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 רדיגמותפשינוי ה
 חברתי-מוסד למחקר כלכלי

 הודעה לעיתונות

 

 מדוע ההישגים של ישראלמוסד שורש: 
 כל כך נמוכים? PISA-חני הבבמ

 
 מצביע עלמחקר חדש של ד"ר נעם גרובר ממוסד שורש 

 PISA-חני הבמרכזי לכישלון החוזר ונשנה של ישראל במ מקור

ישראלים  הוריםת ההשכלה של רמנתוני היסוד בישראל מצביעים על הפוטנציאל: 
מודעות גבוהה לחשיבות לימודי  גבוהה יחסית למרבית המדינות בעולם; קיימת בארץ

נכונות רבה להשקיע כסף וזמן בתמיכה בתלמידים מחוץ למסגרת ישנה ו ;מתמטיקהה
הישגי . למרות נתוני יסוד אלה, שבדרך כלל קשורים להצלחה בלימודים, הלימודים

 פיז"ה ניתלמידי ישראל נמצאים קרוב לתחתית המדינות המפותחות במבח
השוויון הגבוהה -רמת איישראל ב ,המתפרסמים כל שלוש שנים. כמו כן מתמטיקהב

יבות המחקר של מוסד שורש מצביע על ס בעולם המפותח בהישגים לימודיים.
 מרכזיות וכיוונים לשיפור.

 
 ההמלאעבודת המחקר להורדת 

 להורדת ההודעה לעיתונות
 

 :העיקריים ממצאיםה

 היפךלאלא  – פערים גבוהים עם הישגים גבוהים אינם באים 

  של גדול יותר במאיון העליון  לבין ישראל ממוצע כלל המדינותפער הציונים בין
 91-מאשר במאיון ההציונים 

  קשר חיובי בין השכלת האם להישגי תלמידיםקיים 

  לחשיבות המתמטיקה  בישראל המודעותיחסית, ואמהות ישראליות משכילות
 היא הגבוהה בעולם המפותח

  הםשלמשמעת הרמת , של תלמידי ישראללתפיסתם הסובייקטיבית בניגוד 
על הציונים מחריפה  משמעתהשפעת ה. ביחס למדינות המפותחות נמוכה מאוד

 .יותרל וגדככל שמספר התלמידים בכיתה 

  שיפור המשמעת בישראל לרמה הממוצעת במדינות המפותחות צפוי להעלות
 .נקודות באופן ישיר 20-25-את הציון הממוצע של תלמידי ישראל בכ

 

 

 פירוט וסיכום הממצאים העיקריים בעמודים הבאים
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 הישגים גבוהים אינם באים
 היפךלאלא  – פערים גבוהים עם

 
תשע המחקר של מוסד שורש מצביע על כך שב

 בעולםמעשר מערכות החינוך המובילות 
בהישגיהן  (טאיוואן היא היוצאת דופן)

שוויון -רמת אי, במתמטיקה במבחן פיז"ה
יחסית, וזאת למרות שחלקן מאופיינות נמוכה 

  .בגיוון חברתי ואתני ניכר
 

כפי שד"ר נעם גרובר מראה, התמונה בישראל 
הפוכה בתכלית, עם הפערים הגבוהים בקרב 

הישגים ממוצעת  תהמדינות המפותחות לצד רמ
כל זאת אף בלי ו –מהנמוכות במערב  שהינה

אשר  זרם החרדיב הלומדיםלכלול את הבנים 
לומדים לימודי ליבה והנהגתם מונעת את  אינם

 .השתתפותם במבחן פיז"ה
 
 
 
 
 
 

 פער הציונים בין מממוצע כלל המדינות לבין ישראל
 91-מאשר במאיון ה של הציונים גדול יותר במאיון העליון

 
כי רמת  הרווחת תפיסהד"ר נעם גרובר: "בניגוד ל

קבוצות נובעת מהההישגים הנמוכה של תלמיד ישראל 
החלשות באוכלוסיה, וכי התלמידים החזקים של עם 

 .אין זה נכון, הספר שקולים לטובים שבתלמידי העולם
 – כאשר מתבוננים בעשרת האחוזונים העליונים

ניתן לראות הצטמצמות של  לא –התלמידים המצטיינים 
 שלהציון  "מתרחב.פער ניתן לומר שה ,למעשה. הפער

מהציון הממוצע  קודותנ 28-ישראל נמוך בב 91-ון המאיה
ון מאישל כלל המדינות המפותחות; ב 91-ון המאיה של

 ."נקודות 42-ציון הישראלי נמוך בה של הנבחנים, העליון
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 קשר חיובי בין השכלת האם להישגי תלמידיםקיים 

 
קשר חיובי בין  נמצאמחקר של מוסד שורש ב

רמת ההשכלה של האם לבין הישגי התלמידים. 
ד"ר נעם גרובר: "משמעות הממצאים היא 

חייבת  חינוךשמדינה החפצה בסגירת פערי 
לסייע יותר לתלמידים עם הורים בעלי השכלה 
נמוכה יותר. זה נכון במיוחד בישראל, בה הקשר 

 בין השכלת האם להישגי ילדיה חזק במיוחד."
 

שכלת האם הישראלית אינה גבוהה כאשר ה
מבית ספר יסודי, הציון הממוצע של ילדיה נמוך 

מהציון הממוצע של תלמידים עם אם  20%-ב
 בעלת תעודת בגרות. בצד השני של ספקטרום

, הציון הממוצע של תלמיד ישראלי עם ההשכלה
לעומת  15%-אם בעלת תואר אקדמי גבוה ב

גרות. גם סיימה תיכון עם תעודת ב שאמותלמיד 
המדינות המובילות )בעלות ההישגים  10-ב

הגבוהים ביותר במתמטיקה( קיים קשר חיובי 
 חלשאך הוא  –בין השכלת האם להישגי ילדיה 

 במידה ניכרת מהקשר בישראל.
 
