 

גבוהה: רמת הישג

פתוחהסוג שאלה

ביולוגיהתחום תוכן

הנמקהמיומנות קוגניטיבית

גבוהההישגרמת

עקרונותשלהבנהמגליםזוהישגברמתתלמידים

הם;הארץכדורומדעיפיסיקה,כימיה,ביולוגיהמהתחומים

תאים,חייםבעלישלקבוצותמאפייניעלידעליישםיכולים

הם;והזנהאקולוגיותמערכות,גנטיתתורשה,ותפקודם

ושינוייםהחומרותכונותהרכבעלבסיסייםוהבנהידעמראים

,אנרגיהוהמרתמעברעלבסיסיידעליישםיכולים;כימיים

;וכוחותקול,אור,מגנטיםשלתכונות,חשמלייםמעגלים

,הארץכדורשלפיזיקלייםמאפייניםעלידעליישםיכולים

הבנהמגליםוכן,שלוההיסטוריהוכן,בוומחזוריםתהליכים

.ושימורםבהםשימוש,הארץכדורבמשאביבסיסית

:1אפשריהסבר
ירוקותבגינותוצמחיםעצים

.(פוטוסינתזהבזמן)ח"פדקולטים

:2אפשריהסבר
בנייניםגגותעלגינותשתילת
'הטמפאתלווסתלעזוריכולה
מכךכתוצאה.הבנייניםבתוך
החשמל/האנרגייהכמותקטנה

אתולקררלחמםכדיהדרושה
ביקושפחות.הבניינים
לצמצוםגורםלחשמל/לאנרגייה

הנפלטתח"הפדכמות
כוחמתחנותלאטמוספירה

מדלקיםאנרגייההמפיקות
.(טבעיגז,נפט,פחם)מאובנים
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'מקרה בוחן א–TIMSS 2019מחקר 

לישראל בהישגיהן במדעיםמדינות דומות 
מדינות מובילות שמדורגות נמוך יחסית

58%: עבריתדוברי 

55%: ערביתדוברי 

:1הספר אפשרי 
וצמחים בגינות ירוקות  עצים 

(.פוטוסינתזהבזמן )ח "פדקולטים 

:2הסבר אפשרי 
גינות על גגות בניינים  שתילת 

יכולה לעזור לווסת את  
.  הטמפרטורה בתוך הבניינים
כתוצאה מכך קטנה כמות  

החשמל הדרושה כדי  /האנרגייה
פחות  . לחמם ולקרר את הבניינים

לחשמל גורם  /ביקוש לאנרגייה
חמצני  -לצמצום כמות הפחמן הדו

הנפלטת לאטמוספירה מתחנות  
כוח המפיקות אנרגייה מדלקים  

(.גז טבעי, נפט, פחם)מאובנים 

:דמיון בין מגזרי השפה

?מודעות סביבתית

-פוטוסינתזה-קשר ברור צמח

?הרכב גזים באויר
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'מקרה בוחן ב–TIMSS 2019מחקר 

בינונית: רמת הישג

ברירה-רבסוג שאלה

כימיהתחום תוכן

יישוםמיומנות קוגניטיבית

בינוניתהישגרמת

בביולוגיהמסויםידעמגליםזוהישגברמתתלמידים

בעלישלתכונותיהםעלבסיסיידעמפגיניםהם;ובפיסיקה

הבנהמראים;אקולוגיותמערכותעלידעומיישמיםחיים

.פיזיקלייםעקרונותוכמהכימייםשינויים,החומרבתכונות
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'מקרה בוחן ב–TIMSS 2019מחקר 

