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  לאומית- השוואה בין-החינוך בישראל 
Education in Israel – International Comparison 

  
המטרה בפרסום זה היא ". 2004 השוואה בין לאומית -החינוך בישראל "ס לאור את הפרסום "לאחרונה הוציאה הלמ

טורים של מערכת החינוך אבפרסום אינדיקלצורך זה מופיעים .  השוניםה של החינוך בישראל על היבטילהציג תמונת מצב
  . OECD-  בארגון העם אלה של מדינות החברותתוך השוואה , בישראל

, ומאתר האינטרנט שלו,  הארגון של"Education at a Glance – OECD Indicators 2006"ם פרסומההנתונים נלקחו 
  .2004 לשנת מתייחסיםוהם 

  במדעיםח-ד והבוחנים את מידת הצלחתם של תלמידי כיתות  TIMSS 2003 מבחנימממצאים  מופיעים, כמו כן
  )Trends in International Mathematics and Science Study(. מתמטיקהבו

  
  השכלה ותעסוקה

  מדינות בממוצע ה גבוה מ)79% (השכלה תיכונית לפחותבעלי שיעור  בישראל 64-25בקרב בני 
   .)OECD) 67%-ה

  מדינות בע בממוצ 81%  לעומת93%בישראל  :הוא אופייניתמתוך קבוצת הגיל התיכון  המסיימישיעור 
את המסלול העיוני מסיימות יותר בנות מבנים ואילו את המסלול  OECD,-ב מדינות הו כמו בר,בישראל .OECD-ה

  .טכנולוגי מסיימים יותר בנים מבנות-המקצועי
ומבין , )64–25בני  בקרב 29% ( ביותרמהגבוהים הוא גבוההההשכלה הבהן אחוז בעלי בין המדינות נמצאת  ישראל

  . נמוך רק מארצות הבריתOECD-המדינות 
השיעור גבוה ). 42%( OECD-במדינות ה ממוצעהמגבוה , )50%( 2004-ב תואר אקדמי בישראל שקבלושיעור הנשים 

   .בישראל בכל תחומי הלימוד פרט להנדסה
 –.רמות ההשכלהבכל  OECD- המדינות מהממוצע בבישראל גבוה 64-25מכוח העבודה בגיל ם בלתי מועסקישיעור ה

 בקרב מי OECD ,11% בממוצע מדינות ה 10.4% למטה מחטיבה עליונה בישראל לעומת  בקרב בעלי השכלה16%
  ,  בממוצע המדינות6.2%אקדמיים לעומת -שהשכלתו חטיבה עליונה ולימודי קדם

  ).1ראה תרשים ( בממוצע המדינות 3.9%תיכונית וגבוהה לעומת - בקרב מי שהשכלתו על6%-ו
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תרשים 1:  בלתי מועסקים בני 64-25 לפי רמת השכלה, 
2004
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OECD ממוצע

  

  דהשיעורי למי
מערכת ב לומדים שיעור ה15-17ים גילב; OECD-מדינות הב בישראל דומה לממוצע 14–5-ה בני הלומדים בקרבשיעור 

רות ישחובת הללייחס בר שניתן ד (20–18 אך נופל בגילים ,OECD-ה מדינותבממוצע הגבוה מבישראל החינוך 
  .)צבאי בישראלה

 רוב OECD- במדינות הואילו ,מתוקצביםאל לומדים במוסדות פרטיים תיכוניים וגבוהים בישר- לימודים עלב לומדים הרוב
ממלכה לו הולנדל ,לקוֵראה,  ליפן,פרט לבלגיה –) 76.7%( ייםמוסדות ציבורלומדים ב בחינוך הגבוההלומדים 
  .המאוחדת

   וכוחות הוראהצפיפות בכיתות
  . OECD-מדינות הב 22-בהשוואה ל  תלמידים בכיתה בממוצע27-ומדים כבישראל ל יסודיהבחינוך 

 ישנה אהוֵרק ובביפןרק , OECD-מקרב ארצות ה . תלמידים בכיתה בממוצע32-בחטיבות הביניים בישראל לומדים כ
   .צפיפות גבוהה יותר בכיתה

מוצע המ מהוא כמחציתבישראל במונחי שווי כוח הקנייה  יסודי-עלהיסודי וה ההוראה בחינוך סגלשל ההתחלתי השכר 
  .גדלאף  הפער  שנות ניסיון15לאחר . OECD-מדינות הב

