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בישראל להיות  ( מלניוםהפוסט )z-מה רוצים בני דור ה
 ?כשיהיו גדולים

PISA2015ממצאים ממחקר 
יואל רפ

,  המרכז ארצי לבחינות ולהערכה

,  (ה"ראמ)חילו ט'ורג'וגענבל רון קפלן , (ה"ראמלשעבר )ברסצלבקיתודה לרון 

על סיועם בטיוב הנתונים  



הסתתרה בין  , 2015בשאלון לתלמיד שהועבר במחקר פיזה 
שאלה אחת פתוחה, עשרות שאלות

? 30בןכשתהיהלעבודרוצההייתעבודהבאיזו

____________________________________ ).העבודהשםאתכתוב(



המחקר הנוכחי מנתח את התוצאות של שאלה זו בישראל•

המחקר במהותו הוא תיאורי אך נבדק בו גם הקשר בין תשובות  •

כמו  , התלמידים לשאלה הזו לבין נתונים אחרים אודותיהם

הישגיהם הלימודיים ותשובותיהם לשאלות אחרות בשאלון

זו הזדמנות לעמוד על האופן בו מידע  , כפסיכומטריקאים•

איכותני שנאסף באמצעות שאלה פתוחה מעובד בסופו של דבר 

סטטיסטי-למידע כמותי

ויכולים לסייע  , הנתונים מאפשרים הצצה למוחו של דור•

תכנון והערכות לעתיד, למוסדות מדינה שונים בחינוך

המחקר הנוכחי



אחת לשלוש שנים, ארצות70-בכOECD-מחקר חינוכי הנערך על ידי ה•

,  קריאה: בשלושה תחומי אוריינות15במחקר נבחנים הישגי תלמידים בני •

אחד משלושת התחומים הוא -בכל מחזור ". אורח"ובתחום , מתמטיקה ומדעים

במוקד

"שאלון לתלמיד"לצד מבחני ההישגים מועבר לכל משתתף •

על בית הספר , תרבותי של התלמיד-אקונומי-בשאלון נאסף מידע על הרקע הסוציו•

רוב . שלו ועל היבטים ספציפיים של למידה והוראה בתחום האוריינות שבמוקד

(?אמך/אביךת.עוסקבמה )השאלון סגור למעט כמה שאלות בודדות פתוחות 

מדד  , ESCS-ולבניית מדד ה, השאלון משמש בעיקר למחקר על ההקשר הפדגוגי•

(כלכלי-תרבותי-חברתי" )כ"החת"

תלמידים ותלמידות6598השתתפו בישראל 2015בפיזה •

?מהו מחקר פיזה 



-5000כ )בכל מדינה ומדינה 15-המחקר נערך בקרב מדגם מייצג של כל שכבת בני ה•

(  משתתפים בכל מדינה6000

נמצאים עדיין במסגרת חינוכית ולכן נכללים במדגם 15-רוב מוחלט של בני ה, בישראל•

'וכשישית מהם בכיתה ט' רובם בכיתה י

-כ)דוברי עברית 77%-וכ(. דרוזים ובדווים, ערבים)דוברי ערבית 23%-כ: בשכבת הגיל•

(חרדים16%-ד ו"ממ14%, מ"מ47%

,  ממסגרת הדגימה בכל מדינה90%השתתפות של מעל מחוייבהכסוי של מדגם בני הגיל •

וכך גם בישראל. כדי לעמוד בתקן המחקרי

משכבת הגיל אינם מיוצגים          8%-המהווים כ, הבנים החרדים, בישראל, עם זאת•

אפוא לקבוצה זו  לא מתייחס המחקר הנוכחי . כמעט במחקר

בהתאם לאחוזי ההשתתפות  ממושקלותכל התוצאות , במחקר הנוכחי•

היתרונות של מחקר פיזה



נקבו בשם של מקצוע או עיסוק . תלמידים כתבו תשובה פתוחה•

עיסוקים על ידי מומחיות  /התשובות קודדו לפי מקצועות, לאחר איסוף הנתונים•

ספרות  4קודים בני ) על פי סטנדרטים בינלאומיים לקידוד מקצועות , לקידוד זה

 ,International Standard Classification of Occupations-המוכרים כ

ISCO-08לאומי -של ארגון העבודה הבין-International Labour

Organization(ם"שלוחה של האו)

