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   אודות המחקר

 

הפך למרכזי   DDDM   (Data Driven Decision Making)בשני העשורים האחרונים, ניהול ארגוני המבוסס על  

 DDDM באופן בו ארגונים בוחנים ומשפרים תהליכי עבודה. ישנה הסכמה בין חוקרים מדיסציפלינות שונות כי

ולאחר מכן  במקבלים משמעות  תונים גולמיים הופכים למידע, קרי  נ  אמצעותוהינו תהליך ב הקשר מסוים, 

לידע   )מ  -הופכים  פעולה  שמנחה  מידע  של  לאוסף   ,Argyris & Schoen, 1978; Mandinachתעצבים 

Honey, Light, & Brunner, 2008; Williams & Hummelbrunner, 2011  התפיסה בבסיס  עומדת  (. 

ארגונים   כי  וייתפקדו  ההנחה  במידה  מיטבי  בפועלםבאופן  נתונים    תבססו  ומעל  באופן אאיכותיים  ומתים, 

ביישום התפיסה   ותהליכים. הצלחת הארגון  ולשפר תוכניות  לבחון  על מנת להעריך,  ומכוון מטרה,  שיטתי 

ב בהם:  תלויה  גורמים,  העניין כמה  לבעלי  הנגשה  הניתוח,  טיוב  הנתונים,  איכות  הנתונים,  מבנה  סוג 

 דרכי השימוש בנתונים.  הרלוונטיים ו

  החינוכיים מבוססי נתונים ברחבי העולם, באמצעות סקירה של ארבע  מיזמים  ללמוד על הינה  זה    מטרת מסמך

ב החינוך  בתחום  המובילות  במדינות  לאומיות  נתונים  מערכות  בוחן:  אסטוניה, בבבריטניה,    OCDE-מקרי 

 שוודיה. בארה"ב ובשמסצ'וסטס ב

עקרונות הובאמצעותה נים הנאספים תוצג תמונת מצב השוואתית של המערכות שנבחנו, הנתו לצורך כך,  

 :הבאיםההיבטים לאחר מכן, בכרטיסיה ייעודית לכל מיזם, יתוארו  ה.תפעול המניעים את 

 רקע אודות מערכת החינוך   ▪

 מבנה הנתונים והתשתיות הטכנולוגיות של כל מסד נתונים  ▪

 הנתונים הנאספים והמדדים הלאומיים  ▪

   יותאבטחת מידע והגנת הפרט ▪

 הנגשה   ▪

 אופן השימוש ומינוף הנתונים  ▪

 משאבים  ▪

 סיכום: חוזקות ונקודות תורפה.  ▪

  

 
  

 

 מתודולוגיה 

 ספרות  סקירת     01

, Education(, המבוססת על בניית פרוטוקול חיפוש שיטתי ומקיף, על בסיס מילות המפתח:  SLRסקירת ספרות שיטתית )

 ועוד.  DDDMשם מערכת הנתונים הספציפית, שם המדינה, 

: מחקרים אקדמיים, מסמכי חזון של משרדי החינוך, מסמכי  חקיקה, דוחות של מגוון רחב של מקורותסקירת הספרות כללה 

 גונים במגזר השלישי, מסמכי מפרט נתונים לאומיים ועוד.משרדי החינוך ושל אר

 

 

 מסדי הנתונים  אפיון     02

שכלל תחקור של מפרט הנתונים, טבלאות הנתונים, לוחות מחוונים שפתוחים  אפיון מעמיק של מסדי הנתונים הלאומיים,

  לקהל הרחב ועוד.
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 תקציר 

מסמך זה סוקר ארבעה מקרי בוחן של יוזמות לאומיות להקמת מערכות נתונים בתחום החינוך ואת השימוש הנעשה 

 : OCDE- המובילות בתחום החינוך בבהן, במדינות 

המערכת כוללת רצף חינוכי של נתונים מגיל הגן ועד האוניברסיטה,  .  (NPDמאגר התלמידים הלאומי )   -בריטניה   .1

 כולל נתוני התפתחות ומיומנויות רכות ונתוני ציונים החל מבית הספר היסודי. 

אסטוניה  - אסטוניה    .2 לחינוך  המידע  ועד  (EHIS) מערכת  הגן  מגיל  נתונים  של  חינוכי  רצף  כוללת  המערכת   .

 מיות נוספות.  למערכות מידע לאובין המערכת אוניברסיטה וחינוך מבוגרים. קיים ממשק ה

. מאגר נתונים המורכב מסדרה של מערכות מידע  (DESEמערכת המידע של משרד החינוך )  -מסצ'וסטס, ארה"ב    .3

 . P-20אשר אוגרות נתונים אודות תלמידי ומורי בית הספר היסודי והתיכון , כחלק מפרויקט 

הכוללת רצף חינוכי של נתונים מגיל הגן ועד האוניברסיטה, בנוסף לנתונים אודות צוותי    מאגר נתונים רחב   -וודיה  ש .4

 הוראה. 

 עיקרי הממצאים
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסדי נתונים פותחו לצורך קבלת החלטות  

 מושכלות 
המדינות הנסקרות פיתחו מערכות נתונים לצורך  כל 

קבלת החלטות אפקטיביות מבוססות נתונים:  

החלטות פרסונאליות לגבי צרכי תלמידים והישגיהם  

  ולגבי צוותים חינוכיים; אסטרטגיה לייעול ומימון בתי

 תוכניות חינוכיות ממסדיות ועוד.  ספר; פיתוח

 מות היקף נתונים רחב, במספר ר
אותרו סוגי נתונים מרכזיים בתחום החינוך, ברמת  

התלמיד, הצוות והמוסד. הללו כוללים נתונים אודות  

דמוגרפיה, פדגוגיה, צרכים פרסונאליים, משאבים, 

כוח אדם ועוד. הערכת הישגי התלמיד נשענת  

בעיקר על ציונים לאומיים, עם זאת קיימת ביקורת  

 ומנויות רכות.  לפיה יש צורך גם בכלים למדידת מי

 אינטרגרטיביות ורצף נתונים  
למערכות הנתונים שני מאפיינים נוספים בולטים: 

)א( היקף הנתונים מתאפשר בין היתר על ידי  

אינטגרטיביות, קרי ממשק רחב היקף של נתונים  

ממקורות שונים; )ב( רצף מידע ברמת התלמיד  

 והמורה מושג באמצעות קוד אנונימי.  

מסדי הנתונים פותחו כחלק מתהליך אסטרטגי  

 לאומי ארוך טווח ומפוקח  
הקמת מסדי הנתונים עוגנה בחזון ובאסטרטגיה  

ארוכת טווח. לצורך המהלך, הוגדרו משרדים אשר 

 אחראיים על פיקוח ועדכון התכנית האסטרגטית.  

 

 הסדרה לאומית של אבטחת מידע 
בנוסף, הקמת מסדי הנתונים לוותה בחקיקה  

פרטים   ושמירתמוסדרת בנושא אבטחת מידע 

אישיים, והגדרה של האמצעים הטכנולוגיים ליישומו.  

ברוב היוזמות קיים פרוטוקול ברור שמגדיר את 

הגישה לנתונים אישיים כמו גם מערך ממסדי ברור  

 שאחראי על תפעול ומעקב.  

 מערך נתונים מבוסס חיבור מסדים 
ל ממארג של כל המערכות הנסקרות מורכבות בפוע 

תתי מערכות ומקורות דיווח. חיבור מסדים באמצעות  

 פלטפורמה מתכללת תרם להפעלת מערך מורכב

 ויעיל ולצמצום פערי זמן בין איסוף להנגשה. 

 אפשרויות דיווח מגוונות בתוך המערכות 
דיווח ישיר בתוך המערכות הוא תהליך המצריך  

אוריינות נתונים ואתגרים התגברות על אתגרי 

טכנולוגיים. לכן, במקרי הבוחן מתבצע תהליך 

ממושך והדרגתי, שמאפשר דיווחים ברמות שונות  

 של יכולות ותשתיות. 

 

 הנגשת נתונים ויכולות אוריינות נתונים 
אין די בקיומו של מסד על מנת ליצור ולבסס תרבות  

קבלת החלטות מבוססת נתונים. חלק מהותי 

מהתהליכים האסטרטגיים הלאומיים במקרי הבוחן  

כולל פיתוח יכולות אוריינות נתונים בקרב תלמידים,  

בנוסף, כל המדינות שנסקרו מורים ובעלי עניין. 

מצויות בתהליך פיתוח של פלטפורמות ויישומים 

המנגישים מידע  ברמת רזולוציה נמוכה ככל שניתן  

 ובניית פרוטוקולי עבודה עם נתונים.

https://find-npd-data.education.gov.uk/
https://e-estonia.com/solutions/education/estonian-education-information-system/
http://www.doe.mass.edu/DataAccountability.html
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik
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 מקרי בוחן של מאגרי נתונים לאומיים  4
 

רשומות    30-, בניהול ומימון של משרד החינוך, הוא מסד נתונים המרכז מעל ל( NPDמאגר התלמידים הלאומי )

וכוללים מזהה    ,. הנתונים מוזנים על ידי בתי ספר, רשויות מקומיות וגופי בחינות2002ניהוליות החל משנת  

אינדיבידואלי של תלמידים. במערכת רצף חינוכי של נתונים מגיל גן ועד אוניברסיטה, כולל נתוני התפתחות  

 תיב  אחר ביצועילמטרות מעקב  יסודי. המאגר משמש  הספר  הנתוני ציונים החל מבית  כן  ו  ,ומיומנויות רכות

ומחקר   תכנון מימון, קביעת מדיניות  רבספר,  גם  תחומי-אקדמי  כמו  לגופים ממשלתיים,  זמינים  . הנתונים 

אבטחת מידע גבוהה,  רמת  המערכת מאופיינת ב  אישור.קבלת  בכפוף להגשת בקשה ו  ,למשתמשים חיצוניים 

 . יו ויכולותו , צרכיכל תלמיד  התפתחות אודות מגוון מידע רב ול הנתונים ועתהליכי בקרה ופיקוח 

 

- ל משרד החינוך והמחקר, היא מאגר נתונים מבוססשמון  י, בניהול ומ(EHIS) מערכת המידע לחינוך אסטוניה

לפי מזהה אינדיבידו  ןינטרנט המרכז מידע חינוכי, שמוזא ידי בתי הספר  ומוריםעל  , החל  אלי של תלמידים 

מגיל  2005משנת   נתונים  של  חינוכי  רצף  במערכת  בנוסף,  ה.  מבוגרים.  וחינוך  אוניברסיטה  שלבי  ועד  גן 

המערכת מתמשקת עם מסדי נתונים נוספים באסטוניה, כך שהמידע מאפשר ניתוחים רחבי היקף, לאורך  

ציוני תיכון בלבד. על בסיס הנתונים, מחושבים מדדי    זמן. עם זאת, נתונים אודות ביצועי תלמידים מבוססים על

מחוז  הממשל,  ה ומשמשים לתהליכי קבלת החלטות ברמת   הערכה לאומיים שנקבעו על ידי משרד החינוך

של הציבור    אבטחת מידע גבוהה, אמינות, שקיפות ונגישות מקוונתרמת  ספר. המערכת מאופיינת בהובית  

 .     גלוילמידע ה הרחב

 

, היא P-20כחלק מפרויקט  לי  אפדרי, מדיני ובניהול ומימון מחוז,  (DESEמשרד החינוך )של  מידע  המערכת  

והתיכון.   היסודי  הספר  בית  ומורי  תלמידי  אודות  מידע  מערכות  של  מסדרה  המורכב  נתונים  כחלק  מאגר 

תיכוני ומאפשר  -עם מסד הגיל הרך והחינוך העל  משק מהמסד מת  מפרויקט פדראלי של שימור רצף נתונים,

אשר מנגישים  רבים  מים  פלטפורמות ויישופותחו  לאורך השנים  .  דואליבידינאימזהה  המבוסס על  רצף מידע  

קבלת החלטות לגבי מתן  הערכה,  ביצוע  במטרה לתמוך בפיתוח אסטרטגי,    , את המידע לאוכלוסיות מגוונות

אבטחת מידע גבוהה, שקיפות ונגישות  רמת  המערכת מאופיינת ב  תוכניות לימוד ומניעת נשירה.קביעת    ,סיוע

 מקוונת.    

 

, אשר מנוהל על ידי לשכת החינוך הלאומית, ומכיל נתונים שמוזנים על ידי בתי ספר לפי  מאגר נתונים רחב

רצף  נתונים מגיל גן ועד אוניברסיטה, בנוסף לנתונים אודות  נשמר  תעודת זהות של תלמידים ומורים. במערכת  

עריכת  ם לצורך  ממשקת את מאגר הנתונים עם מאגרים לאומיים נוספי   תלשכת החינוך הלאומיצוותי הוראה.  

בוחן את תוצאות התלמידים תוך התחשבות בנתוני הרקע  המדד  מחקרים ייעודים. על בסיס הנתונים, מחושב  

שינוי מדיניות בנושא  אך לציבור הרחב, מקוון הנתונים היו נגישים באופן   2020של התלמידים. עד לספטמבר  

בימים אלו, מתקיים דיון במוסדות המדינה    .ומטהנתונים ברמת בית ספר  עיבוד ופרסום    ת הפסקל  גרם פרטיות  

  . שיבטיח שמירה על פרטיות המידעלגבי שימוש בנתונים ופרסומם באופן 

 

 בריטניה

 

 

 אסטוניה

 

 

 ס מסצ'וסט

 ארה"ב

 

 

 שוודיה

 

 

 

https://find-npd-data.education.gov.uk/
https://e-estonia.com/solutions/education/estonian-education-information-system/
http://www.doe.mass.edu/DataAccountability.html
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik
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 עקרונות פעולה בהפעלת מסדי נתונים בחינוך
 מסקנות מסקירת ארבעת המיזמים במבט השוואתי             

 

  מאפשרות ת מספר מקורות או  ומרכזאשר  ת נתונים  וכל המדינות הנסקרות מתחזקות מערכ  מסד נתונים:

המדינות  יםקישור בין  משתנה  האינטגרציה  היקף  חיצוניות.  ו  -  למערכות  המערכת  בבמסצ'וסטס  בריטניה 

תיכונית(. בשוודיה  -שילוב מידע אודות מערכות חינוך שונות )הגיל הרך, בית הספר, השכלה על  מבוססת על

ים  יחיבורים רב כיווננבנו  חינוך לנתונים סטטיסטיים כללים ואילו באסטוניה  מתקיים שילוב והצלבה בין נתוני  

 )משרד הבריאות, משרד הכלכלה ועוד(.  מגוונים משרדי ממשלהשל  אחרות  עם מערכות נתונים 

 

של תתי מערכות ומקורות דיווח. דיווח מיידי ויעיל  מארג  מ  המערכות הנסקרות מורכבותכל    חיבור מסדים:

מאפשר  ה  , SIFשימוש נרחב במערכת מתקיים  במסצ'וסטס  תלוי בקיומה של פלטפורמה מתכללת. לדוגמה,  

באסטוניה, חיבור מספר רב של   נתונים למסד מרכזי בזמן אמת.  זרמתחיבור מספר רב של מערכות נתונים וה

לעומת זאת, בבריטניה התכלול נעשה על ידי כוח .  X-Roadבאמצעות    מערכות נתונים בזמן אמת מתאפשר

 אדם במשרד החינוך ולכן ישנו פער של מספר חודשים מרגע קבלת המידע ועד הדיווח במערכת.   

 

תקופת ביניים   ותת, אך מאפשרולעדכון נתונים בתוך המערכ  ותשואפ  ותהנסקר  דינותכל המ  מערך הדיווח:

כדי להתגבר על אתגרי אוריינות נתונים או  ב  , באמצעות קבצי עזר כאקסלעדכונים  ים ו/או  ישל עדכונים ידנ

  ומזו  ז  ותלרשות בתי הספר, השונ  ותמספר דרכי דיווח העומד  ן, באסטוניה ישנהגים. לדוגמוטכנול  םאתגרי

מערכת או  :  במידת המורכבות הטכנולוגית שלהם, כך שכל בית ספר יכול לבחור כיצד לדווח בהתאם ליכולתו

דרך  המתמשקת  או  הטענת  ,  X-Road  אפליקציה  להטעין  עדכון  אקסלים  ניתן  במסצ'וסטס  בדומה,  ידני. 

 למערכת קבצי אקסל. 

 

ת. בנוסף,  ות אוטומטיויקות עקביות מערכתינתונים אמינים ומדויקים מושגים על ידי  בד  אמינות הנתונים:

אמינות הנתונים )לדוגמה, בבריטניה בשלבי המעבר בין בתי   אהעברת נתונים בין סמכויות נעשית לאחר וידו

המחוז   ןבמסצ'וסטס, במעבר בין בתי הספר למחוז ולאחר מכן ביו  ;הספר והרשת המקומית למשרד החינוך

 למדינה(.  

 

מורכבים מבחינת רמות ידע    עריכת ניתוחים ת  קוד מזהה לתלמיד ולמורה מאפשר שמירה על    רצף נתונים:

לאפשר מעקב ארוך   במטרה  ,של תלמידים  אינדיבידואליזיהוי  בכל המדינות קיים  זמן.  ניטור שינויים לאורך  ו

אך    ,תן לתלמידהניייחודי  קוד    באמצעותבמרבית המדינות שנסקרו הזיהוי נעשה    .טווח לאורך כל שלבי החינוך

לפסיקה    , בין היתר,הוביל  זהשימוש במספר  ה. מספר תעודת זהותעל ידי שימוש בהמעקב מתבצע    בשוודיה

ובימים אלו כולה    מדינההשאין לעשות כל שימוש בנתונים שנאספו, למעט פרסום נתונים מעובדים ברמת  

 . נבחנות הדרכים החוקיות לשימוש במידע
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אודות   מדיניות ברורה    תפרטים אישיים הכוללים מזהה אינדיבידואלי מחייבשמירת    אבטחת מידע:  אוידו

ואבטחת  המשמשים  ים  ולוגיטכנההאמצעים   הפרט  סודיות  שנסקרוהלהגנת  המדינות  בכל  מלבד  מידע.   ,

רמות  רו  אף הגדיבריטניה  ישנה חקיקה מסודרת בנושא ופרוטוקול ברור לגישה לנתונים אישיים. ב  שוודיה,

 על ידי וועדה יעודית   הנקבעת   מידעהת  חשונות של זיהוי אנונימי, אליהן מתאפשרת גישה בהתאם לרמת אבט

 .    מידעקבלת השדנה בבקשות ל

 : נתונים מרכזיים הנאספים בכל המערכות הנסקרות, לצורך  מעקב וקבלת החלטותסוגי  ישנם  :סוגי נתונים

תלמידים: אודות  כוללי   נתונים  הנאספים  לימוד,   םהנתונים  מסלולי  אודות  פדגוגיים  נתונים  דמוגרפי;  רקע 

התנהגות התלמיד וכן מידע  מידע אודות  הישגים לימודיים;  ;  מאפיינים ייחודיים של התלמיד וזכאויות רלוונטיות

שחוקרים מעלים  מרבית המערכות מעריכות תלמידים על בסיס ציונים, בעוד  לגבי סיוע כלכלי וצרכים מיוחדים.  

מיומנויות רכות וכישורי חיים. בריטניה היא המדינה היחידה מבין  על  גם  תבסס  צריכה לההערכה  לפיה  ביקורת  

עד גיל כיתה א'    -  בהם שימוש מוגבל אלו שנסקרו שאוספת נתוני התפתחות ומיומנויות, אך אף היא עושה  

 תבססת על ציונים. ולאחר מכן הערכת התלמיד מבלבד, 

 כוללים מידע אודות רקע תעסוקתי ורקע פדגוגי.   נתונים אודות צוות הוראה:

 כוללים מידע אודות משאבים, כוח אדם וכן נתונים כללים אודות בית הספר.נתונים אודות המערכת: 

 הנאספים בכל מדינה.  המרכזיים לטבלה מפורטת אודות הנתונים 

בהיקף הנתונים ובמידת האינטגרטיביות של המערכת,    יםע תלויוצילב  נים ניתהסוגי הניתוחים    ניתוחים:סוגי  

כאשר נדרש לכל הפחות קוד להצלבת נתונים בין מאגרי מידע. בעוד שבמסצ'וסטס מערכת הנתונים אינה  

"ס(, באסטוניה י )כגון משרדים אחרים ונתוני למתמתממשקת כלל עם נתונים מחוץ למערך החינוך המדינ

ונתוני הלוואות סטודנטים(  רטיביות מקיפה במיוחדגישנה אינט  עם  .  )כגון נתוני קופת חולים,  נתוני הגירה 

זאת, מעבר לבסיס הטכנולוגי, מימוש הפנטציאל האנליטי המלא שנובע מחיבור מאגרי מידע דורש מסגרת  

ולות המערכת ולשם כך נדרש מהלך  ממשלתית תומכת. באסטוניה לא נעשים ניתוחים שממקסמים את יכ

תחומיים  -תחומיים, בחינת הלגיטימציה האתית הכרוכה בחיבור נתונים רב-נוסף של קביעת יעדי מחקר רב 

תחומיים רבים ומגוונים, בזכות הנגשת מידע  -ןברמת הפרט וכוח אדם. מנגד, בבריטניה מבוצעים מחקרים בי

 .לחוקרים מאובטח בהיקפים גדולים

שוטף החלטות:  שימוש  לקבלת  מבוסס  בנתונים  מושכלות  החלטות  תלויה    ות קבלת  בתרבות  נתונים 

 טריונים מרכזיים: י. לשם כך, יש לקחת בחשבון שלושה קרנתוניםבשימוש ה

 

הנגשת מידע לקובעי מדיניות מאפשרת קבלת החלטות מחוזיות    ?למי יש גישה נוחה לנתונים  –  היעד   קהלי

ועוד. הנגשת מידע לאנשי חינוך מאפשרת קבלת החלטות יישומיות    בריאותמימון,  חינוך,  ולאומיות בנושאי  

ברמת   והשוטפות  מושכלות  הבית  ברמת  תלמיד  החלטות  קבלת  מאפשרת  לציבור  המידע  הנגשת  ספר. 
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ילד פעולות חברתיות וחינוכיות מגוונות של פעילים חינוכיים.  , כמו גם  יהםהנוגעות להשכלתם או השכלת 

 חזון ואסטרטגיה.  גיבושתחומי ו-הנגשת מידע למגזר השלישי ולחוקרים מאפשרת גיבוש ידע רב 

 
החלטות  לקבלת  תומכים  ו  –  כלים  בנוחות  תלוי  ושוטף  יעיל  למידע.  בשימוש  הגישה  מסצו'סטס  מהירות 

ם  לשימוש  מגוון רחב של יישומיםנתונים לקבלת החלטות מושכלות, שכן פותחו    של  הנגשהמדגימה היטב  

מקבלי החלטות במחוז ובמשרד החינוך. ביישומים שולבו לוחות מחוונים אשר מתווכים את  והורים, מורים    של

מחוונים  נתונים מונגשים למנהלים דרך לוחות    בבריטניההמידע למשתמש והופכים אותו לפשוט לשימוש.  

, אך מנגד קבלת מידע לקהלים אחרים דורשת מהלך בירוקרטי מול  ארגון מהמגזר השלישיהמנוהלים על ידי  

 נגיש לציבור באופן מקוון.   אף הממשל. באסטוניה ובמסצ'וסטס המידע

ככל הניתן. בבריטניה,  פירוט רבה  ברמתשימוש מיטבי דורש נגישות למידע  – רמת המידע אליו ישנה גישה 

גולמיים נתונים  לקבל  לחוקרים  מאפשרת  מורכבת  מידע  אבטחת  מערכת  ידע    ,לדוגמה,  נאסף  כך  ועקב 

תלמיד וברמת בית  ההפלטפורמות השונות מנגישות מידע ברמת  ממחקרים רבים. באסטוניה ובמסצ'וסטס,  

מידע ברמת בית  ובזמן אמת. בנוסף, במדינות אלו החלטות ייעודיות בהתאם לנסיבות  לקבל כך שניתןספר, ה

 .  הרחב לציבורגם נגיש  ספרה

אסטרטגית: ותוכנית  לאומי  בחזון  הנתונים    עיגון  מערכות  של  של    ים דורש  תןוהשמשפיתוח  השקעה 

לכך   אך מעבר  כספיים,  ו  יםדורשהם  משאבים  חזון  בבעיגון  גם  לאומית.  שלושת המכאסטרטגיה  ערכות  ל 

שנתית ותהליך מתמשך  -רבאסטרטגיה לאומית    קיימת  ,מסצ'וסטסבבריטניה, אסטוניה ו  –שנסקרו  המהותיות  

   של בדיקת מטרות, ייעדים, פעולות ותוצרים. 

נתונים: באוריינות  חיונית    עיגון  וצוות הוראה  נתונים בקרב תלמידים  עבודה אוריינות  פרקטיקות  לקידום 

נתונים מוביל בסופו  ב  ביכולות התמצאות  מחסורכך, המקרה של בריטניה מדגים כי  יתרה מ  מבוססות נתונים.  

המקרה של אסטוניה מציף    .םע עבודות שוטפות המבוססת על קריאת נתוניוצ ישל דבר לחוסר בכוח אדם לב

על היכולת    יכול אף להשפיע בסופו של דבר  ITבכוח אדם בעל השכלה גבוהה בלימודי  שמחסור  את החשש  

שונות להתמודדות  אסטרטגיות  במדינות שנסקרו ננקטו  של המדינה לתחזק ולשמר מערכות נתונים מורכבות.  

הקמת מרכז ממשלתי לאוריינות נתונים; העברת קורסים מגוונים לצוותי הוראה; בניית    עם אתגר זה, כגון:  

ות נתונים בכל מקצועות הלימוד ועוד. עם זאת, ניכר כי הטמעה של אוריינות  סילבוס שמטמיע מיומנויות אוריינ

 נתונים אורכת זמן ומצריכה תוכנית עבודה מוסדרת, מעקב ומשאבים. 
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 כי הם קיימים במערכת.  מסומנים מאפיינים שנכללו במיפוי ונמצא בצבע *

 

 

 

 

 ( NPD) מאגר התלמידים הלאומי בבריטניה  
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 ( NPDמאגר התלמידים הלאומי בבריטניה )

 פרויקט ה תיאור 

 מאפייני מערכת החינוך  

מתמטיקה בקריאה,    OECD-ממוצע הלהיו מעל    2018בשנת    PISAהערכות הביצוע של בריטניה במדדי   ▪

, בעוד שישנה מגמה של עלייה  2006יציבים משנת  נותרו  בקריאה ומדעים  הלאומיים  ומדעים. ההישגים  

 (. OECD, 2019במתמטיקה )הלאומיים בהישגים 

בהשוואה לתלמידי מרקע   מי גבוה יותר הגיעו להישגים גבוהים יותר בקריאהאקונו-תלמידים מרקע סוציו ▪

זה  -סוציו פער  זאת,  עם  נמוך.  לפער  הינו  אקונומי  יחסית  בקטן  מכך,    .  OECD-הממוצע    14%יתרה 

 ,OECDאקונומי נמוך נכללו ברבעון העליון של ההישגים בקריאה בבריטניה ) -מהתלמידים ממעמד סוציו

2019  .) 

