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  . מדדים מתחום החינוךא

המדינות  לגבי מי שגדל בישראל או באחת מן שיעור יודעי קרוא וכתוב, ומדדים נוספים
נתפסת כמובנת מאליה. אך לא בכל העולם  המפותחות האחרות בעולם, ידיעת קרוא וכתוב

ם מפותחות, אינ-כולם במדינות התת ם, כמעטמיליון בוגרים בעול 800-זה המצב. קרוב ל
האחרונים עלתה מאוד רמת ההשכלה  יודעים לקרוא ולכתוב. ועם זאת, במהלך העשורים

  .שאינם יודעים לקרוא ולכתוב פוחת חלקם באוכלוסייה של אלה בעולם, ומשנה לשנה

 
שיעור יודעי הקרוא וכתוב* הוא מדד הנותן ביטוי לאחוז התושבים הבוגרים במדינה, בני 

ומעלה, היודעים לקרוא ולכתוב )מתוך כלל האוכלוסייה הבוגרת במדינה).מדד זה משקף  15
ם, במקום להציג את שיעור התושבים רמת ההשכלה של התושבים במדינה. לעתי את

לה שאינם יודעים א -לקרוא ולכתוב, בוחרים להציג את שיעור האנאלפביתים  היודעים

 .*במקרה כזה המדד הוא שיעור הבערות .לקרוא ולכתוב

במשך שנים רבות שימש שיעור יודעי הקרוא וכתוב מדד מוצלח להשכלה. ואולם 
פותחות גדל בעשרות השנים מ-וב במדינות הפחותשמספרם של יודעי הקרוא וכת מאחר

במידה ניכרת, המדד הזה כבר אינו מבטא כראוי את הפערים הקיימים בין  האחרונות
פותחות. לכן מ-ורמת ההשכלה של המדינות המפותחות והמדינות הפחות מערכות החינוך

 האחרונות לשימוש מדדים נוספים.  נכנסו בשנים

-בין רגוניםא -מתוך ההכרה בחשיבותה של ההשכלה בכלל, ושל הקריאה והכתיבה בפרט 

יעד  .לאומיים רבים, בשיתוף הממשלות המקומיות, נרתמים כיום לחסל את הבערות בעולם
זה הוא אחד מהיעדים המרכזיים של האנושות. ואכן, הפערים בתחום זה בין 

  .מפותחות מצטמצמים-לבין מדינות הפחות המפותחות המדינות

 

  שמשמאלעיינו בטבלה 
הנכנסים כיום למערכות החינוך  יות לילדיםא. השוו את מספר שנות הלימוד הצפו

 אלה בעבר.  המוצגות בטבלה, למספר שנות הלימוד במדינות במדינות

  מה אתם למדים מכך על השינויים
  ?שהתרחשו במערכות החינוך בעולם

  ב. באיזו תקופה הפערים בין המדינות ברמת
 בעבר או כיום?  -ההשכלה גבוהים יותר 

  .הדגימו
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  ב. מדדים מתחום הכלכלה
  תוצר מקומי גולמי )תמ"ג(

בין המדדים הכלכליים שאנו נוהגים להשתמש בהם כדי להעריך את החוזק הכלכלי 
 -תוצר המקומי הגולמי ה -המדינה, התמ"ג* הוא המדד הנפוץ ביותר. התמ"ג  של

 לנו להעריך את היקף הפעילות הכלכלית המתקיימת במדינה.  מאפשר

  ?מהו התמ"ג

 החיבור של כל ההכנסות מן הסחורותהתמ"ג של כל מדינה מתקבל על ידי 
 מיליארד318,7 סין של ג"התמ היה 2011המיוצרים בתחומה. לדוגמה: בשנת  והשירותים

  ד דולרים.מיליאר 243והתמ"ג של ישראל באותה שנה היה  ,דולרים

 פי) בהרבה גדול היה,2011היקף הפעילות הכלכלית בסין בשנת  מהנתונים האלה מתברר כי
 הכלכלית בישראל.  הפעילות מהיקף)30

שונות במספר תושביהן  ואולם, האם אפשר להשוות את רמת הפיתוח של שתי מדינות כה
 הן? על פי התמ"ג של כל אחת מ -כמו ישראל וסין 

שאם רוצים להשוות בין מדינות ולקבל הערכה לגבי רמת הפיתוח שלהן, יש היא  התשובה
מדד נוסף: התמ"ג לנפש*.מדד זה מתקבל על ידי חלוקת התמ"ג במספר תושבי  לחשב

  .המדינה

תמ"ג  מתקבל, המדינה של תושביה מיליארד3.1-ל 2011וכך, מחלוקת התמ"ג של סין בשנת 

 מיליון 7 . 7-ל 2011ה; ומחלוקת התמ"ג של ישראל בשנת שנ באותה דולרים 445,5לנפש של 

 . דולרים282,31 של לנפש ג"תמ מתקבל, שנה באותה המדינה תושבי

לנפש  ג"מהתמ)6יותר )כמעט פי  התמ"ג לנפש בישראל היה גבוה הרבהמתברר, אם כן, כי 
  .בסין, והוא משקף את העובדה שרמת הפיתוח של ישראל הייתה גבוהה יותר

