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  מבוא

. דומה כי כבר משחר ימיו גילה האד� נטייה או רצו� לעמוד על טיב� של הדברי� הסובבי� אותו

באומר� כי הערכה היא הביטוי ) worthen et al., 1997(� ועמיתיו ' וורתהיטיבו לנסח זאת

התנהגות זו נושאת לעיתי� אופי רשמי וכוללת , לדבריה�. הבסיסי של ההתנהגות האנושית

, מצר. (ולעיתי� היא נוטה להתבסס על רוש� אישי בלבד, מקיפות וממוסדות, פעולות שיטתיות

2005 .(  

 כדי 1900" פעל רבות ב, הנחשב לאבי תנועת המבחני� בארצות הברית, )Thorndike(תורנדייק 

, ואכ�. לשכנע מחנכי� שפעולות המדידה של שינוי ההתנהגות האנושית ה� חשובות ורצויות מאוד

הישגי� לימודיי� . הלכה והתפתחה במש% השני�, ובכלל זה מבחני ההישג, טכנולוגיית המבחני�

  ).2005, מצר( בהערכת תלמידי� היו לאחד המשתני� הרווחי� ביותר

במש% מאות שני� מאז הקמת בתי הספר הפורמאליי� ועד היו� עוסקי� בשאלה כיצד ראוי 

התשובות . מיומנויות וערכי� וכיצד ראוי להערי% את מידת קליטת� והפנמת�, להקנות ידע

  .י�לשאלות אלה אינ� אחידות והשונות בתשובות מצביעה על גישות שונות להערכת הישג

, הויכוח אינו ת�, ג� כאשר מערכת חינוכית נוקטת עמדה ומאמצת גישה כלשהי להערכת הישגי�

הא� הגישה להערכה תרמה : קשורה ג� בשאלות כמו, כיצד ראוי להערי% הישגי�, מפני שהשאלה

בידי מי יש להפקיד את ביצוע ? הא� רמת ההישגי� של הלומדי� עלתה ? לשיפור החינו% 

על המוטיבציה ,  השפעתה של הגישה להערכה על יחסו של התלמיד לבית הספרמהי? ההערכה 

מהי ההגדרה ? מה� הציפיות מ� ההערכה ומה היא אמורה לבדוק ? ועל הרגלי למידתו , שלו

מהי הדמות ? ומה ראוי לטפח בקרב התלמידי� , לימודי וחינוכי" הישג"הרצויה של המושג 

  ).2005, זוהר(וד וע? הרצויה של בוגר מערכת החינו% 

  

אמשי% במבט מעמיק על מער% , במאמר זה אפתח בתיאור תולדות הערכת ההישגי� בישראל

בכל הנוגע להערכת תלמידי� , בחינות הבגרות ואסיי� במחשבות על המצוי למול זה הראוי

  . כזו המזמנת  אקלי� בית ספרי מיטבי"אכפתית ומעצימה , מושכלת ובעלת ער%

  

  סקירה היסטורית  �הערכת הישגי� 

  " מדרי% למידה– חלופות בהערכת הישגי�) "2005. ('ת, זוהר:מתו%

  

בתקופה .  תקופה זו מתחילה ע� הקמת� של בתי הספר הפורמאליי�– התקופה הטרו� מודרנית

פה ובכתב ושחוברו בידי "זו התבססה הערכת ההישגי� בעיקר על מבחני� שכללו שאלות בעל

קופה זו אומרת שאת תפקיד ההערכה מבצע מי שמופקד על תהליכי הגישה המאפיינת ת. המורה

תפקיד זה התאפיי� בשילוב מלא בי� תהלי% ההוראה לבי� תהלי% . למידה בפועל"ההוראה

  .מעמדו של המורה נתפס כסמכות מקצועית וכסמכות פדגוגית. ההערכה

  

  



מי� לבתי הספר  הוקמו בתי ספר הדו19"במחצית השנייה של המאה ה –התקופה המודרנית 

ו� והשוויע התפשטות ההומניז� ורעיונות החופש בתי ספר אלה קמו על רק.  לנו היו�המוכרי�

כל אלה הביאו לצמיחתה של התנועה שקראה להעניק חינו% . ועל רקע ההתפתחות התעשייתית

ההנחה היתה שילדי� באותו גיל כרונולוגי ה� ג� בעלי פוטנציאל . להמוני� בתמיכת המדינה

מורה , משמע. פועל יוצא מרעיו� השוויו� היה הנהגת שיטה דידקטית אחת לכול�. שיבה דומהח

גישה זו . כשדרכי ההוראה וההערכה ה� אחידות ובאחריותו של המורה, אחד מול קבוצה גדולה

סמכותו ויכולתו של המורה להערי% באופ� , אול�". הגישה המסורתית"מזוהה ע� הביטוי 

המנתקי� את המורה מ� " מבחני� המודרניי�"ערה לטובת הגישה שדגלה במקצועי הלכה ונתער

נשמעה קריאה : מבחני� אלה צמחו על רקע הביקורת כלפי המבחני� שביצעו המורי�. ההערכה

לחבר מבחני� בעלי דיוק מדעי הדורשי� התמחות של בעלי מקצוע השונה במהותה מהתמחותו 

ומעמד בתי הספר בקהילה נקבע לפי , שייה משגשגתפיתוח מבחני ההישגי� הפ% לתע. של המורה

תעשייה זו של ייצור מבחני� סטנדרטי� לבתי הספר צמצמה במידה רבה . תוצאות מבחני� אלה

  . חלק� של המורי� בחיבור מבחני�את

  

עד אז פעלו בחינו% שלושה זרמי� .  נחקק בישראל חוק החינו% הממלכתי1953בשנת 

ד מ� הזרמי� היו בתי ספר לכל אח. זר� העובדי� ומזרחי,  הכלליהזר�: אידיאולוגיי� עיקריי�

 לא נתקבלה על ידי משרד החינו% כל 1955עד . ר פעלו בהתא� להשקפה חינוכית מוגדרתמשלו אש

, בפועל. ועד אז ג� לא בוצעה הערכת הישגי� פורמאלית, החלטה פורמלית בנושא הערכת הישגי�

  . חריות�פעולה זו בוצעה על ידי המורי� ובא

המבח� כונה בש� . 1955"המבח� הארצי החיצוני להערכת הישגי� לימודיי� נער% לראשונה ב

בבתי הספר היסודיי� במתכונת של ' והוא בח� את הישגי כל תלמידי כיתות ח" מבח� הסקר"

המבח� נועד למיי� את הבוגרי� למגוו� בתי ספר על ). 2005,  אצל זוהר1990, לוי" (כיסוי מלא"

דיי� שהעיקריי� שבה� היו בתי ספר תיכוניי� שקיימו בחינות בגרות ובתי ספר מקצועיי� יסו

מעורר , טענו נגדו שהוא מעודד למידה שטחית: מבח� הסקר זכה לביקורות חריפות. שלא עשו כ�

פוגע במעמד המורה ומגביל את האוטונומיה המקצועית שלו בכ% , לח+ וחרדה בקרב התלמידי�

 בוטל 1973בשנת .  הוא שמורי� אינ� מסוגלי� לבצע הערכה של תלמידיה�שהמסר הסמוי בו

הויכוח סביב מבח� זה עורר את מודעות הציבור לקושי ולפג� שבהישענות הבלעדית . מבח� הסקר

. על מבחני� סגורי� חיצוניי� ובהסקת מסקנות מכריעות על חיי התלמיד על סמ% תוצאותיה�

שגי� לא קיי� משרד החינו% הערכת הי, � שני� לאחר מכע� ביטול מבח� הסקר ובמש% כעשר

  .שיטתית ושוטפת במערכת החינו% בישראל

הצור% בחיזוק סמכותו של המורה בתחו� הערכת הישגי� והצבת סימני שאלה לגבי הרלוונטיות 

הולידו את התפיסה , של עקרונות פסיכומטריי� מסויימי� להערכה של הישגי� לימודיי�

  ).2005,  אצל זוהרLewy, 1996(בהערכת הישגי� מודרנית "הפוסט

  

  ) ועד ימינו20"משנות השמוני� של המאה ה(מודרנית "התקופה הפוסט

על רקע ההתפתחות המהירה של הידע והשינויי� שחלו , 20"החל משנות השמוני� של המאה ה

דרניי� שבה ועלתה הקריאה לבחו� מחדש את כדאיות השימוש במבחני� המו, בתכניות הלימודי�

הקריאה לשינויי� בתחו� ההערכה שיקפה את אי הנחת מהשפעת� . ככלי עיקרי להערכת הישגי�



על אי הכשרתו של בוגר , השלילית של מבחני� אלה על רגשות התלמיד והרגלי הלמידה שלו

מערכת החינו% לתפקוד הול� בשנות האלפיי� ועל פיחות במעמד המורה ופגיעה בהוראה 

  ).2005,  אצל זוהרResnick, 1987, 1998, � חורי�לוי� וב(ובלמידה 

ובאותה עת ג� העצימה , הקריאה נגד המבחני� הסגורי� בסו. שנות השמוני� הלכה והתגברה

לבצע פעולות , את ערכו של המבח� הפתוח אשר מזמי� את הנבח� להתמודד ע� משימה מורכבת

 תפקוד ברמה של חשיבה עילית ב משימות הדורשות"להתבטא באופ� חופשי וכיו, ולתאר אות�

)Lewy, 19962005,  אצל זוהר.(  

, כמותיי� לשיטות הערכה אחרות" על רקע זה חל מעבר משימוש בלעדי במבחני� סגורי�

" הערכה"הוחל. באופ� רשמי למונח " מבח�"המונח ". חלופיות"המכונות , ביצועיות ואותנטיות

