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  מבוא 1 פרק

אינה  בפרטבקידום למידה בכלל ובטיפוח והשבחה של הישגים הוראה טובה מרכזיותה של  .1

איכותיים לזמן לתלמידים מורים של מערכות חינוך בעולם  תןשאיפמוטלת בספק, ומכאן נובעת 

בחינוך עוסקים הנודעת חשיבות רבה להעמקת ההבנה של  כך,וראה טובה. שמספקים המיומנים ו

, והכשרתם גיוס מוריםבכל הנוגע ליות, סגלי בתי ספר, הורים) קובעי מדינ כגון( ואו קשורים ב

ולדרכים שבהן הם מוערכים ומקבלים  האמונות שלהםופרקטיקות למקצועי שלהם, הפיתוח ל

  .משוב על עבודתם

בית על ידי הארגון והמנהיגות של בחלקו מה שמורים עושים בתוך הכיתה ומחוצה לה מושפע  .2

על אלא גם ל המורים לא רק עהשפעה ספרי יש - להקשר הבית, זומהם עובדים. יתרה  הספר שבו

מגוון כל הנוגע לשל מנהלי בתי הספר ב תפיסותיהם לעמוד עלתלמידים. לכן חשוב הלמידה של ה

 . ספרי-ביתלהקשר ההפדגוגיות והסוגיות הנוגעות הסוגיות 

), הנערך על Teaching and Learning International Survey – TALIS( 2013מחקר טאליס  .3

לאומי המקיף והחדשני ביותר בנושא עבודתו של המורה -, הוא המחקר הבין1OECD- ידי ארגון ה

והסביבה הלימודית בבתי הספר. מחקר טאליס נערך במחזוריות של אחת לחמש שנים, החל 

 . 2008משנת 

ות מורים היא לספק מידע השוואתי ושימושי על אוד 2013מטרתו המרכזית של מחקר טאליס  .4

שמלמדים בכיתות ז', ח' וט' ועל אודות מנהליהם. מידע זה יכול לסייע למדינות לבחון את מדיניות 

החינוך הרלוונטית ולהגדירה על מנת להשביח את מקצוע ההוראה. בישראל, רוב המורים 

לאומיים מזמנים למידה על -והמנהלים האלה מלמדים בעיקר בחטיבות הביניים. הניתוחים הבין

 .3 ,2דרכי התמודדותן של מערכות חינוך שונות עם סוגיות ואתגרים דומים

גדל  2013מדינות. בטאליס  24ונכללו בו  2008המחזור הראשון של טאליס התקיים בשנת  .5

. ישראל לא השתתפה במחזור הראשון של טאליס. הפעם הראשונה 4מדינות 34מספרן ועמד על 

 . 2013-בשישראל השתתפה במחקר טאליס הייתה 

  בהם: הקיף מגוון נושאיםבמחקר טאליס המידע שנאסף  .6

 ; כיו"ב) גיל, מגדר, השכלה(של מורים ושל מנהלים, ונתוני רקע  מאפיינים דמוגרפיים •

                                                           

1
   OECD – Organization for Economic Co-operation and Development   - לאומי לשיתוף פעולה ופיתוח.-הארגון הבין  

2
  OECD (2009). Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS. OECD 

      en-http://dx.doi.org/10.1787/9789264072992Publishing, Paris,         
 
3
  Jensen, B. et al. (2012). The Experience of New Teachers: Results from TALIS 2008. OECD Publishing, Paris, 

       en-http://dx.doi.org/10.1787/9789264120952  
Vieluf. S. et al. (2012). Teaching Practices and Pedagogical Innovation: Evidence from TALIS.     

      en-http://dx.doi.org/10.1787/9789264123540OECD   Publishing, Paris,   
4
  . 1לרשימת המדינות המשתתפות בטאליס ראה נספח     
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מכשולים לפיתוח מקצועי,  כגוןמגוון סוגיות, בשל סגלי בתי ספר ועמדות תפיסות  •

 ;, ועודאפקטיביות של ניהול

 ספרית; -מנהיגות בית •

 שרת מורים ופיתוח מקצועי של מורים; הכ •

 הערכת מורים והמשוב שהם מקבלים;  •

 פרקטיקות הוראה;  •

 ;סיפוק בעבודהו חוללות עצמית •

 ט'. - כל הנושאים קשורים לסוגיות מרכזיות בהוראה ולמידה בכיתות ז'

    אפשר ללמוד מטאליס?- אפשר ומה אימה  1.1

מחקר טאליס יכול ללמד רבות על ההבדלים במאפיינים, בתפיסות ואמונות ובעבודת המורה בתוך  .7

מערכות במדינות ולבין בתי ספר ב נםים שונים, הן בין בתי ספר בישראל והן ביספרי- ביתהקשרים 

 .מספק מידע בנקודת זמן אחת מחקראולם ה .חינוך אחרות בעולם

ט', שאינן בהכרח מייצגות את כלל - כיתות ז' -וימות מחקר טאליס מתמקד בדרגות כיתה מס .8

מערכת החינוך. בישראל קיימת שונות רבה בין מסגרות בתי הספר הכוללות את דרגות הכיתה 

י"ב) מצד אחד, בתי ספר -שנתי ז'-הללו: חטיבות ביניים (עצמאיות או במסגרת בית ספר שש

 עוד.י"ב מצד שלישי, ו-ח' מצד שני, תיכון ט'-יסודיים א'

  על קשרים סטטיסטיים בין משתנים.להצביע אך יכול  סיבתיים קשריםאינו חושף טאליס מחקר  .9

מייצגים הם ולכן  ,הממצאים של מחקר טאליס מתבססים על דיווח עצמי של מורים ושל מנהלים .10

 בנוגעולעתים את פרשנותם  ,את דעותיהם, תפיסותיהם, אמונותיהם ותיאורי הפעילויות שלהם

לתפיסתם. מצד אחד מידע זה הוא בעל ערך רב  ,השאלות ולתשובה המצופה או הרצויהכוונת ל

ליישום סביבת העבודה ובכל הנוגע להוא פותח צוהר אל תפיסות המורים והמנהלים שהיות 

מה שהם  של, הממצאים אינם מתבססים על מדידה ישירה גיסא מדיניות הלכה למעשה. מאידךה

הן שונות מן שהגים הלכה למעשה. ההתנהגויות הללו אפשר הם מתנ כיצדעושים בפועל או 

הדפוסים שעולים מתוך המידע שנמסר בדיווח עצמי. דיווח עצמי עלול להיות מושפע מהתרבות 

מתפיסה עצמית שגויה ומוטה לחיוב וכן הכללית במדינה מסוימת ובמערכת חינוך באותה מדינה, 

  ).ת החברה בכללותה (רצייה חברתיתצות את הגוף החוקר ואמתוך רצון להרשים ולרַ 

לאומי קיים החשש שהשאלות לא יתפרשו באופן זהה בכל מדינה ובכל אוכלוסייה - בכל מחקר בין .11

אוכלוסייה בכל מדינה, עקב השוני בשפה ובתרבות, גם כאשר הליך התרגום וההתאמה -ותת

מדינה הקשרים  התרבותית מוקפד ביותר. לכל קבוצה הניואנסים שלה, הפרשנות שלה, ובכל

ייחודיים שעשויים להשפיע על הבנת השאלות. בישראל התרגום וההתאמה נעשים לשתי שפות: 

 . עברית וערבית
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  ופנים ישראליות לאומיות -השוואות בין 1.2

בהן נתוני ישראל מושווים לממוצע של כלל המדינות ולאומיות -לאורך הדוח מוצגות השוואות בין .12

שש מדינות  נוחות ולצרכי המחשה, מוצגים גם הנתונים של . מטעמיבמחקר 5המשתתפות

, פולין, פורטוגל 6נבחרות. המדינות שנבחרו בדוח הנוכחי הן אוסטרליה, אלברטה (קנדה), אנגליה

היות  -. האחת האלו מידה הנחו את בחירתן של שש מדינות ההשוואה- אמות מספרופינלנד. 

ים ומערכת חינוך הנחשבת מופתית (פינלנד) או בעלת הישגים לימודיים גבוהמוכרת כהמדינה 

שיקולים אחרים בעלת מגמת שיפור בהישגים הלימודיים לאורך השנים האחרונות (פולין). 

בעלת או  )ואוסטרליה קנדה- אלברטהתרבותית (- היות המדינה רב בבחירת מדינות להשוואה היו:

אשונה (הישגים גבוהים או המידה הר- ). בחירה באמת7(פורטוגל תל"ג דומה לזה של ישראל

  שיפור בהישגים) נבעה מן הרצון ללמוד ולהבין את ההקשרים החינוכיים שהובילו להישגים אלו.

פיקוח והערכה חיצונית מאופיינת במערכת החינוך של אנגליה נבחרה לצרכי השוואה מכיוון שהיא 

 .של בתי ספר לצד הערכה פנימית בית ספרית

לאומיות נעשות השוואות בין שני מגזרי השפה בישראל על פי החלוקה -הביןנוסף על ההשוואות  .13

של בתי הספר: בתי ספר דוברי עברית ובתי ספר דוברי ערבית. בקבוצה הראשונה נכללים בתי 

דתיים, ובקבוצה השנייה נכללים בתי ספר ממלכתיים במגזר הערבי, -ספר ממלכתיים וממלכתיים

זי להשוואות בין שני מגזרי השפה בדוח הנוכחי הוא ההנחה הבדואי והדרוזי. הנימוק המרכ

שפרקטיקות ותפיסות קשורות לעתים להקשרים תרבותיים. עם זאת הנתונים שנאספו במחקר 

ישמשו את חוקרי ראמ"ה וחוקרים אחרים להעלאת שאלות, לניתוחים שכוללים  2013טאליס 

 . וג הפיקוח, וכיו"בהשוואות על בסיס משתנים אחרים כגון סוג בית הספר וס

 - בלוחות מתבססים על ניתוחים שנעשו בראמ"ה וניתוחים שנעשו על ידי ההמוצגים הנתונים  .14

OECD.  מובאים מתוך הלוחות המפורסמים לציבור על ידי בדוח , הנתונים הבינלאומיים בלוחות

רשמי של ה TALISבאתר האינטרנט של הארגון. חלקם לוחות המופיעים גם בדוח  OECD-ארגון ה

בעבור כל פרק ופרק המופיעה  Web Tablesת הרשימה הארגון וחלקם קיימים רק באינטרנט (תח

. הרשימה המלאה של תרשימים, טבלאות וטבלאות אינטרנט, עם קישורים ואפשרות )דוחשל ה

 כתובת) בOECD- דפי האינטרנט של מחקר טאליס (באתר הבה להורדתם כקבצי אקסל מופיע

, לפיכך, tables.htm-and-figures-excel-http://www.oecd.org/edu/school/talis:  האינטרנט

, הכוונה היא OECD (2014)הכיתוב : כלשהו בכל מקום בו מצויין בדוח הנוכחי מתחת ללוח 

 . ינטרנטי זהאלנתונים שנלקחו ממקור 

                                                           

  הממוצע של כלל המדינות המשתתפות מוצג בלוחות כ"כלל המדינות".  5
אנגליה (הממלכה המאוחדת) ואלברטה (קנדה) השתתפו במחקר טאליס כמערכות חינוך עצמאיות, ונתוניהם אינם  6

מייצגים את כלל הממלכה המאוחדת או את כלל קנדה. על מנת להקל על הקורא, ההתייחסות אל כל אחת מהן בדוח 
  הנוכחי תהיה כאל מדינה.

7
  OECD (2013) Education at a Glance, OECD Indicators, ראה: 2010זאת, לפי נתוני שנת   
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  מבנה הדוח 1.3

, שבו מוצגים הממצאים הראשונים של OECD-לאומי של ה-הדוח הנוכחי דומה במבנהו לדוח הבין .15

בשינוי קל: תיאור ההקשר החינוכי מוצג בדוח הנוכחי בפרק נפרד. כמו כן התווסף  20138טאליס 

   . בישראל 2013לדוח הנוכחי פרק שמתאר את ביצוע מחקר טאליס 

שני (חומרי המחקר  בדברמידע  וכן בישראל 2013הביצוע של מחקר טאליס  מוצג 2פרק ב .16

בו כן מתואר  מחקר החלוץ. כמוההשאלונים ותיאור  ה שלהתאמהתרגום והתהליך  ,שאלונים)

תיאור אוכלוסיית המטרה, הליך איסוף הנתונים, עיבוד הנתונים ודיווח  ובכלל זההמחקר העיקרי 

  . שא המוטיבציה להשתתפות במחקרוהתוצאות. הפרק מסתיים בנ

' ט- 'ז כיתות מורי של מגדרבדבר ה מידע נכלל בו מוצג פרופיל של המורים ומנהליהם. 3בפרק  .17

 לבסוף'. ט- 'ז כיתות מורי של והכשרתםתם השכל לע מידעגם  כולל הפרק. וגיליהם מנהליהם ושל

 . שלהם המשרה והיקפיבעבודה ' ט- 'ז כיתות מורי של ניסיונם מוצג מידע בדבר

ת כפי ספרי-ביתשלושה נושאים מרכזיים: אוטונומיה ספרי, והוא כולל -מוצג ההקשר הבית 4פרק  .18

-והאקלים הביתהמשאבים האנושיים והחומריים של בית הספר  ,המנהלים בעינישהיא נתפסת 

 . ספרי

ספרית. הפרק פותח במידע על השכלת המנהלים, -מתמקד במנהלים ועניינו מנהיגות בית 5פרק  .19

הכשרתם המקצועית, הפיתוח המקצועי שלהם וניסיונם בעבודה. בפרק מתוארים סגנונות ניהול 

ידע על וכן מידע בדבר חלוקת הזמן המוקצה למגוון פעילויות שמבצעים המנהלים. מוצג גם מ

תפיסות המנהלים בנוגע לסוגיות שמהוות מכשולים לאפקטיביות שלהם. סיום הפרק יוחד לנושא 

 . )9של סיפוק המנהלים בעבודה (הנושא של סיפוק המורים בעבודה מוצג בפרק 

נדון הפיתוח המקצועי של מורים. פיתוח מקצועי מתייחס לפעילויות שנועדו לפתח ידע  6בפרק  .20

מורים ואשר מטרתן הסופית היא לשפר את פרקטיקות ההוראה. בישראל,  ומיומנויות בקרב

הנושא של פיתוח מקצועי לא רק זוכה לתשומת לב רבה מצד קובעי המדיניות, אלא מערך 

האפשרויות לפיתוח מקצועי של אנשי חינוך אף מפותח מאוד. בפרק יש התייחסות גם לפיתוח 

ו, במסגרות של תכניות ליווי וחונכות. היקף המקצועי של המורה בשנים הראשונות לעבודת

הפיתוח המקצועי של המורים נבחן אף הוא, ולבסוף יש התייחסות לצורך של המורים בפיתוח 

להשתתף  עליהםהמקשות  המגבלותבדבר מקצועי כפי שהם תופסים אותו וכן לתפיסותיהם 

 . בפיתוח מקצועי

                                                           

8
                                               לאומי ראה : -לנתוני המחקר הבינלאומיים, לטבלאות נתונים ולדוח הבין  

http://www.oecd.org/edu/school/talis-2013-results.htm            
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בהערכת מורים ובמשוב שהם מקבלים. נושא זה נמצא במרכז סדר היום החינוכי  מתמקד 7פרק  .21

הערכה פורמלית של מורים כפי שהיא מדווחת על  בדברבישראל ובעולם. בפרק מוצגים ממצאים 

הערכה והמשוב שהם בנוגע לידי המנהל, התכנים של ההערכה והמשוב ותפיסות המורים 

 . מקבלים

הוראה הנהוגות בכיתה הפרקטיקות  ובעיקר אל עבודת המורה בכיתה אלפנה וזרקור מה 8פרק ב .22

ט'. -של שיתוף בין מורי כיתות ז' גם הנושא צגופרק מב. ןבבסיסהעומדות ותפיסות המורים 

 9פרק ב ).5מנהלים בעבודה מוצג בפרק הארת סביבת הכיתה (הנושא של סיפוק ולבסוף מת

וק שלהם בעבודה. החוללות העצמית של המורים חוללות העצמית של מורים ורמת הסיפה נדונים

בשלושה תחומים: ניהול כיתה, הוראה, והנעת תלמידים. הסיפוק בעבודה נבחן נבחנת בפרק 

 . סיפוק מסביבת העבודה וסיפוק מהמקצוע :משני היבטים

בלוחות השונים מתייחסים לדיווחים הישירים של המורים או המנהלים (למשל, שרוב הנתונים  .23

שבתי הספר נבדלים זה מזה מדווחים על מחסור במחשבים). עם זאת, היות השיעור המורים 

על  משפיעהמנהל בבית ספר גדול המדיניות  אחד מהם,בכל  יםמספר המורים המלמדמבחינת 

מנהל בבית ספר קטן. מאחר שמחקר טאליס המדיניות , בהשוואה למוריםשל יותר  רבמספר 

עור המורים יוא על שבכמה מן הלוחות ההדיווח  ,מתמקד במורים במדינה נתונה ולא בבתי ספר

עור המנהלים יש ולא על, המנהל דיווחי פיבעלי מדיניות זו או אחרת על בישראל בבתי ספר 

 .או אחרתור בתי הספר המתנהלים כך עיעצמם המדווחים כך או ש

 . 9לאומי- דוח טאליס הביןמתוך הממצאים המרכזיים של תרגום  מוצג 2ח בנספ .24

  

                                                           

9
  OECD (2014). TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning, OECD Publishing 

      en-http://dx.doi.org/10.1787/9789264196261  



12 

 

  בישראל 2013ביצוע מחקר טאליס  2פרק 

המדינות שהשתתפו בכלל  2013מחקר טאליס  מהלך הביצוע שלאר בהרחבה ופרק זה מתב .1

שלבי  כיצד יש לבצע את  קובעיםמפורטים ה תקניםטאליס מחקר לבפרט בישראל. במחקר ו

 10בפירוטמוגדרים תקנים אלו  דגימה, תרגום, הליכי העברת השאלונים, ועוד.: המחקר השונים

 תהבטיח כי הנתונים הנאספים יהיו בעלי איכול זאת כדי ;הקפדה רבה ביותר על יישומםיש ו

 . במחקר המשתתפותכלל המדינות ממצאי השוואה תקפה בין אפשר , מה שיגבוהה

  חומרי המחקר 2.1

בבית  למורים והאחר הספר בית למנהל האחד :שאלונים שניבמחקר טאליס נעשה שימוש ב .2

. השאלונים נועדו לאסוף מידע ברמה מערכתית והם פותחו על ידי קבוצת מומחים ממדינות הספר

- המחקר הביןשמינה מרכז  (Instrument Development Expert Group - IDEG)שונות 

, בטאליס שנחקרים בנושאים המומחיות: מידה- אמות שלוש פי על חברי הקבוצה נבחרו לאומי.

לשימוש  כלים בפיתוח והמומחיות, המבוסס על סקרים חינוכית ל מדיניותע במחקר הניסיון

 ששימשו  הפריטים של סקירה בהןו ,המומחים נתבקשו לבצע פעולות שונות. לאומי- בין בהקשר

קטורים חדשים יפריטים ואינד ), בחינה והצעה של2008- במחזור המחקר הראשון של טאליס (ב

הערות ההסבר של  'חידוד'וכן  ,החלוץ מחקרה נוכחל הפריטים של תיקון ושכתוב, ורלוונטיים

כגון "חינוך מיוחד",  ,להיות להם משמעויות שונות במדינות שונות ותלמונחים שעשויבנוגע 

   ."בוי"קהילה" וכ

מורכבים מפריטים סגורים. מרבית הפריטים הם היגדים. המשיב מתבקש לקבוע  שני השאלונים .3

את מידת הסכמתו עם ההיגד או את התדירות שבה הוא עושה פעולה מסוימת. שני השאלונים 

והמשיבים השיבו על  ,ם הייתה באמצעות סיסמהיהלאניתנו בפורמט ממוחשב, דהיינו הגישה 

אפשרויות נתונות או באמצעות הקלדה של  אחת מתוךהשאלות באמצעות בחירת תשובה 

 ,אפשרות להוסיף פריטים ייחודיים ניתנהלכל מדינה , לאומיים-הבין פריטיםה לע המידע. נוסף

 המקומיים הפריטים (להלן, "פריטים מקומיים"). מספר בהים יבהתאם לתחומי עניין ספציפ

בישראל  .לאומי-הבין ממרכז המחקר אישור קבלת והצריכו השאלונים בסוף צגוהם הו, גבלהו

מורה נוספו ארבעה לואילו לשאלון  ),45-40(שאלות  שישה פריטים מקומיים מנהלל נוספו לשאלון

על  השבהולפריטים  45השאלון למנהל בית הספר כלל . )51-48(שאלות  פריטים מקומיים

בית הספר, של רקע ההרקע האישי של המנהל, על שאלות  נכללו בודקות.  40-כהוקצו  השאלות

מורים, אקלים בית הספר, ליווי וחונכות למורים ושביעות רצון של פורמלית  הסוג המנהיגות, הערכ

 נכללו בודקות.  45- כ להשבה על השאלות הוקצופריטים ו 51מהעבודה. השאלון למורה כלל 

                                                           

                                                                         :)OECD, 2014לפרטים ראה דוח טכני ( 10
2013.pdf-report-technical-http://www.oecd.org/edu/school/TALIS  
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ל המורה, הכשרה להוראה ופיתוח מקצועי, הערכה ומשוב, תפיסות הרקע האישי ש עלשאלות 

הוראה ופרקטיקות הוראה בכיתה, אקלים בית הספר, חוללות עצמית ושביעות רצון ל בנוגע

  . מהעבודה

 מדינותב. וצרפתית אנגלית: מקור שפות בשתי המשתתפות למדינות הופצו שני שאלוני המחקר .4

 את המשמשות לשפות המחקר חומרי תאמוווה רגמוות צרפתית או אנגלית אינה בהן שהשפה

 עברית :שפות לשתי מאנגלית שני השאלונים והותאמו תורגמו בישראל. שלהן החינוך מערכת

 והתרגום, לאומי-מרכז המחקר הבין ידי על בפירוט נקבע השאלוניםשל תרגום ה הליךוערבית. 

 שפות לשתי תלוי בלתי ובאופן במקביל זה להליך בהתאם נעשו ולערבית לעברית וההתאמה

 כגון השוואה( איכות בקרת של נוספים בהליכים ֻלווה בישראל התרגום הליך זאת ועוד:. המטרה

 להבטיח נועד השונים שלביו על המוקפד התרגום הליך). בערבית והתרגום בעברית התרגום בין

 כגון( השאלות של התוכניים המאפיינים שימור את, למקור הנאמנות את, התרגום איכות את

 כי שנמצא משום וזאת ,הסגנונית האחידות ואת) ועוד המשפטים מורכבות, השפה לבמשְ 

 פיו שעל התרגום הליך מוצג 2.1 בתרשים. השאלות הבנת על רבה השפעה אלו להיבטים

 של הסופי העיצוב ולפני סיומו של ההליך לאחר. השונים שלביו על ,בישראל השאלונים תורגמו

 המתורגמים החומרים הועברו, ישראל ובכללן, המשתתפות המדינות מן אחת בכל השאלונים

מרכז המחקר  ידי על סופיה וואישור התרגום של ובקרה אימות לשםלאומי -למרכז המחקר הבין

 הוכנו, ועיפרון נייר בגרסת םאימות ותהליך השאלונים ה שלהתאמהו תרגוםה לאחר. לאומי-הבין

 Online Survey( לאומי-מרכז המחקר הבין פקישס תוכנה באמצעות מקוונים שאלונים

Designer .(מצמצם הוא ו ,ידידותי למשתמש, קל להחזרה, קל לעקוב אחר מילויו מקווןה שאלוןה

בישראל כל המשתתפים השיבו על השאלונים באופן . ועיבודם הנתונים להקלדת הדרוש הזמן את

    מקוון.
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)ערבית/עברית( המטרה משפות אחת לכלמשפת המקור (אנגלית)  בישראל התרגום הליך 2.1 תרשים             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 פסיכומטריקאי עורך לשוני

  עורך לשון

 הכנסת שינויים ועדכונים לתרגום

  ה"בקרה של ראמ

ערבית-השוואת גרסאות עברית  

ה"ראמ ינציג מתרגם אחראי לפרקטיקות  המומח 
וניהולהוראה  ת תרגוםוישיב   

 מתאם תרבות

לאומי-אימות על ידי המרכז הבין  

) עברית או ערבית( מאנגלית לשפת המטרהמתרגם    
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   מחקר חלוץ 2.2

נבדקו במחקר חלוץ שהועבר (למנהלים ולמורים) שני השאלונים שפותחו לצורך המחקר הנוכחי  .5

מחקר החלוץ נערך הכשנה לפני המחקר העיקרי בכל המדינות המשתתפות, ובהן ישראל. 

נועד לאתר בעיות אפשריות בתרגום ובהתאמה  הוא. 2012אפריל - בישראל בחודשים מרץ

ובכלל זה יצירת  ,וק את ההליך הלוגיסטי של העברת המחקרוכן לבד ,התרבותית של השאלות

קשר עם בתי הספר, ניהול הנתונים, חשיפת תקלות לוגיסטיות הקשורות להעברת השאלונים 

 ,)דוברי ערבית 15-ו עברית דוברי 15( ספר בתי 30 של במדגם הועבר ועוד. המחקר ,המקוונים

 הליךהו מבנהמבחינת ה החלוץ דמה רמחקה מהלך. מורים 572- מנהלים ו 30בו  והשתתפו

  . העיקרי למחקר

 נתונים אלו כדיהשתמשו ב המחקר עורכי לאומי.-הבין במרכז ונותחו עובדו החלוץ מחקרה נתוני .6

, כמו כן. העיקרי המחקר לאומית, לקראת- ברמה הבין םניסוח את ולשפר טיב הפריטים את לבחון

נתונים  - בכל מדינה (בישראל הלאומי המחקר למנהלי של כל אחת מן המדינות נשלחו םנתוניה

אלו,  נתונים לבחון נתבקשו. הם ערבית)לבתי ספר דוברי דוברי עברית ובתי ספר נפרדים ל

אפשר  אם ולבדוק מהפריטים כמהלחזור ל )נתונים סטטיסטיים חריגים (עקבובהתאם לצורך 

  . התרבותית התאמההו תרגוםמבחינת ה םלשפר

 ובהתאמה בתרגום בעיות מספר אותרו בישראל החלוץ מחקרה של התוצאות ניתוח בעקבות .7

 , והןהמקור בשפת לקוי מניסוח נבעו ואל מבעיות כמה. ובערבית בעברית בנוסחים התרבותית

היו ייחודיות לגרסאות העברית  ; בעיות אחרותהעיקרי המחקר לקראת לאומית-הבין תוקנו ברמה

  .כנדרשהערבית, והן טופלו או 

  )Main Studyהמחקר העיקרי ( 2.3

, החלו לקראתו ההכנות. 2013מאי - מרץ בחודשים בישראל הספר בבתי נערך העיקרי המחקר .8

 של ותרגום היתר דגימה של בתי ספר שהשתתפו, הכנה בין וכללו, לכן קודם שנתיים, כאמור

 בביצוע המרכזיים השלבים יתוארו להלן. המקוונים הסופיים השאלונים המחקר והפקת חומרי

  .העיקרי המחקר

 הם שבהם הספר בתי ומנהלי ט'-ו, ח', ז' כיתות מורי הייתה טאליס במחקר המטרה אוכלוסיית .9

מסוגים  ספר בתי למעשה הקיף המחקר, שונות במסגרות מלמדים הללו היות שהמורים. מלמדים

 ספר ובתי) ב"י-ז'( שנתיים-שש ספר בתי), ט'- ז'( ביניים חטיבות), ח'-א'( שנתיים שונים: שמונה

 המרכזית שהפעילות אדם: "כך מורה הגדירו לאומי-במרכז המחקר הבין). ב"י-ט'( שנתיים- ארבע

 שיעורים העברת המערבת תלמידים, פעילות הוראת היא הספר שלו בבית העיקרית או

 בחדר קטנות בקבוצות, כיתה בחדר שלמה ככיתה תלמידים עם לעבוד מורה יכול. לתלמידים

 אחרות בכיתות שמלמדים מורים". לה מחוצה או הרגילה הכיתה בתוך אחד-על- אחד או משאבים
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 רלוונטי ההוראה אינו שעות היקף. המטרה באוכלוסיית הם גם נכללו ט' או, ח', ז' על כיתות נוסף

  . זה למחקר

 שיטת בטאליסגם  פיזה, טימס ופירלס, כדוגמת חינוך, בנושאי לאומיים-הבין המחקרים בכל כמו .10

 עם מובילי בשיתוף מוגדרת המדויקת הדגימה ותכנית, לאומי- הבין הארגון ידי על נקבעת הדגימה

 בהתבסס הספר, בתי דגימת את בפועל מבצע אף לאומי- הבין הארגון. השונות במדינות המחקר

. בשכבות שלבית-דו אשכולות דגימת היא דגימת טאליס .שהמדינות מספקות דגימה מסגרות על

 לגודל פרופורציוניות בהסתברויות) ראשית דגימה יחידת( ספר בתי נדגמים הראשון בשלב

 בכל, השני בשלב. )'ט-'ז בכיתות המלמדים המורים מספר -(בישראל , ספר בית בכל האוכלוסייה

 פשוטה אקראית בדגימה) משנית דגימה יחידת( מורים נדגמים הראשון בשלב שנבחר ספר בית

 האומדנים .בנפרד דגימה שכבת בכל ספר, וזאת בית באותו הרלוונטיים המורים סך מתוך

 הדגימה הסתברויות היפוך הם הניפוח גורמי. ניפוח גורמי בעזרת מחושבים המחקר של השונים

דוברי עברית: ( הספר בית סקטור: בישראל הדגימה ואלה שכבות. השבה-אי בעבור המתוקנות

 ;)ובדואי דרוזי, ממלכתי ערבי בנות; דוברי ערבית: חרדי, בנים חרדי, דתי-ממלכתי, ממלכתי

/ בנים( הספר בית מגדר ;)י"ב-'ט ותיכון י"ב,-'ז מקיף', ט-'ז ב"חט', ח-'א יסודי( הספר בית מבנה

 מלא קובץ בנמצא שאין מכיוון .כלכלי-חברתי רקע ;)דתי-לפיקוח הממלכתי רק רלוונטי -  בנות

נעשה , ישראל במדינת' ט-'ז בכיתות כלשהו מקצוע המלמדים המורים רשימת כל את המכיל

  .ספר בית בכל המחקר אוכלוסיית לגודל כקירוב אלו בכיתות התלמידים במספר שימוש

 גודל זה. מורים בכל בית ספר 20- ו מדינה בכל ספר בתי 200 המדגם של המחקר העיקרי כלל .11

 של המדידה מבטיח כי טעותהשונים, וכן הוא  הסטטיסטיים המדדים יציבות את מבטיח

 המדינות לכל גודל זה יועד כי לציין חשוב. מקובלים ערכים על תעלה לא שונים אינדיקטורים

 כמו קטנה ובין שמדובר במדינה הברית ארצות כמו גדולה במדינה שמדובר בין המשתתפות

 שיעור במסגרת הדגימה ועל פי התקנים של מחקר טאליס נדרש. ישראל או לוקסמבורג

 ממוצע של לפחות השתתפות ושיעור במדגם שעלו הספר בתי מתוך 85% לפחות של השתתפות

 מהמורים 50% לפחות אם" משתתף" נחשב ספר בית מהמורים בבתי הספר המשתתפים. 80%

ולו תשובה אחת בשאלון  השיב אם משתתף נחשב מורה. בפועל במחקר השתתפו בו שנדגמו

 195 בפועל השתתפו טאליס שנדגמו למחקר ספר בתי 200 מתוך: ספר בתי השתתפות. למורה

 בעל היה אחד ספר בית, החלוץ במחקר משום שהשתתף פטור היה אחד ספר בית( ספר בתי

 הנותרים הספר בתי ובשלושת, אחד ספר כבית נחשב אולם ספר בתי כשני ונדגם מוסד סמלי שני

. שיעור ההשתתפות של בתי )אחוזיםמספיק (פחות מחמישים  היה לא שהשתתפו המורים מספר

 מורים, שהם 3,403 השיבו על השאלון אלו ספר בתי מתוך  .97.5% הספר עמד אם כן על

 ההיענות רמת בישראל כי מלמדים אלו נתונים. הספר בבתי שנדגמו המורים מכלל 86.4%

לאומיים - הביןנאותה ותאמה את הסטנדרטים  ההיית המנהלים והמורים במחקר מצד להשתתפות

 .הנדרשים
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 הליך איסוף הנתונים  2.4

עם  ה, בשיחת טלפון אישית"ראמ מנציגי רשמית הודעה כך על קיבל למחקר שנדגם ספר בית כל .12

 בתי מנהלי. וכן במכתב אישי שנשלח למנהל, המחקר עריכת לפני כחודשיים הספר בית מנהל

 או הספר בבית החינוכי מהצוות מנוסה מורה לרוב, מטעמם קשר איש למנות נתבקשו הספר

 היה הקשר איש). מנהל סגן, פדגוגי רכז, שכבה רכז כגון( הספר בבית ניהולית-פדגוגית דמות

כלל המורים המלמדים בכיתות  של רשימה הכנת זה ובכלל, ספרו בבית המחקר תיאום על מופקד

המורים שנדגמו והעברת יצירת קשר עם  שמתוכה יידגמו המורים שישתתפו במחקר; ז', ח' או ט',

 עידוד טכנולוגיות; בבעיות נתקלים כאשר המורים סיוע הענקת פרטי הכניסה לשאלונים המקוונים;

 כחודשיים וחצי של פרק זמן ניתן ולמוריהם הספר בית למנהלי. במחקר הפעילה ההשתתפות

  .)2013מאי - מרץ( השאלונים למילוי

 חומרי באמצעות הוכשר הַ$ָ#ר. טאליס מארגני ידי על עצמאי לאומי איכות ַ$ָ#ר מונה בכל מדינה .13

 ביקר הוא. לאומי-הבין המרכז ידי על שאורגנה בסדנה והשתתפות אליו שנשלחו רלוונטיים קריאה

. השאלונים העברת נוהלי על בקרה לצורך טאליס מארגני על ידי באקראי שנדגמו ספר בתי 20- ב

 ישירות שבהם ביקר והעבירם הספר מבתי אחד בכל ההתנהלות על מפורטים דוחות מילא הַ$ָ#ר

 מיוחדות בעיות נצפו ולא כסדרה בישראל התנהלה השאלונים העברת, ככלל. המחקר למארגני

 . הנהלים מן דופן יוצאות חריגות או/ו

בעניין איסוף הנתונים על ההוראה של המורים הלכה למעשה ננקט הליך של קביעת "כיתת יעד".  .14

מן השאלות שעניינן פרקטיקות הוראה התבקשו המורים להתייחס  לשיעור הראשון אחרי בחלק 

ביום שלישי האחרון בכיתה ז', ח', ו/או ט' שבה לימדו בבית הספר שנדגם למחקר  11:00השעה 

(אם לא לימדו באותו יום שלישי, התבקשו המורים להתייחס לשיעור הראשון בכיתה ז', ח', ו/או ט' 

מאחר שאין שום דבר מיוחד באותה  שנדגם בכיתה שבה לימדו ביום שלמחרת).בבית הספר 

כיתת יעד ובאותה שעה המצוינת בהנחיה, ההנחה שביסוד הליך מחקרי זה היא שהשיעורים 

שהמורים תיארו הם מדגם אקראי של כלל השיעורים המועברים על ידי המורים במדינה נתונה. 

