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על טאליס 2013

סקר ההוראה והלמידה הבין־לאומי השני (טאליס 2013) הוא סקר בין־לאומי המספק למורים ולמנהלים הזדמנות 
לתרום מניסיונם ומדעותיהם למחקר חינוכי ולפיתוח מדיניות חינוכית. סקר טאליס נערך על־ידי הארגון לשיתוף 

פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD), וישראל משתתפת בו לצד יותר מ־30 מדינות אחרות.

ניתוח השוואתי של הנתונים במדינות השונות יאפשר לכל מדינה לזהות מדינות אחרות המתמודדות עם אתגרים 
דומים, וללמוד מגישות שונות על מדיניות חינוכית. במסגרת המחקר יספקו מנהלי בתי ספר ומורים מידע על 

מגוון סוגיות כגון, הפיתוח המקצועי שהם עברו; עמדותיהם בנוגע להוראה ודרכי ההוראה שלהם בפועל; הבקרה 
על עבודת המורים והמשוב וההכרה שהם מקבלים על עבודתם; ונושאים אחרים הנוגעים למנהיגות בית־ספרית, 

לניהול ולבית הספר כמקום עבודה. 

מכיוון שהסקר הוא בין־לאומי, ייתכן שחלק מהשאלות לא יתאימו להקשר הישראלי. במקרים כאלה אנא השב 
כמיטב יכולתך.

סודיות

כל המידע שנאסף במחקר זה יישאר חסוי. הנתונים לא ידּווחו לאף גורם ויהיו זמינים לפי מדינה ולפי סוג בית 
הספר. עם זאת, מובטח לך, לבית הספר ולכל אחד מצוותו כי הנתונים יישארו חסויים בדוח של תוצאות המחקר.

על השאלון

הזמן המשוער למילוי השאלון הוא 30–45 דקות. ●

ההנחיות כיצד להשיב על השאלות מופיעות בכתב נטוי. במרבית השאלות יש לסמן את התשובה המתאימה  ●
ביותר.

במקרה שיעלה בך ספק בנוגע לכל היבט שהוא בשאלון, או אם תרצה מידע נוסף על השאלון או על המחקר  ●
אנא פנה לאיש הקשר בבית ספרך.

אלא אם צוין אחרת, בכל התייחסות לבית ספר יש להתייחס לבית ספר שמשתתף במחקר זה.  ●

השאלון מנוסח בלשון זכר, אך הוא פונה הן לגברים והן לנשים. ●

תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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רקע אישי

שאלות אלה עוסקות בך, בהשכלתך ובתפקידך כמנהל בית ספר. אנא סמן את האפשרויות המתאימות או כתוב 
מספר כנדרש.

האם הנך נקבה או זכר?1.

1
נקבה

2
זכר

מה גילך?2.

כתוב מספר.

שנים

מהי רמת ההשכלה הפורמלית הגבוהה ביותר שהשלמת?3.

סמן אפשרות אחת בלבד.

בית ספר תיכון1

לימודי תעודה על־תיכוניים (כגון הנדסאי/טכנאי)2

תואר ראשון3

תואר שני4

תואר שלישי5

כמה שנות ניסיון בעבודה יש לך?4.

כתוב מספר בכל שורה. כתוב 0 )אפס( אם אין לך ניסיון כלל. 

חלק משנה ייחשב כשנה אחת.

שנות עבודה כמנהל בבית הספר הזהא)

שנות עבודה כמנהל בסך הכולב)

שנות עבודה בתפקידי ניהול בית־ספריים אחרים (אל תכלול את שנות עבודתך כמנהל)ג)

שנות עבודה כמורה בסך הכול (כלול את כל שנות ההוראה)ד)

שנות עבודה במקצועות שאינם קשורים להוראה, במקומות עבודה אחריםה)
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מהו היקף ההעסקה הנוכחי שלך כמנהל?5.

סמן אפשרות אחת בלבד, לפי המוגדר בתלוש המשכורת שלך.

1
משרה מלאה (90% או יותר ממספר השעות המוגדרות כמשרה מלאה) שאינה כוללת חובת 

הוראה

2
משרה מלאה (90% או יותר ממספר השעות המוגדרות כמשרה מלאה) הכוללת חובת הוראה

3
משרה חלקית (פחות מ־90% ממספר השעות המוגדרות כמשרה מלאה) שאינה כוללת חובת 

הוראה

4
משרה חלקית (פחות מ־90% ממספר השעות המוגדרות כמשרה מלאה) הכוללת חובת 

הוראה

האם ההשכלה הפורמלית שרכשת כללה את המרכיבים שלהלן, ואם כן, האם היה זה לפני     6.
שהתמנית לתפקיד מנהל או לאחר מכן?