)Assessment) (1998, לוי.(  

, בהיעדר החלטה פורמלית כיצד לפעול, 1992 ועד 1973"ב" מבח� הסקר "מאז ביטול, בישראל

סקר ממצה של הישגי� במקצועות . התקיימו מדי פע� בדיקות מדגמיות שונות להערכת הישגי�

לימוד שוני� נער% בכיתות של בתי הספר היסודיי� על ידי צוות מהאוניברסיטה העברית 

דיוויס , באשי ; 1977,  דיוויס ובאשימינקובי+" (ירמחקר ו� ל"דוע בש� סקר זה י. בירושלי�

אשר , מיכאל ענבר' בעקבות סקר זה מונתה ועדה בראשות פרופ). 2005, אצל זוהר, 1981, וקאה�

אשר בשלב , חו+ בית ספרית , המליצה על הקמה מבוקרת ומצומצמת של מערכת משוב ארצית

אכ� סדרה של סקרי הישג ארציי� ו. ראשו� תתמקד במעקב ובהערכה של הישגי� לימודיי�

בתי הספר יכלו להשתמש ג� . התקיימו על ידי האג. לתכניות לימודי� במקצועות לימוד שוני�

במבחני� של האג. לתכניות לימודי� וג� בממצאי� כדי לפרש באמצעות� את מקומו של בית 

 קיימו 1991שנת עד . הספר או את מקומה של כיתה או תלמיד בודד בקרב אוכלוסיית בני גילו

דול בקרב אנשי חינו% בכל הרמות ובקרב מבחני� אלה עוררו רעש ג. � שוני�בישראל סקרי הישגי

הביקורת התמקדה בחרדה שנוצרה בקרב המורי� ובקרב התלמידי� לקראת . הורי� ואנשי ציבור

רגמטי ובעובדה שהמבחני� היו בנויי� על אוס. פריטי� מנותקי� מהקשר וחסרי ער% פ, הבחינות

בשיטת הציינו� ובתוצאות הלוואי של המבחני� על , הביקורות התמקדו באיכות המבח�. והשכלתי

הביקורות שימשו זרז להחלטה לשנות את מבנה בחינות המשוב . ההוראה והלמידה בבתי הספר

ע� ) חיצוני(בדר% המשלבת משוב ארצי , בישראל וברוח זו הוחלט לפעול בדומה לדג� האנגלי

החיצוני , מאפשרת לכל אחד מהמשובי� " המשוב המשולב"שיטת ). פנימי(ת ספרי משוב בי

המשוב ). 1996', חוזר מיוחד ד, חוזר המנהל הכללי(להציב מטרות ודרכי הפעלה שונות , והפנימי

עוסק , והמשוב הפנימי, הארצי מבטיח את דרכי המדידה העומדות בבקרות הפסיכומטריות

  . ספרית"ומטרתו להציע גישה חלופית בית, ספרבמבחני� פנימיי� של בית ה

' פרופ, יזמה המדענית הראשית של משרד החינ% דאז, ברוח המגמה להפריד בי� שני המשובי�

' פיתוח מאגר משימות לימודיות במקצועות שוני� ולדרגות כיתה שונות בראשות פרופ, פרלה נשר

נבנו מאגרי� בקריאה ). הבית ספרי(י המאגר אמור היה לתת את התשובה למשוב הפנימ. אריה לוי

 80%"כ. של בית הספר היסודי' במתמטיקה ובמולדת וחברה לתלמידי כיתה ד, ובכתיבה בעברית

. ברירה"השאר ה� פריטי� רבי, מ� הפריטי� המרכיבי� את משימות המאגר ה� פריטי� פתוחי�

בתי ספר ( המפקחי�  פעל המאגר בצורה מבוקרת בבתי הספר שנבחרו על פי המלצת1996משנת 

את המהל% ליווה צוות הערכה שהגיש את מסקנותיו ). שאימצו דרכי הערכה אלטרנטיביות

  . להנהלת המשרד ובו המלצות לגבי המש% ואופי פעילות ההטמעה



מבחני המשוב . במהל% השני� הל% ודע% השימוש במשוב הפנימי במתכונת של מאגר משימות

מדד  (  ב" תלמידי� נבחני� במבחני המיצ2002משנת . התקיי�ממשיכי� ל,  לעומת זאת, הארצי 

הרשות (ה " מבצעת אות� ראמ2006משנת . הבנויי� על סטנדרטי�) יעילות וצמיחה בית ספרית

ובודקי� ארבעה תחומי ' ח"ו' ה', המבחני� מועברי� בכיתות ב). הארצית למדידה והערכה בחינו%

בנוס. מועברי� שאלוני� העוסקי� באקלי� . לוגיהחשבו� ומדע וטכנו, אנגלית, שפת א�: ידע

  . הלימודי בבית הספר ובסביבה הפדגוגית

  

בשנה זו החלו לפתח . גישת הסטנדרטי� מערכת החינו% בישראל אימצה את 2000החל משנת 

להשביח את "סטנדרטי� בתחומי דעת שוני� ולהנהיג מעבר לחינו% מבוסס סטנדרטי� במטרה 

לחזק את יכולת� המקצועית , להעלות את רמת ההישגי� של התלמידי�, מערכת החינו% ולקדמה

לסייע לרשויות לארג� את העבודה בצורה יעילה וחסכונית יותר ולפקח על , של המורי� והמנהלי�

  ).2005, "מערכת חינו% מבוססת סטנדרטי�"דבר המנהלת הכללית בתו% החוברת (" ביצועה

מבחני� המודדת את מידת העמידה בסטנדרטי� המחקר בארצות הברית מגלה כי מערכת 

ומונעת מבתי הספר לטפח , מאשררת וא. מחזקת הוראה ולמידה המבוססות על הרצאה ושינו�

הוראה ולמידה לקראת "ובסופו של דבר , כישורי� קוגניטיביי� מסדר גבוה בקרב התלמידי�

  ). מכו� מנדל–ושאול ברקת "אלמוג, פישר(הופכת לפדגוגיה המרכזית של בית הספר " בחינה

" אבל בישראל חינו% הוא תהלי% של בחינה, חינו% הוא תהלי% של למידה: "שר�' כפי שניסח פרופ

  ).2010, פברואר, הד החינו%(

   

  בחינות הבגרות בישראל

מערכת החינו% הישראלית מיטלטלת בי� שתי מטרות אשר מושכות אותה לעיתי� לכיווני� 

ברקע מתקיי� מתח בי� השאיפה להקנות ידע ). 1993, גזיאל(ות שוויו� מול מצוינ: מנוגדי�

ככלי של הבוגרי� (לבי� השאיפה להקנות מיומנויות למידה ) כבסיס המשות. לכל בוגרי המערכת(

  ).ביציאת� מהמערכת

. החינו% במרבית מדינות העול� המערבי' היא מלווה את מע, דואליות זו אינה ייחודית לישראל

אי� מדיניות מוצהרת .  החינו% הישראלית לא נקבעו סדרי עדיפויות שינחו אותהלמערכת, ע� זאת

מהות הידע והכישורי� שהוא אמור , שמפורטי� בה מטרות ומבנה רצוי של החינו% התיכו�

  .להקנות לתלמיד או שיטות ואמצעי הוראה

 פי שיעורי מערכת החינו% העל יסודי מנותבת רובה ככולה על ידי בחינות הבגרות ונבחנת על

  .שה� יעד נוח למדידה, הזכאות לתעודת בגרות

בשוויוניות , בהרחבת מעגל הלומדי�, ע� הזמ� הוש� דגש מיוחד בהפחתת שיעורי הנשירה

ובהכרה בצרכי� השוני� וביכולת השונה של כל תלמיד וזאת כחלק ממגמה כללית של תפיסה 

באופ� פעולת המערכת לש� השגת קיי� ניגוד , ע� זאת. חברתית אינדיבידואליסטית יותר

 בי� הרצו� להכתיב בסיס ידע משות. ולפקח עליו באמצעות בחינות אחידות ברמה –מטרותיה 

 מטרה הכרוכה –לבי� הרצו� להגדיל את האוטונומיה הבית ספרית , ארצית בסיו� הלימודי�

ידת השפעתו של גיוו� המגדיל את מ, בגיוו� שיטות הלמידה וההערכהבהגדלת כוח� של המורי� ו