מקבלים הנחיה מדויקת כיצד לקבוע את השיעור (כיתה) מטרתו של הליך מחקרי שבו המשיבים 

שאליו הם מתייחסים בעת המענה היא למנוע הטיות מצד מורים שיבחרו לתאר במחקר דווקא 

 .שיעור מיוחד או מועדף בעיניהם

 עיבוד נתונים  2.5

ינה טאליס. הנתונים הגולמיים של כל מד לאומי של מחקר- נתוני המחקר עובדו ונותחו במרכז הבין .15

נשלחו למנהלי המחקר הלאומיים שלה. בשלב זה התבקשו מנהלי המחקר בכל מדינה לבדוק אם 

יש ממצאים חריגים (בהשוואה לנתונים של שאר המדינות המשתתפות). ממצאים חריגים עשויים 

להעיד כי שאלה זו או אחרת לא הובנה כראוי. בישראל לא נמצאו בעיות חריגות. כאמור, מרבית 
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תרגום ובהתאמה התרבותית התגלו עוד בשלב המחקר החלוץ ותוקנו בטרם נערך הבעיות ב

 ).  2.2המחקר העיקרי (סעיף 

לבין האוכלוסייה, ולהבטיח כי אכן הנתונים  בפועל המדגם הפער שבין על לפצות כדי .16

 לכל בדיעבד הסטטיסטיים השונים המחושבים בעבור המדינה ייַצגו את האוכלוסייה, מצמידים

 חקרבמ( דגימה תיחיד לכל המוצמד ערך היא משקולת). weight" (משקולת" במחקר משתתף

 מקרי במדגם אם, למשל. מייצג הוא אוכלוסייה יחידות כמה המציין) מנהל או מורה – טאליס

 עם. מורים 2,500 מייצג מורה כל אזי, מורים 10,000 של אוכלוסייה מתוך מורים 4 נדגמו פשוט

 ,הספר בתי ונדגמ ראשית( היררכי מדגם אלא פשוט אקראי מדגםלא נעשה  טאליסבעבור , זאת

 גודל: נוספים פרמטרים כמה חישוב המשקולת צריך להביא בחשבון ולכן), המורים ונדגמ ובתוכם

 בכל מורים של שונה מספר יש( הדגימה שכבת גודל), להיבחר הסיכוי על משפיע( הספר בית

 חושבה מנהל ולכל מורה לכל הדגימה משקולת. במחקרה השבה-אי ושיעור) דגימה שכבת

 משקולת יש מנהל ולכל מורה לכל דבר של שבסופו כך, הללו הפרמטרים שקלול באמצעות

 היקף-ביחר חינוך במחקרי כמו( זה במחקר ניתוח סטטיסטי שנעשה כל בעת בחשבון הובאהש

    ).אחרים

 דיווח התוצאות   2.6

 רשמיים ובדוחות באינטרנט, התקשורת באמצעי מתפרסמות המחקר של לאומיות- ןהבי התוצאות .17

 בדוח מתפרסמים לישראל ייחודיים וניתוחים בישראל המחקר תוצאות. 11טאליס מארגני של

  . 12ה"ראמ ובאתר הנוכחי

 מוטיבציה להשתתפות במחקרה 2.7

 בתי בגיוסקושי עיקרי במחקר מסוג טאליס, שבו מורים רבים נדרשים להשיב על שאלונים, הוא  .18

 השתתפה שבהם אחרים לאומיים-בין וניסיון ממחקרים עדויות סמך על בו. שישתתפו ספר

 הצעדים שנדגמו. הספר בתי של המוטיבציה את שנועדו להעלות צעדים מראש ננקטו, ישראל

 הסבר תוך הספר, בתי למנהלי טלפון בשיחת והן בכתב הן אישית פנייה, היתר בין, כללו האלה

 בבית המורה מערכת החינוך בכלל ועבודת ותרומתם לקידום הממצאים חשיבות של והדגשה

ספר,  בית ברמת יתפרסמו לא התוצאות כי מרגיע מסר הספר לבתי הועבר כן כמו. הספר בפרט

וכי האנונימיות של בתי הספר ושל המורים תישמר במלואה. לשם הידוק הקשר עם בתי הספר 

הספר. אנשי הקשר  בית לבין בישראל טאליס מרכז בין מתווך ספרי לשמש- בית קשר איש מונה

להם המחקר ומטרותיו וממצאים ממחקר טאליס הקודם. כמו  הוצגו ובו, הוזמנו למפגש היערכות

כן פורטו המטלות השונות של איש הקשר בבית הספר והדרכים שבהן יוכל לסייע להצלחת 

                                                           

                                                                                                                             

 
11 

 w.oecd.org/edu/school/talis.htmhttp://ww   
 12 http://www.education.gov.il/rama                                                                                                             
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גש חולקו למשתתפים חומרי הסברה המחקר ולהעלאת שיעור המורים המשיבים. במהלך המפ

העובדה כי  -  "לייצג נבחרתי" -והוצג המוטיב המרכזי שהם נתבקשו להעביר למורים שנדגמו 

 הסברה דף ה"ראמ של האינטרנט לאתר נבחרו לייצג את המורים בישראל. נוסף על כך הועלה

 נשלחו הספר תימב הנתונים איסוף בתום.  וחומרי הסברה נוספים למורים אישית ובו פנייה

 מרכז של אלו הסברה פעולות על נוסף ה."ראמ לית"מנכ בחתימת, למנהלים הוקרה מכתבי

 המוטיבציה לעידוד נוספות פעולות ספר בתי מספר אל מול כל בתי הספר, יזמו בישראל טאליס

מפגש של המנהל או איש הקשר עם המורים שנדגמו, כדי לעודדם למלא את  כגון, המורים של

   ן.השאלו
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  מורים ומנהלים פרופיל 3 פרק

מהות מקצועם היא ללמד ו ,על ההוראה מופקדיםהם  .מערכת חינוךכל למורים תפקיד מרכזי ב .1

קובעים במידה רבה ו משפיעים על מעורבות התלמידים בלמידהאת התלמידים ולחנכם. מורים 

ומשתנים הקשורים  ,מורים . המחקר החינוכי העדכני מלמד כימדו ולאילו הישגים יגיעואם וכיצד ילְ 

אחראים על  , מצדם,מנהליםה. הלמידההם הגורמים החשובים ביותר המשפיעים על  ,למורים

 תהליכי הוראה ולמידה.ועל ההקשר שבו מתקיימים עליה ומשפיעים  סביבת העבודה של המורים

הפרופיל של לכן חשוב להכיר את כל התהליכים הללו. של ם מם וקידומויש להם תפקיד מרכזי בקי

  .13המורים והמנהלים -בכל מדינה בחזית ההליך החינוכי  יםמי שעומד

מאפיינים  יוצגוחלק הראשון ב. של מורים ומנהלים מאפיינים כללייםבפרק הנוכחי מוצגים  .2

; בחלק השני יוצגו נתונים על השכלתם של ומנהליהם ט'- כיתות ז' מורי דמוגרפיים (מגדר וגיל) של

והכשרתם המקצועית; בחלק השלישי יובאו נתונים על ניסיונם של המורים  ט'-מורי כיתות ז'

 . 14בעבודה והיקפי משרתם

 מנהליהם וט' -כיתות ז'מורי של  םהמאפייני 3.1

בכל  :ט'- מלמדים בכיתות ז'ה המוריםבקרב מגדר מחקר טאליס מצביע על חוסר איזון מבחינת  .3

את מציג  3.1וח ל. 15המורים הן נשיםרוב  ,יפןחוץ מהמדינות שהשתתפו במחקר טאליס, 

 מלוח עולהכפי ש. ישראלית-לאומית ופנים-בהשוואה בין המורים של גילהמגדר וה התפלגות

) גבוה מן הממוצע של כלל המדינות 76%( בישראל בכוח ההוראה נשיםהשיעור  ,3.1

כי בפולין, בפורטוגל  אף ,מדינות ההשוואה קרבמהגבוה ביותר ), והוא 68%המשתתפות (

 דומים.  השיעוריםובפינלנד 

גבוה  )80%(ט' -כיתות ז' הנשים מקרב מורי שיעורבבתי ספר דוברי עברית ישראלי, -במבט פנים .4

 .)בלבד 66%( בבתי ספר דוברי ערביתמשיעורן 

דומה  , והוא42 ט' בישראל הוא- בכיתות ז' הממוצע של כלל המורים הגיל, 3.1מלוח  עולהכפי ש .5

דומה לזו שבמדינות בישראל  ים). התפלגות הגיל43כלל המדינות המשתתפות (בלגיל הממוצע 

מעניין . 49-40 נירבע מן המורים הם בכו 39-30ני בין רבע לשליש מן המורים הם ב :ההשוואה

בישראל שיעור  .30-שגילם פחות מהצעירים, דהיינו מורים במיוחד לראות את שיעורי המורים 

השוואה המדינות מתוך שש שלוש שיעורם בדומה לוהוא  ,14%ם הצעירים עומד על המורי

 ).21%-ל 15%הצעירים נע בין שיעור המורים שבהן  ,ואנגליה )קנדה( (אוסטרליה, אלברטה

                                                           

13
 .  2נספח  ראהלאומי -יןבבנושא זה מתוך הדוח ה תרגום הממצאים המרכזייםל  

14
  בשאלון למורה. 12-10-ו 5-1 שאלותעל בשאלון למנהל ו 2-1 מוצג בפרק זה מתבסס על שאלותההמידע   

  לאומי אפשר ללמוד על חוסר האיזון המגדרי בקרב מורי כל המדינות שהשתתפו במחקר טאליס. -בדוח הבין 2בפרק  15
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הצעירים  שיעור המוריםפורטוגל ופינלנד)  ,אחרות (פוליןההשוואה הבשלוש מדינות , לעומת זאת

 .  9%-ל 1%ד ונע בין ומא ךנמו

בתי ספר מורים בבהשוואה ל ,יותר יםבבתי ספר דוברי ערבית צעיר המורים, ישראלי-פניםבמבט  .6

בהתאם בהתאמה).  ,44לעומת  37בני (בממוצע הם צעירים מהם בשבע שנים : דוברי עברית

בבתי ספר  םמשיעור נמוך )11%( בבתי ספר דוברי ערבית 50- שגילם יותר משיעור המורים , זהל

  . )32%עברית ( דוברי

  לאומית ופנים ישראלית- השוואה בין – המורים בקרב גילהמגדר וה התפלגות 3.1לוח 
  :של המוריםהממוצע וגילם  בכל קבוצת גיל הנשים בקרב המוריםשיעור 

  
    שיעור המורים בכל קבוצת גיל  

  
שיעור 
  נשים 

בני 
פחות 

  25-מ
  בני

 29-25  
  בני

 39-30  
  בני

 49-40  
  בני

 59-50  
 60בני 

  יותרו
גיל 
  ממוצע

  42  6  21  29  30  12  2  76  ישראל 

 43  6  24  29  29  10  2  68  כלל המדינות

  43  7  30  24  23  11  4  59  אוסטרליה

  40  3  19  27  33  16  2  60  אלברטה (קנדה)

  39  2  18  25  34  17  4  63  אנגליה

  42  2  22  33  35  8  1  75  פולין 

  45  2  25  47  24  1  0  73  פורטוגל

 44  5  27  31  28  7  0  72  פינלנד

  בישראל:

  44  7  25  32  25  10  1  80  בתי ספר דוברי עברית 

  37  1  10  22  43  18  5  66  בתי ספר דוברי ערבית

  2.1לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין

  

. ישראלית- פניםלאומית ו-של מנהלים בהשוואה בין המגדר והגילתפלגות המוצגת  3.2בלוח  .7

המדינות  ברוב .מוריםהבקרב נמוך משיעורן בקרב המנהלים  נשיםה, שיעור 3.2עולה מלוח כפי ש

ייצוג של נשים -תת -דהיינו , 16פחות ממחצית המנהלים הן נשים שהשתתפו במחקר טאליס

מנהלות השיעור הנשים  ,. בישראלבתפקידי הוראה ת,יחסי ,הוהגב שיעורןבתפקידי ניהול לעומת 

כלל המדינות המשתתפות בממוצע ה שיעורןדומה ל - 53% - ט'-הכוללים כיתות ז' בתי ספר

מדינות מתוך שש חמש ב השוואה לשיעורןגבוה ב. שיעור הנשים מקרב המנהלים בישראל )49%(

נשים ה שיעור - ופינלנד )קנדה( אלברטה, אוסטרליה, אנגליה, פורטוגל - : במדינות אלוהשוואהה

בה מקרב נשים ה שיעור :דופן בעניין זה תיוצא , לעומתן,פולין. 40%-קרוב להמנהלים מקרב 

  .באותה מדינה )75%המורים ( ן מקרבלשיעור וקרוב יחסית גבוה )67%המנהלים (

                                                           

  אפשר ללמוד על חוסר האיזון המגדרי בקרב המנהלים בכל המדינות  )OECD, 2014לאומי (-ןבדוח הבי 3בפרק  16
  שהשתתפו במחקר טאליס.     
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ייצוג של נשים בתפקידי ניהול בולט במיוחד ה-, תת3.2ישראלי וכפי שעולה מלוח -פניםבמבט  .8

יותר ו פי שניים נמוך - 27% הואקרב המנהלים ב הםב הנשים שיעור :בבתי ספר דוברי ערבית

 .)63%(בתי ספר דוברי עברית משיעור המנהלות ב נמוך) ו66%מורים (הקרב ביעורן מש

הגיל עולה מהלוח, כפי ש. במדינות השונות מנהליםהשל  גילהתפלגות ה מוצגת גם 3.2בלוח  .9

במדינות  עמיתיהםהממוצע של  םדומה מאוד לגיל שנה, 49בישראל,  המנהלים של הממוצע

-כיתות ז'הכוללים ספר המוחלט של מנהלי בתי ה םרוב .שש מדינות ההשוואהבכל המשתתפות ו

לעומת  ,שנים 49-40 הם בני. קרוב למחצית מן המנהלים בישראל ובאנגליה יותרו 40 ט' הם בני

המחצית האחרת של המנהלים  קבוצת גיל זו.ל שתייכיםהמ , למשל,כרבע מן המנהלים בפורטוגל

באוסטרליה ובפורטוגל שיעור . 50- מ  בני יותר מדינות ההשוואה הם אף מבישראל וכן בארבע 

 . 70%-עומד על כ 50-שגילם יותר מהמנהלים 

 במעטמנהלים בבתי ספר דוברי ערבית צעירים  ,3.2ישראלי וכפי שעולה מלוח -פניםבמבט  .10

בהתאמה). בהתאם לכך,  ,49לעומת  47ממוצע: ה םילמעמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית (ג

שיעורם בבתי ספר דוברי  ואילו, 31%בבתי ספר דוברי ערבית הוא יותר ו 50שיעור המנהלים בני 

 .47%עברית הוא 

  ישראלית -לאומית ופנים-השוואה בין –בקרב המנהלים גיל המגדר וההתפלגות  3.2 לוח
  :של המנהלים הממוצע םוגיל גילבכל קבוצת הנשים בקרב המנהלים  שיעור

    בכל קבוצת גיל המנהליםשיעור     
  

שיעור 
  נשים 

בני 
פחות 

  30-מ
  בני

 39-30  
  בני

 49-40  
  בני

 59-50  
 60בני 

  ויותר
גיל 
  ממוצע

  49  10  33  45  12  0  53  ישראל 

 51  15  47  30  8  0  49  כלל המדינות

  53  18  55  22  5  0  39  אוסטרליה

  49  8  39  41  11  0  43  אלברטה (קנדה)

  49  3  46  44  8  0  38  אנגליה

  50  7  48  38  6  1  67  פולין 

  52  13  57  25  5  0  39  פורטוגל

 51  13  46  33  8  1  41  פינלנד

  בישראל:

  49  10  37  45  8  0  63  בתי ספר דוברי עברית

  47  10  22  46  22  1  27  בתי ספר דוברי ערבית

  3.8לוח  OECD (2014)לאומי: -ביןהמקור למידע 

  והכשרתם המקצועיתט' -כיתות ז'מורי  תם שלהשכל 3.2

תהשכל .11
המורים במדינות מ 90%, השכלתםט': לפי דיווחי המורים על - בכיתות ז'מורים ה 17

מן המורים הם בעלי  58%בישראל, שהשתתפו במחקר טאליס הם בעלי תואר ראשון לפחות. 

                                                           

  בדוח זה. 5למידע על השכלה והכשרה של מנהלים ראה פרק  17
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- פניםבמבט בעלי תואר שלישי.  הםחד א ואחוז ,הם גם בעלי תואר שני 38%תואר ראשון, 

שיעור  המורים בעלי  :קיים פער ברמת ההשכלה בין מורים בשני מגזרי השפה בישראל ישראלי

בבתי  עמיתיהםגבוה משיעורם בקרב  )42%(תואר שני בקרב המורים בבתי ספר דוברי עברית 

 ). 25%ספר דוברי ערבית (

מסלול להכשרה השלימו  כימדווחים המורים בכל המדינות שהשתתפו במחקר טאליס מ 90% .12

מן המורים  94%בישראל בכלל, ובשני מגזרי השפה בפרט,  .להוראה או תכנית להכשרת מורים

כלומר רכשו השכלה פורמלית מותאמת המכשירה אותם להיות  ,השלימו תכנית להכשרת מורים

הסבה עשו או אקדמי מורים, השלימו תעודת הוראה לאחר תואר  להכשרתלמדו במכללה  :מורים

 . וכיו"ב ,להוראה

למקצועות ההוראה שלהם ושנלמדו במסגרת שנוגעים אודות תכנים על בטאליס נשאלו המורים  .13

תוכן תחום הדעת, פדגוגיה של  :והתבקשו להתייחס לשלושה מרכיבים ,הכשרתם המקצועית

מרכיבי ההכשרה  יםצגומ 3.3לוח ב תחומי הדעת והפרקטיקה של ההוראה בתחום הדעת.

ישראלית. -לאומית ופנים-המקצועית של המורים בתחומי הדעת שהם מלמדים, בהשוואה בין

בארבע מתוך שש מדינות ההשוואה: אוסטרליה, אנגליה,  כמו ,בישראל, 3.3מלוח  עולהכפי ש

 וכי קיבל יםמדווחהשיעור המורים  –וכן בממוצע כלל המדינות המשתתפות  ,פורטוגל, ופינלנד

- ל 62%בין ( תחומי הדעת שהם מלמדים גבוהמקצועית בתוכן, פדגוגיה ופרקטיקה בשרה הכ

כי  יםשיעור נמוך של מורים מדווח , שבהאלברטה (קנדה) יא. יוצאת מן הכלל בעניין זה ה)79%

. שהם מלמדים תחומי הדעתבבהתאמה)  ,52%-ו 49%, 44%תוכן, פדגוגיה ופרקטיקה ( ולמד

, 95%תוכן, פדגוגיה ופרקטיקה ( וכי למד יםלט של המורים בפולין מדווחמוחה םלעומת זאת, רוב

 . שהם מלמדים בהתאמה) בכל תחומי הדעת ,88%-ו 95%

מדווחים כי הכשרתם המקצועית שיעור המורים ה, 3.3ישראלי וכפי שעולה מלוח -פניםבמבט  .14

דומה בשני המגזרים (בין  הם מלמדיםאותם תחומי הדעת ששל  פדגוגיה ופרקטיקהתוכן, כללה 

  .)78% - ל 75%
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 –מקצועית של המורים בתחומי הדעת שהם מלמדים ה תםמרכיבי הכשר 3.3לוח 
  ישראלית-לאומית ופנים- השוואה בין

(תוכן, פדגוגיה  מדווחים על שלושה מרכיבים בהכשרתם המקצועיתהשיעור המורים 
  :ופרקטיקה)

תוכן תחומי הדעת   
  מלמדיםהם ש

של תחומי  פדגוגיה
  מלמדיםהם הדעת ש

פרקטיקה של תחומי 
  מלמדיםהם הדעת ש

לכל   
  המקצועות

לחלק מן 
  המקצועות

לכל 
  המקצועות

לחלק מן 
  המקצועות

לכל 
  המקצועות

לחלק מן 
  המקצועות

  20  76  21  75  19  77  ישראל 

  22  67  23  70  23  73  כלל המדינות

  27  70  31  64  31  62  אוסטרליה

  42  52  46  49  49  44  אלברטה (קנדה)

  16  81  20  76  22  72  אנגליה

  8  88  4  95  3  95  פולין 

  21  71  21  74  21  76  פורטוגל

  25  69  21  75  19  77  פינלנד

  בישראל:

  20  75  20  75  19  77  בתי ספר דוברי עברית

  20  76  22  75  19  78  בתי ספר דוברי ערבית

  2.3לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין

  

  שלהם  משרההוהיקפי ט' -בכיתות ז'שמלמדים מורים השל ניסיון בעבודה  3.3

שנים הם עובדים בבית הספר הנוכחי, עובדים כמורים בכלל, עבדו בתפקידי כמה המורים נשאלו  .15

 של נםניסיו מובאים נתונים על 3.4בלוח חינוך אחרים (לא הוראה) ועבדו בעבודות אחרות. 

עולה מהלוח, ניסיונם . כפי ש)בשנים( ישראלית-לאומית ופנים-ביןבהשוואה  בעבודה המורים

דומה למספר הממוצע בכלל המדינות ב בממוצע, שנים 16הוא  בהוראהשל המורים בישראל 

 ,המשתתפות ובארבע מדינות ההשוואה. יוצאות דופן מבחינה זו הן אלברטה (קנדה) ואנגליה

 שנים, בהתאמה. 12-ו 13ממוצע של  ומד עלנמוך יותר וע בהוראהשבהן מספר שנות העבודה 

עבודה של המורים בבית ספר הנוכחי, דהיינו בבית הספר שבו לימדו בעת עריכת הממוצע שנות 

שנים (בישראל ובפולין). נתון זה  11-) ל]קנדה[שנים (באלברטה  7יותר ונע בין  נמוך ,המחקר

המורים בשאר המדינות  לניידותיחסית, בדומה מעטה  של המורים בישראל םניידות כימעיד 

   , וכי מורים מעדיפים להישאר בבית ספר אחד לאורך זמן במהלך הקריירה שלהם. המשתתפות

- מורים בהוראה בכיתות ז'השל  נםממוצע שנות ניסיו, 3.4וכפי שעולה מלוח  ישראלי-פניםבמבט  .16

 13דוברי עברית (ט' בבתי ספר דוברי ערבית קטן בארבע שנים מזה של עמיתיהם בבתי ספר 

מורים בבתי ספר דוברי ערבית צעירים יותר שהיות , בהתאמה). אין זה מפתיע ,שנים 17-שנים ו

  . כפי שהוצג לעיל ,מעמיתיהם בבתי ספר דוברי עבריתבממוצע 

   



25 

 

-לאומית ופנים-השוואה בין –בעבודה של מורים נם ניסיו 3.4לוח 
  ישראלית

  :בתפקידים שוניםט' ו- ז' כיתותמורי של  ניסיונםוצע שנות ממ
ממוצע שנות   

ניסיון כמורה 
בבית ספר 

  זה 

ממוצע שנות 
ניסיון כמורה 

  בסך הכל 

ממוצע שנות 
ניסיון 

בתפקידי 
  חינוך אחרים 

ממוצע שנות 
ניסיון 

בעבודות 
  אחרות 

  4  3  16  11  ישראל 

  4  3  16  10  כלל המדינות

  6  2  17  9  אוסטרליה

  7  2  13  7  אלברטה (קנדה)

  5  2  12  8  אנגליה

  2  2  17  11  פולין 

  2  3  19  10  פורטוגל

  3  1  15  10  פינלנד

  בישראל:

  4  3  17  11  בתי ספר דוברי עברית

  2  2  13  9  בתי ספר דוברי ערבית

  2.6לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין

  

כל המנהלים בישראל עובדים בהיקף של משרה מלאה, בדומה לעמיתיהם בכלל המדינות  .17

בממוצע. שיעור גבוה מאוד  98%המשתתפות, שבהן שיעור המנהלים במשרה מלאה עומד על 

). 100%-ל 89%של מנהלים עובדים בהיקף של משרה מלאה גם בכל שש מדינות ההשוואה (בין 

 נתונים על 3.5לוח במורים שונה מהתמונה בקרב מנהלים.  התמונה בדבר היקפי המשרה בקרב

בישראל  עולה מהלוח,כפי ש .ישראלית-לאומית ופנים-של המורים בהשוואה בין משרהההיקפי 

ט' מועסקים במשרה מלאה. נתון זה נמוך מהממוצע של -כשלושה רבעים מן המורים בכיתות ז'

במדינות  :המקביל בשש מדינות ההשוואהמהנתון גם ) ונמוך 82%כלל המדינות המשתתפות (

(פורטוגל ופינלנד).  94%-(פולין) ל 81%אלו שיעור המורים המועסקים במשרה מלאה נע בין 

בהיקף בישראל, כמחציתם מדווחים כי הם מועסקים  המורים המועסקים במשרה חלקית קרבמ

ות המשתתפות. דומה לשיעור המקביל בפינלנד ובממוצע של כלל המדינ, במתוך בחירה זה

לעומת זאת, באוסטרליה ובאנגליה כמעט כל המורים המועסקים במשרה חלקית מדווחים כי הם 

 עושים זאת מתוך בחירה. 

מדווחים כי בבתי ספר דוברי ערבית ה, שיעור המורים 3.5ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .18

מעט פי שניים מהשיעור חלקית משום שלא הייתה אפשרות אחרת גבוה כמועסקים במשרה הם 

   ). , בהתאמה38%לעומת  79%המקביל בבתי ספר דוברי עברית (
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  ישראלית- לאומית ופנים-השוואה בין –היקפי משרה של מורים  3.5לוח 
והסיבות להעסקה  חלקיתמועסקים במשרה מלאה או הט' -בכיתות ז'שיעור המורים 

  :במשרה חלקית
  

משרה 
  מלאה

משרה 
חלקית 

)71%-
90%(  

משרה 
חלקית 

)50%-
70%(  

משרה 
חלקית 
 -(פחות מ

50%(  

  סיבות להעסקה חלקית

בחירת 
  המורה

לא הייתה 
אפשרות 

  אחרת

  47  53  6  9  11  74  ישראל 

  48  52  4  6  7  82  כלל המדינות

  10  90  2  5  8  84  אוסטרליה

  34  66  1  4  3  91  אלברטה (קנדה)

  10  90  2  7  5  86  אנגליה

  77  23  6  9  4  81  פולין 

  93  7  2  1  2  94  פורטוגל

  45  55  1  2  3  94  פינלנד

  בישראל:

  38  62  7  9  12  73  בתי ספר דוברי עברית

  79  21  5  8  11  75  בתי ספר דוברי ערבית

  2.7לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין
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  ההקשר הבית ספרי  4פרק 

ההקשר שבו מתנהל ההליך מחקר טאליס מבקש לתאר את סביבת העבודה של המורים ואת  .1

 ,המורים ם שלעבודתלשם הבנת וגם  שלעצמוחשוב גם כ יספר- ההקשר הבית עלמידע  .החינוכי

ביצוע לשם בחלל ריק אלא בתוך סביבה שמאפשרת להם לתפקד באופן אפקטיבי  נעשיתשאינה 

 דתם. ועב

 -מילים אחרות ט', וב- ם בכיתות ז'ספרי שבו עובדים המורי- מוצג ההקשר הביתבפרק הנוכחי  .2

ספרית, בחלק השני מתוארים -מתוארת האוטונומיה הביתחלק הראשון ב. 18סביבת עבודתם

המשאבים האנושיים והחומריים שעומדים לרשות בית הספר, ובחלק השלישי מתואר האקלים 

 .  19ספרי- הבית

   ספרית -אוטונומיה בית 4.1

במיוחד לנוכח  ,מקובלת יותר ויותר במדינות רבות נעשתהספרית -הביתהגדלת האוטונומיה  .3

לשיפור בהישגים  ותנומיה קשורורמות גבוהות יותר של אוט שלפיההספרות המחקרית 

נה ממדינה למדינה ותלוי תשמקשר זה במחקרים מלמד כי  ואולם עיון מדוקדק .מודייםיהל

באיזו מידה חשוב להבין לכן המסוימים שבהם יש לבית הספר אוטונומיה.  ובתחומים בנושאים

מקום מרכזי בתחומי פעילויות המייצגים היבטים שונים של ארגון בית הספר מנהל בית הספר ל

לתכנון הלימודים וניהולו, למשל בכל הנוגע להחלטות הנוגעות לכוח האדם, להקצאת תקציבים, 

 . ולמדיניות הוראה ומשמעת

ומספר גורמים שאפשר שהם שותפים  משימות שונות 11הוצגו למנהלי בתי הספר במחקר  .4

גורם "אחריות לאיזה לציין המנהלים התבקשו  מן המשימות תכל אחל בקבלת החלטות. בנוגע

יש לשער . "נטילת חלק פעיל בקבלת החלטות" על המשימות. "אחריות עיקרית" הוגדרהעיקרית" 

ור נתונה הסמכות בהכרח מלמד כי המנהל סבור שלגורם האמ ושאלה זו אינ לעכי מענה חיובי 

שותף  ואסבור שבפועל הגורם האמור ה אלא אפשר ללמוד ממנו כי המנהללהחליט בנושאים אלו, 

אודותיהם נשאל המנהל שעל  גורמי האחריות חשוב בהליך קבלת ההחלטות בנושא זה או אחר.

מצוות שאינם חלק מורים (, חברים אחרים בצוות הניהולהמנהל, : גורמים ברמת בית הספר היו

 .המדינהאו  יתהרשות המקומית, המחוזכן ו ,ועד הורים/הנהגת הורים, הניהול)

 

                                                           

18
  .2בנספח  ראהלאומי -יןבתרגום הממצאים המרכזיים בנושא זה מתוך הדוח ה    

19
  .    בשאלון למורה 45ועל שאלה בשאלון למנהל,  32-ו 31, 30, 18, 12המידע שבפרק זה מתבסס על שאלות    
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יםם מדווחיהמנהלשט' -המורים בכיתות ז' ישיעור יםצגומ 4.1לוח ב .5
בכל  ניכרתעל אחריות  20

(החלק וברמה השלטונית  (החלק העליון של הלוח)משימות שונות ברמת בית ספר הנוגע ל

מורים שמנהליהם מדווחים כי ההחלטות מתקבלות על ידי גבוה של עור יש .התחתון של הלוח)

ולהפך. התמונה שמצטיירת מתוך  ,תספרי- ביתאינדיקציה לאוטונומיה  ישמשים ספרי-ביתגורמים 

היא שבחלק מן ההחלטות יש לבתי הספר בישראל מידה דומה או גבוהה יותר של  4.1לוח 

ת, ספרי-ביתוזאת בעיקר בגיבוש מדיניות  ,אחרותמדינות בהשוואה לבתי ספר ב ,אוטונומיה

בהחלטה על תחומי הדעת המוצעים ובחירת חומרי הוראה, בגיבוש מדיניות של הערכת תלמידים 

 79%- ישראל מפתיעים. למשל, כהנוגעים להנתונים  כי מקצתנראה  .ובגיבוש נוהלי משמעת

קביעת התכנים ב אחריות ניכרת ם מדווחים כי לבית הספרהמהמורים עובדים בבתי ספר שמנהלי

מודים ילהשתכניות  עובדהגבוה במיוחד בהתחשב ב . זהו נתוןמדו במקצועות השוניםשיילָ 

ומחייבות  )משרד החינוך(ארציות, נקבעות על ידי הרשות השלטונית המרכזית - כללבישראל הן 

ובדים בבתי ספר ט' בישראל ע-ממורי כיתות ז' 86% :שני נתונים מפתיעיםועוד את בתי הספר. 