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

כן, לפני 
שהתמניתי 

למנהל

כן, אחרי 
שהתמניתי 

למנהל

כן, לפני 
ואחרי 

שהתמניתי 
לאלמנהל

1234קורס או תכנית להכשרת מנהלים או ְלִמנְהל חינוכי .....א)

1234קורס או תכנית להכשרת מורים ..............................ב)

1234קורס או תכנית למנהיגות חינוכית ...........................ג)

האם השתתפת בפעילויות לפיתוח מקצועי המיועדות למנהלים במהלך 12 החודשים האחרונים, 7.
ואם כן, במשך כמה ימים?

"פיתוח מקצועי" מוגדר כמכלול הפעילויות שמטרתן לפתח את הכישורים המקצועיים של אדם ואת הידע 
המקצועי שלו.

ציין בעמודה )1( "כן" או "לא" לכל אחת מהפעילויות שלפניך. אם ענית "כן" בעמודה )1(, ציין בעמודה 
)2( כמה ימים הקדשת לפעילות זו.

ְסכֹום את ִמשכי הפעילויות לכדי ימים מלאים )יום מלא הוא 6–8 שעות(. בתשובתך כלול גם פעילויות 
המתקיימות בסופי שבוע, בערבים או בזמנים אחרים מחוץ לשעות העבודה.

(1)
 האם 

השתתפת?

(2)
כמה ימים 
נמשכה 

הפעילות?

לאכן

12בקהילות מקצועיות, בחונכות למורים או בפעילות מחקרית .....א)

12בקורסים, בהשתלמויות, בכנסים או בסיורים לצורך תצפית .....ב)

12אחר .............................................................................ג)
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עד כמה אתה מסכים או לא מסכים שהגורמים שלהלן מהווים מכשול להשתתפותך בפיתוח 8.
מקצועי?

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

כלל לא 
 מסכיםלא מסכיםמסכים

 מסכים 
מאוד

אינני עומד בדרישות קדם מתאימות (למשל, הסמכה, א)
........................................................... 1234ניסיון, ותק). 

1234הפיתוח המקצועי יקר מדי/אי־אפשר לעמוד בו כלכלית. ..ב)

.........................................ג) 1234היעדר תמיכה מהמעסיק. 

............ד) 1234הפיתוח המקצועי מתנגש בשעות העבודה שלי. 

........................ה) 1234אין לי זמן בשל מחויבויות משפחתיות. 

..............................ו) 1234אין בנמצא פיתוח מקצועי רלוונטי. 

1234אין תמריצים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי. .....ז)
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מידע על הרקע של בית הספר

איזו מן ההגדרות שלהלן מתאימה ביותר לתיאור המיקום של בית ספרך?9.

סמן אפשרות אחת בלבד.

1
יישוב המונה 1,000 תושבים או פחות

2
יישוב המונה מ־1,001 עד 3,000 תושבים

3
יישוב המונה מ־3,001 עד 15,000 תושבים

4
יישוב המונה מ־15,001 עד 100,000 תושבים

5
יישוב המונה מ־100,001 עד 1,000,000 תושבים

האם הניהול של בית הספר הוא ציבורי או פרטי?10.

סמן אפשרות אחת בלבד.

1
 בית ספר ציבורי

(זהו בית ספר המנוהל על־ידי רשות חינוך ציבורית, משרד ממשלתי, או ועד מנהל שמונה על־ידי 
ממשלה או שקיבל זיכיון ממשלתי.)

2
 בית ספר פרטי

(זהו בית ספר המנוהל על־ידי ארגון לא־ממשלתי; למשל, גוף דתי, איגוד מקצועי, עסק, או מוסד פרטי 
 אחר.)

מהם מקורות המימון של בית הספר בשנת לימודים אופיינית?11.

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

לאכן

 50% או יותר ממימון בית הספר מקורו ברשויות השלטון א)
12(בכלל זה משרדי הממשלה והרשות המקומית). ................................................. 

 המימון לצוות ההוראה מקורו ברשויות השלטון ב)
12(בכלל זה משרדי הממשלה והרשות המקומית). ................................................. 
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כמה אנשי צוות עובדים כיום בבית הספר הזה בכל אחד מהתפקידים שלהלן?12.

אנשי צוות עשויים להשתייך לכמה קטגוריות. 
כתוב מספר בכל שורה. כתוב 0 )אפס( אם אין שום אנשי צוות. 