הינם חובה עד    על יסודי  ספר יסודי ו  ימערכת החינוך בבריטניה כוללת מספר 'שלבי מפתח', בעוד שבת ▪

 , ולאחר מכן חינוך המשך הוא אופציונאלי:  16גיל 

 

 שלבי החינוך בבריטניה לפי גיל    1.1 
 

 

 מערכת הנתונים 

, אשר אחראי לאיסוף מידע על ידי משרד החינוך של בריטניה  מנוהל  "(NPDמאגר התלמידים הלאומי )" ▪

מרובות ניהוליות  מגיל .  2002החל משנת    ברשומות  אודות תלמידים  נתונים  מכילה  הנתונים  מערכת 

ברמת    סטים )רשומות(  23  - ל  , כמן גם מידע אודות מוסד הלימוד. הנתונים מחולקים19ועד גיל    שנתיים

 רשומות ברמת בית ספר יסודי ותיכון.    15- ו ;וג הנתוניםגיל וס  לפי וגדיםהמא תלמידה

ייחודי לתלמיד    מושג באמצעותאשר    רצף מידע ברמת תלמיד  המערכת מאפשרת ▪ מזהה אנונימי אך 

 (.  tabase, 2020National Pupil Daהמאפשר חיבור בין הרשומות )ספציפי, 

 ים  לאומי מבחנים סטנדרטיים שלב לימודי  גיל

3-5 Early years  הערכת איש חינוך בסולמות התפתחות 

5-6 KS1 מבחן פונולוגי 

6-7 KS1 מבחן לאומי והערכת מורה באנגלית, מתמטיקה ומדעים 

7-11 KS2  מבחן לאומי והערכת מורה באנגלית ומתמטיקה; הערכת מורה במדעים 

11-14 KS3  

14-16 KS4  מבחן לאומיGCSE 

 GCE מבחן לאומי  KS5 16מעל 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-ii_b5fd1b8f-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-ii_b5fd1b8f-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-ii_b5fd1b8f-en
https://find-npd-data.education.gov.uk/
https://find-npd-data.education.gov.uk/data_tables/last
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 ( המרכיבות את המערכת datasetsהרשומות ) 1.2
 

 רמת מערכת  רמת תלמיד שלב חינוך 

 Dataset  תיאור Dataset  תיאור 

 2-4גילאי  
Early Years Census  חינוך נתוני מסגרות גיל רך במימון משרד החינוך לפי מפקד   

Early Years Foundation Stage Profile  4הערכה מסכמת בגיל   

 יסודי ותיכון 

School Census נתונים המבוססים על מפקד בתי הספר  131-כ School Census School-Level+ 
School Census (LEASIS) 

 נתונים המבוססים על מפקד בתי הספר  140מעל 

Pupil Addresses כתובות התלמידים כפי שנאספו במפקד בתי הספר School Capacity  )תפוסת בית הספר )בפועל ותחזית 

Absence יות ברמת תלמיד ו עדרינתוני ה SLD-Absence יות ברמת בית הספר ו עדרינתוני ה 

 יסודי 

Phonics  מסכמת בסוף גן חובההערכה   

Key Stage 1  ( 5-7)גילאי  א'שנה כיתההערכה בסוף   

Key stage 2 (  7-12)גילאי  כיתה ו'  הערכה בסוף   

 תיכון

Year 7 tests  כיתה ז' הערכה מסכמת בסוף   

Key stage 3  ( 11-14)גילאי  כיתה ט'הערכה בסוף   

Key stage 4 ( 14-16)גילאי  כיתה י' הערכה בסוף Key Stage 4 Performance 
Tables 

   KS4נתוני ביצוע  לשלב 

Key stage 5  ( 17-18)גילאי  כיתה יב'הערכה בסוף   

Post-16 Learning Aims (PLAMS) (16לאחר גיל ) עמידה ביעדי תוכניות לימוד בכיתות הבחירה    

Exclusions נתונים על תלמידים שהורחקו מבית הספר   

 לאחר  תיכון 
Young Person's Matched Administrative 

Dataset (YPMAD) 
   19הערכת הישגים בגיל 

 כללי

Alternative Provision Census נתוני ילדים במסגרות אלטרנטיביות במימון מדינה Geographical Reference Tables   נתונים לשיוך גיאוגרפי 

Children in Need  מידע על המופנים לשירות סוציאלי School level            
Expenditure             

 מידע כלכלי ברמת בית ספר

Children Looked After   .מידע על הילדים המטופלים על ידי הרשות המקומית Institution History         רי ברמת בית ספרומידע היסט 

National Client Caseload Information  יעדי תעסוקה Institution Link  קשרים בין בתי ספר 

file:///C:/Users/lev.eidelman.nagar/Dropbox/My%20PC%20(HLLT-PF0RZKBS)/Downloads/NPD%20Tables%20Jan20%2020200106.xlsx%23'PLAMS_07-08_to_18-19'!A1
file:///C:/Users/lev.eidelman.nagar/Dropbox/My%20PC%20(HLLT-PF0RZKBS)/Downloads/NPD%20Tables%20Jan20%2020200106.xlsx%23'YPMAD%2017-18'!A1
file:///C:/Users/lev.eidelman.nagar/Dropbox/My%20PC%20(HLLT-PF0RZKBS)/Downloads/NPD%20Tables%20Jan20%2020200106.xlsx%23'YPMAD%2017-18'!A1
file:///C:/Users/lev.eidelman.nagar/Dropbox/My%20PC%20(HLLT-PF0RZKBS)/Downloads/NPD%20Tables%20Jan20%2020200106.xlsx%23'CIN_08-09_to_17-18'!A1
file:///C:/Users/lev.eidelman.nagar/Dropbox/My%20PC%20(HLLT-PF0RZKBS)/Downloads/NPD%20Tables%20Jan20%2020200106.xlsx%23'CLA_05-06_to_17-18'!A1
file:///C:/Users/lev.eidelman.nagar/Dropbox/My%20PC%20(HLLT-PF0RZKBS)/Downloads/NPD%20Tables%20Jan20%2020200106.xlsx%23'NCCIS_10-11_to_17-18'!A1
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נאספים ממגוון מקורות, כולל בתי ספר,    NPD  -הנתונים המוחזקים במקורות הדיווח ומועדי האיסוף:   ▪

 (:  Department for Education, 2015רשויות מקומיות וגופים מוסמכים )

ספר  מפקדי .א׳ שונים:    :בתי  מסוגים  חינוך  במסגרות  תלמידים,  מפקדי  מספר  מתקיימים  בבריטניה 

בזרם   ובבתי ספר  לגיל הרך  לגיל הרך, מפקד כללי המתמקד במסגרות  מפקד הממוקד במסגרות 

אלטרנטיביים ספר  בתי  מפקד  הוראההמרכזי,  לצוותי  מפקד  ספר המספקים    ,  לבתי  נוסף  ומפקד 

ם מתקיימים אחת לשנה, בינואר, אך המפקד הראשי מתקיים ת. רובומיוחד  ות התאמות לאוכלוסי

 בשני מועדים נוספים.  

בתי ספר מעבירים הערכות תלמידים, על בסיס   ,שנה )דצמבר(הבסיום  בית ספריות:   הערכות תלמיד .ב׳

 בשלבי חינוך שהוגדרו על ידי משרד החינוך.    מבדקים והערכת מורה ,בחינות ציונים

גופי ממשלה .ג׳ ידי  ליולי כל שנה מדווחים למערכת מידע    :דיווח על  וכן   ממשרדבין אפריל  הרווחה 

 לרישום ילדים הזכאים לסבסוד מסיבות משפחתיות שונות.  תהאחראי יחידה בתוך משרד החינוך מ

 איסוף נתונים לאורך השנה  1.3

   1מועד  –מפקד בתי ספר 
 יולי -מקומית ; נגישות במערכת: יונימדווחים לרשות  איסוף: בתי ספר

 . פעם בשנה והיתר פעמיים בשנה 38%-פעמים בשנה, כ 3מהנתונים ברמת תלמיד נאספים  59%-כ 
 

   מפקד בתי ספר אלטרנטיביים
 איסוף: בתי הספר מדווחים לרשות מקומית; נגישות במערכת: יולי.  

 

 רגילה" או "אלטרנטיבית"  מפקד בתי ספר עבור תלמידים שאינם יכולים ללמוד במסגרת "
 , נגישות במערכת: יולי.  Pupil Referral Units (PRUs)איסוף: רשות מקומית, באחריות 

 

   מפקד מסגרות לגיל הרך
 מדווחים לרשות מקומית; נגישות במערכת: יולי.   איסוף: ספקי החינוך 

 
Children Looked After (CLA) - רישום ילדים הזכאים לסבסוד   

 איסוף: משרד ברשות משרד החינוך; נגישות במערכת: ספטמבר.  
 

Children in Need רישומי משרד הרווחה , 
 איסוף: רשות מקומית, נגישות במערכת: אוקטובר.  

 
 2מועד  –מפקד בתי ספר 

 איסוף: בתי הספר מדווחים לרשות מקומית; נגישות במערכת: אוגוסט.
 

   4בגיל  הערכה
 איסוף: מוסדות חינוך מדווחים לרשות מקומית;  נגישות במערכת: אוקטובר. 

 
 3מועד  –מפקד בתי ספר 

 איסוף: בתי הספר מדווחים לרשות מקומית; נגישות במערכת: ינואר. 
 

 ( Key Stage 1)  5-7נתונים מסכמים לגילאי 
 מקומית; נגישות במערכת: ספטמבר ואוקטובר. איסוף: בתי הספר מדווחים לרשות  

 

 ( Key Stage 2) 7-12נתונים מסכמים לגילאי 
 . נגישות במערכת: אוגוסט, דצמבר ופברואר  ;איסוף: בתי הספר מדווחים לרשות המקומית

 

 ( Key Stage 3) 11-14נתונים מסכמים לגילאי 
 נגישות במערכת: אוקטובר וינואר.   ;איסוף: בתי הספר מדווחים לרשות המקומית

 

 ( Key Stage 4+5) 14-18נתונים מסכמים לגילאי 
 . נגישות במערכת: אוקטובר, ינואר ואפריל ;איסוף: גופים חיצונים מגוונים שאושרו לכך

 

 אוקטובר

 דצמבר 

 ינואר

 מאי

 אפריל

http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/7627/mrdoc/pdf/7627userguide_2015.pdf
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  אופן הדיווח למערכת: ▪

אחר - והן  המקומיות,  לרשויות  המידע  את  לדווח  נדרשות  החינוך  לדיווח  אמסגרות  למשרד  יות  המידע 

יות לדווח ישירות למשרד החינוך. הדיווח נעשה באמצעות  אהחינוך. בנוסף, ישנן מסגרות לימוד אשר רש

 COLLECT  (r Education, 2019a, 2019bDepartment fo .)ניהול מקוונת בשם   תתוכנ 

באמצעות   - המידע  את  מעבירים  בחינות  לביצוע  האחראיים  מורשים  XMLגופים  ספקים  דרך   ,

)Department for Education, 2013.) 

  נתונים: הכנה ובקרת  ▪

 ,NPD  (Department for Education-משרד החינוך מעבד את הנתונים, מחבר אותם ומאחסן אותם ב

במועד אחר, על פי מועדים שנקבעו על   מת נתונים מפורססדרת הדיווח למערכת אינו מיידי וכל  (.  2015

 (.  National Pupil Database, 2020ידי משרד החינוך ולאחר שמסתיים תהליך של עיבוד, הכנה ובקרה )

 בהלימה לכך שהמידע נאסף על ידי מקורות מגוונים, גם תהליך הבקרה מבוצע על ידי גורמים שונים:   ▪

ולאשר את    ,ציבורלפי רשימה של כללי אימות שזמינה ל בדוק את הנתונים  הגוף המגיש מחויב ל .א׳

 (.  Jay et al., 2018)  הנתונים לפני הגשה

על הרשות המקומית לאמת את הנתונים  ,  ארבע  אילאחר שמוסדות חינוך מעבירים הערכה לגיל .ב׳

 .  (Department for Education, 2015לפני דיווח למשרד החינוך  ) 

חיצוניים   ם, גופים מוסמכי( Key Stage 4/5)  5-ו  4חינוך    יבשלב הכנת הנתונים המסכמים בשלב  .ג׳

נשלחים לאחר מכן לבתי הספר לבדיקה. במידה ובתי הספר מאתרים  מחשבים משתנים שונים ואלו  

 .  NPD   (Department for Education, 2015) מעודכנים במערכת  ללותיקונים נדרשים, ה

 אהמערכת מבצעת בדיקות אוטומטיות של בקרת איכות הנתונים עם הגשתם למערכת, כולל וידו .ד׳

כמו   איתור שגיאותחוץ לטווח, וערכים שעשויים להיות מאיתור  ,  נכוןה  N-מספרים מסתכמים להש

 (.  Jay et al., 2018)ככזה בית ספר שאין בו כלל תלמידים עם צרכים מיוחדים למרות הגדרתו 

. הוא מכיל נתונים ברמת  The School Level Database - SLDריטניה:  , קיים מאגר נוסף בבNPD-בנוסף ל ▪

יסטי על בית הספר במקום אחד. במוקד , ומרכז מידע סטטNPD-בית הספר, הדומים לאלו שנמצאים ב

רה, שינויים בסוג בית הספר, פרוטוקול יהמאגר נתונים על ההיסטוריה של בית הספר )שנת פתיחה/סג

 NPD  (Department for Education, 2015.)-בית הספר ועוד(, המקושרים לנתונים הנמצאים ב

  

https://www.gov.uk/government/publications/collect-guides-for-schools-and-local-authorities
https://www.gov.uk/government/publications/collect-guides-for-schools-and-local-authorities
http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/7627/mrdoc/pdf/7627userguide_2015.pdf
http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/7627/mrdoc/pdf/7627userguide_2015.pdf
https://find-npd-data.education.gov.uk/data_tables/last
http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/7627/mrdoc/pdf/7627userguide_2015.pdf
http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/7627/mrdoc/pdf/7627userguide_2015.pdf
http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/7627/mrdoc/pdf/7627userguide_2015.pdf
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 סוגי הנתונים והמדדים הלאומיים

 (: National Pupil Database, 2020) נתונים ברמת התלמידמערכי הנתונים מכילים מספר סוגי  ▪

, מערך הנתונים בגיל גן 2008החל משנת    .אקונומי-רקע סוציוו  יםדמוגרפינתונים  :  מאפייני התלמיד .א׳

 Income Deprivation Affecting Children Indexמכיל ציון ודרגה של מדד לאומי כלכלי בשם "

(IDACI)אקונומית  -". בהמשך שלבי החינוך של אותו ילד, נאסף מידע נוסף המעיד על יכולת סוציו

כגון זכאות לסבסוד עבור ארוחת צהרים, זכאות לסבסוד בגין אימוץ, הסדרי אפוטרופסות מיוחדים או 

 הסדרי טיפול בילדים ועוד.  

סטטוס נתוני וכן אישיים נתונים פדגוגיים ; ם ינתונים פדגוגיים כללינתוני שיבוץ, הרשמה ופדגוגיה:  .ב׳

 הרשמה ושיבוץ. 

 :  הישגים על פני הרצףמיומנויות ו .ג׳

 ת תקשורת,  ו כגון יכולמידע התפתחותי של מיומנויות וכישורי חיים, , נאסף הגיל הרךברמת  -

 התפתחות גופנית והתפתחות חברתית.   

 במקצועות אוריינות,   הערכה של הבנה ושליטהכוללת    4בנוסף, הערכה מסכמת בגיל   -

 מתמטיקה, הכרת העולם ואומנות.  

לה לאומית אחידה, אהחל מכיתה א' ועד סוף תקופת הלימודים מתועדים הישגי התלמידים בסק -

בילות לבחינות  קל פי הישגים בבחינות לאומיות המבתחילה על פי הישגים בית ספריים ובהמשך ע

( וGCSE General Certificates of Secondary Education(  1הבגרות בישראל במעמדן:   "-  (2  )

GCE qualification  אנגלית כוללים  ותיכון(  )יסודי  ההשכלה  שלבי  לכל  המשותפים  המקצועות   .

מדידה ועוד. בבחינות הלאומיות  ,חלל ,צורה מתועדים הישגים בקריאה, כתיבה,  ביסודיומתמטיקה. 

 המסכמות מתועדים הישגים בכל מקצועות החובה והבחירה של מערכת החינוך.  

זכאות בגין מחוננות או בגין קשיים הדורשים התאמה חינוכית ו/או פיזית, כולל   : תיעוד לגביזכאויות  .ד׳

קיים . כמו כן,  ועוד  חינוך ובריאותת  ובית ספר, במסגרת תכניברמת    –ת  נדרש   התייחסות איזה פעולה

 בית הספר.  על ידי   מסופקות תשומותה תיעוד של 

תפעול בית  ,  פרטי בית הספר  ים נתונים מרכזיים אודות מכיל  בית הספר ברמת    מרכזיים  מערכי נתונים  ▪

גם    2018)ולפני    GCSEהישגים ברמת בית הספר במבחני   וכלכלית ופדגוגית  ,  הספר מבחינה לוגיסטית 

(. GCEבמבחן 

https://find-npd-data.education.gov.uk/data_tables/last
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 NPDדוגמאות לשדות נתונים במערכת  1.4

 בנספח א' , ניתן למצוא datasetsפירוט מלא של כל המשתנים הנאספים במסגרת בית ספרית, כולל פילוח לפי 

 רמת מערכת  רמת תלמיד כיתה 

 הגיל הרך 

 . IDACIאקונומי -ציון ודרגה במדד סוציו ▪

 (2תקשורת: הקשבה ותשומת לב, הבנה, דיבור; ) (1דירוג בסולמות התפתחות: ) ▪

( התפתחות אישית:  3התפתחות גופנית: תזוזה ומסירה, בריאות וטיפוח עצמי; )

(  4ביטחון עצמי ומודעות עצמית, ניהול רגשות והתנהגות, יצירת מערכות יחסים; ) 

( מתמטיקה: הכרת מספרים; צורה, מרחב ויחסים;  5אוריינות: קריאה, כתיבה; ) 

( אומנות: הבעה,  7נולוגיה; )( הבנת העולם: אנשים וקהילות, הכרת העולם, טכ 6)

 עיצוב ויצירה )שימוש בחומרים; דמיון(.  

 

משותף לגילאי  

 יסודי ותיכון 

דמוגרפי: קבוצה אתנית, מגדר, שנת לידה, חודש לידה, גיל התלמיד בתחילת שנת   ▪

 הלימודים, שפת אם ועוד.  

פדגוגיים: רמת חינוך, סוג בית הספר, קבוצת שנת הלימודים בפועל )ללא  םנתוני ▪

קשר לגיל כרונולוגי(, מצב הרשמה, שעות למידה מתוכננות, מספר השעות  

 ועוד.   הפורמליות

וחדים )מחוננות/תמיכה(: שיוך לקבוצת מחוננים, סוג הצורך המיוחד, צרכים מי ▪

האם התלמיד המוגדר כבעל צורך מיוחד חלק מכיתה מיוחדת/מוקצים לו משאבים 

 ועוד.    

נתוני בית הספר: המספר המרבי של תלמידי יום שאושר, הגיל  ▪

 בנות. /םהמינימלי/המקסימלי שאושר לבני 

ול בהם: מספר כולל, כמה הוסרו על ידי ההורים, נתונים על ערעורי קבלה והטיפ ▪

 כמה נשמעו על ידי ועדת הקבלה העצמאית ועוד.  

 בביה"ס אחר/עסקו בלימוד פרטני/התנסו בעבודה.  מספר תלמידים שהתארחו ▪

 מספר ארוחות שסופקו.   ▪

 לקבוע קושי למידה/הפרעה בספקטרום רשאיצרכים מיוחדים: האם בית הספר  ▪

לתת מענה הוראה לקשיי למידה/קשיים  ית הספר רשאיהאוטיסטי/אחר; האם ב

 התנהגותיים, רגשיים וחברתיים/ צרכי שפה ותקשורת/לקויות שמיעה/ ועוד.  

https://drive.google.com/file/d/1G03vpA4kOoJUMJIUZbggIb8aasE695LM/view?usp=sharing
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 רמת מערכת  רמת תלמיד כיתה 

 א', ו', ט' 

במקצועות אנגלית; קריאה; כתיבה;  רמה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ציון  ▪

 ;ומדידה  , מרחבצורה  ;הכפלה  ;מספרים מתמטיקה;;  הקשבה; ביטוי בעל פה 

 ומדעים.

.  מדעים קריאה וכתיבה; שפה אנגלית; מתמטיקה; –אנגלית   ציונים במקצועות:  -

 בחינות, בחנים והערכרת מורה.  על בסיס

ומעלה )רמה   2ומטה )השגה נמוכה(/ הושגה רמה   1הושגה רמה דירוג רמה :   ▪

   ומעלה )מעל לרמה הצפויה(  3צפויה(/הושגה רמה 

 רמה ממוצעת במקצועות השונים.  ▪

 

  ציוני בחינות באנגלית ומתמטיקה  ▪ ז'

 י' 

 .   )מקביל לנבחני הבגרות(GCSE  סיוםבמבחן  מגמות לימודציון במגוון רחב של  ▪

 )מקביל למבחני הבגרות( באנגלית, מתמטיקה ומדעים.  GCSE סיוםבמבחן  ציון ▪

 דירוגים קטגוראילים שונים, כגון:  ▪

וקיבל   GCSEמספר המקצועות אליהם ניגש התלמיד במבחן   -

A/*A /B/C /D/E/F /U . 

( במקצועות אנגלית,  *G -A)  2( / עבר ברמה *C -A)   1עבר ברמה התלמיד האם  -

  מתמטיקה, מדעים. 

ניגש להיבחן בשלושה מהמקצועות הבאים: ביולוגיה, פיזיקה,  התלמיד האם  -

 "טוב".  ציון כימיה או מדעי המחשב והשיג בשניים מתוכם 

בחתכים   GCSE פילוח מספרי: משתנים המייצגים את מספר התלמידים עם ציוני  ▪

מספר הבנים עם חמש מקצועות   , לדוגמהמגדר, אתניות, ציון ועוד  שונים )לפי

ים עם חמש יממוצא אסיאתי, מספר הזכאיים לארוחות צהר  A*-Cומעלה בציון 

 (.  A*-Cמקצועות ומעלה בציון 

אחוז הבנות   ל אחוזים לפי חתכים שונים, לדוגמהפילוח אחוזי: משתנים ש ▪

 .  A*-Cם עם חמש מקצועות ומעלה בציון יהזכאיות לארוחת צהרי

 

 יב' 

:  )מקביל למבחני הבגרות( כגון, GCE במבחן  מגמות לימודציון במגוון רחב של  ▪

 אלקטרוניקה, סביבה, גיאולוגיה, פסיכולוגיה, סטטיסטיקה, מחשבים ועוד.  

 Double Award Level מספר המקצועות ברמת  דירוגים קטגוריאלים שונים כגון ▪

 . *AA, A*A, A*Aובציון 
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 אבטחת מידע והגנת הפרט

מסווגים לדרגות שונות בהתאם לרגישות הנתונים ובהתאם לסיכון לזיהוי אינדיבידואלי   NPD  -הנתונים ב ▪

 (: Department for Education, 2015בתוך המאגר. הרשאות לנתונים ניתנות בהתאם לדרגות אלו )

A.  לזיה ושניתן  מאוד  רגיש  )מידע  זיהוי  .(Department for Education, 2017וי  משתני  כולל  הוא 

,  Pupil Matching Reference  ,Unique Pupil Numbersלתלמיד ספציפי )   המשויכיםאנונימיים  

Unique Learner Numbers   ,Candidate ID  ו-Exam candidate number  ילדים על  מידע   ,)

 וד מיוחד, אתניות )לא מקודד(, שפה )לא מקודד( ועוד. שזכאים לסבס

B. קבוצה אתנית, קבוצת שפה, זכאות לצורך מיוחד.  ברמה זו, משתני    מידע רגיש וניתן לזיהוי, לדוגמה

 Anonymizedמקודדים למשתנה זיהוי אנונימי שאינם משויכים לתלמיד ספציפי )  1הזיהוי של רמה  

Pupil Matching Reference). 

C. ע רגיש במידה מסוימת וניתן לזיהוי. כולל נתונים ברמת בית הספר שעברו אגרגציה.  מיד 

D. שאינו ניתן לזיהוי.  מידע 

 

     דרגות סיווג   1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 דרגות רגישות 
E D C B A 

 UKמידע רגיש לפי "
Data Protection 

Act 1998"   שימוש ;
 פנימי בלבד

מידע רגיש לפי  
"UK Data 

Protection Act 
", אך קודד  1998

לקטגוריות פחות  
 רגישות 

  מידע רגיש לפי
רגולציית הגנת  

  GDPR הפרטיות 
של האיחוד 

 האירופאי

בתחום  מידע רגיש 
החינוך להערכת 
משרד החינוך 

הבריטי, אך שאינו  
 בחוק מוסדר 

 כל מידע אחר

 דרגות זיהוי 

2 1 3 4 5 6 

זיהוי מיידי )שם  
בת  מלא, כתו

 מלאה ועוד( 

זיהוי משמעותי  
)מספר ביטוח  

 לאומי ועוד( 

זיהוי משמעותי  
אך אין לאמצעי  
הזיהוי משמעות  

 מחוץ למערכת

זיהוי לא  
משמעותי, אך  
עדין יש סיכוי  

שיצליחו 
להשתמש בו  

 לזיהוי

זיהוי לא   אנונימי 
משמעותי ויש  
סיכוי קלוש  

שיצליחו 
להשתמש בו  

 לזיהוי

https://www.gov.uk/government/publications/dfe-external-data-shares


18 
 

תלמיד, אלא אם כן מדובר  הלפי "חוק הגנת המידע", משרד החינוך אינו רשאי לחשוף את המידע ברמת   ▪

( מוגנים  הנתונים  כי  לוודא  ועליו  לגביהם,  זאת  מתיר   ,Data  Protection Act 1998בנתונים שהחוק 

הגולמיים הכוללים נתונים מזהים רגישים, כמו גם לעמוד בתנאי  (. הוא אחראי למנוע גישה לנתונים  2020

( מוגדרים  וחומרה   ISO27001 standards and the government Security Policyתוכנה 

Framework  .) 

יק גישה לנתוני התלמידים  על פי "תקנות החינוך: מידע על תלמידים פרטניים" משרד החינוך רשאי להענ ▪

קידולכל   רווחאדם שמטרתו  או  החינוך  הפקת    ת ם  ניתוח,  או  ביצוע מחקר  באמצעות  באנגליה,  ילדים 

( והדרכה  ייעוץ  מידע,  מתן  או   The Education Individual Pupil Informationסטטיסטיקה 

Amendment Regulations 2013  מותר בהם  (. על מקבלי הגישה למידע להסכים לתנאים לגבי הנתונים

שבה ניתן לפרסם כל ניתוח המבוסס על הנתונים, בהתאם לדרגת סיווג   גבי רמת הפירוט ללהשתמש ו

 Departmentגלויה לציבור ונגישה באופן מקוון )  NPD-הלשימוש בנתוני    רשימת בעלי ההיתרהנתונים.  

for Education, 2017  .) 

" אחראית לוודא שהגישה למידע  Education Data Division (EDD)מחלקה בתוך משרד החינוך בשם " ▪

והשימוש שנעשה בו עומדים בקנה אחד עם מדיניות אבטחת המידע והגנת הפרט. בין היתר, משרד זה  

 לדון בבקשות למידע שמוגשות למשרד החינוך.  מקיים פאנל שאחראי

מוחזק   ▪ מידע  איזה  ולהוריהם  לילדים  להבהיר  מחויב  החינוך  מהם  אודותםמשרד  מוחזק,  הוא  מדוע   ,

(. בהתאמה, משרד  Data  Protection Act 1998, 2020השימושים שנעשו בו ומיהם השותפים למידע ) 

 (.  Department for Education, 2017ם הנתונים ) החינוך מפרסם פירוט מקוון לגבי הדרך בה מעובדי

 הנגשת מידע ושימושים 

כמפורט מעלה, הנגישות למידע מתאפשרת בכפוף להגשת בקשת היתר ומוענקת על ידי וועדה בהתאם  ▪

ו המבקש  לכן,  ללמטרות  מידע.  אבטחת  ממשלה, שיקולי  משרדי  הם  במידע  העיקריים  המשתמשים 

   :כמפורט להלן, י מקצוע נוספיםארגונים חברתיים, חוקרים ובעל

 שימושים על פי משתמש   1.6

 

 שימושים משתמשים 

גופי  

 המדינה  

 משרד החינוך:   ▪

 . (Department for Education, 2015בתי הספר )לקביעת מימון לרשויות ו -

 Department forפיקוח על שירותי החינוך ועל שירותים הניתנים לילדים באופן כללי )  -

Education, 2015) . 

, המשרד מימן מחקר בנושא מימון  ם לקידום ידע בנושא חינוך. לדוגמהמימון מחקרי -

DfES  שהפריך את ההשערה ששילוב ילדים עם צרכים מיוחדים עשויה לפגוע בהישגים

 (. Farrell et al., 2007בית ספריים )

https://www.gov.uk/government/publications/dfe-external-data-shares
http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/7627/mrdoc/pdf/7627userguide_2015.pdf
http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/7627/mrdoc/pdf/7627userguide_2015.pdf
http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/7627/mrdoc/pdf/7627userguide_2015.pdf
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, הנתונים  רותי חינוך ושירותי ילדים. לדוגמהלמדיניות שי קבלת החלטות בנוגע  -

הסטטיסטיים של משרד החינוך הוזכרו בדו"ח החקירה של ועדת חינוך המשותף אודות  

 Jay etובתגובת ממשלת בריטניה לדיון זה )  ,מתן שירותי חינוך אלטרנטיביים והחרגות

al., 2018  .) 

ת החלטות תפעוליות, בייחוד במבט  הרשות המקומית יכולה להשתמש בנתונים לקבל ▪

 . (Department for Education, 2015השוואתי בין רשויות )

חוקרים  

ומרכזי  

 מחקר

משמשים למחקרים במגוון תחומי חינוך ורווחת ילדים, על בסיס נתונים אלו בלבד   NPDנתוני  ▪

 או בשילוב עם מאגרי נתונים נוספים. דומאות למחקרים:  

- The Autism Research Trust  משתמשים בנתוניNPD  שירותיםובנתונים מוצלבים על  

יים כדי לבחון את מידת הפגיעות של תלמידים שאובחנו עם אוטיזם )השוואה לפי  סוציאל

ילדים עם צרכים חינוכיים מיוחדים מסוג אוטיזם, בהשוואה לילדים עם  - SENמשתנה  

SEN  אחר וללאSEN .)לגבי החסרת לימודים, הרחקה מלימודים ועוד , 

לנתונים על העשרת תזונה לתינוקות,   NPDקישר את נתוני   The Head or Heartמחקר  -

 הספר.   קשרים ארוכי טווח בין תזונת תינוקות והישגים בבית לבחוןעל מנת 

רגשית  -בחן את השפעת ההתפתחות החברתית  NatCen Social Researchהארגון  -

עם נתונים   GCSEבתחילת גיל ההתבגרות על הישגי השכלה, באמצעות הצלבת ציוני   

;  UK Household Longitudinal Studyשנתי שמועבר בקרב אזרחי בריטניה ) -מסקר רב

Smith et al., 2019  .) 

שימש   NPDבתחום מדיניות חינוך, הצלבת נתונים מסקרי קבלה לבית הספר עם נתוני  -

  מדיניות הקבלהשינויים בתנאי הקבלה לבית הספר הובילו לשינויים בהאם לבחון 

 (.  Allen et al., 2011ובהרכב החברתי בבתי ספר מסוימים )

משאבי בית   פיתח נוסחה למדידת השפעתמדיניות וחינוך, מחקר  כלכלה, מיבתחו -

 (.   Steele et al., 2007הספר על הישגים בחינוך )

חשיבות רבה במיצוי הידע לחקר וקבלת החלטות, אך הדבר אף עלול   NPDלהצלבת נתוני  ▪

להביא להטיות במחקר בשל הצמדה לא מדויקת או לא נכונה וחשוב לקחת זאת בחשבון בעת  

(. יתרה מכך, יש לשקול לעומק את המתודה של  Downs et al., 2017ניתוח והסקת מסקנות )

 ,.Jay et alההצלבה בין מאגרי מידע בבריטניה, כמו גם את ההיבטים הטכניים בביצועה ) 

2018  .) 