 76%-ו ,מורים גיוסהחלטות על  בקבלת  ניכרתאחריות כי לבית הספר ם מדווחים המנהליש

פיטורי על  ניכרתאחריות  כי לבית הספרם מדווחים המנהלישבבתי ספר  יםעובד 'ט-ז' ממורי

נתון . ושבאופן רשמי אין לבית ספר סמכות לגייס ולפטר את מורי עובדהמורים, וזאת בהתחשב ב

עובדים בבתי ספר שמנהליהם מדווחים כי  בישראל ט'-ממורי כיתות ז' 91%-לא מפתיע הוא ש

בלבד בממוצע  71%המורים, לעומת שכר  הרשות השלטונית היא הגורם הדומיננטי בקביעת

, 86% - למורים (בישראל  שכר המדינות המשתתפות. כך גם בשאלת האחריות על העלאות

 בישראל ט'-ממורי כיתות ז' שלושה רבעים). לבסוף, 71% -בממוצע המדינות המשתתפות 

ניכרת במה שנוגע להחלטות על עובדים בבתי ספר שמנהליהם מדווחים כי לבית הספר אחריות 

 ). 82% - בממוצע המדינות המשתתפות , 74% - תקציב בית הספר (בישראלהקצאת 

בין שני  גדול פער, בשאלת גיוס מורים ופיטוריהם קיים 4.1ישראלי, כפי שעולה מלוח -במבט פנים .6

ט' מדווחים כי - בבתי ספר דוברי עברית, מנהליהם של כמעט כל המורים בכיתות ז' :מגזרי השפה

בפיטורי מורים), ואילו בבתי ספר  90%-בגיוס מורים ו 100%לבית הספר אחריות של ממש (

 32% - בגיוס מורים ו 42%דוברי ערבית מנהליהם של פחות ממחצית מהמורים מדווחים על כך (

מהמורים מדווחים כי  80%-בבתי ספר דוברי ערבית, מנהליהם של כ :דועו זאתטורי מורים). יבפ

 אחריות זו על גיוס ופיטורים נתונה בידי גורם שלטוני חיצוני כגון הרשות המקומית או הארצית,

   בנוגע לפיטורי מורים בבתי ספר דוברי עברית.  35%-בנוגע לגיוס מורים ו 18%לעומת 

                                                           

20
בית בשל מנהל  ומדיניות תהשפע ,בכל בית ספר יםמספר המורים המלמדבבגדלים של בתי הספר ויש הבדלים שהיות   

נהל בבית ספר קטן. מאחר שמחקר טאליס ל מש ו מדיניות, בהשוואה לספר גדול היא על מספר מורים גדול יותר

 יםעור המורים בישראל המלמדישל מתייחסבחלק מן הלוחות הדיווח  ,מתמקד במורים במדינה נתונה ולא בבתי ספר
עור בתי ישעל עור המנהלים עצמם המדווחים כך או יולא על ש ,על פי דיווחי המנהל מדיניות יש שבהםבבתי ספר 

  אחרת.הספר המתנהלים כך או 
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  ישראלית- לאומית ופנים-השוואה בין –ספרית -בית אוטונומיה 4.1לוח 
  :ניהול שונותעבור פעילויות  אחריות ניכרתיש  רמה השלטוניתבו ספר ברמת בית כי  יםם מדווחיהט' שמנהל-המורים בכיתות ז'שיעור  

  )שלהם בית הספר או נציגותהתלמידים ביהול, הורי המנהל, צוות הניהול, מורים בבית הספר שאינם בצוות הנ( רמת בית ספר
  

 וריםמ בחירת

  לעבודה וקבלתם

 או מורים פיטורי

 מורים השעיית

  מעבודה

 שכר קביעת
 התחלתי

 כולל, למורים
 דרגות קביעת

  שכר
 העלאות קביעת
  למורים שכר

 על החלטה
 הקצאת

 בבית תקציבים
  הספר

גיבוש מדיניות 
 ונוהלי משמעת

גיבוש מדיניות 
של הערכת 
תלמידים 

הכוללת הערכה 
  מחוזית / ארצית

קביעת התכנים 
שיילמדו 

במקצועות השונים 
כולל תכנית 

  לימודים ארצית
בחירת חומרי 

  /למידההוראה

החלטה אילו 
מקצועות מגמות 

או מסלולים 
  מוצעים

  93  94  79  90  100  74  24  16  76  86  ישראל 

  78  94  65  79  96  82  37  36  68  75  כלל המדינות

  100  100  86  91  98  94  29  33  73  91  אוסטרליה

  96  98  41  78  97  90  5  4  62  96  אלברטה (קנדה)

  100  100  97  99  100  100  97  94  100  100  אנגליה

  69  100  79  98  100  91  33  49  99  99  פולין 

  95  99  44  72  99  86  9  11  57  91  פורטוגל

  90  99  76  75  98  96  29  24  54  79  פינלנד

 :בישראל

  98  98  89  89  100  69  26  19  90  100  דוברי עבריתבתי ספר 

  78  81  50  91  98  89  16  9  32  42  בתי ספר דוברי ערבית

   )רשות/מחוז/מדינה( שלטונית הרמ

  48  45  63  43  14  48  86  91  47  34  ישראל 

  45  19  60  46  18  33  71  71  43  37  כלל המדינות

  18  12  56  46  17  9  74  70  40  18  אוסטרליה

  56  54  86  77  34  33  97  97  69  26  (קנדה)אלברטה 

  5  0  8  9  5  3  8  16  5  1  אנגליה

  69  100  79  98  100  91  33  49  99  99  פולין 

  95  99  44  72  99  86  9  11  57  91  פורטוגל

  44  3  62  56  26  16  86  81  23  49  פינלנד

  בישראל:

  44  47  57  45  10  52  84  88  35  18  בתי ספר דוברי עברית

  61  58  82  43  26  36  92  98  84  82  ערביתבתי ספר דוברי 

   2.24לוח   OECD (2014):לאומי-מידע הביןלמקור 
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  משאבים אנושיים וחומריים 4.2

. ישראלית- לאומית ופנים- גודל בית ספר וגודל כיתה בהשוואה בין נתונים על 4.2לוח ב .7

על השאלה "כמה אנשי צוות עובדים כיום בבית הספר  ענותל שיביםבשאלון למנהל התבקשו המ

לכל הכיתות ולכל הגילים;  –הזה בכל אחד מהתפקידים שלהלן?" התפקידים שפורטו: מורים 

. כפי ל; צוות ניהועובדים המספקים תמיכה פדגוגית, לכל הכיתות ולכל הגילים; עובדי מנהלה

ממוצע כלל המדינות מבתי הספר בספר בישראל נוטים להיות קטנים הלוח, בתי עולה מהש

שלוש מתוך שש מדינות ב) ו, בהתאמהתלמידים 546תלמידים לעומת  494המשתתפות (

מספר התלמידים בבית הספר  בין בישראל ההשוואה (אוסטרליה, אנגליה, פורטוגל). היחס

) , בהתאמה12-ו    11ממוצע כלל המדינות המשתתפות (יחס זה בלמספר המורים בו דומה ל

 ]קנדה[השוואה (אוסטרליה, אלברטה הבמידת מה בשלוש מתוך שש מדינות ממנו נמוך הוא וו

קטן  עובדים המספקים תמיכה פדגוגיתהלמספר בישראל מורים המספר  ביןהיחס ואנגליה). 

 ,), בהתאמה14לעומת  7ממוצע כלל המדינות המשתתפות (ליחס זה ב בהשוואההרבה יותר 

מספר  ביןשלוש מתוך שש מדינות ההשוואה (אוסטרליה, פורטוגל ופינלנד). היחס לו בודומה 

 אנגליהבעובדים המספקים תמיכה פדגוגית קטן במיוחד באלברטה (קנדה) והמורים למספר ה

מעט בבישראל קטן  מנהלההניהול ועובדי המורים למספר חברי צוות המספר  ביןהיחס  .)4(

שלוש מתוך שש ו ב) ודומה ל, בהתאמה6-ו 4המשתתפות (ממוצע כלל המדינות ב יחס זהמ

על בישראל,  הממוצע של כיתות ןגודלואנגליה).  ]קנדה[מדינות ההשוואה (אוסטרליה, אלברטה 

 ממוצע כלל המדינות המשתתפותהמקביל בן הנתומ יותר - תלמידים 28המורים, הוא  יווחיפי ד

 .  )בכיתה תלמידים 26-ל 18בין כל שש מדינות ההשוואה (בתלמידים בכיתה) ו 24(

נמצא כי בתי ספר דוברי ערבית נוטים להיות גדולים  ,4.2ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .8

 הםאבל בשני מגזרי השפה  ,בהתאמה) ,תלמידים 487- תלמידים ו 513בתי ספר דוברי עברית (מ

תלמידים). היחס בין מספר  546ממוצע כלל המדינות המשתתפות (בתי הספר במ ניםעדיין קט

 14בבתי ספר דוברי עברית ( יחס זההתלמידים למספר המורים בבתי ספר דוברי ערבית גדול מ

עובדים המספקים המורים למספר המספר  ביןיחס ה). , בהתאמהתלמידים למורה 10 לעומת

 ),8( תבתי ספר דוברי ערביבהשוואה ל) 6תמיכה פדגוגית קטן יותר בבתי ספר דוברי עברית (

נהל בשני מגזרי שפה זהה ימהניהול ועובדי המורים למספר חברי צוות המספר  ביןואילו היחס 

וברי עברית דבבתי ספר  ןדלוגעולה על הממוצע של כיתות בבתי ספר דוברי ערבית  ן). גודל4(

בהשוואה ובשני מגזרי השפה הכיתות גדולות יותר  ,), בהתאמהתלמידים בכיתה 27לעומת  29(

  ).תלמידים בכיתה 24בממוצע כלל המדינות המשתתפות (לגודלן 
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  ישראלית-לאומית ופנים- השוואה בין –גודל בית ספר וגודל כיתה  4.2לוח 
  בין קבוצות כוח אדם בבתי ספר יחסהוממוצע , בתי ספרב מוריםהותלמידים הממוצע מספר 

   :ט'-כיתות ז'ן הממוצע של ט' וגודל-כיתות ז'שבהם 
  

מספר 
תלמידים 
בבתי ספר

*  

מספר 
מורים 
-בבתי
ספר

1  

יחס של 
מספר 

תלמידים 
למספר 
  מורים

יחס של 
מספר 
מורים 
למספר 
עובדים 

המספקים 
תמיכה 
  פדגוגית

יחס של 
מספר 
מורים 
למספר 

חברי צוות 
ניהול 

עובדי ו
  מנהל

גודל כיתה 
ממוצע

2  

  28  4  7  11  48  494  ישראל 

  24  6  14  12  45  546  כלל המדינות

  25  4  8  12  67  814  אוסטרליה

  26  4  4  18  18  335  אלברטה (קנדה)

  24  3  4  14  67  890  אנגליה

  21  6  12  8  27  221  פולין 

  23  8  7  10  109  1151  פורטוגל

  18  12  8  10  33  348  פינלנד

  בישראל:

  27  4  6  10  51  487  בתי ספר דוברי עברית

  29  4  8  14  39  513  בתי ספר דוברי ערבית

  2.18לוח   OECD (2014)לאומי:-למידע הביןמקור 
        נתונים ברמת בית הספר בכל מדינה.הדווחו על ידי מנהלים ומייצגים את ממוצע  ונתונים אל 1
   מתוך בה מתייחסים לכיתה אקראית שהם מלמדים הם ו ,ט'-דווחו על ידי מורים בכיתות ז' ונתונים אל 2
  השעות השבועית שלהם. מערכת 

 

מעסיק מנהלים בכל העולם. מנהלים התבקשו להתייחס לשלושה סוגים מחסור במשאבי אנוש  .9

צרכים  בעלישונים של כוח אדם: מורים מוסמכים ו/או איכותיים, מורים מתאימים לתלמידים 

מחסור בכל אחד מהם יש בו כדי  באיזו מידהמורים מקצועיים. הם התבקשו לאמוד ים ומיוחד

המורים  ישיעור מוצגים 4.3לוח בלפגוע ביכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית. 

שמנהליהם
של בית ספרם לספק  וכי מחסור במשאבים אנושיים פוגע ביכולתמדווחים  21

בית  פוגע ביכולתו שלגורם ה. נראה שהמחסור המדווח ביותר בישראל והנתפס כהוראה איכותית

(ובכלל זה המערך  הספר לספק הוראה איכותית הוא מחסור בעובדים המספקים תמיכה

 גבוה. שיעור זה 58%על כך עומד על  ודיווח המורים שמנהליהםבישראל שיעור  המסייע).

פינלנד) וכן ב 51% ועד באנגליה 19%-(מ שוואההמדינות המבארבע  המקבילשיעור המ

השני שנתפס בישראל כגורם  הנושא). 47%( המשתתפות מקביל בכלל המדינותהממוצע המ

מחסור במורים מוסמכים ו/או הפוגע ביכולת לספק הוראה איכותית הוא  שגםשיש בו מחסור 

והוא  53%ם מדווחים על כך עומד על המנהליהמורים המלמדים בבתי ספר ש איכותיים. שיעור

אוסטרליה) וכן ב 48%פינלנד ועד ב 17%-מ( השוואההמדינות מבארבע  המקבילשיעור המ גבוה

). בין ישראל לכלל המדינות המשתתפות 38%בכלל המדינות המשתתפות ( הממוצע המקבילמ

צרכים  ליעבמיומנים בהוראה לתלמידים המנהלים על מחסור במורים  ינמצא פער קטן בדיווח
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 שראלבי מוריםמה 52%מנהליהם של פוגע ביכולת לספק הוראה איכותית (, מה שמיוחדים

 ). בממוצע המדינות המשתתפות 48%לעומת 

ם יה, שיעור המורים בבתי ספר דוברי עברית שמנהל4.3ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .10

על מחסור בכוח אדם מכל סוג שהוא (מורים מוסמכים, מורים מקצועיים, עובדים  מדווחים

שמספקים תמיכה) הפוגע ביכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית גבוה מהשיעור המקביל 

 .)11%-ל 5%בין בבתי ספר דוברי ערבית (פער של 

  ישראלית- לאומית ופנים-השוואה בין – ייםאנוש םמחסור במשאבי 4.3לוח 
כי יכולתו של בית הספר לספק הוראה  יםם מדווחיהשיעור המורים שמנהל

  :גורמים שוניםאיכותית נפגעת "במידת מה" או "מאד" בשל 

  

מחסור 
במורים 

מוסמכים 
ו/או 

  איכותיים

מחסור 
במורים 

שמתאימים 
לתלמידים 
עם צרכים 

  מיוחדים

מחסור 
במורים 
  מקצועיים

מחסור 
בעובדים 
המספקים 

תמיכה 
(ובכלל זה 
המערך 
  המסייע)

  58  46  52  53  ישראל 

  47  19  48  38  כלל המדינות

  28  28  37  48  אוסטרליה

  46  31  45  30  אלברטה (קנדה)

  19  12  26  46  אנגליה

  32  2  20  13  פולין 

  67  24  43  27  פורטוגל

  51  5  56  17  פינלנד

  בישראל:

  62  48  54  55  בתי ספר דוברי עברית

  57  37  45  48  דוברי ערביתבתי ספר 

  2.19לוח  OECD (2014): לאומי-מקור למידע הבין

 

תוכנות, מחשבים,  (כגון מנהלים נשאלו גם באיזו מידה קיים מחסור בשורה של משאבים חומריים .11

 4.4לוח בבית הספר לספק הוראה איכותית.  ו שלפוגע ביכולת) הלמידה ועוד- חומרי הוראה

שמנהליהםהמורים  ישיעור יםצגומ
שיש בו כדי לפגוע  מחסור במשאבים חומריים על דיווחו 21

בישראל המחסור המדווח כפי שעולה מהלוח, . בית הספר לספק הוראה איכותית ו שלביכולת

ביותר על ידי מנהלים והנתפס כפוגע ביכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית הוא מחסור 

במחשבים או קיומם של מחשבים שאינם  רכי הוראה (מחסורובמחשבים המתאימים לצ

משיעור  בוהג -  59%על כך עומד על  יםם מדווחיהמתאימים). שיעור המורים בישראל שמנהל

 8%השיעורים נעים בין  : במדינות אלושוואההמדינות המכך בארבע  המדווחיםהמנהלים 

כלל המדינות גבוה גם מהשיעור המקביל בממוצע עור זה יפינלנד). שב( 46%-אוסטרליה) לב(

). לצד המחסור המדווח במחשבים, המנהלים מדווחים גם על מחסור בתוכנות 38%המשתתפות (

. 54%על כך עומד על  יםם מדווחיהשיעור המורים בישראל שמנהל מחשב המיועדות להוראה.

השיעורים נעים בין  נות אלובמדי -  השוואההמדינות מבארבע  קבילשיעור המהמ בוהשיעור זה ג



33 

 

ומהשיעור הממוצע המדווח במדינות המשתתפות  -פינלנד) ב( 46%-אוסטרליה) לב( 12%

דומה לשיעור המקביל בממוצע המדינות ב - 29%יותר של מורים בישראל,  נמוך). שיעור 37%(

 דה. למי-על מחסור בחומרי הוראה יםם מדווחיהעובדים בבתי ספר שמנהל - )27%פות (תהמשת

בולט במיוחד  פער, בין שני מגזרי השפה נמצא 4.4וכפי שעולה מלוח  ישראלי-פניםבמבט  .12

פוגע וכי מחסור זה  מחסור בחומרים בספרייה כי קיים ום דיווחיהבשיעור המורים שמנהל

דוברי בבתי ספר  61%עומד על  זהשל בתי הספר לספק הוראה איכותית. שיעור  םביכולת

 .בבתי ספר דוברי עברית 38%ערבית לעומת 

   ישראלית- לאומית ופנים-השוואה בין –מחסור במשאבים חומריים  4.4לוח 
כי יכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית נפגעת  יםם מדווחיהשיעור המורים שמנהל

  :"במידת מה" או "מאד" בשל גורמים שונים
  

מחסור 
במחשבים 
להוראה או 
מחשבים 
שאינם 
  מתאימים

מחסור 
בתוכנות 
מחשב 

להוראה או 
תוכנות 
שאינן 

  מתאימות

גישה 
מוגבלת 
  לאינטרנט

מחסור 
בחומרים 

בספרייה או 
חומרים 
שאינם 
  מתאימים

מחסור 
בחומרי 
-הוראה

למידה או 
חומרי 
-הוראה

למידה 
שאינם 
  מתאימים

  29  44  50  54  59  ישראל 

  26  29  30  37  38  כלל המדינות

  14  6  15  12  8  אוסטרליה

  15  17  25  25  33  (קנדה)אלברטה 

  13  18  15  14  22  אנגליה

  12  22  21  40  29  פולין 

  12  17  13  27  17  פורטוגל

  22  26  33  46  46  פינלנד

  בישראל:

  28  38  49  51  60  בתי ספר דוברי עברית

  33  61  54  65  46  בתי ספר דוברי ערבית

  2.19לוח  OECD (2014): לאומי-מקור למידע הבין

  

  ספרי - הביתהאקלים  4.3

בו מתרחש חלק הארי של הליך שבית הספר הוא סביבת העבודה העיקרית של המורה והמקום  .13

על היבטים הנוגעים הן  ניכרתהשפעה  ספרי-ביתלמידה. מחקרים מראים כי לאקלים ה-ההוראה

לימודיים בכל שלב בבית הישגים העל ה - לוואולי חשוב מכ ,לתלמידים והן למורים בבית הספר

עבריינות ואלימות, כבוד  ספרי:-ביתהספר. מחקר טאליס התייחס לשלושה היבטים של אקלים 

  שוררת בבית הספר.האווירה מהיבטים אלו השפעה על הלכל אחד . תלמיד- הדדי ויחסי מורה

אודות על מנהלים סדרת שאלות הנשאלו  עבריינות ואלימותנורמות התנהגות, בנושאי  .14

המורים  ישיעור יםצגומ 4.5לוח בלתלמידים.  מצדהתדירות של התנהגויות בעייתיות 

םיהשמנהל
החל , מתרחשות לפחות פעם בשבוע בבית ספרם מסוג זההתנהגויות כי  ודיווח 21
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, בישראל, 4.5לוח מ עולהפגיעה גופנית. כפי שב , וכלהדרך חבלה ברכוש ,באיחורים וחיסורים

בישראל שיעור הדיווח  ,עם זאת ות;נדיר ן תופעותאחרות, חבלה ברכוש וגנבות הכבמדינות רבות 

וגבוה מממוצע כלל המדינות  )פורטוגל(חוץ מ מדינות ההשוואהמשיעורו ב) גבוה 8%(

שיעור המשתתפות. תמונה דומה לזו מתקבלת גם בדיווח על פגיעה גופנית בקרב תלמידים (

עור ימדינות ההשוואה).  מעניין לציין כי שמלחמש  ואהבהשובישראל ובפורטוגל גבוה הדיווח 

התעללות מילולית בתדירות גבוהה בקרב תלמידים גבוה באלברטה של הדיווח על הישנות 

  ).13%בהשוואה לשיעורו בישראל ( בהתאמה) ,25%- ו 28%, 29%(קנדה), פינלנד ואוסטרליה (

 נמוךמדווחים על כך רים שמנהליהם המועור יבישראל ש – מורים מצדהתעללות מילולית ל אשר

   .ואף אפסי

, שיעור המורים שמנהליהם מדווחים על איחורים של 4.5ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .15

, גבוה משיעורם בבתי ספר דוברי 64%תלמידים לפחות פעם בשבוע בבתי ספר דוברי עברית, 

וגע לחיסורים של תלמידים: , בהתאמה). תמונה דומה מתקבלת בנ37%לעומת  64%ערבית (

  . בבתי ספר דוברי ערבית 34%בבתי ספר דוברי עברית לעומת  54%

-השוואה בין –בקרב תלמידים  עבריינות ואלימותנורמות התנהגות, : אקלים בית ספרי 4.5לוח 
  ישראלית- ופנים לאומית

לפחות פעם בבית ספרם ההתנהגויות הבאות מתרחשות מדווחים כי ם יהשיעור המורים שמנהל

  בשבוע:
  

  העתקות  חיסורים  איחורים

חבלה 
ברכוש 
  וגניבות

התעללות 
מילולית 
בקרב 

  תלמידים

פגיעה 
גופנית 
בקרב 

  תלמידים

התעללות 
מילולית 
  של מורים

  0  6  13  8  10  49  58  ישראל 

  3  2  16  4  13  39  52  כלל המדינות

  10  3  25  3  2  59  66  אוסטרליה

  3  2  29  2  5  62  70  אלברטה (קנדה)

  6  1  16  2  0  42  56  אנגליה

  0  0  8  4  40  38  51  פולין 

  5  5  15  7  13  33  58  פורטוגל

  4  0  28  2  2  64  86  פינלנד

  בישראל:

  0  4  12  8  11  54  64  בתי ספר דוברי עברית

  1  11  17  6  5  34  37  בתי ספר דוברי ערבית

  2.20לוח  OECD (2014): לאומי-מקור למידע הבין

שיעורי מוצגים  4.6בלוח מורים.  מצדהתדירות של התנהגויות בעייתיות  עלמנהלים נשאלו גם  .16

דיווחו על התנהגויות בעייתיות שמתרחשות לפחות פעם בשבוע אצלם:  21המורים שמנהליהם

ם המנהליהמורים שעור יישראל מובילה בש ,לוחעולה מה. כפי שאיחורים, חיסורים והפליה

פולין, אנגליה ואלברטה  נמצאותבסוף הרשימה  , ואילו)22%על איחורים של מורים ( יםמדווח

בלבד. בנוגע לחיסורים לפחות פעם בשבוע, ישראל אינה עומדת בראש  3%-5%(קנדה) עם 

 ,אולם היא קרובה לאוסטרליה ,עורי דיווח של מנהלים על חיסורים שבועיים של מוריםימבחינת ש

באוסטרליה). אחריהן  16%- בישראל ו 13%מדינות ההשוואה ( קרבהמצויה בראש הרשימה מ
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פולין  ,עורים אפסייםיובסוף הרשימה, בש ,בהתאמה) ,4%- ו 5%( אלברטה (קנדה) ופורטוגל

 . ) אין דיווח של מנהלים על הפליה מצד המורים1%פורטוגל (מ חוץופינלנד. בכל המדינות 

ם יהשיעור המורים בבתי ספר דוברי עברית שמנהל ,4.6וכפי שעולה מלוח  ישראלי-פניםבמבט  .17

לעומת  25%על איחורי מורים גבוה כמעט פי שניים משיעורם בבתי ספר דוברי ערבית ( יםמדווח

ם יהשמנהל חיסורים, שיעור המורים בבתי ספר דוברי עבריתל בנוגע). גם , בהתאמה13%

 . , בהתאמה)9%לעומת  14%( בבתי ספר דוברי ערבית םגבוה משיעור על איחורים יםמדווח

בקרב מורים  נורמות התנהגות : אקלים בית ספרי 4.6לוח 
  לאומית ופנים ישראלית-השוואה בין –

ההתנהגויות הבאות  מדווחים כים יהשיעור המורים שמנהל

  :מתרחשות לפחות פעם בשבועבבית ספרם של מורים 
  

  אפליה  חיסורים  איחורים
  0  13  22  ישראל 

  0  5  11  המדינותכלל 

  0  16  16  אוסטרליה

  0  5  5  אלברטה (קנדה)

  0  11  5  אנגליה

  0  1  3  פולין 

  1  4  18  פורטוגל

  0  1  11  פינלנד

  בישראל:

  0  14  25  בתי ספר דוברי עברית

  0  10  13  בתי ספר דוברי ערבית

  2.21לוח  OECD (2014): לאומי-מקור למידע הבין

  

המנהלים התבקשו לאמוד את מידת  הוא כבוד הדדי. ספרי-ביתנוסף של אקלים  היבט .18

בנוגע לחמישה היגדים שמשקפים כבוד הדדי: מערכת אמונות משותפות לצוות בנוגע  21הסכמתם

להוראה/למידה, שיתוף פעולה בין בתי ספר והקהילה המקומית, קיום דיון פתוח על קשיים, כבוד 

כבוד הדדי כחלק לבנוגע  נתוניםמוצגים  4.7בלוח . לעקרונות, ייחוס הצלחות לכל השותפים להן

מורים גבוה של שיעור בכלל המדינות המשתתפות, מהלוח,  עולה. כפי שספרי-אקלים ביתהמ

בישראל וקשורים לכבוד הדדי, הד" עם ההיגדים ום "מסכימים" או "מסכימים מאהמנהליש

מנהליהם של : מגזר שפה לפייותר. תמונה דומה מתקבלת גם בפילוח אף עורים גבוהים יהש

אין מבחינה זו ו ,ד" עם כל ההיבטים של כבוד הדדיו"מסכימים" או "מסכימים מא המורים מרבית

 .פערים בין שני מגזרי השפהכמעט 

  

  

                                                           

21
  הנתונים בלוח מתייחסים לשיעור המנהלים ש"מסכימים" או "מסכימים מאוד".  
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-פניםולאומית -השוואה בין –כבוד הדדי  אקלים בית ספרי: 4.7לוח 
  ישראלית

  רלוונטיים לבית ספרם:כי היגדים אילו המורים שמנהליהם מדווחים שיעור 
יש לצוות   

בית הספר 
מערכת 
אמונות 

ת ומשותפ
בנוגע 

 להוראה/
  למידה

יש שיתוף 
פעולה 

נרחב בין 
בית הספר 
והקהילה 
  המקומית

צוות בית 
הספר 

מקיים דיון 
פתוח על 

  קשיים

חברי צוות 
בית הספר 
מכבדים 
זה את 

עקרונותיו 
  של זה

בבית 
הספר נהוג 

לייחס 
הצלחות 

לכל 
השותפים 

  להן

  96  95  98  85  95  ישראל 

  90  93  93  75  87  כלל המדינות

  92  95  87  82  89  אוסטרליה

  96  95  95  89  96  אלברטה (קנדה)

  96  97  90  87  96  אנגליה

  89  92  92  85  92  פולין 

  84  92  89  87  90  פורטוגל

  85  93  95  66  90  פינלנד

  בישראל:

  96  95  98  83  90  בתי ספר דוברי עברית

  98  93  100  88  98  בתי ספר דוברי ערבית

  2.22לוח  OECD (2014): לאומי-מקור למידע הבין

  

. המורים התבקשו לאמוד את תלמיד-איכות יחסי מורההוא  ספרי- ביתנוסף של אקלים  היבט .19

בדרך כלל המורים תלמיד: -עם ארבעה היגדים שמשקפים איכות יחסי מורה 22מידת הסכמתם

רוב המורים בבית הספר הזה מאמינים שרווחת  ;מסתדרים היטב זה עם זהבבית הספר הזה 

אם  ;רוב המורים בבית הספר הזה מתעניינים במה שיש לתלמידים לומר ;התלמידים חשובה

כך התבקשו  לעתלמיד בבית הספר הזה זקוק לעזרה נוספת, בית הספר מספק לו אותה. נוסף 

מציג  4.8לוח בהיחסים בין המורים והתלמידים טובים. ש 23המנהלים לאמוד את מידת הסכמתם

כמו כפי שעולה מהלוח,  .ספרי-תלמיד כחלק מאקלים בית-יחסי מורהאת הנתונים בדבר 

 ,תלמיד עולה מתוך דיווחי המנהלים כי ככלל-בהיבט של "כבוד הדדי" גם בהיבט של יחסי מורה

וזאת בדומה  ,בישראל נוטים להיות טוביםט' בבתי הספר -היחסים בין מורים לתלמידים בכיתות ז'

שיעורים דומים וגבוהים של מורים לשש מדינות ההשוואה ולממוצע המדינות המשתתפות. 

 . תלמיד טובים-מדווחים אף הם על יחסי מורה

שיעור גבוה יותר של מורים בבתי ספר דוברי עברית , 4.8וכפי שעולה מלוח  ישראלי-פניםבמבט  .20

 97%רוב המורים מאמינים ברווחת התלמידים וגם מתעניינים במה שיש להם לומר ( כימדווחים 

בהתאמה).  ,77%-ו 74%לעמיתיהם בבתי ספר דוברי ערבית ( , בהשוואהבהתאמה) ,93%-ו

 .24על רקע תרבותי מפרשנות שונה של ההיגדים יםנובע שהפעריםייתכן 

                                                           

22
  הנתונים בלוח מתייחסים לשיעור המורים ש"מסכימים" או "מסכימים מאוד".  

23
  הנתונים בלוח מתייחסים לשיעור המנהלים ש"מסכימים" או "מסכימים מאד".   

24
       רוב המורים בבית הספר הזה מאמינים שרווחת התלמידיםבהיגד "תרגום של המילה "רווחה" לערבית (ל בנוגע  
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-לאומית ופנים-השוואה בין –תלמיד - יחסי מורה אקלים בית ספרי: 4.8לוח 
  ישראלית  

ההיגדים הבאים רלוונטיים לבית ספרםכי מנהלים שמדווחים מורים והשיעור ה
*:  

  

רלוונטיים לבית ההיגדים הבאים כי המורים מדווחים 
  :ספרם

מנהלים 
 מדווחים 

ההיגד כי 
הבא 

רלוונטי 
לבית 
  :ספרם

  

בדרך כלל 
המורים 
בבית 

הספר הזה 
מסתדרים 
היטב זה 

  עם זה

רוב 
המורים 
בבית 

הספר הזה 
מאמינים 
שרווחת 

התלמידים 
  חשובה

רוב 
המורים 
בבית 

הספר הזה 
מתעניינים 
במה שיש 
לתלמידים 

  לומר

אם תלמיד 
בבית 

הספר הזה 
זקוק 

לעזרה 
נוספת, 

בית הספר 
מספק לו 

  אותה

היחסים 
בין המורים 
והתלמידי
  ם טובים

  99  93  89  91  95  ישראל 

  98  91  92  96  95  כלל המדינות

  100  94  95  98  97  אוסטרליה

  98  96  98  99  97  אלברטה (קנדה)

  99  96  97  99  97  אנגליה

  99  97  92  92  95  פולין 

  99  96  93  98  98  פורטוגל

  98  97  95  98  96  פינלנד

  בישראל:

  99  92  93  97  96  בתי ספר דוברי עברית

  100  94  77  74  92  בתי ספר דוברי ערבית

   2.23לוח  OECD (2014): לאומי-הביןמקור למידע 
  מנהלים ש"מסכימים" או "מסכימים מאד" מורים וכולל  *

  

   

                                                                                                                                                                                     

"), המילה בערבית עלולה לקבל פרשנות רחבה יותר מהמילה המקורית באנגלית ומהמילה בעברית, וייתכן כי חלק חשובה
   ). welfareלעומת  leisureמהמורים שהשיבו על השאלון פירשו אותה כרווחה שקשורה לשעות הפנאי (



38 

 

  ספרית - מנהיגות בית 5פרק 

פעילות ללתפקוד בית הספר ו נוגעחשיבות בכל ה- מנהל בית הספר הוא מרכזי ורב ו שלתפקיד .1

 אףשיפור מתמיד של בית הספר וקידום ההוראה והלמידה בו. בד בבד עם המתקיימת בו, 

הישגיהם איננה ישירה, הוא משפיע על הארגון בבית על שהשפעתו של המנהל על תלמידים ו

המתרחש בכיתות. מנהלי ההוראה וועל  ,םתדוסגל המורים ותנאי עבעל האקלים, על הספר, 

הרשות  ,הורים, מערכת החינוךבתי ספר נמצאים בצומת המקשר בין מורים, תלמידים, 

המקומית והקהילה. בשנים האחרונות תחומי אחריותו של מנהל בית ספר הולכים ומתרחבים 

ויש לו יותר ויותר סמכות לקבל החלטות. המנהל הוא המנהיג בבית הספר ובשל כך הוא נדרש, 

סגל בית הספר,  בין היתר, לדאוג לעיצוב חזון בית הספר וליצירת אקלים הולם בו, להעצים את

את תכנון להוביל ולנהל משאבים אנושיים וחומריים, לקבל החלטות מבוססות נתונים וראיות, 

 . 25למידהבוראה והב הלימודים

למנהל בית ספר תרומה מכרעת לאיכות העשייה החינוכית, וההכרה ההולכת וגוברת  כיההבנה  .2

המכון  – 26ן המנהלים "אבני ראשה"מנהל כמנהיג פדגוגי, מצאו ביטוי בישראל בהקמתו של מכוב

הכשרה ופיתוח שם מכון ייעודי למנהלים ל ,מנהיגות חינוכית, בבין היתרהעוסק, הישראלי 

 מקצועי. 

יש בהם כדי להשפיע שבית הספר במנהל ה קשורים לעבודתהמחקר טאליס בחן מספר היבטים  .3

תיאור של  הראשון מובאבחלקו . 27ו. נושאים אלו מוצגים בפרק הנוכחירבות על המתרחש ב

ניסיונם  בעבודה (כמנהלים  - , ובחלקו השני מנהליםההמקצועי של ם ופיתוח תם, הכשרתםהשכל

סגנונות ניהול (בעיקר בהיבטים של ביזור מנהיגות ומנהיגות וכמורים). בחלק השלישי מתוארים 

סי שמוקצה להן, . בחלק הרביעי מוצגות פעילויות ניהול שונות ופרק הזמן היחממוקדת הוראה)

המכשולים לאפקטיביות שלהם כמנהלים. החלק האחרון עוסק בתחושת  -ובחלק החמישי 

 . 28הסיפוק של המנהלים בעבודה

   29ופיתוח מקצועי של מנהליםמקצועית השכלה, הכשרה  5.1

ט' בישראל  - כיתות ז'של  כל המנהלים מנהלי בתי ספר בישראל הם בעלי השכלה גבוהה. כמעט .4

הם בעלי תואר  5%-מהמנהלים הם גם בעלי תואר שני, ו 77%הם בעלי תואר ראשון לפחות.  

                                                           

25
  Wallace Foundation (2012). The School Principal as Leader. Guiding Schools to Better Teaching and Learning 

      www.wallacefoundation.org  
 

   http://www.avneyrosha.org.ilמידע נרחב על אודות המכון נמצא באתר של המכון בכתובת:   26
27

  .2בנספח  מובאלאומי - יןבתרגום הממצאים המרכזיים בנושא זה מתוך הדוח ה  
28

בשאלון 44ועל שאלה בשאלון למנהל,  39- ו 26, 22, 21, 19, 18, 8, 7, 6, 4, 3המידע שבפרק זה מתבסס על שאלות   

  נמצאים באתר ראמ"ה.  . שני השאלוניםלמורה
פרק זה מתמקד במנהלים ובבית הספר שהם מנהלים, לפיכך, הנתונים המוצגים בו מתייחסים לשיעורי מנהלים  29

  המדווחים על היבטים שונים ולא לשעורי המורים שמנהליהם מדווחים עליהם.



39 

 

משיעורם בבתי ספר  גבוהמנהלים בעלי תואר שני הבבתי ספר דוברי עברית שיעור  שלישי.

בעלי תואר שלישי המנהלים , בהתאמה). עם זאת, שיעור 66%לעומת  81%דוברי ערבית (

 בהתאמה). ,4%לעומת  8%בבתי ספר דוברי עברית (משיעורם  גבוהספר דוברי ערבית  בבתי

 הכשרה מקצועיתבמחקר טאליס התבקשו המנהלים להתייחס לשלושה מרכיבים של  .5

חינוכי, קורס או תכנית למינהל הפורמלית: קורס או תכנית להכשרת מנהלים או   תםבהשכל

הם התבקשו לציין אם השתתפו  כמו כןלהכשרת מורים, קורס או תכנית למנהיגות חינוכית. 

נו ומשנו למנהלים או גם לפני וגם אחרי ומשלמנהלים, אחרי  שמונובקורסים הללו לפני 

מרכיבי ההכשרה המקצועית של המנהלים ועיתוי ההשתתפות  יםצגומ 5.1לוח בלמנהלים. 