 מורים – לכל הכיתות ולכל הגילים א)
(שעיקר פעילותם המקצועית בבית הספר הוא הוראה)

 עובדים המספקים תמיכה פדגוגית, לכל הכיתות ולכל הגילים ב)
(בכלל זה סייעות וכל אנשי המקצוע שאינם מורים, ושמלמדים או שתומכים בהוראה, ורכזים 

כגון רכזי מקצוע, רכזי שכבה, רכזי תקשוב, פסיכולוגים ואחיות)

 עובדי מנהלה ג)
(בכלל זה צוותי המזכירות והתחזוקה)

 צוות ניהול ד)
(בכלל זה מנהלים, סגני מנהלים וחברי צוות הנושאים באחריות לתחומים שונים בהובלה 

ובניהול בית הספר)

אנשי צוות אחריםה)

האם בית הספר כולל את שכבות הגיל שלהלן? אם כן, האם יש בתי ספר אחרים באזור המתחרים 13.
על התלמידים הלומדים בשכבות הגיל האלה?

סמן בעמודה )1( "כן" או "לא" לכל שכבת גיל.
אם סימנת "כן" בעמודה )1(, ציין בעמודה )2( כמה בתי ספר אחרים באזור מתחרים על אותם תלמידים.

(1)
שכבות הגיל 

הנכללות

(2)
 בתי ספר 
מתחרים

לאכן

שני בתי 
ספר או 
יותר 

בית ספר 
אחד

שום בית 
ספר 

.......................................א) 12123גן טרום חובה וגן חובה

........................................................ב) 12123כיתות א־ו 

........................................................ג) 12123כיתות ז־ט

.......................................................ד) 12123כיתות י־יב 
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כמה תלמידים רשומים כיום לבית הספר הזה )בכל שכבות הגיל הנכללות בבית הספר(?14.

כתוב מספר.

תלמידים

ַהֲעֵרך מה אחוז התלמידים בכיתות ז, ח ו/או ט בבית הספר הזה שהם בעלי המאפיינים שלהלן.15.

בהתייחס לסעיף ב', "תלמידים עם צרכים מיוחדים" מוגדרים כתלמידים שזוהה אצלם רשמית צורך 
לימודי מיוחד מכיוון שהם סובלים מלקות שכלית, פיזית או רגשית )לעתים קרובות יהיו אלו תלמידים 

שהוקצו להם משאבים ציבוריים או פרטיים נוספים ]כוח אדם, משאבים חומריים או משאבים כספיים[ כדי 
לתמוך בחינוך שלהם(.

בהתייחס לסעיף ג', "תלמידים מרקע סוציו־אקונומי נמוך" מוגדרים כתלמידים המגיעים ממשפחות שבהן 
צורכי החיים הבסיסיים אינם מסופקים, כמו למשל דיור הולם, תזונה ראויה או טיפול רפואי ראוי.

תלמידים עשויים להשתייך לכמה קטגוריות.  
סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

31%–11%60%–1%30%–10%אין
יותר 

מ־60%

......א) תלמידים ששפת האם שלהם אינה עברית 
12345

........................ב) תלמידים עם צרכים מיוחדים 
12345

תלמידים מרקע סוציו־אקונומי נמוך ................ג)
12345
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מנהיגות בית הספר

האם יש בבית הספר צוות ניהול?16.

"צוות ניהול" מוגדר כקבוצה הנושאת באחריות לתחומים שונים בהובלה ובניהול בית הספר, בהחלטות 
הנוגעות למשל להוראה, לשימוש במשאבים, לתכנון לימודים, להערכה ולהחלטות אסטרטגיות אחרות 

הקשורות לתפקודו התקין של בית הספר.
סמן אפשרות אחת בלבד.

כן1

לא ← עבור לשאלה 2.18

האם הגורמים האלה מיוצגים כיום בצוות הניהול של בית הספר?17.

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

לאכן

12אתה, כמנהל .......................................................................................א)

...........................................................................................ב) 12סגן מנהל 

..............................................................ג) 12מנהל חשבונות או מנהל כספים 

......................ד) 12רכזים (למשל רכזי מקצוע, רכזי שכבות, רכזי מגמות וכדומה) 

................................................................................................ה) 12מורים 

...............................................ו) 12ועד מנהל (כגון, ועד הורים, הנהגת הורים) 

12הורים או אפוטרופוסים ..........................................................................ז)

............................................................................................ח) 12תלמידים 

..................................................................................................ט) 12אחר 
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מי נושא באחריות העיקרית למשימות האלה בבית הספר הזה?18.

"אחריות עיקרית" משמעה נטילת חלק פעיל בקבלת ההחלטות. 
סמן בכל שורה את כל האפשרויות המתאימות.