 שאלה: 

  ת?מזה שבמדינות העניו במדינות העשירות של העולם פי כמה )בערך( גבוה התמ"ג
 ן?שוויוה אי מה אתם למדים מכך על
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  ג. מדדים מתחום הדמוגרפיה

  תוחלת החיים

תוחלת החיים* של האדם תלויה בגורמים רבים, כמו רמת שירותי הבריאות, 

התברואה*,איכות הסביבה ועוד. גורמים אלה תנאי הדיור ו ,איכות התזונה
 והמקום:  קשורים לרמת הפיתוח של המדינה

ככל שרמת התזונה במקום מסוים טובה יותר, ורמת שירותי הרפואה 
גבוהה יותר, כן תוחלת החיים של בני האדם החיים במקום גבוהה  והתברואה

בין המדינות  החיים הוא מדד המאפשר לנו להבחין יותר. לפיכך מדד תוחלת
 גבוהה, לבין המדינות הפחות המפותחות, שתוחלת החיים של תושביהן

  .מפותחות, שתוחלת החיים של תושביהן נמוכה

 
נתבונן בכמה דוגמאות מן העולם. ביפן, אחת המדינות המפותחות ביותר, 

 זאת לעומת);2012 בשנת) שנים 82 -הגבוהה ביותר בעולם  תוחלת החיים היא
ם, הייתה תוחלת מפותחות בעול-המדינות התת לאון שבאפריקה, אחת בסיירה

 תוחלת בישראל. שנים 48רק  - החיים באותה שנה הנמוכה ביותר בעולם

 .)2012 בשנת) שנים 81 - בעולם הגבוהות מן היא החיים

קיימים מדדים דמוגרפיים רבים נוספים המשקפים הבדלים בין מדינות מפותחות 
פותחות )לדוגמה: שיעורי הילודה והתמותה במדינה, מספר מ-תפחו למדינות

 .גיל הנישואים ועוד ,הילדים הממוצע לאישה

 

 :שאלה

איכות התזונה,  ,רמת שירותי הבריאות תוחלת החיים לבין הסבירו את הקשר בין
 .הסביבה הדיור והתברואה, ואיכות תנאי
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  ד. מדדים מתחום הבריאות

  שיעור הרופאים

  מספר הרופאים במדינה מעיד על רמת הפיתוח של המדינה מבחינה רפואית ומדעית, ועל

  ריאותםב -מידת הרווחה של תושביה. במקום שבו מצויים רופאים רבים ורפואה מתקדמת 

  תקיים טיפול במחלות ובמניעת מחלות, והמחקרהתקינה של התושבים נשמרת, מ

פואי מפותח. כל אלה מאריכים את תוחלת החיים של תושבי המדינה, ומשפרים את ר-המדעי

  .חייהם איכות

  קיימים מדדים נוספים המעידים על רמת הבריאות של תושבי המדינה, לדוגמה: שיעור

  שיעור, באוכלוסייה אדם בני000,1תמותת התינוקות, מספר המיטות בבתי החולים לכל 

  .תזונה-הילדים הסובלים מתת

 

 

 

 

 

 

 שאלה:

  הסבירו מדוע שיעור הרופאים
  הוא מדד לרמת הפיתוח של

 ?המדינ
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  ה. מדדים מתחום התשתיות והאנרגיה

  ,כדי שתהליכי הפיתוח יתקיימו יש צורך בתשתיות כמו מערכת כבישים, קווי חשמל ומים

  כל שהתשתיות במדינה מפותחות יותר, כן רמתכ -וכיום גם רשת אינטרנט. על פי רוב 

  .הפיתוח שלה גבוהה יותר

  נגישות למי שתייה נקיים

  ח את הברז ולקבל מים נקיים ללא הגבלה, עד כי קשה לנו לתפוסאנו רגילים כל כך לפתו

  לה שאין בביתם מים זורמים, ואשרא -כיצד נראית מציאות חייהם של רבים מתושבי העולם 

  מתושבי%38-מקורות המים העומדים לרשותם סובלים לא אחת מזיהום. כך, לדוגמה, רק ל

  .מהתושבים%30-ל קר -אתיופיה יש גישה למים נקיים, ובסומליה 

  המים הם תנאי בסיסי לקיום האנושי, ולכן תושבים שאין בביתם מים צריכים להביא לעצמם

ן הנהר, מן הבאר או מן הברז הציבורי. לשם כך עליהם ללכת קילומטרים מ -מים מבחוץ 
  רבים