 . ישראלית-פניםלאומית ו-ן בהשוואה ביןבה

קורס להכשרת ב  פו) השתת89%, בישראל שיעור גבוה של מנהלים (5.1מלוח  עולהכפי ש .6

זה גבוה  נתון .)יםלפני ואחרי מינויים למנהל 10%-ו אחרי 33%, מינויים לפני 46%( מנהלים

 ,85%-ו 83%המשתתפות (ממוצע כלל המדינות בבמקצת מהנתון המקביל באלברטה (קנדה) ו

שוואה, פינלנד ופולין, שיעור המנהלים שהשתתפו בקורס המדינות המ יםבהתאמה). בשתי

כרבע מן המנהלים  ,בהתאמה). לעומת זאת ,100%-ו 96%להכשרת מנהלים גבוה ביותר (

בפורטוגל ובאנגליה וכשליש מן המנהלים באוסטרליה לא השתתפו כלל בקורס להכשרת 

 נראה שככלל שיעור קטן יותר של מנהלים השתתפו , קורס למנהיגות חינוכיתלאשר מנהלים. 

מן  ים. בישראל כשני שליש, בהשוואה לשיעור המשתתפים בקורס להכשרת מנהליםבו

שלוש מתוך שש מדינות שיעורם בבדומה ל, המנהלים השתתפו בקורס למנהיגות חינוכית

אחר אחד ואלברטה (קנדה) בקצה ההבקצה  ההשוואה. המדינות החריגות בעניין זה הן פולין

, מן המנהלים בישראל 92%השתתפו  בקורס להכשרת מורים. , בהתאמה)92% לעומת 42%(

כלל המדינות בממוצע הלשיעור וחמש מתוך שש מדינות ההשוואה שיעורם בבדומה ל

ואין  יד,מינויים לתפקשיעור גבוה של מנהלים היו מורים לפני שכן  ,המשתתפות. אין זה מפתיע

ה היא זהכשרת מורים. יוצאת דופן בעניין לקורס ב בלי להשתתףאפשרות לעבוד בהוראה 

  .השתתפו בקורס להכשרת מורים במדינה זומן המנהלים  55%רק : פורטוגל

 לפני בקורס להכשרת מנהליםכמחצית מן המנהלים השתתפו , 5.1, כפי שעולה מלוח בישראל .7

כלל המדינות בממוצע מהשיעור ההשוואה והמדינות מבארבע שיעורם יותר מ -תפקידם ל מונוש

עור גבוה יותר של מנהלים השתתפו בקורס להכשרת יבפינלנד ובפולין ש המשתתפות. רק

בהתאמה). שיעור המנהלים בישראל  ,60%-ו 70%( םשהתמנו לתפקיד לפנימנהלים 

 פחות משיעורם, 10% הואמינויים לתפקיד שהשתתפו בקורס להכשרת מנהלים לפני ואחרי 

ממוצע של כלל המדינות המשתתפות. שיעור המנהלים בישראל בכל שש מדינות ההשוואה וב

בארבע  םמשיעור גבוה. שעור זה 30%הוא  מינויים לפני בקורס למנהיגות חינוכיתשהשתתפו 

מתוך שש מדינות ההשוואה. שיעור המנהלים בישראל שהשתתפו בקורס למנהיגות חינוכית 

ממוצע של כלל בדומה לשיעורם במדינות ההשוואה ו, ב27%חר כניסתם לתפקיד הוא לא
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 במדינה זו של מנהלים נמוךשיעור : המדינות המשתתפות. יוצאת דופן בעניין זה היא אנגליה

. בישראל רוב המנהלים תפקיד) השתתפו בקורס למנהיגות חינוכית לאחר שהתמנו ל9%(

שיעורם דומה לב ,שהתמנו לתפקיד ניהול ים לפניבקורס להכשרת מור) השתתפו 81%(

מהמנהלים השתתפו בקורס להכשרת  10%ארבע מתוך שש מדינות ההשוואה. בישראל רק ב

מחצית ממדינות ההשוואה. בשתי שיעורם בבדומה ל תפקידם,מורים לפני ואחרי שהתמנו ל

הכשרת מורים לפני של מנהלים השתתפו בקורס לנמוך מאוד מדינות, פינלנד ואנגליה, שיעור 

בפולין. לפי דיווח עצמי של המנהלים, בבתי  39% , לעומתבהתאמה) ,5%-ו 3%( מינוייםואחרי 

בבתי  םמשיעור נמוך בקורס להכשרת מנהליםספר דוברי עברית שיעור המנהלים שהשתתפו 

בקורס גם שיעור השתתפותם של מנהלים ). , בהתאמה94%לעומת  88%ספר דוברי ערבית (

 65%בתי ספר דוברי ערבית (, בהשוואה לבבתי ספר דוברי עבריתנמוך  למנהיגות חינוכית

בקורס שיעור המנהלים בבתי ספר דוברי עברית שהשתתפו  )., בהתאמה72%לעומת 

 )., בהתאמה90%- ו 93%בבתי ספר דוברי ערבית ( מקבילדומה לשיעור ה להכשרת מורים

עברית קרב המנהלים בבתי ספר דוברי מ, 5.1ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .8

 33%, תפקידל יםמינוי לפניבקורס השתתפו  43% ,קורס להכשרת מנהליםשהשתתפו ב

שהשתתפו  ערביתקרב המנהלים בבתי ספר דוברי מ .תפקידמינוי להלפני ואחרי  12%-ו ואחרי

   מינוי האחרי  31%, ים לתפקידמינוי לפני בקורס השתתפו 56% ,30בקורס להכשרת מנהלים

קורס ב, כרבע מן המנהלים השתתפו בשני מגזרי השפה. תפקידמינוי להלפני ואחרי  6%-ו

לפני  והשתתפו ב מעט יותר מרבע מן המנהלים תפקיד,למינויים  לפנימנהיגות חינוכית ל

. לתפקיד מינויהלאחר נוכית המינוי לתפקיד וכרבע מן המנהלים השתתפו בקורס מנהיגות חי

ונו מש לפניקורס להכשרת מורים בשיעור המנהלים בבתי ספר דוברי עברית שהשתתפו 

). , בהתאמה60%לעומת  89%בבתי ספר דוברי ערבית ( מקבילשיעור ההמ גבוה למנהלים

שיעור  :מינויההשתתפות בקורס להכשרת מורים לפני ואחרי ל בכל הנוגעמצב זה מתהפך 

השתתפו בקורס להכשרת מורים לפני ואחרי  כיהמנהלים בבתי ספר דוברי ערבית שדיווחו 

לעומת  27%בבתי ספר דוברי עברית ( המקביל שיעור ההרבה יותר מתפקיד גבוה ל יםמינוי

 )., בהתאמה5%

  

                                                           

להכשרת מנהלים  משנה"ל התשע"ד נדרשת תעודת סיום של "התכנית החדשה החל , 8.4-1, סעיף 5ב/"תשעהחוזר מנכ"ל לפי  30

במכרזי  דים בתכנית זו כתנאי סף להשתתפותמכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים או אישור על לימו מטעםבמוסדות האקדמיים" 
  ניהול לכל מוסדות החינוך.
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  ישראלית-לאומית ופנים-השוואה בין –מקצועית של מנהלים ה תםמרכיבים בהכשר 5.1לוח 
  בהשכלתם הפורמלית:שיעור המנהלים שמדווחים על מרכיבים של הכשרה מקצועית 

  קורס להכשרת מורים  קורס למנהיגות חינוכית  קורס להכשרת מנהלים 

לפני   
המינוי 
  לתפקיד

אחרי 
המינוי 
  לתפקיד

לפני 
ואחרי 
המינוי 
  לתפקיד

לפני 
המינוי 
  לתפקיד

אחרי 
המינוי 
  לתפקיד

לפני 
ואחרי 
המינוי 
  לתפקיד

לפני 
המינוי 
  לתפקיד

אחרי 
המינוי 
  לתפקיד

לפני 
ואחרי 
המינוי 
  לתפקיד

  11  1  81  9  27  30  10  33  46  ישראל 

  18  8  64  23  31  24  22  37  25  כלל המדינות

  9  2  85  22  27  20  17  24  23  אוסטרליה

  11  0  87  33  24  34  23  21  39  (קנדה) אלברטה

  5  4  87  18  9  39  26  11  39  אנגליה

  39  7  37  10  18  14  14  26  60   פולין

  18  14  23  14  38  13  14  32  29  פורטוגל

  3  0  95  28  30  14  18  8  70  פינלנד

  בישראל:

  5  0  89  7  28  31  12  33  43  בתי ספר דוברי עברית 

  27  3  60  17  26  28  6  31  56  בתי ספר דוברי ערבית

  3.10לוח   OECD (2014):לאומי-מקור למידע הבין

החל משנת תשע"ד, כדי להיות מנהל בית ספר בישראל נדרשת השתתפות בקורס יש לציין כי  .9

מי , ותסוגי ההכשר& תשלהכשרת מנהלים בלבד. עם זאת מחקר טאליס מתייחס לשלו

בעל הכשרה נחשב "לעיל  הוצגומקצועית שההכשרה השל  המרכיבישלושת שהשתתף בכל 

לאומית -של מנהלים בהשוואה בין היקף ההכשרה המקצועית נתונים על 5.2לוח ב. "מקיפה

השתתפות  - . הנתונים חולקו לשלוש קטגוריות: "הכשרה מקיפה ביותר" ישראלית-ופנים

מרכיבי מ יםהשתתפות בשני -מקצועית; "הכשרה מקיפה" ההכשרה המרכיבים של ה תבשלוש

השתתפות במרכיב אחד בלבד של הכשרה  -מקצועית; "הכשרה מצומצמת" ההכשרה ה

בישראל יותר ממחצית מן המנהלים הם בעלי הכשרה מקיפה  כפי שעולה מהלוח,מקצועית. 

אנגליה. באלברטה (קנדה) ובפינלנד שיעור המנהלים בביותר, בדומה לשיעורם באוסטרליה ו

 ,70%-ו 80%( בקרב המדינות המשתתפות יםהובבעלי הכשרה מקיפה ביותר הוא מן הג

ובהתאם  ,)30%(הכשרה מקיפה בעלי עור גבוה יחסית של מנהלים יבהתאמה). בישראל גם ש

בפינלנד שיעור המנהלים  ).11%הכשרה מצומצמת ( מנהלים בעלינמוך יחסית של שיעור  זהל

כרבע מן המנהלים  :אוסטרליה ופולין -אחר בקצה ה ;)3%ביותר ( נמוךבעלי הכשרה מצומצמת 

 בעלי הכשרה מצומצמת.  במדינות אלו הם

עולה כי ככלל, יותר ממחצית מהמנהלים בשני מגזרי השפה  15מלוח  -ישראלי -במבט פנים .10

בבתי ספר דוברי  63%-בבתי ספר דוברי עברית ו 58%מדווחים על הכשרה מקיפה ביותר (

בבתי ספר דוברי  31%ערבית). נוסף על כך, כמעט עוד שליש מדווחים על הכשרה מקיפה (

בבתי ספר דוברי ערבית). רק כעשירית מן המנהלים מדווחים על הכשרה  28%-ית ועבר

 מצומצמת.  
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- השוואה בין –היקף ההכשרה המקצועית של מנהלים  5.2לוח 
  ישראלית- לאומית ופנים

בכל שלושת  כי השתתפושיעור המנהלים שמדווחים על 

מקצועית, בשניים מהם או במרכיב הכשרה ההמרכיבים של ה

  :אחד

  

הכשרה 
מקיפה 

ביותר
1  

הכשרה 
מקיפה

2  
הכשרה 
מצומצמת

3  

  11  30  59   ישראל

  9  21  67  המדינות כלל

  26  17  56  אוסטרליה

  7  14  80  (קנדה) אלברטה

  15  29  55  אנגליה

  16  43  41   פולין

  13  25  40  פורטוגל

  3  27  70  פינלנד

  בישראל:

  11  31  58  בתי ספר דוברי עברית 

  9  28  63  ערביתבתי ספר דוברי 

   3.11לוח   OECD (2014):לאומי-מקור למידע הבין
  : השתתפות בשלושה מרכיבים של הכשרה מקצועיתהכשרה מקיפה ביותר 1
  : השתתפות בשני מרכיבים של הכשרה מקצועיתהכשרה מקיפה 2
  : השתתפות במרכיב אחד של הכשרה מקצועיתהכשרה מצומצמת 3

  

למנהלים במהלך  בפעילויות לפיתוח מקצועי המיועדות םהשתתפותאודות על המנהלים נשאלו  .11

החודשים שקדמו למחקר. פיתוח מקצועי הוגדר במחקר "מכלול הפעילויות שמטרתן לפתח  12

שני סוגים של  עלאת הכישורים המקצועיים של אדם ואת הידע המקצועי שלו". המנהלים נשאלו 

מורים או פעילות חניכת קהילות מקצועיות, בהעוסק פיתוח מקצועי  - פיתוח מקצועי. האחד

 עלנשאלו גם קורסים, השתלמויות, כנסים או סיורים לצורך תצפית. המנהלים  - מחקרית; האחר

שני סוגי הפעילויות לפיתוח מקצועי לצד משך הזמן מוצגים   5.3בלוחמשך זמן הפעילויות. 

 5.3בלוח שעולה מהנתונים ה. הדפוס ישראלית-ופנים לאומית-בהשוואה בין הןשהוקדש ל

, סיוריםבכנסים ובהשתלמויות, בקורסים, ששיעור גבוה יותר של מנהלים משתתפים בהוא 

פעילות מחקרית. במורים ו תכיחנבקהילות מקצועיות, בפיתוח מקצועי ב בהשוואה להשתתפות

שיעור המנהלים בישראל שמשתתפים  –סיורים לכנסים ולהשתלמויות, לקורסים, ל אשר

, 83%- ו 86%ממוצע כלל המדינות המשתתפות (שיעורם בלמאוד  דומה אלובפעילויות 

שיעור המנהלים שמשתתפים בפעילויות הללו  ,). בחמש מתוך שש מדינות ההשוואהבהתאמה

עיות, נוגע לפיתוח מקצועי שעוסק בקהילות מקצוכל ה. לעומת זאת, בבקירוב 90%הוא 

הם כי ) מדווחים 48%) ובפינלנד (52%רק כמחצית מן המנהלים בישראל ( –מחקר בחונכות וב

ממוצע כלל המדינות המשתתפות. שיעורים גבוהים יותר של לדומה אלו, במשתתפים בפעילויות 

מוקדש המנהלים משתתפים בפעילויות הללו באלברטה (קנדה), אנגליה ואוסטרליה. הזמן 

 . ימים בשנה 13 הואי הסוגים בישראל לפעילויות משנ
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, בבתי ספר דוברי עברית שיעור המנהלים שמדווחים 5.3ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .12

על השתתפות בפיתוח מקצועי העוסק בקהילות מקצועיות, בחונכות למורים ובפעילות מחקרית 

משך הזמן שהקדישו , בהתאמה). 75%לעומת  53%נמוך משיעורם בבתי ספר דוברי ערבית (

ימים בבתי ספר דוברי  15-ימים בבתי ספר דוברי עברית ו 12המנהלים לפעילויות אלו הוא 

ערבית. בבתי ספר דוברי עברית, שיעור המנהלים שמדווחים על השתתפות בקורסים, 

בבתי  77%, לעומת 89%בהשתלמויות, בכנסים ובסיורים לצורך תצפית גבוה יותר ועומד על 

ימים בבתי ספר  11י ערבית. משך הזמן שהקדישו המנהלים לפעילויות אלו הוא ספר דובר

 ערבית.ימים בבתי ספר דוברי  18-דוברי עברית ו

  ישראלית-לאומית ופנים-השוואה בין –פיתוח מקצועי של מנהלים  5.3לוח 
פיתוח מנהלים בשל  ימי השתתפות (בממוצע)שתתפות ומספר השיעור ה

   :שקדמו למחקר החודשים 12-מקצועי ב
קהילות   

מקצועיות, 
חונכות 
למורים, 
פעילות 
  מחקרית

משך הזמן 
  (ימים)

קורסים, 
השתלמויות, 

כנסים, 
סיורים 
לצורך 
  משך הזמן (ימים)  תצפית

  13  86  13  59  ישראל 

  13  83  20  51  כלל המדינות

  8  93  8  84  אוסטרליה

  9  88  10  76  אלברטה (קנדה)

  5  94  6  79  אנגליה

  9  96  14  31  פולין 

  24  67  128  11  פורטוגל

  6  88  4  48  פינלנד

  בישראל:

  11  89  12  53  בתי ספר דוברי עברית

  18  77  15  75  בתי ספר דוברי ערבית

  3.14לוח   OECD (2014)לאומי: -מקור למידע בין

 הגורמים על אודות כדי לנסות להבין מדוע מנהלים אינם משתתפים בפיתוח מקצועי, הם נשאלו .13

גורמים מוצגים  5.4בלוח מקצועי.  בפיתוח המהווים, לתפיסתם, מכשול עיקרי להשתתפותם

-לאומית ופנים- המהווים מכשול להשתתפותם של מנהלים בפיתוח מקצועי בהשוואה בין

, מנהלים בישראל נטו לדווח בעיקר על שני גורמים: "התנגשות 5.4. כפי שעולה מלוח ישראלית

. שני 42% –, ו"היעדר קיומם של תמריצים" 57% –עות העבודה" שעות הפיתוח המקצועי בש

, בהתאמה). 35%-ו 43%אלה היו גם הגורמים העיקריים בממוצע כלל המדינות המשתתפות (

שיעור המנהלים שדיווחו על "התנגשות שעות הפיתוח בשעות העבודה"  כמכשול להשתתפות 

ם בארבע מתוך שש מדינות ההשוואה בפיתוח מקצועי היה הגבוה ביותר מתוך שבעת הגורמי

(אוסטרליה, אלברטה [קנדה], אנגליה ופינלנד). בפורטוגל הגורם המרכזי המהווה מכשול 

להשתתפות בפיתוח מקצועי היה, לפי דיווחי המנהלים, היעדר תמיכה מהמעסיק (בישראל 

ן הגורם ובשאר מדינות ההשוואה שיעור המנהלים שדיווחו על כך היה נמוך יחסית). בפולי

המרכזי שמהווה מכשול לפיתוח מקצועי הוא, בעיני המנהלים, המחיר הגבוה של הפיתוח 
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המקצועי. גם במדינות ההשוואה האחרות שיעור המנהלים שהצביעו על המחיר היקר כגורם 

שמהווה מכשול לפיתוח מקצועי היה גבוה יחסית, ואילו בישראל שיעור קטן דווקא של מנהלים 

 .  ורם זה מכשול לפיתוח מקצועי) רואים בג5%(

 בבתי ספר דוברי מנהלים, שיעור גבוה יותר של 5.4ישראלי, כפי שעולה מלוח - במבט פנים .14

, בהשוואה "התנגשות בשעות עבודה" מכשול להשתתפות בפיתוח מקצועירואים ב עברית

"היעדר תמריצים" כן ב, בהתאמה) ו43%לעומת  62%בבתי ספר דוברי ערבית ( לשיעורם

, בהתאמה). שיעור המנהלים בבתי ספר דוברי עברית שדיווחו 26%לעומת  48%להשתתף (

בבתי ספר דוברי  משיעורםמפי שניים  יותרעל חוסר זמן בשל מחויבויות משפחתיות היה 

) של מנהלים בשני מגזרי השפה 20%-בהתאמה). שיעור דומה (כ ,11%לעומת  26%ערבית (

 של מנהלים בשני מגזרי נמוכיםמתאים להם. שיעורים דומים ושעדר פיתוח מקצועי דיווחו על הי

עמידה - הגבוה של הפיתוח המקצועי ואי המחירעל היעדר תמיכה מהמעסיק, גם  הצביעו השפה

  ). 13%-ל 1%(בין  מוקדמותבדרישות 

  ישראלית -לאומית ופנים-השוואה בין – מכשולים להשתתפות מנהלים בפיתוח מקצועי 5.4לוח 
כי הגורמים הבאים מהווים מכשול להשתתפותם שיעור המנהלים ש"מסכימים" או "מסכימים מאד" 

   בפיתוח מקצועי:
  

התנגשות 
בשעות 
  העבודה

היעדר 
  תמריצים

חוסר זמן 
בשל 

מחויבויות 
  משפחתיות

אין 
פיתוח 
מקצועי 
  מתאים

היעדר 
תמיכה 

  מהמעסיק

פיתוח 
מקצועי 
  יקר מדי

אי עמידה 
בדרישות 

קדם 
  מתאימות

  1  5  12  21  22  42  57   ישראל

  7  30  21  22  13  35  43  המדינות כלל

  1  32  9  10  28  34  61  אוסטרליה

  4  32  15  12  36  40  63  (קנדה) אלברטה

  3  30  4  8  17  18  57  אנגליה

  7  43  20  37  15  37  30   פולין

  23  64  82  54  12  71  41  פורטוגל

  2  10  9  16  18  30  42  פינלנד

  בישראל: 

  1  6  13  21  26  48  62  בתי ספר דוברי עברית 

  2  2  10  22  11  26  43  בתי ספר דוברי ערבית

  3.15לוח   OECD (2014)לאומי:-מקור למידע הבין

  

  ניסיונם של מנהלים בעבודה 5.2

ל עכמנהל אלא גם  תםספר שנות עבודעל מלא רק  - ם בעבודהנניסיו עלנשאלו  המנהלים .15

לפני או  בהוראהשכן מנהלי בתי ספר צוברים שנות ניסיון רבות  ,כמורים תםעבודשנות מספר 

, בניהול ובהוראה בעבודה המנהליםשל  נםניסיו נתונים על 5.5לוח היותם מנהלים. ב תוך כדי

הוא בניהול בעבודה של המנהלים בישראל  ןניסיוהמספר שנות לוח, מה עולהכפי שבשנים. 

בוה ממספרן וגשנים)  9(כלל המדינות המשתתפות ממוצע ב ןלמספרדומה בממוצע, בשנים  10
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שנות ניסיון,  10-3 מן המנהלים בישראל הם בעלי 42%ארבע מתוך שש מדינות ההשוואה. ב

שלוש אך נמוך משיעורם ב )46%ממוצע של כלל המדינות המשתתפות (שיעורם בבדומה ל

שנות ניסיון לעומת  20-11מתוך שש מדינות ההשוואה. כשליש מן המנהלים בישראל הם בעלי 

ובשלוש מתוך שש מדינות  המשתתפותמדינות הכרבע מן המנהלים בממוצע של כלל 

 . ההשוואה

של מנהלים בבתי ספר דוברי  עבודתםממוצע שנות  ,5.5ישראלי וכפי שעולה מלוח -פניםבמבט  .16

קרוב בהתאמה).  ,שנים 9-שנים ו 10בבתי ספר דוברי ערבית ( עמיתיהםלזה של עברית דומה 

-בבתי ספר דוברי עברית ו 17%לחמישית מן המנהלים הם בעלי ניסיון של פחות משלוש שנים (

בבתי ספר  בניהולשנות ניסיון  20-11 בעלישיעור המנהלים בבתי ספר דוברי ערבית).  19%

בהתאם בהתאמה).  ,18%- ו 35%בבתי ספר דוברי ערבית ( םורדוברי עברית כפול כמעט משיע

מזה של מנהלים  נמוךשנות ניסיון בבתי ספר דוברי עברית  10-3בעלי שיעור המנהלים  לזה

בתי של ם המנהלישהיות  ,בהתאמה). אין זה מפתיע ,50%- ו 40%בבתי ספר דוברי ערבית (

 .כפי שהוצג לעיל ,דוברי עברית מעמיתיהם בבתי ספרבממוצע ספר דוברי ערבית צעירים 

נמצא כי בישראל , 5.5וכפי שעולה מלוח  בהוראהמספר שנות ניסיון של מנהלים  בעניין .17

שנות העבודה בכלל המדינות ממוצע מ מעט יותר – בממוצע שנים 23-כ בהוראהמנהלים עבדו 

בישראל שלוש מתוך שש מדינות ההשוואה. כרבע מן המנהלים בשנים) ו 21המשתתפות (

ממוצע כלל המדינות ב נמוך בהשוואה לשיעורםשיעור  בהוראה,שנות ניסיון  20-11 מדווחים על

בישראל מן המנהלים  יםשלוש מתוך שש מדינות ההשוואה. כשני שלישב) ו29%המשתתפות (

ממוצע כלל ב בוה בהשוואה לשיעורםשיעור ג בהוראה,שנות ניסיון ויותר  20מדווחים על 

 שלוש מתוך שש מדינות ההשוואה. ב) ו51%המשתתפות (המדינות 

 בהוראהשל מנהלים בעבודה  נם, ממוצע שנות ניסיו5.5ישראלי וכפי שעולה מלוח -פניםבמבט  .18

שיעור המנהלים , תי ספר דוברי עבריתבשנים. ב 23זהה בשני מגזרי השפה בישראל ועומד על 

לעומת  10%בבתי ספר דוברי ערבית (ל המקבישיעור הכפול מ בהוראהשנות ניסיון  10-3 בעלי

בבתי בהוראה נמוך שנות ניסיון  20-11בעלי שיעור המנהלים  זה,). בהתאם ל, בהתאמה5%

  ). , בהתאמה34%לעומת  22%בבתי ספר דוברי ערבית ( םשיעורבהשוואה לספר דוברי עברית 
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  ישראלית - לאומית ופנים-השוואה בין –ניסיונם של מנהלים בעבודה  5.5לוח 
  

  :שני התפקידיםשלהם בומספר שנות הניסיון  בהוראהו בניהול ניסיון בעבודה בעלישיעור המנהלים 

  מספר שנות עבודה כמורה  מספר שנות עבודה כמנהל   

  

ממוצע 
שנות 
  ניסיון

פחות 
 3-מ

שנות 
  ניסיון

10-3 
שנות 
  ניסיון

20-11 
שנות 
  ניסיון

-יותר מ
20 

שנות 
  ניסיון

ממוצע 
שנות 
  ניסיון

פחות 
 3-מ

שנות 
  ניסיון

10-3 
שנות 
  ניסיון

20-11 
שנות 
  ניסיון

-יותר מ
20 

שנות 
  ניסיון

  66  25  9      0  23  9  30  42  18  10  ישראל 

  51  29  17  3  21  9  24  46  20  9  כלל המדינות

  76  15  7  1  27  4  24  57  15  8  אוסטרליה

  53  29  18  0  21  5  21  57  17  8  אלברטה (קנדה)

  69  23  6  2  24  1  24  54  20  7  אנגליה

  79  17  3  1  25  13  38  34  15  11  פולין 

  56  30  12  1  21  6  18  36  39  7  פורטוגל

  35  36  26  3  17  13  36  37  14  11  פינלנד

  בישראל:

בתי ספר דוברי 
  68  22  10  0  24  8  35  40  17  10  עברית

בתי ספר דוברי 
  ערבית

9  19  49  18  14  23  0  5  35  61  

  3.12לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין

  

  סגנונות ניהול  5.3

) מתייחסת בעיקר לשיתוף של גורמים נוספים distributed leadership( מנהיגות מבוזרת  .19

מורים, הורים ותלמידים. מנהיגות מבוזרת מתאפיינת בשיתוף פעולה  גוןבהנהגת בית הספר, כ

אחריותיות משותפת. בחלק זה בניהול שמעצים את הסגל ודגש על בבתהליכי קבלת החלטות, 

כדי לעמוד על להיבט זה שאלות הרלוונטיות ה לעמנהלים הניתוח של תשובות  באושל הדוח י

-הביתאוטונומיה הבסיס לניתוח  משמשמידת המנהיגות המבוזרת בבית הספר (אותו מידע 

ספריים אל מול רמת המדינה. - ביתגורמים שיתוף  באמצעותנבחן הנושא בו ש ,4ת בפרק ספרי

 ). כאן הנושא נבחן על ידי שיתוף גורם כלשהו, כולל המדינה

ם  עם שלושה היגדים תמידת הסכמוהן המורים על מנהלים במחקר טאליס נשאלו הן ה .20

בלוח צוות המורים, ההורים והתלמידים.  :קשורים לשיתוף שלושה קהלים בקבלת החלטותה

-שיתוף קהלים שונים, תגובות מנהלים ותגובות מורים בהשוואה בין על תוניםמוצגים נ 5.6

בישראל שיעור המנהלים שמדווחים על שיתוף , לוחהמעולה כפי ש. ישראלית-פניםלאומית ו

, ואינו שונה משש מדינות ההשוואה או )98%מאוד ( צוות בית הספר בקבלת החלטות גבוה

 67%רק ים בישראל, לעומת זאת, מקרב המורכלל המדינות המשתתפות. מהממוצע של 

שבית הספר משתף אותם בקבלת החלטות. פער זה בין תפיסות מאוד  מסכימים או מסכימים

וות המורים קיים לא רק בישראל אלא גם בשש צשיתוף בנוגע להמנהלים לתפיסות המורים 

ההלימה בין תפיסות - מדינות ההשוואה ובממוצע כלל המדינות המשתתפות. לעומת אי
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לשיתוף הצוות בקבלת החלטות, בישראל שיעור המנהלים בנוגע המנהלים ותפיסות המורים 

תלמידים בקבלת החלטות דומה לשיעור המורים על שיתוף שמדווחים על שיתוף הורים או 

שמדווחים על כך, ובשני המקרים שיעור המנהלים או המורים שמדווחים על שיתוף הורים או 

כלל המדינות בממוצע חמש מתוך שש מדינות ההשוואה וב יעורםהשוואה לשתלמידים נמוך ב

מורים מדווחים על של מנהלים ונמוך של המשתתפות. למעשה רק בישראל ובפינלנד שיעור 

 ). בהתאמה ,60%-ו 53%בהתאמה; בפינלנד:  ,60%- ו 55%שיתוף הורים (בישראל: 

לאומית -ההשוואה הבין תמונה דומה לזו של, 5.6ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .21

פער בשיעור המנהלים ביניהם  קיים. בישראל מתקבלת בהשוואה בין שני מגזרי השפה

שיעור ין בשני מגזרי השפה אין כמעט פער ב .שמדווחים על שיתוף הצוות בקבלת החלטות

), וגם בקירוב 55%שמדווחים על שיתוף ההורים בקבלת החלטות (לשיעור המורים המנהלים 

ר דוברי עברית כמעט אין הבדל בין שיעור המנהלים לבין שיעור המורים שמדווחים על בבתי ספ

בין שיעור  פערבהתאמה). בבתי ספר דוברי ערבית קיים  ,50%-ו 58%שיתוף תלמידים (

לעומת  43%שמדווחים על שיתוף תלמידים בקבלת החלטות (לבין שיעור המורים המנהלים 

 ). , בהתאמה63%
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לאומית -השוואה בין –יתוף קהלים שונים, תגובות מנהלים ותגובות מורים ש 5.6לוח 
  ישראלית-ופנים

שיעור המנהלים והמורים ש"מסכימים" או "מסכימים מאד" כי הם  משתפים בקבלת 

  החלטות את הקהלים הבאים:
  תגובות מורים  מנהליםתגובות   
  

משתפים 
את הצוות 
בקבלת 
החלטות 

- בית
  ספריות

משתפים 
את 

ההורים 
בקבלת 
החלטות 

- בית
  ספריות

משתפים את 
התלמידים 

בקבלת 
החלטות 

  ספריות- בית

משתפים 
את הצוות 
בקבלת 
החלטות 

- בית
  ספריות

משתפים 
את 

ההורים 
בקבלת 
החלטות 

- בית
  ספריות

משתפים 
את 

התלמידי
ם בקבלת 
החלטות 

- בית
  ספריות

  55  60  67  53  55  98  ישראל

  66  75  74  76  82  98  כלל המדינות

  61  70  64  80  85  98  אוסטרליה

  74  87  81  80  89  97  אלברטה (קנדה)

  75  67  57  92  73  97  אנגליה

  82  89  77  95  96  100  פולין

  70  84  74  78  91  99  פורטוגל

  65  60  75  69  53  98  פינלנד

  בישראל: 

  56  59  66  50  51  97  בתי ספר דוברי עברית 

  53  62  70  63  66  100  בתי ספר דוברי ערבית

  3.35 -ו web 3.34ות לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין

   

שיתוף צוותי המורים, ההורים והתלמידים בקבלת  בדברשתוארו לעיל  המנהלים דיווחיעל סמך  .22

באמצעות מדד זה  .31מנהיגות מבוזרת""מדד  OECD-נבנה על ידי ההחלטות בית ספריות 

לא נמצא קשר בישראל,  .צוות הניהולשל הרכב הלבין היבט זה של ניהול בין נבדק הקשר 

בתי ספר : בקשר ת נמצאבבתי ספר דוברי עברי, אולם בבתי ספר דוברי ערביתביניהם מובהק 

נכללים מורים יש רמות גבוהות יותר של מנהיגות מבוזרת. אין זה  שלהםשבצוות הניהול 

חריות והמנהיגות עם צוות שיש לחלוק את הא הואהעיקרון של מנהיגות מבוזרת , שכן מפתיע

כאשר כך, . , ושילוב מורים בצוות הניהול הוא אחד הביטויים של ביזור המנהיגותבית הספר

לייצוג של מורים בבתי ספר דוברי עברית מתורגם  דברה ,המנהל טוען למנהיגות מבוזרת

 . בניהול בית הספר

 46%בישראל  .בות לבדי"הסכמתם עם ההיגד "אני מקבל החלטות חשובנוגע למנהלים נשאלו  .23

בפינלנד  מהשיעור המקבילמעט ב נמוך שיעור זה. היגדהד עם ומן מנהלים הסכימו והסכימו מא

 ). לעומת זאת מעט35%ממוצע המדינות המשתתפות (השיעור המקביל במן  וגבוה) 51%(

עם היגד זה מאוד  מנהלים באוסטרליה, באלברטה (קנדה) ובאנגליה הסכימו והסכימומאוד 

" כמי שבסופו של דבר מקבל את י, בהתאמה). אפשר לפרש "לבד15%-ו 15%, 13%(

                                                           

31
בנה מדדים כגון מדד זה של מנהיגות  OECD-ה סלצורך בדיקת קשרים בין היבטים ומדדים שונים במחקר טאלי  

היא לא להשתמש בערכים של מדדים אלו להשוואה בין מדינות אלא לניתוח   OECD-מבוזרת, עם זאת, ההמלצה של ה

   קשרים בלבד בין מאפיינים שונים במחקר.
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או מחליט גם אילו שיתופים יתקיימו  ,ההחלטה לאחר התייעצויות ודיונים עם ההנהגה והמורים

פרשנות שאכן מתיישבת עם התמונה  ,בתוך בית הספר (לעומת שיתופים עם גורמים חיצוניים)

 . תספרי-ביתת האוטונומיה המידל בנוגע 4שהוצגה בפרק 

עם ההיגד "אני מקבל מאוד  בבתי ספר דוברי עברית שיעור המנהלים שהסכימו והסכימו .24

 52%בבתי ספר דוברי ערבית ( מקבילשיעור ההבמידה ניכרת מ גבוההחלטות חשובות לבדי" 