אתה, 
כמנהל 

חברים 
אחרים 
בצוות 
הניהול

מורים 
(שאינם 

חלק מצוות 
הניהול בבית 

הספר)

ועד הורים/ 
הנהגת 
הורים/ 
ועד מנהל

הרשות 
המקומית, 
הבעלות, 
המחוז או 

המדינה

11111בחירת מורים וקבלתם לעבודה ..................א)

...ב) 11111פיטורי מורים או השעיית מורים מעבודתם 

קביעת שכר התחלתי למורים, כולל קביעת ג)
11111דרגות שכר ............................................

.....................ד) 11111קביעת העלאות שכר למורים

...ה) 11111החלטה על הקצאת תקציבים בבית הספר 

11111גיבוש מדיניות ונוהלי משמעת לתלמידים .....ו)

גיבוש מדיניות של הערכת תלמידים הכוללת ז)
11111הערכה ארצית/מחוזית .............................

......................ח) 11111קבלת תלמידים לבית הספר

11111בחירת חומרי הוראה־למידה .....................ט)

קביעת התכנים שיילמדו במקצועות השונים י)
....................... 11111כולל תכנית לימודים ארצית

החלטה אילו מקצועות, מגמות או מסלולים יא)
.................................................. 11111מוצעים
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בממוצע לאורך שנת לימודים, מהו החלק היחסי מזמנך כמנהל המוקדש לכל אחת מהמשימות 19.
שלהלן?

אפשר להסתפק בהערכה גסה. כתוב את האחוז המתאים בכל שורה. כתוב 0 )אפס( אם אינך מקדיש 
זמן למשימה כלל. 

 ודא שכל התשובות מסתכמות ל־100%.

 משימות וישיבות הנוגעות לניהול, ארגון ומנהיגות % א)
(בכלל זה סוגיות הקשורות למשאבי אנוש/לצוות, לנהלים, לדוחות, לתקציב בית 

הספר, לבנייה של מערכת השעות ושל הרכב הכיתות, לתכנון אסטרטגי, לפעילויות 
מנהיגות וניהול, למענה לדרישות של בעלי תפקידים בתחום החינוך ברמת הרשות, 

ברמת המחוז או ברמה הארצית)
 משימות וישיבות הנוגעות לתכנון לימודים ולהוראה % ב)

(בכלל זה פיתוח תכנית לימודים בית־ספרית, הוראה, צפייה בשיעורים, הערכת 
תלמידים, חונכות של מורים, פיתוח מקצועי של מורים)

 קשר עם התלמידים % ג)
(בכלל זה ייעוץ ושיחות שאינם חלק מההוראה, ענייני משמעת)

 קשר עם ההורים או האפוטרופוסים % ד)
(הן קשר רשמי והן קשר לא רשמי)

קשר עם הקהילה המקומית והאזורית, עם חברות מסחריות ועם התעשייה% ה)

אחר% ו)

סך הכול %100

האם עסקת בדברים שלהלן בבית הספר במהלך 12 החודשים האחרונים?20.

אם אתה מנהל את בית הספר הזה פחות מ־12 חודשים, ענה בנוגע לתקופת עבודתך בתפקיד זה. 
סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

לאכן

השתמשתי בביצועי התלמידים ובתוצאות מבחנים (בין היתר מבחני הישגים א)
ארציים/בין־לאומיים) כדי לפתח את המטרות ואת התכניות החינוכיות של בית 
 ............................................................................................... 12הספר.

......................................... ב) 12עבדתי על תכנית לפיתוח מקצועי לבית הספר. 
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באיזו תדירות עסקת בדברים שלהלן בבית הספר במהלך 12 החודשים האחרונים?21.

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

אף פעם 
או לעתים 
מדי פעםרחוקות 

לעתים 
קרובות 

לעתים 
קרובות 

מאוד

עבדתי בשיתוף פעולה עם המורים כדי לפתור בעיות א)
1234משמעת בשיעורים. .................................................... 

1234צפיתי בשיעורים בכיתה. ............................................. ב)

פעלתי לקידום שיתוף פעולה בין המורים לשם פיתוח דרכי ג)
1234הוראה חדשות. ......................................................... 

נקטתי צעדים כדי לוודא שהמורים מקבלים על עצמם ד)
 ........................ 1234אחריות לשיפור כישורי ההוראה שלהם. 

נקטתי צעדים כדי לוודא שהמורים יראו עצמם אחראים ה)
 ................................... 1234לתוצרי הלמידה של התלמידים. 

סיפקתי להורים או לאפוטרופוסים מידע על בית הספר ועל ו)
1234הישגי התלמידים. ...................................................... 

בדקתי את הנהלים ואת הדוחות המנהלתיים של בית הספר ז)
 ......................................... 1234כדי לאתר טעויות ושגיאות. 