ארגוני  

מגזר 

 שלישי

על מנת לחקור סוגיות חברתיות    NPDם במחקרים על בסיס נתוני ארגוני מגזר שלישי תומכי ▪

 Education: הארגונים  לנסח מסמכי חזון ומדיניות. לדוגמהבבריטניה, לקדם פעולות לשינוי ו

Endowment Foundation ,Unbound Philanthropy ו- The Bell Foundation  תמכו

הם. במחקר שהתמקד באוכלוסיית ילדי מיעוטים בבריטניה שאנגלית הינה השפה השנייה של 

שימשו ללמוד מיהן הקבוצות שבסיכון לידיעת אנגלית כשפה שנייה בלבד ומהם   NPDנתוני 

 (.   Strand et al., 2015המשתנים שמנבאים הישגים נמוכים בקרב קבוצות אלו ) 

 

http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/7627/mrdoc/pdf/7627userguide_2015.pdf
https://www.autismresearchtrust.org/
https://www.ucl.ac.uk/child-health/research/population-policy-and-practice/research/studies/head-or-heart-study
https://natcen.ac.uk/
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, אשר מנגיש  FTT, זאת בזכות ארגון ללא מטרות רווח בשם משתמש עיקרי נוסף הינו מנהלי בתי הספר  ▪

מוסדות חינוך שעל בסיסו בתי ספר יכולים לקדם תלמידים למיצוי הפוטנציאל שלהם,    13,600-מידע ל

על עיבודים שמפורסמים על ידי משרד , NPDכמו גם לפעול לשיפור בית הספר. המידע מבוסס על נתוני 

ו עצומידע שמתקבל מהמערכעל  החינוך  בתי הספר  של  מחוונים  ת  לוחות  באמצעות  מונגש  הוא  מם. 

(dashboards  אשר נגישים לבתי ספר, רשויות מקומיות ומוסדות להשכלה גבוהה ,)מנוי    במידה ויש להם

 ( כולל שני רכיבים מרכזיים:  dashboards. מערך הלוחות המחוונים )FTT Aspireלשירות 

1. Assessment Tracker  מומרים סטנדרטיים  נוספים  ובמבחנים  הלאומיים  במבחנים  התלמידים  ציוני   :

לסולם ציונים אחיד, שמאפשר השוואה בין בתי ספר. לוחות מקוונים מגוונים מציגים את הישגי בית הספר  

לאומדני   השוואתם  תוך  הספר,  בבית  התלמידים  המחוונים   FFTוהישגי  לוחות  הספר.  בית  ליעדי  או 

לזה במהירות  מאפשרים  )ההתערבות  ה  הן  מהות  בהישגים  ויציבות  המשכיות  ולוודא    FTTנדרשות 

Aspire, 2020הלוח המקוון הבא מציג מידע עבור הישגי תלמידים בשלב  (. לדוגמה ,KS2  (FTT Aspire, 

2018  :) 

 

 

 

 

2. Curriculum Tracker  :עצמאי   רישום יעדי החינוך של בית הספר ובניית תוכניות לימוד, באופןמשמש ל

במערכת. בנוסף, לוחות מחוונים מאפשרים לעקוב אחר מוצעות  ש  חלוטין או על בסיס תוכניות לדוגמהל

 . בזמן אמת תמונות מצב אודות תלמידים, כיתות וקבוצות בבית הספר

בצע על בסיס  המידע פחות נגיש לתושבים, אם כי הם יכולים לקרוא דוחות מקוונים שמשרד החינוך מ ▪

והשגי  לדוגמהנתונים אלו.   לימודים לאומיות  לפי    GCSE, בכל שנה מפורסם מידע על הערכת תכניות 

https://fft.org.uk/about-fft/
https://fft.org.uk/pupil-tracking/
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מאפייני תלמידים כגון מגדר, קבוצה אתנית, צרכים חינוכיים מיוחדים וזכאות לארוחות בחינם בבתי ספר  

המקוונת   בפלטפורמה  בנושאים    Explore Education Statistics (EES)באנגליה.  דוחות  לחפש  ניתן 

  UKשונים לפי מילות חיפוש ולמצוא קישורים מקוונים לדוחות וטבלאות סטטיסטיות. במאגר החיפוש  

 Data Service    קישורים מקוונים לדוחות ונתונים בבריטניה ומחוץ לבריטניה.למצוא ניתן 

 משאבים

 מרבית המשאבים בפרויקט הינם לאומיים, תחת אחריות ישירה של משרד החינוך.  משאבים כספיים: ▪

נתונים   ▪ אוריינות  מספקות  יכולות  העבודה:  לא  ושוק  הוראה  צוותי  תלמידים,  קיימת בקרב    בבריטניה 

אוריינות נתונים אינה נלמדת מספיק בקרב תלמידים וצוותי הוראה, ובעקבות כך מיומנות זו  ש  בכךהכרה  

בשוק העבודה. שיח ציבורי רחב על חוסר במיומנויות מחשוב ואוריינות נתונים לווה בקריאה לשינוי  חסרה  

ינוך,  הושקה תכנית לאומית מטעם המחלקה לח  2018- (. בTechUK, 2015)  בתי הספר והתעשייהמצד  

של    המחשוב    84בעלות  הוראת  בשיפור  שיתמקד  לאומי  מרכז  להקמת  ליש"ט,  הספר  ב מיליון  בתי 

הטמעת אוריינות נתונים  רש תהליך ארוך בד זוהי רק ההתחלה ונעם זאת,   היסודיים והתיכוניים בבריטניה.

מהעובדים בבריטניה העידו כי מערכת החינוך   10% רק  דבר שבא בין היתר לידי ביטוי בכך ש - בבריטניה

ל בהשוואה  נתונים,  מבוסס  עבודה  לשוק  אותם  ו  17%- הכינה  )    19%-בארה"ב   Data Literacyביפן 

Project, 2020 The  .) 

  

file:///C:/Users/sveta/Downloads/Explore%20education%20statistics%20-%20Gov.uk
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 תובנות מרכזית 
 שנסקרסיכום יתרונות ודגלים אדומים, על בסיס המידע 

 

 נקודות תורפה                                                                     חוזקות  

בנתונים: עקביות מתקיימות    דיוק  בדיקות 

אוטומטיומערכתי בדיקה ות  שלבי  וכן  ת 

על ידי בתי הספר והרשת  המבוצעים  מוקדמים  

בתי   בנוסף,  על  ההמקומית.  עוברים  ספר 

 הנתונים המחושבים ובודקים אותם.  

 

נתונים:   תלמידים  סוגי  של  אנונימי  זיהוי 

מעקב   טווחמאפשר  שלבי  ארוך  כל  לאורך   ,

גם    .החינוך יש  אך  ציונים,  מבוססי  הנתונים 

 בגיל גן.     מיומנויות רכות והערכת יכולת נתוני 

    

ניתוחים:  סוג להצלבת  י  וקוד  הנתונים  היקף 

נתונים    חיבורנתונים למאגרי מידע מאפשרים  

 חינוכיים לנתונים כלכליים, חברתיים ועוד.   

 

מידע:   מסודרת,  אבטחת  חקיקה  ישנה 

המגדירה רמות שונות של אבטחת מידע; משרד  

גישה   היתרי  על  פיקוח  על  אמון  ממשלתי 

 למידע. 

 

ממשל, ברמת  רבים  ספר    שימושים  בתי 

מערך לוחות מחוונים, הניתנים לבתי  וחוקרים:  

ונוח אחר   ספר מנויים, מאפשרים מעקב נגיש 

הנת תלמידים;  וביצועי  ספר  בית  נים  וביצועי 

ממשל המהווים בסיס לקבלת החלטות ברמת  

מקומיות;הו מחקר    רשויות  ומרכזי  חוקרים 

בהיקף   הנתונים  במערכת  משתמשים 

היבטים   המשלבים  מחקרים  לצורך  משמעותי 

 חינוכיים עם בריאות, כלכלה, מדיניות ועוד.  

 

ידי  המערך    -משאבים על  וממומן  מנוהל 

ידי  ע  מונ    המדינה: מוסדרת  על  עבודה  תכנית 

 של משרד החינוך.  

במערכת באופן מידי:     אינם זמיניםהנתונים   

רשויות   ספר,  בתי  ידי  על  מועברים  נתונים 

מקומיות וספקים במועדים רבים לאורך השנה  

 לאחר מספר חודשים.   רק במערכת זמינים ו

 

פרט למידע שנגיש למוסדות     נגישות המידע:

של   המחוונים  בלוחות   FFT שמשתמשים 

Aspire  כרוכה בתהליך בירוקרטי גישה  מול , 

      ואינה נגישה לציבור הרחב.  ממונהועדה 

 

חקר   בשלבי  קהלים  ושיתוף  שימושים 

הורים  וניתוח מורים,  של  מועט  שימוש   :

חקר   בתהליכי  גם  כמו  בנתונים,  ותלמידים 

 ולמידה על בסיס הנתונים. 

 

נתונים נתונים  אוריינות  באוריינות  קושי   :

לחוסר  מוביל  הוראה  וצוות  תלמידים  בקרב 

עבודות שוטפות  תו  שביכולבכוח אדם   לבצע 

קר על  מיוחד  יהמבוססת  מרכז  נתונים.  את 

לכך   מענה  לתת  כדי  ממשלתי  במימון  הוקם 

בשנים הבאות, אם כי ישנה ביקורת ציבורית  

 כך שמהלך זה אינו מספק.    לע
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 (NPDמאגר התלמידים הלאומי בבריטניה ) - מפת ידע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאגר  

התלמידים 

 הלאומי
מערכת 

 החינוך 

 

מחקרים 

ודוחות מבוססי  

 NPDנתוני 

 

מאמרים 

אקדמיים 

ומקצועיים על 

NPD 

 

DDDM  

 בבריטניה 

מדדים  

לאומיים  

 במאגר 

English indices 
of deprivation 
2019 

 

Income Deprivation 
Affecting Children 
Index (IDACI) 

 

נספח א': כלל המשתנים 
במסגרת בית ספרית, לפי 

datasets 

 

Data Tables file 

 

The Education (Individual 
Pupil Information) 
(Prescribed Persons) 
(England) (Amendment) 
Regulations 2013 

DfE External Data Shares 
 

חקיקה 

הקשורה 

 למאגר 

atabase: Dupil PNational 
upporting Suide and Gser U

nformationI 

Data Protection Act 1998 

 

COLLECT guides 
for schools and 
local authorities 

 

Explore Education 
Statistics (EES) 

Vulnerability in schools: The 
National Pupil Database Study 

 

מאגרי  

חיפוש 

 למחקרים

 UK Data Service
ata Dortal to P

esourcesRand  

Data Resource: The 
National Pupil 
Database (NPD). 

atching Mhen Wiases Btrategies and SLinking 
ohorts to the National Pupil Database.C 

The Head or Heart Study 

English as an Additional 
Language (EAL) and 
educational achievement 

ngland: An analysis of thein E 

National Pupil Database 

Inclusion and 
Achievement in 
Mainstream Schools 

 

ealth and Hental Mmpact of IThe 
erformance in Pellbeing on GCSE W

nalysis of the A ongitudinalL Angland: E
inked to L atabaseDupil Pational N

ocietySnderstanding U 

The effect of changes in 
published secondary school 
admissions on pupil 
composition 

Education Policy in 
the UK. CEE DP 57 

The national 
curriculum 

 

Governing by code: software in 
governance of educationthe  

https://www.gov.uk/government/statistics/english-indices-of-deprivation-2019
https://www.gov.uk/government/statistics/english-indices-of-deprivation-2019
https://www.gov.uk/government/statistics/english-indices-of-deprivation-2019
https://opendatacommunities.org/def/concept/general-concepts/imd/idaci
https://opendatacommunities.org/def/concept/general-concepts/imd/idaci
https://opendatacommunities.org/def/concept/general-concepts/imd/idaci
https://drive.google.com/file/d/1G03vpA4kOoJUMJIUZbggIb8aasE695LM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G03vpA4kOoJUMJIUZbggIb8aasE695LM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G03vpA4kOoJUMJIUZbggIb8aasE695LM/view?usp=sharing
https://find-npd-data.education.gov.uk/data_tables/last
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1193/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1193/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1193/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1193/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1193/made
https://www.gov.uk/government/publications/dfe-external-data-shares
http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/7627/mrdoc/pdf/7627userguide_2015.pdf
http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/7627/mrdoc/pdf/7627userguide_2015.pdf
http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/7627/mrdoc/pdf/7627userguide_2015.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents
https://www.gov.uk/government/publications/collect-guides-for-schools-and-local-authorities
https://www.gov.uk/government/publications/collect-guides-for-schools-and-local-authorities
https://www.gov.uk/government/publications/collect-guides-for-schools-and-local-authorities
https://www.gov.uk/government/publications/collect-guides-for-schools-and-local-authorities
https://explore-education-statistics.service.gov.uk/find-statistics
https://explore-education-statistics.service.gov.uk/find-statistics
https://www.autismresearchtrust.org/the-national-pupil-database-study
https://www.autismresearchtrust.org/the-national-pupil-database-study
https://www.ukdataservice.ac.uk/get-data
https://www.ukdataservice.ac.uk/get-data
https://www.ukdataservice.ac.uk/get-data
https://ijpds.org/article/view/1101
https://ijpds.org/article/view/1101
https://ijpds.org/article/view/1101
https://ijpds.org/article/view/369
https://ijpds.org/article/view/369
https://www.ucl.ac.uk/child-health/research/population-policy-and-practice/research/studies/head-or-heart-study
https://www.researchgate.net/publication/299545788_English_as_an_Additional_Language_EAL_and_educational_achievement_in_England_An_analysis_of_the_National_Pupil_Database
https://www.researchgate.net/publication/299545788_English_as_an_Additional_Language_EAL_and_educational_achievement_in_England_An_analysis_of_the_National_Pupil_Database
https://www.researchgate.net/publication/299545788_English_as_an_Additional_Language_EAL_and_educational_achievement_in_England_An_analysis_of_the_National_Pupil_Database
https://www.researchgate.net/publication/299545788_English_as_an_Additional_Language_EAL_and_educational_achievement_in_England_An_analysis_of_the_National_Pupil_Database
https://www.researchgate.net/publication/299545788_English_as_an_Additional_Language_EAL_and_educational_achievement_in_England_An_analysis_of_the_National_Pupil_Database
https://www.researchgate.net/publication/263387888_Inclusion_and_achievement_in_mainstream_schools
https://www.researchgate.net/publication/263387888_Inclusion_and_achievement_in_mainstream_schools
https://www.researchgate.net/publication/263387888_Inclusion_and_achievement_in_mainstream_schools
https://www.researchgate.net/publication/263387888_Inclusion_and_achievement_in_mainstream_schools
https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/3/Suppl_1/A2.1.info
https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/3/Suppl_1/A2.1.info
https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/3/Suppl_1/A2.1.info
https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/3/Suppl_1/A2.1.info
https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/3/Suppl_1/A2.1.info
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02680939.2011.604137
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02680939.2011.604137
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02680939.2011.604137
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02680939.2011.604137
https://eric.ed.gov/?id=ED531216
https://eric.ed.gov/?id=ED531216
https://www.gov.uk/national-curriculum
https://www.gov.uk/national-curriculum
https://www.academia.edu/7754046/Governing_by_code_software_in_the_governance_of_education
https://www.academia.edu/7754046/Governing_by_code_software_in_the_governance_of_education
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 (EHISמערכת המידע לחינוך אסטוניה )
 פרויקט ה תיאור 

 מאפייני מערכת החינוך  

"אסטרטגיית למידה  , המבוססת על  מערכת החינוך האסטונית שמה לה כמטרה לפתח תרבות דיגיטלית ▪

התפתחות אישית וחברתית    מוקדי אסטרטגיית הלמידה הם  וקבלת החלטות מבוססי ראיות.לכל החיים"  

למידה  אינדיבידואלית,   מיומנויות  החינוך  ורכישת  סוגי  ובכל  הרמות  בכל  ויזמות  יצירתיות  קידום 

(EOS20208, 2020  .) 

התלמידים    2018. בשנת  2006מאז    OECD-מעל ממוצע ההן    PISAבמדדי    הביצוע של אסטוניההערכות   ▪

וקריאה   במדע  ביותר  הגבוה  הציון  את  השיגו  בהישגים  והאסטוניים  המדינה השלישית המצטיינת  היו 

 . (OECD, 2019) במתמטיקה

  5%-. לדוגמה, רק כאקונומי של תלמידי אסטוניה השפעה מועטה-וציומערכת החינוך שוויונית ולמצב הס ▪

מוסבר אסטוניה  תלמידי  של  הקריאה  בביצועי  והתרבותי    תמהשונות  החברתי  הכלכלי,  מצבם  ידי  על 

(ESCS  בהשוואה לממוצע ,)OECD    12%של (OECD, 2019) ,איכות בתי הספר אינה שונה במידה רבה .

כך שטיב החינוך אינו תלוי במקום המגורים. בנוסף, איכות בתי הספר דומה, דבר שמוביל לכך שבקרב 

 Estonia) אקונומי נמוך-התלמידים המצטיינים בחתך ארצי נכללים יותר משליש תלמידים ממעמד סוציו

Ministry of Education and Research, 2015)  . 

 הנתונים  מערכת

אסטוניה" ▪ לחינוך  המידע  נתונים  (  EHIS)"  מערכת  מאגר  זהו  והמחקר.  החינוך  משרד  ידי  על  מנוהלת 

,  כל דרגות החינוך. הוא מכסה את  2005מאז שנת  , המכיל נתונים "חיים" על חינוך  אינטרנט- מבוסס

כולל גן ילדים, בתי ספר יסודיים, בתי ספר תיכוניים, הכשרה מקצועית, אוניברסיטאות, חינוך מבוגרים  

 . ומסגרות המספקות העשרה

באופן  , אשר נדרשים להזין את הנתונים  מגיע באופן ישיר מבתי הספר המידע במערכת  ך הדיווח:  מער ▪

      - )כך שהמידע מדווח אוטומטית ל  EHIS  - , באמצעות חיבור מערכת ניהול בית ספרית מקוונת לדיימי

(X-road  במילוי מותנה  מימון  ידנית.  נתונים  הקלדת  או  אקסל  גיליונות  העלאת  הנדרשים  ;  הנתונים 

(OECD, 2020.)   .בנוסף, מידע על ציונים במבחנים לאומיים מסופק על ידי הגופים שעורכים את הבחינות 

ל תלמיד רשום עם מספר זיהוי אינדיבידואלי, כך שניתן לעקוב אחר : כמבוסס זהות אישית בסיס הנתונים   ▪

הזיהוי  אינדיבידואלי.  זיהוי  מספר  עם  הוא  אף  רשום  מורה  כל  זמן.  לאורך  תלמיד  כל  של  התפתחות 

 (:  OECD, 2020האינדיבידואלי נשען על שני עקרונות ייסוד )

  ניגש לאיזה חלק מהנתונים   איזה גורם : אזרחים יכולים לראות באינטרנט, בחשבונם האישי,  שקיפות   .א׳

זכותם לשאול את רשויות המדינה על סמך מה ניתנה גישה לנתונים. יתר  אודותיהם ומתי. כמו כן,  

נתונים כלשהו מתועדת ומסומנת בחותמת זמן, מה שמאפשר להתחקות על כן, כל שאילתה למסד 

 אחר כל שימוש בנתונים.  

https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-ii_b5fd1b8f-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-ii_b5fd1b8f-en
https://e-estonia.com/solutions/education/estonian-education-information-system/
https://www.oecd-ilibrary.org/education/strengthening-the-governance-of-skills-systems_3a4bb6ea-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/strengthening-the-governance-of-skills-systems_3a4bb6ea-en
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: המדינה יכולה, על פי חוק, לבקש את נתוני האזרחים פעם אחת בלבד. לאחר "פעם אחת בלבד" .ב׳

 מכן, המשתמש מתבקש להזדהות באמצעות תעודת זהות והמידע הדרוש נאסף ממאגרי המידע. 

אוחסנים במסדי נתונים רבים  הנתונים מ, כך ש ת ומבוזרבאסטוניה   םהנתוני  מערכת  החזקת הנתונים: ▪

  להשלים נתונים שנאספים ממאגרי מידע אחרים יכולה   EHISמערכת  .  Road-X מחוברים באמצעות  ה

מאגרי  בנוסף,  מרשם האוכלוסין.    מבוסס עלמקום מגוריהם של התלמידים  לדוגמה  ,  מחוץ למערך החינוך

אחרים   ממידע  שלהם  הנתונים  את  להשלים  ק  ,EHISנתוני  יכולים  הבריאות לדוגמה  ביטוח  ופת 

בנתונים   לקבומשתמשת  אלו  כדי  בריאות  תלמידיםע  לביטוח  בתחום    .Haav & Kalja, 2002))  זכאים 

 . פלטפורמות מקוונות רבותוכלים מתמשקת עם  EHISהחינוך, 

משרד החינוך והמחקר אחראי על בדיקות של עקביות לוגיות בין בתי ספר )לדוגמה, שכל   בקרת נתונים: ▪

תלמיד יקושר לבית ספר אחד בזמן נתון(, כמו גם בדיקות של עקביות לאורך זמן ברמת התלמיד הבודד 

בדיווח צרכים מיוחדים(. מערך בדיקות זה, בנוסף לדיווח המידי, מוביל לכך שהנתונים  )לדוגמה, המשכיות  

 (. OECD, 2020אמינים ומדויקים )

 הלאומייםסוגי הנתונים והמדדים 

EHIS כיל חמישה רשומי משנהמ (Estonia Ministry of Education and Research, 2016  :) 

 .הנפקת מסמכי סיום של בית ספר יסודי ותיכון ובתי ספר מקצועיים:  רשומות של תעודות השכלה .א׳

 מוד לימקצועות  , ואילו  המערכת אוספת מידע על כישוריהם, שעות ההוראה  מורים ומנהיגי בית ספר: .ב׳

   . כמו כן, נאסף מידע על משרות פנויות ופעילויות חינוכיות ממוקדות תחביב הם מלמדים.

וסטודנטיםר .ג׳ תלמידים  של  אינדיב  :שומות  זיהוי  מבוסס  סטודנטים,  ירישום  תלמידים,  של  דואלי 

   אה, בכל רמות ומסגרות החינוך. וסטודנטים חיצוניים ותלמידים זרים לרפ

 ם.  הרישום של מוסדות החינוך במדינה ונתונים כללים אודותינתונים על מוסדות החינוך:  .ד׳

 מידע על תכניות ורישיונות חינוך בכל רמות ההשכלה במדינה.   שיונות חינוך: יתוכניות לימוד ור  .ה׳

 

 

https://www.ria.ee/en/state-information-system/x-tee.html
https://www.oecd-ilibrary.org/education/strengthening-the-governance-of-skills-systems_3a4bb6ea-en
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 *   EHISדוגמאות לנתונים במערכת   2.1

   רמת מערכת  מורהת מר רמת תלמיד רמת חינוך 

משותף 

לגן, יסודי  

 ותיכון 

דמוגרפי: ממשל מקומי, מחוז, שם מסגרת/בית ספר,   ▪

שפה ראשונה; האם   תגיל, שנת לימודים, האם אסטוני

דובר כשפה ראשונה אנגלית/גרמנית/רוסית/צרפתית  

 ועוד. 

נתוני  פדגוגיים: סוג מוסד )ציבורי/פרטי(, קבוצת חינוך  ▪

 )חינוך מיוחד, גיל רך ועוד(, שפת הוראה ועוד.  

דמוגרפי: ממשל מקומי, מחוז, שם מסגרת/בית ספר,   ▪

 גיל, שנת לימודים ועוד. 

מידע פדגוגי: רמת ההשכלה, רמת ההסמכה, היקף   ▪

 משרה, תפקיד, רצף לאורך השנה.  

משאבים: סך הוצאת הון, סך הוצאת שירותים, סך   ▪

 הוצאת כוח אדם, עלות כוללת לתלמיד ועוד. 

משותף 

ליסודי  

 ותיכון 

   .השלמת חובת השתתפות ▪

 כיתה י"ב. / כיתה ט'סיום בית ספר יסודי/  ▪

ציוני בחינות הגמר הארציות של חינוך יסודי ותיכון   ▪

באסטונית, אסטונית כשפה שנייה,    (י"ב-ו  ט')כיתות 

 מתמטיקה מצומצם, מתמטיקה מורחב.

 .באותה כיתת לימודים 10התחלת שנה  ▪

 שכר מוערך ושכר בפועל.   ▪

תחום הוראה: אסטונית; שפה וספרות אסטונית;  ▪

שפה וספרות  ; רוסית ; גרמנית ; צרפתית;  ספרות; אנגלית

 רוסית ועוד. 

כוח אדם: יחס מורים לתלמידים; מספר המומחים בבית   ▪

מטפל  ; פסיכולוג בית ספר ; ספר מסוג מחנך מיוחד

 פדגוג חברתי ועוד.  ; בדיבור

; גודל יםמשאבים:  היחס בין תלמידים/מורים למחשב ▪

 בית הספר; סך הקצאה מקרן תמיכה ועוד.  

 פדגוגיה: ממוצע אורך השיעורים.  ▪

 תיכון

האם התקיימה "הגירה טבעית" בין בתי ספר )עבר מחוז,   ▪

 עבר ממשל ועוד(.  

)חינוך כללי,   מכיתה ח'באיזה מסגרת תקציבית ממשיך  ▪

 חינוך מקצועי, חינוך אחר בתשלום ועוד(. 

  

 .  "העין החינוכית" הרחב, באתר  ציבורנגיש לההמידע המקוון השקוף ו * הנתונים חולצו מתוך  

https://www.haridussilm.ee/?leht=hariduskulud_0
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  נתונים חיצוניים 

  הם כולליםרצף מידע.  נשמר  אינם מאוחסנים במסד המרכזי אך מתמשקים במידת הצורך ולכן  נתונים אלו  

 נתוני קופת חולים,  נתוני הגירה ונתוני הלוואות סטודנטים.   נתונים מבתי ספר ואוניברסיטאות, כמו גם

 

 EHISפלטפורמות המתמשקות עם   2.2

 

 

 

eKool 

מערכת ניהול  היישום משמש כ.  2005-החל מ  ומופעל  חברה פרטית למטרות רווחיישום אשר פותח על ידי  

היא משמשת    לצורך מעקב אחר התקדמות התלמיד וניהול תוכנית פדגוגית. בתי ספר    עבורותקשורת מקוונת  

ללא תשלום עבור  ניתנות    ביישום  בסיס  אפשרוית  .והנהלת בתי הספר  מורים  הורים,תלמידים,  ככלי עבור  

וגופים ממשלתיים  ובתשלום עבורתלמידים והורים,   וולנטרי:  בתי ספר  בתי מנהלי  . השימוש במערכת הוא 

עשות שימוש  ספר מחויבים ל ה, המורים בבית שכןחלט  והספר מחליטים אם להשתמש במערכות, ובמידה וה

מים יישומים אחרים,  על פי משרד החינוך האסטוני השימוש ביישום בקרב בתי הספר רווח אך קיי.  ביישוםמלא  

בתי ספר אינם מחוייבים להעביר את הנתונים הנאספים ביישום למאגר משרד   פחות בשימוש. אשר נמצאים

 .EHIS מסד ל eKool-מ להעברת נתונים נגיש פורמט  יםקי החינוך, אך במידה והם בוחרים שכן

 שימושים עיקריים:  

ל  פלטפורמת תקשורת: .1 יכולים  את מורים  יכולים    עדכן  בעוד שהתלמידים  והציונים,  הבית  עבודות 

הורים יכולים לשלוח  ו  מורים יכולים לשלוח מידע להוריםכמו כן,  משימות לפני כל שיעור.  ה  ןבדוק מהל

 הודעות כדי להסביר למורה היעדרויות.

eKool   

יישום ניהול ותקשורת מקוונת בבתי 

  ספר
 

 

  

Admission Information System 

 משמש להרשמה למוסדות חינוך 

 

 

 

 

 Studium 

יישום ניהול ותקשורת המיועד  

 לבתי ספר וגני ילדים

 

 schoolbag-e 

פורטל מקוון לחומרי לחומרי לימוד  

 דיגיטליים  

 

   

Examination Information System 
משמש  ;כלי לביצוע והערכה של בחינות

 תלמידים, מורים, הורים ומומחים 

 

 Study Information System 

משמש בתי ספר מקצועיים  
לרישומי   ומוסדות להשכלה גבוהה

 בחינות ומתן מידע
 

 Estonian Research Port   
מכיל מידע על כל החוקרים 

באסטוניה, כולל פרויקטים מחקריים,  

 כישורים ופרסומים 

Register of Occupational 

Qualifications 

 מאגד מידע על הסמכה מקצועית 

 

 

https://ekool.eu/index_en.html
https://ekool.eu/index_en.html
file:///C:/Users/Av/Downloads/Admission%20Information%20System
https://stuudium.com/en/
https://e-koolikott.ee/
https://e-koolikott.ee/
https://e-koolikott.ee/
https://e-koolikott.ee/
https://www.innove.ee/en/examinations-and-tests/examination-information-system/
file:///C:/Users/Av/Downloads/Study%20Information%20System
https://www.etis.ee/Portal/News/Index/?IsLandingPage=true&lang=ENG
file:///C:/Users/Av/Downloads/Register%20of%20Occupational%20Qualifications
file:///C:/Users/Av/Downloads/Register%20of%20Occupational%20Qualifications
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 : תלמיד וכיתהבית ספר,  תיעוד ברמת  .2

 המורים מתעדים במערכת את מערכי הכיתה, המשימות הכיתיות ושיעורי הבית.   .א׳

המערכת מאפשרת למורים לנהל דוחות התקדמות ודוחות בתי ספר, בהם המורים יכולים לדווח  .ב׳

ממוצעי  ל  ש  יםסטטיסטיבנוסף, ניתן להפיק דוחות  על ציונים, היעדרויות ועל עומס בעבודתם.  

 . הערכת ותכנון פעילויות הוראה, לצורך ציון לתלמיד, כיתה או מקצוע

 תיעוד ומעקב אחר איחורים, היעדרויות והסיבות להן.  .ג׳

במידה ותלמיד לא נכנס לשיעור   ,בזמן אמת  מעקב היעדרויותהאפליקציה משמשת למעקב הורים:   .3

וסף, הורים יכולים לעקוב אחר התכנים  בנ.  הודעת טקסט טלפונית תשלח להור)הראשון באותו יום( ה

שהועברו בכיתה ואחר המשימות הכיתיות והביתיות, בין היתר כדי להשלים חומר במידה וילד היה 

 סיכום של שבוע הילד בבית הספר.  הכולל  דוח שבועי בנוסף, אחת לשבוע, מקבלים ההורים חולה. 