מערכת ההשכלה הגבוהה היא גור� מתערב רב , בנוס.. המורה על תעודות הבגרות של תלמידיו

  .השפעה אשר מכתיב אילו מקצועות יועדפו ומשפיע על התכני� הנלמדי�



. בתי הספר ומערכת החינו% כולה, בחינות הבגרות משמשות מדד עיקרי להערכת התלמידי�

ה� נעשות גור� רב השפעה בחייה� של בוגרי מערכת ,  הישגי� ולמיו�בהיות� כלי מרכזי לבחינת

עקב כ% ה� ממקדות אליה� תשומת לב ציבורית רבה ומשמשות מוקד כוח בידי משרד . החינו%

  . החינו%

  

, כפועל יוצא מדואליות זו במטרות המערכת כולה, במהל% השני� נראה כי מטרת בחינות הבגרות

מטרת בחינות , מחד גיסא: למשל בי� טיפוח היחיד לבי� אחידות, ימיי�מכילה ג� היא ניגודי� פנ

בהיות� מנגנו� ממיי� ומנתב להשכלה הגבוהה ולחלקי� שוני� , הבגרות היא לעודד מצוינות אישית

הבחינות מכוונות להכשיר את התלמידי� לאזרחות ולסייע ביצירת , מאיד% גיסא, בשוק העבודה

הגישה האינדבידואליסטית הובילה . ובי� התלמידי� באותו בית ספרסטנדרטיזציה בי� בתי הספר 

וכ� להכרה בקשיי� של אוכלוסיות ושל , לבניית תוכניות אישיות יותר המותאמות לכל תלמיד

דואליות זו מובילה ליצירת מערכת המתקשה לממש את ). לקויי למידה ועוד, עולי�(פרטי� 

 .אלא נעה ביניה� לסירוגי�, ואינה משלבת אות� זו בזומטרותיה מאחר שהיא אינה מכריעה ביניה� 

  ).2003, סחייק(

ההצעות לשנות את בית . בכל תקופה של רפורמה בחינו% יש עדיי� קונפליקטי� על ערכי� בחברה

 Tyack&Cuban.  (לעיתי� ע� שמות חדשי� א% ע� אות� המסרי�, הספר חוזרות על עצמ�

מערכת החינו% עולה מטרה אחת שנותרה עקבית לאור% מתו% השינויי� התכופי� ב  ). 1995,

  . להביא לעלייה בשיעור הזכאי� לתעודת בגרות: השני� והיא

שלפיה יש , גישת המטוטלת החינוכיתמזכירי� בספר� תפיסה המכונה ) 1999(גלוברמ� ועיר� 

קובעי המדיניות דוחפי� לשיטה : תהלי% מחזורי שבו בכל חמש שני� לער% מתחל. החזו�

ולאחר שמתחוור כי השיטה אינה ממלאת , שה� רואי� בה פתרו� אידיאלי לכל הבעיות, מסוימת

טיאק . ושוב דוחפי� לשינוי החזו� והשיטה, ה� מתאכזבי�, אחר כל הציפיות ולעיתי� א. מזיקה

  וטועני� כי מחזורי "מחזורי מדיניות"מכני� תופעה זו בש� ) Tyack&Cuban ,1995(וקוב� 

ובעי� מ� הקונפליקטי� על ערכי� ואינטרסי� שה� חלק בלתי נפרד מבית הספר המדיניות נ

, הכותבי� טועני� כי מחזורי המדיניות משקפי� תפיסות פוליטיות של מעצבי מדיניות. הציבורי

ה� . בדר% כלל נעה המטוטלת של הרפורמות מליברליות לשמרנות ולהיפ%, לטענת�. פוליטיקאי�

שרפורמות אינ� נגזרות בהכרח מהתפתחות ,  החינו% הציבורי מוכיחהטועני� כי ההיסטוריה של

שינוי , אלא ה� תולדה של אינטראקציה בי� גישות מוסדיות ארוכות טווח, או מהבנה מתקדמת

לעיתי� בש� חדש אבל , רוב תכניות השינוי בבתי הספר מופיעות במחזורי�. שיח מדיני וחברתי

  .ע� מסר חוזר ונשנה

אשר לא שוררת בה , ת החינוכית בישראל הפועלי� בחברה פלורליסטית רב ערכיתמעצבי המדיניו

מתמרני� בי� קבוצות האינטרס השונות בהתא� לעקרו� המטוטלת , הסכמה על מטרות החינו%

א% , המטוטלת מתייצבת אחרי כל שינוי בנקודת שיווי משקל אחרת. הנגזר מתורת הקבוצות

  ).1993, גזיאל(בחברה נשמר האיזו� בי� המגמות הסותרות 

אפשר שהשינויי� נובעי� . מאז שמוסדו בחינות הבגרות בישראל עברו עליה� שינויי� רבי�

וכל אחד , שרי החינו% המתחלפי� מעלי� יוזמות שונות לשיפור המערכת: מהמטוטלת החינוכית

  . שאינו תמיד חופ. לחזונ� של קודמיו, מה� פועל על פי חזונו



לענייני� , נוגעות בי� היתר,  הדילמות שבה� עוסקי� קובעי מדיניות החינו%נית� לסכ� ולומר כי

לסתירה שבי� , לאחידות מול גיוו�, לקונפליקט שבי� גישה שוויונית לגישה אליטיסטית: האלה

עקרו� הבחירה החופשית ואוטונומיה ובי� מגמה לאחידות ריכוזיות והשוואת סטנדרטי� וכ� 

ותחרות המלווי� את מער% הבחינות מהווי� אתגר ללמידה ולייעולה  באיזה מידה לח+ –לסוגיה 

השאלה העומדת על הפרק היא כיצד מתמרני� מעצבי .  אלה פוגעי� באיכותה–או שמא 

, גזיאל(המדיניות החינוכית בי� המגמות האידיאולוגיות הסותרות ובי� האינטרסי� השוני� 

1993.(  

משרד החינו% הפעיל . שנות את מתכונת בחינות הבגרות מתאפיינות בניסיונות רבי� ל90"שנות ה

אפשר שבתקופה זו הגיעה הטלטלה של . תכניות שמטרת� העלאת שיעור הזכאי� לתעודת בגרות

  . לשיאה) למשל, רמת לימודי� אחידה מול מצוינות(המערכת בי� מגמות שונות 

של בית הספר ושל , פרטקיומה של מערכת בחינות חיצוניות שעל פיה� מוערכי� ההישגי� של ה

. הייתה נתונה לביקורת ולוותה בדיוני� ציבוריי�, מערכת החינו% עוררה מאז ומתמיד שאלות

מתמיכה בקיו� בחינות ארציות אחידות ועד לדרישה לביטול� המוחלט : הדעות המובעות ה�

 בהערכה המצדדי� בקיו� בחינות ארציות מצייני� את העובדה כי. והמרת� בבחינות בית ספריות

חיצונית נית� בידי משרד החינו% והתרבות מכשיר רב עוצמה להשפיע על דרכי ההוראה ודרכי 

כמו כ� הבחינות . מורי� יכינו את תלמידיה� לבחינות ותלמידי� יתכוננו לבחינות. הלמידה

החיצוניות מאפשרות למשרד לעצב במידה רבה את מימוש� בפועל של ההנחיות לגבי בחירת 

  .כי לימודתכני� ודר

כנגד גישה זו מועלי� טיעוניה� של המתריעי� מפני הכוונתה של מערכת החינו% בדר% 

, ב� אליהו(מעמדו המחנ% של בית הספר עלול להתערער . שריכוזיותה מודגשת יתר על המידה

1998 .(  

ישגי� אל בית משנות השישי� ואיל% הועלו הצעות שונות בנוגע להעתקת המוקד של הערכת הה

ההערכה "שני� האחרונות התבססה בשדה החינו% בארצות המערב גישת כמו כ� ב. רהספ

,  הגישה הזאת התפתחה כתגובת נגד לפרדיגמה הפסיכומטרית המבוססת על מבחני�".החלופית

  ). 1995, בירנבוי�" (בחירת תגובה"מסוג " סגורי�"בעיקר מבחני� סטנדרטיי� 

משו� שההוראה , % שתהלי% ההוראה נמצא ניזוקמתנגדי הגישה הפסיכומטרית מצביעי� על כ

את עניי� שילוב , בי� היתר, גישת ההערכה החלופית מדגישה". מכוונת לבחינות"הופכת להיות 

מציגי� מאז� ) 1996(איל� ועמיתיו . הערכת ההישגי� בתהלי% ההוראה תו% כדי גיוונה והעמקתה