את השניה( 'וכיוב, מקצועי, ניהולי)הספרה הראשונה מייצגת את סוג העיסוק •

. עיסוק עצמו/השלישית קבוצות ייחודיות בתוכו והרביעית את המקצוע. התחום

למשל תחום  , המקצועות מקובצים לתחומים רחבים יותר, במחקר הנוכחי•

מקצועות פרה  , רפואה ווטרינריה, ('תיכון וכו, מורים ביסודי, גננות)ההוראה 

...'וכו, אומנויות הבמה והטלוויזיה, מקצועות טיפוליים, רפואיים

?כיצד נבדק העסוק המועדף במחקר פיזה 



ועד  ( 2002עד 1996-לרוב מ)של המאה הקודמת שנות התשעיםהדור שנולד מסוף

(  המדוייקותיש מחלוקת לגבי השנים )21-העשור השני של המאה התום

,  "דור המסכים"מכונה . שלא הכיר את החיים שלפני עידן האינטרנטדור דיגיטלי זהו •

והחיבור התמידי לאינטרנט הוא חלק מובן מאליו  כשהסמארטפוניםבני הדור נולדו 

מעבירים וחווים חלק גדול מן החיים באמצעים טכנולוגיים  . בחייהם ובזהותם

נגישות תרבותית אין סופית המתקיימת במרחב . בעלי זהות אינדיבידואליסטית•

הדיגיטלי עם פחות צורך בקהילה פיזית והתפשרות על טעם תרבותי אחיד

ובעזיבתם במהרה לטובת טרנד  , מעורבים יותר בקליטת שינויים וחידושים טכנולוגיים•

או חידושים חדשים  

מתוך וויקיפדיה-? (הפוסט מילניום)? Z-מי הוא דור ה



המודע לתעשיית ההיי טק וליתרונות האינטרנט ולכן נחשבים לדור של  דור טכנולוגי•

חווים תהליכי שנוי בעולם החינוך שבו  . ויצירתיות המתקשרות לכךהמצאתיות, יזמות

אפשר ללמוד ולהשיג מידע כמעט אין סופי באינטרנט  

-בזכות הטלפונים הסלולריים והאינטרנט . העולם החברתי של דור זה נמצא ברשת•

.  הדור מתקשר עם חבריו ומשתף את חייו ברשתות החברתיות בכל עת ובכל מקום

ההיי  , קוסט-מהפכת הלו, מ"גדל לאחר עידן המלחמה הקרה ונפילת ברה.דור גלובלי•

כל העולם פתוח בפניהם ויש להם -כך שבחווייתם , והגבולות הפתוחים( רילוקיישן)טק 

,  מתעניינים הרבה יותר בנושאים חברתיים. ורב תרבותית רבה יותר, מודעות גלובלית

סביבתיים וגלובליים מאשר הדורות הקודמים    

,  (סביבם יש הרבה משפחות מעורבות ושונות)הדור המגוון ביותר מבחינה משפחתית •

אווירה , בדור זה. עם מגוון זהויות מיניות ומגדריות על פי עשרות הגדרות ותיוגים

גישה שוויונית מגדרית רבה יותר ומובנת  , פתוחה הרבה יותר ומקבלת את האחר

מאליה

המשך( הפוסט מילניום)? Z-מי הוא דור ה



עשוי  (. קשר רופף במחקרי אורך)מרמז לפרישת ההשכלה והתעסוקה העתידיים •

לתת כלים תכנוניים למקבלי החלטות העוסקים בתכנון שוק העבודה העתידי

לאיזה מקצוע יש סטטוס  . השתקפות של מכלול הערכים המקובלים בחברה הכללית•

נמוך  /גבוה

מאפשר להשוות בין מדינות ובין מגזרים ומגדרים מהבחינות האלו  •

להבין המשיכה של איזה מקצועות הולכת  , מאפשר לעמוד על מגמות לאורך זמן•

ויורדת ואיזה מקצועות הופכים ליותר ויותר אטרקטיבי  

?מדוע חלומותיהם התעסוקתיים של בני הדור חשובים 



תוצאות



.  דוברי עברית וערבית, העיסוקים המועדפים יוצגו לפי חלוקה מגדרית ולפי שני מגזרי השפה10•