 גישה למאגר מידע המכיל מערכי שיעור, שיעורי בית וחומרי לימוד.  .4

שנאסף .5 במידע  להשתמש  יכולים  ממשלתיים  הראשי,גופים  למסד  מועבר  והוא  במידה  לצורך    , 

 הרשאות והקצאות לבתי ספר, תיעוד מידע ועריכת ניתוחים סטטיסטיים לצורך קבלת החלטות.  

Studium 

,  מוריםעבור  ניהול ותקשורת  ומשמש ל   מנוהל על ידי חברה למטרות רווחיישום נוסף ה  זהו,  eKool  -בדומה ל

.  השימוש  מוסדות  200  -משמש יותר מו  מקצועייםהורים ותלמידים. הוא מיועד לבתי ספר, גני ילדים ובתי ספר  

שבוחרים לאמץ את השימוש ביישום בכלל בית הספר  ולהורים, אך בתי ספר  תלמידים    בורעלא עלות  ל  בו

   .עושים זאת בתשלום

 שימושים עיקריים:  

תקשורת .1 אחר  פלטפורמת  לעקוב  יכולים  ותלמידים  הורים  ותלמידים :  צוותים  ממורים,  הודעות 

לתקשר בצורה יעילה עם  כל צוות בית הספר יכול להשתמש במערכת כדי  בנוסף,    עמיתים או הורים.

  עמיתים לעבודה.

 : תלמיד וכיתהבית ספר,  תיעוד ברמת  .2

 .  בחינותללוחות הזמנים  אחרי  ולעקוב שיעורים, ציונים ושיעורי ביתכולים לתעד  מורים י .א׳

הספר באמצעות מערך דוחות בזמן אמת על היעדרות  בית  של  ההתקדמות הכוללת  אחר    מעקב .ב׳

 . או מקבץ כיתות ע מצטבר על כיתהשל תלמיד מסוים או מיד והישגים

 תיעוד היעדרויות   .ג׳

 מעקב הורים:  .3

   ., שיעורי בית וחומרי לימודהלימוד  ההתקדמות בנושאי   יכולים לעקוב אחרהורים ותלמידים   .א׳

 . חומרי הלימודגישה לארכיון מלא של כל השיעורים, שיעורי הבית וכמו כן, יש להם 

על בעיות   ומיודעיםילדיהם בבית הספר,    סקירה ברורה על שלומם שלההורים מקבלים    .ב׳

 כדי שיוכלו לספק סיוע נחוץ.

 

https://stuudium.com/en/
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 Studium-ו eKoolסיכום הנתונים העיקריים בפלטפורמות  2.3

01 
 

 לוחות זמנים 
 

 מידע חינוכי כיתתי 02
 תיאורי שיעורים, משימות כיתה, משימות בית 

 
 ציונים 03

 ציוני תלמידים, ציונים לשבח, הערות מורה 
 

 איחורים והיעדרויות 04
 כמות, סיבה 

 

 הודעות שוטפות 05
 בין מורים, תלמידים, הורים וצוות 

 

 מאגר מידע  06

 , למורים ולהורים.זמינים בפורמט דיגיטליקישור לחומרים ו/או המלצות לחומרים ש

 

 

schoolbag-e 
 

ידי משרד החינוך והמחקר   חומרים כמו ספרי    ילהפורטל מכ  .אוסף חומרי למידהופורטל מקוון המנוהל על 

עבודה דפי  אינטראקטיביים,  משחקים  אלקטרוניים,  עצמי,  לימוד  בפיתוח  המשתמשים  ובחינות.    משימות 

אוספים אישיים של חומר  יכולים לחפש חומר לפי מילות מפתח, על סמך תוכניות לימודים. מורים יכולים ליצור  

יכולים גם להגיב על החומרים ולתת עליהם משוב או להעיר   למידה ולשתף אותם עם אחרים. משתמשים 

 . המאגר מאפשר יצירת סטטיסטיקה על השימוש בחומרים שונים.הערות

 

Examination Information System 
 
 

ציונים    יםמאוחסנ, בו  , מבחנים ומבדקי רמההיא כלי לביצוע והערכה של בחינות   EISהסביבה האלקטרונית  

על ידי משרד החינוך    2003בשנת    וסדה, שנInnoveהיא מנוהלת על ידי קרן  .  אפשריים  מקצועות   800-במעל ל

בית הרשימת המקצועות שונה מבית ספר לבית ספר, מכיוון שהיא מבוססת על תכנית הלימודים    .והמחקר

נקבעים באופן לאומי( ומקצועות בחירה )שנקבעים על ידי בית הספר  ש)  ליבהמכילה מקצועות    ית אשרספר

   והתלמיד במסגרת תכנית הלימודים הלאומית(.

יתרה מכך,    .לתיעוד וניתוח של ציונים באסטוניה  , מורים, הורים ומומחי מרכז בחינותתלמידים  משמשהכלי  

הבסיסית   הלימודים  סיום  בתעודת  סופיים  ציונים  אודות  תיאורית  בסטטיסטיקה  לעיין  יכול  הרחב  הציבור 

 שפה ועוד. )ממוצע, מנימום, מקסימום ועוד( לפי פילוחים שונים: סוג המבחן, שנה, שם המבחן, 

  

https://e-koolikott.ee/
https://e-koolikott.ee/
https://e-koolikott.ee/
https://e-koolikott.ee/
https://www.innove.ee/en/examinations-and-tests/examination-information-system/
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 EISסיכום הנתונים העיקריים בפלטפורמת  2.4

 נתונים  שלב לימוד 

 .  רוסיתו אסטונית, מתמטיקהב: מבחנים סטנדרטיים ציוני  ▪ '  כיתה ד 

 . במדעיםציון במבחן סטנדרטי אלקטרוני  ▪

רוסית,  ת,אסטוני , מתמטיקהב: סטנדרטיים אלקטרוניים מבחנים ציוני  ▪ כיתה ז'  

 מדעים.ו

 ( ט'סיום חינוך יסודי )כיתה 

באסטונית, אסטונית כשפה  ציוני בחינות הגמר הארציות של חינוך יסודי ▪

 שנייה, מתמטיקה מצומצם, מתמטיקה מורחב. 

 . רשימת מקצועות חובה ▪

 . ציוני מקצועות חובה ▪

 . רשימת נושאי בחירה ▪

 . ציוני מקצועות בחירה ▪

 . רשימת בחינות הגמר ▪

 . ציוני בחינה אחרונה ▪

 ( יב'סיום חינוך על יסודי )כיתה 

 הלאומיות באסטוניה.   בחינותהרשימת נושאי  ▪

 . הלאומיות באסטוניהבחינות התוצאות  ▪

 . רשימת מקצועות חובה ▪

 . ציוני מקצועות חובה ▪

 . רשימת נושאי בחירה ▪

 . ציוני מקצועות בחירה ▪

 . רשימת בחינות הגמר ▪

 . ציוני בחינה אחרונה ▪

 

 

 

 מעובדיםנתונים 

החיים""כחלק   לכל  החינוך  והמחקר,  מאסטרטגיית  החינוך  אילו    משרד  )בנוסף    EHISמתוך    נתוניםהגדיר 

  מטרות השגת המידת  (, ישמשו כדי לבחון את יישום התוכנית החינוכית הלאומית, בדגש על  PISAלממצאי  

 . לקבל החלטות לאומיות בהתאםכבסיס  . זאת,רדשהוגדרו על ידי המש אסטרטגיותה

  

https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
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 המעובדים לשם כך   EHIS מטרות לאומיות ונתוני  2.5 

 EHISעיבוד נתוני  אסטרטגית  מטרה

 שינוי בגישה ללמידה 

 יישום גישה ללמידה התומכת  

בהתפתחות האישית והחברתית של 

מיומנויות למידה ברכישת  ,כל לומד

 ומקדמת יצירתיות ויזמות. 

פילוח  כולל שיעורי נשירה מ: תיכון )חטיבת ביניים וחטיבה עליונה,  ▪

 מגדרי(, בתי ספר מקצועיים ומוסדות להשכלה גבוהה.   

עם מיומנויות   15- : שיעור התלמידים בני הPISA -נותנים משלימים מ ▪

 בקריאה, מתמטיקה ומדע. ( 2)מתחת לרמה נמוכות  

מורים וההנהגה בית ספרית ה

  מוסמכים ובעלי מוטיבציה

 תואמת הערכת המורים והמנהלים 

 את דרישות העבודה  

 . או מתחת לגיל זה יל שלושיםחוז המורים בגא ▪

 רת מורים.  לימוד להכש מוסדותתחרות על  ▪

 יחס מגדרי בין מספר המורים למורות. ▪

התאמה בין הזדמנויות למידה לכל 

 החיים לצרכי שוק העבודה  

למידה לכל החיים והזדמנויות קריירה 

גמישות ואיכותיות יאפשרו  ,מגוונות

הכשרה  הבעלי  גידול במספר 

במספר האזרחים  מקצועית; עלייהה

 למידה לכל החיים שמקיימים 

בעלי השכלה גבוהה/תעסוקתית במתמטיקה, מדע וטכנולוגיה  אחוז  ▪

(MST  .מתוך כלל הבוגרים ) 

 רה.  ישיעור בוגרי החינוך שעברו ייעוץ קרי ▪

 את לימודיהם בחינוך מקצועי מתקדם.   אחוז בוגרי החינוך הממשיכים ▪

 . תיכוניים לפי אוריינטציה מקצועית-התפלגות התלמידים העל  ▪

 

 

 יותוהגנת הפרט אבטחת מידע

 ,The Estonian Information System Authority)   מספר גופים ממשלתיים אחראיים על אבטחת סייבר ▪

2020 )  : 

1. Government Security Committee  : ,ועדה בנושא ביטחון ממשלתי ברשות ראש הממשלה

נולוגיה  בה חברים נציגים מהמשרדים הבאים: ביטחון, כלכלה ותשתיות, סחר חוץ ומידע, טכ

 ועוד. באחריות הוועדה הערכת מצב הביטחון הלאומי ותיאום פעילויות הגנה לאומיות.  

2. Cyber Security Council  :  .והתקשורת הכלכלה  משרד  בהובלת  סייבר,  אבטחת  מועצת 

 מעקב תיאום מדיניות אבטחת סייבר ומעקב ופיקוח על יישום המדיניות.   הבאחריות

3. National Cyber Security Policy Council  מועצת סייבר לאומית, בהובלת המנהל לביטחון :

סייבר אבטחת  מנהיגי  חברים  במועצה  לאומי.  הממשלה,   סייבר  ממשרדי  מובילים  ומומחים 

קידום   לאומית,  סייבר  אבטחת  לגיבוש  ייעוץ  המועצה,  באחריות  הפרטי.   והמגזר  האקדמיה 

 מדיניות וקידום ביטחון יישומי בפועל.  

4. The Estonian Information System Authority –RIA בשם יחידה  מפעילה   :  CERT-EE ,

יישום  המפקח ומתאמת  סייבר,  אירועי  חוקרת  האסטונית,  המחשבים  רשת  על  של ת    בטוח 
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" קובע כי ספקי טלקומוניקציה, שירותי תשתית מידע  2018חוק "אבטחת סייבר  .  ITתשתיות  

בנוסף למחויבים בדיווח על פי .  CERT-EE-אבטחת סייבר לושירותים מחויבים לדווח על אירועי  

 על אירועי אבטחת סייבר.   CERT-EEחוק, תושבים ועסקים בוחרים ליידע את

פחות  החל בשנות התשעים, כאשר האינטרנט והקשרים המקוונים היו  באסטוניה  תהליך הדיגיטילזציה   ▪

על לאיומים  והמודעות  נ  מתקדמים  והדלפות  הנתונים  נמוכה.  פרטיות  הייתה  הזמן,  תונים  במרוצת 

בדה  ו מאגרי המידע, קרי העהמבנה המבוזר של  תחה רמת אבטחה גבוהה, המבוססת על  יאסטוניה פ

ניתנת רק על בסיס הסכם  מאגרי המידע  הגישה ל   נשמרים בכמה מאגרי מידע שונים.  יםשנתוני האזרח

לבין המשתמש בנתונים ועד כה    (רמשרד החינוך והמחק,  EHISהמשרד הממונה )במקרה של  משפטי בין  

 .  (OECD, 2020) לא היו דליפות נתונים משמעותיות או פריצות 

, המשמשת ברחבי העולם לשמירה על KSI Blockchainבטכנולוגיית  יתרה מכך, אסטוניה משתמשת   ▪

e-)   לצירופים האפשריים של משתמשים מבוזרים  טכנולוגיה זו מגדירה כללים וחוקיםפרטיות נתונים.  

estonia briefing centre, 2020)  . 

, האלקטרוניים  םהאותנטיות של הנתוניבנוסף, לא ניתן לשכתב את הנתונים במערכת וניתן להוכיח את   ▪

 (. estonia briefing centre, 2020-eלא יכול לשנות נתונים מבלי להיחשף )כך שכל משתמש  

אופיינה בעלייה משמעותית של אירועי "פישינג", הן כלפי    2019, שנת  CERT-EEעם זאת, על פי דיווח   ▪

ובדי מוסדות וארגונים באסטוניה. בין היתר, היה ניסיון לגרום למשתמשים לאמת את  תושבים והן כלפי ע

המפתחות המזהים האלקטרוניים שלהם, אשר מאפשרים גישה למסדי נתונים. הניסיון התמקד בעיקר 

 . EHIS-בחשבונות בנק אלקטרונים, אך אותו תהליך אימות מאפשר גישה ל

שיקול דעת בנוגע למידע המפורסם לציבור ומדדים רגישים, כגון שביעות  בנוסף לאבטחת המידע, מופעל   ▪

בעוד שהמערכת מאפשרת חיבור  .  ת הספר, אינם מתפרסמים בפומביהרצון של התלמידים מסביבת בי

ניתוחים על בסיס הצלבת מידע   ועוד(, ביצוע  )חינוך, נתוני בריאות, מיסים  נתונים מתחומים רבים  בין 

   (. OECD, 2020קול דעת וזהירות )ברמת הפרט דורש שי

  

https://www.oecd-ilibrary.org/education/strengthening-the-governance-of-skills-systems_3a4bb6ea-en
file:///C:/Users/Av/Downloads/e-estonia%20briefing%20centre
file:///C:/Users/Av/Downloads/e-estonia%20briefing%20centre
file:///C:/Users/Av/Downloads/e-estonia%20briefing%20centre
https://www.oecd-ilibrary.org/education/strengthening-the-governance-of-skills-systems_3a4bb6ea-en
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 הנגשת מידע ושימושים 

משמשים קהלי יעד רבים ומגוונים, החל מגורמים ממשלתיים   EHISנתוני ב, 2.3שניתן להתרשם בטבלה  כפי 

השימוש בנתונים לתהליכי קבלת  פוטנציאל זאת בזכות נגישות רבה למידע. עם זאת,   –וכלה בציבור הרחב 

-עד הסוף: ברמת הממשל, לא נעשה שימוש מלא בהיקף הניתוחים הרחב שמאפשר ההחלטות לא ממומש 

X-road  הספר מעדיפים להסתמך על מידע פנימי. וברמת בתי הספר, בתי   

 נגישות לנתונים ושימושים על פי משתמש   2.3

 משתמשים 
 EHIS-נגישות ל

DADABASE 
 שימושים

 גופי המדינה 
גישה ישירה לנתוני  

EHIS. 

הנתונים מהווים בסיס לקבלת החלטות מערכתיות חינוכית בנושאי  ▪

 מימון, בקרת איכות ומעקב, לדוגמה:  

המדינה משתמשת בנתונים לחישוב הקצאות לעיריות ומוסדות   -

חינוך ממלכתיים ועיריות משתמשות בנתונים כדי לחשב את  

 התקציב הדרוש לבתי הספר שלהן. 

דוח שנתי על מערכת  משרד החינוך מכין על בסיס הנתונים  -

 , הבוחן את יישום מטרות המשרד כבסיס לקבלת החלטותהחינוך

 מערכתיות.   

( משתמשת במדדי משרד החינוך EKKAהסוכנות לאבטחת איכות ) -

צורך בדיקות ביצוע חינוכיות ועיריות ומוסדות חינוך משתמשים  ל

 במדדים כדי לפקח ולתכנן את פיתוח רשת בתי הספר.  

משתמש בנתונים על מספר התלמידים והמורים כדי   OSKAאגף  -

 .במוריםלזהות מחסור 

ובלשכת הסטטיסטיקה של  עובדים במשרד החינוך והמחקר  ▪

אסטוניה כותבים דוחות ומנתחים נתונים לגבי שאלות המעניינות  

את קובעי המדיניות. לדוגמה, נתונים אלו שימשו לכתיבת מאמר  

 ,Rummo-Laesבנושא "חינוך כגורם התומך בלכידות חברתית" )

2007  .) 

 

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_tulemusaruanne_2019_en.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_tulemusaruanne_2019_en.pdf
https://oska.kutsekoda.ee/en/


38 
 

 

 שימושים EHIS DADABASE-נגישות ל משתמשים 

 בתי הספר
מקוונת אישית דרך ממשק גישה 

 משתמש, חשיפה רק לנתונים אישיים.

שימוש במערכות ניהול בית ספריות   יםבתי הספר עוש 

משלהם כדי לפקח על ביצועיהם ולעקוב אחר התלמידים,  

. הם אינם משתמשים במערכת  EHIS -במקום להשתמש ב 

לצורך השוואה בין בית ספרם לבתי ספר אחרים, מכיוון שהם  

ודתם היומיומית וביצוע השוואה או ניתוח עם בתי עסוקים בעב

ספר אחרים דורש משאב זמן נוסף. יתרה מזאת, ההבדלים בין  

בתי ספר הם בדרך כלל קטנים מכיוון שאסטוניה מחזיקה  

במערכת חינוך שוויונית יחסית, ובתי הספר העומדים בפני  

בעיות כבר יודעים כי בעיות אלה קיימות מבלי לבדוק את 

 (.  OECD, 2020ת )התוצאו

חוקרים  

אקדמיים  

 ויישומיים 

המקוונת או באמצעות  לפלטפורמה גישה 

בקשת פנייה רשמית למשרד החינוך ל

 לציבור.  מידע שאינו נמצא במאגר הגלוי

חוקרים ומכוני מחקר עושים שימוש בנתונים לצורך בחינת  

לדוגמה המרכז האסטוני   .השערות שונות בתחום החינוך

( הפריך את הסברה שהנשירה  CentARלמחקר יישומי )

נובעת משכר נמוך, באמצעות הצלבה בין רשומת    ITמלימודי 

 ,.Ruiz-Calleja et al) תשלומי המס ורישומי הסטודנטים

2018  .) 

ארגוני מגזר  

 שלישי 

המקוונת או על בסיס  לפלטפורמה גישה 

הנתונים המפורסמים בדוחות משרד 

 החינוך והמחקר 

 Praxisהנתונים מהווים בסיס למסמכי מדיניות. לדוגמה,

Center for Policy Studies  התבסס על נתוניEHIS  בנוסף ,

לקיום קבוצת מיקוד ארצית ושולחן עגול לאומי, כדי לבחון  

לעומק את הסוגיה של חינוך מהגרים באסטוניה. עם זאת,  

  EHIS ארגון זה הצביע על חוסרים במידע הנאסף במערכת 

 (. Mägi & Nestor, 2014)  לגבי סטודנטים מהגרים

הציבור הרחב  

)הורים, 

סטודנטים  

 ועוד(

מכילה ה ציבורית  פלטפורמה מקוונת

נתונים על ההיבטים החינוכיים  

, שניתן למיין לפי EHIS-המאוחסנים ב

 שלטון מקומי ומחוז. דוגמאות: 

מידע על מספר התלמידים בכל   ▪

מספר  על רמת חינוך, כמו גם

 המורים, החוקרים והמדענים.  

על "כרטיס בית ספר" המכיל מידע   ▪

סוג בית הספר, מספר התלמידים,  

שפת ההוראה, רמת שביעות הרצון 

של התלמידים והציון הממוצע אליו 

הגיעו התלמידים בבחינת המדינה  

בהשוואה לציון הממוצע אליו הגיעו 

 כל התלמידים שנבחנו באסטוניה.   

הורים יכולים לעשות שימוש במדדים המרכזיים שנאספים כדי   ▪

ת ילדיהם. עם זאת, אופן הצגת  לקבל החלטות על השכל

הנתונים עשוי להוביל לפרשנות מוגבלת, שמתמקדת בציונים  

ולא לוקחת בחשבון את המידה בה בית ספר מקדם מיומניות 

למידה, כישורי חיים או מטפח את התעניינותו של הילד 

 (.  OECD, 2020בלמידה )

בעלי עניין הקשורים לתהליך הלמידה )מורים, הורים, עם זאת,  ▪

תלמידים וסטודנטים( מספקים נתונים אך לא מעורבים בעצמם 

בניתוח נתונים ברמה הלאומית. שילובם בתהליכי החקר יכול  

לאפשר להנהגת   שימושים ציבוריים נוספים, לדוגמה לאפשר

-Ruizהורים להעריך באופן השוואתי השפעה של חידושים )

Calleja et al., 2018 .) 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/strengthening-the-governance-of-skills-systems_3a4bb6ea-en
https://www.haridussilm.ee/
https://www.oecd-ilibrary.org/education/strengthening-the-governance-of-skills-systems_3a4bb6ea-en
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 משאבים

 :  תשתיות טכנולוגיות  ▪

הוקמה   "Tiger Leap, לא היו בבתי ספר באסטוניה מחשבים וגישה לאינטרנט. תוכנית "1996עד שנת   -

ת מידע ותקשורת וזכתה לתמיכה  החינוך באסטוניה בעזרת טכנולוגיו  את איכות  לשפר במטרה    1997-ב

" ייסדה את תשתיות התקשורת  Tiger Leap, תוכנית "2000- ל  1997בין השנים  .  משמעותיתפוליטית  

לכל בתי הספר הייתה גישה לאינטרנט וציוד    2000הישגי הפרויקט היו שבסוף שנת  והכלים הטכנולוגיים.  

, הושקה תוכנית המשך בשם  2012בשנת   (.Laanpere, 2002תלמידים;    25ממחושב )מחשב אחד לכל  

"ProgeTiger  יכולות להבטיח  בכדי  חינוכיות,  לימודים  בתכניות  ורובוטיקה  תכנות  לקדם  במטרה   "

 .    )HITSA, 2015(תושבים, במערכות החינוך ובחברה בכלל דיגיטליות בקרב ה

האזרחים   - זהות  יש  לרוב  המא  אלקטרונית תעודת  שבב  אישיהמכילה  מידע  כמפתח  והמ  חסן  שמשת 

ות המאפשר למשתמש  לרוב המחשבים הניידים יש חריץ לכרטיס תעודת הזהלשירותים אלקטרוניים.  

  לטלפונים חכמים ואפליקציה    (Mobile IDמיוחד )   SIMלהזדהות ולגשת לשירותים אלקטרוניים. כרטיס  

)Smart ID כרטיסים.( מאפשרים זיהוי ללא קורא 

לאחר חמישה עשורים של שלטון    1991בתחילת דרכה, עם קבלת עצמאות בשנת    משאבים כספיים: ▪

מיעוט משאבים. קשרים היסטוריים חזקים וזהות  סובייטי, אסטוניה התמודדה עם שיעורי אבטלה גבוהים ו

משותפת עם מדינות סקנדינביה הובילו לכך שהיא קיבלה תמיכה משמעותית מפינלנד, באמצעות שיתוף  

(. עם זאת, מרבית המשאבים בפרויקט הינם לאומיים: מימון OECD, 2020במומחיות והשקעות כלכליות ) 

מיליון דולר    2-מיליון דולר, בנוסף לכ  10בעלות של    והמחקר   משרד החינוךעל ידי  "  Tiger Leapתוכנית "

ת  תוכני  (.Laanpere, 2002מהאיחוד האירופאי. יותר משני שליש מהעלות הושקעו בתשתיות תקשורת ) 

 על ידי משרד החינוך והמחקר. היא  אףמשך מומנה הה

 מיומנות טכנולוגית גבוהה, בחתך ממשלתי, בית ספרי ובקרב תושבים: ▪

מהשירותים הציבוריים זמינים    99%  -אסטוניה נחשבת כאחת החברות הדיגיטליות המתקדמות ביותר ו  -

מציעים פרטיות,  חברות  גם  כמו  והמחקר,  החינוך  משרד  מקוון.  מקוונים. מגוו  באופן  כלים  של  גדול  ן 

פורטל מקוון המספק חומרי למידה דיגיטליים למורים ולתלמידים בכל דרגות  הוא    SchoolLifeלדוגמה,  

 השכלה.  

הוראה:   - צוותי  בקרב  נתונים  "אוריינות  תוכנית  הכשרה    Tiger Leap  "65%במסגרת  קיבלו  מהמורים 

ת, בין היתר על ידי הכשרת  (. בנוסף, התוכנית קידמה למידה מקוונLaanpere, 2002לשימוש במחשבים )

. השימוש הטכנולוגי הוטמע בבתי הספר באסטוניה ובכולם  לשילוב טכנולוגיות מידע בשיעוריםמורים  

לימוד דיגיטלי או תוכנת ניהול בתי ספר מבוססת    יכגון חומר  פלטפורמות למידה מקוונות,משתמשים ב

   (.Tosun & Bariş, 2011אינטרנט )

דפוסי שימוש טכנולוגיים בקרב התושבים   התבססואוריינות נתונים בקרב הציבור הרחב: במרוצת הזמן,  -

אחת המטרות    מהאסטונים משתמשים בהצבעה באינטרנט.  46.7%   -ידי ביטוי, בין היתר, בכך שלבאים  ה

 קידום אוריינות נתונים בקרב התושבים.  הינה  "אסטרטגיית החינוך לכל החיים "האסטרטגיות בתוכנית  

https://www.hitsa.ee/it-education/educational-programmes/progetiger
https://e-estonia.com/solutions/e-identity/id-card/
https://e-estonia.com/solutions/e-identity/mobile-id
https://e-estonia.com/solutions/e-identity/smart-id/
https://www.oecd-ilibrary.org/education/strengthening-the-governance-of-skills-systems_3a4bb6ea-en
https://www.hitsa.ee/ict-in-education/school-life-portal
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
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ם עם ידע  דורש עובדים רבי   הפעלה של טכנולוגיית מידע ותקשורתפיתוח ו  חוסר אפשרי בכוח עבודה: ▪

(. כתוצאה מהטמעת טכנולוגיית מידע כשיטת לימוד, אחד מכל עשרה  Gareis et al., 2014)  ומיומנויות

ללמוד   בוחרים  באסטוניה  גבוהה  להשכלה  שנה  ITסטודנטים  זאת, (. OECD, 2020)  בכל  י  שיעור  עם 

ו גבוהים  )הנשירה  הנרשמים  שליש מהסטודנטים  שני  על  במטרה  . ,Koria & Mardo)2017עומדים 

   ITלהתמודד עם אתגר זה, הועלו המלצות לשינויים בבתי הספר ובאוניברסיטאות, כמו גם בקרב חברות  

( לה, על  , על פי המלצות אה(. לדוגמ ,.2017Koria & Mardo, 2017; Pedaste et alוקובעי מדיניות 

המדיניות בלימודי    קובעי  גמישות  שיאפשרו  תקנות  את ו  ITלחוקק  שירחיב  לצוות  משאבים  להקצות 

 IT (2017Pedaste et al.,  .)-ההבנה של תלמידים וסטודנטים בתחום ה

  

https://www.oecd-ilibrary.org/education/strengthening-the-governance-of-skills-systems_3a4bb6ea-en
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 תובנות מרכזית 
 סיכום יתרונות ודגלים אדומים, על בסיס המידע שנסקר

 

 נקודות תורפה                                                                     חוזקות  

מתאפשר בשל דיווח מיידי מצד   :דיוק בנתונים

בנוסף, הספר.  עקביות   בתי  בדיקות  ישנן 

ממאגרי   נתונים  ומיצוי  אוטומטית  מערכתית 

 מידע ממשלתיים אחרים.  

 

ומורים  זיהוי אנונימי של תלמידים  נתונים:    רצף

מאפשר מעקב ארוך טווח וניתוחים של תהליך  

 הלמידה האישי. 

  

מסדים:   מספר    X-Roadחיבור  חיבור  מאפשר 

מספר    ן רב של מערכות נתונים בזמן אמת; ישנ

העומד דיווח  כך    ותדרכי  הספר,  בתי  לרשות 

  X-Road  אינו חייב לבחור בממשקשבית ספר  

 .  להשתמש בואם אין ביכולתו 

 

-X-המקושרים  ב  היקף הנתונים סוגי ניתוחים:  

Road    מפורטים  וביזורם ניתוחים  מאפשרים 

חינוכיים   נתונים  המחברים  מאוד,  ומגוונים 

 לנתונים כלכליים, חברתיים ועוד.   

 

המידע: לציבור    נגישות  נגיש  המידע 

לקבל  יכול  שהוא  כך  מקוונת,  בפלטפורמה 

או  החלט להשכלתם  הנוגעות  מושכלות  ות 

מקבלים   המדיניות  קובעי  ילדיהם.  השכלת 

ניתוח   ממחלקת  ממומחים  ודוחות  ניתוחים 

 .במשרד החינוך והמחקר

 

מונע    מנוהל וממומן על ידי המדינה:-משאבים

לאומי;   ומוסדרים, כולל  מחזון  ברורים  נהלים 

מאזרחים   פידבק  קבלת  היתר  בין  המגדירים 

ישנומו קובעי   גופים;  עם  הדוק  פעולה  שיתוף 

 המדיניות.

 

נתונים מורים, אוריינות  בקרב  מקודמת   :

תלמידים וסטודנטים כחלק מיעדים אסטרטגיים  

המורים  מרבית  הוכשרו  זו,  במסגרת  לאומיים. 

לשימוש בטכנולוגיות מידע בשיעורים וחומרים 

מקוון  באופן  הונגשו  נתונים  אוריינות  בתחום 

 לצוותי הוראה. 

בנתונים:  חוסר    מסוימים, דיוק  בתחומים  חוקרים 

את לדוגמה   ביקרו  מהגרים,  סטודנטים  בתחום 

כדי  ה  חסר ואינו ממצהוא  המידע שנאסף על כך ש

 לאפשר מחקר מבוסס דיו. 