לישראל בהישגיהן במדעיםמדינות דומות 
מדינות מובילות שמדורגות נמוך יחסית

75%: עבריתדוברי 

67%: ערביתדוברי 



84

'מקרה בוחן ב–TIMSS 2019מחקר 

הצטיינות: רמת הישג

(גרירה)סגורהסוג שאלה

כימיהתחום תוכן

יישוםמיומנות קוגניטיבית

הצטיינותהישגרמת

,בביולוגיהמושגיםשלהבנהמגליםזוהישגברמתתלמידים

בהקשריםוזאת,הארץכדורובמדעיבפיזיקה,בכימיה

קבוצותלפיחייםיצוריםלמייןיכוליםהם;ומגווניםרחבים

מגלים;ותפקודםהתאיםעלידעליישםיכולים;טקסונומיות

ובברירהחייםביצוריםבהתאמות,המיניםבמגווןהבנה

שלאוכלוסיותביןההדדיתהתלותאתמזהים;הטבעית

מבנהעלידעמפגינים;האקולוגיתבמערכתחייםיצורים

משתמשים;היסודותשלהמחזוריתהטבלהועלהחומר

ביןולהשוותלמייןכדיהחומרשלהפיסקליותבתכונות

מגלים;שמתרחשכימילשינויעדותלזהותיכולים;חומרים

ביניהםובמרווחיםהחלקיקיםבתנועתלהבדליםהבנה

,אנרגיהמעבריעלידעמיישמים;השוניםהחומרבמצבי

ידועהלתופעהוהקולהאורתכונותאתלייחסיכולים

מגלים;יומייםבהקשריםהפועליםכוחותשלהבנהומפגינים

ותהליכיםהפיזיקלייםמאפייניו,הארץכדורבמבנההבנה

.ושימורםהארץכדורבמשאביידעמפגינים;בושמתרחשים
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'מקרה בוחן ב–TIMSS 2019מחקר 

לישראל בהישגיהן במדעיםמדינות דומות 
מדינות מובילות שמדורגות נמוך יחסית

34%: עבריתדוברי 

22%: ערביתדוברי 
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(בחירה מרובה)סגורהסוג שאלה

פיזיקהתחום תוכן

הנמקהמיומנות קוגניטיבית

Country

Singapore 56 (2.1) p

Israel 52 (2.2) p

Chinese Taipei 48 (2.1) p

Korea, Rep. of 47 (2.4) p

Russian Federation 47 (2.8) p

Hungary 41 (2.3)

Norw ay (9) 38 (2.3)

Finland 38 (2.0)

Lithuania 37 (2.1)

United States 37 (1.6)

International Average 37 (0.5)

Portugal 37 (2.8)

France 35 (2.1)

Turkey 34 (2.1)

Hong Kong SAR 34 (2.2)

United Arab Emirates 34 (1.0) s

Chile 32 (3.4)

Georgia 31 (3.0) s

Sw eden 29 (2.3) s

Qatar 28 (2.1) s

Italy 26 (2.2) s

England 26 (2.0) s

Malaysia 23 (1.5) s

Benchmarking Participants

Moscow  City, Russian Fed. 52 (2.2) p

Quebec, Canada 44 (3.4) p

Dubai, UAE 39 (1.9)

Ontario, Canada 33 (2.5)

Abu Dhabi, UAE 32 (1.5) s

Percent

Full Credit

לישראל בהישגיהן במדעיםמדינות דומות 

52%: עבריתדוברי 

52%: ערביתדוברי 
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Country

Singapore 80 (1.9) p

Chinese Taipei 65 (1.8) p

England 62 (2.8) p

Finland 60 (2.2) p

Russian Federation 58 (2.8) p

Sw eden 58 (2.2) p

Lithuania 57 (2.4) p

Korea, Rep. of 56 (2.7) p

Israel 56 (2.4) p

United States 54 (2.6)

Hungary 53 (2.8)

Portugal 51 (2.5)

Italy 51 (2.8)

International Average 50 (0.5)

Turkey 49 (2.6)

Norw ay (9) 48 (2.6)

France 44 (2.4) s

Hong Kong SAR 44 (2.8) s

United Arab Emirates 35 (1.1) s

Qatar 31 (2.4) s

Chile 30 (2.4) s

Georgia 29 (2.7) s

Malaysia 25 (1.6) s

Benchmarking Participants

Moscow  City, Russian Fed. 76 (2.0) p

Ontario, Canada 62 (2.6) p

Dubai, UAE 57 (2.4) p

Quebec, Canada 55 (2.7)

Abu Dhabi, UAE 26 (1.4) s

SOURCE:  IEA's Trends in International Mathematics and Science Study - TIMSS 2019

SE02_11 (SE72232): Things Tom should do (DERIVED)

Constructed Response (1 Point)

