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 תשפ"א כסלוב בכ"
 2020 בדצמבר 08   

 2019 טימס לאומי-ןהבי מחקרמה עיקרייםממצאים 

ל הישגים במתמטיקה ובמדעים בקרב תלמידי כיתות ח' בישרא

 ועמדותיהם כלפי תחומי הדעת

הנוגעים  העיקרייםממצאים את המתכבדת להציג  "ה(ראמ)בחינוךוהערכהלמדידההארציתהרשות

 לאומי-ןהנערך על ידי הארגון הבי מקיף וחשובלאומי -ןמחקר ביהוא טימס . 20191טימסמחקרישראל מל

 .אחת לארבע שנים במחזוריות של 2להערכת הישגים בחינוך

, ואת מדעיםוב מתמטיקהב ח'כיתותתלמידימטרת מחקר טימס היא להעריך את הידע והמיומנויות של 

. 1999משנת החל  ישראל משתתפת במחקרההקשר החינוכי של הוראת מקצועות אלו במדינות השונות. 

דיגיטלית, המחקר נערך 2019לראשונה במחזור  בסביבה ממוחשבת המחקר (. eTIMSS) במתכונת

 ספר-בתי 157-מ תלמידי כיתות ח' 3,731מייצג של בקרב מדגם  2019 מאי-ים אפרילנערך בחודשבישראל 

 3דתי(.-)דוברי עברית ודוברי ערבית, בפיקוח הממלכתי והממלכתי

מדינות, מהן מדינות מפותחות במזרח אסיה ובעולם המערבי וכן מדינות  39השתתפו  2019 טימס ורזבמח

סולם הציונים נקבע בחן מודפס. מבחרו להשתתף במבחן הממוחשב, והיתר ב דינותמ 22מתפתחות. 

כך שבכל תחום דעת ממוצע הישגי המדינות המשתתפות עמד על , 1995 -במחזור הראשון לקיום המבחן 

מחזורי המחקר מכויילים לסולם זה כך שניתן נקודות. הציונים בכל אחד מ 100נקודות וסטיית תקן של  500

השונות, קרי מעבר למבחן ממוחשב  , גם בהתחשב באופניות ההיבחנותשוניםמחזורי מחקר להשוות בין 

, "רמות הישג"הנקראות  –מחולק לקטגוריות  בכל אחד מתחומי הדעתסולם הציונים  .2019במחזור 

בחשבון את רמת הקושי של שאלות המבחן ואת המיומנות  מביאבהליך שיטתי ה –באמצעות סיפי הישגים 

 ת. כדי להתמודד בהצלחה עם השאלו הישגנדרשים מן התלמיד בכל אחת מרמות ההוהידע 

הדוחהמלאוחומריםנוספיםנמצאיםבאתרהאינטרנטשלראמ"הבקישור:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/TIMSS_2019.htm 

  

                                                 

1
 TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study 

2
 IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

3
ל, מוסדות חרדיים יהחינוך הרג ספר של-בבתימאוכלוסיית המחקר נגרעו מוסדות החינוך המיוחד וכיתות חינוך מיוחד  

, וזאת בדומה למחזורי המחקר כנית הלימודים הישראליתרח ירושלים שאינם מלמדים על פי תספר במז-וכן בתי
 .הקודמים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/TIMSS_2019.htm
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לאומי-במבטביןהישגיתלמידיישראל

תחומי בשני הדעת, ומדעים, המדינותמתמטיקה מממוצע גבוהים בישראל ההישגים ממוצעי

.שיעוריהתלמידיםהמצטייניםהמשתתפות,וכךגם

  נקודות וממוצע  519מד על ול תלמידי ישראל במתמטיקה עממוצע ההישגים ש 2019במחזור טימס

כלל  לאומי בקרב-הביןממוצעים אלו גבוהים מהממוצע  נקודות. 513מד על ההישגים במדעים ע