 

: טרם נעשה שימוש בפוטנציאל האנליטי  שימושים

המלא שנובע מחיבור מאגרי מידע:  ברמת הממשל,  

ר לדוחות סטנדרטיים  נעשה שימוש בנתונים בעיק

ובקשות ספציפיות של קובעי מדיניות; ברמת בית  

בזמן   חוסר  בשל  רב,  בה שימוש  נעשה  לא  הספר 

כך,   וחוסר חידוש במידע שהמערכת מספקת. אם 

למרות שהיקף ומבנה הנתונים מאפשרים מחקרים  

בפועל   תוכן,  עולמות  ממספר  נתונים  המחברים 

מי פחות.  מבוצעים  הזה  מהסוג  מוש  מחקרים 

רב יעדי מחקר  דורש קביעת  תחומיים -הפוטנציאל 

בחיבור ו הכרוכה  האתית  הלגיטימציה  בחינת 

 תחומיים ברמת הפרט וכוח אדם.    -נתונים רב

 

הפלטפורמה המקוונת שמה    הערכה מבוססת ציון: 

דגש על ציונים, ואינה מכילה נתונים על גישת בתי  

ת.  הספר לעידוד ופיתוח אישי, כמו גם על מיומנויו

חוקרים העלו ביקורת כי הדבר מוביל הורים לקבל 

החלטות לגבי בתי הספר של ילדיהם על בסיס מידע  

 שאינו לוקח בחשבון תמונה רחבה יותר. 

 

וניתוח קהלים בשלבי חקר  חוקרים העלו  שיתוף   :

ביקורת כי למרות שהמידע נגיש לציבור, ישנו שילוב  

ח בתהליכי  ותלמידים  הורים  מורים,  של  קר  מועט 

בתהליכי   גם  כמו  הנתונים,  בסיס  על  ולמידה 

 הפיתוח של השירותים האלקטרוניים.

 

העבודה:-משאבים גבוהים    שוק  נשירה  אחוזי 

מדינות    ITמלימודי   המאפיינת  בעיה  הינה 

אירופאיות רבות, בעוד שבאסטוניה מדובר על שני 

לחוסר   חשש  ישנו  לפיכך,  מהסטודנטים.  שליש 

והפעלה של טכנולוגיית  בכוח אדם שמיומן בפיתוח  

  מידע. 

https://www.ria.ee/en/state-information-system/x-tee.html
https://www.ria.ee/en/state-information-system/x-tee.html
https://www.ria.ee/en/state-information-system/x-tee.html
https://www.ria.ee/en/state-information-system/x-tee.html
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מחקרים על  

 ITעובדי  

   (EHISמערכת המידע לחינוך אסטוניה ) -מפת ידע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שירותים 

אלקטרוניים 

 באסטוניה

Data exchange layer 
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the Information 
System Authority 

 

 

מערכת 

 החינוך 

The Estonian 
g Learning Lifelon

Strategy 2020 

 
Examination Information System 

schoolbag-e 

 

 

Estonian Research Port   

 
 Study Information System 

 
Admission Information System 

 
Register of Occupational Qualifications 

 

 

eSKool   
 
 
 
 

 

 

 
 Studium 

 
 

 

 

PISA 2018 Results 

Estonia-e 

HITSA, 
Information 
Technology 
Foundation for 

 Education  

 

מחקרים 

ודוחות מבוססי  

 EHISנתוני 

an ICT  –Tiger Leap Plus 
Strategy for Estonian Schools 

 

מאמרים אקדמיים  

ומקצועיים על  

התשתיות  

 האלקטרוניות

Strengthening the 
Governance of Skills 

Lessons  Systems:
from Six OECD 

 Countries 

ProgeTiger Program 

 

Tiger Leap Program 

 

SchoolLife 

Road Project-The X 

Using Information and 
Technologies Communication 

in School Improvement 

E-skills for jobs in Europe: 
Measuring progress and 
moving ahead. 

What Happens to IT 
Education? The Case in 
Estonia with Some 
Recommendations for 
International Discussion 

First-year dropout 
in ICT studies 
 

Summary of the Ministry of Education 
2019 Annual Report and Research’s 

Scaling Learning Analytics up to 
the national level: the experience 
from Estonia and Uruguay 

Education as a Factor 
Supporting Social Cohesion 

 

DDDM  

 באסטוניה

OECD Reviews of 
School Resources: 
Estonia 2016 

The Inspectorate of 
Education of 

 

Estonia 

Education Strategy 
Working Group: 
Learning as 
cooperation and 
teacher as guide 

Estonia: School Leadership 
in Estonia 2001–2013 

 

University Partnership -School
ol Driven Scho-for Evidence

Improvement in Estonia 

Estonian Russification 
of  Non-Russian Ethnic Minorities 
in Estonia? A Policy Analysis 

Higher Education Systems and 
Institutions, Estonia 

Driven -Data
Decision Making 
Framework and Its 
Application in 
Estonian Startup 
Scene 

https://www.ria.ee/en/state-information-system/x-tee.html
https://www.ria.ee/en/state-information-system/x-tee.html
https://www.ria.ee/en/state-information-system/x-tee.html
https://www.ria.ee/en/state-information-system/x-tee.html
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
https://www.innove.ee/en/examinations-and-tests/examination-information-system/
https://e-koolikott.ee/
https://www.etis.ee/Portal/News/Index/?IsLandingPage=true&lang=ENG
file:///C:/Users/Av/Downloads/Study%20Information%20System
file:///G:/My%20Drive/taglit/DDDM-Joint/ביבליוגרפיה/תוכניות%20לפי%20מסד%20נתונים%20לאומי/Estonia_EHIS/Admission%20Information%20System
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מסצ'וסטס , ארה"ב -מערכת ניהול נתונים לחינוך   

 תיאור הפרויקט 

 

 מאפייני מערכת החינוך 

  50בתוצאות המבחנים הלאומיים מבין    במקום הראשוןמערכת החינוך הפורמאלית במסצ'וסטס מדורגת   ▪

מדינות ארה"ב. הישגי התלמידים במדינה מדורגים במקום הראשון בארה"ב במבחני מתמטיקה וקריאה, 

במ וחמישי  רביעי  לקולג'.  וובמקום  תלמידים  גבוה   87.5%כנות  אחוז  תיכון,  מסיימים  מהתלמידים 

משמעותית מהממוצע הלאומי. גם בזירה הבין לאומית מדורגים הישגי התלמידים בקריאה, מתמטיקה 

 .(OECD, 2016)ומדעים כבין הגבוהים 

שונות, כאשר תלמידים מקבוצות מיעוט   עם זאת, ישנם פערים משמעותיים בהישגי תלמידים מאוכלוסיות ▪

ו משמעותי אתניו  באופן  יותר  נמוכים  להישגים  מגיעים  נמוכה  סוציואקונומית  הכנסה  עם  ממשפחה 

 .OECD, 2020))מחבריהם לכיתה 

נערכה    1993מערך החינוך בנוי כך שבתי ספר פועלים תחת הנחיות וניהול הרשות המקומית. בשנת   ▪

, אשר הגדירה מחדש את תחומי האחריות Rowe, 2016))   רפורמה מקיפה במערכת החינוך במסצוסטס

אחראי על איכות ההוראה ותוצאות התלמידים.  ה  הואי  תמשרד החינוך המדינ כך ש  בין המחוז למדינה 

ביצועים  בפערי  שמאופיינים  באלו  בייחוד  המדינה,  ידי  על  הספר  בתי  אחר  קפדני  מעקב  נערך  כיום 

 . )OECD, 2020) משמעותיים

 

 והנתונים הנאספים מערכת הנתונים

  P-20  פרויקט 

▪ 20-P   ( הינו פרויקט ליצירת מערכות נתונים ארוכות טווח בחינוךSLDS  במדינות ארה"ב. המערכות נועדו )

ולה לנתח  וכוח העבודה. מסדי   נגיש לאחסן,  לימודים אקדמיים  בית ספר,  ילדים,  גן  נתוני חינוך ברמת 

 .במדינות השונותמפותחים ומיושמים בהיקפים שונים ובמודלים ייחודים  P-20רויקט הנתונים בפ

    לכלול את הרכיבים הבאים: חייבות מערכות הנתונים בפרויקט ▪

עליו לאפשר רצף נתונים, אך לא לאפשר זיהוי תלמיד באופן   -מזהה ייחודי, פנים מערכתי, לכל תלמיד   -

 לי ומדיני(אספציפי על ידי המשתמשים )למעט כפי שמותר על פי חוק פדר

 מנגנון זיהוי לכל מורה ושיוך תלמידים למורה הרלוונטי  -

 נתונים א איכות, תקפות ואמינות ה מערכת בקרת איכות לצורך וידו  -

 תיכוני -ם מהגיל הרך ועד לחינוך העלפלטפורמה המאפשרת שיתוף נתוני  -

 היסטוריית הרשמה לבית הספר, מאפיינים דמוגרפיים והשתתפות בתוכניות לימודים  -

 מועד רישום התלמיד לבית הספר, מעבר בין מוסדות ונשירה או סיום -

 ציונים בבחינות חובה בחינוך יסודי ותיכוני  -

https://www.usnews.com/news/best-states/rankings/education
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i_9789264266490-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3a4bb6ea-en/1/3/7/index.html?itemId=/content/publication/3a4bb6ea-en&_csp_=d365b95e2cfaf68989109d90f3be16e7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3a4bb6ea-en/1/3/7/index.html?itemId=/content/publication/3a4bb6ea-en&_csp_=d365b95e2cfaf68989109d90f3be16e7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3a4bb6ea-en/1/3/7/index.html?itemId=/content/publication/3a4bb6ea-en&_csp_=d365b95e2cfaf68989109d90f3be16e7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3a4bb6ea-en/1/3/7/index.html?itemId=/content/publication/3a4bb6ea-en&_csp_=d365b95e2cfaf68989109d90f3be16e7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3a4bb6ea-en/1/3/7/index.html?itemId=/content/publication/3a4bb6ea-en&_csp_=d365b95e2cfaf68989109d90f3be16e7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3a4bb6ea-en/1/3/7/index.html?itemId=/content/publication/3a4bb6ea-en&_csp_=d365b95e2cfaf68989109d90f3be16e7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www2.ed.gov/programs/slds/factsheet.html
https://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/DATAQ_US/D080201L.pdf
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 לימודמידע על תלמידים שלא נבחנים, לפי כיתה ונושא  -

 ציוני מבחני מוכנות לקולג', ובאופן כללי נתונים לגבי מידת המוכנות של התלמידים להשכלה גבוהה -

 מידע מתיק התלמיד בבית הספר, בייחוד מקצועות הלימוד וציונים -

 קורסי השלמה. לנתונים על לימודי הסטודנטים בקולג', כולל רישום  -

וכוח עבודה. הום בית  חת  : של נתונים  ליבה  מערכות ארבע  הפרויקט מגדיר   ▪ ספר, תלמידים, על תיכוני 

וזכאיות    SLDSמדינות אשר בנו מסד נתונים בלפחות שתיים מהקטגוריות הללו מוגדרות כמי שהקימו  

 לתוכנית מענק פדראלי. 

 ממדינות ארה"ב(.    80%בפועל )כ  SLDSכת מדינות שמוגדרות כבעלות מער 42ישנן  ▪

מערכות הנתונים יכולות לפעול בשני מודלים: ריכוזי או מאוחד. מערכות נתונים ריכוזיות פועלות במדינות   ▪

נתונים ממספר מקורות במסד מרכזי אחד. מערכות מאוחדות   ומתחזקות    פועלות שאוספות, שומרות 

ממדינות ארה"ב    30- בקישור זמני או על פי צורך. ל  , ים שוניםבמדינות שיוצרות חיבורים בין מערכות נתונ

 מדינות עם מערכת המאחדת נתונים ממקורות שונים.   12יש מערכת ריכוזית, לעומת  

 

P-20   במסצ'וסטס 

במסגרות  ▪ הרך  בגיל  החינוך  משלב  התלמיד  אודות  מידע  רצף  במסצ'וסטס משמרת  הנתונים  מערכת 

המדינה. הקישור נעשה על ידי    בתוךתיכונית  -ציבוריות, לאורך שנים עשר שנות הלימוד ועד להשכלה על

ומלווה   (, שנשמר בכל הזנת נתונים עבור התלמידSASIDיצירת קוד מזהה פנימי ייחודי עבור כל תלמיד )

 (. ECS, 2020אותו לאורך השנים. קוד זה אינו מבוסס על מס' ת.ז של התלמיד )

המשרד   ▪ החינוך,  משרד  נפרדים:  משרדים  של  נתונים  מסדי  שלושה  של  משילוב  מורכבת  המערכת 

ל והמשרד  על הגיל הרך  יחדיו בשנת  ההממונה  גבוהה שקושרו  ליצר רצף מידע    2011שכלה  במטרה 

הנ תלמיד  כל   i-PASSPORT (Information Providing Accelerated Student Success קרא  אודות 

from Preschool to Occupations inReal Time  עם ביחד  יחדיו,  הסוכנויות  שלושת  נתוני  שילוב   .)

 למסצ'וסטס להיכלל בפרויקט הפדראלי.  ,עמידה בתנאים נוספים מאפשרת

שמהווה  (   DESEשרד החינוך )יסודי, חט"ב, תיכון ; דו"ח זה מתמקד ברכיב של מערכת הנתונים של מ ▪

את אחת הסוכנויות במארג הרחב. מערכת נתונים זו הינה מסד ריכוזי המאחסן בתוכו מידע שמוזן ממספר 

מקורות ומאוחסן יחדיו. המסד מאפשר גישה לנתונים לבעלי עניין שונים, צפייה ברצף היסטורי וקישור 

 (.DESE, 2020) תו התלמידבין רכיבי הערכה שונים של או

משרד החינוך אוסף מידע באמצעות מספר מערכות נתונים בהתאם לתחום הנתונים.  איסוף נתונים:   ▪

דומה השונות  המערכות  של  וההפצה  האיסוף  המוסד   : צורת  ידי  על  המערכות  לתוך  מוזנים  הנתונים 

עוברים  בזמן אמת למסד הנתונים של משרד החינוך בתיווך המחוז. בשלב המחוז  ומשודרים  החינוכי 

הנתונים אימות על ידי הצלבת מידע ובחינת חוסרים. הנתונים זמינים לבית הספר, המחוז ומשרד החינוך,  

ות הנגשת נתונים )בהתאם לקהל היעד( שלכולן גישה דרך  וניתנים לצפייה באמצעות מספר פלטפורמ

 (.  ,DESE 2020) משרד החינוך של מסצ'וסטסאתר 

https://www.ecs.org/state-longitudinal-data-systems/
http://www.doe.mass.edu/dart/
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 מערכות איסוף נתונים  3.1

דוחות   ומקטע  וצפייה  למילוי  רשומות  הכוללת  נתונים  איסוף  מערכת  חלקים:  משני  בנויות  המערכות  כלל 

מובנים שניתן להוריד מהמערכת. הנתונים מתעדכנים "כמעט בזמן אמת", לאחר שלב אימות מערכתי על פי  

 מועד סיום הזנת הנתונים.  

 מועדי פרסום נתונים רשמיים על פי דוח  3.2

   

 SIMSנתוני תלמידים  בר אוקטו 

 EPIMSנתוני מורים  דצמבר 

 SCSנתוני קורסים וציונים  דצמבר 

 מס' תלמידים רשומים לבית ספר ברמת מחוז )מדווח בטופס אינטרנטי(  פברואר 

 SIMSנתוני תלמידים  מרץ 

 SSDRנתוני ביטחון ומשמעת  יולי 

 SIMSנתוני תלמידים  יולי 

 EPIMSנתוני מורים  אוגוסט 

 SCSנתוני קורסים וציונים  אוגוסט 
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 תיאור כל אחת ממערכות הנתונים: 

EPIMS  –    של אישי  מידע  לניהול  בית  מערכת   Education Personnel Information)הספרעובדי 

Management System) 

כמו כן, מופקים  .  מערכת לאיסוף נתונים דמוגרפיים, נתוני תעסוקה ונתוני הערכת עובד עבור עובדי בית הספר

רים לפי תחום לימוד,  שמספקים נתונים מסכמים ברמת המחוז ובית הספר, אודות  מס' מו  דוחות מסכמים 

 (.  DESE, 2018; 2020) הערכת עובדים, נוכחות צוות ועוד

 :  EPIMSסוגי הנתונים הנאספים במערכת 

הוראה   ▪ עובדי  זיהוי  )מורים,    – קוד  הוראה  עובד  לכל  אישי  קוד  מקצה  מחוז  כל  התלמיד,  לקוד  בדומה 

המכונה   ועוד(  יועצים  א MEPIDמנהלים,  ומזהה  אחת  פעם  ניתן  הקוד  תקופת  .  כל  לאורך  העובד  ת 

, בכל המדינה, EPIMSהעסקתו, גם אם הוא עובר למעסיק במחוז אחר. לכל אדם בעל הרשאה למערכת 

ישנה גישה לנתוני צוות בית הספר. לצורך תחזוקת הזיהוי, המערכת צריכה לכלול את המידע העדכני  

עודכן על ידי המחוז בו מועסק העובד ביותר על כל עובד. לדוגמה, אם שמו של עובד הוראה שונה, הנתון מ

וברשומות תוכנית העבודה חייבים  נתונים דמוגרפיים הנכללים ברשומות הצוותים  זמן.  נקודת  באותה 

להתאים לנתונים האישיים המאוחסנים עבור אותו עובד  במערכת. הבדיקה לתקינות הנתונים באחריות  

 אגף החינוך המחוזי. 

 . מגוון נתונים דמוגרפים, פדגוגים והכשרה -נתוני רקע והעסקה ▪

מנהל בית הספר מדרג את המורים וכלל עובדי בית הספר בסיום כל שנת לימודים.   –הערכת איכות הוראה   ▪

הדירוג מורכב מארבע פרמטרים המדורגים לחוד ודירוג מרכז, על פי ארבע רמות: לא מספק, מצריך שיפור,  

   מספק, תפקוד לדוגמה. הפרמטרים הם:

   -הוראה מנהיגותית .א׳

ניתוח  תוקוהרנטי  תאיכותי  הוראהמורים:   .1 תלמידים משמעותיות,  וניהול הערכות  תכנון   ,

משוב   מתןנתוני ביצועים וצמיחה של התלמידים, שימוש בנתונים אלה לשיפור ההוראה,  

 בונה לתלמידים באופן שוטף ועדכון יעדי הלמידה באופן רציף. 

הנהלה: טיפוח חזון משותף ההופך את ההוראה והלמידה האפקטיבית למוקד המרכזי של   .2

 מודים.הלי

 - ניהול ותפעול .ב׳

מורים: קידום שיטות הוראה שמבססות ציפיות גבוהות, יוצרות סביבת כיתה בטוחה ויעילה  .1

 תרבותית.-ומקדמות היכרות רב

הנהלה: הבטחת סביבת למידה בטוחה, יעילה ואפקטיבית, תוך שימוש במשאבים ליישום   .2

 תוכנית לימודים, ובניית תוכנית שנתית מתאימה.

 -ת וקהילהעירוב משפחו .ג׳

 מורים: יצירת שותפויות יעילות עם משפחות, חברי קהילה וארגונים. .1

http://www.doe.mass.edu/infoservices/data/epims/
http://www.doe.mass.edu/infoservices/data/epims/sumreports.html
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אחרים   .2 עניין  ובעלי  קהילתיים  ארגונים  משפחות,  עם  אפקטיביות  שותפויות  הנהלה: 

 התומכים במשימת בית הספר והמחוז.

 - תרבות מקצועית .ד׳

 על שיתוף פעולה.  תומבוסס נתתרבותית, מיומ  מת , מותאתאתי הוראהמורים:  .1

הנהלה: טיפוח ותחזוקת תרבות בית ספרית המבוססת על ציפיות גבוהות, תרגול רפלקסיבי  .2

 ולמידה מתמשכת לצוות. 

 

 )בחלוקה לקטגוריות מקור(  EPIMSנתונים נאספים   3.3

 

SIMS -  מערכת ניהול מידע תלמידים(Student Information Management System) 

מערכת איסוף נתונים אודות תלמידים, אשר מרכזת את כל נתוני הרקע של התלמיד מלבד הישגים. המערכת  

שורות    52- כ  ותפדגוגים, מידע על זכאויות ותוכניות לימוד וכו'. במערכת מוזנכוללת  נתונים דמוגרפים, נתונים  

ונאסף מהגיל הרך ועד לסיום    ,מידע עבור כל תלמיד, בעוד שהמידע מורכב משאלות כן/לא ושאלות קטגוריה

 (. DESE, 2020) התיכון בהתאם לרלוונטיות השאלה

 

 

 

 תחומי העסקה  נתוני העסקה )כוח אדם(  נתוני רקע

 שם פרטי ומשפחה 

 תאריך לידה 

 מגדר

 י תמס' רישוי הוראה מדינ 

 מס' עובד מחוזי

 ( MEPIDמס' קוד מזהה אישי )

 מוצא אתני 

 סטטוס תעסוקה 

 סיבה לסיום תעסוקה

 תאריך תחילת העסקה

 מענק פדראלי בשכר 

 אחוז מענק פדראלי מהשכר

 תואר אקדמי 

 מוסד ההשכלה הגבוהה 

 תחום לימוד בתואר האקדמי 

 תאריך סיום העסקה 

 דרגת סטטוס הוראה

 ציון כללי בהערכת מורה בסיום שנת הלימוד

 ציון בארבעת הפרמטרים להערכת מורים

 ימי עבודה בפועל בשנה מס' 

 מס' ימי העבודה המתוכננים בשנה שחלפה 

 האם שנת הוראה ראשונה 

 קוד מחוז ההוראה 

 סיווג תחומי אחריויות של התפקיד  -סיווג עבודה

 משימות חינוכיות נוספות בהם מעורב המורה 

 כיתת לימוד 

 קוד מקצוע לימוד 

 קוד הכיתה הנקודתית אותה המורה מלמד 

שעות העבודה בפועל לבין הקצאת השעות  היחס בין 

 הרשמית

 מס' הסמסטרים שמלמד 

 מס' הסמסטר שבו נאסף המידע

http://www.doe.mass.edu/infoservices/data/sims/
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 SIMSנתונים נאספים   3.4

 תלמיד מהגר  נתוני פדגוגים  דמוגרפים נתונים 

  – LASIDקוד תלמיד מקומי  -

מס' ייחודי לתלמיד שניתן  

 ברמת המחוז

  – SASIDי  תקוד תלמיד מדינ -

מס' ייחודי לתלמיד הניתן על 

 ידי משרד החינוך 

 שם פרטי, שם משפחה  -

 תאריך לידה  -

 עיר לידה  -

 מגדר -

 אתניות  -

מעמד במדינה )תושב, אזרח   -

 וכו'(

 מגורים עיר  -

 שפת אם -

 כתובת מגורים  -

 

  

 

 

 קוד בית הספר -

 כיתת לימוד  -

 מס' ימי נוכחות בשנת הלימודים  -

מס' הימים בהם היה צריך להיות   -

 נוכח  

רשום למגמת לימוד כחלק מתוכנית  -

Title I 

תלמידים   -אות שפה נוספת -

ששולטים בשפה נוספת באופן מלא  

לשבח בתעודת סיים   ציוןומקבלים 

 תיכון 

מבחני מסוגלות להכשרה טכנית  -

 ותעסוקתית 

רישום למגמת הכשרה טכנית או   -

 תעסוקתית  

אינדיקטור על תוכניות התלמיד לאחר   -

 סיום התיכון )עדות אישית( 

סיום תעודת תיכון, סיום תוכנית   -

 הליבה לימודי

השתתפות    -הכשרה מקצועית  -

בתוכנית מאושרת על ידי תוכנית  

 משרד החינוך 

השתתפות   -הכשרה מקצועית  -

 בתוכנית לא מאושרת משרד החינוך 

רשום במגמת לימוד מתוך 'נתיב   -

 באיכות גבוהה לקריירה'

 מגמת הלימוד בתוכנית  -

 קיבל נקודות זכות 'מוכרת בתעשייה' -

החינוכית בגיל הרך )ללא סוג החוויה  -

מסגרת, משפחתון, גן במרכז קהילתי 

 וכו'(

מס' ימי היעדרות לא מוצדקת מבית   -

 הספר 

 סיים מחויבות אישית  -

מס' ימים בהם   -למידה מרחוק -

 התלמיד למד מרחוק

 מס' הימים שנעדר מלמידה מרחוק  -

לא נולד בארה"ב  -תלמיד מהגר -

ולא השלים שלוש שנות לימוד  

 בארה"ב 

 ור מדינת מק -

תלמיד עם שליטה נמוכה   -

באנגלית שנמצא במדינה פחות  

 משנה

תלמיד שהעיד על   -לומד אנגלית -

שפת אם אחרת וגם קיבל ציון לא 

וגם לא יכול   מספק במבחן שפה

 לבצע משימות כיתתיות באנגלית 

 סוג תוכנית ללימוד אנגלית  -

 קוד תוכנית הלימוד  -

'לומד אנגלית' אשר נשר )או   -

 דיםבנשירה סמויה( מהלימו

 

  צרכים מיוחדים  סיוע 

סטטוס 'הכנסה נמוכה' ולכן   -

זכאי לארוחות בהנחה או  

 מענק למשפחה 

זכאי   -בן למשפחת יוצאי צבא -

 למענק

סוג   –קבלת סיוע שלא לימודי  -

 סיוע 

- ילד להורה חד -חינוך מקצועי  -

 ורי ה

דירוג הסביבה החינוכית לילדים עם   -

 3-5מוגבלויות גילאי 

החינוכית לילדים עם  דירוג הסביבה  -

 6-12מוגבלויות גילאי 

מאפייני מגבלה   -צרכים מיוחדים -

 מרכזית

 דרגת הצורך בסיוע  -חינוך מיוחד -

האם זכאי לחינוך מיוחד   -חינוך מיוחד -

 הערכה שנתית 
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 N or D  (Neglected or Delinquent)-  רכיב משלים למערכת ה-  SIMS   הכולל מקטע דיווח נוסף במקרה

של תלמיד הנמצא במסגרת חוץ ביתית של הרווחה או בחלופת מעצר. במערכת זו נאספים נתונים כגון מס'  

סד, רישום בתוכניות לימוד והישגים אקדמיים )כגון סיום תעודה(, הישגים במבחני קריאה ימי השהייה במו

המערכת משלימה את    .יום לאחר עזיבת המוסד )מציאת עבודה, סיום לימודים וכו'(  90ומתמטיקה והישגים  

 (. DESE, 2019)  מערך המידע אודות התלמיד במידת הצורך

 SCS  - והישגי תלמיד )  מערכת תוכנית לימודי(Student Course Schedule – את   תהכולל  מערכת מקוונת

ברמת  מפרט השיעורים הנלמדים והציונים של תלמידי בתי הספר הציבוריים. הנתונים נאספים ברמת תלמיד ו

רכת מייצרת שלושה דוחות מסכמים: מקצועות הלימוד לפי סמסטר ונושא; מס' התלמידים בכל  שיעור. המע

סטאטוס סיום ורשימה של כל ציוני התלמידים לפי סטאטוס הסיום. המערכת מתעדכנת באופן  כן  מקצוע; ו

 (. DESE, 2018; 2020) שוטף, אך מעודכנת בעיקר לאחר סיום קורסים בסוף כל מחצית 

 SCSאספים נתונים נ  3.5

 פירוט  משתנה

 מס' ייחודי לתלמיד שניתן ברמת המחוז   LASIDקוד תלמיד מקומי 

 מס' ייחודי לתלמיד הניתן על ידי משרד החינוך      SASIDקוד תלמיד מדיני 

מס' מזהה בית ספר / 

 תכנית 
 התלמיד רשום מציין את המיקום בו מועבר קורס. עשוי להיות שונה מבית הספר / המחוז בו  

 קוד הקורס מאפשר זיהוי שיעורים נוספים הקשורים תחת אותה המגמה  קוד קורס מקומי 

 מגמת הלימוד אליו שייך השיעור מתוך רשימה קיימת  תחום הקורס  

 כיתת הלימוד שהוקצתה לשיעור  כיתת לימוד 

 סמסטריאלי, שנתי  משך הקורס

 התלמיד בכל קורס בו הוא רשום )רשום, סיים, לא סיים, נשר, ניתן פטור(מציין את מצב  סטטוס ההרשמה לקורס

 אינדיקציה לאופי הכללי של השיעור ולרמת הלימוד רמת הקורס 

 מספר נקודות הזכות שתלמיד יכול לצבור בגין סיום השיעור  נקודות זכות אפשריות 

 בפועל בסיום הקורסמספר נקודות הזכות שניתנו לתלמיד  נקודות זכות בפועל 

 ערך אלפביתי המתאר את הציון שקיבל התלמיד ציון אלפביתי בקורס 

 ערך מספרי המתאר את הציון שקיבל התלמיד  ציון מספרי בקורס 

 

SSDR -  ( מערכת בטיחות ומשמעת(School Safety and Discipline Report 

פעולות משמעת כלפי תלמידים  (  1מידע אודות: )  מערכת איסוף נתונים בסוגיות משמעת ועבירות שאוספת

עבירות סמים, אלימות או עבירות פליליות אחרות שהתרחשו בשטח בית הספר;  (  2)השעיה, הרחקה וסילוק(; ) 

מטרת  3)-ו הספר.  מבית  התלמיד  להרחקת  שהביאו  פליליות  עבירות  או  אלימות  סמים,  שאינן  עבירות   )

הן באופן כללי והן    ,רי אלימות ועל עבירות שבוצעוהמערכת, בין היתר, היא עמידה במחויבות הדיווח על מק

במערכת  נתונים  על ידי ילדים עם מוגבלויות, בהתאם לחוק הפדראלי )תחת תקנת "בית ספר נקי מנשק"(. ה

 . (DESE, 2019למידע אודות התקרית ולמידע לגבי התלמיד המעורב )  יםמחולק

http://www.doe.mass.edu/infoservices/data/nord/
http://www.doe.mass.edu/infoservices/data/scs/
http://www.doe.mass.edu/infoservices/data/scs/
http://www.doe.mass.edu/infoservices/data/scs/
http://www.doe.mass.edu/infoservices/data/ssdr/
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   SSDRנתונים נאספים   3.6

 נתוני תלמיד נתוני אירוע משמעתי 

 פירוט משתנה  פירוט משתנה 

מזהה ייחודי ברמת בית   קוד תקרית 

 הספר 

  קוד תקרית 

  תאריך תקרית   תאריך התקרית 

  SASIDקוד מזהה אישי מדיני   שם וקוד בית הספר

האם יש צורך בדיווח או   עבירה פלילית לדיווח/ דווח 

 כבר דווח שהמקרה 

  שם פרטי ומשפחה 

קוד האירוע שהתרחש   התקרית סוג 

 מתוך רשימה קיימת 

  תאריך לידה 

מס' התלמידים/ עו"ה/ 

 אחרים נפגעים בתקרית 

תוכנית הלימודים של  תוכנית לימודים  

 רגילה או ייחודית   -התלמיד

מס' תלמידים/ אינם  

תלמידים/ לא ידוע פוגעים 

 בתקרית 

סוג התגובה המשמעתית   סוג התגובה  

 שננקטה

תיאור מילולי במידה ונבחר   התקרית אחר תיאור 

 בקוד התקרית  'אחר'

תאריך תחילת/סיום יישום  

 התגובה המשמעתית

 

  מס' הימים שנעדר מלימודים  האם היו פצועים פיזית  פגיעה פיזית

סוג המענה החינוכי שסופק  מענה חינוכי    תיאור מילולי של התקרית 

 במהלך תקופת הענישה 

גורם עקיפת  אצל  הופנה לטיפול   

 החוק 

 

נעצר בשטח בית הספר,  תלמיד נעצר  ה  

במהלך פעילות בית ספרית או  

 בעקבות דיווח בית הספר.