1234פתרתי בעיות במערכת השעות בבית הספר. .................. ח)

1234שיתפתי פעולה עם מנהלים בבתי ספר אחרים. ............... ט)

עד כמה אתה מסכים או לא מסכים עם ההיגדים שלהלן בנוגע למתרחש בבית הספר הזה?22.

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

כלל לא 
מסכים

לא 
 מסכיםמסכים

 מסכים 
מאוד

בית הספר מספק לצוות הזדמנויות להשתתף באופן פעיל א)
1234בקבלת החלטות בית־ספריות. .............................................

בית הספר מספק להורים או לאפוטרופוסים הזדמנויות להשתתף ב)
1234באופן פעיל בקבלת החלטות בית־ספריות. .............................

בית הספר מספק לתלמידים הזדמנויות להשתתף באופן פעיל ג)
1234בקבלת החלטות בית־ספריות. .............................................

............................ד) 1234את ההחלטות החשובות אני מקבל בעצמי. 

בבית הספר קיימת תרבות שיתופית המאופיינת בתמיכה ה)
........................................................................... 1234הדדית. 
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האם יש בבית הספר ועד הורים/הנהגת הורים/ועד מנהל?23.

סמן אפשרות אחת בלבד.

כן1

לא ← עבור לשאלה 2.25

האם הגורמים האלה מיוצגים בוועד ההורים/הנהגת הורים/ועד מנהל של בית הספר?24.

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

לאכן

12הרשות המקומית, הבעלות, המחוז או המדינה ......................................... א)

........................................................... ב) 12חברי צוות הניהול של בית הספר 

12צוות המנהלה בבית הספר .................................................................... ג)

................................................................................................ ד) 12מורים

12הורים או אפוטרופוסים ......................................................................... ה)

............................................................................................ ו) 12תלמידים

................................................................................ ז) 12איגודים מקצועיים

נציגים של חברות עסקיות, גוף דתי, מוסדות הקשורים לשוק העבודה (כגון ח)
 ........................................ 12התאחדות התעשיינים) ומוסדות פרטיים אחרים

.................................................................................................. ט) 12אחר

האם בית הספר מספק את הדברים שלהלן להורים או לאפוטרופוסים במהלך שנת הלימודים 25.
הנוכחית?

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

לאכן

................................א) 12סדנאות, הרצאות או קורסים להורים או לאפוטרופוסים

שירותים המסייעים להורים או לאפוטרופוסים להיות מעורבים, כגון שירותי ב)
........................................................................................... 12שמרטפות

12תמיכה בוועדות הורים בית־ספריות .........................................................ג)

 מפגשים עם הורים (מפגשים פרטניים, אספות כיתתיות, שכבתיות או ד)
....................................................................................... 12בית־ספריות)



TALIS שאלון למנהל – ISCED 2 (MS-PQ-ISR-he) – 14 עמוד

באיזו מידה הגורמים שלהלן מגבילים את יעילותך כמנהל בבית הספר?26.

בהתייחס לסעיף ה', ב"מערכת שכר מבוססת־קריירה" משכורתו של העובד נקבעת בעיקר לפי רמת 
ההשכלה שלו, הגיל שלו והוותק שלו, ולא לפי ביצועיו בתפקיד שהוא ממלא.

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

כלל לא
מעט 
מאוד

במידת 
מאודמה

......................א) תקציב ומשאבים בית־ספריים שאינם מספיקים 
1234

1234תקנות ממשלתיות ומדיניות ממשלתית .................................ב)

.........................................................ג) 1234היעדרויות של מורים 

........ד) 1234היעדר מעורבות או תמיכה של ההורים או האפוטרופוסים 

1234מערכת שכר מבוססת־קריירה למורים ..................................ה)

היעדר הזדמנויות לפיתוח המקצועי האישי שלי והיעדר תמיכה ו)
............................................................................... 1234בכך 

היעדר הזדמנויות לפיתוח המקצועי האישי של המורים ומעט ז)
............................................................... 1234מדי תמיכה בכך 

1234עומס עבודה ותחומי אחריות רבים .......................................ח)

1234היעדר שיתוף פעולה מצד סגל בית הספר בהנהגת בית הספרט)
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הערכת מורים פורמלית

בחלק זה, "הערכת מורים" מוגדרת כבקרה של עבודת המורה על־ידי המנהל, על־ידי מפקח חיצוני או על־ידי 
עמיתיו של המורה. כאן היא מוגדרת כגישה פורמלית יותר )למשל, כחלק ממערכת רשמית לניטור ביצועים 
הכוללת נהלים וקריטריונים קבועים(, לעומת גישה בלתי פורמלית )למשל באמצעות שיחות לא פורמליות(.