  :ימית של בית הספרשל אפיוני� במעבר ממצב של הערכה חיצונית להערכה פנ

  . להערכה מתמשכת של הישגי�–מהערכה חד פעמית 

  .למידה"  להערכה מעצבת תהליכי הוראה–מהערכה מסכמת 

  . לדיאגנוסטיקה והיזו� חוזר לתלמיד–מציו� ממוצע 

  ).רמות חשיבה גבוהות( לרב כיוונית –) ידע(מהערכה חד כיוונית 

  .וראה והלמידה להערכה התואמת את הה–מהוראה תואמת לבחינה 

  . להגברת האוטונומיה של המורה–משוויו� הזדמנויות בסיו� 

מניסיו� העבר הופקו לקחי� הנוגעי� ליתרונות וג� לחסרונות של שיטת ההערכה , ע� זאת

  .שראוי להימנע מנטישה מוחלטת של דרכי ההערכה המסורתיות, המסקנה היא. החלופית

כגישות ) סיכומטרית וגישת ההערכה החלופיתהגישה הפ(במקו� להעמיד את שתי הגישות 

  . ראוי לראות בה� שתי גישות המשלימות זו את זו, סותרות



  :שלושה עקרונות מנחי� בפיתוח התפיסה המשלבת את הגישות השונות בהערכת ההישגי�

  . הערכה המקיפה את כל תחומי התפקוד של אישיות הלומד על מגוו� רמותיה�– רב כיווניות

  . שימוש במגוו� כלי� ודרכי� של הערכת הישגי�– רב שיטתיות

זוהי הערכת הישגי� ,  הערכת הישגי� אינה מתרחשת בנקודת זמ� מסוימת– רצ� והמשכיות

  .מתמשכת ומצטברת

יישו� מרבי של העקרונות המנחי� האלה אפשרי בהערכת ההישגי� הבית ספרית במידה רבה 

  .יותר משהוא אפשרי בבחינות הבגרות החיצוניות

חיזוק מראשית שנות השמוני� חלו בחינו% העל יסודי כמה התפתחויות המאפיינות תהליכי� של 

ג� בהרחבה של תחו� הערכת ההישגי� הבית , בי� היתר, חיזוק הכרו%, האוטונומיה המוסדית

  . ספרית

  "2000בגרות "פרויקט 

שייעודה היה ,  ב� פר+מרי�'  מינתה השרה שולמית אלוני ועדה ציבורית בראשית פרופ1993במר+ 

לבחו� את מתכונת בחינות הבגרות והגמר בזיקה למבנה הלימודי� ולהיקפ� בחטיבה העליונה "

  ". של בתי הספר העל יסודיי�

מטרתו הסופית של המהל% המוצע היא להגיע למצב שבו תתקיימנה במערכת החינו% בישראל 

 בית ספריות שוות ער% לבחינות לצד� יהיו הערכות. שלוש עד ארבע בחינות בגרות ארציות

  .הארציות

ההערכה הארצית . ברישו� ההערכות בתעודת הבגרות לא תהיה הבחנה בי� שני סוגי הציוני�

ההערכה הבית ספרית . מבוססת על חישוב הממוצע של ציו� בחינה ארצית וציו� שנתי בית ספרי

תרגיל מעבדה , פרויקט מעשי, עבודה עיונית, יכולה להתבסס על מכלול של נתוני� לרבות בחינה

מעמד� של ההערכות הבית ספריות יהיה זהה למעמד ההערכות הארציות בתנאי שהבחינות . ועוד

  .שיפקח עליה�, הבית ספריות תאושרנה על ידי משרד החינו%

בתי הספר יזכו בהסמכה להערכת הישגי תלמידיה� א� יעמדו " ועדת ב� פר+"על פי המלצות 

שימוש ; הוראה מגוונת המבטיחה למידה מעמיקה: פעילות לימודית מתאימהבתנאי� של הנהגת 

; בכלי הערכה שוני� לצור% מת� משוב לתלמיד לשיפור הלמידה ולצור% קביעה של רמת הישגיו

; )רפלקציה(שיתו. מרבי של התלמיד בקביעת תבחיני� להערכה ופיתוח תהליכי שיקו. עצמי 

  . וש שנות הלימוד בחטיבה העליונהקיו� הערכה רצופה ומצטברת במש% של

זו (מטרת שינויי� אלה במתכונת בחינות הבגרות היא להקטי� את השפעת הבחינה החיצונית 

ולהגדיל את ) פליטה ושכחה, כתיבה, לעיסה, דחיסה, שהפכה את הלימוד לאקט מיכני של שינו�

  . משקל ההערכה הבית ספרית במהל% הלימודי� במש% כל שנות הלימוד

תועמק הלמידה במקצועות הנלמדי� בבית הספר העל , פייה היא שבעקבות שינויי� אלההצי

  .ותחוזק האוטונומיה הבית ספרית, יסודי

הופעל כניסוי שמטרתו לבחו� דרכי� לשינוי " 2000בגרות "פרויקט החלופיות בהערכת הישגי� 

מיד במבח� הישימות את ונועד בי� היתר להע, מתכונת בחינות הבגרות לפי המלצות ועדת ב� פר+

  .היבטיה השוני� של הערכת ההישגי� הבית ספרית

 בתי ספר ברחבי האר+ 22"  צוותי מקצוע ב43 שנות פעילות שבמהלכ� הוכשרו 5הפרויקט השלי� 

נבח� היישו� הרעיוני , במסגרת הפרויקט. להפעלת� ולהטמעת� של דרכי הוראה והערכה חלופיות

  .ל הערכה חלופית המתבצעת במסגרת בית ספריתוהמעשי של התפיסה הפדגוגית ש



ט יכול להוות "תשנ" ה"המהל% של הטמעת שינוי בדרכי ההוראה וההערכה שהתקיי� בשני� תשנ

הפרויקט הוכיח . שלב ראשו� בהחדרת שינוי מערכתי במדינת ישראל בכל הנוגע לבחינות הבגרות

אלא יש עמה , לא רק אפשריתכי העברת האחריות להערכת הישגי הלמידה לרמה הבית ספרית 

ברוח הגישות הפדגוגיות החדשות , למידה והערכה/ג� פוטנציאל לשיפור ולקידו� תהליכי הוראה

, גישות אלה רואות את הלומד במרכז התהלי% החינוכי בזיקה הדוקה להקשר. של העשור האחרו�

   ).Shepard, 2000(נבנה הנתמ% בתהליכי� חברתיי� , ואת הידע הנלמד כתוצר אישי

ניכרת האמונה כי הערכת הישגי� עשויה להפו% לחלק אורגני בתהלי% " 2000בגרות "בפרויקט 

על פי גישה זו תהלי% הערכת ההישגי� הופ% . הלמידה ולא רק כמכשיר דיאגנוסטי או ממיי�

  . להזדמנות למידה

מש% ה: בהסתמ% על ממצאי הבקרה גיבשה הועדה הבי� אוניברסיטאית המלצה אשר תמציתה

בשלב . ב"כבר בתשס,  בתי הספר והכנות למיסוד הפעולה בהיק. ארצי22"הפעלת התכנית ב

ביניי� המליצה הועדה ג� לקיי� מחקר הערכה לבחינת התכנית בתנאי הפעלה רחבי� ולא בתנאי 

  . עוד המליצה הועדה להקי� מנהלת שתחלוש על המער% הארגוני הנדרש להנהגת התכנית. פרויקט

שהיה שר החינו% דאז קיבל את ההמלצות והיה נכו� לערו% שינויי� בבחינות הבגרות יוסי שריד 

הממשלה , אול� אז חל מהפ% פוליטי.   בחינות בגרות ויועברו להערכה בית ספרית4כ% שיבוטלו 

  . כ% שנוצרו נסיבות מדיניות וכלכליות חדשות שלא אפשרו את המש% המהל%, התפרקה

פעלו מעצבי המדיניות החינוכית להחזרת ,  בי� קבוצות האינטרסכדי למנוע עימותי� חריפי�

שתת� מענה לציפיות הסביבתיות המשתנות וליחסי הכוחות , המטוטלת לנקודת איזו� חדשה

הממשלה החדשה נסחפה למדיניות הסטנדרטי� והחזירה את בחינות . החברתיי� החדשי�

  בדר% כלל מטוטלת הרפורמה ) Tyack&Cuban ,1995(כדברי טייאק וקוב� . הבגרות לקדמות�

  לינגארד והנרי , רייצבי ,טיילור.  נעה מליברליות לשמרנות ולהיפ%

)(Taylor, Rizvi, Lingard & Henry, 1997 שני " טענו כי המשפט המשק. את המציאות הוא

 האפשרות למיסוד שינוי ארו% טווח תלויה בתמיכה פוליטית –" צעדי� קדימה ואחד אחורה

כ% קרה שעל א. שממצאי הערכת .   שנחלשת כאשר מתחל. שר או נער% שינוי בממשלהמתמשכת

  . המש% התהלי% והרחבתו נפסק,  הפרויקט הצביעו על שינוי חיובי וחשוב

  

תו% , מכל האמור דלעיל ניכר כי עיקרה של הערכת תלמידי� היא עדיי� בתחו� ההישגי�

,  בית הספר עוסק בעיקר בשינוע ידע,כיו�. התייחסות מעטה לתהלי% המוביל להישגי�

התלמידי� עסוקי� בעיקר בשינו� ידע והמורי� נתפסי� כמוציאי� לפועל של תכנית לימודי� 

  ).2001, נבו(שתוכננה עבור� בידי אנשי מינהל ומומחי� 

  

   בי� המצוי לראוי–הערכת תלמידי� 

  : חלוקת התעודות בבית הספר" טקס"להל�  קטע קצר המתאר את 

מחנכת הכיתה יושבת . שיעור אחרו� במחצית הזאת. התלמיד יושב על כיסא הפלסטיק הקשה"...