 

 חיבור מסדי נתונים

 SIF-   מערכת שיתוף נתונים בין בתי ספרSchools Interoperability Framework) ) 

לימודים SIF מערכת ▪ מוסדות  עבור  נתונים  ושיתוף  לאחסון  פתוח  מפרט  ועד   ,היא  הרך  מהגיל  החל 

השכלה גבוהה. מפרט זה נמצא בשימוש במרבית רכישת  לאחר סיום לימודים או  להשתלבות בתעסוקה

 המפרט כולל שני חלקים: מפרט .מדינות ארצות הברית, קנדה, בריטניה, אוסטרליה, ניו זילנד, הודו ועוד

XML   למידול נתונים חינוכיים מקומיים ומבנה מכוון שירות (SOA)   המבוסס על מודלי RESTful   ישירים

המערכת אינה מוצר    .יםהמשמש לשיתוף נתונים בין מוסדות וגופים בינלאומיים החולקים נתונ  ,ועקיפים

המתחזקת את הפלטפורמה גם    Access for Learning Community (A4L)מדף, אלא יוזמה של קהילת   

לא מטרות רווח, אשר מספק פתרונות לארגון נתונים בתחום החינוך  פועל לכיום. מדובר בגוף גלובלי, ש

  SIFשל קבלת ההחלטות. מערכת   רת סטנדרטיזציה על ידי שימוש בנתונים ברמות השונותותומך ביצי

http://specification.sifassociation.org/Implementation/US/2.7M/html/
http://specification.sifassociation.org/Implementation/US/2.7M/html/
http://specification.sifassociation.org/Implementation/US/2.7M/html/
https://www.a4l.org/default.aspx
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" על  SIFמערך נתונים( לחבר נתונים בתוך מה שהוגדר כ"אזור  לפועלת כך שהיא מאפשרת ליישום )או  

ידי הגדרת סדרה ברורה של כללים והגדרות, וזאת במקום שכל פלטפורמה תנסה לייצר חיבור נפרד לכל  

ולפלטפורמות    SIFמהפלטפורמות האחרות. השימוש במערכת    תאח למסד  לקשור בתי ספר  מאפשר 

 (. A4L, 2020) שימוש אחרות ובכך להנגיש נתונים "כמעט בזמן אמת" למקבלי ההחלטות

משרד החינוך של מסצ'וסטס מקדם מעבר מהעלאת   ומאז  2013  בשנתיישום המערכת במסצ'וסטס החל   ▪

ממחוזות    97%,  2019- מסגרות החינוכיות. נכון לב  SIFנים בזמן אמת באמצעות  קבצים ידנית לטעינת נתו 

. המפרט יוצר התקשרות בין כלי איסוף הנתונים  SIFבתי הספר במסצ'וסטס מגישים נתוני דיווח באמצעות  

( המשמשות במחוזות,  SISשל משרד החינוך )המערכות שפורטו מעלה( לבין מערכות המידע לתלמידים )

 העברה של מידע על תלמידים, מורים ותוכניות לימוד.     ומאפשרת 

 כיצד זה עובד?   ▪

הנתונים מועברים באופן אוטומטי דרך מערכת בית הספר למשרד החינוך, בתיווך המחוז. המידע מוגדר 

של   רכיבים  הגדרות  פי  מאשרת    SIFעל  המערכת  הנתונים.  ממערכת  אחר  חלק  מאכלס  רכיב  וכל 

ני  שההודעות הן ממקור חוקי ובפורמט חוקי, והנתונים מופקדים למסד נתונים גדול במשרד החינוך המדי

(ESE)  ,או נמחקים  במערכת בית    הקיימים משתנים  נתוניםה. בכל פעם שמתווספים נתונים חדשים

פעולות אלו מועברות למסד הראשי. לאחר שהנתונים מועברים למסד מופעלת עליהם לוגיקה  והספר,  

ישנם  , במידה ועת. לדוגמההעל מנת לקבוע אילו רשומות רלוונטיות לאיסוף הפעיל באותה    , של חילוץ

ו מהדיווח. לאחר מכן הנתונים  כהרשומות ינו  ,היתה מאוחרת  תואו שהרשמ  ,נתונים חסרים עבור תלמיד

  10-15-)אחת לכ  לאורך כל יום העבודה   יותמועברים לטבלאות ומתבצע אימות נתונים הפועל במחזור

     . (DESE, 2018)נתונים חדשים  ייכללו  , כך שבכל שינוי דקות(

 

MCSA – ל מערכת מקיפה( הישגי תלמידיםMassachusetts Comprehensive Assessment System ) 

נוספים   בנתונים  הישגים  ג'כוללים  כיתה  תלמידי  עבור  נערכות  הבחינות  לאומיות.  ו- בחינות  בלשון   -ח'  י' 

  2019שנת  החל מאנגלית, מתמטיקה ומדעים. כמו כן, נבחנים תלמידים בעלי מוגבלויות ותלמידים מהגרים.  

דית ונשמרים במסד נתונים  יכך שהישגי התלמידים מועברים למשרד החינוך מי  הבחינות ממוחשבותמרבית  

רמת    של משרד דרך  ומעברות  בית הספר  ידי  על  למערכות הנתונים האחרות אשר מוזנות  בניגוד  החינוך. 

ידי על ידי משרד החינוך. קוד התלמיד המזהה נשמר  ימישיר והמחוז, נתוני הבחינות הלאומיות נאספים באופן  

זמינ הבחינות  ונתוני  תלמיד  כל  והצ  יםעבור  למידה  לצורך  השונים  הנתונים  הנגשת  נתונים  בכלי  עם  לבה 

 (.DESE, 2020) ממערכות אחרות

 

 

 

 

http://www.doe.mass.edu/mcas/
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 מערך בחינות   3.7

 מקצוע לימוד  כיתה

 י' ט'  ח' ז'  ו' ה'  ד' ג' 

 שפה אנגלית               

 מתמטיקה                

 מדע וטכנולוגיה * *         
 

*ניתן לבחור האם להיבחן בכיתה ט' או י', ציוני 

 שתי הכיתות מחוברים יחדיו 

 

 יותאבטחת מידע והגנת הפרט

אימות נתונים מתבצע על ידי הצלבות בין המידע בדוחות השונים. הנתונים מוזנים על ידי מוסדות הלימוד  ▪

ל תוך המערכות. בעת הזנת הנתונים שלוש מערכות המידע ) מידע תלמיד, מידע מורה, הישגי תלמיד(  א

תלמיד' 'מידע  כאשר  מעודכנות  להיות  שאר    חייבות  יאומתו  בסיסה  ועל  השלוש  מבין  הראשונה  היא 

ת הצלבה בין הנתונים בדוח התלמיד, ציוני התלמיד   רכ המערכות. לאחר שיגור סופי של הנתונים למחוז נע

מוציאה הודעת שגיאה ולא ניתן להגיש את הנתונים    SIFונתוני המורה. במידה וקיימים פערים מערכת  

נמצ מייד לרמת המדינה. בקרת הנתונים  לפרסום  ומאושרים  את באחריות המחוז. הנתונים מאומתים 

 (. DESE,2020) בסיום תקופת העדכון

▪ ( זהו קוד  SASIDכאמור, המערכת כולה מנוהלת על בסיס קוד אישי  ( המונפק לתלמיד כבר בגיל הרך. 

מיד.  מזהה ייחודי אשר מוזן בכל הקלדת נתונים, כך שהמערכת אינה כוללת שימוש במס' ת.ז של התל

גם לצוות בית הספר מונפק קוד זיהוי ייחודי מזהה באופן דומה לתלמידים. נתונים ברמה הפרטנית ניתנים  

לציבור מוצגים    חוז ומשרד החינוך. נתונים הגלויםלצפייה לבעלי הרשאה בלבד ברמת בית הספר, המ

ם האישי וחוקקו ברמת בית הספר ומעלה. לצורך שמירת המידע האישי מוגבלת הגישה למאגר הנתוני

 סדרה של תקנות והרשאות )חלקן על בסיס חקיקה פדראלית(. 

(. כל מחוז  SASIDוהודות לקוד התלמיד המזהה )  ESEהמערכת מאובטחת דרך העברת המידע בפורטל   ▪

מורשה   הנתונים  בפרויקט מסד  חלק  לוקח  למשרד  אופדרמדינתיים  חוקים    מתוקףאשר  להעביר  ליים 

של  נתונים המאפשרים זיהוי אישי של התלמידים הרשומים במחוז וכן  מעובדים מסכמים והחינוך נתונים  

, בין השאר, בוססתלמאגר הנתונים מ  תלמידים. הסמכות לשחרר מידע על רשומות  בו  הצוות המועסק

, המאפשר לבתי ספר ולמחוזות לחשוף  (FERPA)לי לזכויות חינוך ופרטיות למשפחה  אעל החוק הפדר

ליות  אוך למשרד החינוך, ללא הסכמת הורים, לצורך ביקורת והערכה של תוכניות חינוך פדררשומות חינ

 ליות.  אאו מדיניות או לצורך אכיפה ועמידה בדרישות החוק הפדר

לעובדים   ▪ מועבר  אנונימי,  לא  אישי  למידע  גישה  החינוך, שמאפשר  משרד  בחזקת  שנמצא  סודי  מידע 

כל עובד מורשה. כמו כן,  עם  לקה ובכפוף להסכמי סודיות חתומים  רלוונטיים רק לאחר אישור מנהלי המח

לנהל   המחלקה  על  משתמשים.  בהדרכת  להשתתף  נדרשים  הנתונים  מאגר  של  מורשים  משתמשים 

רשימה של משתמשים מורשים ולתעד את הסיבות בגינן ניתנה גישה למאגר הנתונים. כאשר בכוונת  

סנים במסד הנתונים, נדרשת עבודה משותפת של המחוז  משרד החינוך לגשת לנתונים מקומיים המאוח
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תוך  של  ו ומדויק של הנתונים המקומיים,  הוגן  פירוש  לצורך  אודות הנתונים  עריכת  משרד החינוך  דיון 

והמידע המוסק מהם. לפיכך, אם בכוונת המחלקה לגשת לנתונים מקומיים המאוחסנים במאגר הנתונים,  

 על מטרת הגישה.    עליהם להודיע על כך למחוז ולדווח

מחוז אינו רשאי לשחרר נתוני תלמידים הניתנים לזיהוי אישי למחוז אחר ללא הסכמת ההורים, אלא אם   ▪

כן התלמיד אליו מתייחסים הרשומות מבקש או מתכוון להירשם למחוז השני. כמו כן, משרד החינוך אינו  

ממאגר הנתונים, אלא אם כן החוק מאפשר  רשאי לאפשר למחוז אחד גישה לנתונים חסויים ממחוז אחר  

 (. DESE, 2007)   זאת

 הנגשת מידע ויישומים 

  לצורך הנגשת הנתונים לקהלי יעד שונים פותחו מספר פלטפורמות, אליהן ניתן להגיע באמצעות אתר ייעודי 

של משרד החינוך. אתר משרד החינוך מנגיש את הנתונים הנאספים בסדרה של דוחות הכוללים פילוחי מידע  

)כגון מגדר, אתניות ועוד( ומגמות וניתוחים רלוונטיים בנושאים הבאים: אחוזי סיום תיכון, שיעור התלמידים  

רישום, נתוני  תוכניות עתידיות של בוגרים,    החוזרים שנית על אותה שנה, אחוזי נשירה, הערכת מחנכים, 

לציבור הרחב ומציגים מידע מחושב   גלויםמעבר תלמידים בין מוסדות והרחקת תלמידים ממסגרת. הדוחות  

בית   ומדדים  הברמת  מידע  מערכות  מספר  פותחו  בהרחבה,  מטה  שמפורט  כפי  בנוסף,  ומעלה.  ספר 

יותר לצורך הנגש   המאפשרים קבלת החלטות מבוססות עבור  ת מידע  ניתוח וחיתוך מידע ברמות מורכבות 

 (:  DESE,2020)  נתונים

 סיכום מערכות המידע שאותרו על פי אוכלוסיית יעד ומטרה מרכזית  3.8

 תוכנית 
Edwin 

Analytics 
RADAR DARTs EWIS 

The ABCs of 

Success in 

High School 

and Beyond 

Accountability 

and 

Assistance 

System 

אוכלוסיית  

 יעד

 מורה

 מנהל בית ספר 

 מחוז

מנהל בית 

 ספר

 מחוז

 מנהל בית ספר 

 מחוז

 מורה

יועצת בית 

 הספר 

 הורה

 מורה

 מחוז

 משרד החינוך 

מטרות  

 מרכזיות

התאמת תוכנית  

לימודים; תגבור  

 תלמידים;

שיפור תוכנית  

 לימודים.

ייעול  

משאבים:  

כלכליים, כוח 

אדם וזמן;  

פיתוח תוכנית  

 אסטרטגית.

פיתוח אסטרטגי: 

תוכנית לימודים,  

מתן סיוע, פיתוח  

משאבים וקידום  

 הישגי תלמידים; 

הערכה עצמית של 

עמידה במטרות 

 משרד החינוך. 

מניעת נשירה;  

קידום הישגי  

 תלמידים;

מוכנות  

- להשכלה על

 תיכונית; 

העלאת מודעות  

לקשר בין הישגים  

והתנהגות בתיכון  

להשכלה על  

 תיכונית. 

עמידה   הערכת

בסטנדרטים של  

משרד החינוך;  

קביעת התערבות  

 נדרשת.
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כלי לניתוח ודיווח  ב   מדובר.  פורטל נתונים ארוכי טווח במערכת החינוך  –  (Edwin Analytics)   אדווין אנליטיקס 

רצף  נתונים לנתוני  גישה  ומחוזות  ספר  בבתי  מורשים  למשתמשים  ועד   חינוכיים  המאפשר  הרך  מהגיל 

היא    תוקהל היעד המרכזי של הכלי הם צוותי בית הספר ומטר  .בכוח העבודה  להשכלה גבוהה והשתלבות

המערכת מספקת דיווחים המותאמים .  שיטות ההוראהשל    יעולישיפור ו  שיאפשרולספק למחנכים נתונים  

  , מנהלים,  מנהלי חינוך מיוחד,  מנהלי תוכניות לימודים,  יועצים/מדריכים,  מורים:  לבעלי עניין שונים בבית הספר 

תפריט אפשרויות רחב המאפשר להרכיב את    יש   הפלטפורמה בנויה ממספר דוחות נושא להם .  מפקחים ועוד

המשתנים והחיתוכים בהם רוצים לצפות וכך להרכיב דו"ח. לדוגמה, מורה או מנהל יכול לבחור מורה אשר 

האם התלמידים נכחו     -מלמד קורס ולצפות בהישגי התלמידים על פי חיתוכים שונים של נתוני תלמידים  

( או במצב סוציו EWISת, האם סווגו כתלמיד בסיכון )על פי מערכת  בשיעור מרבית הזמן או לא, מגדר, אתניו 

נקודתי. כמו כן, ניתן להוסיף לדוח   לימודאקונומי נמוך ועוד. בנוסף, ניתן להוסיף חיתוכי מורה, כגון מקצוע  

גי  בשם 'היש  . אם כך, בדו"ח לדוגמהמהגיל הרךבהן נבחן  השוואות רצף, לדוגמה ציוני התלמיד במגוון בחינות  

נמוך  אקונומי  סוציו  מרקע  התלמידים  בציוני  לצפות  יכול  מורה  האחרונות'   השנים  בשלוש  תלמידים 

במתמטיקה במשך שלוש השנים האחרונות ובהשוואה לבחינה לאומית שעשו במתמטיקה. על בסיס הדוח,  

אחרות בתחום    הוא יכול לקבוע האם תגבורים שניתנו בשלוש השנים האחרונות הביאו לשיפור והאם בבחינות

שונותהדומה   או  דומות  לתוצאות  התלמיד  להכריע    ,גיע  כך  בסיס  לועל  להכניס  בנוגע  שברצונו  התאמות 

 . DESE, 2020)) בתוכנית הלימודים

, זאת מאחר שהיא מהווה    P-20  הפדראלי  פרויקטהנים 'אדווין אנליטקס' עונה לקריטריונים של  ומערכת הנת

נתונים   ומנגישה  שמקשרת  בחינוך  מערכת  טווח  ארוכות  נתונים  במערכות  כנדרש  נתונים  מסדי  ממספר 

(SLDS המערכת כוללת שלוש .)יים הוא המינימום הפדראלי הנדרש(: הגיל הרך,  נמקורות מידע )כאשר ש  ה

על והשכלה  הספר  פדראלית   - בית  לתמיכה  זכאית  מסצ'וסטס  מדינת  לפיכך,   Education)תיכונית. 

Commission,2020) . 

( המרכזת מידע אודות בית הספר  sDashboardמערכת לוח מחוונים )  -  )RADARייעול הקצאת משאבים )

ספר והכיתה. הכלי מאפשר למחוזות  הבהשוואה למחוזות אחרים ומאפשרת הפקת מידע ברמת המחוז, בית 

זהות אפשרויות לשיפור הישגי תלמידים על ידי שינוי לכוח אדם על מנת  בכסף ובלעקוב אחר שימוש בזמן,  

ת מבוססות נתונים לגבי שינוי גודל הכיתה, גיוון  לדוגמה לתמוך בהחלטות אסטרטגיו  –בחלוקת המשאבים  

צוות ההוראה   . הפלטפורמה מאפשרת הצגת השוואות הישגים של בתי ספר לעשרת המחוזות  וכו'הרכב 

, תקציב פר תלמיד ועוד. כך  סוציואקונומינבחרים: מאפייני תלמידים, רקע    קריטריוניםהדומים ביותר על פי  

יו לבתי ספר במחוזות עם מאפיינים דומים לשלו ולהעריך את מידת הצלחתו  בית הספר יכול להשוות את הישג

ולהציב   אליהם  במגמות  לעצמו  ביחס  לצפות  ניתן  כן,  כמו  בפרמטרים  בחמשת השנים האחרונות  מטרות. 

אסטרטגים הובילו לשינוי בהישגי התלמידים וכן לנתח את הקשר בין השקעה   יםמגוונים  וכך להסיק כיצד שינוי

וחינוך מיוחדכלכלי  ציבוריים  עבור בתי ספר  פעיל  היישום  לבין תפוקות בבית הספר.   ,DESE) )   ת/אנושית 

2020 . 

 

https://www.doe.mass.edu/edwin/gettingstarted.html
https://www.doe.mass.edu/edwin/gettingstarted.html
https://www.doe.mass.edu/edwin/gettingstarted.html
file:///C:/Users/lev.eidelman.nagar/Dropbox/My%20PC%20(HLLT-PF0RZKBS)/Downloads/כלי%20לניתוח%20ודיווח%20נתונים
file:///C:/Users/lev.eidelman.nagar/Dropbox/My%20PC%20(HLLT-PF0RZKBS)/Downloads/כלי%20לניתוח%20ודיווח%20נתונים
https://c0arw235.caspio.com/dp/b7f930007853d111538b4e7fbf25
https://c0arw235.caspio.com/dp/b7f930007853d111538b4e7fbf25
https://c0arw235.caspio.com/dp/b7f930007853d111538b4e7fbf25
https://c0arw235.caspio.com/dp/b7f930007853d111538b4e7fbf25
https://c0arw235.caspio.com/dp/b7f930007853d111538b4e7fbf25
https://c0arw235.caspio.com/dp/b7f930007853d111538b4e7fbf25
http://www.doe.mass.edu/research/radar/
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 דוגמה ללוח מחוונים במערכת  3.9

 

  ות החינוך המחוזיאוסף מדדים אשר נבנו במטרה לסייע למחלקות    – (  DARTsכלי ניתוח וסקירה מחוזיים )

הספר לפרש את היקף הנתונים הרחב שקיים. המערכת מציגה מספר מדדים )"כלי דרטס"(    יולמנהלי בת

משגה על ידי משרד החינוך ומגדירה מהם מאפייני ארגון חינוכי  ושהותאמו למסגרת אסטרטגית רחבה שה

ספר  המחוז ובתי  המקד בביצועי  מאפשרים להת  DARTs  -. הנוחהגרפית  אפקטיבי. הנתונים מונגשים בתצוגה  

ברכיבים נבחרים )נתונים דמוגרפיים, נתוני הערכה, תמיכה בתלמידים, תמיכה במחנכים, נתונים פיננסיים  

 (.DESE, 2015; 2020יצר השוואה לרמת המדינה או למחוזות דומים ) יונתוני פערי הישגים( לאורך זמן ול

 דוגמאות למדדים מחושבים:  3.10

 

טווח השנים   השוואות  נתונים כלולים
 שמוצג במערכת 

DART Tool 

לימודים  ה ת ו אינדיקטורים נבחרים על תוכני

, משאבי אנוש, מנהיגות וממשל, הוראהעל ה ו

היבטים , לתלמידים סיוע , פיתוח מקצועי

 פיננסים וניהול נכסים 

שני מחוזות ורמת  

 המדינה 
  חמש שנים

DART 

 למחוז 

ת הלימודים  ו אינדיקטורים נבחרים על תוכני

משאבי , מנהיגות וממשל, ההוראהעל ה ו

 פיתוח מקצועי וסיוע לתלמידים, אנוש

שני בתי ספר 

 ורמת המדינה 
 חמש שנים

DART 

 לבתי ספר 

http://www.doe.mass.edu/dart/
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טווח השנים   השוואות  נתונים כלולים
 שמוצג במערכת 

DART Tool 

, הרשמה -דוחות סקירה כללית   ▪

צוות ונקודות מרכזיות  , ביצועים

 . פיננסיות 

על   מורה/ איוש צוות הוראה ויחס תלמיד ▪

תוכנית  , כלל הצוות:  פי קטגוריה

 .מקצועות לימוד וחינוך מיוחד, לימודים

נתונים פיננסיים עבור הוצאות לכל  ▪

סיוע  , הוצאות מקומיות, תלמיד

סוגי כספים  , חוץ מחוזי, ממשלתי

 נוספים והיטלי מס. 

 

 מחוז אחד 

 שמונה מחוזות 

 

ארבע מחוזות  

 והמדינה 

 

 מחוז אחד 

ארבע מחוזות  

 והמדינה 

 

 חמש שנים

 שנה 

 

 שלוש שנים

 

 

 חמש שנים

 שלוש שנים

לאינדיקטור:   דוגמה

כוח אדם ומשאבים 

 כלכליים 

 

 EWIS(Early Warning Indicator System)    .הינו מודל למניעת נשירה ובחינת מוכנות להשכלה גבוהה

מאפשרת לצוות בית הספר לאתר תלמידים המוגדרים בסיכון גבוה לנשירה או אי עמידה ביעדים המערכת  

ר את ההתקדמות שלהם לאורך השנה. באמצעות מעקב זה, ניתן לתכנן תוכנית עבודה  טלימודיים מרכזיים ולנ

עים ממספר  ולבצע בה התאמות לאורך השנה. המודל נבנה בהסתמך על נתונים הזמינים במסד הנתונים ומגי

משמעת ובטיחות בבית  (SCS), מערכת שיעורים ומיונים (SIMS), מקורות: מערכת ניהול המידע של התלמיד

לאומיים. (SSDR) הספר מדידה  מבחני  )א' ונתוני  הלימוד  שכבות  כל  תלמידי  אודות  נאסף  יב'( -המידע 

וי על מודל סטטיסטי ניבויי, שעל בסיסו והתלמידים מסווגים לשלוש רמות סיכון )גבוה, בינוני, נמוך(. המודל בנ

  , (AIRהמכון האמריקאי למחקר )בשיתוף פעולה עם  2011חוזה המערכת את רמת הסיכון. הוא פותח בשנת 

ים לכל קבוצת כיתות. המשתנים נבחרו תוך התחשבות ב:  שפיתח מודלי סיכון סטטיסטיים תקפים המותאמ

נתוני המדינה  2  עבור כל רמת כיתה  . אבני דרך אקדמיות שמתאימות מבחינה התפתחותית1 זמינות   .3  .

עבור עובדי החינוך. רמת הסיכון מעידה על רמת הסבירות  בעל ערך  .  4חשיבות להצלחה על פי חזון מסצ'וסטס  

 (. AIR, 2020) שנקבע ומחושב על בסיס נתוני השנה הקודמת שהתלמיד יגיע ליעד הרמה

 פספס אבני דרך אקדמיות על פי כיתות: יתלמיד  לפיה מנבאות את הסבירות   EWISאם כך, רמות הסיכון של 

 

 ג-' א ' ו-' ד ' ט-' ח ' יב-' י

התמדה 

בהשכלה  

 ;הגבוה

רישום לשנה  

 'ב

הרשמה לשיעורים  

המקנים נקודות  

זכות להשכלה  

צורך   ;הגבוה

במכינה קדם 

 אקדמית 

הרשמה  

להשכלה  

 גבוהה

עמידה בכל  

דרישות סיום  

דרישות    –התיכון 

מקומיות  

 ליות אופדר

סיום בהצלחה 

בכל מקצועות  

הלימוד בסיום 

 ' כיתה ט

רמה נדרשת של  

קריאה  

ומתמטיקה 

 'בסיום כיתה ו

רמה נדרשת  

של קריאה 

בסיום כיתה 

 ' ג

http://www.doe.mass.edu/ccte/ccr/ewis/
https://www.air.org/project/massachusetts-early-warning-indicator-system
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'אדווין אנליטיקס' אשר מאפשרת את הנגשת המידע והנתונים לצוות בית הספר  הניתוח מיושם לתוך מערכת  

או בית ספר שלם.  מסוימת  ברמת התלמיד, קבוצה    התערבות מוקדמתלאפשר   היא  בפועל.  מטרת המערכת

יועצי בית הספר איתרו    EWISבסיכון. לדוגמה, בעזרת  כת של תלמידים שהוגדרו  המודל מאפשר לבחון התנהגו

תלמידים בסיכון שלא נרשמו לשנה שנייה של לימוד שפה זרה כמומלץ. היועצים עודדו את התלמידים להירשם  

לקורסים המתאימים ויוכלו לבחון את תהליכי בחירת הקורסים שלהם כדי למנוע זאת בעתיד. כמו כן, המודל  

ב סיכון, לדוגמה, האם התלמידים אינם לוקחים  מאפשר לבחון את הסיבות לכך שהתלמידים נמצאים במצ

קורסים ברמה גבוהה יותר מכיוון שהם אינם מכירים את האפשרויות או עקב מגבלות זמן בתוכנית הלימודים  

 . (DESE, 2017;2020)או מסיבות אחרות?

לעשות  אחת  בתי ספר אינם מחויבים לעשות שימוש במודל אך הם מעודדים לעשות זאת. אין דרך מחייבת  

נתוני  בחינת  מוביל,  צוות  בניית  הכולל:  מעגלי  עבודה  מודל  מציע  החינוך  אך משרד  במודל   EWIS שימוש 

נמצאים  התלמידים  מדוע  חקירה  הלימודים,  שנת  אמצעי תמ בתחילת  הוספת  סיכון,  נוספים  בקבוצת  יכה 

והערכת השינויים )באופן מעגלי מספר פעמים לאורך השנה(, סיכום הממצאים בסוף השנה והתאמת תוכנית  

 אישייםהם  הבפועל נראה כי בתי ספר מיישמים את השימוש במערכת במגוון צורות על פי צרכי לשנה הבאה.

(OESD,2020 .) 

 רכיבי המודל עבור כל קבוצת גיל  3.11

 

EWIS  הווה דוגמה טובה למערכת אינטגרטיבית השואבת מידע ממספר מקורות תוך יצירת מדד אחיד  כמודל מ

וברור המורכב משכבות מידע שונות. עם זאת, המשך השימוש במודל מזמין מספר אתגרים: מערכות המידע  

להיווצר     ולכן יכולים  ,ליהם מתבסס המודל עוברות שינויים ועדכונים מידי שנה אך המודל עצמו נותר קבועע

פערים ותקלות בהמשך. כמו כן, מאחר שיישום המודל אינו חובה בבתי הספר, למשרד החינוך אין  מידע לגבי 

בנוסף, השימוש   (. OESD,2020שימוש במערכת וההערכה היא שהיקף השימוש לא מאוד גבוה )ההיקף ואופן   

הליך איסוף  קיא באופן בסיסי בבמערכת מחייב את המשתמש לחקור נתונים ולכן המשתמש חייב להיות ב

https://www.youtube.com/watch?v=_bMMf7TGpS0&feature=youtu.be
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נות יקושי באורי  ולהבין את מהות העבודה עם מערכות מידע. מאחר שנמצא שישנעליו  הנתונים וכן    ועיבוד

 . OESD,2020)מוגבל )במערכת השימוש בפועל נתונים בצוותי בית הספר 

Success in High School and Beyonds of ’The ABC - מורים על האופן בו  לספק מידע להורים ומה יישום

ב שיעורים  וביצועי  התנהגות  ספר  נוכחות,  על  יתיכונבתי  משפיעים  השכלהים  מטרת  תיכוני- על  הישגי  ת. 