    )., בהתאמה30%לעומת 

), מתייחסת instructional leadership( הוראה-מנהיגות ממוקדת, או מנהיגות חינוכית .25

בית ספר מבחינת ההוראה בכיתות. מנהיגות ההובלת ל נוגעבעיקר למעורבות המנהל בכל ה

 התמקדות באמצעותוונות לקידום למידה, וזאת הוראה מתייחסת לפעולות שמכֻ -ממוקדת

עבור תלמידים ומורים (באמצעות פיתוח מקצועי), בבהוראה איכותית, פיתוח תרבות למידה 

מעשה הניהול של מנהלים בהשוואה  מוצג 5.7לוח ב. יו"במשוב למורה על ההוראה, וכמתן 

הם מבצעים תשע  32תכיפות באיזו. המנהלים התבקשו לאמוד ישראלית-פניםו בין לאומית

שנבחנו במחקר  פעילויות הניהול, מתוך כלל  5.7 מלוח עולה. כפי שנתונותפעילויות ניהול 

טאליס, השיעור הגבוה ביותר של דיווחי מנהלים בישראל הוא בהקשר של נקיטת צעדים לוודא 

). זאת הפעולה הנפוצה 82%ם (השהמורים יראו עצמם אחראים לתוצרי הלמידה של תלמידי

) 84%), באלברטה (קנדה) (82%), באוסטרליה (92%לפי דיווחי מנהלים בפולין (גם ביותר 

). פעולה נפוצה נוספת בקרב מנהלים 75%בכלל המדינות המשתתפות ( כן), ו83%יה (ובאנגל

שיעור המנהלים בישראל  :בישראל היא שיתוף פעולה עם מורים לפתרון בעיות משמעת

מדינות ההשוואה וכלל המדינות  קרבשהוא הגבוה ביותר מ ,81%שמדווחים על כך עומד על 

מבחינת שיעור המנהלים שמדווחים על מסירת מידע  המשתתפות. פולין ופורטוגל מובילים

המדינות שיעור  שארבהתאמה). ב ,84%-ו 81%ספר ועל הישגי התלמידים (הלהורים על בית 

יוצאת דופן בעניין זה  בקירוב. 60%-70% המנהלים שמדווחים על העברת מידע להורים הוא

צה ביותר בקרב המנהלים בלבד. מעניין שהפעילות הנפו 25% שלהיא פינלנד, עם שיעור 

ואילו  ,)82%הוא שיתוף פעולה עם מנהלים בבתי ספר אחרים ( ,לפי הדיווח שלהם ,בפינלנד

פעולה עם מנהלי בתי ספר אחרים עומד על  על שיתוףבישראל שיעור המנהלים שמדווחים 

צפייה ל בנוגענקודה מעניינת היא שיש הבדלים בין המדינות השונות עוד בלבד.  37%

 באלברטה (קנדה) ובאנגליה שיעור המנהלים שמדווחים על כך גבוה יחסית :עורים בכיתהבשי

ממוצע שיעורם בדומה ל כךבישראל שיעור המנהלים שמדווחים על  .בהתאמה) ,78%-ו 76%(

), 33%באוסטרליה ( נמצאושיעור נמוך יותר  ,בהתאמה) ,49%-ו 48%המדינות המשתתפות ( 

תוך בשתי המדינות האחרונות זאת הפעולה הפחות נפוצה מ; )11%) ובפינלנד (5%בפורטוגל (

  .כלל הפעולות שנבחנו

                                                           

32
    לעתים קרובות" או "הנתונים בלוח מתייחסים לשיעור המורים שדיווחו שהם עושים שימוש בדרך הערכה מסוימת   

  "."בכל השיעורים או כמעט בכולם    
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 - , בכל הפעילויות שקשורות למנהיגות ממוקדת5.7ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .26

הוראה נמצא כי מנהלים בבתי ספר דוברי ערבית, בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי 

יותר. למשל, בנוגע לנקיטת צעדים כדי לוודא שהמורים יראו  יםגבוה יםמדווחים בשיעור עברית,

מן המנהלים בבתי ספר דוברי ערבית  96%עצמם אחראים לתוצרי הלמידה של תלמידיהם, 

מן המנהלים בבתי ספר  76%מדווחים כי הם עושים זאת באופן תדיר או תדיר מאוד, לעומת 

 . דוברי עברית

  ישראלית-ופנים השוואה בין לאומית –מעשה הניהול של מנהלים  5.7לוח 
  ":"לעתים קרובות" או "לעתים קרובות מאד הבאותניהול העוסקים בפעילויות  כי הםשיעור המנהלים שמדווחים 

  
  
  

  
נקיטת 

 כדי צעדים
לוודא 

שהמורים 
יראו עצמם 
אחראים 
לתוצרי 

הלמידה של 
  התלמידים

עבודה 
בשיתוף 

פעולה עם 
המורים 

כדי 
לפתור 
בעיות 

משמעת 
  בשיעורים

נקיטת  
 צעדים

כדי לוודא 
שהמורים 
מקבלים 
 עליהם

אחריות 
לשיפור 
כישורי 

ההוראה 
  שלהם

קידום 
שיתוף 

פעולה בין 
המורים 
לשם 
פיתוח 
דרכי 

הוראה 
  חדשות

מסירת 
מידע 

להורים על 
בית הספר 
ועל הישגי 
  התלמידים

 פתרון
בעיות 

במערכת 
השעות 
בבית 
  הספר

בדקתי 
נהלים 
ודוחות 
של בית 
הספר 
כדי 

לאתר 
טעויות 
  ושגיאות

 צפייה
בשיעורים 

  בכיתה

 שיתוף
פעולה עם 
מנהלים 
בבתי 
ספר 
  אחרים

  37  48  54  57  66  68  76  81  82  ישראל 

  62  49  61  47  66  64  69  68  75  כלל המדינות

  59  33  62  26  78  64  76  35  82  אוסטרליה

  63  76  47  42  75  71  79  81  85  אלברטה (קנדה)

  58  78  41  18  71  61  75  40  83  אנגליה

  61  62  61  41  81  63  72  71  92  פולין 

  57  5  37  67  84  61  63  70  74  פורטוגל

  82  11  45  75  25  57  40  70  44  פינלנד

  בישראל:

  31  38  38  49  57  60  69  80  76  בתי ספר דוברי עברית

  53  73  96  79  90  87  93  85  96  בתי ספר דוברי ערבית

  3.2לוח   OECD (2014)לאומי:-מקור למידע הבין

  מנהלים  המוקדש למגוון פעילויותיהם של חלוקת הזמן  5.4

שיעור  עלחלוקת הזמן של המנהלים במהלך השנה. המידע ל בנוגעבמחקר טאליס נאסף מידע  .27

ישראלית -לאומית ופנים-ווחי מנהלים ובהשוואה ביןמוקדש למשימות נבחרות לפי דיההזמן 

המשימות והישיבות שתופסות את המקום הראשון  להיווכח כילא מפתיע  .5.8 לוחב צגמו

הן וזאת על פי דיווחי המנהלים נוגעות לניהול, ארגון ומנהיגות,  ןמוקדש להההזמן  משךמבחינת 

מוקדש הבישראל והן במדינות ההשוואה ובממוצע המדינות המשתתפות. עם זאת, שיעור הזמן 

מדינות ההשוואה וממוצע המדינות בקרב ביותר  נמוך) הוא ה35%שראל (בי אלולמשימות 

בפינלנד. ישראל  48%באלברטה (קנדה) עד  39%-מנע  הןל צההזמן המוקמשך  .המשתתפות

 מנהלים מדווחים שהם מקדישים :ישיבות הנוגעות לתכנון לימודים ולהוראהבמובילה במשימות ו

, פורטוגלבבפינלנד ו .מזמנם. שיעור דומה התקבל מדיווחי מנהלים באלברטה (קנדה) 24% להן

לקשר עם  נוגעהמנהל מוקדש לתכנון לימודים והוראה. בכל השל  נומזמ 18%רק  לעומת זאת,
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 מדינות המשתתפות:לעמיתיהם במאוד  הורים ועם הקהילה המקומית המנהלים בישראל דומים

  .7%-ל 4% בין –קשר עם הקהילה , ול12%- ל 10% הורים נע בין הזמן המוקדש לקשר עם

, כפי בשני מגזרי השפה דובין המשימות השונות דומה מאבישראל  םשל מנהלי זמנםחלוקת  .28

של מנהלים בשני מגזרי השפה מוקדש למשימות הנוגעות  נם. יותר ממחצית זמ5.8שעולה מלוח 

מנהלים  ,למשימות הנוגעות לניהול, ארגון ומנהיגותתכנון לימודים. ללניהול ומשימות הנוגעות 

דוברי ערבית עמיתיהם בבתי ספר ל בהשוואהבבתי ספר דוברי עברית מקדישים מעט יותר זמן 

, בהתאמה). אשר למשימות הנוגעות לתכנון לימודים ולהוראה, מנהלים בבתי ספר 30%-ו 36%(

-ו 26%ם בבתי ספר דוברי עברית (דוברי ערבית מקדישים מעט יותר זמן בהשוואה לעמיתיה

, בהתאמה). יש דמיון בין שני מגזרי השפה גם בשיעור הזמן המוקדש לקשר עם תלמידים, 23%

 .עם הורים ועם הקהילה

  ישראלית-לאומית ופנים-השוואה בין –מנהלים  חלוקת זמנם של 5.8לוח 
כל הזמן המוקדש ל( הבאות, על פי דיווחיהםשיעור הזמן שמנהלים מקדישים למשימות 

  )100% -ב םהמשימות יחד מסתכ

  

משימות 
וישיבות 
הנוגעות 
לניהול, 
ארגון 

  ומנהיגות

משימות 
וישיבות 
הנוגעות 
לתכנון 
לימודים 
  ולהוראה

קשר עם 
התלמידים 
(בכלל זה 

ייעוץ ושיחות 
שאינם חלק 

 ,מההוראה
ענייני 

  משמעת)

קשר עם 
ההורים 
(הן קשר 
רשמי והן 
קשר לא 

  רשמי)

עם קשר 
הקהילה 
המקומית 
והאזורית, 
עם חברות 
מסחריות 

ועם 
  אחר  התעשייה

  3  7  12  19  24  35  ישראל 

  4  7  11  15  21  41  כלל המדינות

  3  7  12  14  17  47  אוסטרליה

  1  4  12  21  23  39  אלברטה (קנדה)

  4  6  10  16  21  43  אנגליה

  3  7  10  15  23  42  פולין

  5  7  11  14  18  45  פורטוגל

  4  5  10  14  18  48  פינלנד

  בישראל:

  4  7  12  18  23  36  בתי ספר דוברי עברית 

  2  8  13  20  26  30  בתי ספר דוברי ערבית

  3.1לוח   OECD (2014)לאומי:  -מקור למידע הבין

  סוגיות שמהוות מכשול לאפקטיביות שלהם   בנוגע לתפיסות מנהלים  5.5

קשורים הגורמים צוינו בשאלון  .שלהםמכשול לאפקטיביות המהוות  על סוגיותמנהלים נשאלו  .29

כגון קשורים לתפקיד (ה) וגורמים יו"בוכ ספרי- ביתהיעדרות מורים, תקציב  גוןספר (כהלבית 

 אלוגורמים  לדעתם, ,33הזדמנויות לפיתוח מקצועי). המנהלים התבקשו לציין באיזו מידה

תפיסות המנהלים  ותצגומ 5.9לוח במהווים מכשול לאפקטיביות שלהם בניהול בית הספר. 

שני המכשולים הנפוצים  עולה מהלוח,. כפי שישראלית-פניםו לאומית- בהשוואה בין בנושא זה

                                                           

33
  הגורמים מכשילים "במידת מה" או "מאוד".  הנתונים שבלוח מתייחסים לשיעור המנהלים שדיווחו כי   
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הן בישראל והן במדינות ההשוואה הם תקציב שלהם לאפקטיביות  ,לדעת המנהלים ,והמרכזיים

יב מספיקים ועומס עבודה ותחומי אחריות רבים. שיעור המנהלים שדיווחו על תקצ לאומשאבים 

(פולין). שיעור  89%) ועד ]קנדה[(ישראל, אלברטה  78%-ו (פינלנד) 77%-שאינו מספיק נע מ

בישראל  .)]קנדה[(אלברטה  88%(אנגליה) ועד  68%-המנהלים שדיווחו על עומס עבודה נע מ

היעדרויות מורים כי ). שיעור המנהלים בישראל שציינו 78%שיעורם באמצע הטווח הזה (היה 

) לעומת שש מדינות ההשוואה והממוצע 59%היה גבוה יחסית (שלהם מכשול לאפקטיביות  ןה

היעדר הזדמנויות הצביעו על . שיעור המנהלים בישראל ש)40%( של המדינות המשתתפות

, 43%-ו 49%( מדינות המשתתפותהממוצע שיעורם בלפיתוח מקצועי של מורים דומה ל

ה שיעור המנהלים שדיווחו על כך היה נמוך יחסית, ואילו ברוב מדינות ההשווא ,)בהתאמה

). המכשול הנדיר ביותר אצל מנהלים בישראל הוא היעדר שיתוף פעולה 14%במיוחד באנגליה (

 ). 9%באנגליה (גם זה נדיר ביותר . גורם )27%מצד סגל בית הספר בהנהגת בית הספר (

גזרי השפה מדווחים באופן דומה המנהלים בשני מ ,5.9ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .30

על המכשולים לאפקטיביות שלהם. שני המכשולים המדווחים במיוחד הם תקציב ומשאבים 

בבתי ספר דוברי ערבית)  76%-בבתי ספר דוברי עברית ו 79%מספיקים ( לאספריים -בית

י בבתי ספר דובר 73%- בבתי ספר דוברי עברית ו 80%ועומס עבודה ותחומי אחריות רבים (

מספר מכשולים יש הבדלים קלים בין שני מגזרי השפה. למשל, שיעור ל בנוגעערבית). 

המנהלים בבתי ספר דוברי עברית שמדווחים על היעדר הזדמנויות ותמיכה לפיתוח מקצועי של 

). הבדל בולט , בהתאמה43%לעומת  52%בבתי ספר דוברי ערבית ( םמשיעור גבוהמורים 

היעדר הזדמנויות ותמיכה  הוא הדיווחים בדבר, אם כי בכיוון ההפוך, שפההיותר בין שני מגזרי 

מן המנהלים בבתי ספר דוברי עברית מדווחים על כך,  22% :לפיתוח מקצועי של מנהלים

 . בבתי ספר דוברי ערבית 40% לעומת
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  ישראלית-ופנים השוואה בין לאומית – מכשולים לאפקטיביות שלהםבנוגע לתפיסות המנהלים  5.9לוח 
   :את יעילותם כמנהלים בבית הספרב"מידת מה" או "מאד" הגורמים הבאים מגבילים כי שיעור המנהלים שמדווחים 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

תקציב 
ומשאבים 

- בית
ספריים 
שאינם 

  מספיקים 

תקנות 
ממשלתיות 
ומדיניות 

  ממשלתית 
היעדרויות 
  של מורים 

היעדר 
מעורבות 
או תמיכה 

של 
  ההורים 

מערכת 
שכר 

-מבוססת
קריירה 

למורים
*   

היעדר 
הזדמנויות 
לפיתוח 
המקצועי 

האישי שלי 
והיעדר 

  תמיכה בכך 

היעדר 
הזדמנויות 
לפיתוח 
המקצועי 
האישי של 
המורים 

ומעט מדי 
תמיכה 
  בכך 

עומס עבודה 
ותחומי 
אחריות 
  רבים 

היעדר 
 שיתוף 
פעולה 

מצד סגל 
בית הספר 
בהנהגת 
  בית הספר

  22  78  49  27  53  45  59  55  78  ישראל 

  32  72  43  30  50  49  40  68  79  כלל המדינות

  18  80  26  14  32  46  29  72  80  אוסטרליה

  25  88  27  25  17  54  33  64  78  אלברטה (קנדה)

  18  68  14  9  32  38  49  79  78  אנגליה

  41  74  25  21  73  49  33  89  90  פולין 

  27  77  65  52  66  75  41  95  85  פורטוגל

  26  82  24  22  35  38  41  35  77  פינלנד

  

  20  80  52  22  51  43  60  54  79  בתי ספר דוברי עברית

  28  73  43  40  59  51  55  57  76  בתי ספר דוברי ערבית

   3.24מאגר נתונים, לוח  לאומי:-מקור למידע הבין
  קריירה" משכורתו של העובד נקבעת בעיקר לפי רמת ההשכלה שלו, הגיל שלו והוותק שלו, ולא לפי ביצועיו בתפקיד שהוא ממלא. -ב"מערכת שכר מבוססת* 

  

 עבודה הסיפוק של המנהלים מן ה 5.6 

-פניםלאומית ו- מן העבודה בהשוואה בין של המנהליםסיפוק ה מוצגת מידת 5.10לוח ב .31

עם רשימת היגדים  34לאמוד את מידת הסכמתם המשיביםהתבקשו  למנהלבשאלון . ישראלית

עור המנהלים יככלל שעלה מהלוח, כפי שהסיפוק שלהם מעבודתם. מידת שמשקפים את 

עורם בכלל המדינות המשתתפות. ימעט משבבישראל שמדווחים על שביעות רצון בעבודה גבוה 

מעט מהממוצע של כלל בגבוה  צים מעבודתםהם מרוכי שיעור המנהלים בישראל שמדווחים 

) ודומה לשיעורם במדינות ההשוואה. מעניין , בהתאמה96%לעומת  98%המדינות המשתתפות (

עור זה י), אולם ש90%( םהם נהנים לעבוד בבית ספרכי המנהלים מדווחים  מקרבששיעור גבוה 

   ) ולשש מדינות ההשוואה.96%לממוצע בכלל המדינות המשתתפות ( השוואהנמוך ב

, מידת הסיפוק של המנהלים מן העבודה גבוהה 5.10ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .32

בשני מגזרי השפה. עם זאת, שיעור המנהלים בבתי ספר דוברי ערבית שמדווחים כי הם נהנים 

, בהתאמה). 88%לעומת  96%דוברי עברית (לעבוד בבית ספרם גבוה משיעורם בבתי ספר 

מעניין לציין את הפער בין שני מגזרי השפה בנוגע לתפיסתם של המנהלים לגבי הערכת החברה 

                                                           

34
  ר המורים ש"מסכימים" או "מסכימים מאוד". הנתונים בלוח מתייחסים לשיעו  
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מן המנהלים בבתי ספר דוברי ערבית מסכימים או מסכימים  69%את מקצוע ההוראה, כאשר 

  דוברי עברית.  מן המנהלים בבתי ספר 47%מאד שמקצוע ההוראה מוערך בחברה, לעומת 

 

  ישראלית- לאומית ופנים-השוואה בין –עבודה המנהלים מן השל סיפוק ה 5.10לוח  
  

   ט' ש"מסכימים" או "מסכימים מאד" עם ההיגדים הבאים:-שיעור המנהלים בכיתות ז'
היתרונות   

הנובעים 
מעבודה 
כמורה 
עולים 

בבירור על 
  החסרונות

לו יכולתי 
להחליט 

שוב, עדיין 
הייתי 
בוחר 
לעבוד 
  כמורה

הייתי 
רוצה 
לעבור 

לבית ספר 
אחר, לו 

היה הדבר 
  אפשרי

אני 
מתחרט 

על 
החלטתי 
להיות 
  מורה

אני נהנה 
לעבוד 
בבית 
הספר 

  הזה

הייתי ממליץ 
על בית 

הספר שלי 
כעל מקום 

שטוב לעבוד 
  בו

אני חושב 
שמקצוע 
ההוראה 
מוערך 
  בחברה

אני מרוצה 
מתפקודי 

בבית 
  הספר

בסך הכל 
ה אני מרוצ

מהעבודה 
  שלי

  98  99  53  96  90  5  10  92  95  ישראל 

  96  95  44  96  96  6  14  87  84  כלל המדינות

  98  97  57  99  99  3  7  95  94  אוסטרליה

  96  98  69  97  99  7  28  86  93  )קנדה(אלברטה 

  94  92  60  97  96  6  13  85  89  אנגליה

  98  94  36  99  98  13  14  90  84  פולין 

  98  98  30  99  97  2  8  88  85  פורטוגל

  94  96  79  99  92  3  11  92  95  פינלנד

  בישראל:  

  98  99  47  96  88  6  12  92  95  בתי ספר דוברי עברית

  98  98  69  97  96  1  7  94  97  בתי ספר דוברי ערבית

  3.26לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור מידע הבין
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   פיתוח מקצועי של מורים 6פרק 

ם יש הידע, המיומנויות התלמידים היא להבטיח שלמוריההישגי את ת ואחת הדרכים להעל .1

לפיכך מערכות חינוך שואפות לספק  .שיהיו אפקטיביים בכיתה על מנתוהכישורים הנדרשים 

  .לפיתוח מקצועי למורים הזדמנויות

החל מפיתוח פורמלי  ,מחקר טאליס מתייחסים לפיתוח המקצועי של מורים במובן הרחב ביותרב .2

שיתוף פעולה עם מורים אחרים. כגון בפיתוח בלתי פורמלי,  כלהתכניות ליווי והשתלמויות ו כגון

הפיתוח המקצועי יכול להינתן על ידי גורמים חיצוניים או באמצעות שיתופי פעולה בין בתי ספר או 

בתוך בתי ספר. בישראל כל מורה חדש עובר שלוש שנים של התמחות וכניסה להוראה באמצעות 

כך מזומנים למורים בפועל מסגרות רבות ומגוונות של פיתוח מקצועי על  לעונוסף  ,י וחונכותליוו

 .  35רצף הקריירה

הפרק הנוכחי עוסק בפיתוח המקצועי של המורים החל משנתם הראשונה בעבודה ובמהלך  .3

(הפיתוח המקצועי של מנהלים  36ישראלי-פניםלאומית ובמבט -הקריירה שלהם בפרספקטיבה בין

). במחקר טאליס, פיתוח מקצועי מוגדר "פעילויות שמטרתן לפתח כישורים, ידע, 5נידון בפרק 

רק לפיתוח המקצועי בשאלון מומחיות ומאפיינים אחרים של המורה". המורים התבקשו להתייחס 

וי, חונכות, פיתוח הכשרתם הראשונית כמורים. הנושאים בפרק זה הם תכניות ליו לאחרשעברו 

מקצועי לסוגיו, האפקטיביות של הפיתוח המקצועי, צורכי המורים בפיתוח מקצועי והמכשולים 

 . 37לפיתוח מקצועי

  תכניות ליווי  6.1

. מורים ליווי תותכניהמורים והמנהלים במחקר טאליס התבקשו להשיב על שאלות הנוגעות ל .4

התבקשו להתייחס לתקופת העסקתם הראשונה כמורים ונשאלו על השתתפותם בתכנית  המורים

ליווי כלשהי. "תכנית ליווי" הוגדרה במחקר זה "מכלול מובנה של פעילויות שמטרתן לסייע 

בכניסתך למקצוע ההוראה/בהיקלטות בבית הספר, למשל עבודת עמיתים עם מורים חדשים 

 התבקשו המשיבים מנהליםסים, וכדומה". כמו כן, בשאלון לאחרים, חניכה על ידי מורים מנו

לתכניות או פעילויות ליווי פורמליות ובלתי  38להתייחס לאפשרויות הגישה של המורים בבית ספרם

 . 39פורמליות

 

                                                           

      –). על הרצף. הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי של מורים 2013אונגר, א' (-למידע נוסף ראה שמעוני, ש' ואבידב 35
 מדיניות, תיאוריה ומעשה. מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעו"ה, משרד החינוך.     
36

  .2בנספח  צגלאומי מו- יןבתוך הדוח התרגום הממצאים המרכזיים בנושא זה מ  
37

  בשאלון למורה.  27-ו 26, 25, 22, 21, 20, 19-בשאלון למנהל ו 36-ו 34, 33המידע שבפרק זה מתבסס על שאלות   
  אה שעדיין לומדים בתכנית צריכים להתייחס לפרחי הוראה/סטודנטים להור ן הםבתשובתם איכי  בהרלמנהלים הו 38

     . בבית הספר ואשר נכללים בתכנית ליווילהכשרת מורים     
  .הפורמלי עשוי להיות מוגדר ברמת בית הספר או ברמת רשויות החינוך/גורמים חיצוניים ליךהה 39
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- פניםלאומית ו-גישה לתכניות ליווי והשתתפות בהן בהשוואה ביןה נתונים על 6.1לוח ב .5

תכניות או קיימות  המורים שמנהליהם מדווחים כי בבית הספר יבלוח מוצגים שיעור. תישראלי

ווחי המנהלים) ושיעור המורים י(על בסיס ד 40פורמליות ובלתי פורמליות פעילויות ליווי

 82%כי  עולה 6.1 מלוח ווחי המורים).י(על בסיס ד בתכניות או פעילויות ליווי המשתתפים בפועל

) מן המורים עובדים בבתי ספר שבהם מתקיימות תכניות או פעילויות ליווי פורמליות 19%+63%(

בהשוואה זה גבוה  שיעורהוראה. בלכל המורים שהם חדשים בבית הספר ולמורים שהם חדשים 

). בפולין ובפורטוגל 22%+44%( יםעומד על כשני שלישהממוצע כלל המדינות המשתתפות, ל

 23%בהם תכניות ופעילויות ליווי פורמליות (יש יותר של מורים מלמדים בבתי ספר ש ךמושיעור נ

 בהתאמה). ,99%-ו 95%(מאוד  גבוה םבאוסטרליה ובאנגליה שיעוראילו ו ,בהתאמה) ,20%-ו

אפשר לראות כי בישראל שלושה  6.1בלוח  ,ווי בלתי פורמליותיבנוגע לנגישותן של פעילויות ל .6

דומה ב ),76%( בהם פעילויות ליווי בלתי פורמליותיש ם עובדים בבתי ספר שרבעים מן המורי

 81%(בין  מדינות ההשוואהב משיעורםלשיעור הממוצע בכלל המדינות המשתתפות אולם נמוך 

היכרות  קיים מהלך של. לעומת זאת, שיעור המורים בישראל העובדים בבתי ספר שבהם )93%- ל

משיעורם  יותר - 95%ראשונית עם בית הספר למורים חדשים הוא גבוה ביותר ועומד על 

שלוש מתוך שש מדינות ההשוואה שיעורם ב) ודומה ל85%ממוצע כלל המדינות המשתתפות (ב

 ואנגליה). ]קנדה[(אוסטרליה, אלברטה 

עיקר כשמדובר ית ספר, בלבמורים הוא הצעד הראשון בפיתוח סגל כאשר מצטרפים מורים ליווי  .7

תכניות ליווי אינו ערובה על קיומן של . הדיווח של המנהלים בתחילת דרכם המקצועיתמורים ב

, 6.1כפי שעולה מלוח . 'חדשיםמורים 'בהיותם  כאלהת ולכך שהמורים אכן השתתפו בתכני

 םמה לשיעורדוב - ) דיווחו כי השתתפו בתכנית ליווי פורמלית51%בישראל כמחצית מן המורים (

ממוצע המדינות המשתתפות. רק באנגליה שיעור גבוה יותר בבאוסטרליה ובאלברטה (קנדה) ו

  השתתפו בתכנית ליווי פורמלית. דיווחו כי) 76%של מורים (

היכרות ראשונית עם והמהלך של  בלתי פורמליותליווי נגישות לפעילויות ה בנושאמעניין לציין כי  .8

השתתפות בהן: על פי ל בנוגעהמורים  יהמנהלים לדיווח יבין דיווחבית הספר נרשמו פערים 

פעילויות על קיומן של ם דיווחו הדיווחי המנהלים, רוב המורים בישראל עובדים בבתי ספר שמנהלי

 ,בהתאמה) ,95%- ו 76%ספר (ההיכרות ראשונית עם בית לומהלך של בלתי פורמליות ליווי 

 30%ורק  ,בלתי פורמליתליווי השתתפו בפעילות כי חו מהמורים דיוו 29%בפועל, רק אולם 

היכרות כללית עם בית הספר. פערים דומים, אם כי מתונים מהלך של דיווחו על השתתפות ב

שיעור המורים בממוצע המדינות המשתתפות  :, נרשמו גם בממוצע המדינות המשתתפותאלהמ

היכרות עם בית הספר עומד לבמהלך  פורמליות או ליווי בלתיעל השתתפות בפעילויות  שדיווחו

                                                           

40
  .21ראה הערה   
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 86%- ו 76%היו מנהלים הדיווחי בעוד הנתונים המבוססים על  , בהתאמה47%-ו 44%על 

 בהתאמה. 

קיימים לא מעט הבדלים בין שני מגזרי השפה בכל , 6.1ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .9

יש בבתי ספר דוברי עברית ש הנוגע לתכניות ליווי, בעיקר לתכניות הפורמליות. שיעור המורים

 68%תכניות ליווי למורים חדשים בבית הספר גבוה משיעורם בבתי ספר דוברי ערבית ( םבה

למורים המיועדות אך ורק ). התמונה מתהפכת בנוגע לתכניות ליווי , בהתאמה50%לעומת 

כזו גבוה ווי ייש תכנית לם ת ספריבבששיעור המורים בבתי ספר דוברי ערבית  :חדשים במערכת

כלומר בסך הכל יש שעורים  ).בהתאמה  ,13%לעומת  37%משיעורם בבתי ספר דוברי עברית (

) אך בקרב דוברי העברית שעור גבוה 87=50+37לעומת  81=68+13דומים בשני המגזרים (

בין  פערלפעילויות ליווי לא פורמליות קיים גם בנוגע  יותר פתוח גם למורים חדשים בבית הספר. 

בבית ספרם הוא נגישות  ותכניות אל, שיעור המורים שבבתי ספר דוברי ערבית מגזרי השפה:שני 

של המורים  )95%בבתי ספר דוברי עברית. בשני מגזרי השפה, רוב מוחלט ( 74%לעומת , 84%

 ם מדווחים כי מתקיימת בהם היכרות ראשונית למורים חדשים.המלמדים בבתי הספר שמנהלי

 גבוה מדווחים על השתתפות בפועל בתכניות ליווי שונותהמורים הבבתי ספר דוברי ערבית שיעור  .10

השתתפו בתכנית  כימדווחים , בהתאמה, 47%לעומת  66% :משיעורם בבתי ספר דוברי עברית

; בלתי פורמליתליווי השתתפו בפעילות , בהתאמה, מדווחים כי 26% לעומת 41%; ליווי פורמלית

    .היכרות עם בית הספרמהלך של השתתפו ב, בהתאמה, מדווחים כי 25%מת לעו 45%-ו

  ישראלית- לאומית ופנים-השוואה בין –גישה לתכניות ליווי והשתתפות בהן  6.1לוח  
בבית ספרם ושיעור המורים  או פעילויות ליוויט' שמנהליהם מדווחים על קיום תכנית -שיעור המורים בכיתות ז'

  הראשונה לעבודתם: ההשתתפו בתכנית ליווי בשנכי שמדווחים 
  נגישות של תכניות או פעילויות ליווי  

  )מנהלים יווחיד(
  השתתפות בתכניות או פעילויות ליווי

  )מורים דיווחי( 
פעילויות    1תכנית ליווי פורמלית  

ליווי בלתי 
פורמליות 
(לא חלק 
מתכנית 

ליווי) 
למורים 
  חדשים

מהלך של 
היכרות 
ראשונית 
עם בית 
הספר 
למורים 
שהם 

  חדשים בו
השתתפות 
  בתכנית ליווי

השתתפות 
לא בפעילות 

 פורמלית
לליווי מורים, 
שאינה חלק 
  מתכנית ליווי

השתתפות 
בהיכרות 

כללית ו/או 
היכרות עם 

היבטים 
ניהוליים 

  ספרים- בית

  

עבור כל 
המורים 
החדשי

ם בבית 
  הספר

עבור 
מורים 
שהם 

חדשים 
הוראה ב

  בלבד

 אין תכנית
 ליווי

למורים 
  חדשים 

  30  29  51  95  76  18  19  63  ישראל 

  47  44  49  86  76  34  22  44  כלל המדינות

  61  51  53  97  90  5  4  91  אוסטרליה

  55  43  51  94  81  15  33  51  )קנדה(אלברטה 

  57  46  76  95  88  1  5  94  אנגליה

  50  60  38  79  89  76  7  16  פולין 

  21  40  35  87  84  80  3  17  פורטוגל

  42  51  16  90  93  46  1  53  פינלנד

  בישראל:

  25  26  47  95  74  19  13  68  בתי ספר דוברי עברית

  45  41  66  95  84  13  37  50  בתי ספר דוברי ערבית

  4.1לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין
  100% -הנתונים בשלוש העמודות הראשונות מסתכמים ב 1
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ווי קשורים, ככל יבשיעור ההשתתפות של מורים בתכניות לבין שני מגזרי השפה  פעריםה  .11

 מעמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית,שהמורים בבתי ספר דוברי ערבית צעירים  עובדהל ,הנראה

 לפי פורמליות ליווי בתכניות מורים של השתתפותם נתונים על 6.2לוח בכפי שיוסבר להלן. 

אין זה  .ישראלית-ופנים לאומית-בין בהשוואה ,שבועיות עבודה ושעות בעבודה ניסיון, מגדר

בתכניות ליווי שהשתתפו שנים או יותר  חמשמפתיע שבישראל שיעור המורים בעלי ניסיון של 

 לכל היותרשנות ניסיון  חמשבעלי , ותיקים פחותועור עמיתיהם הי) נמוך מש46%פורמליות (

הפיתוח המקצועי של מורים  . זאת מכיוון שבשנים האחרונות קיימת מגמה של הרחבת)72%(

הבדלים בשיעור ההשתתפות בתכניות  ישישראל. בין מורים ותיקים וחדשים בבמערכת החינוך 

 ליווי פורמליות גם בשלוש מתוך שש מדינות ההשוואה (אוסטרליה, אלברטה [קנדה] ואנגליה).