.2018-ו2000-מדינות משתתפות ב41-העיסוקים המועדפים ב10השוואה גם לרשימת •

2018ובפיזה 2015השוואה בין דירוג העיסוקים המועדפים בפיזה •

לבין תחום העיסוק המועדף( בפיזה)הקשר בין רמת ההישגים •

לבין תחום העיסוק המועדףכ"החתהקשר בין רמת •

"לא ידוע"ניתוח הפרופיל של המשיבים •

? האם יש קשר בין העיסוק המועדף לבין העיסוק של אחד ההורים •

?האם יש קשר בין שאיפות העיסוק לבין שאיפות ההשכלה •

תוצאות



העיסוקים הפופולריים  10
15ביותר בישראל בקרב בני 



בישראל  15העיסוקים המועדפים על ידי בנות 10
2018-ו2000מדינות שהשתתפו בפיזה 41-ובהשוואה לתוצאות ב, 2015-ב

בנות דוברות  

ערבית  

ווטרינריה/רפואה 28.3

הוראה וחינוך 16.2

סיעוד ומיילדת 8.3

הנדסה וטכנאי 6.3

פסיכולוג ועוס 5.3

עורך דין ומשפטים 4.1

אמנות וארכיטקטורה, עיצוב  2.7

רוח וחשבונאות 1.7

רוקחות 1.7

מזכירות 1.5

כ"סה 76.2

בנות דוברות  

עברית

בנות 

ממלכתי

ווטרינריה/רפואה 13.4 14.8

אמנות וארכיטקטורה, עיצוב  9.5 10.3

עריכת דין ומשפטים 6.9 8.7

הוראה וחינוך 6.8 2.9

אומנויות הבמה 6.7 8.5

ועוספסיכולוג  5.5 6.1

ניהול 2.9 3.6

הנדסה וטכנאי 2.8 2.6

רוח וחשבונאות 2.7 1.5

ספרות ויופי 1.8 1.9

כ"סה 59.1 61.3

Dream Jobs. Teenagers' Career Aspirations and the Future of Work, OECD: מתוך , OECDהטבלה של 

Anthony Mann, Vanessa Denis, Andreas Schleicher, Hamoon Ekhtiari, Terralynn Forsyth, Elvin Liu, and Nick Chamber)



בישראל 15העיסוקים המועדפים על ידי בני 10
2018-ו2000מדינות שהשתתפו בפיזה 41-ובהשוואה לתוצאות ב, 2015-ב

בנים דוברי  

ערבית  

ווטרינריה/רפואה 22.6

הנדסה וטכנאי 11.2

הוראה וחינוך 7.5

ספורט 5.0

ענף הבניה 4.6

מחשבים ותקשוב 4.2

סיעוד ומיילדת 3.8

ענף מוסך 3.4

עורך דין ומשפטים 3.3

נהיגה ומורה נהיגה 1.9

כ"סה 67.3

בנים דוברי  

עברית

הנדסה וטכנאי 8.9

ספורט 6.5

ניהול 6.1

מחשבים ותקשוב 5.7

ווטרינריה/רפואה 4.4

אומנויות הבמה 4.3

עורך דין ומשפטים 3.7

צבא 3.7

טייס 3.1

מכירות מסחר ועסקים 2.9

כ"סה 49.3



לפי מגדר ומגזר, 2015-ב15בני העדפת תחומי עיסוק של
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לפי מגדר ומגזר, 2015-ב15בני העדפת תחומי עיסוק של
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(r=0.99), 2015-2018: בנות עברית
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(r=0.92), 2015-2018: בנים עברית
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(r=0.98), 2015-2018: בנות ערבית
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(r=0.94), 2015-2018: בנים ערבית
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"לא ידועים"ללא 2015-2018: בנים ערבית
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הקשר בין תחומי העיסוק  
המועדפים לבין ההישגים  