תיכוני,  , בנקודות שזוהו כקריטיות להצלחה בחינוך על  הורים ומחנכים של  הפלטפורמה היא לעודד מעורבות  

יב'. היישום מצליב מגוון נתונים ממהלך הלימודים עם  -הישגי והתנהגות תלמידים בכיתות ט'על ידי מדידת  

וכך מאפשר למשתמש לבחון את הקשר בין רכיבים אלו על פי בתי ספר   נתוני סיום בית הספר, רישום לקולג'

 (. DESE,2020שונים ומחוזות )

Accountability and Assistance System   -  אשר    ,מערכת המיועדת לאגף החינוך המחוזי ומשרד החינוך

מודדת את ביצועי בתי הספר והמחוז במספר פרמטרים קבועים מראש )הישגים, התקדמות תלמידים, סיום  

ת כרונית וביצוע שיעורים ברמה מתקדמת(. בתי  תיכון, התקדמות במיומנות שפה עבור לומדי אנגלית, היעדרו

והתקציבית   האסטרטגית  ההתערבות  מידת  את  קובע  אשר  ביצועים  סרגל  פני  על  מדורגים  והמחוז  הספר 

הנדרשת על ידי משרד החינוך במטרה להביא לשיפור הישגים. המערכת מספקת עדכון לגבי התקדמות בית  

(. סרגל הביצועים הוא תוצר  DESE, 2011ר אחרים במדינה ) הספר לעבר היעדים שנקבעו והשוואה לבתי ספ 

ה חינוך משנות  רפורמת  את השפעתסגרתבמ  90- של  לחזק  המדינה  ביקשה  בתי הספרה  על  עם  ה  יחד   .

בכל בית ספר השייך לאחת משתי הקטגוריות הנמוכות ביותר בסרגל  מפעילה התערבויות  המחוז, המדינה  

הארכת יום הלימודים לצורך הגדלת מספר השיעורים, החלפת תכנית  הביצועים. דוגמאות להתערבויות הן  

המורים  ארגוני  השפעת  דחיית  לשם  קיבוציים  הסכמים  השעיית  ההוראה,  תכני  שיפור  לצורך  הלימודים 

 (. OESD, 2020) ובמקרים נדירים מאוד אף סגירת בתי ספר

 סיווג קטגוריות ביצועי בית הספר  3.12

 

 משאבים

לקבל מענק    -  כלכליים:משאבים   זכאיות  כחלק מהתוכנית הפדראלית מדינות העומדות בקריטריונים 

בסך    2019,  2015,  2010,  2009בשנים    ארבעה מענקיםפדראלי לפיתוח מסד נתונים. מסצ'וסטס קיבלה  

שלושי כמעט  של  )כולל  דולר  מיליון  מדינה  29,445,324$ם  כספי  ידי  על  ממומנת  התוכנית  כן  כמו   .)

 . (US Department of Education, 2020מקומיים )

הוגדל באופן משמעותי התקצוב המדיני של בתי ספר ציבוריים,   1993כתוצאה מרפורמת החינוך בשנת   -

חוד במחוזות שהשקיעו עלות נמוכה יחסית פר תלמיד וכאלו שנמצאו בהם פערי הישגים משמעותיים. יבי

סטנדרטיים לאומיים לכלל התלמידים     םמבחני   בין היתר בתמורה לקבלת המימון נדרשו המחוזות לבצע  

https://abcs.sites.digital.mass.gov/
http://www.doe.mass.edu/accountability/
https://nces.ed.gov/programs/slds/state.asp?stateabbr=MA
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( הספר  בתי  להערכת  המשמשות  נתונים  מערכות   Massachusetts’ accountabilityולבסס 

system;OESD,2020 ) 

נתונים: השימוש    2015משנת    -  אוריינות  עבור  מקיפה  הכשרה  תוכנית  בפיתוח  במסצ'וסטס  החלו 

במטרה להנגיש את השימוש לכוח    ,(, המיועדת למורים ובעלי ענייןEdwin Analytics'אדווין אנליטיקס' )ב

תוף פעולה בין משרד  כמו כן, נערך שי אדם רלוונטי אשר לא עשה שימוש בפלטפורמה עד לנקודה זו.  

בנושא שימוש במערכת   קורסים  לספק  היועצים בבתי ספר במטרה  לאיגוד  בבתי ספר.    EWISהחינוך 

הקורסים מעניקים נקודות השתלמות אשר יועצי בתי הספר זקוקים להם לצורך רישוי. מחקר שנערך על  

צורך  פר נוספים ועובדי מטה להכשרות דומות עבור עובדי בית סבצורך בקורסים ו  קייםמצא כי    OESD-יד ה

 (. OESD, 2020בפועל )בפלטפורמה  מיקסום השימוש 

, של משרד החינוך, מעודדת הקמת צוותי שימוש בנתונים מחוזיים. הצוותים אחראים    TOOLKITתוכנית   -

וה ועובדי מטה על ההיבטים הטכניים, הארגוניים  נבחרים מורים  לצוות  בנתונים.  מהותיים של שימוש 

מחוזיים בעלי אוריינטציה לניתוח נתונים ומסוגלות להוביל תהליך חקירה שיתופי עם צוות המחוז ובית  

ואשר מבוססת על תיאוריית הפעולה,   ,הספר. לצורך היוזמה נבנתה ערכת כלים המלווה את עבודת הצוות

ים ומעגל הפעולה: הצבת מטרות, איסוף נתונים, ניתוח, יישום, הערכה, הצבת  נתונ  מוכוונותהחלטות  

להשריש את השימוש בנתונים על פי מודל ברור המעודד פעולה  הינה  מטרות להתאמות. מטרת המיזם  

 . DESE,2020)נתונים ) מוכוונת

 יעדים להמשך  

מעיד כי למרות שבעשור האחרון נעשתה התקדמות משמעותית בארגון   (DESEמשרד החינוך של מסצ'וסטס ) 

גבוהה ויצירת רצף מידע, עדיין קיימים פערי הצלחה והישגים  השילוב בהשכלה  לשלב הגן ועד  הנתונים מגיל  

משמעותיים בקרב התלמידים. כעת סבורים במשרד החינוך כי הגדלת הגישה לנתונים בלבד אינה מספיקה 

של תוצאות תלמידים. למרות שהפערים הלימודיים בקרב התלמידים היו ידועים מאז ומתמיד    לשינוי אפקטיבי

עבור אנשי החינוך בשטח, הנגשת הנתונים לכלל בעלי העניין הביאה להסכמה משותפת והכרה בבעיה על 

שינוי נדרש  כי  קיימת הסכמה  כעת  והורים כאחד.  ארגוני מגזר שלישי  קובעי מדיניות, מחוזות,  ופיתוח    ידי 

שיעביר את המשקל מהנגשת נתונים לקידום החלטות מבוססות נתונים. לשם כך, הוחלט שבשנים    ,במערכת

לשנות את  יעודדו  תקודם הגברת הגישה לנתונים ומחקרים רלוונטים, ומורים ומקבלי החלטות    2020-2024

העבודה   נתוניםיבוצעו  קבלת החלטות  שתהליכי  בכדי  שלהם  הרגלי  מבוסס   US Department of)באופן 

Education, 2019)    :לצורך כך נקבעו היעדים הבאים 

, יקדם שימוש בנתונים  משותף שיסיע לפתח ולהנחות חזון בין משרדי  ( P-20-יצירת מבנה נתונים ) .א׳

בכל   המחקר  מאמצי  את  שינחו  המשרדים  לכלל  מנחות  שאלות  מספר  זיהוי  יאפשר  משרד,  בכל 

יו חזקה  תרבות  ויבסס  הניהול הרמות;  ברמת  )כולל  נתונים  מבוססות  החלטות  קבלת  של  תר 

 והדירקטוריון(. 

מטרת ה'האב' תהיה לבנות פלטפורמת נתונים שתהיה מחוברת    -מחקר מדיני    (hub)  הקמת 'האב' .ב׳

למסד הנתונים הקיים ותספק מקור מרוכז למסד ולדוחות, עבור עובדי משרדים ממשלתיים, חוקרים  

http://www.doe.mass.edu/accountability/toolkit/
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לאפשר אוטומטיזציה בתהליך חקר הנתונים. בנוסף,  היא  טרת הפלטפורמה  ציבור הרחב. כמו כן, מהו

ב'האב' תפותח האפשרות לעובדים ממשרדים ממשלתיים אחרים לאסוף נתונים, לנתח ולדווח אותם  

למסד. מאמצים אלה יהפכו את הנתונים לנגישים ושקופים יותר עבור בעלי עניין חיצוניים ויאפשרו  

 ביותר מחקרים חיצוניים ממה שמתאפשר בנקודת זמן זו . חלק  קחת למשרד החינוך ל

. מחקר בארה"ב  נות מערכת שתאפשר לחלוק נתונים בין המדינות הצפון מזרחיות בכמו כן, ישנה שאיפה ל

ימי  יגישוש ראשוני נעשה בתחום זה בשילוב אוניברסיטת קונטיקט אשר התמקד במעקב אחר השתלבות מס

מיים במדינות אחרות. כך נעשתה הערכה רחבה יותר של מוכנות מסיימי  תיכון ממסצ'וסטס בלימודים אקד

התיכון להצלחה בהשכלה גבוהה. הממצאים שימשו לקביעת מדיניות חינוך במדינה ובניית מודל מיטבי. כעת  

 (,US Department of Educationישנה מטרה להגדיל ולהבנות את שיתוף הנתונים בחינוך בין מדינות האזור  

2019) . 
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 תובנות מרכזית 
 סיכום יתרונות ודגלים אדומים, על בסיס המידע שנסקר

 

 נקודות תורפה                                                                  חוזקות  

בנתונים: מערכות    דיוק  ממספר  נתונים 

וחוסרים.   אמינות  בדיקת  לצורך  מוצלבים 

הבדיקה נעשית באופן אוטומטי על ידי המערכת  

ומהווה תנאי להעברת נתונים במעלה הדרגים  

מבטיחות  הבדיקות  מדינה(.  מחוז,  ספר,  )בית 

 נתונים מלאים ואמינים יותר.

זיהוי אנונימי של תלמידים מאפשר  סוגי נתונים:  

טווחארומעקב   החינוך ך  שלבי  כל  לאורך   ,

ולגבי מגוון  ועד  )מהגיל הרך   לחינוך על תיכוני( 

כלכלי   סיוע  הישגים,  )פדגוגי,  נתונים  של  רחב 

לקבל   ניתן  כך,  ועוד(.  לימוד  תוכניות  ופדגוגי, 

 תמונה מקיפה אודות התלמיד. 

מסדים במערכתחיבור  נרחב  שימוש   :SIF   

נתוני מערכות  של  רב  מספר  חיבור  ם  מאפשר 

ללא  אמת  בזמן  מרכזי  למסד  נתונים  והובלת 

 צורך בבניית מערכות מסורבלות. 

שימור קוד מזהה לתלמיד ולמורה    סוגי ניתוחים:

מאפשרים ניתוחים מורכבים מבחינת רמות ידע  

 וזמן.

ישנה חקיקה מסודרת, המגדירה  אבטחת מידע:  

 רמות שונות של אבטחת מידע.

פלטפורמות  שימושים:   של  רחב  נבנו    מגוון 

לצורך הנגשת הנתונים להורים, מורים, מקבלי 

ביישומים   החינוך;  ובמשרד  במחוז  החלטות 

נתונים   מנגישים  אשר  מחוונים  לוחות  שולבו 

למטרות   המותאמים  מדדים  נבנו  למשתמש; 

 אסטרטגיות התורמות לקידומם בפועל.

מחוזית,   ברמה  וממומן  מנוהל  משאבים: 

ופדראלית: מתוכנית     מדינית    P-20חלק 

למענקים   לגשת  אפשרות  מקנה  הפדראלית 

במטרה לבצע פיתוחים משמעותיים במערכת ;  

חינוך   ברפורמת  מעוגנת  משאבים  חלוקת 

נרחבת ופיתוח מערכות מידע מהווה תנאי עבור  

 קבלת מימון מדיני על ידי המחוז.

בשקיפות  שקיפות:   מתנהלת  החינוך  מערכת 

הנתונים   סוגי  המידע,  מערכות  לגבי  מלאה 

מבנה המסדים. נתוני המסד ברמת בית הספר  ו

 לציבור הרחב.  גלוים

נתונים אודות מיומנות תלמידים אינם  סוגי נתונים:   

תלמידים  .  נאספים מוכנות  על  מושם  מרכזי  דגש 

לימודיים   הישגים  בסיס  על  תיכונית,  על  להשכלה 

 ונוכחות בלבד. 

מדיניות:   מהפלטפורמות  יישום  ברבות  השימוש 

יישומים  )החל   ועד  הנתונים  העברת  ממערכת 

למרות   המחוז.  ברמת  חובה  אינה  נקודתיים( 

שהמדינה מעודדת יישום, אין יישור קו בנושא ויותר 

מכך נעדר מעקב ברור אחר דפוסי השימוש בפועל  

 ביישומים השונים.

המערכת אינה מתממשקת כלל עם    סוגי ניתוחים:

כגון מ שרדים  נתונים מחוץ למערך החינוך המדיני 

 אחרים ונתוני למ"ס. 

נתונים: תלמידים    שימושי  של  מועט  שימוש 

ייעודית  פלטפורמה  נעדרת  בנתונים.  והוריהם 

במידע  עמוס  לרוב  המחוונים  לוחות  מבנה  לדבר; 

בחלק   לפחות  כי  ידוע  ולכן  לשימוש  ומסורבל 

 מהפלטפורמות השימוש בפועל מוגבל.

נתונים: פלטפורמות    אוריינות  שישנן  למרות 

רבות בה  ,הנגשה  השימוש  ידע   ןבפועל  מצריך 

יסי בניתוח נתונים שנעדר אצל צוותי בתי הספר  בס

עבור חלק מאוכלוסיות   רק   ; ועובדי משרד החינוך 

 ו הכשרות מובנות ומעמיקות. רכהיעד והמערכות נע
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 מערכת נתוני חינוך מסצ'וסטס  – מפת ידע
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 תיאור הפרויקט 

 מאפייני מערכת החינוך 

החינוך בש ▪ לסיום  וומערכת  עד  חל  חובה  חינוך  חוק  ציבורית.  במרביתה  היא  מכן  דיה  ולאחר  ט'  כיתה 

 ממשיכים התלמידים ללימודי תיכון במגמות המכוונות להשכלה אקדמית או לתעסוקה מקצועית.

לית מעניקה למועצות המקומיות אוטונומיה בתכנון תוכנית  אמערכת החינוך מבוזרת והממשלה הפדר ▪

 הלימודים. עם זאת, ישנם יעדים וסטנדרטיים מחייבים משותפים.   

בקריאה, מתמטיקה   OECD-הייתה מעל ממוצע ה  0182בשנת        ASPIהערכות הביצוע של שוודיה במדדי   ▪

בין עשר המדינות המובילות בתחום  סקירת האוכלוסין העולמיתעל פי מדד    .ומדעים , שוודיה מדורגת 

 החינוך.

 מערכת הנתונים 

לסטטיסטיקה של החינוך   ▪ ידי המשרד הלאומי  על  מנוהל  לאומי  נתונים   National Agency for)מסד 

Education's statistics)  -    נתונים והנגשת  ידי ממשלת שוודיה, על איסוף  הגוף הרשמי הממונה, על 

  2001משנת    חקיקה רשמיתרשמיים אודות מערכת החינוך ורווחת הילד. איסוף הנתונים מושתת על  

 .  Skolverket, 2020d)) המחייבת העברת מידע ומסדירה את התנאים ליצירת סטטיסטיקה לאומית

לקבוע תקנון מחייב בתחום ריכוז המידע, לפיו    הסוכנות הלאומית לחינוךדיה הסמיכה את  ווממשלת ש ▪

בחוק, מחויבים למסור מידע גם    7. בנוסף, לפי סעיף  מנהלי בית ספר מחויבים בהעברת מידע על פי חוק 

 מועצות המקומיות ה(. Lag( 2001:99)2001 ,רשויות מקומיות ומחוזות, עמותות ללא מטרות רווח ועוד )

דית  וומבתי ספר, כמו גם נתונים רוחביים, בעוד שהסוכנות הלאומית לחינוך הש  אחראיות לאיסוף נתונים

    (.European Commission, 2018) באופן קבוע מקומיותמועצות האוספת את המידע מה

: גיל רך, ילדים, נוער, סטודנטים, צוותי הוראה, עלויות ותוצאות  החינוך   שלביבכל  המערכת כוללת נתונים   ▪

 (. European Commission, 2018חינוכיות )

נתונים    לע ▪ לפיכך,  ואמינים.  מתועדים  אובייקטיבים,  שהנתונים  כך  על  ממונה  הלשכה  החוק,  פי 

 :(Lag( 2001:99) 2001 ,) האיכות הבאיםטריוני יקרעל בסיס  מפותחים ומופציםסטטיסטיים רשמיים 

 על צרכיהם הנוכחיים והפוטנציאליים של המשתמשים.   יםעונהנתונים  רלוונטיות: המידה בה  -

 דת ההתאמה בין האומדנים לערכים האמיתיים.  דיוק: מי -

אקטואליה: משך הזמן בין המועד בו הנתונים הסטטיסטיים זמינים לבין האירוע או התופעה שהם   -

 מתארים.  

לבין המועד בו הם   - בו הרשות הסטטיסטית מנגישה את הנתונים  בין המועד  הזמן  דייקנות: משך 

 אמורים להימסר.

 שתמשים יכולים לגשת, להשתמש ולפרש נתונים.נגישות ובהירות: הדרך בה מ -

 . ותקופת זמן אוגרפי, מגזר יאזור גהנובעים משל הבדלים יסטית טהסטהשוואה: מדידת ההשפעה  -

 קוהרנטיות: המידה בה ניתן לשלב נתונים בצורה מהימנה בדרכים שונות ולמטרות שונות.  -

https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=SWE&treshold=10&topic=PI
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
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ו ▪ נאסף  אשר  למידע  לחינ  מנותחבנוסף  הלאומית  הסוכנות  ידי  כעל  ישנן  ממשלתיים    58-וך,  ארגונים 

" נתונים.  ועיבוד  באיסוף  עוסקים  אשר  על  Statistics Swedenנוספים  האחראי  ממשלתי  גוף  הינה   "

אוכלוסין, חינוך, רפואה,  מי ההסטטיסטיקה הלאומית הרשמית, כמו גם על סטטסטיקות נוספות בתחו

ו למשתמשים  לספק  מטרתו  ועוד.  דיונים  לכלכלה  החלטות,  קבלת  לצורך  סטטיסטיים  נתונים  לקוחות 

וסוכנויות   הממשלה  מטעם  המועברות  בקשות  לפי  בעיקר  נקבעים  שמועבדים  הנתונים  ומחקר. 

נגיש    ממשלתיות אחרות, אם כי ניתנים שירותים גם עבור לקוחות מהמגזר הפרטי ובקרב חוקרים. המידע

או  במספר אופנים: נתונים גולמיים באמצעות טבלאות אקסל לסטטיסטיקה באתר של הלשכה השוודית 

דוחות של נתונים מעובדים, המפורסמים אחת לשבוע, בתחומים שונים  כן  ו  APIטבלאות עבורן מסופק  

(SCB, 2020   .) 

המידע  ▪ את  ממשקת  לחינוך  הלאומית  הסוכנות  הנתונים,  ועיבוד  איסוף  הספר    בעת  בבתי  שנאסף 

לצורך בחינת השפעת השכלת  קהסטטיסטיה השוודית ללרישומים אחרים הנאספים בלשכ לדוגמה,   .

ממרשם   ההורים  אודות  מידע  לבין  הספר  בית  ציוני  בין  הצלבה  נעשית  תלמידים  הישגי  על  הורים 

הנאסף באמצעות   מהגרים למידע נוסףתלמידים  האוכלוסין. במקרה של מהגרים, נעשית הצלבה בין ציוני  

ידי בתי ספר לגבי מקצועות  ידי הלשכה לסטטיסטיקה. שילוב בין מידע המדווח על  שאלון שנשלח על 

ו החינוך  ממשרד  מידע  לבין  המורים  את  מלימוד  מלמדים  מורים  האם  לבדוק  משמש  המורים  מרשם 

 . Skolverket, 2020b)המקצועות אליהם הוכשרו )

 סוגי הנתונים והמדדים הלאומיים

   (:4.1טבלה  Skolverket, 2020b;) נתונים מרכזייםמספר סוגי מ בנוייה המערכת ▪

ותיכון .1 חטיבה  יסודיים,  ספר  בבתי  גם    -  הישגים  כמו  הספר,  בבתי  מסכמים  מבחנים    םציוניציוני 

 ו' וט' וכן עבור שנת הלימודים הסופית. ג', במבחנים לאומיים עבור תלמידי כיתה

מידע אודות השתלבות מסיימי התיכון בשוק העבודה ובהשכלה גבוהה לאחר    -לאחר סיום הלימודים   .2

 סיום לימודי התיכון. 

 הכשרת תעסוקה למבוגרים.  .3

 מרכזיים קהילתיים והתנדבות בדמות מחויבות אישית.   – פעילות עירונית של בני נוער  .4

 של תלמידים ומורים.   בצמוד לת.זאסף המידע האישי נ ▪

במהלך החודשים הראשונים    מפורסמים פעם בשנהופעם בשנה  במרבית המקרים    נאספים הנתונים   ▪

 .Skolverket, 2020b)של שנת הלימודים עבור השנה הקודמת )

https://www.scb.se/en/finding-statistics/
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 שדות הנתונים במאגר הנתונים  4.1

 

 רמת מערכת  י רמת צוות חינוכ רמת תלמיד שלב חינוך 

 גן

מספר ת.ז,  מאפייני זיהוי:

 שם

 מגדר, שפת אם.  דמוגרפי:

תאריך רישום, סוג   פדגוגי:

 הגן )שכבת גיל(.  

 מס' ת.ז, שם.  מאפייני זיהוי:

סוג משרה  רקע פדגוגי:

)גננת/סייעת/מנהלת(, היקף  

 . ניסיון תעסוקתי

סוג העסקה   העסקה:

 . )קבוע/זמני(, היקף משרה

שם, כתובת, שם המנהל, מס'  

 זיהוי המוסד הלימוד, יחידה. 

: מטפל/לא מטפל  פדגוגי 

 בפעוטות. 

 כספיות.   הכנסות והוצאות

משותף 

ליסודי,  

תיכון   

 וחטיבה 

 מס ת.ז. 

: שכבה, כיתה, קוד דמוגרפי

 מסלול הלימוד, שפת לימוד.  

: תוכניות  צרכים מיוחדים

התערבות, קבלת סיוע  

פרטני/בקבוצות, קבלת  

שיעורים מותאמים, מלווה  

 בשפת האם. 

 

 מס' ת.ז. 

מקצוע לימוד,   רקע פדגוגי:

 שכבת לימד. 

סוג העסקה   העסקה:

)קבוע/מוגבל בזמן(, היקף  

משרה כללי, היקף משרה עבור  

 מקצוע.  כל 

מס' המועסקים  :היקפיצוות 

רופא, אחות,   -במשרה מלאה  

פסיכולוג, יועצת וצוות חינוך  

 מיוחד.  

: חלוקת שעות  תוכנית לימוד

 הלימוד על פי מקצועות ושכבות. 

מס' התלמידים הלומדים בשפת  

האם בחלוקה לשפה, מגדר  

 וכיתה.  

מס' מסיימי השנה שלא עמדו 

 בנהלי חוק חינוך חובה. 

 יסודי 

  ציונים במקצועות הלימוד

 בסיום כיתה ו'. 

- בכיתה ג' ו מבחנים לאומיים 

דית כשפה  וודית/ שווו' בש

 שניה, אנגלית ומתמטיקה.  

  

 חטיבה 

  ציונים במקצועות הלימוד

 בסיום כיתה ט'. 

בכיתה ט'  מבחן לאומי 

דית  וודית/ שוובמקצועות: ש

כשפה שניה, אנגלית,  

פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, 

כימיה, גיאורפיה, היסטוריה  

 ולימודי דת/אזרחות. 

  

 

 תיכון    

 

 מס ת.ז. 

שכבה, כיתה, קוד  פדגוגי:

 מסלול הלימוד.  

 מס' ת.ז. 

מקצוע לימוד,   רקע פדגוגי:

 שכבת לימד. 

מס'  :היקפיצוות 

המועסקים במשרה מלאה   

רופא, אחות, פסיכולוג, 

 וך מיוחד. יועצת וצוות חינ 
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 תיכון

: ציוני מבחני  ציוני בית ספר

סיום, ציוני תעודת מקצועות  

עבור תלמידים שלא    -הלימוד 

 קיבלו תעודת סיום. 

:  ציונים במבחנים לאומיים

התיכון   דיתוצאות כל תלמי

בכל הקורסים, בחינה רגילה  

 או חלופית. 

סוג העסקה   העסקה:

)קבוע/מוגבל בזמן(, היקף  

משרה כללי, היקף משרה עבור  

 כל מקצוע. 

: חלוקת שעות  תוכנית לימוד

 הלימוד על פי מקצועות ושכבות. 

 

 

לאומי ▪ נתוני    :  SALSAמודל    - מדד  עבור  המיושם  מודל  שוודיה  פיתחה  קבלת החלטות,  תהליכי  לצורך 

מדגיש   הואועבר מאז מספר שינויים.    1988-סטטיסטי פותח בההציונים של מסיימי כיתה ט'. המודל  

 אינם בשליטת בית הספר אך חשובים בהשפעתם על ציון התלמיד:   היבטים אשר

מקצועות לימוד, תוך שקלול השכלת הורים )שמהווה את רכיב   17-המדד מחשב את תוצאות הלימוד ב

המודל מנבא את מידת ההשפעה של כל    .והאם מדובר בתלמיד מהגר  הרקע החשוב ביותר במדד(, מגדר

 רכיב רקע על הציון הסופי. 

ספר. מאחר שמספר  ה  ימהתלמידים בבת 75%ם המודל תלוי ביכולת לספק נתוני רקע לפחות עבור יישו

לא מבוטל של תלמידי שוודיה הם מהגרים, לא הונפק להם מספר זיהוי לאומי )ת.ז( ולכן אין במסד גישה  

במקביל  לנתוני הרקע שלהם. קבוצת התלמידים ללא נתוני רקע כיום מסומנת במודל תחת קבוצה נפרדת ו

 (. Skolverket, 2020eנעשים מאמצים בארבע השנים האחרונות לרשום ילדים מהגרים במערכת )

 יותאבטחת מידע והגנת הפרט

המסדירה את נגישות הציבור למידע ושמירה על פרטיות.    2009אבטחת המידע מעוגנת בחקיקה משנת   ▪

כי מידע על מנהלים בודדים, ב  2019בשנת   ילדים הינו  קבע בית הדין בשוודיה  וגני  תי ספר עצמאיים 

חשאי, בהתאם לחוק הגישה הציבורית למידע וסודיות הגנת הפרט. לפיכך, הסוכנות הלאומית לחינוך  

בעקבות   לפרסמם.  או  אלו  בנתונים  להשתמש  יכולה  השוויון,  קביעהאינה  עיקרון  ולאור  משרד  ה, 

השוודי   בתי  קבע  הסטטיסטיקה  על  יחולו  שווים  תנאים  נתונים  כי  שגם  כך  ועצמאיים,  עירוניים  ספר 

מה   החל  לפיכך,  זמינים.  יהיו  לא  עירוניים  ספר  בתי  על  הסוכנות  2020בספטמבר    1- סטטיסטיים   ,

גישה לנתונים ברמת בית  ד, קרי אין  הלאומית לחינוך מפרסמת נתונים סטטיסטיים ברמה הלאומית בלב

את המידע   כיצד ניתן יהיה לחזור ולהנגישם לבחון  ספר, תלמיד וכדומה. בימים אלו משקיע המשרד מאמצי

הגיש  בעיה זו וכעת  לציבור הרחב, מקבלי ההחלטות וחוקרים. מגעים נערכים בין המשרד לממשל לפתור  

נדרשים לצורך המשך הנגשת  החוקתיים  השינויים  המתייחסת ל  המשרד לסטטיסטיקה של החינוך הצעה

 (. Skolverket, 2020a) המידע בהתאם להנחיות

 הנגשת מידע ושימושים 

. ניתן לחפש מידע  באופן מקוון  מידע מעובד, אשר נגיש לציבור הרחב הסוכנות הלאומית לחינוך מפרסמת  

באתר של הסוכנות לפי סוג מערכת החינוך, אזור ושנה/שנת לימודים/סמסטר. הנתונים מונגשים בטבלאות  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/salsa-statistisk-modell
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020-09-04-sa-kan-skolstatistiken-ater-publiceras
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC
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ובד ומפגולמיות  המוצגת  הסטטיסטיקה  את  מתארים  אשר  מסכמים  לדצמבר.  וחות  ספטמבר  בין  ורסמים 

 (:  Skolverket, 2020cהם ) 2020, הפרסומים המתוכננים לשנת  לדוגמה

 פרסום נתונים לאורך השנה   4.2

 

      
 התשיעית דוח סופי לשנת לימודים  -דוח נתוני בית ספר יסודי 
 10דוח סופי לשנת לימודים  – דוח נתוני בית ספר מיוחד 

 
 דוח הישגים אחרי התיכון

 דוח סופי לשנת לימודים השישית  -יסודי  דוח נתוני בית ספר
 2020/21מועמדים ומתקבלים לשנת לימוד  -דוח נתוני בית ספר תיכון 

 
 2020/21אודות מספר התלמידים בבית ספר תיכון בשנת לימודים דוח 
 

 דוח הישגים לאחר חינוך ממשלתי למבוגרים  
 2020סיכום הפעילות באחריות העיריות, במחצית הראשונה של שנת 

 דוח ציונים של תלמידי תיכון   
 

 
 אומי, לדוגמה:  שנערכו על ידי הסוכנות לחינוך ל  דוחות למחקרים ייעודיםבאתר אף ניתן למצוא  ▪

תחילת  גיל  עלייה בשיעור הילדים המהגרים לאחר  הההשפעה של הגירה על תוצאות בתי ספר: לאור   -

ירידה  .לימודים ישנה  האם  בחן  חינוך    המחקר  ובהישגי  הבינלאומי  הידע  בקרב   חובההברמת 

 (.  Skolverkets AKTUELLA Analyser, 2016) מהגרים ובאופן כלליהאוכלוסיית 

מדינות  שוודיה ה - בין  של התלמידים  הידע  בינלאומיים שמטרתם להשוות את  במחקרים  שתתפה 

שנת   בסוף  זמן.  בינלאומ2016ולאורך  מחקרים  משני  תוצאות  הוצגו   TIMSS  -ו  TIMSS:  יים, 

Advanced  המחקר בחן את הקשר בין תוצאות התלמידים השוודים בשני מחקרי .TIMSS    ציונים לבין  

לאו במבחנים  וחוקרים ותוצאותיהם  החלטות  למקבלי  הישגי  מידע  לתת  במטרה  ארציים,  מיים 

(Skolverkets AKTUELLA Analyser, 2017 .) 