 נקודות במדעים(.  490-נקודות במתמטיקה ו 489) המשתתפותהמדינות 

 והדבר ניכר בעיקר המדינות על פי ממוצע הישגי תלמידיהן יישראל ממוקמת בחצי העליון של מדרג ,

 .במתמטיקה

  מהשיעור החציוניגבוהים במדעים(  12%-במתמטיקה ו 15%)שיעורי התלמידים המצטיינים בישראל 

 בכל תחום דעת( 13%)שיעורי התלמידים המתקשים  4.(במדעים 7%-במתמטיקה ו 5%) לאומי-הבין

 .(במדעים 15%-במתמטיקה ו 13%) לאומי-הבין לשיעור החציוני דומים

 אף כי המשתתפות המדינות מהפיזור הממוצע בקרב גבוה בישראל הציונים פיזור, הדעת תחומי בשני ,

 הפיזור הצטמצם בהשוואה לזה במחזור המחקר הקודם.

 

 טימסבמחקר  המשתתפותהמדינות  39-ב מתמטיקה ובמדעיםההישגים בממוצעי מוצגים  1תרשיםב

 ממוצע המדינות המשתתפות,בצהוב מסומן  .גות בסדר יורד לפי ממוצע הישגיהן. המדינות מוצ2019

 ממוצע המדינות המשתתפות.למוצגת השוואה 1טבלהב. ישראל מסומנת באדום

שונה , כאשר ממוצע הישגי תלמידיה איננו במתמטיקהבמדרג הישגי המדינות  9-ה במקוםישראל מדורגת 

אוסטרליה, הונגריה, אירלנד, ליטא, ) 13עד 7 המדינות הממוקמות במקומותמן הממוצעים של  במובהק

ישראל . (, והן מסומנות בוורודנקודות 524-ל 515ממוצעי הישגי תלמידיהן נעים בין אשר  ,ארה"ב ואנגליה

 במובהקשונה , כאשר ממוצע הישגי תלמידיה איננו במדעיםבמדרג הישגי המדינות  16-ה במקוםמדורגת 

אירלנד, ארה"ב, שבדיה, פורטוגל, אנגליה, ) 17עד10 המדינות הממוקמות במקומותמן הממוצעים של 

  (., והן מסומנות בוורודנקודות 523-ל 504ממוצעי הישגי תלמידיהן נעים בין ר שא ,טורקיה והונג קונג

 

  

 

 

                                                 
4

הנתון הרי שהנתון ההשוואתי עבור ממוצע הציון הכולל הוא ממוצע ממוצעי כלל המדינות המשתתפות, בעוד  
ההשוואתי עבור התפלגות רמות ההישג הוא חציון שיעורי התלמידים בקרב כלל המדינות המשתתפות בכל רמת 

האמצעי בגודלו מבין  השיעור( הוא Medianהשיעור החציוני ) .לאומי'(-)להלן 'השיעור החציוני הבין הישג בנפרד

של  דומה, עם מספר המדינותלפי הסדר, והוא הערך החוצה את  יםמסודר ם, כשההשיעורים במדינות המשתתפות
 .)או דומה לו( ומדינות בהן השיעור נמוך יותר )או דומה לו(בהן השיעור גבוה יותר  מדינות
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2019טימסמחקרבהמשתתפותממוצעיההישגיםשלהתלמידיםבמדינות:1תרשים
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 מובדלות הישגרמות חמש גם שיעורי התלמידים ב ,בנוסף על הממוצעים ,מחושבים טימסבמחקר 

מוצגים שיעורי המצטיינים  1טבלה. בהדעתהמוגדרות כחלק מהמסגרות המושגיות של כל אחד מתחומי 

 .2019 טימסמחקר ב( הישגיהם מתחת לסף התחתוןוהמתקשים ) (הישגיהם מעל הסף העליון)

 ניכרים שיעוריםבישראל מתאפיינת   ישיעור. מתקשיםושל תלמידים  מצטייניםשל תלמידים ודומים