היא סוקרת בניחותא את ארבעי� הלמידי� . על פינת שולח� המורה ותעודות המחצית בידיה

הגיע הזמ� לחלוקת "היא אומרת בקול מדוד " 7כיתה ט. "שיושבי� דרוכי� ומתוחי� לפניה

שכל "מוסיפה המורה וקולה הופ% להיות ר� ונוקב , "ורק שתדעו. "שקט מתוח בכיתה". תעודות

, המורה מתבוננת ומוסיפה. דממה בכיתה." את מה שמגיע לו, אבל בדיוק, אחד קיבל כא� בדיוק



רחש קל עולה ". תעודה לא חתומה לא תתקבל חזרה. ורק לא לשכוח להחתי� את ההורי�"

. הכיתה משתתקת. מאתרת במבטה את המפריעי�המורה מרימה את עיניה ו. משורות התלמידי�

  . היא מכריזה" אני מתחילה לחלק"

אחד . ומבטה סוקר ומחפש את המפריעי�, ואז מקריאה עוד ש�, ממתינה מעט, היא קוראת ש�

רוב� לא עוצרי� בעצמ� וכבר ליד . אחד עולי� התלמידי� אל שולחנה ולוקחי� את התעודה

עד מהרה נוצר פקק קט� ליד . לראות מה כתוב ש�, הלב�שולח� המורה פותחי� את הקרטו� 

  . נשמעות קריאות שמחה ואנחות צער ואכזבה. הלוח

הערות , אחר כ% ישוו ציוני�. מתבונני� בתעודה, עוד שעה ארוכה יסתודדו כול� יחד, כ%

יש ילדי� שמהר מהר מכניסי� את התעודה . יש עצובי� ובוכי�. יש שמחי� וקופצי�. בהתנהגות

ויש ג� את האחד או השניי� . שלא ישאלו אות� כמה קיבלו ומדוע, שלא יראו, תיק ונעלמי�ל

אלו מביטי� בחבריה� שקיבלו . נשכחי�. אבודי�. ה� אינ� קיימי�. שלא קיבלו תעודה כלל

אלו שקיבלו תעודה ע� ציוני� גרועי� מביטי� בבינוניי� . בקנאה גלויה, כל תעודה שהיא, תעודות

. תלמידה אחת בוכה. ג� ש� לא מרוצי�. ינוניי� משמיצי� את האליטה הכיתתיתהב. בתוכחה

ה� " לא נורא. "חברותיה מנחמות אותה" ?למה זה מגיע לי. למה. %"קיבלתי רק תשעי� בתנ"

    ...". יש עוד מחצית. "אומרות לה

  )il.co.Articles.www: פורס� באתר, מאת אודי יעקב(

  

  רכה הבית ספריי� הנהוגי� היו� עלקטע זה ממחיש את ההשפעה השלילית של תהליכי ההע

  :ההשפעות באות לידי ביטוי בחמישה מימדי� מרכזיי�. התרבות האתית של בית הספר

 ומכא� עלול לפגוע בדימויו(  הציו� כביטוי לער% עצמי � תפיסתו העצמית של התלמידהשפעה על 

 השוואת הציוני� בי� התלמידי� מבטא את האתוס – השפעה על המוטיבציה ללמידה; )העצמי

 מחקרי� הראו " על איכות הלמידההשפעה;  ההישגי של חברתנו ומפחית את מוטיבציית הלמידה

השפעות בתחו� ;  פוגעת בנטיית� להעמיק בלמידה , כי הכוונת התלמידי� להשגת ציו� גבוה

מתגלה אצל התלמידי� פחות נכונות , משטר לימודי� המושתת על ציוני� ב–החברתי –האתי 

 הצור% במיו� – תלמיד� השפעות בתחו� יחסי מורה ; לשאת באחריות כלפי אחרי� ולעזור לה�

על " הודעה לעול�"ציוני� מהווי� מעי� .  בהכרח אקלי� מעורר מחלוקת ומאבקודירוג יוצרי�

', וייס ואח( לתו% הסיטואציה החינוכית  ניכור גור� שלובכ% מוכנס בהכרח, מצבו של התלמיד

2002.(  

ההערכה המקובלת היו� במערכת החינוכית מבוצעת במטרה לקבל מידע פורמאלי אודות 

הערכה (לרוב באמצעות הענקת ציוני� ,  והשיפוט לגבי התקדמותו בלימודי�הלמידה של התלמיד

מנת לפרש את תכונות התלמיד במונחי� של המערי% משתמש בציוני� על ). מספרית של התלמיד

ההערכה הינה ניסיו� פורמאלי לקבוע את סטאטוס . יכולות או עמדות כלפי נושא נתו�, הבנה, ידע

, בהתא� לאופיו הבירוקראטי של החינו%). מיומנות, כגו� ידע(התלמיד ביחס למשתני� חינוכיי� 

, )בניגוד לאישית(ות להתייחסות כללית ניתנ: כלומר, הערכה ומדידה בו ה� הערכות פורמאליות

  .בלא התחשבות בתלמיד כמכלול אנושי

ציונו של תלמיד במקצוע מסוי� משק. א% ורק את : הביטוי המרכזי של תהלי% זה הוא הציו�

, אינו מתחשב בגורמי� כגו� הזדהות התלמיד ע� מקצוע זה, תפקודו בנוגע ללימודי המקצוע

  . בסיס אמות מידה כלליותומשווה בי� תלמידי� שוני� על



שבמרכזה (עד לשני� האחרונות רווחה במערכת החינו% שיטת ההערכה המסורתית , כאמור

י גורמי� חיצוניי� שהתמחו "אשר הופצו ע, המתבססת על מבחני� סגורי�) ההערכה הכמותית

נית� לייחס , באמצעות הערכה מסוג זה. י המורי� עבור התלמידי�"או ע, בפיתוח מבחני�

, י מומחי� ללמידה והערכה"המבחני� נבני� ע. משמעות אוניברסאלית להישגי� בבחינה

השימוש העיקרי במבחני� . ומפורשי� על יד� ללא קשר להוראה הממשית המתבצעת בכיתה

י תוצאות "מעמד בית הספר נקבע ע. לצור% מיו� תלמידי� לבית הספר, הינו ראשית, אלה

  . שהוקנתה לה�המבחני� ומכא� החשיבות המרובה 

" תרבות בחינה"לא עוד .  מציעה תרבות חדשה80"ההערכה החלופית שצמחה לקראת סו. שנות ה

, לא עוד בחינה מנותקת מתהלי% ההוראה). 1991(וול. , 1997, בירנבוי� (" תרבות הערכה"כי א� 

  ).  1997, בירנבוי�(אלא בחינה המזינה ומוליכה את תהלי% ההוראה  והלמידה 

 החלופיות מציעות מגוו� של דרכי בדיקה ומתייחסות באופ� בולט לייחודו של כל תלמיד הגישות

השינויי� בדרכי ההערכה מתבטאי� ג� בהיבט המתודולוגי ). 2002' ,  אצל וייס ואח1997, לוי(

אל , ספציפי וסטנדרטי, ומהיבט זה ה� מצביעי� על מעבר מהערכה המתבססת על מידע כמותי

לגלות , לחפש מגוו� של דרכי� ואמצעי�,  מתודולוגיה המכירה בצור% להתגמשהערכה הנשענת על

  ). 2009, לוי�. (רגישות להקשר ולהוקיר את התכונות הערכיות של חקירה איכותנית

, אי� ספק כי עקרונות ההערכה החלופית תואמי� לחינו% המונחה על ידי אתיקת האכפתיות

תופס  עדיי� מקו�  , חינוכי ושחלופות אלה באות להמירבי� דרכי ההערכה הנפוצות בשדה ה, אול�

  ).2002', וייס ואח. (הנקבע על פי רוב במבחני�, )הציו�(נכבד המשוב המספרי 

ממצאיה .  בהקשר להערכה בית ספריתנקודת המבט של התלמידי�חקרה את ) 2009(תמר לוי� 

מכני וסטנדרטי המתמקד מראי� כי רוב התלמידי� התייחסו להערכה בבית הספר כאל תהלי% 

התלמידי� תיארו את . ולא בתהליכי� שהתלמידי� חווי� ואשר ייחודיי� לה�, בעיקר בתוצרי�

ככזו אשר מאלצת אות� להתבונ� על עצמ� מבעד , כמותית בעיקרהההערכה הקיימת בבית הספר 

  . לעדשה של מספרי� וסמלי� ואינה מובילה אות� לראיית עצמ� כבני אד� לומדי�

, כפי שהיא משתקפת בהתייחסויותיה� של התלמידי�, ניות ההערכה השלטת בבית הספרמדי

שמשמעה תרבות , )1997, בירנבוי�(עונה הלכה למעשה על מירב המאפייני� של תרבות המבחני� 

לסווג , כדי לעודד, של שימוש שכיח בתהליכי� של הערכה מסכמת באמצעות מבחני� סטנדרטיי�

בד בבד הממצאי� . בכיווני� המוכתבי� על ידי גור� סמכות מרכזיולהסמי% את התלמידי� 

שתספק לה� משוב , מצביעי� על כ% שהתלמידי� משוועי� להערכה הוליסטית ומגוונת יותר

  .מנחה ומעצי�

של הדיאלוגי לעיל ניכר כי הדרכי� המקובלות של קביעת ציוני� הינ� זרות לאופיו דמ� האמור 

 של שיח מקדי� בי� מורה לתלמיד אלא ג� בשל עצ� תפיסת המורה  לא רק בשל העדרו–החינו% 

, בשיטה זו). 2002',  אצל וייס ואח1996, מונק; ח "תשנ, לוי(את כישורי התלמיד כמושא למדידה 

  . של מדידה  או של שיפוט, של הסתכלות" אובייקט"המורה הופ% את התלמיד ל



שכ� דיאלוג אמיתי מתקיי� רק כאשר , יאלוגזוהי הסתכלות היררכית שאינה מיטיבה ע� ניהול ד

דיאלוג זה אפשרי כשהמורה פועל במכוו� . שוויו� בי� השותפי�יכול להיווצר בסיס כלשהו של 

  ).2002', וייס ואח(מתו% אמפטיה ואכפתיות ורואה את הלומד כאישיות ייחודית 

זו הפוגעת בתחושת כ, של הישגי התלמיד" אובייקטיבית"א� התהלי% החינוכי מלווה בהערכה 

  ).2002', וייס ואח(קשה ליצור תרבות חינוכית הנגזרת מ� האתיקה האכפתית , הייחוד שלו

פעילויות של . ידוע היו� כי תהליכי ההערכה עומדי� במוקד העשייה החינוכית בבית הספר

 מחלחלות לכל) בחינות שעורכי� המורי�(ופנימית ) פיזה, בגרויות, ב"מיצ(הערכה חיצונית 

על מה שהמורי� מלמדי� , היבטיו של בית הספר וה� משפיעות על מה שהתלמידי� לומדי� ואי%

על הדימוי , על תרבות בית הספר, ה� משפיעות על רמת ההישגי� של התלמידי� והמורי�, ואי%

, לוי�(על ביטחונ� העצמי ועל מניעיה� ללמידה , על זהות� של התלמידי�, המקצועי של המורי�

2007.(  

י� ספק כי מה שנחו+ הוא החלפת דרכי ההערכה הנהוגות היו� בדרכי� אלטרנטיביות השמות א

מורה . במהותודיאלוגי תהלי% ההערכה צרי% להיות , ראשית: דגש על האתיקה האכפתית 

הערכה אכפתית .  מאיד%וחשיבה ביקורתיתותלמיד יפעלו תו% העמקת מודעות� העצמית מחד 

). 2002', וייס ואח. (בקביעת המטרות הלימודיות ובבחינת השגת� לשת� תלמידי�רואה צור% 

, נודינגס(או את הקהילה בתהליכי ההערכה הבית ספריי� /נית� לשת. את ההורי� ו, בנוס.

כל הערכה צריכה להתחשב בהבדלי� במצב� ההתחלתי של התלמידי� ובאי הצדק , שנית ).2008

מתייחסות למגוו� הרחב של כישורי ימות דרכי הערכה מתא. שבהצמדת� לסרגל מדידה אחד

). 2002', וייס ואח. ( ולחובה האנושית לתפוס כישורי� אלה כשווי ער% וכראויי� לטיפוחהלומדי�

 המתייחסי� לתכונות אישיות שאי� בידי התלמיד להמעיט בשיפוטי�על ההערכות , שלישית

 של התלמידי� על הנלמד שיותדגש ג� על התמודדויות רגההערכה צריכה לתת , רביעית, לשנות�

ולמגוו� רחב של תהליכי למידה והוויה להתייחס לתרבות הילד   יש,חמישית). כגו� הפגת חרדות(

  .ואי� לסכמ� במספר או במילה ככל שהדבר אינו נדרש

,   ובמיוחדלשחרר את התלמידי� מ� הדאגה לציוני� יש "במידה ובכל זאת נדרשי� ציוני� 

. או שהוא מצביע על ערכ� כבני אד� ,ה פרס או עונש על מעשיה�מהמחשבה שהציו� מהוו

  .ההערכות לא ישמשו כאמצעי להניע או לדרב� את התלמידי� ללמידה

כגו� שיתו. פעולה לעשייה יש לאמ+ דרכי הערכה המשקפות התייחסות להישגי� אישיי� ו, בנוס.

  ).2002', וייס ואח.  (ודאגה לאחרי�

ושל תהליכי הדיווח מסמכי ההערכה  של האופי הפרטי לשמור עליש לעשות כל מאמ+ , ככלל

יש להשאיר ככל שנית� פתוחה בפני התלמידי� את האפשרות להמשי% , ולבסו.. הקשורי� בה�

  . למע� שיפור הישגיה� לפני גיבוש כל סיכו�" בעזרת מוריה� –ולעשות 

לתק� שוב ושוב מטלה הערכת תלמידי� עשויה לדרוש מה� ) "2008(וכפי שניסחה נודינגס 

, במסגרת הפרקטיקה שבתרבות הדאגה האכפתית[...] מסוימת כדי להביאה למצב המשביע רצו� 

ולעיתי� תכופות יחסי , המורה והתלמיד עובדי� יחדיו לש� הפקת תוצר שיספק את שניה�

  ".   האכפתיות מתחזקי� בעקבות זאת

ה בהערכה תהלי% של פיקוח המלווה הרוא, "מדעית",  מהגישה השמרניתיש לעבור ,  א� כ%

הבודקת תוצרי למידה על בסיס סטנדרטי� מוגדרי� כדי לספק מידע לסמכויות , בשכר ועונש

. להערכה לצור% שיפור התהליכי� והתוצרי� המוערכי�דיאלוגית , לגישה ליברלית, כלשה�

  ). 2007, �לוי(האנשי� המוערכי� משתתפי� בתהלי% ההערכה ותהלי% ההערכה מותא� אליה� 



שהיא הערכה במועדי� קבועי� השופטת את איכות הלמידה של מהערכה של למידה יש לעבור 

המכוונת לסייע לכל תלמיד ,  הערכה מתמשכת–) ל"הל  (הערכה לש� למידההתלמידי� ל

  .להתקד� בלמידה לפי כישוריו המיוחדי�

  

רת במונחי ביצוע הניתני� המוגד(לא עוד הערכה על סמ% צפייה בהתנהגות הגלויה של הלומד 

אלא בחינת תוצרי� מורכבי� המחייבי� מטלות מורכבות העשויות לשמש ג� , )לצפייה ומדידה

) הערכה מסכמת(ולא רק בחינת התוצר ) הערכה מעצבת(בחינת התהלי% . כלי� להערכה

  ).1997, בירנבוי�(

סי� נוס. לתחו� ובעקבותיה� יעדי הערכה המתייח, בירנבוי� מציגה רשימת יעדי הוראה

כל אלה יסייעו . החברתי והפסיכומוטורי, האפקטיבי, ג� לתחומי� המטה קוגניטיבי, הקוגניטיבי

  .לבחינת מימוש המטרה המרכזית של ההוראה שהיא פיתוח לומד חושב ובעל הכוונה עצמית

 מסכימה ע� החלוקה של בירנבוי� ומוסיפה שכיו� יש הסכמה רחבה לכ% שהערכה )1994(גיפס 

מצביעה גיפס על הקשר בי� מודלי� של למידה ובי� , במאמרה.  משפיעה באופ� ניכר על ההוראה

  .ועל הכישורי� שיש לטפח ולהערי% אצל הלומד, יעדי ההערכה

דורשות מעבר מפרדיגמה , הצורות החדשות של ההערכה ומטרות ההערכה המגוונות

אשר ישפיע השפעה חיובית ומקדמת , רלמודל הערכה רחב יות, שהיא מודל מסורתי, פסיכומטרית

הלמידה , הערכה זו מחזקת את הקשר שבי� ההוראה). 1994, גיפס. (על ההוראה והלמידה

במקו� , וההערכה ומאירה את החשיבות בהערכת תהליכי� והערכת התקדמות התלמידי�

  . הערכת תוצריה� בלבד

נטגרטיבי להישגי התלמיד מדובר בהערכה שהיא למעשה איסו. ראיות לצור% מת� פירוש אי

). 2007בירנבוי� (מאתגרות ומעניינות הדורשות ביצועי� של הבנה , באמצעות מטלות מורכבות

הרלבנטיות , זוהי הערכה המאופיינת בבחינה ישירה של ביצוע התלמיד במשימות רבות משמעות