Percent

Full Credit

לישראל בהישגיהן במדעיםמדינות דומות 

61.2%: עבריתדוברי 

42.1%: ערביתדוברי 

(בחירה מרובה)סגורהסוג שאלה

פיזיקהתחום תוכן

הנמקהמיומנות קוגניטיבית

אותם מאפיינים אך  

!השאלה מתנהגת אחרת

?  האם יש לכם הסבר

ההתרשמות הכללית  ומהי 

?  טימסשלכם משאלות 
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שאלות מרובות מלל וטעונות שפתית(                                                                     PISA)פיזה 

מיומנויות

להסביר תופעות באופן מדעי

להעריך ולתכנן חקר מדעי

לפרש נתונים וראיות באופן מדעי

הקשרים

אישיים

ארציים/מקומיים

עולמיים
איכות  , והטכנולוגיההמדע חזית , וחוליבריאות 

צמצום סכנות , משאבים, הסביבה

דורש מהתלמיד  

לגלות

עמדות

התעניינות במדע

הערכה כלפי גישות מדעיות למחקר

מודעות סביבתית

ל בתחום החינוך"המסגרות המושגיות של מחקרים בינ

סוגי הידע  

  תוכן

פרוצדורלי

אפיסטמי

האופן שבו  

התלמיד עושה  

...זאת מושפע מ

תחומי התוכן

חיים' מע

פיזיקליות' מע

א והחלל"כדוה' מע
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שאלה לדוגמה–PISA 2015מחקר 

התוכןמתחום,סטטיתשאלה

ידעגםמצריך)"הארץכדורמערכת"

."(חייםמערכות"התוכןמתחום

וידעמיומנויותגייסלהתלמידעל

(מפורשותמצויןאיננוש)רלוונטי

המשפיעיםגורמים:הבעיהלהבנת

והשפעתפוטוסינתזהקצבעל

.הצומחעלהפוטוסינתזה
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שאלה לדוגמה–PISA 2015מחקר 

הרציונלאתלהסבירנדרשהתלמיד

תלויותבלתימדידותשתיביצועשל

:הנמדדיםמהמשתניםאחדלכל

אוהמדידותשלהדיוקהגדלת

פניעלבתנאיםלשונותהתייחסות

.המדרון

בינוני: עומק הידע הנדרש

פתוחהסוג שאלה

מקומיהקשר

חיים+ א "כדו' מעתחום תוכן

אפיסטמיסוג הידע

להעריך ולתכנן מיומנות קוגניטיבית

חקר מדעי

בהסברו התלמיד מציין יתרון מדעי של השימוש ביותר ממכשיר 
תיקון טווח השונּות של התנאים  : למשל, מדידה אחד בכל מדרון

.על פני המדרון או הגדלת הדיוק של המדידות בכל מדרון
.כדי שהם יוכלו לקבוע אם ההבדל בין המדרונות מובהק•
.כי סביר שיש שונּות בתוך אותו מדרון•
.כדי להגדיל את הדיוק של המדידה בכל מדרון•
.הנתונים יהיו מדויקים יותר•
.למקרה שאחד משניהם יתקלקל•
.  כדי להשוות בין כמויות שונות של אור שמש על אותו מדרון•

[.מהשוואה משתמע שתיתכן שונות]
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2015ממחזור פיזה –דוגמאות לתשובות שגויות של תלמידים 

لكي يعرفوا الاختلاف بين المنحدر أ والمنحدر ب عندما يعرفوا الاختلاف يكون هذا العامل هو العامل •
المساعد لنمو النباتات

افضلبين المنحدرين ولمعرفه من ينبت وينضج للمقارنه•

يتم نمو العديد من النباتاتب لم بالمنحذرلكي يفحص لماذا •

روطوبةويرو كمية منحضرالتلاميذ كمية الامطار واشعة شمس الموجودة على كل يعرفولكي •

اكثربةروطوالمنحدر ا هو الاكثر بسب ان يوجد كمية •

.منحذركمية ضوء الشمس في كل يقيس ل•

اكثريصله شمس وماء التاليهالمحدراتاي من يعرفولكي •

المنحدرينلكي يعرفون الفرق بين •

المنحدر أ والمنحدر بالتلاميذ سبب الاختلاف الكبير بين بحث ي•

المنحدر ا ولمنحدر بسبب اختلاف النبات في ليعرفون•

لكي يفحصوا مدى النمو في المنحدرين•

מה שגוי  
בתשובות  

?אלו
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מהי השגיאה בתשובות שהוצגו