 גבוהים. שיעורים אלה במדעים 12%-במתמטיקה ו 15%על  יםבישראל עומד המצטייניםהתלמידים 

שיעורי התלמידים , עם זאתבמדעים.  7%-במתמטיקה ו 5%עומדים על , שלאומי-הבין מהשיעור החציוני

בכל אחד מתחומי  13%בישראל אינם נופלים משיעורי התלמידים המצטיינים ועומדים על  המתקשים

 15%-במתמטיקה ו 13%, שעומדים על יםלאומי-הבין לשיעורים החציוניים דומההדעת. שיעור זה 

מן התלמידים מתקשים בשני  9%-מן התלמידים מצטיינים בשני תחומי הדעת, ו 8%כי נמצא  עוד במדעים.

 תחומי הדעת. 

)שונות פיזור רחב על השיעורים הגבוהים יחסית של מצטיינים ומתקשים בכל אחד מתחומי הדעת מצביעים 

 5-ה האחוזוןבין הציון המייצג את בו נעשה שימוש הוא הפער ש הפיזורמדד של הישגי התלמידים. גדולה( 

 95-ה האחוזוןלבין הציון המייצג את  במדינה מצויים מתחתיו( ים ביותרהתלמידים החלש 5%-)הציון ש

  מן התלמידים החזקים ביותר במדינה מצויים מעליו(. 5%-)הציון ש

ממוצע בקרב הפיזור הנקודות מ 38-ב גבוהנקודות,  332עומד על  במתמטיקהפיזור ההישגים בישראל, 

בישראל, פיזור . בקרב המדינות המשתתפותביחס למדדי הפיזור בגודלו  חמישיהמדינות המשתתפות, ו

ממוצע בקרב המדינות ההפיזור נקודות מ 20-ב גבוהנקודות,  318עומד על  במדעיםההישגים 

הכך שישראל מדורגת המשתתפות,  מדד הפיזור בקרב המדינות המשתתפות.  גודללפי  11-במקום

לזה במחזור המחקר הקודם בהשוואה בגודלו של מדד הפיזור,  צמצום, בשני תחומי הדעת נרשם בישראל

נקודות במדעים. מדובר במגמה רצויה שנובעת משיפור ניכר  24נקודות במתמטיקה ושל  10של  –

בהישגים של התלמידים החלשים ביותר, לעומת שיפור מתון יותר )במתמטיקה( או יציבות )במדעים( 

 בהישגים של התלמידים החזקים ביותר.

לאומי-,במבטבין2019הנוגעיםלהישגיהתלמידיםבישראלבמחקרטימסמדדיםהסיכום:1טבלה

1
 ;ממוצע המדינות המשתתפות – 

2
 המדינות המשתתפות בקרב חציוני שיעור – 



  

תפותתהמדינותהמשישראלמדדתחוםדעת

 מתמטיקה

 1 נקודות 489 נקודות 519 ממוצע הישגים

 2 5% 15% מצטייניםרמת הישג: 

 2 13% 13% רמת הישג: מתקשים

 1 נקודות 284 נקודות 322 פיזור הישגים

 מדעים

  1 נקודות 490 נקודות 513 הישגיםממוצע 

 2 7% 12% רמת הישג: מצטיינים 

 2 15% 13% רמת הישג: מתקשים

 1 נקודות 298 נקודות 318 פיזור הישגים
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לאורךשניםבהישגיתלמידיישראלמגמות

 ולא קלות מובהקותעליות במחזור 2019בהישגים למחזור עליות2015בהשוואה לצד תוניכר,

.1999בהשוואהלהישגיםבמחזור

 אינם נרשמו אומנם עליות קלות, אך הם  2019במחזור טימס ממוצעי ההישגים של תלמידי ישראל ב

 בשני התחומים שנבדקו. 2015במובהק מאלו שנרשמו במחזור שונים 

  מחזור מאלו שנרשמו ב במידה ניכרת גבוהים 2019במחזור טימס  למידי ישראלשל תממוצעי ההישגים