בשיעור  עולה כי בין שני מגזרי השפה יש פער גדול יותר  6.2ישראלי, מלוח- במבט פנים .12

מן  70%פורמליות בחלוקה על פי ותק. בבתי ספר דוברי ערבית,  ההשתתפות בתכניות ליווי

  המורים בעלי חמש שנות ניסיון או פחות מדווחים על השתתפות בתכניות ליווי פורמליות, לעומת

מן  73%ותר. לעומת זאת, בבתי ספר דוברי עברית, י או ניסיון שנות חמש בעלי המורים מן 64%

לעומת  ,המורים בעלי חמש שנות ניסיון או פחות מדווחים על השתתפות בתכניות ליווי פורמליות

מן המורים בעלי חמש שנות ניסיון או יותר. כלומר, נראה כי ההשתתפות של מורים  41%

כן מורים ותיקים פחות זכו להשתתף בהן פעילויות כאלו התרחבה בשנים האחרונות, ולבבתכניות ו

 . כאשר היו מורים חדשים

לפי מגדר, ניסיון  – השתתפותם של מורים בתכניות ליווי פורמליות 6.2לוח 
  ישראלית-לאומית ופנים-השוואה בין –בעבודה ושעות עבודה שבועיות 

השתתפו בתכניות ליווי כי שמדווחים אלו ט' בעלי מאפיינים -שיעור המורים בכיתות ז'

   הראשונה לעבודתם: בשנה
  

תושבועישעות עבודה   ניסיון  מגדר
1  

  

  נשים  גברים

מורים בעלי 
שנות  5

ניסיון 
בהוראה או 

  פחות

מורים בעלי 
שנות  5

ניסיון 
בהוראה או 

  יותר

מורים 
שעובדים 

 -פחות מ
שעות  30

  שבועיות 

מורים 
שעובדים 

שעות  30
שבועיות 
  או יותר

  53  50  46  72  50  55  ישראל 

  49  46  47  52  48  49  כלל המדינות

  51  58  48  71  51  55  אוסטרליה

  50  54  46  66  51  52  )קנדה(אלברטה 

  77  67  69  93  76  75  אנגליה

  39  36  37  33  36  43  פולין 

 36  30  36  32  35  38  פורטוגל

  17  15  15  22  15  21  פינלנד

  בישראל: 

  49  46  41  73  46  49  בתי ספר דוברי עברית

  65  67  64  70  65  68  בתי ספר דוברי ערבית

  4.2לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור מידע הבין
  המורים נשאלו על סך שעות העבודה שהם מקדישים להוראה, לתכנון שיעורים, לבדיקת עבודות,  1

  לשיתוף עם מורים אחרים, להשתתפות בישיבות צוות ולמשימות אחרות הקשורות לעבודתם בבית    
  הספר בשבוע העבודה המלא האחרון.   
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 חונכות 6.2

המנהלים והמורים במחקר טאליס התבקשו להשיב על שאלות הנוגעות לחונכות. המנהלים  .13

"חונכות" הוגדרה "מערך  אליהםבפנייה  .התבקשו להתייחס לנגישות של תכניות חונכות למורים

תמיכה בבית ספר, שבו מורים מנוסים תומכים במורים מנוסים פחות. מערך זה עשוי לכלול את 

אם תחום  צייןחדשים". כמו כן התבקשו המנהלים ל"כל המורים בבית הספר או רק את המורים ה

נייה המקבילה בשאלון של המורה הנחנך. הפתחום הדעת הדעת שהמורה החונך מלמד זהה ל

למורים נוסחה כך: "שאלה זו מתייחסת להשתתפותך בפעילויות חונכות או הדרכה. התייחס 

בתשובתך רק לחונכות פורמלית למורים בבית הספר שלך ולא לסטודנטים להוראה העושים 

 .  "עבודה מעשית בבית הספר

 עלו 41,המנהלים לפי דיווחי חונכות לתכניותהגישה  נתונים על 6.3לוח בחונכות, ל בנוגע .14

מלוח  עולהכפי ש. דיווחיהםפי ל) כחונכים או(כנחנכים  ואל בתכניותההשתתפות של המורים 

יש גישה לתכניות  בבית ספרם למוריםכי מדווחים המורים שמנהליהם שיעור בישראל  , 6.3

 שיעורםגבוה מ )חונכות (עבור כל המורים, או רק למורים חדשים בבית הספר או חדשים בהוראה

). באוסטרליה ובאנגליה , בהתאמה74%לעומת  87%ממוצע כלל המדינות המשתתפות (ב

 שיעורואילו בפורטוגל ובפינלנד  ,בהתאמה) ,100%-ו 97%הגישה לתכניות חונכות אוניברסלית (

  ).34%נמוך ביותר ( םהמנהלים שמדווחים על תכניות חונכות בבית ספר

נכון  :חונכים לכל המורים יש כיניות חונכות בישראל אינו בהכרח מעיד הדיווח על הזמינות של תכ .15

. עם וחונך שתומך ב ויש לכי בישראל רק מורה אחד מתוך חמישה מדווח  ,לזמן עריכת המחקר

יש להם חונך שתומך בהם  כייותר של מורים בשש מדינות ההשוואה מדווחים  ךנמו שיעורזאת, 

הם משמשים  כימן המורים בישראל מדווחים  23%באנגליה). כמו כן,  19%-לבפינלנד  3%(בין 

המורים בממוצע כלל המדינות המשתתפות. שיעור  14%לעומת  ,חונכים למורה אחד או יותר

של  אלהל יםברוב המקרים תחום/תחומי הדעת של החונך זהשמנהליהם מדווחים כי  בישראל

) , בהתאמה68%לעומת  85%( משתתפותהמדינות הממוצע שיעורם בהמורה הנחנך גבוה מ

 בפורטוגל).  82%- באנגליה ל 40%בכל שש מדינות ההשוואה (בין ו

, נראה כי הגישה לתכניות חונכות רחבה יותר בבתי 6.3ישראלי וכפי שעולה מלוח - במבט פנים .16

מן המורים בבתי ספר  85%ספר דוברי עברית בהשוואה לבתי ספר דוברי ערבית: מנהליהם של 

י עברית מדווחים על גישה לתכניות חונכות למורים חדשים בהוראה או חדשים בבית ספר, דובר

מן המורים בבתי ספר דוברי ערבית. אמנם יש פחות גישה לתכניות חונכות בבתי  46%לעומת 

מדווחים שספר דוברי ערבית, אולם לפי דיווחי מנהלים, שיעור המורים בבתי ספר דוברי ערבית  

                                                           

41
  .21ראה הערה   
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, 16%לעומת  33%ך גבוה פי שניים משיעורם בבתי ספר דוברי עברית (כי יש להם חונ

 בהתאמה).  

 ,לפי מגדר, ניסיון ושעות עבודה שבועיות -משמשים חונכים המורים ה נתונים על 6.4לוח ב .17

 גברים ונשיםדומים של  שיעוריםמן הלוח,  עולהכפי ש .ישראלית- פניםלאומית ו- בהשוואה בין

 - דומים בשתי הקבוצות של היקפי משרה  השיעוריםבהתאמה).  ,24%-ו 22%משמשים חונכים (

שעות או  30מן המורים שעובדים  25%-שעות שבועיות ו 30-עובדים פחות ממן המורים ש 21%

שנות ניסיון  חמשבולט בין מורים בעלי  פערנמצא שמפתיע אין זה יותר משמשים חונכים. 

משמשים השנות ניסיון בהוראה או יותר  חמש) לבין מורים בעלי 9%משמשים חונכים (הבהוראה 

 ). 27%חונכים (

משמשים חונכים. ה הנשים והגבריםדמיון בין שני מגזרי השפה בשיעור  ישראלי יש-פניםבמבט  .18

בבתי ספר דוברי  :בין שני המגזרים פערקיים  שנים או פחות חמשבקרב מורים בעלי ניסיון של 

  בלבד בבתי ספר דוברי עברית. 5%לעומת  ,משמשים חונכיםמהם  18%ערבית 

  

  ישראלית-לאומית ופנים-השוואה בין –ט' -כיתות ז'למורי גישה לתכניות חונכות  6.3לוח 
המורים  ושיעורשיעור המורים שמנהליהם מדווחים על קיום מערכת חונכות בבית הספר, מאפייני החונכים 

  :1ט' שמעורבים בפעילויות חניכה- בכיתות ז'
  

  מנהלים) לפי דיווחיגישה לתכניות חונכות (
השתתפות בתכניות חונכות 

  מורים) (לפי דיווחי
  

  קבוצת היעד של מערכת החונכות

תחום/תחומי הדעת של המורה 
החונך זהה לזה של המורה 

  הנחנך

מורים 
שיש להם 

חונך 
שתומך 

  בהם

מורים 
שמשמשים 

כחונכים למורה 
  אחד או יותר

רק   
למורים 

החדשים 
בהוראה, 
כלומר שזו 
המשרה 

הראשונה 
שלהם 
  כמורים

לכל 
המורים 
החדשים 

בבית 
  הספר

לכל 
המורים 
בבית 
  הספר

אין 
מערכת 
חונכות 
למורים 
בבית 
  הספר

ברוב 
  לפעמים  המקרים

לעתים 
נדירות 
או אף 
  פעם

  23  20  2  13  85  13  11  50  26  ישראל 

  14  13  6  26  68  26  25  22  27  כלל המדינות

  28  17  2  43  55  3  39  39  19  אוסטרליה

  21  13  2  30  68  13  33  27  27  )קנדה(אלברטה 

  31  19  7  54  40  1  43  31  26  אנגליה

  15  12  2  17  81  34  21  24  20  פולין 

  8  4  0  17  82  66  19  11  4  פורטוגל

  4  3  4  19  77  65  6  23  5  פינלנד

  בישראל

בתי ספר דוברי 
  24  16  2  14  84  13  2  58  27  עברית

בתי ספר דוברי 
  21  33  0  10  90  15  39  23  23  ערבית

  4.3לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין
  מעשית בבית הספר. להוראה העושים עבודה לסטודנטים  , ולאעבור מורים בבית הספרבמתייחס לחניכה על ידי מורים או הנתונים  1
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 –לפי מגדר, ניסיון ושעות עבודה שבועיות  – חונכיםמשמשים המורים  6.4לוח 
  ישראלית-לאומית ופנים- השוואה בין

שימשו כחונכים כי שמדווחים  אלומאפיינים  בעליט' -שיעור המורים בכיתות ז'

   1ר:למורה אחד או יות
  

שעות עבודה   ניסיון  מגדר
שבועיות

2  
  

  נשים  גברים

מורים 
 5בעלי 

שנות 
ניסיון 

בהוראה 
  פחותאו 

מורים 
 5בעלי 

שנות 
ניסיון 

בהוראה 
  או יותר

מורים 
שעובדים 

-פחות מ
30 

שעות 
  שבועיות 

מורים 
שעובדים 

30 
שעות 

שבועיות 
  או יותר

  25  21  27  9  24  22  ישראל 

  15  13  16  6  14  14  כלל המדינות

  29  26  32  10  28  28  אוסטרליה

  20  22  25  9  21  20  )קנדה(אלברטה 

  32  26  37  17  30  33  אנגליה

  17  8  17  0  16  10  פולין 

 8  6  7  4  7  10  פורטוגל

  4  3  4  2  4  4  פינלנד

  בישראל:

  27  21  29  5  24  22  בתי ספר דוברי עברית

  20  22  23  18  21  22  בתי ספר דוברי ערבית

  4.5לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין
  האחוזים המוצגים בלוח זה משקפים את שיעור המורים שדיווחו כי הם משמשים חונכים, בהתבסס  1
   מן המורים הגברים בישראל מדווחים כי שימשו  22%על מאפיינים שונים של המורים. לדוגמה,   
  חונכים למורה אחד או יותר.   
  המורים נשאלו על סך שעות העבודה שהם מקדישים להוראה, לתכנון שיעורים, לבדיקת עבודות,  2
  לשיתוף עם מורים אחרים, להשתתפות בישיבות צוות ולמשימות אחרות הקשורות לעבודתם בבית   
  הספר בשבוע העבודה המלא האחרון.  

  פיתוח מקצועי לסוגיו 6.3

 החודשים 12 במהלך מקצועי לפיתוח בפעילויות השתתפו הם אםהמורים במחקר טאליס נשאלו  .19

בשאלה  .מקצועי לפיתוח פעילויות סוגי לתשעה להתייחס והתבקשו ,המחקר לעריכת שקדמו

ובין שמדובר סיוע כספי , בין שמדובר בנפרדת נשאלו אם זכו לסיוע כדי להשתתף בפעילויות הללו

השתתפות מורים בפיתוח מקצועי וסוגי פיתוח נתונים על  6.5לוח בהקצאת זמן ייעודי. ב

כי ) דיווחו 91%שיעור גבוה של מורים בישראל ( .תישראלי-פניםלאומית ו-בהשוואה בין ,מקצועי

החודשים שקדמו למחקר. שיעור זה  12הם השתתפו בפעילות כלשהי של פיתוח מקצועי במהלך 

השוואה (פורטוגל המדינות ים משתיל) ו88%ממוצע כלל המדינות המשתתפות (בהשוואה לגבוה 

כמעט כל המורים השתתפו בפעילות של פיתוח מקצועי  ופינלנד). באוסטרליה ובאלברטה (קנדה)

המורים שמדווחים על  שיעורבהתאמה). בישראל,  ,98%- ו 97%בשנה שקדמה לעריכת המחקר (

לאומי -הביןלממוצע  השוואה) גבוה ב10%השתתפות בפיתוח מקצועי ללא כל סוג של תמיכה (

 חמש מתוך שש מדינות ההשוואה. ל) ו6%(

, במקרים שבהם ההשתתפות בפיתוח מקצועי זכתה 6.5וכפי שעולה מלוח  ישראלי-פניםבמבט  .20

 פותתמיכה זו באה לידי ביטוי בהקצאת זמן להשתתכי  דיווחולתמיכה, שליש מן המורים 

תוספת שכר  ובליק דיווחו כיש 13%, לעומת הספר  בשעות העבודה בביתבפעילויות שהתקיימו 
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על תמיכה אחרת שאינה כספית או שדיווחו  12%- מחוץ לשעות העבודה ושעבור פעילויות ב

 בקרבמחוץ לשעות עבודה. סוג הפיתוח המקצועי הנפוץ ביותר שעבור פעילויות בהקצאת זמן 

 יחסית, ואחריו, בהפרש גדול ,על כך) וווחיד 76%מורים בישראל הוא השתלמויות/סדנאות (

). 40%קבוצה שהוקמה לצורך פיתוח מקצועי (ב) והשתתפות בקהילה או 45%כנסים או ימי עיון (

בממוצע כלל המדינות  כןפיתוח מקצועי גם ברוב מדינות ההשוואה ו ם אלו שלסוגימורים בוחרים ב

בין שני מגזרי השפה מבחינת שיעור ההשתתפות בפיתוח  פערשאין כמעט  אףהמשתתפות. 

ההשתתפות לפי סוג  שיעוריהחודשים שקדמו למחקר, יש הבדלים מבחינת  12עי במהלך מקצו

בקרב מורים הן בבתי ספר דוברי עברית והן בבתי ביותר הפיתוח המקצועי. הפעילות הנפוצה 

ואחריה כנסים או ימי עיון  ,בהתאמה) ,68%-ו 79%השתלמויות/סדנאות ( אספר דוברי ערבית הי

בולט בין בתי ספר דוברי עברית לבין בתי ספר דוברי ערבית פער ). יש בהתאמה ,48%-ו 44%(

 ,45% לעומת 20%( בהתאמה), במחקר עצמאי ,34%-ו 24%בהשתתפות בתכניות הסמכה (

 בהתאמה).  ,50% לעומת 37%בהתאמה) ובחונכות (

  ישראלית-ופניםלאומית -השוואה בין –בפיתוח מקצועי וסוגי פיתוח מקצועי מורים השתתפות  6.5לוח 
על פי  - ובפירוט לפי סוגי הפעילויות של פיתוח מקצועי  החודשים שקדמו לעריכת המחקר 12- שיעור ההשתתפות בפיתוח מקצועי ב

  ט':   - דיווחיהם של מורי כיתות ז'
  

השתתפות 
בפיתוח 
מקצועי 

 12במהלך 
החודשים 
האחרונים

1  

  סוגי פעילויות של פיתוח מקצועי

השתלמויות / 
  סדנאות

כנסים או 
ימי עיון 
בנושא 
  חינוך

סיורים 
בבתי 
ספר 

אחרים 
לשם 
  תצפית

סיורים 
בארגונים 
עסקיים, 
בארגונים 
ציבוריים, 
בעמותות 

לשם 
  תצפית

השתלמויות 
בארגונים 
עסקיים, 
בארגונים 
ציבוריים, 
  בעמותות

  תכנית 
הסמכה 
(למשל, 
לימודים 
לקראת 
  תואר)

השתתפות 
בקהילה או 
בקבוצה של 

מורים 
שהוקמה 
במיוחד 
לצורך 

הפיתוח 
המקצועי של 

  המורים

מחקר 
עצמאי או 
משותף על 

נושא 
שמעניין 
מבחינה 
  מקצועית

חונכות 
ו/או 

הדרכה 
של 

עמיתים 
וצפייה 
בהם, 
כחלק 

ממערך 
פורמלי 
של בית 

  הספר

  32  26  40  26  5  7  14  45  76  91  ישראל 

כלל 
  המדינות

88  71  44  19  13  14  18  37  31  29  

  44  37  51  10  24  14  15  56  86  97  אוסטרליה

אלברטה 
  )קנדה(

98  85  
74  20  8  21  

11  63  
49  35  

  57  27  33  10  22  6  19  29  75  92  אנגליה

  45  38  41  31  16  9  12  52  81  94  פולין 

 13  37  19  29  13  39  17  40  66  88  פורטוגל

  5  8  20  11  9  16  20  35  60  79  פינלנד

  בישראל:

בתי ספר 
  עבריתדוברי 

92  79  
44  14  4  

4  24  37  20  37  

בתי ספר 
  דוברי ערבית

88  68  48  14  16  10  34  50  45  50  

  4.9 - ו 4.6לוחות  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין
  שיעור המורים שמדווחים על השתתפות לפחות בסוג אחד של פיתוח מקצועי מתוך כל תשעת הסוגים המוצגים בלוח. 1
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  הפיתוח המקצועי  האפקטיביות של 6.4

המורים, אך כמובן נשאלת  ם שלבעלת חשיבות לקידום עבודת אההשתתפות בפיתוח מקצועי הי .21

החיובית של הפיתוח המקצועי על ההוראה שלהם. לפיכך, המורים  תוהשפע בדברהשאלה 

החודשים שקדמו למחקר התבקשו לציין את  12שדיווחו על השתתפות בפיתוח מקצועי במהלך 

האפקטיביות מציג את  6.6לוח על ההוראה שלהם.  ופעה החיובית של פעילויות אלמידת ההש

ישראלית- פניםלאומית ו-של הפיתוח המקצועי לפי תכנים שונים בהשוואה בין
 עולהלוח מה .42

כי בישראל יותר ממחצית מהמורים מדווחים על פיתוח מקצועי אפקטיבי בנושא ידע של תכנית 

מדווחים על פיתוח מקצועי אפקטיבי במה שנוגע לפיתוח  יםקרוב לשני שליש ,)58%הלימודים (

ועד שלושה רבעים מן המורים  ,)64%כישורים פדגוגיים בהוראת תחום הדעת שהם מלמדים (

). 73%מדווחים על אפקטיביות בפיתוח הידע וההבנה שלהם בתחומי הדעת שהם מלמדים (

ווחים על האפקטיביות של הפיתוח המקצועי שיעור המורים שמד אלהבשלושת הנושאים ה

בישראל כמעט מדינות ההשוואה. בממוצע כלל המדינות המשתתפות וב משיעורםבישראל גבוה 

דרכים להערכת תלמידים בכל הנוגע למחצית מן המורים מדווחים על פיתוח מקצועי אפקטיבי 

ממוצע כלל עורם בלשיבדומה  ,בשני התחומים) 47%מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה (לו

המדינות המשתתפות. בישראל שיעור המורים שמדווחים על פיתוח מקצועי אפקטיבי בתחומים 

 .38%-ל 14%האחרים נע בין 

, שיעור המורים בבתי ספר דוברי ערבית שמדווחים על 6.6ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .22

פיתוח מקצועי אפקטיבי גבוה באופן בולט, בהשוואה לשיעור עמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית, 

של הוראה  נושאקטנים יותר ב השפה הפערים בין שני מגזריכמעט בכל התחומים שנחקרו. 

ל ידע והבנה בתחום הדעת שהמורה ש נושא) וב9%צרכים מיוחדים (פער של  בעלילתלמידים 

), 33% של גישות בלמידה פרטנית (פער של נושאבגדולים במיוחד ו ,)13%מלמד (פער של 

 ).35%(פער של התנהגות התלמידים וניהול הכיתה 

 

   

                                                           

42
  השפעה חיובית "במידה בינונית" הייתה לו כי נושא מסוים נכלל בפיתוח המקצועי שלהם ומציינים כי כאשר המורים   

     פיתוח מקצועי אפקטיבי. ו"במידה רבה", אפשר לראות בזה     
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  ישראלית- ופניםלאומית -השוואה בין –שונים  תחומיםהאפקטיביות של הפיתוח המקצועי לפי  6.6 לוח
לפי הנושאים של  -החודשים שקדמו לעריכת המחקר ואשר מדווחים על השפעה חיובית על ההוראה שלהם "במידה בינונית" ו"במידה רבה"  12שיעור המורים שהשתתפו בפיתוח מקצועי במהלך 

  הפיתוח המקצועי:

 

ידע והבנה 
בתחום 
הדעת 

שהמורה 
  מלמד

כישורים 
פדגוגיים 
בהוראת 
תחום  
הדעת 

שהמורה 
  מלמד

ידע של 
תכנית 

  הלימודים

דרכים 
להערכת 
  תלמידים

מיומנויות 
תקשוב 
לצורכי 
  הוראה

התנהגות 
התלמידים 

  הכיתהוניהול 

ניהול 
וארגון 
בבית 
  הספר

גישות 
בלמידה 
  פרטנית

הוראה 
לתלמידים 
עם צרכים 

  מיוחדים

הוראה 
-בסביבה רב

תרבותית או 
  לשונית-רב

הוראת כישורים 
לימודיים 

(למשל, פתרון 
בעיות, ללמוד 
  כיצד ללמוד)

גישות 
לפיתוח 
כישורים 
כלליים 

לעבודה או 
ללימודים 

  בעתיד

טכנולוגיות 
חדשות 
במקום 
  העבודה

הכוונה 
מקצועית 

וייעוץ 
  לתלמידים

  25  37  28  37  14  25  30  23  38  47  47  58  64  73  ישראל 

  19  31  16  31  13  24  33  14  35  43  47  47  59  66  כלל המדינות

  10  38  7  23  9  19  33  16  23  51  42  56  49  66  אוסטרליה

  8  35  10  25  11  26  42  12  21  37  52  42  50  68  )קנדה(אלברטה 

  6  20  7  26  8  26  37  20  24  25  50  42  45  50  אנגליה

  11  35  6  26  4  49  44  7  35  44  49  49  54  60  פולין 

  18  33  11  29 8  14  17  6  27 45  29  39  60  65  פורטוגל

  4  27  7  16  9  23  27  6  21  32  18  18  42  64  פינלנד

  בישראל:

  19  33  22  33  11  23  22  15  29  43  39  53  60  70  בתי ספר דוברי עברית

  45  51  48  52  25  32  55  47  64  62  69  75  76  83  ספר דוברי ערביתבתי 

  26  18  26  19  14  9  33  32  35  19  30  22  16  13  הפרשים

   4.10לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין
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פיתוח בט' אם - כיתות ז' פיתוח מקצועי אפקטיבי נשאלו מוריבדבר להשלים את התמונה  כדי .23

 מוצגים 6.7לוח ב .תורמים לפיתוח מקצועי איכותיאכן המקצועי שלהם נכללים מרכיבים ש

 עמיתים ) קבוצת1: ישראלית- פניםלאומית ו- בהשוואה בין מאפיינים של הפיתוח המקצועי

 פעילה למידה של בשיטות להתנסות ) הזדמנויות2 ;למקצוע מורים קבוצת או שלי הספר מבית

 ) תקופת4 ;אחרים מורים עם מחקר או שיתופית למידה של ) פעילויות3 ;)למרצה האזנה רק לא(

 ,6.8לוח עולה מכפי ש ).חודשים או שבועות כמה פני על וששנפר מפגשים כמה( ממושכת זמן

רוב הפעילויות או כולן כללו קבוצות כי ט' מדווחים -בישראל כמעט מחצית מן המורים בכיתות ז'

שיעורים דומים בנוגע לקבוצות עמיתים התקבלו בממוצע כלל ארוך. זמן פרק עמיתים ונמשכו 

מדינות המשתתפות ובשש מדינות ההשוואה. לעומת זאת, שיעור המורים בישראל שדיווחו על ה

ממוצע כלל ב שיעורםמ ) היה גבוה באופן בולט44%פיתוח מקצועי שנמשך תקופת זמן ממושכת (

). לעומת זאת, שיעור המורים 12%-23%) ושש מדינות ההשוואה (21%המדינות המשתתפות (

מן הממוצע של  נמוך) היה 26%בישראל שדיווחו על הזדמנויות להתנסות בשיטות למידה פעילה (

 בנוגע). כמו כן, 32%-40%) ושל שש מדינות ההשוואה (33%כלל המדינות המשתתפות (

מן נמוך ) היה 21%שדיווחו על כך (בישראל המורים  שיעורפעילויות של למידה שיתופית, ל

-ל       22% ) ושל שש מדינות ההשוואה (בין26%הממוצע של כלל המדינות המשתתפות (

32% .( 

קיימים הבדלים בין שני מגזרי השפה בשלושה מתוך , 6.7ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .24

המורים בבתי ספר דוברי ערבית שמדווחים על  יבים של הפיתוח המקצועי. שיעורארבעת המרכי

) 29%) ועל פעילויות של למידה שיתופית (37%הזדמנויות להתנסות בשיטות של למידה פעילה (

, זאת לעומת). בהתאמה ,18%- ו 23%( עברית דוברי ספר בבתימהשיעורים המקבילים גבוהים 

 דוברי ספר בבתי המורים שיעור, המקצועי הפיתוח של ממושכת זמן תקופתדיווח על ל בנוגע

 ).  , בהתאמה34%לעומת  47%( ערבית דוברי ספר בבתי המקביל שיעורהמ בוהג עברית

  

  

  

  

  

  

  

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

- לאומית ופנים-השוואה בין – מאפיינים של הפיתוח המקצועי 6.7לוח 
  ישראלית

מקצועי איכותי שיעור המורים המדווחים על המרכיבים התורמים לפיתוח 

החודשים שקדמו  12הנכללים בפעילויות הפיתוח המקצועי שלהם במהלך 
   למחקר:

  
קבוצת 
עמיתים 

מבית הספר 
שלי או 
קבוצת 
מורים 
  למקצוע

הזדמנויות 
להתנסות 

בשיטות של 
למידה 

פעילה (לא 
רק האזנה 

  למרצה)

פעילויות של 
למידה 

שיתופית או 
מחקר עם 

מורים 
  אחרים

תקופת זמן 
שכת ממו

(כמה 
מפגשים 

שנפרשו על 
פני כמה 

שבועות או 
  חודשים)

  44  21  26  42  ישראל 

  21  26  33  40  כלל המדינות

  12  26  32  40  אוסטרליה

  17  31  34  41  )קנדה(אלברטה 

  19  29  36  45  אנגליה

  23  26  40  41  פולין 

  14  32  38  46  פורטוגל

  13  22  32  42  פינלנד

  

  47  18  23  43  בתי ספר דוברי עברית

  34  30  37  40  בתי ספר דוברי ערבית

  4.18לוח   OECD (2014): לאומי-מקור למידע בין
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 שלהם בפיתוח מקצועי  בנוגע לצורךתפיסות המורים  6.5

תפיסות  ותצגומ 6.8לוח בבאילו תחומים המורים מאמינים שהם זקוקים לפיתוח מקצועי?  .25

ישראלית-פניםלאומית ו-שלהם בפיתוח מקצועי בהשוואה בין ךרולצבנוגע המורים 
. כפי 43

ט' בישראל דיווחו על הצורך בפיתוח מקצועי בשלושה -כרבע ממורי כיתות ז' 6.9מלוח  עולהש

) 24%), מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה (23%צרכים מיוחדים ( בעלינושאים: הוראה לתלמידים 

). שיעורים דומים ומעט קטנים יותר התקבלו בשלושת 23%וטכנולוגיות חדשות במקום העבודה (

הנושאים הללו בממוצעים של כלל המדינות המשתתפות. מעניין לראות שבנושאים רבים, כגון ידע 

ם בהוראת תחום הדעת, ידע של תכנית הלימודים, דרכים והבנה בתחום הדעת, כישורים פדגוגיי

שיעורי הדיווח של מורים  -להערכת תלמידים, גישות בלמידה פרטנית, הוראת כישורים לימודיים 

 והדיווח על נושאים אל שיעוריגבוהים מעל פי רוב בישראל ובממוצע כלל המדינות המשתתפות 

  בשש מדינות ההשוואה.

אין כמעט הבדלים בין שני מגזרי השפה מבחינת , 6.8פי שעולה מלוח ישראלי וכ- במבט פנים .26

פיתוח מקצועי ברוב הנושאים. במספר נושאים, שיעור גבוה יותר של מורים בשל המורים הצורך 

מדווחים על צורך בפיתוח  , בהשוואה לשיעורם בבתי ספר דוברי ערבית,בבתי ספר דוברי עברית

ים יבהתאמה) וכישורים פדגוג ,6%לעומת  10%הדעת ( למשל: ידע והבנה בתחום .מקצועי

 בהתאמה). ,7%לעומת  12%בהוראת תחום הדעת (

                                                           

43
  הנתונים שבלוח מתייחסים לשיעור המורים שקבעו כי יש להם "צורך בינוני" או "צורך רב".   



68 

 

 

  

   ישראלית- לאומית ופנים-השוואה בין –בפיתוח מקצועי שלהם צורך בנוגע לתפיסות המורים  6.8לוח 
  : אלושיעור המורים שמדווחים על "צורך רב" בפיתוח מקצועי בנושאים 

  

ידע והבנה 
בתחום / 

תחומי ב
הדעת 

שהמורה 
  מלמד

כישורים 
פדגוגיים 
בהוראת 

תחום / ב
תחומי 
הדעת 

שהמורה 
  מלמד

ידע של 
תכנית 

  הלימודים

דרכים 
להערכת 
  תלמידים

מיומנויות 
תקשוב 
לצורכי 
  הוראה

התנהגות 
התלמידים 

וניהול / 
ארגון 
  הכיתה

ניהול 
וארגון 
בבית 
  הספר

גישות 
בלמידה 
  פרטנית

הוראה 
לתלמידים 
עם צרכים 

  מיוחדים

הוראה 
-בסביבה רב

תרבותית או 
  לשונית-רב

הוראת 
כישורים 
לימודיים 

: (למשל
פתרון בעיות, 
ללמוד כיצד 

  ללמוד)

גישות 
לפיתוח 
כישורים 
כלליים 

לעבודה או 
ללימודים 

  בעתיד

טכנולוגיות 
חדשות 
במקום 
  העבודה

הכוונה 
מקצועית 

וייעוץ 
  לתלמידים

  14  23  13  14  13  23  13  10  12  24  10  8  10  9  ישראל 

  12  18  10  11  13  22  12  9  13  19  12  8  10  9  המדינותכלל 

  6  12  4  3  4  8  6  5  4  14  3  4  3  2  אוסטרליה

  4  12  4  3  4  9  5  4  4  9  4  2  2  3  )קנדה(אלברטה 

  6  8  4  4  7  6  3  3  3  8  2  2  2  2  אנגליה

  7  13  4  7  5  14  9  6  13  11  3  2  2  2  פולין 

 7 9 10  7  17  26  8 14 10 9  5  3  4  5  פורטוגל

  1  14  1  4  5  13  8  2  8  17  4  3  3  4  פינלנד

  בישראל:

  13  23  13  15  13  23  13  10  12  23  10  8  12  10  בתי ספר דוברי עברית

  16  21  13  11  13  22  12  11  12  28  11  8  7  6  ספר דוברי ערביתבתי 

  4.12לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין
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  ט' בפיתוח מקצועי-גורמים המהווים מכשול בפני השתתפות המורים בכיתות ז' 6.6

הגורמים המהווים מכשול בפני השתתפות המורים בפעילויות  הואהנושא האחרון בפרק זה  .27

הגורמים המהווים מכשול בפני ל ענתונים  6.9לוח ב. על פי תפיסתםפיתוח מקצועי, ל

המורים  .תישראלי-פניםלאומית ו-השתתפותם של המורים בפיתוח מקצועי בהשוואה בין

הסכמה -חשוב לציין כי אי. 44התבקשו להביע את מידת הסכמתם לשבעה מכשולים אפשריים

הנושא אינו נתפס כמכשול, אולם גם יכולה למעשה לשקף  עיד כילנושא כלשהו יכולה להבנוגע 

, בישראל כמחצית או יותר 6.10מלוח   עולהאת העובדה שאין בנושא כל בעיה או צורך. כפי ש

עות העבודה : התנגשות הפיתוח המקצועי עם שאלוט' מדווחים על מכשולים -ממורי כיתות ז'

). 49%) ומחסור בזמן מפאת מחויבויות משפחתיות (57%), היעדר תמריצים להשתתפות (50%(

 יםשניל אשר). 51%( מדינות המשתתפותדומה בממוצע ה שיעורבנושא הראשון התקבל 

בהתאמה). מעניין שמכשול המחיר (יקר מדי)  ,36%-ו 48%יותר ( בהן נמוךהממוצע  -האחרונים 

ממוצע ב 43%לעומת  ,29%המורים שמדווחים על כך עומד על  : שיעורי בישראלפחות רלוונט

 39%(נע בין  חמש מתוך שש מדינות ההשוואהב לעומת שיעורםכלל המדינות המשתתפות וגם 

  . )81%- ל

בין שני מגזרי  שני מכשולים יש הבדלים לא קטניםב ,6.9ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .28

בוה המורים בבתי ספר דוברי עברית שמדווחים על היעדר תמריצים להשתתפות (ג שיעור: השפה

). לעומת זאת, שיעור המורים , בהתאמה41% לעומת 62%בבתי ספר דוברי ערבית ( משיעורם

בבתי ספר  םאין פיתוח מקצועי רלוונטי מוצע גבוה משיעור כיבבתי ספר דוברי ערבית שמדווחים 

 )., בהתאמה24% לעומת 37%דוברי עברית (

   

                                                           

44
  הנתונים שבלוח מתייחסים לשיעור המורים ש"מסכימים" או "מסכימים מאוד".    
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-השוואה בין –גורמים המהווים מכשול בפני השתתפותם של המורים בפיתוח מקצועי  6.9לוח 
 ישראלית- לאומית ופנים

ט' ש"מסכימים" או "מסכימים מאד" עם ההיגדים שמשקפים מכשולים לפיתוח - אחוז המורים בכיתות ז'
  מקצועי:

התנגשות   
הפיתוח 
המקצועי 
עם שעות 
  מדייקר   העבודה

היעדר 
תמריצים 

  להשתתפות

היעדר 
תמיכה 
מצד 

  המעסיק

לא מספיק 
זמן בגלל 
מחויבויות 
  משפחתיות

אין פיתוח 
מקצועי 

  רלוונטי מוצע

חסר 
דרישות 

  קדם

  8  27  49  26  57  29  50  ישראל 

  11  39  37  31  48  43  51  כלל המדינות

  6  25  33  24  40  39  58  אוסטרליה

  6  32  44  22  48  42  61  )קנדה(אלברטה 

  10  25  27  27  38  43  60  אנגליה

  4  47  44  20  39  53  33  פולין 

  13  68  48  92  85  81  75  פורטוגל

  7  40  37  23  43  23  52  פינלנד

  בישראל:

  7  24  49  26  62  30  52  בתי ספר דוברי עברית

  13  37  51  27  41  24  46  בתי ספר דוברי ערבית

  4.14 לוח OECD (2014) :לאומי-מקור למידע הבין
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  הערכת מורים ומשוב למורים 7פרק 

המקצועית ובשיפור עבודתם.  םהערכת מורים ומשוב למורים הם מרכיבים חשובים בהתפתחות .1

יש בה כדי להשביח את האפקטיביות של  יוכמו כן, המחזוריות של הערכה, משוב ושיפור בעקבות

 בית ספר. 