באיזו תדירות בממוצע מקבל כל מורה בבית הספר הערכה מהגורמים שלהלן?27.

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.
 אם אף אחת מהאפשרויות אינה משקפת את המצב בבית ספרך, בחר את התשובה המתאימה ביותר.

אף פעם

פחות 
מפעם 
בשנתיים

פעם 
בשנתיים

פעם 
בשנה

פעמיים 
בשנה או 

יותר

....................................................א) ממך, כמנהל 
12345

.............................ב) ֵמחֲ  ֵברים אחרים בצוות הניהול 
12345

...........................................ג) ֵמחֹונכים שמונו לכך 
12345

....ד) ממורים (שאינם חלק מצוות הניהול בבית הספר) 
12345

מאדם או מגוף חיצוני (למשל, מפקחים, נציגי ה)
12345רשויות, נציגי מחוז או כל אדם אחר) .....................

אם ענית "אף פעם" בכל הסעיפים ← עבור לשאלה 30.
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מי מבצע את המשימות שלהלן כחלק מתהליך הערכת המורים הפורמלית בבית הספר?28.

סמן בכל שורה את כל האפשרויות המתאימות. 

אנשים 
או גופים 
חיצוניים

אתה, 
כמנהל

חברים 
בצוות 
הניהול

חונכים 
או מורים 
מאמנים 
שמונו 

לכך

מורים 
אחרים 
(שאינם 
חברים 
בצוות 
הניהול)

לא 
נעשה 
בבית 
הספר 

הזה

......................................א) צפייה בשיעור 
111111

................ב) סקרי הוראה בקרב התלמידים 
111111

.......ג) הערכת ידע תחום הדעת של המורים 
111111

ניתוח ציוני התלמידים במבחנים ..............ד)
111111

דיון בהערכה העצמית של המורה על ה)
111111עבודתו ...............................................

דיון על משוב שהתקבל מהורים (או ו)
111111אפוטרופוסים) ......................................

באיזו תדירות מתרחשות הפעילויות שלהלן בבית הספר הזה בעקבות הערכת מורים?29.

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

לפעמיםאף פעם
ברוב 

תמידהפעמים

משוחחים עם המורה על דרכים לפתור את נקודות החולשה א)
................................................................... 1234בהוראה שלו. 

..........................ב) 1234מגבשים תכנית פיתוח או הדרכה לכל מורה. 

מורה שביצועיו לוקים בחסר, מטילים עליו סנקציות חומריות כמו ג)
......................................... 1234העלאות שכר שנתיות שהופחתו. 

.............ד) 1234ממנים חונך כדי לעזור למורה לשפר את ההוראה שלו.

משנים את תחומי האחריות של המורה בבית הספר (למשל, ה)
מפחיתים או מגדילים את עומס ההוראה או את תחומי האחריות 
1234הארגוניים/הניהוליים שלו). ..................................................

משנים את שכר המורה או מעניקים לו בונוס כספי. ..................ו)
1234

משנים את אפשרויות הקידום של המורה. ..............................ז)
1234

פיטורים או אי חידוש של חוזה העסקה. .................................ח)
1234
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אקלים בית הספר

עד כמה אתה מסכים או לא מסכים עם ההיגדים שלהלן בנוגע לבית הספר?30.

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

כלל לא 
מסכים

לא 
מסכיםמסכים

מסכים 
מאוד

 יש לצוות בית הספר מערכת אמונות משותפת בנוגע א)
.............................................................. 1234להוראה/ללמידה. 

.......ב) 1234יש שיתוף פעולה נרחב בין בית הספר והקהילה המקומית. 

1234צוות בית הספר מקיים דיון פתוח על קשיים. ...........................ג)

..........ד) 1234חברי צוות בית הספר מכבדים זה את עקרונותיו של זה. 

...............ה) 1234בבית הספר נהוג לייחס הצלחות לכל השותפים להן. 

.................................ו) 1234היחסים בין המורים והתלמידים טובים. 

עד כמה נפגעת יכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית בשל הגורמים שלהלן?31.

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

כלל לא
מעט 
מאוד

במידת 
מאודמה

.......................א) מחסור במורים מוסמכים ו/או במורים איכותיים
1234

מחסור במורים המיומנים בהוראה לתלמידים עם צרכים ב)
.......................................................................... 1234מיוחדים

...........................ג) מחסור במורים להוראת מסלולים מקצועיים
1234

מחסור בחומרי הוראה־למידה (למשל ספרי לימוד) או חומרי ד)
1234הוראה־למידה שאינם מתאימים ..........................................