 .ודותנק 45 של היעלי ובמדעים ודותנק 53 של היעלי )הראשון בו השתתפה ישראל(: במתמטיקה 1999

 

במתמטיקה הן הישגים ממוצעי התנודתיות ב ת, בארבעת מחזורי המחקר הראשונים ניכר2תרשיםכמוצג ב

 2007מחקר מחזור ין בוהן במדעים בין מחזור מחקר אחד למשנהו. עלייה חדה נרשמה בממוצעי ההישגים 

)שיפור  2019וגם במחזור  2015 ההישגים הגבוהים נשמרו גם במחזוריציבות, כך שומאז מגמת , 2011-ל

נקודות  6-ובמתמטיקה, נקודות  8: 2015-בהשוואה ל 2019-לא מובהק סטטיסטית בממוצעי ההישגים ב

 במדעים(.

מחזורימחקרטימס:ממוצעיההישגיםשלתלמידיישראלבשניתחומיהדעתלאורך2תרשים
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ישראלי-הישגיתלמידיישראלבמבטפנים

חלוקהלפימגזרשפה

הערבית דוברי במגזר תלמידים בהישגי ניכרת דוברילצד,עלייה במגזר תלמידים בהישגי יציבות

 .הביאולצמצוםהפערביניהם,העברית

  יציבות בהישגי  לצדקודם, נרשם שיפור ניכר בהישגי תלמידים דוברי ערבית בהשוואה למחזור מחקר

 תלמידים דוברי עברית, דבר שהביא לצמצום פער ההישגים ביניהם.

  ,10%-כ נרשם צמצום חד שלהשיפור במגזר דוברי הערבית נוגע בעיקר לתלמידים המתקשים. כך 

ין, שיעורם גבוה, כך י. ועדבמתמטיקה או במדעיםהמתקשים דוברי הערבית בשיעורי התלמידים 

  מהווים כחמישית מן התלמידים במגזר דוברי הערבית.שהתלמידים המתקשים 

  מוצע המדינות המשתתפות ואילו מתלמידים דוברי עברית גבוהים משל  הישגיהםהדעת,  תחומיבשני

 הישגיהם של תלמידים דוברי ערבית דומים לו. 



תלמידים הישגיהם של , 3תרשיםכמוצג ב תלמידים מאלה של  עבריתגבוהיםדוברי בשני  ערביתדוברי

מדעים. כאשר נקודות ב 42על , ובמתמטיקהנקודות  60עומד על  מגזרי השפהבין  הפערתחומי הדעת. 

ההישגים של בוחנים תלמידים מכל אחד ממגזרי השפה בנפרד עולה כי ממוצע  העברית  גבוהדוברי

ההישגים של ממוצע  ואילו(, במתמטיקה ניכר יותר)ממוצע המדינות מ הערבית לממוצע  דומהדוברי

כפי שיוצג בהמשך, עיקר פער ההישגים בין מגזרי השפה מוסבר בהבדל  5.)בעיקר במדעים(המדינות 

 כלכלי שלהם. -בהרכב התלמידים מבחינת הרקע החברתי

מחקרטימס,לפימגזרשפהתחומיהדעתבבממוצעיההישגים:3תרשים

מתמטיקהמדעים

  

 

  

                                                 
5

נקודות במדעים. הישגיהם  35-נקודות במתמטיקה וב 47-הישגיהם של דוברי העברית גבוהים מממוצע המדינות ב 
נקודות במדעים, אך פערים אלו  7-נקודות במתמטיקה וב 13-ב ,של דוברי הערבית נמוכים אמנם מממוצע המדינות

 אינם מובהקים סטטיסטית.
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(, בקרב תלמידים במגזר 2015קודם )המחקר הבהשוואה למחזור  ניכרנרשם  הערביתדוברי  שיפור

 נקודות במדעים 25נקודות במתמטיקה ועלייה גדולה אף יותר של  16בממוצע ההישגים, עלייה של 