  בהשוואה ליחס זה בממוצע ארצות ) 0.73( נמוך בישראל ג לנפש" שנות ניסיון לתמ15שכר המורים לאחר היחס בין 
  שכר המוריםהןג לנפש ו" התמהן, ילה וישראל'צ, הי טורקי,פולין, מדינות כמו הונגריהב שיש לציין .)OECD) 1.42-ה

ג לנפש "בהן התמש ,פורטוגל וספרד, אהוֵרלעומת מדינות כמו קזאת  ;OECD-נמוכים באופן יחסי לשאר מדינות ה
  . ש גבוה יותרנפג ל"תמה שבהןנמוך אך שכר המורים שווה ערך למדינות 

 1,025שבה מלמדים (ישראל  . שעות לשנה בממוצע805 מלמדים יםבתי ספר יסודיבם מורי הOECD-במדינות ה
בחטיבת .  ההוראה בדרג חינוך זהבמספר שעות) 1,080שבה מספר השעות הוא (שנייה רק לארצות הברית ) עותש

זמן ההוראה . OECD 704- המדינות כשב שעות בשנה788שעות הוראה בישראל המספר הממוצע של  הביניים
  .)עות ש663 (OECD-דומה לממוצע במדינות ה)  שעות665( בישראל בחטיבה העליונההמושקע 
  מדינות ב :יסודיהבולט במיוחד בחינוך הדבר , ממוצע בOECD-מדינות האשר ב יותר מים בישראל צעירהמורים

  . 17.5%-כ רק – ובישראל ,50 מהמורים הם מעל גיל 28.4%-בממוצע כ OECD-ה
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  )TIMSSמחקר (ציונים במתמטיקה ובמדעים 
, ) הממוצע הבינלאומי– 467לעומת  (496  ראל התלמידים ביש שלבמתמטיקה היה הציון הממוצע 2003בשנת 

 הישגי התלמידים בישראל. )2ראה תרשים  ()494(זילנד  ניו וב)498(סקוטלנד ב, )499( שבשוודיה זה להדומ
איטליה ב, )494(גיה וונורהתלמידים ב של הלאלדומים , ) הממןצע הבינלאומי במדעים– 474לעומת  ,488( מדעיםב
 29-ב ( הן במתמטיקה,2003- ל1999בין ציונים ה בהן השתפרוישראל היא בין המדינות ש. )479(בולגריה בו) 491(

 , שהשתתפה בבחינותOECDכל מדינת זה שבור זה גדול מפשי. ) נקודות20-ב( ים והן במדע)3ראה תרשים , נקודות
אלה של  מלמידי ישראלשל ת הישגיהם  נמוכיםגם לאחר שיפור זה, עם זאת. בהן שתתפושה המדינות ן של כללומרוב

  .הציון הממוצע בישראל דומה לזה שבשוודיה.שהשתתפו OECD - רוב מדינות ההתלמידים ב

TIMMS 2003 תרשים 2:  הישגים במתמטיקה במחקר
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 . מהישגיהן של הבנות במתמטיקה ובמדעיםגבוהיםישגי הבנים הישגים בין המינים עולה שברוב המדינות המהשוואת ה

במתמטיקה  . נקודות20 של –בישראל ו, נקודות 6בממוצע הוא של במדעים בנים של היתרון לאומי -בממוצע הבין
  . נקודות8 –ובישראל , נקודה אחת בממוצע הבין לאומילבנים יתרון של 

שבהם בתי ספר  בלומדים,  מתלמידי כיתות ח במדינות שהשתתפו במחקר31%-ו בישראל מתלמידי כיתות ח 25%
הציונים גבוהים , תלמידים מצבם הכלכלי ירוד מה10%שבהם עד בבתי ספר . ךנמושל רוב התלמידים כלכלי עמדם המ

 וברוב המדינות OECD-זאת בכל מדינות ה;  מהתלמידים במצב כלכלי זה50%-יותר מאשר בבתי ספר שבהם יותר מ
  . וכן בישראלTIMSS  2003-שהשתתפו ב

. 1999שנת  ב36%עומת ל, 16%- ל2003 בשנת ןקטמועטה בבתי הספר שנוכחותם תלמידים  שיעור הבישראל
ממוצע הנמוך מו ,1999- ב7% לעומת ,2003- ב13%היה  ה משמעת נוכחות גבוה שלהםתלמידים בישראלה שיעור
  .)23%(לאומי -הבין

  