מחסור במחשבים להוראה או מחשבים שאינם מתאימים .........ה)
1234

גישה מוגבלת לאינטרנט ....................................................ו)
1234

.....ז) מחסור בתוכנות מחשב להוראה או תוכנות שאינן מתאימות 
1234

............ח) מחסור בחומרים בספרייה או חומרים שאינם מתאימים
1234

 מחסור בעובדים המספקים תמיכה ט)
1234(ובכלל זה המערך המסייע) ................................................
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עד כמה ההתרחשויות שלהלן שכיחות בבית הספר הזה?32.

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

אף פעםהתרחשויות הקשורות לתלמידים בבית הספר הזה:
לעתים 
רחוקות

פעם 
בחודש

פעם 
בשבוע

פעם 
ביום

.............................................א) איחורים לבית הספר 
12345

....................................ב) היעדרויות (שאינן מוצדקות)
12345

..............................................................ג) העתקות
12345

............................................ד) חבלה ברכוש וגניבות 
12345

איומים או התעללות מילולית בתלמידים אחרים (או ה)
......................... 12345צורות אחרות של בריונות לא פיזית)

12345אלימות בקרב תלמידים המובילה לפגיעה פיזית .........ו)

12345איומים או התעללות מילולית במורים או בצוות ...........ז)

12345שימוש/אחזקה של סמים ו/או של אלכוהול .................ח)

אף פעםהתרחשויות הקשורות למורים בבית הספר הזה:
לעתים 
רחוקות

פעם 
בחודש

פעם 
בשבוע

פעם 
ביום

.............................................ט) 12345איחורים לבית הספר 

....................................י) 12345היעדרויות (שאינן מוצדקות)

אפליה (למשל, על בסיס מגדר, מוצא, דת או לקות יא)
12345וכדומה) ..............................................................
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תכנית ליווי וחונכות למורים
חלק זה כולל שאלות על ליווי מורים וחונכות. 

"תכנית ליווי" מוגדרת כמכלול מובנה של פעילויות בבית הספר, שמטרתן לסייע למורים חדשים בכניסה 
למקצוע ההוראה/ בקליטה בבית הספר. סטודנטים להוראה שעדיין לומדים בתכנית להכשרת מורים אינם 

נכללים בתכנית הליווי. תכנית ליווי עשויה לכלול עבודת עמיתים עם מורים חדשים אחרים, חניכה על־ידי מורים 
מנוסים וכדומה. ההסדר הפורמלי עשוי להיות מוגדר ברמת בית הספר או ברמת רשויות החינוך/בגורמים 

חיצוניים. 
"חונכות" מוגדרת כמערך תמיכה בבית ספר, שבו מורים מנוסים תומכים במורים מנוסים פחות. מערך זה עשוי 

לכלול את כל המורים בבית הספר או רק את המורים החדשים. 

האם קיימת תכנית ליווי למורים חדשים בבית הספר?33.

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה. 

לאכן

12מתקיימת תכנית ליווי למורים חדשים ............................................................א)

12מתקיימת פעילות לא פורמלית לליווי מורים חדשים, שאינה חלק מתכנית ליווי ......ב)

מתקיימת היכרות כללית ו/או היכרות עם היבטים אדמיניסטרטיביים בית־ספריים ג)
.......................................................................................... 12למורים חדשים

 אם ענית "לא" בסעיף א ← עבור לשאלה 36.

לאילו מורים מציעים להשתתף בתכנית ליווי?34.

סמן אפשרות אחת בלבד.

לכל המורים החדשים בבית הספר הזה1

רק למורים חדשים בהוראה2

אילו תבניות עבודה ופעילויות נכללות בתכנית הליווי?35.

סמן את כל האפשרויות המתאימות.

1
חונכות של מורים מנוסים

1
השתלמויות/קורסים

1
ישיבות קבועות מראש עם המנהל ו/או עם מורים עמיתים

1
מערך הערכת עמיתים

1
קהילות וירטואליות/רשתות מקצועיות

1
שיתוף פעולה עם בתי ספר אחרים

1
הוראה בזוג (עם מורה מנוסה יותר)

1
מערך של יומני תיעוד, תלקיטים (פורטפוליו) וכדומה, המיועדים לקדם למידה ורפלקציה

1
אף אחת מהאפשרויות שלמעלה
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האם קיימת מערכת חונכות למורים בבית הספר שלך?36.

סמן אפשרות אחת בלבד.

1
כן, אבל רק למורים החדשים בהוראה, כלומר, למורים שזו המשרה הראשונה שלהם כמורים. 

2
כן, לכל המורים החדשים בבית הספר. 

3
כן, לכל המורים בבית הספר. 

4
 לא, כיום אין מערכת חונכות למורים בבית הספר. 