בין  פערההישגים. כתוצאה מכך, יציבותנרשמה  דובריהעברית. לעומת זאת, בהישגיהם של (4תרשים)

 במחזור המחקר הנוכחי.  הצטמצםמגזרי השפה 

מחזורימחקרטימס,לפימגזרשפה:ממוצעיההישגיםבשניתחומיהדעתלאורך4תרשים

 

) אלו לעומת אלוכאשר בוחנים את שיעורי המצטיינים והמתקשים בכל מגזר שפה  , עולה כי (5תרשים

במגזר דוברי משיעור המצטיינים  3גבוהפי( 19%) דובריהעבריתבמגזר  במתמטיקה המצטיינים שיעור

העבריתבמגזר  המצטייניםבמדעיםכאשר שיעור  (,6%הערבית ) משיעורם במגזר  כפול( 14%) דוברי

( 10%-)כ דובריהעבריתבמגזר  המתקשיםשיעורי בשני תחומי הדעת (. לעומת זאת, 7%) דוברי הערבית

עברית, שיעור המצטיינים בכל אחד ה(. בקרב דוברי 20%-במגזר דוברי הערבית )כ םמשיעור 2נמוכיםפי

. לאומי-ן, ואילו שיעור המתקשים נמוך מערכי החציון הבילאומי-ןמתחומי הדעת גבוה מערכי החציון הבי

-הביןערבית, שיעור המצטיינים בכל אחד מתחומי הדעת דומה לערכי החציון הלעומת זאת, בקרב דוברי 

 .ממנו גדול, אך שיעור המתקשים לאומי

,לפימגזרשפה2019במחקרטימסבתחומיהדעתתקשיםוהמצטייניםשיעוריהתלמידיםהמ:5תרשים

מתמטיקהמדעים
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בקרב השינוי הבולט נרשם (, 2015( למחזור המחקר הקודם )2019בהשוואה בין מחזור המחקר הנוכחי )

  – הערביתדוברי לטובה  המתקשיםבשיעורי התלמידים  10%-של כ חדצמצוםבהמתבטאשיפור

( 2%, ואילו בשיעור המצטיינים נרשמה יציבות במתמטיקה ואף עליה קלה )של במתמטיקה ובמדעים

העבריתבמדעים. לעומת זאת, בקרב  לא חלו שינויים של ממש בשיעורי התלמידים המתקשים  דוברי

 . המצטייניםבמתמטיקה( בשיעור 3%)של  עלייהקלהלוהמצטיינים, פרט 
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כלכלי-רקעחברתיחלוקהלפי

חברתי רקע קבוצת מאותה תלמידים משווים -כאשר בין ההישגים בממוצעי הפערים דובריכלכלי,

 מצטמצמיםואףנסגרים.ערביתהעבריתודובריה

  ,כלכלי גבוה יותר כך ההישגים גבוהים יותר-ככל שהרקע החברתיבשני תחומי הדעת . 

  מצטמצמים במידה ניכרת ואף הפערים בהישגים בין תלמידים דוברי עברית לתלמידים דוברי ערבית

 .דומהכלכלי -חברתיכאשר משווים תלמידים מרקע  נסגרים



כמוצג ב בשני תחומי הדעת נמצאו פערים ניכרים בממוצעי ההישגים בין תלמידים מקבוצות , 6תרשים

בישראל, הפערים בהישגים בין תלמידים לטובת תלמידים מרקע גבוה יותר.  6כלכלי-שונות של רקע חברתי

נקודות במתמטיקה ועל  120-כלכלי נמוך עומדים על כ-כלכלי גבוה לתלמידים מרקע חברתי-מרקע חברתי

 נקודות במדעים.  100-כ

עבריתבקרב תלמידים   נמוךבממוצע ההישגים בין תלמידים מרקע גבוה לתלמידים מרקע  הפער, דוברי

ערבית. בקרב תלמידים נקודותבמדעים95-כועל  במתמטיקה נקודות110-כעומד על  הפער  דוברי