–בתשובות משווים בין שני המדרונות כדי לאתר את הגורם המשפיע •
!ולא בין שני המכשירים שהועמדו בכל אחד מהמדרונות

מבין התשובות של דוברי ערבית הן מסוג  26%

זה
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?  מהו הקושי שעומד מאחורי השגיאה–מהו מקור השגיאה 

.זיהוי מוקד השאלה וההוראה שיש לבצע! קושי בפיצוח השאלה•

:הקושיעם להתמודדות המלצות •
.תוך דגש על מה בדיוק נשאלתי-כלי לפיצוח שאלה -
של פיצוח " הטכניקה"מודעות במהלך ההוראה לקושי זה ושילוב -

.שאלה בהוראה באופן שוטף

מרכיבי החקר/ הבנה לקויה של תכנון חקר –קושי במיומנויות החקר •
המלצות•

שילוב התנסויות חקר אותנטיות-
שילוב מיומנויות החקר בשלבים לפי דרגות הגיל עד להגעה לחקר  -

שלם  

https://drive.google.com/file/d/1BdWnUF51zeLOhn6AID4bKg9hMByws7kM/view
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שאלה לדוגמה–PISA 2015מחקר 

מקורותאתלהסבירנדרשהתלמיד

שנאספובנתוניםהוודאות-אי

בינוני: עומק הידע הנדרש

(מרובה)רב ברירה סוג שאלה

מקומיהקשר

חיים+ א "כדו' מעתחום תוכן

+  אפיסטמי סוג הידע

פרוצדורלי

להעריך ולתכנן מיומנות קוגניטיבית

חקר מדעי

X
X
X

ללא סימון  ( 3-מתוך ה)גורמים נכונים 2סימון 

הגורם השגוי מזכה בתשובה נכונה חלקית
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שאלה לדוגמה–PISA 2015מחקר 

אתולהשוותלפרשנדרשהתלמיד

ולהשתמש,בטבלההניסויממצאי

.ולהסבירהלטענהכראיותבהם

גבוה: עומק הידע הנדרש

פתוחהסוג שאלה

מקומיהקשר

חיים+ א "כדו' מעתחום תוכן

+  אפיסטמי סוג הידע

פרוצדורלי

לפרש נתונים  מיומנות קוגניטיבית

וראיות באופן מדעי

בהסברו שיש הבדל בין קרינת השמש בשני ומציין 1בוחר תלמיד 
.או שלא ניכר הבדל בכמות הגשם/המדרונות ו

אבל את  , מדרון ב מקבל הרבה יותר קרינת שמש ממדרון א•
.אותה כמות של גשם

.אין הבדל בכמות הגשם שיורד בשני המדרונות•
יש הבדל גדול בכמות אור השמש שמדרון א מקבל בהשוואה •

.למדרון ב

!!לא ענו25%
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שאלה לדוגמה–PISA 2015מחקר 

אתולהשוותלפרשנדרשהתלמיד

ולהשתמש,בטבלההניסויממצאי

.ולהסבירהלטענהכראיותבהם

גבוה: עומק הידע הנדרש

פתוחהסוג שאלה

מקומיהקשר

חיים+ א "כדו' מעתחום תוכן

+  אפיסטמי סוג הידע

פרוצדורלי

לפרש נתונים  מיומנות קוגניטיבית

וראיות באופן מדעי
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?  מה השגיאה בתשובות האלו

....וענו2בחרו תלמיד 

بةالترالشيء الذي يحدد الرطوبة هو الماء فاذا هطل الكثير من المياه ستكون الرطوبة عالية في لان •

المطرلأن التربة تكون رطبة ليس من اشعة الشمس بل من •

لان الرطوبة تعتمد على المياه وكمية المياه ولا تتعلق في اشعة الشمس•

رطوبتهاوتزيد من معدل التربهكميات امطار كثيره وهذه المياه تدخل الى سشقوطعند •

حدرللمنحدرين وهذا الشيء يتعلق بكمية المطار التي تنهمر على كل منالرطوبهلانه هناك فرق بين •