← עבור לשאלה 38.

האם תחום הדעת שמלמד המורה החונך זהה לזה שמלמד המורה הנחנך?37.

סמן אפשרות אחת בלבד.

1
כן, ברוב המקרים

2
כן, לפעמים

3
לא, לעתים נדירות או אף פעם

עד כמה לדעתך חשובה החונכות לקידום מורים ובתי ספר?38.

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

לא 
חשובה 

כלל

לא 
חשובה 
במיוחד

חשובה 
במידת 

מה
חשובה 

מאוד

...........................א) 1234לשיפור הכישורים הפדגוגיים של המורים 

................................ב) 1234לחיזוק הזהות המקצועית של המורים 

................ג) 1234לשיפור שיתוף הפעולה של המורים עם עמיתיהם 

..........................ד) 1234לתמיכה בהוראה של מורים פחות מנוסים 

..........ה) להרחבת הידע של המורים במקצוע/ות שהם מלמדים 
1234

................................................ו) 1234לשיפור הישגי התלמידים 
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שביעות רצון מהעבודה

שאלה זו עוסקת בהרגשה הכללית שלך בנוגע לעבודתך. עד כמה אתה מסכים או לא מסכים עם 39.
ההיגדים שלהלן?

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

כלל לא 
מסכיםלא מסכיםמסכים

מסכים 
מאוד

..............א) 1234יתרונות המקצוע עולים בבירור על חסרונותיו. 

לו יכולתי להחליט שוב, עדיין הייתי בוחר במקצוע הזה/ב)
1234במשרה הזאת. .......................................................

הייתי רוצה לעבור לבית ספר אחר, לו היה הדבר ג)
................................................................. 1234אפשרי. 

........................ד) 1234אני מתחרט על החלטתי להיות מנהל. 

.............................ה) 1234אני נהנה לעבוד בבית הספר הזה. 

הייתי ממליץ על בית הספר שלי כעל מקום שטוב לעבוד ו)
....................................................................... 1234בו. 

................ז) 1234אני חושב שמקצוע ההוראה מוערך בחברה. 

..............................ח) 1234אני מרוצה מתפקודי בבית הספר. 

..........................ט) 1234בסך הכול אני מרוצה מהעבודה שלי. 
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ההקשר הבית–ספרי 

השאלות הבאות עוסקות בתיאור ההקשר של בית ספרך. 

אילו שכבות גיל נמצאות בתחום ניהולך הישיר/באחריותך הישירה כמנהל? 40.
סמן את כל האפשרויות המתאימות.

1
א–ו

1
ז

1
ח

1
ט

1
י

1
יא

1
יב

1
יג

1
יד

אילו שכבות גיל קיימות בבית הספר?41.

סמן את כל האפשרויות המתאימות.

1
א–ו

1
ז

1
ח

1
ט

1
י

1
יא

1
יב

1
יג

1
יד

באילו רפורמות ו/או תכניות משתתפות שכבות הגיל ז, ח, ו/או ט בשנה זו?42.
סמן את כל האפשרויות המתאימות.

1
אופק חדש

1
עוז לתמורה 

1
ניהול עצמי

1
בתי ספר ניסויים

1
תכנית התקשוב הלאומית

1
פתיחת אזורי רישום 

1
אחר (פרט למטה)

_____________________________________________
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גיוס מורים

השאלות הבאות עוסקות בגיוס מורים בבית הספר.

האם נתקלת בקושי בגיוס מורים בשנתיים האחרונות?43.

סמן אפשרות אחת בלבד.

כן1

לא ← עבור לשאלה 2.45

באילו תחומים נתקלת בקושי בגיוס מורים שיש להם הכשרה רלוונטית לתחום ההוראה במהלך 44.
השנתיים האחרונות?

סמן אפשרות אחת בלבד בכל שורה.

לאכן

12שפה וספרות .......................................................................................א)

..........................................................................................ב) 12מתמטיקה 

................................................................................ג) 12מדעים וטכנולוגיה 

12אנגלית ...............................................................................................ד)

.............................................................................ה) 12מדעי החברה והרוח 

.............................................................................ו) 12דת, מורשת ואתיקה 

איזו השכלה אתה מעדיף שתהיה למורה שאתה מגייס, בהנחה שהוא בעל הסמכה להוראה?45.

סמן אפשרות אחת בלבד.

1
בוגר אוניברסיטה בתחום הדעת שהוא ילמד

2
בוגר מכללה לחינוך עם התמחות בתחום הדעת שהוא ילמד

3
אין לי העדפה

סוף השאלון.

תודה רבה על שיתוף הפעולה והמאמץ שהשקעת במילוי השאלון!