 
 
 
 
 
 

והמודעות לחשיבות  אמהות ישראליות משכילות יותר
 המתמטיקה היא הגבוהה בעולם המפותח

 
לאור הקשר החזק בין השכלת האם להישגי התלמידים, 
לתלמידי ישראל צריך להיות יתרון משמעותי ביחס לרוב 

רמת השכלת ההורים, . ד"ר גרובר מוצא שהעולם המפותח
המחקר  בנוסף, ובמיוחד השכלת האם, גבוהה מאוד בישראל.

החשיבות שמייחסים ההורים ש ראהמ של מוסד שורש
ימודי המתמטיקה היא הגבוהה ביותר והתלמידים בישראל לל

מספר גדול יחסית של שיעורי העשרה , עם בעולם המפותח
 במתמטיקה עבור תלמידי ישראל. 
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 :להישגים הנמוכים של תלמידי ישראל מרכזית סיבה
 רמת משמעת נמוכה מאוד

 
המחקר של מוסד שורש מוצא שלעומת התלמידים 

סבורים רבים  יםתלמידים ישראלבשאר המדינות, 
. קרוב גבוהה מאוד בארץ פרסמשמעת בבתי השרמת ה

טוענים שהמשפט "התלמידים לשליש מהתלמידים 
 ינה נוגעת אליהםאאינם מקשיבים לדברי המורה" 

 לעומת ממוצעים של כרבע –בכלל, או כמעט בכלל 
או כחמישית בקרב כלל  בקרב המדינות המובילות,

 המדינות. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בניגוד למדד הסובייקטיבי המבוסס על תחושת 
התלמידים בנוגע למשמעת, מדד אובייקטיבי 

ד"ר גרובר מוצא מצביע על כיוון הפוך לחלוטין. 
פעמים  3ששיעור התלמידים המאחרים לפחות 

כפול מהשיעור בכלל  כמעטשבועיים מהלך ב
המדינות  כפליים הממוצע שלהמדינות ויותר מ

מצד שני, ים ביותר. בעלות ההישגים הגבוה
כמעט שלושה המחקר של מוסד שורש מראה ש

רבעים מהילדים בעשר מדינות בעלות ההישגים 
הגבוהים ביותר אינם מאחרים כלל לעומת פחות 

 מחצי מהתלמידים הישראלים.
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אף פעם או כמעט אף פעם

"התלמידים אינם מקשיבים לדברי המורה"
התפלגות התגובה להיגד
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 יותרל וגדעל הציונים מחריפה ככל שמספר התלמידים בכיתה  משמעתהשפעת ה
 

בקרה על  בבחינה סטטיסטית, תוך
משתנים רלוונטיים רבים, כגון 
המדינה, השכלת ההורים, שעות 
הלימוד במתמטיקה, שיעורים 
פרטיים, גודל הכיתה ורמת המשמעת 
האינדיווידואלית של התלמיד, ד"ר 
גרובר מוצא כי לרמת המשמעת 
הממוצעת בכיתה השפעה רבה על 

שפעה זו ה. הישגי התלמידים
 ר. מתגברת ככל שהכיתה גדולה יות

 
המחקר של מוסד במילים אחרות, 

אווירת חוסר משמעת שורש מוצא ש
פוגעת יותר בהישגי התלמידים 
בכיתה גדולה מאשר בכיתה קטנה. 
תוצאה זו רלוונטית במיוחד לישראל, 
בה קיים השילוב של כיתות גדולות 

 ורמת משמעת נמוכה. 
 
 

 העלאת רמת ההישגים של תלמידי ישראל
 

צפוי  במדינות המפותחות תממוצעלרמה ההמשמעת בישראל שיפור  על פי מחקרו של ד"ר נעם גרובר, 
נקודות באופן ישיר, אף בלא הקטנת הכיתות.  20-25-בכ הממוצע של תלמידי ישראל להעלות את הציון

מעמדם בנוסף, כיוון שעלייה כזו ברמת המשמעת תשפר משמעותית גם את תנאי העבודה של המורים ואת 
המקצועי, סביר כי הדבר יסייע למשוך כוח עבודה איכותי למקצוע ההוראה, ויביא במהלך הזמן לעלייה 

 .נוספת בהישגי התלמידים הישראלים
 

 תלוי לחקר מדיניות-דוד, הוא מכון עצמאי ובלתי-חברתי, בראשות פרופ' דן בן-מוסד שורש למחקר כלכלי
ועל החברה האזרחית בישראל. מוסד שורש מספק מידע העורך מחקרים מבוססי עובדות על המשק 

למקבלי ההחלטות המובילים בישראל ולציבור הרחב במדינה ומחוצה לה באמצעות תדרוכים ופרסומים 
של סוגיות שורש מולן ניצבת המדינה. המוסד מציע חלופות  וממדיהןברורים ונגישים על מקורן, אופיין 

 רה בישראל וליצירת הזדמנויות שוות יותר לאזרחיה.מדיניות לשיפור רווחת כל חלקי החב
 

  .054-469-3253: ד"ר נעם גרוברלפרטים נוספים ולתיאום ראיון נא לפנות ל

 

 

*השפעת המשמעת על הציון לפי גודל הכיתה

של התלמיד וממוצע )השכלת הורים , מדינה: תוספת לציון תוך בקרה על משתנים* 
.משמעת אינדיווידואלית, גודל כיתה, שיעורים פרטיים, שעות מתמטיקה, (כיתתי
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