  . לחיי� מחו+ לבית הספר

 וכחלק בלתי נפרד מהאספקטי� הערכה זו תופסת את עצמה בזיקה לאספקטי� אישיותיי�

תפיסה זו מעמידה במרכז את הייחודיות של כל . הקוגניטיביי� של יכולת הביטוי והחשיבה

  . כמנו� לגיוו� ולהשבחת הלמידה וההערכה, תלמיד ותלמיד וכ� את השונות בקרב התלמידי�

רת הערכה יש לאמ+ צו, גיפס מציינת כי לצור% שיקו. נכו� של תהליכי הלמידה של התלמיד

  :שמאפייניה כדלקמ�

והבוחנת אילו ייצוגי� מנטאליי� של רעיונות ) הערכה אותנטית (הערכה הנתונה בהקשר.1

חשובי� התלמידי� רכשו ואיזה כלי� יש ברשות� על מנת שהבנות אלו ישמשו אות� בפתרו� 

י� השאיפה היא לזמ� לתלמיד). 1994,  אצל גיפס1991, שפארד(בעיות הניצבות בפניה� 

המשימות את� מתבקש התלמיד להתמודד צריכות לייצג פעולות . משימות אותנטיות/בעיות

 . שביצוע� מעשיר את חיי הפרט, אינטלקטואלית או חברתית, בעלות משמעות תרבותית

 הלמידה בגישה הביהביוריסטית היא למידה רדודה " הערכת למידה עמוקה ומשמעותית.2

למידה טובה , לעומתה, )אי� מחויבות למחשבה עמוקה, יבימכוונת להצלחה במבח� אובייקט(

 יש השלכות למידה עמוקה או משמעותיתלרעיו� של . מערבת חשיבה על המשמעות של מה שנלמד

יש להשתמש בהערכה אינטראקטיבית : ההערכההפדגוגיה וא. על , ברורות על תכנית הלימודי�

כדי להגיע ולעודד רמת ,  קטנות וכדומהמשימות ופרויקטי� של קבוצות, כגו� הערכת ביצוע(



את מידת האינטראקציה , יש להערי% את כוונת הלומד להבי� את החומר). למידה עמוקה יותר

  . קישור רעיונות לידע ולהתנסות קודמי�, הביקורתית שלו ע� החומר

יכרו� ולא לבחינת יכולת שינו� וז (הערכה המכוונת לבחינה ישירה של  כישורי חשיבה עיליי�.3

  ).של עובדות בדידות

בירנבוי� מציעה להערי% את . הערכה המכוונת לבחינת יכולות חשיבה מטה קוגניטיביות.4

. המיומנויות המטה קוגניטיביות של התלמיד וזאת במטרה לפתח לומד חושב ובעל הכוונה עצמית

השתמש בה באופ� אלא שהיחיד חייב ל, אי� זה מספיק להיות בעל אינטליגנציה", כפי שבינה ציי�

גיפס טוענת כי הערכת תהליכי� מטה קוגניטיביי� של הלומד ה� המאבחני� .... ". אינטליגנטי

עשויה להגיע מתו% תהלי% של הערכה , גישה לתהליכי� מטה קוגניטיביי� לתלמידי�. לומד יעיל

 .  שלועצמית תחת הדרכה או משא ומת� בו התלמיד רוכש מודעות לאסטרטגיות הלמידה היעילות

במטרה להערי% לעומק את ,  שימוש בכלי� ובאמצעי� מגווני� להערכה" הערכה מגוונת.5

ההערכה צריכה להיות מאוזנת ). 1994, גיפס(איכות הלמידה וההבנה של תלמידי� , המבנה

 לתלמידי� מזומני� מגוו� משימות שבאמצעות� נית� ליצור תמונה שלמה אודות – ומקיפה

משימת ביצוע בודדת בודקת בדר% כלל לעומק תחו� . 'י� יצירת קולאגמע, הלומדי� השוני�

. מצומצ� ולכ� יש צור% במגוו� משימות על מנת להערי% את היכולות השונות בתחומי� השוני�

נאספי� , מתאפשר לתלמיד להפגי� יכולות רבות במצבי� שוני� וכ%, באמצעות כלי� מגווני�

  .ריוריבוי אינדיקטורי� ליכולותיו וכישו

 .הערכה עצמית והערכת עמיתי�, הערכת מורה: שימוש במגוו� פרספקטיבות.6

עליה לנבוע ,  כדי שההערכה תשתלב בתהלי% הלמידה שהוא תהלי% פנימי" הערכה עצמית

היכולת לבקר ולהערי% את ההתקדמות ואת . מתפיסת הלומד את מצבו ומהערכתו את עצמו

  . נימיתהיא היכולת של הערכה עצמית פ, המטרות

יכולותיו ומגבלותיו , מתו% תהליכי� של הערכה עצמית התלמיד מפיק מידע על אודות ביצועיו

הערכה עצמית מזמנת ביקורת עצמית . והדבר מאפשר לו לשפר את למידתו אל מול מטרותיה

כמו כ� היא מומלצת בשל היותה מדגישה את . ומומלצת ללומד האוטונומי הבוח� את הביצועי�

  .ואת התהלי% יותר מאשר את התוצאות ואת התוצרי�, הלמידה

שות� פעיל לתפקיד של , חסר כוח ונתו� בידי אחרי�, תפקיד התלמיד משתנה מתפקיד סביל

 שיתו� ודו שיח, המערי% את עצמו והמשתת. בתהליכי רפלקסיה, המתחלק באחריות שבתהלי%

  . ע� המעריכי�

תהליכי רפלקציה המובילי� (עבודת� העצמית תלמידי� אמורי� להפו% למעריכי� מיומני� של 

ולש� כ% ה� זקוקי� להתנסות תומכת בדרכי� של תחקור ) לפיתוח מיומנויות מטה קוגניטיביות

  . והתנסות תומכת בהערכת עבודת�, ושיפור איכות עבודת�

 על ביצועיו רפלקציה ני� להערכה מעודד את התלמיד לערו%שיתו. התלמיד בקביעת הקריטריו

 שאי אפשר להתייחס אליה� בהערכה על קוגניטיביות" בפיתוח מיומנויות מטהומסייע לו , גיווהיש

 יותר של התלמיד ולא רק פרופיל מקי�תהלי% ההערכה משק. , בדר% זו. פי מבח� אובייקטיבי

השינויי� הללו מהווי� חלק מהותי . המרמזי� על אירועי� בודדי�, ציוני� ותוצרי� בודדי�

בלומד תשלובת מאפייני� של הכוונה עצמית בלמידה והתנסות משמעותית מתהלי% המטפח 

ה תור� לפיתוח שיתופ� של התלמידי� בתהלי& ההערכ. המגיבה לשונות בקרב התלמידי�

  . אחריותשליטה ו, ההרגשה של השפעה

  



  .רפלקסיה ושיתופיות בתהליכי למידה והערכה,  מסייעת לקידו� דיאלוג– הערכת עמיתי�

 אחד העקרונות החשובי� הוא – יש לשלב את ההערכה בהוראה ובלמידהישה כי  מדגגיפס 

המטרה המרכזית של הערכת הישגי� היא . שהערכה צריכה להזי� את ההוראה ואת הלמידה

  . לספק מידע מועיל למורה ולתלמיד על מנת שאלה יוכלו לקד� למידה

ל סמ% תוצאות ההערכה הוא וע, באמצעות ההערכה המורה אוס. מידע חשוב אודות תלמידיו

 של כל הצרכי� הייחודיי�יכול לכוו� את ההוראה וכ� לתכנ� את ההתערבות התואמת את 

  . תלמיד

ולא  (זוהי הערכה לש� למידה –. כמו כ� המידע עשוי א. לשמש את התלמיד בהכוונת למידתו

אשר , בהחוש, הרפלקטיבי, תהלי% המלווה את המורה האוטונומי, )הערכת הלמידה בלבד

בהפעלה ובביקורת , התנהגותו מבוססת על מידע רלוונטי ועל שיקול דעת המשלב הערכה בתכנו�

. לבקרתו ולשיפורו, למידה" ההערכה משמשת אמצעי לתכנו� תהלי% ההוראה, כלומר. ההוראה

דרכי ההוראה , הערכה לש� למידה מספקת למורה מידע על מידת התאמת� של חומרי הלמידה

  . ישפר ויתקד� במהל% עבודתו, פקת לתלמיד פיגומי� שבאמצעות� ישנהלתלמידי� ומס

בהערכה הוליסטית התומכת , הערכה פרשניתמכל האמור לעיל נובע כי ההערכה המוצעת היא 

  . במטרה להבי� את השל� לאור חלקיוואינטגרטיבית

להערי% בתהלי% הלמידה כדי שיוכל אפשר ורצוי שהמורה יסייע לתלמיד , בהערכה מסוג זה

מקרוב את ביצועיו וכדי לקבל עדויות אותנטיות על גבולות הביצוע ועל קשיי� החוסמי� את 

על בסיס .  לתלמידמת� משובהמורה ג� יכול להשתמש בתוצאות ההערכה לש� . התקדמותו

  ). הערכה לש� למידה. (המשוב יכולי� המורה והתלמיד להגדיר מטרות ויעדי� חדשי� ללמידה

 במסגרת הנית� משוב: לשיפור הלמידה משוב איכותימציינת מספר דגשי� לגבי ) 2007(בירנבוי� 

 לבי� ביצועו בי� הפער את בעצמו לזהות ללומד לעזור צרי% בלמידה עצמית הכוונה המטפחת

 ,הנדרשות וההתאמה התיקו� פעולות לתכנו� האחריות את בידיו ולהשאיר ,המצופה הביצוע

 נקודה כל לתק� כיצד עמיתיו ע� לדו� הזדמנות ללומד לתת רצוי .)דיאלוג רפלקטיבי(ולביצוע� 