למורים  ניםהנית יםובלתי פורמלי יםמלימשוב פורוהערכה נתונים אודות הליכי הפרק הנוכחי מציג  .2

. המידע בפרק זה מתבסס על דיווחי המורים 45על עבודתם מגורמים בתוך בית הספר ומחוצה לו

מנהלים נשאלו רק הבבתי הספר שלהם.  מתרחשל דיווחי מנהלים על הע הם וכןיבנוגע להתנסויות

המורים התבקשו להתייחס למשוב  , ואילוהערכה פורמלית שמתקיימת בבית ספרםהליכי לבנוגע 

פורמליים או  לאל עבודתם שנאסף באמצעות דיונים עמידע  ובכלל זה, ושגבמובן הרחב של המ

 .46כחלק ממערך הערכה פורמלי

 למורים משוב 7.1

חלק זה עוסק במשוב שמורים מקבלים על עבודתם בבית הספר. בשאלון למורה הוגדר "משוב"  .3

כל תגובה שהיא על ההוראה על סמך מידע שנאסף על  יכלולכך ש ושגהרחבה של המ ובמשמעות

עבודתו של המורה (למשל, מתוך תצפית בהוראה בפועל, דיון על תכנון הלימודים או על הישגי 

ועוד). המשוב יכול להתקבל בשיחות לא פורמליות או כחלק ממערך הערכה מובנה  ,תלמידים

קיבלו משוב ממקורות כי ט' שמדווחים -יתות ז'המורים בכ שיעור מוצג 7.1 לוחב ופורמלי.

 . תישראלי- פניםלאומית ו-בין בהשוואה ,שונים

קיבלו משוב ממקור אחד או  כי) מדווחים 90%מרבית המורים בישראל ( ,7.1לוח מ עולהכפי ש .4

עור זה אינו שונה בהרבה מן הממוצע של כלל המדינות ייותר בבית הספר שבו הם עובדים. ש

בחמש מתוך המורים שמדווחים כי קיבלו משוב ממקור כלשהו עור י) ודומה לש88%(המשתתפות 

עור המורים ישבה ש ,). יוצאת מכלל זה היא פינלנד99%- ל 84%שש מדינות ההשוואה (נע בין 

). מורים בישראל מדווחים על קבלת משוב ממגוון 63%שמדווחים על קבלת משוב נמוך יחסית (

). 50%ניהול (הואחריו חברים בצוות  ,מן המורים מדווחים על כך) 69%מקורות ובראשם המנהל (

שיעור  גבוה מהממוצע של  -  מדווחים על קבלת משוב מחונכים )30%( כשליש מן המורים בישראל

שליש מן המורים מדווחים על קבלת משוב מאנשים או כן ככמו  .)19%כלל המדינות המשתתפות (

שיעור שאף הוא גבוה, אף כי רק במקצת, מן הממוצע של כלל המדינות  -) 34%( גופים חיצוניים

שליש מן המורים מדווחים על קבלת משוב ממורים אחרים כ). לעומת זאת, 29%המשתתפות (

ממוצע כלל המדינות המשתתפות מהשיעור המקביל בנמוך  -) 30%( ניהולהשאינם חברים בצוות 

  ). 55%- ל 43%) ובשש מדינות ההשוואה (בין 42%(

                                                           

45
  .2בנספח  צגלאומי מו- יןבתרגום הממצאים המרכזיים בנושא זה מתוך הדוח ה  

46
  בשאלון למורה.  31-, ו30, 29, 28 -בשאלון למנהל ו 29 -, ו28, 27המידע שבפרק זה מתבסס על שאלות   
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לאומית -השוואה בין –משוב מורים מתן מקורות לקבלת משוב ו 7.1לוח 
  ישראלית -ופנים

אלו:קיבלו משוב ממקורות כי ט' שמדווחים -שיעור המורים בכיתות ז'
1   

  2קיבלו משוב מ  

קיבלו 
משוב 

מלפחות 
אחד מן 

המקורות 
  המנהל  השונים

חברים 
בצוות 
  הניהול

חונכים או 
מורים 
 מאמנים

  שמונו לכך

מורים 
אחרים 
(שאינם 
חברים 
בצוות 
  הניהול)

אנשים 
או 

גופים 
  חיצוניים

  90  34  30  29  50  69  ישראל 

  88  29  42  19  49  54  כלל המדינות

  86  15  51  24  57  27  אוסטרליה

  93  29  36  9  40  81  )קנדה(אלברטה 

  99  29  51  29  85  42  אנגליה

  98  32  51  26  38  93  פולין 

  84  10  55  45  31  42  פורטוגל

  63  18  43  1  7  42  פינלנד

   5.4לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין
  "משוב" מוגדר במשמעותו הרחבה של המושג, כך שהוא כולל כל תגובה שמקבלים על ההוראה על  1
  סמך מידע שנאסף על העבודה. המשוב יכול להינתן באמצעות שיחות לא פורמליות או כחלק   
  ממערך הערכה מובנה ופורמלי.   
  אותו מורה יכול לקבל משוב מגורמים שונים בדרכים שונות. 2

השיטותנתונים על  7.2בלוח  .5
. מנתונים תישראלי-לאומית ופנים- למתן משוב, בהשוואה בין 47

ט' בישראל, כמו במדינות אחרות, מתן משוב על סמך תצפית בשיעור היא -אלו עולה כי בכיתות ז'

מן המורים מדווחים כי הם מקבלים  80%נפוצה יותר משיטות אחרות של משוב. בישראל, שיטה 

נתון זהה לממוצע של כלל המדינות המשתתפות. באנגליה ובפולין  -משוב בעקבות תצפית בכיתה 

, בהתאמה). בישראל שיעור 97%-ו 99%רוב המורים מדווחים על קבלת משוב בעקבות תצפית (

) גבוה במעט 67%קבלת משוב בעקבות ניתוח ציוני תלמידיהם במבחנים ( המורים שמדווחים על

) ובארבע מתוך שש מדינות ההשוואה (בין 64%משיעורם בממוצע כלל המדינות המשתתפות (

  ).64% - ל 28%

                                                           

 .131-130לאומי, עמודים -בדוח הבין 5תיאור מפורט של כל אחת מן השיטות מובא בפרק  47
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  ישראלית -לאומית ופנים-השוואה בין –השיטות למתן משוב  7.2לוח 
   אלו: שיטות משוב שהתבסס על  קיבלוכי ט' שמדווחים -שיעור המורים בכיתות ז'

 

משוב 
בעקבות 
תצפית 
  בשיעור

משוב 
בעקבות 

סקרי 
הוראה 
בקרב 

  התלמידים 

משוב 
בעקבות 
הערכת 
הידע 

בתחומי 
הדעת 

הם ש
  מלמדים

משוב 
בעקבות 

ניתוח ציוני 
התלמידים 
  במבחנים 

משוב 
בעקבות 
ההערכה 
העצמית 

על 
עבודת 
  המורה 

משוב 
בעקבות 
סקרים 
בקרב 

ההורים או 
דיונים 
  עמם

  33  56  67  61  49  80  ישראל 

  53  53  64  55  53  79  כלל המדינות

  40  45  56  33  40  70  אוסטרליה

  57  44  61  39  41  84  )קנדה(אלברטה 

  41  46  70  38  42  99  אנגליה

  73  62  84  72  65  97  פולין 

  46  64  64  48  43  66  פורטוגל

  37  21 28  26  26  46  פינלנד

   5.5לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין

בנוגע נתונים   7.3לוחב. 48ל החשיבות שמיוחסת לתחומים שונים במשובעהמורים נשאלו  .6

, עולה מן הלוח. כפי שישראלית-פניםלאומית ו-בהשוואה בין ,דגשים של המשוב למוריםל

חשיבות להן בהקשר של משוב הסוגיות ששיעורים גבוהים של מורים בישראל דיווחו על ייחוס 

), כישורים פדגוגים 87%), ידע והבנה בתחום הדעת (89%כללו: ביצועי תלמידים והישגיהם (

), ושיתוף פעולה עם מורים 87%), התנהגות תלמידים וניהול כיתה (89%בהוראת תחום הדעת (

דינות ). שיעורים דומים התקבלו לגבי סוגיות אלה גם בממוצע של כלל המ80%אחרים (

המשתתפות ושל שש מדינות ההשוואה. שיעור יחסית נמוך של מורים בישראל ייחסו חשיבות 

) 83%) לעומת הממוצע של כלל המדינות המשתתפות (77%לדרכים להערכת תלמידים במשוב (

באנגליה,  90%בפולין,  88%באלברטה (קנדה),  86%ושל ארבע מתוך שש מדינות ההשוואה (

 בפורטוגל). 93%

מורים בשני מגזרי השפה דיווחו באופן דומה לגבי  7.3וכפי שעולה מלוח  ישראלי- פניםבט במ .7

 . החשיבות של הסוגיות השונות בהקשר של משוב

                                                           

48
  וח מתייחסים לשיעור המורים שדיווחו כי "מיוחסת חשיבות בינונית" או "מיוחסת חשיבות הנתונים שבל  

  רבה".       
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  ישראלית  -לאומית ופנים-השוואה בין –דגשים של המשוב למורים  7.3לוח 
המשובכי ט' שמדווחים -שיעור המורים בכיתות ז'

  ה:בעלות חשיבות בינונית או גבוה -האלה שקיבלו הדגיש את הסוגיות  1
  

ביצועי 
התלמידים 
  והישגיהם

ידע והבנה 
בתחום 
  הדעת 

כישורים 
פדגוגיים 
בהוראת 

  תחום הדעת 

דרכים 
להערכת 
  התלמידים

התנהגות 
התלמידים 
  וניהול כיתה

הוראה 
 לתלמידים
עם צרכים 

  מיוחדים

הוראה 
בסביבה 

-רב
תרבותית או 

  לשונית-רב

המשוב 
המורה ש

נותן למורים 
אחרים כדי 
לשפר את 
ההוראה 

  שלהם

המשוב 
מורה הש

מקבל 
  מההורים 

המשוב 
  מתלמידים

שיתוף 
הפעולה או 
העבודה של 
המורה עם 

מורים 
  אחרים

  80  76  56  48  39  60  87  77  89  87  89  ישראל 

  81  79  71  57  44  69  87  83  87  83  87  כלל המדינות

  71  63  55  47  30  51  70  76  75  69  87  אוסטרליה

  68  68  62  38  36  65  76  86  79  75  88  )קנדה(אלברטה 

  49  55  43  44  33  74  85  90  80  76  97  אנגליה

  75  75  70  53  18  79  87  88  86  56  91  פולין 

  94  91  84  77  61  84 94  93  93  89  95  פורטוגל

  80  78  76  34  26  59  82  63  79  77  75  פינלנד

  בישראל:

  77  74  50  45  37  59  86  73  89  86  87  בתי ספר דוברי עברית

  87  82  72  60  45  63  89  87  89  91  93  בתי ספר דוברי ערבית

  5.6לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין
או על הישגי ן הלימודים דיון על תכנו "משוב" מוגדר במשמעותו הרחבה של המושג, כך שהוא כולל כל תגובה שמקבלים על ההוראה על סמך מידע שנאסף על העבודה (למשל תצפית בהוראה, 1

  תלמידים). המשוב יכול להינתן באופן פורמלי או בלתי פורמלי. 
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, לדעתם, הוביל המשוב ישירות לשינוי חיובי באיזו מידהנשאלו  קיבלו משובכי המורים שדיווחו  .8

בעקבות חיובי בהם חל שינוי שתחומים הנתונים על  7.4בלוח בהיבטים שונים של עבודתם. 

 49. המורים התבקשו לאמוד באיזו מידהתישראלי-פניםלאומית ו-בהשוואה בין ,קבלת משוב

כפי שעולה  תחומים. 14-להמשוב שקיבלו הוביל לשינוי חיובי בעבודתם בבית הספר בכל הנוגע 

בעקבות קבלת משוב חל שינוי חיובי כי ט' מדווחים -מהמורים בכיתות ז' 70%-בישראל כמהלוח, 

טחון עצמי כמורה, סיפוק יעבודתם: הכרה פומבית, בב תחומים(בינוני או גדול במידתו) בארבעה 

מעט בגבוהים  ואל שיעורים, בהתאמה). 74%-ו 72%, 73%, 70%בודה ומוטיבציה (עהמ

עורים המקבילים יעורים אלו גבוהים גם מהשיככלל, ש ;מהממוצע של כלל המדינות המשתתפות

ט' בישראל המשוב נתפס כהליך -בשש מדינות ההשוואה. מכאן נראה כי בקרב מורים בכיתות ז'

 שארטחון עצמי. ביב גוןום היבטים מוטיבציוניים ואישיותיים כלקיד עיקרשתרומתו חיובית ב

על שינוי חיובי בעקבות  שמדווחים בישראלהמורים  שיעורשינוי במשכורת, חוץ מההיבטים, 

עבור אותם היבטים גם בממוצע של כלל בדומים מתקבלים  שיעורים. 60%-ל 42%משוב נע בין 

 המדינות המשתתפות. 

שיעור המורים בבתי ספר דוברי ערבית שמדווחים על , 7.4י שעולה מלוח ישראלי וכפ- במבט פנים .9

בבתי ספר דוברי עברית. קרי, מורים בבתי ספר דוברי  משיעורם"שינוי בינוני או גדול" גבוה 

המשוב באופן חיובי יותר.  , תופסים אתבבתי ספר דוברי עברית בהשוואה לעמיתיהם ,ערבית

מוטיבציה ה תחוםעברית שמדווחים על שינויים חיוביים בשיעור המורים בבתי ספר דוברי 

ממוצע כלל המדינות שיעורם במ בוהסיכויים להתקדם בקריירה בעקבות קבלת משוב גהו

  המשתתפות.

 

                                                           

49
הנתונים שבלוח מתייחסים לשיעור המורים שדיווחו כי המשוב "הוביל לשינוי חיובי בינוני" או "הוביל לשינוי חיובי    

  גדול". 
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  ישראלית -לאומית ופנים- השוואה בין –בעקבות קבלת משוב חיובי תחומים בהם חל שינוי  7.4לוח 
  1ר:המשוב שקיבלו "הוביל לשינוי חיובי בינוני" או "הוביל לשינוי חיובי גדול" בעבודתם בבית הספכי ט' שמדווחים -שיעור המורים בכיתות ז'

  

הכרה 
  פומבית 

קבלת 
תפקיד 
ביוזמות 

 - לשיפור בית
  ספרי 

סיכויים 
להתקדם 
  בקריירה

היקף 
הפיתוח 
  המקצועי 

תחומי 
  אחריות 

ביטחון 
עצמי 
  כמורה

משכורת 
ו/או 

בונוסים 
  כספיים

דרכים 
בניהול 
  כיתה

ידע והבנה 
בתחום 
דעת 
  עיקרי

שיטות 
  הוראה

שיטות 
ההוראה 

לתלמידים 
עם צרכים 
  מיוחדים 

הערכת 
תלמידים 
לקידום 
  הלמידה 

סיפוק 
  מוטיבציה  עבודההמ

  74  72  55  42  60  55  56  24  73  58  50  54  55  70  ישראל 

  65  63  59  45  62  53  56  25  71  55  46  36  51  61  כלל המדינות

  50  47  43  29  45  33  39  12  56  39  31  31  39  40  אוסטרליה

  53  51  54  39  52  37  39  11  60  44  37  34  44  44  )קנדה( אלברטה

  41  39  49  30  48  27  42  18  53  35  28  33  36  41  אנגליה

  69  68  67  62  63  52  59  33  69  53  53  51  64  72  פולין 

  54  55  53  40 49  38  50  6  59 45  38  24  46  48  פורטוגל

  61  60  32  30  38  33  33  13  63  34  27  14  33  56  פינלנד

  בישראל:

  71  69  48  37  55  49  50  19  69  52  44  50  50  67  בתי ספר דוברי עברית

  84  82  77  57  78  72  77  38  84  78  70  65  72  81  ספר דוברי ערביתבתי 

  5.7לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין
  דיון על תכנון הלימודים או על  "משוב" מוגדר במשמעותו הרחבה של המושג, כך שהוא כולל כל תגובה שמקבלים על ההוראה על סמך מידע שנאסף על העבודה (למשל תצפית בהוראה, 1

  הישגי תלמידים). המשוב יכול להינתן באופן פורמלי או בלתי פורמלי.   
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 מורים  ה פורמלית שלהערכ 7.2 

אודות על בחלק זה ידווחו הממצאים מנקודת מבטם של המנהלים. המנהלים נשאלו במחקר  .10

ידי מפקח חיצוני או  ידי המנהל, על "בקרה של עבודת המורה על- כשהוגדרה  ,"הערכת מורים"

מדווחים םהמנהליששיעור המורים בבתי ספר  מוצג 7.5לוח בידי עמיתיו של המורה".  על
כי  50

. המקורות להערכת מורים המורים מקבלים הערכה פורמלית לפחות פעם בשנה ממקור מסוים

היו המנהל, חברים בצוות הניהול, חונכים או מורים מאמנים שמונו לכך, מורים אחרים (שאינם 

ות שיעור המורים בכית ,7.5מלוח  עולהכפי ש. חברים בצוות הניהול), אנשים או גופים חיצוניים

הערכה פורמלית לפחות פעם בשנה גבוה יחסית  ים כי הם נותניםמדווח יהםמנהל ט' בישראל- ז'

בשש ו) 67%ממוצע כלל המדינות המשתתפות (שיעורם בעור זה גבוה מי. ש78%ועומד על 

יום בישראל של הערכת רווחת הומתיישב עם המגמה ה ,)65%-ל 27%מדינות ההשוואה (בין 

, לא רק המנהל הוא מקור 7.5בלוח שמהנתונים עוד  כפי שעולהמורים על ידי מנהל בית הספר. 

שמנהליהם מדווחים . שיעור המורים בבתי ספר אחריםלהערכת מורים בישראל, אלא גם גורמים 

  67%נים (חונכים או מורים מאממחברים בצוות הניהול ומהערכה פורמלית כי המורים מקבלים 

נמוכים יותר  שיעוריםהמנהל. מהערכה מקבלים משיעור המורים ש נמוךבהתאמה)  ,61%-ו

על ידי מתקבלים בישראל בנוגע להערכת מורים על ידי מורים אחרים שאינם בצוות הניהול ו

שיעורים המקבילים דומים ל ואל שיעורים, בהתאמה). 27%- ו 34%אנשים או גופים חיצוניים (

ארבע מתוך שש השיעורים בל המדינות המשתתפות, אולם הם גבוהים בהרבה מממוצע כלב

 השוואה. המדינות 

אין הבדלים בולטים בין שני מגזרי השפה בשיעור , 7.5ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .11

 :הערכה פורמלית לפחות פעם בשנה על ידי גורמים שונים בבית הספר מקבליםהמורים ש

הוא שיעור המורים בבתי זה ת הניהול וחונכים או מורים מאמנים. יוצא מכלל המנהל, חברים בצוו

שיעור זה גבוה  .)38%ספר דוברי עברית שמדווחים על הערכה פורמלית על ידי מורים אחרים (

 ).24%בבתי ספר דוברי ערבית ( המקביל שיעורהמ

  

                                                           

50
  .21ראה הערה    
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 –פורמלית להערכה  ותמקורפורמלית וה ת מוריםקיומה של הערכ 7.5לוח 
  ישראלית -לאומית ופנים- השוואה בין

המורים מקבלים הערכה שמנהליהם מדווחים כי שיעור המורים בבתי ספר 
  :ממקורות אלואחד או יותר מפורמלית לפחות פעם בשנה 

  

  המנהל

חברים 
בצוות 
  הניהול

חונכים או 
מורים 

מאמנים 
  שמונו לכך

מורים 
אחרים 
(שאינם 
חברים 
בצוות 
  הניהול)

אנשים או 
גופים 
  חיצוניים

  27  34  61  67  78  ישראל 

  25  32  36  57  67  כלל המדינות

  3  28  60  69  36  אוסטרליה

  4  10  9  20  28  )קנדה(אלברטה 

  24  86  67  90  65  אנגליה

  13  10  11  29  49  פולין 

  5  19  21  16  27  פורטוגל

  4  3  2  6  51  פינלנד

  בישראל: 

  25  38  62  69  77  בתי ספר דוברי עברית

  33  24  56  63  81  בתי ספר דוברי ערבית

    5.1לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין

  

השיטות להערכת  עלהמורים אלא של הפורמלית ה הערכלמקור על ההמנהלים נשאלו לא רק  .12

בהם  כי נעשיתם דיווחו השיעור המורים בבתי הספר שמנהלינתונים על  7.6לוח במורים. 

 שש שיטות המשיביםבשאלון למנהל הוצגו לפני . שונות שיטות, בהמוריםשל פורמלית  ההערכ

תחום הדעת של המורים, בהערכת ידע  סקרי הוראה בקרב התלמידים,שונות: צפייה בשיעורים, 

ודיון על משוב  ניתוח ציוני התלמידים במבחנים, דיון בהערכה העצמית של המורה על עבודתו

וכן ישראל בט' -המוחלט של מורי כיתות ז' םרוב, 7.6שעולה מלוח  כפי שהתקבל מהורים.

פורמלית, על פי דיווחי  ההערכ בממוצע כלל המדינות המשתתפות ובמדינות ההשוואה מקבלים

מנהליהם. שיעורים גבוהים מאוד של מורים עובדים בבתי ספר שמנהליהם מדווחים על צפייה 

) ודיון בהערכה העצמית של המורה על 98%במבחנים ( ), ניתוח ציוני התלמידים98%בשיעורים (

 ). 91%עבודתו (
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  ישראלית-לאומית ופנים-השוואה בין –פורמלית  ת מוריםהשיטות להערכ 7.6לוח 
ט' שמנהליהם מדווחים כי בבית ספרם נעשית הערכה -שיעור המורים בכיתות ז'

  פורמלית, ובאמצעות שיטות אלו:
  

  

צפייה 
  בשיעורים 

סקרי 
הוראה 
בקרב 

  התלמידים 

הערכת 
ידע 

תחום ב
הדעת של 
  המורים 

ניתוח ציוני 
התלמידים 
  במבחנים 

דיון 
בהערכה 
העצמית 

של 
המורה על 

  עבודתו

דיון על 
משוב 

שהתקבל 
  מהורים 

  80  91  98  83  84  98  ישראל 

  89  81  95  76  79  95  כלל המדינות

  87  88  94  77  76  95  אוסטרליה

  93  86  92  81  70  100  )קנדה(אלברטה 

  79  89  99  84  82  100  אנגליה

  98  90  100  88  99  100  פולין 

  72  85  90  57  48  96  פורטוגל

  98  60  74  38  85  78  פינלנד

   :בישראל

 דוברי ספר בתי
  עברית

97  80  78  97  89  76  

 דוברי ספר בתי
  95  100  100  99  97  100  ערבית

  5.2לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין

  

בעקבות הערכת שונות שיכולות להתרחש פעילויות שמונה במחקר טאליס נשאלו המנהלים על  .13

תוצאות נתונים על  7.7לוח בפעילויות אלו. ן של תרחשותה 51תדירותעל , וותוצאותיה מורים

 99% ,לוחמה עולה. כפי שתישראלי-פניםלאומית ו- מורים בהשוואה ביןשל פורמלית  ההערכ

הם משוחחים עם המורה על כי ם מדווחים המנהלישמן המורים בישראל עובדים בבתי ספר 

הם מגבשים תכנית פיתוח או הדרכה לכל כי ו ונקודות חולשה בהוראה של להתמודד עםדרכים 

חוץ מדינות ההשוואה (ב) ו100%ממוצע כלל המדינות המשתתפות (נעשה בבדומה ל ,מורה

 עומדים על גיבוש תכנית פיתוח או הדרכה לכל מורה נושאב שיעורים בהן, שהפורטוגל ופינלנדמ

כי ם דיווחו המנהליעובדים בבתי ספר שבישראל המורים כן רוב  בהתאמה). כמו ,65%- ו 64%

הם ממנים חונך כדי לעזור למורה לשפר את ההוראה שלו, ומשנים את תחומי האחריות של 

, בדומה לממוצע כלל המדינות המשתתפות בהתאמה) ,90%-ו 92%( המורה בבית הספר

 בהתאמה) ולשלוש מתוך שש מדינות ההשוואה. ,91%-ו 100%(

, בולט במיוחד הפער בין שני מגזרי השפה בנוגע 7.7ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .14

תחומי האחריות של לשתי תוצאות הנובעות מההערכה הפורמלית. אחת התוצאות היא שינוי 

מן המורים בבתי ספר דוברי עברית מדווחים על כך,  94%. מנהליהם של הספרהמורה בבית 

                                                           

51
עור המורים שמנהליהם דיווחו על פעילויות שונות שמתרחשות "לפעמים" או "ברוב הנתונים שבלוח מתייחסים לשי  

  הפעמים" או "תמיד" בעקבות הערכה פורמלית של מורים. 
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מן המורים בבתי ספר דוברי ערבית. התוצאה הנוספת שבה יש פער  71%לעומת מנהליהם של 

בין שני מגזרי השפה היא שינוי אפשרויות הקידום של המורה בעקבות ההערכה הפורמלית: 

מן המורים מדווחים על שינוי באפשרויות קידום,  62%בבתי ספר דוברי עברית מנהליהם של 

 מן המורים בבתי ספר דוברי ערבית. 84%לעומת 

  ישראלית-לאומית ופנים-השוואה בין –פורמליתמורים  תתוצאות של הערכ 7.7לוח 
"לפעמים" או "ברוב הפעמים" או ט' שמנהליהם מדווחים על התוצאות האלה המתרחשות -שיעור המורים בכיתות ז'

  "תמיד" לאחר הערכה פורמלית של מורים:
  

משוחחים 
עם המורה 
על דרכים 
לפתור את 

נקודות 
החולשה 
בהוראה 

  שלו

מגבשים 
תכנית 

פיתוח או 
הדרכה לכל 

  מורה

מורה 
שביצועיו 

לוקים 
בחסר, 
מטילים 

עליו 
סנקציות 
חומריות 

כגון 
הפחתה 

של 
העלאות 

שכר 
  שנתיות

ממנים 
חונך כדי 
לעזור 
למורה 

לשפר את 
ההוראה 

  שלו

משנים 
את תחומי 
האחריות 

של 
המורה 
בבית 
  הספר

משנים 
את שכר 
המורה או 
מעניקים 
לו בונוס 

  כספי

משנים 
את 

אפשרויות 
הקידום 

של 
  המורה

פיטורים או 
אי חידוש 

חוזה 
  העסקה

  73  72  14  90  92  5  99  99  ישראל 

  56  56  34  70  72  23  84  98  כלל המדינות

  68  80  14  80  98  5  92  100  אוסטרליה

  80  69  3  71  89  4  96  100  )קנדה(אלברטה 

  81  97  66  91  100  78  100  100  אנגליה

  80  38  63  66  61  12  81  98  פולין 

  24  36  4  49  55  0  64  91  פורטוגל

  70  39  49  73  48  6  65  100  פינלנד

  בישראל:

  71  62  16  94  91  3  99  100  בתי ספר דוברי עברית

  69  84  15  71  90  8  100  100  בתי ספר דוברי ערבית

  5.3לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין

  

מורים ומתן משוב בבית של פורמלית  ההמורים התבקשו להתייחס לתפיסותיהם בנוגע להערכ .15

שמונה עם להביע את מידת הסכמתם  המשיביםהספר שבו הם עובדים. בשאלון למורה התבקשו 

 ותצגומ 7.8וח לב. 52מורים ומתן משובשל פורמלית  ההערכ בדברמשקפים תפיסות ההיגדים 

- פניםלאומית ו- בהשוואה בין ,הערכת מורים ומתן משובל בנוגעתפיסותיהם של המורים 

לוח, רק מחצית מן המורים בישראל חושבים שהמשוב שניתן להם עולה מה. כפי שתישראלי

ממוצע ב המקבילשיעור , בדומה ל)50%ומקיפה של ההוראה שלהם ( מבוסס על הערכה יסודית

 נמוכיםזה  ענייןב השיעוריםכלל המדינות המשתתפות. באלברטה (קנדה), אוסטרליה ופינלנד 

המורים  בקרבגבוהים יותר התקבלו  שיעוריםבהתאמה).  ,17%-, ו29%, 46%אף יותר (

עקבות ההערכה: האחד, בניית תכנית לפעולות שננקטות ב הנוגעיםבישראל בשני היגדים 

                                                           

52
  הנתונים שבלוח מתייחסים לשיעור המורים ש"מסכימים" או "מסכימים מאוד".  
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מן המורים הסכימו או  63%( להכשרת מורים או לפיתוח מקצועי כדי לשפר את עבודת המורה

ממוצע כלל המדינות המשתתפות השיעור המקביל במעט מן בזה גבוה  שיעור. )דוהסכימו מא

אחר, דיון עם העם ההיגד ארבע מתוך שש מדינות ההשוואה. השיעור המקביל ב) וגבוה מ59%(

 מן המורים הסכימו או הסכימו 71% המורה על דרכים להתגבר על נקודות התורפה בהוראה,

ממוצע כלל המקביל במעט מן השיעור בנעשה בעקבות הערכה. שיעור זה נמוך  דברשהמאוד 

 בארבע מתוך שש מדינות ההשוואה. ן השיעור המקביל) וגבוה מ74%המדינות המשתתפות (

, ברוב ההיגדים שבדקו את תפיסותיהם של מורים 7.8ראלי וכפי שעולה מלוח יש- במבט פנים .16

בנוגע להערכת עבודתם וקבלת משוב על עבודתם אין הבדלים בין שני מגזרי השפה. יוצא מכלל 

זה הוא שיעור המורים בבתי ספר דוברי עברית שמסכימים או מסכימים מאוד שלמורים ניתן 

ומקיפה של ההוראה שלהם. שיעור זה נמוך מהשיעור המקביל משוב המבוסס על הערכה יסודית 

 , בהתאמה). 72%לעומת  43%בבתי ספר דוברי ערבית (

  

  ישראלית -לאומית ופנים-השוואה בין –תפיסותיהם של המורים בנוגע להערכת מורים ומתן משוב  7.8לוח 
  מורים ומתן משוב בבית ספרם:שיעור המורים ש"מסכימים" או "מסכימים מאוד" עם ההיגדים בדבר הערכת 

  
המורים 
הטובים 
ביותר 
בבית 
הספר 

מקבלים 
את 

התגמולים 
הגדולים 
  ביותר 

הערכת 
המורים 
והמשוב 
משפיעים 
במידה 
מועטה 

בלבד על 
הדרך שבה 

מורים 
מלמדים 
  בכיתה

הערכת 
מורים 

והמשוב 
נעשים 

בעיקר כדי 
למלא 

דרישות 
  מנהלתיות 

בבית 
הספר 
בונים 
תכנית 

להכשרת 
מורים או 
לפיתוחם 
המקצועי 
כדי לשפר 

את 
  עבודתם 

למורים 
ניתן משוב 
שמבוסס 

על הערכה 
יסודית 

ומקיפה של 
ההוראה 
  שלהם 

כשמורה 
אינו עומד 
בדרישות 

לאורך זמן, 
מפטרים 

  אותו 

דרכים 
להתגבר 

על נקודות 
תורפה 
בהוראה 

נידונות עם 
  המורה

מינוי חונך 
ייע כדי לס

למורה 
לשפר את 
ההוראה 

  שלו

  58  71  41  50  63  46  41  28  ישראל 

  48  74  31  47  59  51  43  38  כלל המדינות

  54  63  24  29  50  62  43  31  אוסטרליה

  47  69  26  46  52  51  36  29  )קנדה(אלברטה 

  73  83  43  55  65  51  34  40  אנגליה

  42  77  17  66  83  43  40  64  פולין 

  50  66  37  53  40  69  53  18  פורטוגל

  16  65  16  17  38  62  50  25  פינלנד

  בישראל:

  59  70  41  43  61  44  41  23  בתי ספר דוברי עברית

  57  74  41 72  71  51  40  42  בתי ספר דוברי ערבית

  5.8לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין
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   הכיתתית תםוסביבט' - בכיתות ז'פרקטיקות של מורים  8פרק 

פרק חמישה חלקים: בחלק ב .ט'-בפרק הנוכחי נבחנות פרקטיקות ההוראה של המורים בכיתות ז' .1

דרכים להערכת תלמידים על ידי  - הראשון מוצגות פרקטיקות הוראה של המורים, ובחלק השני 

וצג , וברביעי מלהוראה ולמידהבנוגע המורים  יהם שלאמונותמורים. בחלק השלישי מוצגות 

והוא כולל מידע על מתוארת סביבת הכיתה הנושא של שיתוף פעולה בין מורים. בחלק האחרון 

  .53,54המורה בשיעור וניהול כיתהשל זמן הגודל כיתה, חלוקת 

  פרקטיקות הוראה בכיתה 8.1

התלמידים ולמוטיבציה שלהם של  הבכל הנוגע ללמיד חשובפרקטיקות הוראה ממלאות תפקיד  .2

מזמן  ואבכיתה עם תלמידיו והדרכים שבהן העושה ללמוד. פרקטיקות הוראה הן פעולות שהמורה 

מעודדות הן פרקטיקות הן קונסטרוקטיביסטיות והמ כמה תו.או רוש ידע או ליצואפשרויות לרכ להם

 לימודיות מטלות עם התמודדות באמצעות למשל ,הבניה של ידע ומקדמות למידה משמעותית

 על עבודה, תהליכית לימודית דרך עבודה או ,יום-םהיו מחיי במצבים הידע את מיישמים בהןש

בחלק זה של הפרק . ב"וכיו ,ודיפרנציאלית) קטנות בקבוצות עבודה( שיתופית למידה, פרויקטים

 על פי דיווחי המורים.  ,ט'- מוצגות פרקטיקות ההוראה הננקטות בכיתות ז'

 ותצגומ 8.1וח לב. 55התבקשו להשיב על שאלות הנוגעות להוראה שלהם בכיתה נבחרתהמורים  .3

 שיביםבשאלון למורה התבקשו המ .ישראלית-פניםלאומית ו- פרקטיקות הוראה בהשוואה בין

כי  עולה 8.1לוח נתונות. מ הם בשמונה פרקטיקות הוראהלהשימוש ש 56לאמוד את תדירות

פרקטיקות ההוראה הנפוצות בישראל, כמו בכלל המדינות המשתתפות ובמדינות ההשוואה, הן 

בישראל), תרגול של מטלות דומות עד להבנת  69%הצגת סיכום של החומר שנלמד לאחרונה (

לעומת זאת, בישראל).  66%בישראל) ובדיקת שיעורי בית של התלמידים ( 71%החומר (

, ופרקטיקות הנחשבות למידה בקבוצות קטנות, פרנציאליתהפרקטיקות של הוראה די

ובמדינות נפוצות פחות בישראל קונסטרוקטיביסטיות במובן שהן מקדמות הבניה של ידע, 

יום -םהם מדגימים כיצד ידע חדש מתחבר לחיי היוכי  יםעור המורים המדווחילמשל, ש .ההשוואה

                                                           

53
  .2בנספח צג לאומי מו-יןבתרגום הממצאים המרכזיים בנושא זה מתוך הדוח ה   

 
54

  בשאלון למורה.  43-ו 42, 39, 33, 32, 18, 17, 16המידע שבפרק זה מתבסס על שאלות   
55

כך: "חלק זה יעסוק בדרכי ההוראה שלך בהרחבה. מכיוון שאין ביכולתנו לסקור את כל היקף  נוסחהההנחיה למורים   

ת היעד'. התייחס לשיעור הראשון אחרי ההוראה שלך בשאלון זה, נתמקד בהוראתך בכיתה אחת שתיקרא להלן 'כית
אם לא לימדת  ביום שלישי האחרון בכיתה ז', ח', ו/או ט' שבה לימדת בבית ספר שנדגם למחקר... 11:00השעה 

 באותו יום שלישי, התייחס לשיעור הראשון בכיתה ז', ח', ו/או ט' בבית ספר זה, בכיתה שבה לימדת ביום שלמחרת".