  ב עלמדי יום, הלוך ושוב, ולהשקיע מאמץ פיזי רב בנשיאת המים. התפקיד מוטל על פי רו

  הבנות ועל הנשים, הנאלצות לעסוק בכך שעות ארוכות מדי יום. לא אחת השעות הארוכות

 רשהבנות נדרשות להקדיש לאספקת המים, באות על חשבון ההליכה לבית הספ

 

 שאלה:

  ארגוני סיוע רבים בעולם
  פועלים לספק לתושבי

  הפחות המדינות
  מפותחות מים זורמים

  .באיכות גבוהה

 
  א. מהי חשיבותה של

  ?הפעילות הזאת
  תחומים 3ב. תארו 

  .שיושפעו מכך
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  צריכת אנרגיה

  ככל שרמת החיים במדינה גבוהה יותר, ואורח החיים שהתושבים מנהלים מודרני יותר, כן

  ,כת האנרגיה גבוהה יותר. התושבים משתמשים יותר במכוניות, במיזוג אוויר, בתאורהצרי

  במכשירי חשמל ביתיים וכדומה. פעולתם של כל אלה תלויה במקורות האנרגיה* שעומדים

לרשותם. אנרגיה רבה במיוחד צורך מגזר התעשייה, וככל שהתעשייה מפותחת יותר כן 
  גדלה

  .צריכת האנרגיה במדינה

כדי למדוד את כלל צריכת האנרגיה במדינה מסוימת, מצרפים יחד את סוגי האנרגיה 
  השונים

  שהתושבים משתמשים בהם )חשמל, דלק, גז ועוד).וכדי להשוות את צריכת האנרגיה של

 התושבי המדינות השונות, מחלקים את צריכת האנרגיה הכוללת של המדינה במספר תושבי
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  תו. מדדים מתחום התחבורה והתקשור

  שיעור המשתמשים באינטרנט

  .הגישה לאינטרנט היא שער אל העולם הגלובלי ומנוע לתהליכי הפיתוח המתרחשים בו

  שיעור משתמשי האינטרנט בעולם נמצא בעלייה מהירה ומתמדת, אבל הפערים בתחום זה

  .מפותחות גדולים-בין המדינות המפותחות למדינות הפחות

  נטרנט אינם צורך קיומי בסיסי כמו מזון ודיור, ולפיכך קיומםמחשב או טלפון המחוברים לאי

  מעיד על רמת חיים גבוהה ועל הכנסה גבוהה, האופייניות למדינות המפותחות. החיבור

  לאינטרנט דורש תשתיות תקשורת )קווי טלפון),בעלות על מחשב או על טלפון נייד, וחיבור

  ש גם השכלה ומיומנויות שלעתים קרובותלספק אינטרנט. השימוש במחשב ובאינטרנט דור

  .תמפותחו-פותחות, ובעיקר במדינות התתמ-אינן קיימות בקרב תושבי המדינות הפחות

לפיכך שיעור המשתמשים באינטרנט הוא מדד טוב לבדיקת רמת הפיתוח של מדינות 

  .העולם

  ,מפותחות-תבניסיון לצמצם את הפערים בתחום זה בין המדינות המפותחות למדינות הפחו

  וניםארג -פותחות שער אל העולם הגלובלי מ-ובמאמץ לפתוח לפני המדינות הפחות

  ביןלאומיים כדוגמת האו"ם משקיעים משאבים רבים בהכנסת מחשבים ובפיתוח תשתיות

 התקשורת במדינות אל

 

ערכו רשימה של פעולות שלא הייתם יכולים לבצע אילו לא היה לכם חיבור .1
 .טלאינטרנ
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 * רמת המינוע

  השימוש בכלי רכב ממונעים הוא אחד הסממנים המובהקים של ההתפתחות הטכנולוגית של

החברה האנושית, והוא אחד המדדים להערכת רמת החיים והרמה הכלכלית של 
  האוכלוסייה

במדינות העולם. את רמת המינוע* של מדינה מודדים באמצעות מספר כלי הרכב לכל 
000,1 

  איש באוכלוסייה )כלי רכב פרטיים, תחבורה ציבורית וכלי רכב מסחריים).רמת מינוע גבוהה

  מעידה על כך שלתושבי המדינה יש הכנסה גבוהה, ורבים יכולים להרשות לעצמם לקנות

ר אחזקתה. רמת מינוע גבוהה מעידה גם על פעילות כלכלית ענפה מכונית ולעמוד במחי
 .םמספר רב של כלי רכב המובילים מטענים ממקום למקו ועל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלה:

  כולן מדינות מפותחות שרמת -צרפת, דנמרק, ארה"ב, אוסטרליה 
בין שתי המדינות  , ובכל זאת יש הבדלים ניכרים ברמת המינועדומההפיתוח שלהן 

 .(ואוסטרליה בהאירופיות לבין השתיים האחרות )ארה"

באירופה מפותחת הרבה יותר מזו  הציעו סיבות לכך. )רמז: התחבורה הציבורית
 (השבארה"ב ובאוסטרלי

 