בכל אחד  נקודות65-כעל  בינוני לתלמידים מרקע נמוך עומדההישגים בין תלמידים מרקע  בממוצע

  7.מתחומי הדעת

מגזריבממוצעי ההישגים  הפערים, כלכלי-תלמידיםמאותהקבוצתרקעחברתיכאשר משווים  ביןשני

-כ שלמגזרי -ביןבקרב תלמידים מרקע נמוך: פער  - ואףנסגריםלגמרימצטמצמיםבמידהניכרת השפה

-ביןבקרב תלמידים מרקע בינוני: הישגים דומים במתמטיקה ופער  ;לטובת דוברי העבריתנקודות  15-10

פער בין ממוצעי ההישגים בין שני המשמעות הדבר,  .נקודות במדעים לטובת דוברי הערבית 20של מגזרי 

 .כלכלי-באמצעות הבדלים ביניהם בהתפלגות התלמידים לקבוצות רקע חברתיברובו מגזרי השפה מוסבר 

 

  

                                                 
6

  ."שטראוס" טיפוחה מדדכלכלי האישי מבוסס על -הרקע החברתי 

7
ספר דוברי ערבית אינם מוצגים בשל גודלו הקטן של פלח -כלכלי גבוה בבתי-הממצאים עבור תלמידים מרקע חברתי 

 זה(.מכלל התלמידים במגזר שפה  3%-אוכלוסייה זה )פחות מ

https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/measure/Pages/ses-index.aspx
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כלכלי-בתחומיהדעתבמחקרטימס,לפירקעחברתיממוצעיההישגים:6תרשים

מתמטיקהמדעים
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מגדרחלוקהלפי

 הערביתהבמגזרדובריהעבריתהישגי במגזרדוברי ואילו בניםגבוהיםיותרבמתמטיקהובמדעים,

 בנותגבוהיםיותרבמדעים.ההישגי

 במתמטיקה, ודומים להם במדעים.בנות הבנים גבוהים מהישגי הישראל, הישגי ב 

  לעומת זאת,  .ן במדעיםהבנות הן במתמטיקה והבנים גבוהים מהישגי הבקרב דוברי העברית, הישגי

 בנים במדעים.הבנות גבוהים מהישגי הבקרב דוברי הערבית הישגי 



 . בישראל נמצאה תמונה מורכבת של פערים מגדריים, הנבדלים בין מגזרי השפה, 7תרשיםכמוצג ב

גבוהממוצע הישגי , ישראלב במתמטיקה נקודות( מזה של הבנות, וזאת לראשונה מאז  11-)ב הבנים

במדעים אין  בו נרשם פער מגדרי בישראל במתמטיקה. לעומת זאת,הנוסף המחזור היחיד  – 1999מחזור 

 .בין ממוצעי ההישגים של הבנים והבנות הבדל של ממש

עבריתבקרב תלמידים  גבוהים, ממוצעי הישגי דוברי  15-)ב טיקהבמתממאלו של הבנות הן  הבנים

יותר  גבוההוא ש הבנות, ממוצע הישגי דובריערביתנקודות(. בקרב תלמידים  11-)ב במדעיםנקודות( והן 

נקודות לטובת הבנות( איננו מובהק  7)ביניהם נקודות(, כאשר במתמטיקה הפער  22-)ב במדעים

 סטטיסטית.

 

בתחומיהדעתבמחקרטימס,לפימגדרממוצעיההישגים:7תרשים

מתמטיקהמדעים
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ישראלבתחומיהתוכןבחוזקותוחולשותיחסיות

ת,ולעומתםויחסיותוזקמהוויםח(במדעים)וכימיהופיזיקה(במתמטיקה)התחומיםאלגברהבישראל,

והסתברות ונתונים גאומטריה (במתמטיקה)התחומים הארץ כדור ותמהוויםחולש(במדעים)ומדעי

ת.ויחסי

  הכולל בתחום הדעת מאפשרת  הישגי התלמידים בישראל בתחומי התוכן השונים ובין הציוןהשוואה בין

 ישראלי.-במבט פניםבתחומי התוכן חולשות יחסיות על ות וקעל חוז ללמוד

 ואילו התחומים גאומטריה וכן נתונים והסתברות  ,במתמטיקה, התחום אלגברה מהווה חוזקה יחסית

 .תויחסי ותמהווים חולש

 ואילו התחום מדעי כדור הארץ מהווה חולשה  ,תויחסי ותבמדעים, התחומים פיזיקה וכימיה מהווים חוזק

 יחסית.