للمنحدرينالرطوبهوسيكون هناك اختلاف بين نسبه مختلفهومن المؤكد ان النسب ستكون 

الرطوبهفكلما زادت كميه الامطار زادت كميه الرطوبهلان مع الوقت تتغير •

الأرضعندما تنزل امطار تتغلل المياه في باطن لانه •

تسقطلأن يتعلق الرطوبة في نسبة الامطار التي •

تسقطبحسب كمية الامطار التي الرطوبهلان عادة معدل سقوط المطار لديها تأثير اكبر في •

?  מה שגוי בתשובות אלו
! היעדר שימוש בנתונים-

התלמידים כותבים הסבר המבוסס על ידע קודם ולא על -

נתונים מהטבלה  

זהמתשובות התלמידים היו מסוג 23%-
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?הסיבות לשגיאה זו–מהם הקשיים האפשריים 

הבנת הנדרש בשאלה –פיצוח שאלה •

קושי בהבנת חשיבות הנתונים כדי לבסס עליהם את ההסבר  •
.לממצאי המחקר

•

קושי בפירוש והערכה של נתונים  •
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?  מה השגיאה בתשובות האלו

...  ועונה" 1תלמיד "התלמיד בוחר 
تكون جافه بالقرب من الشمسالتربهلانه •

لان اشعة الشمس تنشف الارض وتصبح رطبة •

تصبح جافه لان المياه تتبخرالتربهفان مرتفعهلان اذا كانت حراره الشمس •

كل ما كانتعاليهكل ما كانت اشعة الشمس , يتحدد بمعدل اشعة الشمسالتربهلان معدل رطوبة •

يقل والعكس صحيحالتربهاكتر ومعدل رطوبة التربهالماء من تبخر 

تقلل لانه عندما تكون اشعة الشمس قوية يزيد من درجة الحرارة مما يساعد على تنشيف الارض وهذه العملي•
الأرضمن مستوى الرطوبة في 

الموجودة على منحدر بالروطوبةلان اشعة الشمس تبخر •

التربةلان اشعة الشمس الساقطة هي التي تقرر رطوبة •

التربةلان الشمس تبخر المياه مما يجعل الارض تجف ويقلل رطوبة •

الرطوبهكمية اشعة الشمس تقرر كمية •
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קושי בהבנת ההנחיה וזיהוי מוקד השאלה-

.  המוצג בטבלההמידע מתוך שימוש במידע נכון ורלבנטי לשאלה תוך של הסבר מדעי מלא קושי בניסוח -

! בנתונים בתשובהשימושהיעדר -

ההסבר מבוסס על הנתונים אך לא עושה בהם שימוש וכך לא  -

.  עונה על הדרישה בשאלה

מהתשובות היו כאלה17%-

?  מה השגיאה בתשובות האלו
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?כיצד הייתם מקודדים תשובות אלו

:וענה" 1תלמיד "בשתיהן התלמיד בחר 

.في رطوبة التربة هو بسبب الفرق في أشعة الشمس على المنحدَريْنلأن الفرق •

.لان في رطوبة التربة هو بسبب الفرق في أشعة الشمس على المنحدَريْن•

...תשובות שגויות כי

חוזרת על גזע השאלה ולא מחדשת שום דבר: תשובה טאוטולוגית
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? מה השגיאה בתשובה הזו

...וענה2בחר תלמיד 

باكبر من كميت الامطار الذي على على أ الامطار الذي تهطل كميت •

הבנה ופירוש לא נכונים לנתונים שבטבלה 
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שאלה לדוגמה–PISA 2015מחקר 