הלימודיים באוריינות  
מתמטית וקריאה



בנות עברית

קריאהמתמטיקה



בנים עברית
קריאה מתמטיקה



בנות ערבית

קריאהמתמטיקה



בנים ערבית

קריאהמתמטיקה



כ"החתהקשר בין רמת 
לבין תחומי העיסוק  

המועדפים



דוברי עברית



דוברי ערבית



ניתוח נתוני הנבחנים שלא  
השיבו או לא ידעו



במה הם מצפים לעסוק כשיהיו גדולים" לא ידוע"שעור הנבחנים ש

עברית. ד

בנות

עברית  . ד

בנים

ערבית  . ד

בנות

ערבית  . ד

בנים

שעור הלא 

(באחוזים)ידועים בפיזה

2015-ב%25.7%31.912.2%18.5%

2018%-ב%28.741.4%21.7%50.5%

2018-ל2015הפרש בין 32+%+%9.5+%9.5+%3

לא השיבו2015-במתוכם33%25%25%45%

לא השיבו2018-במתוכם36%34%55%73%

486(517)

463(490)

415(506)

423(508)

356)418)

340(399)

277(369)

338(388)

ממוצע הציונים של הלא משיבים לעומת ממוצע שאר

,  (בסוגריים)הנבחנים 

(.  למטה)ובמתמטיקה ( למעלה)בקריאה 



דורית-המשכיות בין



שעור הנבחנים שתחום העיסוק המועדף עליהם זהה לתחום  
העסוק של אמם או אביהם

דוברי ערבית

עיסוק אם עיסוק אב

בנות בנים Total בנות בנים Total

אמאלא כמו 
11352.1 9826.96 21179

לא כמו אבא
9554.26 8217.82 17772.1

51.54 44.62 96.16 50.12 43.11 93.23

53.6 46.4 53.76 46.24

95.74 96.65 96.42 89.78

אמאכמו 
505.449 340.168 845.617

כמו אבא
354.532 935.23 1289.76

2.29 1.54 3.84 1.86 4.91 6.77

59.77 40.23 27.49 72.51

4.26 3.35 3.58 10.22

Total 11857.5 10167.1 22024.7 9908.79 9153.05 19061.8

53.84 46.16 100 51.98 48.02 100

דוברי עברית

עיסוק אם עיסוק אב

בנות בנים Total בנות בנים Total

אמאלא כמו 
28306 25384 53689

לא כמו אבא
25522 21780 47302

49.35 44.26 93.61 49.17 41.96 91.12

52.72 47.28 53.95 46.05

92.07 95.38 94.95 87.01

אמאכמו 
2438 1230 3667

כמו אבא
1356 3251 4608

4.25 2.14 6.39 2.61 6.26 8.88

66.47 33.53 29.44 70.56

7.93 4.62 5.05 12.99

Total 30743 26613 57357 26878 25031 51909

53.6 46.4 100 51.78 48.22 100



האם תחום העיסוק מותאם  
?להשכלה הרצויה 



האם נבחנים שהעדיפו תחום דעת יוקרתי מודעים לצורך  •

?  ברכישת השכלה גבוהה על מנת לעסוק בו

?האם מציאותי , העדפת תחומי דעת 



שאיפות בנוגע לרמת ההשכלה



שאיפות בנוגע לרמת ההשכלה: תוצאות

Hebrew Speaking students Arabic Speaking students

רמת  

ההשכלה 

המצופה

count
weighted 

Percent

9th grade 

(18%)

10th grade 

(82%)

רמת  

ההשכלה 

המצופה

count
weighted 

Percent

9th grade 

(8%)

10th grade 

(92%)

חטיבת 

ביניים
31 0.7 1.4 0.5

חטיבת 

ביניים
33 2.1 10.8 1.4

תיכון ללא  

בגרות
74 1.6 2.0 1.4

תיכון ללא  

בגרות
84 5.4 9.1 5.0

תיכון עם  

בגרות
1189 26.3 37.6 23.6

תיכון עם  

בגרות
532 33.3 38.9 33.0

מכינה 68 1.5 1.4 1.5 מכינה 110 6.6 8.1 6.4

תיכוני  -על

מקצועי
327 7.4 8.2 7.1

תיכוני  -על

מקצועי
212 12.6 9.9 12.8

אקדמי 3036 62.5 49.6 65.9 אקדמי 680 40.1 23.2 41.5

סך הכל 4725 100 100 100 סך הכל 1651 100



ההבדל ברמת ההישגים במתמטיקה בין השואפים להשכלה  
תיכונית לבין אלו שלא -על

השכלה מצופה   N

ממוצע ציונים  

באוריינות 

מתמטית

ת"ס Hebrew Arabic

תיכונית ומטה 2343 411.4 91.4 439.4 356.6

על תיכונית 4255 503.9 90.0 523.1 431.8

הפרש במתמטיקה 92.5 83.7 75.2

-בקריאה ההפרש מגיע לכ

106

94-גדל בקריאה לכ
90-בקריאה לכגדל



האם יש חוסר הלימה בין תחום העיסוק הנבחר לבין  
?ההשכלה המצופה

Hebrew Arabic
ST111Q01TA(Which 

of the following do you 

expect to complete?)