, במטרה לקבל תמונה כוללת של פעילויות  לצורך מעקבתונים  נב   תהסוכנות הלאומית לחינוך משתמש ▪

 . Skolverket, 2020a)בתי הספר, כמו גם להעריך את בתי הספר ברמה הארצית והמקומית )

  SALSA, אשר משתמשים במדד  קובעי מדיניות, מנהלים ומוריםבנוסף, מרבית משתמשי הנתונים הם   ▪

.  ע לתוצאות הישגי בית הספרבנוגיותר  החלטות מדוייקות    ת קבלצורך  ל )בשילוב עם נתונים אחרים(  

מול השני, אך יכול לשמש לצורך קבלת החלטות בנוגע    לאהמודל אינו יכול לשמש לדירוג בתי ספר אחד  

. הסכנה הטמונה בשימוש במודל הינה שתוצאות עיבוד םקידום הישגי תלמידישם  ת פעולה לולאסטרטגי

כך שמלכתחילה תהיה   ,כלפי תלמידיםהנתונים יכולות להשפיע על הגישה של צוות ההוראה והמנהל  

של תלמידים מרקע דמוגרפי מסוים )בנים, מהגרים, הורים בעלי השכלה    פייה נמוכה יותר מהישגיהם יצ

. כמו כן, ישנו חשש כי עיבוד זה יהווה הצדקה לבתי ספר עם אוכלוסיות המאופיינות כבעלות  נמוכה וכו'(

לכל התלמידים את    יספקבעוד שהציפייה היא שבית הספר  ,  להגיע להישגים נמוכים יותר  הישגים נמוכים

 (.Skolverket, 2020eתנאים להצלחה )האותם 

 ספטמבר

 אוקטובר

 נובמבר

 דצמבר

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/salsa-statistisk-modell
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המשפטי  ▪ לאומיים    למצב  כנתונים מסכמים  רק  יפורסמו  חינוך  נתוני  למידע לפיו  הגישה  על    השלכות 

(Skolverket, 2020a  :) 

 כדי לבחור בית ספר או גן ילדים. בבעקבות השינוי, להורים אין גישה למידע הדרוש להם   -

 על מנת לתכנן ולהעביר משאבים לבתי ספר וגני ילדים.  הנדרש לעיריות חסר מידע  -

מידע   - חסר  ובתי הספר  להם  למנהלים  את  שיאפשר  שיטתי  באופן  ולתכנן  תוצאותיהם  את  לנתח 

 עבודת בית הספר. 

 הלאומית לחינוך אינה יכולה לפקח באופן ישיר על מנהלי בתי ספר.  הסוכנות   -

 משאבים

דיה עושה מאמצים על מנת לשמר את מעמדה בדירוג האירופאי ולשפרו למול מדינות נורדיות  ווממשלת ש ▪

אחוזים( בהשוואה למדינות    6.8דיה השקיעה חלק גדול מהתמ"ג שלה בחינוך )ווש  ,2014בשנת  אחרות.  

מהתוצר המקומי הגולמי    1.4%,  2016(. בשנת  OECD, 2014  ;אחוזים  5.6)  OECD-ות בהחברות האחר

. מקורות ציבוריים OECD  -מהתוצר הממוצע במדינות ה 0.6%דיה לעומת  ווהשוקע בחינוך קדם יסודי בש

 ,OECD  (OECD  - בממוצע בכל מדינות ה  83%מסך ההוצאות בחינוך קדם יסודי, לעומת    95%מהווים  

2019 .) 

כישורי אוריינות נתונים  וודית מקדמת תהליך מתמשך שלכת החינוך השמער ▪   2014: בשנת  הטמעת 

כיצד להטמיע  שתנסח  הסמיכה ממשלת שוודיה את הסוכנות הלאומית לחינוך להכין תוכנית אסטרטגית  

שמטרתן    כישורים הנדרשים בחברה דיגיטלית. הסוכנות הלאומית לחינוך ליוותה מספר קבוצות חשיבה

לפעולה. למדעי המחשב התבקשה   ,הלדוגמ  גיבוש המלצות  חינוך  חוקרים שהתמקדה בנושא  קבוצת 

א' לכיתות  הלימודים  בתכנית  התומכ  ט'-לעיין  ותוספות  שינויים  דיגיטליים.    ים ולהציע  כישורים  בלימוד 

וע זה לא כתוצאה מהתוכנת האסטרטגית שפותחה, הוכנס "תכנות" כמקצוע החל מגן חובה, כאשר מקצ

 ארבע מיומנויות מרכזיות:   ת"מיומנויות קידוד" אלא כתפיסה לפתרון בעיות, הכולל-הוגדר רק כ

 הבנת האופן שבו הדיגיטליזציה משפיעה על אנשים וחברה.   .א׳

 הבנה של כלים דיגיטליים ויכולת להשתמש בהם.   .ב׳

   . הבנה כיצד להשתמש באופן אחראי בכלים דיגיטליים .ג׳

 ליישם רעיונות בפועל באמצעות שימוש בנתונים.  יכולת לפתור בעיות ו .ד׳

בתוכניות   הוכנסו  נתונים  אוריינות  של  אלו  היבטים  שונים,  ה ארבעה  מקצועות  של  בכללותם  לימודים 

, בעוד מתמטיקה, טכנולוגיה ומדעי החברה. עם זאת, שינוי תוכנית הלימודים היווה את הצעד הראשון

להטמיע שינויים אלו בפועל. לשם כך, פותחו קורסים מקוונים   אהאתגר של הסוכנות הלאומית לחינוך הי

בנושא מנהיגות בית ספרית בעולם דיגיטלי, תכנות    רים בלימוד התכנים החדשים, לדוגמהלתמיכה במו

( וטכנולוגיה  במתמטיקה  ותכנות  בינתחומית  יישום  Heintz et al., 2017כגישה  את  שבחן  מחקר   .)

ב הלאומי  התוכניות החדשותמה    דקהפרויקט  של הטמעת  א'  ההשפעה  ובכיתות  מיונויות    ט'-בגן  על 

בתי ספר. מסקנות המחקר היו שעל    15-בת מורים,  והערכ  150אוריינות נתונים. המחקר התבסס על  

כפי שהוגדר כמטרה בתוכנית הלאומית,   -  CTבסיס הערכת המורים, "השכלת תכנות" פיתחה מיומנויות  
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 Nouri etבמפורש כמטרות אסטרטגיות ) שגו ינות דיגיטלית רחבות יותר שלא הומכמו גם מיומנויות אורי

al., 2020יים יחסית קיים קושי  א(. יחד עם זאת, מאחר שהפיתוח נעשה בבתי הספר שהם גופים עצמ

 ,Grönlund)  מאמצים שוניםלהעריך את מידת ישום הדיגיטציה בבתי הספר ולמדוד את האפקט של  

2018   .) 

מיליון יורו, תוכנית פיילוט בשם    2.2די, בעלות של  וומימן משרד החדשנות הש  2017-2019השנים  בין   ▪

חינוך בש לקיחדשנות מונח  -דיה  וו"נתוני  נתונים  עולמית".ת  חינוך מוביל  ידי   ידום  על  הובל  הפרויקט 

רויאל" דרכים    "המכון הטכנולוגי של  ולהציע  בדיגיטליזציה במגזר החינוכי  לחזק את השימוש  במטרה 

ובבמגוונות לשימוש בנתונים.   נתונים  ליישומי  דוגמאות  ובחן  זו, המכון סקר  דק אלו כדי להשיג מטרה 

החינוך   ממערכת  שותפים  כלל  התהליך  להשגתם.  דרוש  ומה  מיישומם  להשיג  ניתן  צפויות  תוצאות 

הציבורית והפרטית, אשר פעלו ביחד על מנת להגביר את השימוש בנתונים, כל אחד בזירתו המיידית 

(Nouri et al., 2019  התהליך אפשר פיתוח משותף של שיטות אנליטיות וניהול .)  .נתונים ולמידה הדדית

רמים חינוכיים, הוביל ועם זאת, חוסר רצון לשתף, מתוך חשש לחשוף נתונים אישיים וחשש מתחרות בין ג

 (.  Vinnova, 2019לכך שחלק מיעדי הפרויקט לא הושגו )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.vinnova.se/en/p/swedish-educational-data---data-driven-innovation-for-world-leading--education/
https://www.kth.se/en
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 תובנות מרכזית 
 סיכום יתרונות ודגלים אדומים, על בסיס המידע שנסקר

 

 

  
 

 

 חוזקות                                                                נקודות תורפה 

מתאפשרת אינטגרציה בין סוגי ניתוחים:  

במאגר   נוספים  לנתונים  חינוכיים  נתונים 

 סטיקה השוודית.   ישל לשכת הסטט

  מנוהל וממומן על ידי המדינה: -משאבים

ברורי נהלים  ישנם  לאומי;  מחזון  ם  מונע 

קבלת   היתר  בין  המגדירים  ומוסדרים, 

 מאזרחים וגופים.  משוב

נתונים מורים אוריינות  בקרב  מקודמת   :

אסטרטגיים   מיעדים  כחלק  ותלמידים 

תוכנית   נבנתה  זו,  במסגרת  לאומיים. 

שמקדמת   חדשה,  לאומית  לימודים 

אוריינות נתונים בכל מקצועות הלימוד ויש 

מעקב אחר הטמעתה בבתי הספר, אם כי  

של  ה המבוזר  המבנה  בשל  מוגבל  וא 

לפי החינוך  מקומית   לכ  ומערכת  מועצה 

 . תאוטונומיהיא 

 

 

מידע:    של    קייםאבטחת  אינדיבידואלי  זיהוי 

תלמידים ומורים, אך הוא לפי ת.ז ואינו מקודד. נכון 

לעכשיו, החוק אוסר על מעקב ארוך טווח וניתוחים  

בשל   האישי  הלמידה  תהליך    הפגיעה של 

 באנונימיות.

המידע   הרחב:  – נגישות  נגיש    הציבור  המידע 

לציבור בפלטפורמה מקוונת, אך הוא מוגבל לדוחות  

ש הלאומית  ספציפיים  הסוכנות  ידי  על  מוכנים 

ברמת   בנתונים  לעיין  יכולים  אינם  הורים  לחינוך. 

 ספר.  הבית 

טרם פותחו פלטפורמות ייעודיות    שימושי נתונים:

להנגשת נתונים דינאמית או הצלבת נתונים על ידי  

 משתמשים לצורך קבלת החלטות.

מוגבלים ש   :שימושים  הוא נגיש  ההמידע  משום 

וכול מעובד  לאומית  לרוב  ברמה  נתונים  דוחות  בל 

אבטחת  בנושא  חקיקה  בעקבות  בנוסף,  רשמיים. 

ברמת  פרסום נתונים ברמת צוות חינוכי ולפיו  מידע,  

באופן הוא  תלמידים  ה מחדש  להגדיר  יש  אסור, 

 לאומי כיצד ניתן לעשות שימוש בנתונים שנאספו.   

הפלטפורמה המקוונת שמה    הערכה מבוססת ציון:

ציונים   וסולמות דגש על  נתונים על מיומנויות  ואין 

 התפתחות לגילאי גן. 
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ה יהסוכנות הלאומית לחינוך בשוודמוסד הנתונים של  -  מפת ידע  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיגיטליזציה  

 בשוודיה 

 

מערכת 

 החינוך 

 

מחקרים ודוחות  

 מבוססי המאגר 

 

מאגרי נתונים 
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Education at a Glance 
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9-when learning programming in K 

 OECD
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Skolverket  :Statistik 

Skolverket: Om 

Skolverkets Statistic.  

 

Statistics Sweden 

Skolverket: SALSA 

Statistisk Modell.  

 

Assignment on the Swedish National 
Agency for Education and the Swedish 
Schools Inspectorate's opportunities to 
gain access to necessary information 

 

Skolverket Publication 
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The significance of 
immigration for school results 

 

TIMSS, TIMSS Advanced 
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https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en
https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en
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   NPDפירוט המשתנים במערכת   –נספח א' 

 

קובץ ב, ניתן למצוא  datasetsפירוט מלא של כל המשתנים הנאספים במסגרת בית ספרית, כולל פילוח לפי  

.אקסל זה

https://drive.google.com/file/d/1G03vpA4kOoJUMJIUZbggIb8aasE695LM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G03vpA4kOoJUMJIUZbggIb8aasE695LM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G03vpA4kOoJUMJIUZbggIb8aasE695LM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G03vpA4kOoJUMJIUZbggIb8aasE695LM/view?usp=sharing
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 שנסקרו  הנתונים המרכזיים במערכות הנתוניםסוגי  סיכום -' בנספח  

 

 נתוני תלמידים 

 

 שוודיה מסצ'וסטס אסטוניה בריטניה 

 מגדר - דמוגרפי
 שנת לידה  -
 לידה חודש  -
 גיל התלמיד בתחילת שנת הלימודים   -
 שפת אם -
 שפה משנית -
 אנגלית אינה שפת אם  -
 אתניות  -
 מעמד פליט  -
 תלמיד מאומץ  -
 תלמיד באומנה -

 גיל -
 אסטונית שפה ראשונה  -
 מחוז מגורים -

 

 שם פרטי, שם משפחה   -
 תאריך לידה   -
 עיר לידה   -
 מגדר  -
 אתניות   -
 מעמד במדינה )תושב, אזרח וכו'(   -
 עיר מגורים   -
 שפת אם  -
 כתובת מגורים  -
לא נולד בארה"ב ולא השלים  -תלמיד מהגר -

 שלוש שנות לימוד בארה"ב 

 מדינת מקור  -

 מס ת.ז  -
 מגדר -
 

מסלול 
 לימודים

 רמת חינוך  -
 סוג בית הספר -
 כיתה -
 מצב הרשמה  -
 שעות למידה מתוכננות  -
 מספר שעות פורמליות  -
 הלימוד/נקודת הושגו מס' רמות  -

 (16חינוך בחירה )לאחר גיל בתוכנית 
 קוד תוכנית לימודים/הכשרה -
 תאריך תחילת וסיום לימודים בתוכנית  -
 סטאטוס סיום תוכנית  -

 תלמיד י"ב 
 מספר נקודות לימודים טכנולוגים הושלמו -
 הושלמו עיוניים מספר נקודות לימוד   -

 שם מוסד לימודים -
 סוג מוסד )ציבורי/פרטי(  -
ינוך )חינוך מיוחד, גיל רך סוג ח -

 וכו'(
סוג מסגרת החל מכיתה ח' )חינוך  -

כללי, חינוך מקצועי, חינוך אחר  
 בתשלום וכו'(.

 שפת הוראה -
 שנת הלימודים  -
סיום בית ספר יסודי/כיתה   -

 ט'/כיתה י"ב
המשך כיתה י' באותה כיתת   -

 לימודים

 הספרקוד בית  -
 כיתת לימוד  -
 Title Iרשום למגמת לימוד כחלק מתוכנית  -
מבחני מסוגלות להכשרה טכנית  -

 ותעסוקתית 
רישום למגמת הכשרה טכנית או   -

 תעסוקתית  
סיום תעודת תיכון, סיום תוכנית לימודי  -

 הליבה 
השתתפות בתוכנית   -הכשרה מקצועית  -

 מאושרת על ידי תוכנית משרד החינוך 
תפות בתוכנית לא השת -הכשרה מקצועית  -

 מאושרת משרד החינוך 

 שכבה  -
 כיתה -
 בחירת שפת לימוד  -
קוד מסלול הלימוד )מגמה   -

 בתיכון( 
-  
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מעבר בין בתי ספר כתוצאה   - 
 משינוי כתובת מגורים 

רשום במגמת לימוד מתוך 'נתיב באיכות  -
 גבוהה לקריירה'

 מגמת הלימוד בתוכנית  -
 קיבל נקודות זכות 'מוכרת בתעשייה' -
 סיים מחויבות אישית  -
 סוג תוכנית ללימוד אנגלית  -
 קוד תוכנית הלימוד  -
 המיקום בו מועבר קורס  -
 קוד קורס מקומי  -
 גמת הלימוד( תחום הקורס  )שיוך למ -
 כיתת לימוד הפיזית  -
 משך הקורס )סמסטריאלי/שנתי(  -
 סטטוס ההרשמה לקורס -
 רמת הקורס  -
 נקודות זכות אפשריות לצבירה  -
 נקודות זכות בפועל של התלמיד -
תוכניות להמשך לימודים לאחר סיום תיכון   -

   )עדות אישית(

מאפיינים  
ייחודיים של  

התלמיד  
וזכאויות  
 רלוונטיות 

 שייך לקבוצת מחוננים  -
הקלות לימודיות בבחינות אנגלית   -

 ומתמטיקה
 
 

תלמיד עם שליטה נמוכה באנגלית שנמצא  - 
 במדינה פחות משנה 

תלמידים ששולטים  -אות שפה נוספת -
בשפה נוספת באופן מלא ומקבלים אות 

 לשבח בתעודת סיים תיכון 
תלמיד שהעיד על שפת אם  -ליתלומד אנג -

 אחרת וגם קיבל ציון לא מספק במבחן שפה
וגם לא יכול לבצע משימות כיתתיות  

 באנגלית 
 מסגרת רווחה או חלופת מעצר 

 קוד מוסד  -
 קוד תוכנית  -
 תאריך כניסה למוסד ויציאה -
סיים קורסים/ בגרות/ קיבל תעודת   -

 גמר במהלך שהות
נרשם לתוכנית ללימודי בגרות/ בית   -

ספר אזורי /השכלה על תיכונית/  
 הכשרה תעסוקתית במהלך שהות

 מצע תעסוקה במהלך שהות -

 תלמיד לומד שפה 
 תוכניות התערבות  -
קבלת סיוע פרטני או בקבוצות,   -

 שיעורים מותאמים 
 מלווה לימודי בשפת האם -
משתתף בשיעורי שבדית כשפה  -

ות  שניה והאם במסגרת שע
 הלימוד

  –תלמיד שלא סיים כיתה ט'  -
 שנת עזיבת בית הספר וסיבה. 
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סיים קורסים/ בגרות/ קיבל תעודת   -
 יום לאחר סיום  90גמר 

נרשם לתוכנית ללימודי בגרות/ בית   -
ספר אזורי /השכלה על תיכונית/  

יום לאחר   90הכשרה תעסוקתית 
 סיום.

 יום לאחר סיום  90מצע תעסוקה    -
ציון נמוך מרמה נדרשת   -

 בקריאה/מתמטיקה
שינוי בציון בין מבחן מקדים למסכם בקריאה  

 מתמטיקה /

 זכאות לארוחות בית ספר בחינם  - סיוע 
 -הכנסות הורה המשפיעות על מדדי ילדים -

 IDACIדירוג  
 

 

סטטוס 'הכנסה נמוכה' ולכן זכאי לארוחות   - 

 בהנחה או מענק למשפחה

 זכאי למענק  -בן למשפחת יוצאי צבא -

 סוג סיוע  –לימודי קבלת סיוע שלא  -

 הורי -ילד להורה חד -חינוך מקצועי  -

 

צרכים  
 מיוחדים

 סוג הצורך  -
 תלמיד לומד בכיתה ייחודית  -
 מוקצים משאבים לסיוע  -
קשיי למידה, התנהגות,   (סוג צורך ראשי -

קושי רגשי וחברתי, קושי בשפת דיבור  
ותקשורת, פגיעה בשמיעה, ליקוי ראייה,  

פיזית, הפרעת  ליקוי רב חושי, נכות 
 (. ספקטרום אוטיסטית וכו'

 . סוג צורך משני -
תלמיד עם צרכים מיוחדים לומד בבית  -

 . ספר רגיל  בכיתה מיוחדת
עבור תלמידים  לימודי  קטגוריאלי  דירוג -

ב: קריאה, כתיבה,  בעלי צרכים מיוחדים
, מתמטיקה  הקשבהביטוי בעל פה, 

 ומדידה; , מרחב; צורההכפלה ;מספרים
 ומדעים 

דירוג הסביבה החינוכית לילדים עם   - *קיים מידע 
 6-12מוגבלויות גילאי 

 מאפייני מגבלה מרכזית  -
 דרגת הצורך בסיוע  -
 הערכה שנתית האם זכאי לחינוך מיוחד   -

 

 מבחנים לאומיים  הישגים
אנגלית )מורכב ממספר תתי נושאים(: א',   -

 ו' ,ז', ט', י' )בחינות סיום( 

 מבחנים לאומיים 
  /אסטוניתתיכון:  בחינות סיום -

 אסטונית כשפה שניה

 מבחנים לאומיים 

 שפה אנגלית: ג', ד', ה', ו', ז', ח', י'  -

 קה: ג', ד', ה', ו', ז', ח', י' מתמטי -

 מבחנים לאומיים 
 שבדית/ שבדית כשפה שניה: ג',   -
 ו', ט'  -
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ממספר תתי נושאים(: מתמטיקה )מורכב  -
 א', ו' ,ז', ט', י' )בחינות סיום( 

מדעים )מורכב ממספר תתי נושאים(: א',   -
 ו', ט', י' )בחינות סיום( 

  
י',  –בהתאם למגמת הלימוד סיום בחינות  -

 יב'.
 

 ציון הערכת מורה  
 כיתה א'

,  דיבור והקשבהאנגלית )לחוד: כללי,  -
 ( כתיבה, קריאה

מספר , שימוש ויישום)לחוד: כללי, חשבון  -
 ( צורות ומדידה, ואלגברה

, מחזור החיים )לחוד: כללי, מדעים -
 (תהליכים פיזיים, חומרים

 כיתה ו'
 , קריאה כתיבהאנגלית,  -
 מתמטיקה  -
 מדעים -

 כיתה ט' 
 מתמטיקה  -
 מדעים -
 אנגלית  -

 מתמטיקהתיכון:  סיוםבחינות  -
 

 בחינות בתי ספר 
בחינות ומבדקי רמה במקצועות   -

 הלימוד בבית בספר
ציונים במטלות כיתתיות שוטפות   -

במקצועות השונים )בתנאי שבית  
הספר עושה שימוש ביישום ייעודי  
 ומעביר נתונים אלו למסד הראשי(

 מדע וטכנולוגיה: ה', ח', ט'/י' )לבחירה( -

 
 בחינות בית הספר 

)שיעורים(   יםציון קטגוריאלי בקורס -
 נלמדים )מקצועות לימוד( ה

נלמדים ה ים )שיעורים(ציון מספרי בקורס -
 )מקצועות לימוד( 

 אנגלית: ו', ט'  -
 מתמטיקה: ג', ו', ט'  -
 ביולוגיה/פיזיקה/כימיה: ט'  -
 גאוגרפיה: ט'  -
 היסטוריה: ט'  -
 לימודי דת/אזרחות: ט' -
בהתאם   סיום תיכוןבחינות  -

 למגמת לימוד
 בחינות בית הספר 

 ו', ט'. שנה: מקצועות לימוד סיום -
תלמיד שלא קיבלו תעודת סיום   -

  ציוני מקצועות הלימוד -תיכון
 . בשנת הלימודים האחרונה

ית יסיבה להרחקה במקרה של בע - התנהגות 
 משמעת

 מספר העונשים שהתקבלו  -סיום י"ב -
 
  
  
  
  
 

 היעדרות משיעורים  -
 איחור לשעורים -
 השלמת חובת נוכחות  -
-  

 מס' ימי נוכחות בשנת הלימודים  -
 מס' הימים בהם היה צריך להיות נוכח   -
 מס' ימי היעדרות לא מוצדקת מבית הספר -
'לומד אנגלית' אשר נשר )או בנשירה סמויה(  -

 מהלימודים
 קוד תקרית משמעת -
 תאריך תקרית משמעת -
 סוג התגובה המשמעתית  -
תאריך תחילת/סיום יישום התגובה   -

 המשמעתית
 מס' הימים שנעדר מלימודים  -
 ענישה  מענה חינוכי במהלך -
 הופנה לטיפול אצל גורם עקיפת החוק  -
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 התלמיד נעצר  -
 עבירה פלילית לדיווח/ דווח  -
מס' התלמידים/ עו"ה/ אחרים נפגעים  -

 בתקרית 
מס' תלמידים/ אינם תלמידים/ לא ידוע  -

 פוגעים בתקרית 
 אחר  -תיאור התקרית -
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 נתוני צוות הוראה

 

 שוודיה מסצ'וסטס אסטוניה בריטניה 

 פדגוגי 

 מקצוע לימוד  -
 שעות לימוד על פי מקצוע  -
סוג מורה )מחנך, מקצועי, מסייע   -

 וכו'(

 שם מוסד לימוד -
 שנת הוראה  -
 תפקיד  -
 מקצוע לימוד  -

 מס' רישוי הוראה מדיני   -
 סיווג תחומי אחריויות של התפקיד   -סיווג עבודה -
 משימות חינוכיות נוספות בהם מעורב המורה   -
 כיתת לימוד   -
 קוד מקצוע לימוד   -
 קוד הכיתה הנקודתית אותה המורה מלמד   -
היחס בין שעות העבודה בפועל לבין הקצאת   -

 השעות  
 הרשמית  -
 מס' הסמסטרים שמלמד   -
 מס' הסמסטר שבו נאסף המידע -
 ת הוראה ראשונה האם שנ -

 מקצוע לימוד  -
 שכבת לימוד  -
 היקף משרה עבור כל מקצוע  -

 דמוגרפי
 מגדר -
 קבוצת גיל  -
 מוצא אתני  -

 ממשל מקומי -
 מחוז מגורים    -
 גיל -

 תאריך לידה   -
 מגדר -
 מוצא אתני  -

 ת.ז -

 העסקה 

 שכר מורה -
 ימי היעדרות למחלה -
 ימי חופשה -
 היקף משרה -

 שכר מוערך   -
 שכר בפועל  -
 היקף משרה -

 סטטוס תעסוקה   -
 סיבה לסיום תעסוקה  -
 תאריך תחילת העסקה  -
 מענק פדראלי בשכר   -
 אחוז מענק פדראלי מהשכר -
 תאריך סיום העסקה  -
 דרגת סטטוס הוראה -
 מס' ימי עבודה בפועל בשנה   -
 מס' ימי העבודה המתוכננים בשנה שחלפה    -

 סוג העסקה )קבוע/מוגבל בזמן(  -
 היקף משרה -

 

 השכלה 

הכשרה )תואר אקדמי, תואר שני,   -
 תעודת הוראה  

 האם ישנה הכשרה בתחום הלימוד  -
-  

 רמת ההשכלה  -
 רמת ההסמכה  -

 תואר אקדמי   -
 מוסד ההשכלה הגבוהה   -
 תחום לימוד בתואר האקדמי  -

 

 הערכה
 ציון כללי בהערכת מורה בסיום שנת הלימוד  -  

 ציון בארבעת הפרמטרים להערכת מורים -
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 תיאור ומגבלות 

הטבלה מתארת את כלל הנתונים הנאספים במערכות הנתונים הפורמאליות שמספקת מערכת    -וסטס'מסצ

א' מכיתה  תלמידים  בלמידת  עוסק  במסצ'וסט  החינוך  משרד  הרך  -החינוך.  בגיל  חינוך  אודות  נתונים  יב'. 

משר ידי  על  מטופלים  תיכונית  על  רישום  והשכלה  מערכת  ישנה  אלו  למערכות  בנוסף  מופו.  ולא  נפרד  ד 

איסוף   למערך  מקושרת  אינה  אך המערכת  אודות התלמיד  בסיס  נתוני  נאספים  בה  לבית הספר  תלמידים 

 הנתונים הכללי. 

הטבלה מתארת את כלל הנתונים הנאספים על ידי משרד החינוך. מידע נוסף נאסף ישירות מבתי    -טניהיבר

הנתונים מנוהלים במספר רשומות  ו  היות.  FFT ASPIREספר על ידי חברה חיצונית, באמצעות אפליקציית   

ריכוזי נתונים  למילון  נגישות  ללא  הנאספים,  ופלטפורמות  הנתונים  עיקרי  את  מסכמת  הטבלה  אינה  ,  אך 

 מפרטת את כולם.  

ידי    -אסטוניה על  הנאספים  ציונים  נתוני  גם  כמו  החינוך,  משרד  דרך  ישירות  הנאספים  נתונים  מתוארים 

המדינות,   מביתר  נמוכה  המתוארת  הפירוט  רמת  המערכת.  עם  המתמשקים  מידע  ומאגרי  פלטפורמות 

 בהלימה למידת השקיפות של אסטוניה לגבי הנתונים הנאספים.

חיצוני    -השוודי גוף  שהינה  החינוך  של  לסטטיסטיקה  הלשכה  ידי  על  מטופלים  בשוודיה  התלמידים  נתוני 

החינוך מידע   .למשרד  למאגרי  מוצמדים  התלמידים  נתוני  ת.ז,  בצירוף  נאספים  התלמידים  שנתוני  מאחר 

רת החינוך  וכמות הנתונים שנאספים במסג  (כגון מוצא, השכלת הורה וכו')ממשלתיים אחרים להשלמת מידע  

 גבל.מו