סוג השאלה

שאלה

עומק  מיומנותסוג ידע

הידע

ממוצע 

OECD
דוברי ישראל

עברית

דוברי 

ערבית

מדוע הציבו שני מכשירים בכל  . 1

?אחד מהמדרונות

להעריך ולתכנןאפיסטמיפתוחה

מדעיחקר 

48%44%50%26%בינוני

-מהם הגורמים האפשריים לאי. 2

?הוודאות בנתונים

-רב

ברירה

אפיסטמי 

פרוצדורלי+

להעריך ולתכנן

מדעיחקר 

15%17%20%7%בינוני

התלמידים נתמכת  טענה של איזו . 3

...הסבירו? התוצאותעל ידי 

אפיסטמי פתוחה

פרוצדורלי+

לפרש מידע וראיות  

באופן מדעי

32%31%35%16%גבוה

.להרכב הצמחיה ולגורמים המשפיעים על פוטוסינתזהתוך התייחסות , יחידה סטטית העוסקת בחקר מדרונות
.מתחום מערכות החיים( משאבי טבע)ארצי -שאלה בהקשר מקומי

הלממוצעדומהבישראלנכונההעוניםשיעור,אפיסטמיידעהמצריכותבשאלות-OECD,
ערביתדובריספר-בבתימזה3פיואףכפולעבריתדובריספר-בבתיוהשיעור

הנדרשתוהמיומנותהנדרשהידעבעומקהבדלללא
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שני המחקרים בודקים  

ידע ומיומנויות
,אחרתהוראה

,אחרתלמידה

!אחרתהערכה

ביניהםהלימהו

עניין

סקרנותו

רלוונטיות

שבירת מחיצות
..(ידע קודם, תחומי דעת)

הקשר

חקר  

אותנטי

:  קישוריות ואינטגרציה
( ועמדות)מיומנויות -סוגי ידע

ובינם לבין עצמם

שילוב  

כלים  

דיגיטליים

?מה מזמנת הערכה בגישה אוריינית
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שני המחקרים בודקים  

ידע ומיומנויות

?מה מזמנת הוראה בגישה אוריינית

 אפשרויות בהתאם למטרות ההוראה של המורהמגוון:

מקדם עניין  –ללומד רלוונטייםיום שהם -קידום מיומנויות וידע מדעי בהקשרים מחיי היום

ומוטיבציה

 קידום העברה(Transfer)  של מיומנויות וידע מדעי באמצעות קישור לידע קודם ושילוב בנושאי

שונים והקשרים שוניםלימוד 

ובינם לבין עצמם, קישור בין מיומנויות וסוגי ידע שונים: אינטגרציה

 אסטרטגיות  , חקרמיקוד במיומנויות )עיסוק במרכיבים שונים של חקר מדעי ופתרון בעיות

( 21-חשיבה מסדר גבוה ובמיומנויות המאה ה

(אותנטי)מורכב שלבי -עיסוק בחקר רב

 ביקורתיתפיתוח חשיבה

  טיפוח מודעות ועמדות חיוביות כלפי המדע וכלפי הסביבה
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שני המחקרים בודקים  

ידע ומיומנויות

?מה מזמנת הוראה בגישה אוריינית

מאפשר, למידה והערכה, שימוש בכלים דיגיטליים להוראה:

שלביים  -התנסות בסימולציות והדמיות של ניסויים מורכבים ורב

ויזואליזציה של עקרונות ותהליכים מופשטים

פתרון בעיות מורכבות המחייבות אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה

דרכי ייצוג שונות

מיזוג מידע ממקורות שונים

 מאפשר שיקוף  )למידה עצמאית והתקדמות בקצב אישי לצד למידה שיתופית ודיון רפלקטיבי

(  למשל של תהליכי תכנון וקבלת החלטות, והחצנה של תהליך החשיבה

כלי למורה להערכת הלמידה ומתן משוב מקדם לתלמיד

תקף ומהימן , העברה סטנדרטית ומוקפדת של מבחן אותנטי

אמינות ויעילות בהוראה והערכה, דיוק, גמישות, חדשנות
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כלים להתמודדות  

כלי עזר להתמודדות עם קשיים נפוצים בביצוע משימות אורייניות  –למדריך ולמורה " ארגז כלים"•

וניסוח תשובה כלי לפיצוח שאלה •

מתשובות של תלמידים הפקת תועלת •

https://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/piza18_madaargaz.pdf
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mada-tehnologia/chativat-beynayim/mada-technologia-pedagogia/yehidot-oraa/
https://stwww1.weizmann.ac.il/wp-content/uploads/2018/11/%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
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