needlimudim ST111Q01TA(Which of 

the following do you 

expect to complete?)

needlimudim

1רמה  2רמה  3רמה 
Total

1רמה  2רמה  3רמה 
Total

חטיבת  

ביניים

11 16 4 31

חטיבת  

ביניים

5 15 13 33

0.23 0.34 0.08 0.66 0.3 0.91 0.79 2

35.48 51.61 12.9 15.15 45.45 39.39

2.86 3.9 1.21.19 0.74 0.24

תיכון ללא 

בגרות

10 45 19 74

תיכון ללא 

בגרות

20 32 32 84

0.21 0.95 0.4 1.57 1.21 1.94 1.94 5.09

13.51 60.81 25.68 23.81 38.1 38.1

1.08 2.1 1.15 11.43 8.3 2.9

תיכון עם  

בגרות

343 600 246 1189

תיכון עם  

בגרות

95 122 315 532

7.26 12.7 5.21 25.16 5.75 7.39 19.08 32.22

28.85 50.46 20.69 17.86 22.93 59.21

37.12 27.9 14.9 54.29 31.7 28.9

מכינה

19 28 21 68

מכינה

13 31 66 110

0.4 0.59 0.44 1.44 0.79 1.88 4 6.66

27.94 41.18 30.88 11.82 28.18 60

2.06 1.3 1.27 7.43 8.05 6.05

תיכוני  -על

מקצועי

49 155 123 327 תיכוני  -על

מקצועי

17 54 141 212

1.04 3.28 2.6 6.92 1.03 3.27 8.54 12.84

14.98 47.4 37.61 8.02 25.47 66.51

5.3 7.22 7.44 9.71 14.03 12.92

אקדמי אקדמי



שלהם לא תואמים את  התעסוקיותשהצפיות ( כל תלמיד חמישי)20%-בקרב דוברי עברית יש קרוב ל•

(.  ההשכלה שהם מבקשים אינה מספקת כדי לעסוק בתחום שהם היו רוצים)צפיות ההשכלה שלהם 

(.2018על פיזה )OECD-שעורים אלו דומים למדווח על ידי ה•

מכל  32%-כהכלובסך )בכל אחד מהם  30%-במגזר הערבי המספרים גבוהים יותר ומגיעים לככ•

(.  המשתתפים

הם גם בעלי הישגים נמוכים כך שלא ריאלי שיצליחו ללמוד את  , השואפים להשכלה תיכונית או פחות •

. לא ברור האם זה חוסר ידיעה או הכחשה. תחומי העיסוק האלו

מגיע )נמוך יותר כ"חתשעור חסרי ההלימה גבוה יותר בקרב תלמידים מרקע . OECD-כמו במחקר של ה•

(.  בקרב דוברי ערבית40%-בקרב דוברי עברית ולכ30%-לכ

אך רק ( אצל בנים17%-לעומת כ20%-כ)חוסר הלימה זה קיים יותר בקרב בנות , במגזר דוברי העברית•

של חסרי ההלימה דומה לזה של בנים ועומד על  השעורללא החרדיות . כאשר כוללים את הבנות החרדיות

. 16%-כ

.בנות בערך29%-בקרב הבנים ו33%אצל ערבים שעור המשתתפים חסרי ההלימה הוא •

האם יש חוסר הלימה בין תחום העיסוק הנבחר  
?לבין ההשכלה המצופה



סיכום



הוא רפואה  15-תחום העיסוק עליו חולמים הכי הרבה בני ה, בישראל•

(.  ובמקום הראשון בקרב בנים דוברי עברית)טק נמצאים בעלייה בפופולריות -מקצועות ההיי•