ללמוד על  תמאפשר בתחומי התוכן השונים ובין הממוצע הכללי בתחום הדעתההישגים ה בין ממוצעי השווא

 גבוה אלגברהממוצע ההישגים בתחום בישראל  ,2טבלהכמוצג ב. בישראל החוזקות והחולשות היחסיות

 נמוכים נתוניםוהסתברותוגאומטריהנקודות(, הממוצעים בתחומים  9-)ב במתמטיקהמן הממוצע הכללי 

ממוצעי . עוד נמצא כי נקודות, בהתאמה(, וזה בתחום מספרים דומה לממוצע הכללי 13-וב 8-ממנו )ב

וההישגים בתחומים  גבוהיםפיזיקה נקודות,  5-וב 7-)ב במדעיםמן הממוצע הכללי הישראלי  כימיה

בתחום ביולוגיה דומה  הממוצענקודות(, ו 18-ממנו )ב נמוך מדעיכדורהארץבהתאמה(, הממוצע בתחום 

לממוצע הכללי.

ית הפערים מן הממוצע אשר במגזר דוברי הערבבכל אחד ממגזרי השפה, כתמונה דומה נמצאה על פי רוב 

 יותר מאשר אלו במגזר דוברי העברית.לרוב ניכרים 

2019מחקרטימסבראיבישראלתחומיהתוכןהמהוויםחוזקותוחולשותיחסיות:2טבלה

 

  

פערמממוצעכלליחוזקה/חולשהיחסיתתחוםתוכןתחוםדעת

 מתמטיקה

 +9 חוזקה אלגברה

 0 --- מספרים

 -8 חולשה נתונים והסתברות

 -13 חולשה גאומטריה

 מדעים

 +7 חוזקה פיזיקה

 +5 חוזקה כימיה

 -1 --- ביולוגיה

 -18 חולשה מדעי כדור הארץ
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זרקורעלעמדותתלמידיםבישראלכלפילימודיהמתמטיקהוהמדעים

היבטבותלמידיישראלמתאפייניםבביטחוןרבביכולתםבמתמטיקה)גבוהמכלהמדינות(ובמדעים,

 .לימודייםהישגיםנמצאקשרחזקל

 שמאוד מעריכים וכן אלו ובמדעים  ל שמאוד בטוחים ביכולתם במתמטיקהשיעורי התלמידים בישרא

 המשתתפות במחקר. המדינות השיעור הממוצע בקרבגבוהים הרבה יותר ממתמטיקה 

  הקשר החזק ביותר של הישגים קשרים חיוביים בין עמדות תלמידים והישגים בתחומי הדעתנמצאו .

 .'חש הערכה' לתחום הדעת-ו'אוהב ללמוד'  ים', ופחות מכך עם המדדבטחון ביכולתהמדד 'ם נרשם ע

 .עמדות תלמידים בישראל כלפי המתמטיקה חיוביות יותר מעמדותיהם כלפי המדעים 



, בין מוקד עומדיםודי המתמטיקה והמדעים, כשבעל עמדות תלמידים כלפי ליממאפשר ללמוד טימס מחקר 

היבטי מוטיבציה ללמוד את תחומי הדעת )'אהבה ללמוד את תחום הדעת' קרי מוטיבציה פנימית,  היתר,

תגובות ו'הערכה וייחוס חשיבות לתחום הדעת' קרי מוטיבציה חיצונית( וכן ביטחון ביכולת בתחום הדעת. 