 להיות ,לביצוע האפשר ככל סמו% להינת� צרי% הוא יעיל יהיה שהמשוב  כדי.שיפור הטעונה

 לכלול אלא ,התשובה נכונות אי או נכונות בשיפוט להסתפק לא ,כלומר ,)דיאגנוסטי(מאבח� 

 תגובה לעודד עליו. לשיפור להזדמנויות קשור להיותו ,שאובחנה הבעיה מהות על רמז או הסבר

 עניי�(הישג  מטרות ולא ,)הלימוד בחומר עניי�(למידה  מטרות ולקד� הלומד מצד מושכלת

 מספקות וה� הלימוד מתהלי% חלק ה� ששגיאות ההבנה את לעודד חשוב המשוב במת�). בציו�

  . לצמיחה מקור

קוגניטיביות " וכ� כשירויות מטה מסוגלותמקד� מוטיבציה פנימית ותחושתמשוב עצמי 

 חשוב על מנת לקבל משוב יעיל על איכות ההערכה .  החיוניות להכוונה עצמית של הלמידה

 המטלה דרישות ,ההערכה יעדי בי� ההלימה .א :הבאי� להיבטי� המתייחסות ראיות לאסו.

 דרישות את הלומדי� פרשנות .ב; )במחוו� ביטוי לידי שבאה כפי(הציוני�  פרשנות ומסגרת

 הדיוק מידת .ד ;המטלה לביצוע שלה� והמוטיבציה ההערכה כלפי הלומדי� עמדות .ג ;המטלה

 החיוביות ההשפעות. ו ;השוני� לסוגיו המשוב איכות .ה) ההערכה מהימנות(ההערכה  של

  ).2007, ש�( .ההערכה של והשליליות



לא יהיה עוד צור& להפריד ,  וצג דלעילבמערכות חינו% ובבתי ספר שישכילו לאמ+ את המודל שה

 המסר שיועבר לתלמיד הוא שאי� הוא נדרש ללמוד בדר% .בי� תהלי& הלמידה לתהלי& ההערכה

מדובר בהערכה המשולבת בתהלי& הטבעי .  שונה משהוא רגיל במהל% הלמידה השוטפת בכיתה

  . ת יותרבתור שכזו היא אפקטיבי, של ההוראה ואינה חד פעמית או מוגבלת בזמ�

הממוקדות בפרט ובהיענות לצרכיו הייחודי� בתחו� , הערכה זו מבוססת תיאוריות עכשוויות

זוהי פרדיגמה קונטקסטואלית המדגישה את חשיבות הלמידה . החברתי והאישי, הקוגניטיבי

מושאי ההערכה ה� ג� תוצרי� וג� תהליכי� . בהקשר ומשתמשת בכלי הערכה מובני� פחות

  . בהערכת הישגיוכשהתלמיד שות.

 בי� תרבות של דיאלוגתרבות הכיתה היא , בבתי ספר שמודל ההערכה בה� הוא כמתואר לעיל

המורה והתלמידי� משתפי� פעולה בחשיבה על . מורי� לתלמידי� ובי� תלמידי� לתלמידי�

השותפות בי� המורה לתלמיד . ממדי ההערכה ואמות המידה שלה� ובוני� יחד את ההתקדמות

בחתירה להשגת מטרות שליטה , עיסוק בחקירה מתמשכת, "תשוקה לדעת"אוירה של יוצרת 

 ובאמונה במסוגלות עצמיתבייחוס ער% למטלות הלימוד וההערכה , בחומר במקו� מטרות הישג

התלמידי� מביני� שביצוע המטלות דורש השקעת מאמ+ רב וה� נכוני� להשקיע . להתמודד עמ�

 שהידע בכ% הכרה מתו% שיתופית למידהב לעסוק רבי�מ כזאת בתרבות. את המאמ+ הזה

 .בידע ושיתו� הדדית עזרה של נורמות בה ומתפתחות משתתפיה בי� ומבוזר(situated) ממוצב

 ,)2007,  אצל בירנבוי� 1996יי 'וג פרקינס ,טישמ�(חשיבה  הרגל הופכת ביקורתית רפלקסיה

 כבוד ביחסי מאופיינת הכיתה אווירת .בי�משו ובמת� מטלות בביצוע ,בדיוני� ביטוי לידי ובאה

 מסייעות והוגנות שקיפות של נורמות .עצמ� לבי� ובינ� לתלמידי� המורה בי� הדדי ואמו�

 התלמידי� מצד בנכונות ,השאר בי� ,המתבטאת ,בפתיחות ג� מאופיינת הכיתה אווירת .בכ%

 תוצאות לכ% יהיו לא ויטע שא� ביטחו� תחושת מתו% ,שלה� והידע החשיבה מהלכי את לחשו.

 ,שאמונות כיתה תרבות. ולצמיחה ללמידה הזדמנויות תזמ� הטעות - להפ% אלא ,שליליות

 ולהשתת� ללמידת� אחריות לגלות תלמידי� מעודדת ,אותה מאפייני� כאלה ונורמות ערכי�

 , בירנבוי� ( ל"ההל מתהליכי המרב את להפיק להתאמ+ כ% ולצור% ,בהכוונתה פעיל באורח

 כיו� המכונה ארגונית תרבות של בבואה ה� ,לעיל שצוינו כפי ,כיתה תרבות מאפייני ).2007

 חברי). 2007, בירנבוי�) (ס"קמב ,להל�( "ספרית בית מקצועית קהילה"החינו%  בספרות

 ה� .שיתופיות מתו& ופועלי� ,משותפי� ונורמות ערכי� ,חינוכי חזו� חולקי� הקהילה

 לעומת שלה� הפרקטיקה את בביקורתיות הבוח� ,שוט� רפלקטיבי לוגדיא ביניה� מקיימי�

 הפרקטיקה בי� הזיקות לגבי ראיות ובוחני� נתוני� ומנתחי� אוספי� ;לעצמ� שהציבו היעדי�

 שינויי� ומבצעי� ;הממצאי� לפי מסקנות מסיקי� ;תלמידיה� של הלמידה תוצרי לבי�

). 2007, בירנבוי�(בכיתותיה�  די�התלמי למידת ואת שלה� ההוראה את לשפר במטרה

 הפרקטיקה את לחשו. למורי� המאפשרת ,ואמו� פתיחות של באווירה מאופיינת ס"הקמב

 במהל% שאירעו ולכשלי� מאכזבי� לתוצרי� סיבות יחד לברר כדי עמיתיה� לפני שלה�

). 2007,  אצל בירנבוי�Louis, Marks, & Kruse, 1996(לשיפור  דרכי� ולבחו� ,ההוראה

 במקו� ,"קשיי� ע� מתיידדי�"ולכ�  לצמיחה מקור ה� שטעויות מביני� כזאת בקהילה

 כל ללמידת ומחויבות קולקטיבית אחריות חשי� הקהילה חברי .הכיתה דלת מאחורי להסתיר�

 ס"הקמב .ממנו הגיע שהתלמיד לרקע נמוכי� הישגי� מייחסי� ואינ� ,ספר� בבית התלמידי�



 .(caring) באכפתיות  מאופייני� חבריה בי� והיחסי� ,דמוקרטיי� ותעקרונ על מושתתת

 בבית השורה אמו�ה לאווירת הודות שמתאפשר דבר ,החברי� כל בי� פתוחי� התקשורת ערוצי

 ע� ודיו� חקר בתהליכי פעיל באורח להשתת. הזדמנויות ללומד מציעות כאלה סביבות. הספר

   .משוב ולתת לקבל ,עמיתיו

 משרות סביבות .אותנטיות בבעיות רפלקטיבי ועיסוק ומגוונות ישירות התנסויות מזמנות ה�

 חיפוש ,קשה עבודה מעריכי� כאלה בסביבות .קולו את להשמיע לומד לכל ומאפשרות ביטחו�

,  אצל בירנבוי�Midgley & Wood, 1993(בה�  ותומכי� ,סיכוני� ונקיטת העזה ,אתגרי�

2007 .(   

  

ברמת המערכת המקומית וברמה הארצית , ות ההערכה  ברמה הבית ספריתשינוי מדיני, לסיכו�

עשוי לממש את המשמעות שיש , בכיוו� של  התפיסות הדמוקרטיות המעצימות שהוצגו דלעיל

, מעצימה ומותאמת לפרט ולנלמד, הערכה הוליסטית ואינטגרטיבית:  להערכה בעלת ער%

, בה התלמיד הוא שות. פעיל בתהלי% , מיתהמשולבת בתהלי% הטבעי של ההוראה ואינה חד פע

מאמ+ נורמות של עזרה הדדית ושיתו. , המנהל דיאלוג רפלקטיבי ע� מוריו ותלמידי� אחרי� 

  .ומשוחרר מ� הדאגה לציוני� ובמיוחד מהמחשבה שהציו� משפיע על ערכו כב� אד�
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