.מקצועות ההוראה ועריכת דין בירידה

ההוראה כמעט נמחקה כאופציה בקרב הבנים דוברי העברית ובמידה רבה גם בקרב בנות דוברות  •

אולי בניגוד לצרכי המשק , (מ"במ)עברית 

ובמקרים רבים גם לפי מגזר  , הן לפי מגדר, בני דור המילניום מציגים תמונת העדפות סטראוטיפית•

רצון להיות כמו  , לבנים" גבריים"לבנות ו" נשיים"מקצועות שנחשבים יותר )כלכלית -ורמה חברתית

(אם כי יש נטייה חזקה יותר להיות כמו אבא)או כמו אבא לבנים , לבנותאמא

בנות במקצעות אומנות  . בניהול ובמנהיגות, יותר בנים רוצים לעסוק בתחומים טכניים ומדעיים•

והמקצועות טיפוליים  , ועיצוב

(1)סיכום 



דוברי הערבית מגלים אמביציה רבה מבחינת העיסוק אליו הם שואפים  •

אף כי גם מקצועות  . ובאחוזים גבוהים יותר מבקשים לעסוק ברפואה

עדיין שואפים למקצועות שיבטיחו את  . טק בקרבם בעלייה-ההיי

בנייה ונהיגה, מוסך, רפואה-פרה, רוקחות, סיעוד, הוראה:תעסוקתם

שעור המבקשים ללמוד לימודים על תיכוניים קטן הרבה יותר  , עם זאת•

מאשר בקרב דוברי העברית  

תחומי העיסוק  10, השונות בהעדפות קטנה יחסית, OECD-כמו ב•

67%-50%-ו, מהבנות75%עד 60%-הפופולריים נבחרים על ידי כ

(  בעברית ובערבית בהתאמה)מהבנים 

(2)סיכום 



והסטטוס  )יש קשר ברור ובכיוון שנראה בחלקו הגיוני בין רמת ההישגים הלימודיים  •

טק מבוקשים על ידי התלמידים  -מקצועות היי. לבין תחום העיסוק המועדף( כ"החת

על ידי התלמידים  –ספרות , עבודות כפיים, בניה, מקצועות שרות, הטובים ביותר

החלשים  

גם מעדיפים מקצועות שנדרשים  , נמוכהכ"חתתלמידים מתקשים לימודית או ברמת •

ובמידה מסוימת גם הוראה  , משטרה, צבא, על ידי מוסדות המדינה

,  (בקרב דוברי הערבית)וכל תלמיד שלישי ( בקרב דוברי העברית)כל תלמיד חמישי •

אינו מציאותי מבחינת ההלימה בין ההשכלה אליה הוא שואף לתחום העיסוק אליו  

מדובר בתלמידים החלשים יותר ולא ברור אם יש כאן הכחשה או אי  , הוא שואף

ידיעה 

אולי  , נוטים להיות בעלי הישגים נמוכים ביותר, תלמידים שלא השיבו לשאלה זו•

. 2018-ל2015שעורם הולך ועולה בין . כסימן למוטיבציה מועטה להשתתף במחקר

(כשלוש שמיניות מהנבחנים)שעורם גבוה במיוחד בקרב בנים דוברי ערבית 

(3)סיכום 



2015מחקר אורך שמאפשר כבר כיום לעקוב ולראות מה קרה עם משתתפי פיזה •

?  מה התממש מתוך החלומות ומה לא. לפחות במגזר דוברי הערבית? 23עד גיל 

?מה משפיע על המימוש

הנוער . הנוער מגבש את עמדותיו על פי נטיותיו האישיות ובהשפעה של הסביבה•

מדיה , ניזון מרשתות חברתיות, נתון להשפעות שונות של ערכי החברה הסובבת

ורסיסי מידע לגבי עולם התעסוקה ומתפיסות מגזריות וסטראוטיפיות  

האם יש להתערב  ? משרד הכלכלה ? של משרד החינוך? מה תפקידה של המדינה•

לסייע בידם לגבש בחירות מושכלות  , ולהכין את התלמידים לקראת עתידם

האם יש לעודד את המבוגרים הצעירים להתכוונן לתחומים  ? ומציאותיות יותר 

?נדרשים

?ומה הלאה 



!!!תודה