ות חיוביות לשלוש דרגות )עמד אשר נחלק ,לכדי מדד מסכםקובצו התלמידים להיגדים השונים בכל היבט 

 .מאוד, עמדות די חיוביות, ועמדות שליליות(

כמוצג ב במתמטיקהשיעורי התלמידים בישראל  ,3טבלה ביכולתם בטוחים ומאוד( 25%) שמאוד

המשתתפות המדינות  הממוצעים בקרבבהשוואה לשיעורים  גבוהים( 54%) מעריכיםאתתחוםהדעת

, כשבמדד הביטחון בצמרת מדרג המדינות במדדים אלוישראל מדורגת . , בהתאמה(37%-ו 15%) במחקר

שאוהביםמאודלעומת זאת, שיעור התלמידים בישראל ביכולת היא ממוקמת ראשונה מבין כל המדינות. 

(.20%המדינות )בקרב ממוצע ה לשיעור דומה( 19%) ללמודמתמטיקה

שמאודבטוחיםביכולתםבמדעיםשיעור התלמידים בישראל  בכל האמור בעמדות כלפי המדעים, נמצא כי

וישראל מדורגת בין עשר  (,23%המשתתפות )מדינות הממוצע בקרב  בהשוואה לשיעור גבוה( 31%)

דומההמדינות המובילות במדד זה. לעומת זאת, שיעור התלמידים בישראל  מדעים מעריכים  שמאוד

שאוהביםהתלמידים בישראל בשניהם(, ואילו שיעור  36%)המשתתפות מדינות לשיעור ממוצע בקרב ה

 (.35%) המשתתפותמדינות הממוצע בקרב השיעור מ נמוךאף ( 27%) מאודללמודמדעים

 אם כך, עמדות התלמידים בישראל כלפי מתמטיקה, חיוביות יותר מאשר עמדותיהם כלפי המדעים.

בישראלובממוצעהמדינות,שיעוריהתלמידיםשמחזיקיםבעמדותמאודחיוביותכלפיתחומיהדעת:3טבלה

1
  .מדינות בהן המדעים נלמדים כמקצוע אינטגרטיבי 26במדדים אלו ממוצע המדינות מחושב עבור  

ממוצעהמדינותישראלהיבטתחוםדעת

 מתמטיקה

 15%  25% מאוד בטוחים ביכולת במתמטיקה

 37%  54% מאוד מעריכים מתמטיקה

 20%  19% מאוד אוהבים ללמוד מתמטיקה

 מדעים

 1 23% 31% מאוד בטוחים ביכולת במדעים

 36%  36% מאוד מעריכים מדעים

 1 35%  27% אוהבים ללמוד מדעיםמאוד 



ה "ראמ  
למדידההרשות הארצית   

 והערכה בחינוך
  

 משרד החינוך
Ministry of Education 

والتعليم التربية وزارة  
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בישראל, נמצא  חיובי תחום הדעת, בכל שלושת המדדים בין עמדות התלמידים כלפי לימודי קשר

ככל שעמדות התלמידים חיוביות יותר  ,כך(. 8תרשים) בתחום הדעתהישגים הובין  מתמטיקה או מדעים,

 בטוחביכולתבמדד ' חזקיותרקשר חיובי זה בין עמדות והישגים  .כך ממוצע הישגי התלמידים גבוה יותר

הדעת' , דבר שמשתקף הן בפער ההישגים בין תלמידים , בהשוואה לשני המדדים האחריםבתחום

 במתאם שבין העמדות וההישגים בתחום הדעת. שעמדותיהם מאוד חיוביות לאלו שעמדותיהם שליליות וכן

קשרלהישגיםהמדעים,והמתמטיקהוהעמדותהתלמידיםבישראלכלפי:8תרשים

 ביכולתבמקצועבטוח הערכהלמקצועחש ללמודאתהמקצועאוהב



   

 

 

 