מאחורי הליך מחקרי זה היא שחד באותה כיתת יעד ובאותה שעה המצוינת בהנחיה, ההנחה מאחר שאין שום דבר מיו
במדינה נתונה. הליך מחקרי שבו  שהם מלמדיםמדגם מקרי של כלל השיעורים  הםכי השיעורים שהמורים תיארו 

למנוע  נועד כיתה) שאליו הם מתייחסים בעת המענהההמשיבים מקבלים הנחיה מדויקת כיצד לקבוע את השיעור (

  הטיות מצד מורים שיבחרו לתאר במחקר דווקא שיעור מיוחד או מועדף בעיניהם.
"לעתים קרובות" או "בכל הנתונים שבלוח מתייחסים לשיעור המורים שדיווחו כי הם נוקטים פרקטיקה מסוימת 

  ".השיעורים או כמעט בכולם
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ישית מן המורים בישראל מדווחים על במדינות המשתתפות. רק כחמ 68%-בישראל ו 50% הוא

, לעומת הנתון המקביל בכלל המדינות )23%תלמידים (ה לעפרויקטים מתמשכים  הטלת

ועל שימוש של התלמידים בתקשוב לצורך פרויקטים או עבודה בכיתה  ),27%המשתתפות (

פרויקטים  הטלת -בשתי הפרקטיקות הללו ). 37%במדינות המשתתפות:  ,19%(בישראל: 

כמו כן, בישראל ת בין מדינות ההשוואה בתדירות השימוש גבוהה יחסית. השונ) - שימוש בתקשוב ו

          32%( נוהגים ללמד בקבוצות קטנות ובאופן דיפרנציאלי ט'- רק כשליש מהמורים בכיתות ז'

כמחצית מהמורים מדווחים על מדינות המשתתפות כלל הממוצע ב ואילו, , בהתאמה)33%-ו

  . , בהתאמה)44%-ו 47%פרקטיקות אלו (

, ברוב הפרקטיקות שנבדקו לא נמצאו הבדלים של 8.1ישראלי וכפי שעולה מלוח - במבט פנים .4

ממש בין שני מגזרי השפה. עם זאת נמצא הבדל בשיעור המורים המדווחים על עבודה בקבוצות 

גבוהה בשימוש מן המורים בבתי ספר דוברי עברית מדווחים על תדירות  35%קטנות: 

מעמיתיהם בבתי ספר דוברי ערבית. הבדל נוסף נמצא בדיווחי  23%בפרקטיקה זו, לעומת 

מן המורים בבתי ספר דוברי  81%המורים על בדיקת חוברות או שיעורי בית של התלמידים: 

מעמיתיהם בבתי ספר  61%ערבית מדווחים על תדירות גבוהה בשימוש בפרקטיקה זו, לעומת 

 ית.דוברי עבר

  ישראלית-לאומית ופנים-השוואה בין –פרקטיקות הוראה  8.1לוח 
שיעור המורים המדווחים כי "לעתים קרובות" או "בכל השיעורים או כמעט בכולם" הם משתמשים בפרקטיקות אלו: 

1   
  

הצגת 
סיכום של 
החומר 
שנלמד 
  לאחרונה

עבודה 
בקבוצות 

קטנות כדי 
להגיע 
לפתרון 
משותף 

בעיה  לש
  מטלהאו 

מתן מטלות 
שונות 

לתלמידים 
המתקשים 

בלמידה ו/או 
לתלמידים 
היכולים 
להתקדם 
- מהר יותר
הוראה 

  דיפרנציאלית

מתן מטלות 
המדגימות 
כיצד הידע 
החדש או 
הכישורים 
החדשים 
שימושיים 

- םבחיי היו
יום או בעולם 

  העבודה

תרגול של 
מטלות 

דומות עד 
שהמורה 

בטוח שכל 
התלמידים 
הבינו את 

  ר החומ

בדיקת 
החוברות 
או שיעורי 
הבית של 
  התלמידים 

עבודה של 
התלמידים 

על 
פרויקטים, 

שכדי 
להשלימם 

נדרש 
לפחות 

  שבוע אחד 

שימוש של 
תלמידים 
בתקשוב 
לצורך 

פרויקטים או 
עבודה 
 בכיתה

  19  23  66  71  50  33  32  69  ישראל

  37  27  72  67  68  44  47  73  המדינות כלל

  67  52  65  63  69  45  44  72  אוסטרליה

  49  37  63  66  73  47  58  79  )קנדה( אלברטה

  37  38  85  62  62  63  58  75  אנגליה

  36  16  63  79  75  55  42  78   פולין

  34  21  71  61  66  53  49  85  פורטוגל

  18  14  62  51  64  37  37  62  פינלנד

  בישראל:

  20  21  61  69  47  31  35  69  בתי ספר דוברי עברית

  16  31  81  78  59  40  23  71  בתי ספר דוברי ערבית

  6.1 לוח OECD (2014): לאומי-מקור למידע בין
   .וך המערכת השבועית שלהםמתהנתונים מדווחים על ידי מורים ומתייחסים לכיתה שהם מלמדים בעת עריכת המחקר ושנבחרה באופן אקראי   1
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  י מורים ל ידהערכת תלמידים עדרכי  8.2

השימוש שלהם בשש דרכי הערכה  57לאמוד את תדירותהמשיבים התבקשו בשאלון למורה  .5

-פניםלאומית ו-דרכי הערכת תלמידים ע"י מורים בהשוואה ביןות צגומ 8.2לוח ב. נתונות

סטנדרטי שיעור המורים בישראל המדווחים כי הם מעבירים מבחן כפי שעולה מהלוח,  .תישראלי

) , בהתאמה38%לעומת  64%המדינות המשתתפות (כלל ממוצע משיעורם ב מידה ניכרתגבוה ב

ישראל בולטת ) נמצא באלברטה (קנדה). 18%מדינות ההשוואה. השיעור הנמוך ביותר (בשש ו

הם מפתחים כלים ודרכי  כייחסית של מורים בישראל מדווחים שיעור נמוך  :גם בכיוון ההפוך

, )66%שהם עובדים על מטלה (בעת בתלמידים  ותצפנוהגים להם כי ) ו51%ם (הערכה משלה

ממוצע כלל ב 80%ושל  מדינות ההשוואהמתוך שש חמש בקירוב ב 90%לעומת שיעור של 

 המדינות המשתתפות. 

בנוגע בין שני מגזרי השפה נמצאו מספר הבדלים  ,8.2ישראלי וכפי שעולה מלוח - במבט פנים .6

הם מפתחים כלים ודרכי הערכה משלהם  כי שיעור המורים שדיווחו  :תלמידיםלדרכי הערכת 

לעומת  42%בבתי ספר דוברי ערבית ( מקבילשיעור ההי ספר דוברי עברית היה נמוך מתבב

מן המורים בבתי  58% :). הבדל נוסף נמצא בדיווח על העברת מבחן סטנדרטי, בהתאמה76%

 80%לעומת  ,ים מבחן סטנדרטי לעתים קרובות או יותרהם מעבירכי ספר דוברי עברית דיווחו 

   בבתי ספר דוברי ערבית.  מעמיתיהם

   

                                                           

57
  לעתים קרובות" או "בכל "משתמשים בדרך הערכה מסוימת  הנתונים שבלוח מתייחסים לשיעור המורים שדיווחו כי הם  

  ".השיעורים או כמעט בכולם    
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  הוראה ולמידהבנוגע למורים של אמונות  8.3

בשאלון למורה התבקשו המשיבים להתייחס לארבעה היגדים שמשקפים אמונות בנוגע להוראה  .7

טפח הוא ל תפקיד המורה עם כל אחד מהם. ההיגדים היו: 58ולהביע את מידת הסכמתםולמידה, 

תלמידים לומדים בצורה הטובה ביותר באמצעות פתרון של בעיות  ;חקר עצמאי של תלמידים

יום לפני -םיש לאפשר לתלמידים לחשוב בעצם על פתרונות לבעיות מחיי היו ;בכוחות עצמם

. תהליכי חשיבה חשובים יותר מתוכן ספציפי בתכנית הלימודים; שהמורה מראה כיצד לפתור אותן

-פניםלאומית ו-להוראה ולמידה בהשוואה ביןבנוגע מורים  של אמונותת וצגומ 8.3לוח ב

הוא תפקיד המורה כי המוחלט של המורים בישראל מאמינים  םרובכפי שעולה מהלוח, . תישראלי

לאפשר לתלמידים לחשוב בעצמם על פתרונות יש כי ו) 95%(לטפח חקר עצמאי של תלמידים 

 מדינות בשש אלו בהיבטים תשונ) כמעט . אין)96%( לבעיות לפני שהמורה מראה את הפתרון

תהליכי חשיבה חשובים יותר מתכנים גרידא כי ההשוואה. כמו כן, רוב המורים בישראל מאמינים 

לעומת שיעורם  ,ינות ההשוואה. שיעור נמוך אך במעט של מורים במד)91%( לימודיםהבתכנית 

 פתרון בעיות בכוחות עצמםלו בקרב התלמידים תהליכי החשיבהלחשיבות  מייחסים ,בישראל

  . , בהתאמה)88%לעומת  83%(

                                                           

58
  הנתונים שבלוח מתייחסים לשיעור המורים ש"מסכימים" או "מסכימים מאוד".  

  ישראלית- לאומית ופנים-השוואה בין –מורים  על ידידרכי הערכת תלמידים  8.2לוח 
שיעור המורים שמדווחים כי "לעתים קרובות" או "בכל השיעורים או כמעט בכולם" הן  

משתמשים בדרכים אלו להערכת תלמידים:
1    

  

מפתח 
כלים 
ודרכי 

הערכה 
  משלי

מעביר 
מבחן 

  סטנדרטי

תלמידים 
שונים 

עונים על 
שאלות 
לפני כל 
  הכיתה

נותן משוב 
בכתב על 
עבודת 

התלמידים, 
על נוסף 

  ציון ה

מאפשר 
לתלמידים 
להעריך 

את 
התקדמוה

ת שלהם 
  בעצמם 

צופה 
בתלמידים 

כשהם 
עובדים על 

מטלה 
ונותן להם 

משוב 
 מידי

  66  24  65  56  64  51  ישראל

  80  38  54  49  38  68  המדינות כלל

  90  32  75  48  32  72  אוסטרליה

  88  39  68  36  18  88  )קנדה( אלברטה

  89  69  82  69  39  71  אנגליה

  89  38  36  41  52  59   פולין

  89  59  75  65  21  82  פורטוגל

  76  27  25  11  28  66  פינלנד

  בישראל:

  63  20  63  52  58  43  בתי ספר דוברי עברית

  78  35  71  69  80  76  בתי ספר דוברי ערבית

  6.11 לוח OECD (2014): לאומי-מקור למידע הבין
  אקראי מתוך בהנתונים מדווחים על ידי מורים ומתייחסים לכיתה שהם מלמדים בעת עריכת המחקר ושנבחרה  1
  המערכת השבועית שלהם  
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שיעור בין שני מגזרי השפה בנמצאו הבדלים מזעריים , 8.3ישראלי וכפי שעולה מלוח - במבט פנים .8

המורים שדיווחו כי הם "מסכימים" או "מסכימים  שיעוריהמורים המסכימים עם ההיגדים הללו. 

 היו גבוהיםהוראה ולמידה ל בנוגעמורים של ד" עם כל ארבעת ההיגדים שעסקו באמונות ומא

    .שניהםב ודומים

לאומית -השוואה בין –וראה ולמידה בנוגע להמורים של אמונות  8.3לוח 
  ישראלית-ופנים

  או "מסכימים מאוד" עם היגדים אלו:ש"מסכימים" ט' -בכיתות ז'שיעור המורים 
  

 תפקיד המורה 
הוא לטפח 
חקר עצמאי 
  של תלמידים

תלמידים 
לומדים בצורה 
הטובה ביותר 

באמצעות 
פתרון של 

בעיות בכוחות 
  עצמם

יש לאפשר 
לתלמידים 

לחשוב בעצם 
על פתרונות 
לבעיות מחיי 

יום לפני -םהיו
שהמורה 

מראה כיצד 
  לפתור אותן

תהליכי 
חשיבה 

חשובים יותר 
מתוכן ספציפי 

בתכנית 
 הלימודים

  91  96  88  95   ישראל

  83  93  83  94  המדינות כלל

  80  89  71  93  אוסטרליה

  87  94  82  96  )קנדה( אלברטה

  74  95  86  96  אנגליה

  84  93  87  94   פולין

  91  97  89  93  פורטוגל

  91  94  82  97  פינלנד

  בישראל:

  91  96  88  96  בתי ספר דוברי עברית

  93  97  90  92  בתי ספר דוברי ערבית

  6.13 לוח OECD (2014): לאומי-מקור למידע הבין

 ט'-בכיתות ז' שיתוף בין המורים 8.4

ת הם ספרי- ביתולמידה מעמיתים כחלק מקהילת למידה ) collaboration( שיתוף בין מורים .9

ויש בהם כדי לשפר הוראה ולמידה בבית הספר  ,היבטים חשובים בעשייה החינוכית של המורים

מורים המחליפים דעות, . לתחושת הסיפוק המקצועי של צוות בית הספר ניכרתואף לתרום תרומה 

- ופרקטיקות הוראה עם עמיתיהם מדווחים על יותר סיפוק וחוללות עצמית ועל יחסי מורה רעיונות

חה רבה יותר של תלמידים ועשויים לנבא כל אלו הם גורמים שקשורים להצל תלמיד טובים יותר.

 ידע ושיתוף מקצועיהמורים בשני סוגי שיתוף נבחנו במחקר טאליס: שיתוף  .הםיאת רמת הישג

 . של מורים

. המורים התבקשו ישראלית-פניםלאומית ו- שיתוף המורים בידע בהשוואה ביןצג ומ 8.4לוח ב .10

פעמים בשנה: החלפת חומרי הוראה לפחות חמש  אלולדווח על התרחשות של אירועי שיתוף 

בין עמיתים, השתתפות בדיונים עם עמיתים על התפתחות הלמידה של תלמידים מסוימים, 

שיתוף פעולה עם מורים אחרים בבית הספר כדי להבטיח שיהיו סטנדרטים משותפים בהערכת 

  כיתות לוח, שיעור המורים בהמ עולהכפי שתלמידים, והשתתפות בישיבות צוות. התקדמות ה
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והוא גם גבוה  ,)88%בישראל המדווחים על השתתפות בישיבות צוות גבוה במיוחד (' ט- 'ז

 אשרממוצע כלל המדינות המשתתפות. בו) 75%-ל 58%בין (שש מדינות ההשוואה ב משיעורם

השתתפות בדיונים עם עמיתים על התפתחות הלמידה של תלמידים מסוימים מצטיירת תמונה ל

ממוצע כלל ב(כמו  בלבד 78%הוא בישראל שיעור המורים המדווחים כי הם נוהגים כך  :הפוכה

  ). 91%-ל 79%(נע בין  בשש מדינות ההשוואההמקביל נמוך מהשיעור והמדינות המשתתפות) 

שיעור המורים בבתי ספר בשני מגזרי השפה , 8.4ישראלי וכפי שעולה מלוח - במבט פנים .11

נוגע להחלפת חומרי הוראה עם כל הלפחות חמש פעמים בשנה דומה בהמדווחים על שיתוף ידע 

ולהשתתפות בישיבות  )בתי ספר דוברי ערביתב 72%-ו בתי ספר דוברי עבריתב 77%עמיתים (

בהתאמה). בדיווח על השתתפות בדיונים עם עמיתים על התפתחות למידה  ,89%- ו 87%צוות (

בתי ב 82%-ו בתי ספר דוברי עבריתב 76%( פהקטן בין שני מגזרי הש פער קייםשל תלמידים 

על "שיתוף  יםנמצא בשיעור המורים המדווח השפה גדול בין שני מגזרי ). פערספר דוברי ערבית

פעולה עם מורים אחרים בבית הספר כדי להבטיח סטנדרטים משותפים בהערכת התקדמות 

 ברי ערבית.בבתי הספר דו 78% לעומתבבתי ספר דוברי עברית  55%התלמידים": 

  ישראלית-לאומית ופנים-השוואה בין –שיתוף המורים בידע  8.4לוח   
ט' המדווחים על התרחשות אירועי שיתוף ותיאום -שיעור המורים בכיתות ז'

  בתחום ההוראה לפחות חמש פעמים בשנה:      
  

מחליף 
חומרי 

הוראה עם 
  עמיתים

משתתף 
בדיונים עם 
עמיתים על 
התפתחות 
הלמידה של 

תלמידים 
  מסוימים

משתף פעולה 
עם מורים 

אחרים בבית 
הספר כדי 

להבטיח שיהיו 
סטנדרטים 
משותפים 
בהערכת 
התקדמות 
  התלמידים 

משתתף 
 בישיבות צוות

  88  61  78  76   ישראל

  62  58  78  65  המדינות כלל

  75  75  90  88  אוסטרליה

  59  59  88  92  )קנדה( אלברטה

  66  66  88  85  אנגליה

  72  72  89  65   פולין

  67  68  79  80  פורטוגל

  58  58  91  57  פינלנד

  בישראל:

  87  55  76  77  בתי ספר דוברי עברית

  89  78  82  72  בתי ספר דוברי ערבית

   6.15לוח  OECD (2014): לאומי-מקור למידע הבין



 

88 

 

המורים . ישראלית-פניםלאומית ו- בהשוואה ביןשל מורים שיתוף מקצועי  מוצג 8.5לוח ב .12

מלמד עם מורה  לפחות חמש פעמים בשנה: התבקשו לדווח על התרחשות של אירועי שיתוף אלו

משתתף , צופה בשיעורים של מורים אחרים ונותן להם משוב, אחר בצמד באותה הכיתה

 משותפות לכיתות שונות ולשכבות גיל שונות, משתתף בלמידה מקצועית שיתופית.בפעילויות 

, בישראל שיעור המורים המדווחים על השתתפות בלמידה מקצועית 8.5שעולה מלוח כפי 

) 55%-ל 11%שש מדינות ההשוואה (בין ב מהשיעור המקבילגבוה  - 62% הוא שיתופית

המדווחים על בישראל המורים  שיעור ,כן ו. כמ)33%( ממוצע כלל המדינות המשתתפותבו

 משיעורםגבוה  - 34% הוא השתתפות בפעילויות משותפות לכיתות שונות ולשכבות גיל שונות

לעומת . )24%ממוצע כלל המדינות המשתתפות (ב) ו32%-ל 14%בין (שש מדינות ההשוואה ב

יתוף פעולה מסוג ששיעור המדווחים על ב )19%ישראל נמצאת כמעט בתחתית הרשימה ( זאת

. גם 45%-ל 23%נע בין  םבמדינות ההשוואה שיעור :עם מורה אחר בצמד באותה כיתה הוראה

מדווחים על כך בישראל ההמורים  שיעורבנוגע לצפייה בשיעורים של מורים אחרים ומתן משוב, 

  ). 9%נמוך יחסית (

 תמתוך ארבע הבשלוש שני מגזרי השפהבין  של ממשלא נמצאו הבדלים ישראלי -במבט פנים .13

 השתתפות בלמידה מקצועית שיתופית -בסוג הרביעי  , ואילוהסוגים של אירועי שיתוף בין מורים

בתי ב 69% לעומת בבתי ספר דוברי עברית 57%: יובשיעור המורים המדווחים עלפער נמצא  -

  .ספר דוברי ערבית

  ישראלית -לאומית ופנים-השוואה בין –של מורים שיתוף מקצועי  8.5וח ל
שיעור המורים המדווחים על התרחשות אירועי שיתוף מקצועי לפחות חמש 

  פעמים בשנה:
  

מלמד עם 
מורה אחר 

בצמד 
באותה 
  הכיתה

צופה 
בשיעורים 
של מורים 

אחרים ונותן 
  להם משוב

משתתף 
בפעילויות 
משותפות 
לכיתות 
שונות 

ולשכבות גיל 
  שונות 

משתתף 
בלמידה 
מקצועית 
 שיתופית 

  62  34  9  19   ישראל

  33  24  15  32  המדינות כלל

  55  24  18  33  אוסטרליה

  55  26  11  23  )קנדה( אלברטה

  51  15  26  24  אנגליה

  32  32  18  45   פולין

  20  24  9  26  פורטוגל

  11  14  6  34  פינלנד

  בישראל:

  57  33  8  20  בתי ספר דוברי עברית

  69  37  13  18  בתי ספר דוברי ערבית

   6.15לוח  OECD (2014): לאומי-הבין מקור למידע
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  סביבת הכיתה  8.5

שלושה מבחלק זה של הפרק מתוארת סביבת הכיתה שבה מתרחשות ההוראה והלמידה  .14

 עלכיתה. הנתונים הופקו מדיווחי המורים ההמורה וניהול של זמן הכיתה, חלוקת ההיבטים: גודל 

 .כיתת היעד

יותר ממספרם  –תלמידים  28עומד על ט' -כיתות ז'מתוך ישראל ב כיתה ה הממוצע שלגודל .15

של ממוצע . מספר זה גדול גם מה)תלמידים 26-ל 18(בין  שש מדינות ההשוואההממוצע ב

בין שני מגזרי השפה: קטן פער בנושא זה  קייםישראלי -במבט פנים). 24( המדינות המשתתפות

 .59פר דוברי ערביתבתי סב 29 לעומתבבתי ספר דוברי עברית בכיתה  תלמידים 27

תוצג  הפרק של זה בחלק. זמנו על מתחרות שלעתים פעילויות מריבוי מורכבת המורה עבודת .16

 הפנייה. טיפוסי עבודה בשבוע עושה ואשה הנפוצות פעילויותבין ה המורהשל  הזמןחלוקת 

 הספר בבית לימדת שבו) ימים 7( האחרון המלא שבועה" לא התייחסה טאליס בשאלון למורה

 עובדים הם כי שדיווחו מורים של תשובות גם כוללים זה בחלק הנתונים כי לב לשים יש".  הזה

 הנתונים את לבחון יש כן כמו). המורים מן בכרבע מדובר בישראל, כאמור( תחלקי במשרה

יבת חט, יסודי כגון שונות ותספרי-בית במסגרות שעובדים מורים בין הבחנה שאין היות ,בזהירות

 כדי בהן שיש) לתמורה עוז, חדש אופק כגון( שונים הסכמים במסגרת או, יסודי-על, ביניים

  . הנתונים מן חלק של הפרשנות על להשפיע

המורים . ישראלית- פניםלאומית ו- בהשוואה בין המורה הזמן שלחלוקת  מוצגת 8.6 לוחב .17

 60.במסגרת עבודתם השבועית נתונותזמן הם מקדישים לתשע פעילויות  כמהלאמוד התבקשו 

  ,ובפולין בפינלנד כמו, בישראל. להוראה מוקדשות המורים של העבודה שעות רוב ,במפתיע שלא

 יותר מוקדשות השוואהה מדינותמתוך שש  בחמש. שיעורים לתכנון שעות 5 בממוצע ותקדשומ

 עבודות של תיקון/לבדיקה שעות פחות מוקדשות בפינלנד). שעות 8-7( עוריםיהש לתכנון שעות

 יותר לכך מקדישים, בפורטוגל פרטבו, ההשוואה מדינות שארב אך, ישראלבהשוואה ל תלמידים

 ). שעות 10 לכך מוקדשות בפורטוגל( שעות

, אין כמעט פער בין שני מגזרי השפה בכל הנוגע 8.6ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .18

  לחלוקת הזמן של המורה.

                                                           

59
תלמידים ויותר בכיתות) הן ברזיל, צ'ילה, מקסיקו, מלזיה,  30המדינות שבהן הכיתות גדולות מהכיתות בישראל (עם   

  לאומי).-יפן, קוריאה, וסינגפור (ראה דוח בין
דקות  60ימים) שבו לימדת, כמה שעות שלמות בנות  7הפנייה למורים נוסחה כך: במהלך השבוע המלא האחרון (

ל להוראה, לתכנון שיעורים, לבדיקת עבודות ומבחנים, לשיתוף פעולה עם מורים אחרים, הקדשת בסך הכו

  ימים)  7להשתתפות בישיבות צוות ולמטלות אחרות במסגרת עבודתך בבית הספר הזה? "שבוע מלא" מוגדר שבוע (
  בסופי השבוע, בערבים   שלא התקצר בשל חופשות, שביתות, היעדרויות וכיו"ב. בתשובתך כלול גם מטלות שביצעת     
  או בכל זמן אחר שאינו כלול בשעות הלימודים.    
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  ישראלית -לאומית ופנים-השוואה בין –המורה של זמן החלוקת  8.6לוח 
  דקות): 60בשעות עגולות של ( שיעור המורים שמדווחים על הזמן המוקדש לפעילויות שונות

  

סך שעות 
  העבודה

שעות מספר 
  הוראהה

שעות 
המוקדשות 

לתכנון 
שיעורים או 

הכנתם ל
באופן 
, עצמאי

בבית הספר 
  או מחוצה לו

שעות 
המוקדשות 

לעבודת צוות 
דיאלוג עם לו

עמיתים 
  מבית הספר

שעות 
מוקדשות ה

/ לבדיקה
של תיקון ל

עבודות 
  התלמידים

שעות 
המוקדשות 

לייעוץ 
  לתלמידים

שעות 
המוקדשות 
להשתתפות 

בעבודה 
הניהולית 
  בבית הספר

שעות 
המוקדשות 
לעבודות 
מנהלה 
  כללית

שעות 
המקודשות 
לתקשורת 
עם הורים 

שיתוף לו
  פעולה עמם

שעות 
המוקדשות 
להשתתפות 
בפעילויות 

ספריות - בית
מחוץ לשעות 

  הלימודים
משימות 
  אחרות

  4  2  2  2  2  2  4  3  5  18  31  ישראל 

  2  2  2  3  2  2  5  3  7  19  38  כלל המדינות

  2  2  1  4  3  2  5  3  7  19  43  אוסטרליה

  2  4  2  3  2  3  5  3  7  26  48  )קנדה(אלברטה 

  2  2  2  4  2  2  6  3  8  20  46  אנגליה

  2  2  1  2  1  2  5  2  5  19  37  פולין 

  3  2  2  4  2  2  10  4  8  21  45  פורטוגל

  1  1  1  1  0  1  3  2  5  21  32  פינלנד

  :בישראל

  3  2  2  2  2  2  4  3  5  17  30  בתי ספר דוברי עברית

  5  2  2  2  2  2  5  3  6  21  34  בתי ספר דוברי ערבית

  6.12לוח  OECD (2014): לאומי-מקור למידה הבין
  הנתונים שבלוח זה מייצגים את ממוצעי כל המורים שהשתתפו במחקר, ובכלל זה מורים במשרה חלקית.הערה: 
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המוקדש היחסי (באחוזים) זמן ה פרקבהתייחסותם לכיתת היעד התבקשו המורים לאמוד את  .19

: הוראה ולמידה, שמירה על הסדר בכיתה אלה בשיעור ממוצעה הפעילויותסוגי  תלשלוש

בדיקת נוכחות, מסירת הודעות, חלוקת  כגון(השלטת משמעת) ומשימות מנהליות וארגוניות (

 .ישראלית-לאומית ופנים-השוואה ביןבשיעור ממוצע ב חלוקת הזמן וצגתמ  8.7לוחבטפסים). 

מן הזמן  13%), 77%רוב זמן השיעור מוקדש להוראה ולמידה (בישראל כפי שעולה מהלוח, 

למשימות מנהליות וארגוניות. ככלל, חלוקה זו דומה לחלוקה  9%-מוקדש לשמירה על סדר ו

 פרקש היווכחמדינות המשתתפות ושש מדינות ההשוואה. עם זאת מעניין לממוצע ההמקובלת ב

מדינות  לעומתמוקדש למשימות מנהליות וארגוניות בישראל הוא הגבוה ביותר היחסי ההזמן 

  ). 8%יחסי בכלל המדינות המשתתפות (הזמן הוגבוה גם מממוצע  ,ההשוואה

, פרק הזמן היחסי המוקדש להוראה שונה במעט בין 8.7ישראלי וכפי שעולה מלוח - במבט פנים .20

בבתי ספר דוברי ערבית). ההבדל  79% -בבתי ספר דוברי עברית ו 76%שני מגזרי השפה (

בבתי ספר דוברי  14%העיקרי נעוץ כנראה בהבדל בזמן המוקדש לשמירה על הסדר בכיתה (

 בבתי ספר דוברי ערבית). 10%- עברית ו

לאומית -השוואה בין –זמן בשיעור ממוצע החלוקת  8.7לוח 
  ישראלית -ופנים

בשיעור ממוצע פרק הזמן היחסי הממוצע שמורים משקיעים 

בפעילויות אלו, לפי דיווחיהם:
1, 2 

  
הוראה 
 ולמידה

שמירה על 
הסדר בכיתה 
  (ניהול כיתה)

משימות 
מנהליות 
  וארגוניות 

  9  13  77   ישראל

  8  13  79  המדינות כלל

  7  14  78  אוסטרליה

  7  14  79  )קנדה( אלברטה

  7  11  81  אנגליה

  8  8  82   פולין

  8  16  76  פורטוגל

  6  13  81  פינלנד

  בישראל:

  9  14  76  בתי ספר דוברי עברית

  8  10  79  בתי ספר דוברי ערבית

  6.20 לוח OECD (2014): לאומי-מקור למידע הבין
  הנתונים דווחו על ידי מורים והם מתייחסים לכיתה שנבחרה באקראי מתוך   1

  מערכת השעות השבועית שלהם.    
  בשל עיגול ערכים. 100%-להנתונים שבלוח אינם בהכרח מסתכמים   2

היבטים של ל מפורטלהתייחס בבהמשך להתייחסות של חלוקת זמן השיעור התבקשו המורים  .21

עם היגדים שמשקפים  61בשאלון למורה הם התבקשו להביע את מידת הסכמתם. ניהול כיתה

התלמידים  ;כשהשיעור מתחיל עליי לחכות זמן לא מבוטל עד שהתלמידים נרגעיםניהול כיתה: 

                                                           

61
  הנתונים שבלוח מתייחסים לשיעור המורים ש"מסכימים" או "מסכימים מאוד".  
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אני מאבד זמן לא מבוטל כי תלמידים  ;בכיתה משתדלים ליצור אווירת לימודים נעימה

ל עמידע  מובא 8.8לוח ב. יש הרבה רעש המפריע ללימודים בכיתה הזאת ;מפריעים בשיעור

לוח מוצג שיעור המורים ש"מסכימים" ב. ישראלית-פניםלאומית ו-ניהול כיתה בהשוואה בין

, בישראל שיעור עולה מהלוחד" עם ההיגדים המתארים מצבים כאלו. כפי שואו "מסכימים מא

 התלמידים בכיתה משתדלים ליצור אווירת לימודים נעימהכי ט' שמדווחים - המורים בכיתות ז'

כשליש מן המורים  ,אלברטה (קנדה), אנגליה ופולין. עם זאתבדומה לדיווחי המורים  )75%(

לחכות זמן לא מבוטל עד שהתלמידים נרגעים.  עליהםחיל כי כשהשיעור מת ניםבישראל טוע

. בפורטוגל שיעור 25%פורטוגל,  שיעורם נמוך יותר ונע סביב חוץ מבכל מדינות ההשוואה, 

, כשליש מן המורים במדינות ההשוואה כמו כן. 40%המורים שמדווחים על כך עומד על 

ל תלמידים. לעומת זאת, שיעור על איבוד זמן לא מבוטל עקב הפרעות ש יםדווחמובישראל 

בקרב המדינות  הנמוכיםמיש הרבה רעש שמפריע ללימודים הוא כי  ניםהמורים בישראל שטוע

ישראלי, -במבט פנים). 32%הגבוה ביותר ( ם הואבפינלנד שיעור, ואילו )23%( המשתתפות

שיעור או  נוגע לזמן המתנה בתחילתה כלבבישראל אין הבדלים גדולים בין שני מגזרי השפה 

המורים שמדווחים  שיעורבבתי ספר דוברי עברית , יצירת אווירת לימודים נעימה. לעומת זאת

 31%בבתי ספר דוברי ערבית ( שיעורםעל איבוד זמן שיעור בשל תלמידים מפריעים גבוה מ

המורים  שיעור –). כך גם בנוגע לקיומו של רעש שמפריע ללימודים , בהתאמה24%לעומת 

 בבתי ספר דוברי ערבית.  שיעורם, גבוה מ25% ,על כך יםדוברי עברית המדווחבבתי ספר 

  ישראלית-לאומית ופנים-השוואה בין –ניהול כיתה  8.8לוח 
שיעור המורים ש"מסכימים" או "מסכימים מאוד" עם היגדים אלו בהתייחסות לכיתת 

  היעד:
כשהשיעור   

מתחיל עליי 
לחכות זמן לא 

מבוטל עד 
שהתלמידים 

  נרגעים 

התלמידים 
בכיתה 

משתדלים ליצור 
אווירת לימודים 

  נעימה 

אני מאבד זמן 
לא מבוטל כי 

תלמידים 
מפריעים 
  בשיעור 

יש הרבה רעש 
המפריע ללימודים 

 בכיתה הזאת 

  23  30  75  36   ישראל

  26  29  70  29  המדינות כלל

  25  31  66  27  אוסטרליה

  28  29  73  25  )קנדה( אלברטה

  22  28  74  21  אנגליה

  17  23  75  16   פולין

  31  40  67  40  פורטוגל

  32  32  58  31  פינלנד

  בישראל: 

  25  32  76  36  בתי ספר דוברי עברית

  14  24  72  33  בתי ספר דוברי ערבית

  6.21 לוח OECD (2014) :לאומי-מקור למידע הבין
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   עבודהשלהם מהסיפוק הו של מורים חוללות עצמית 9פרק 

החוללות העצמית של המורים, או במילים אחרות  -הפרק הנוכחי מתמקד בשני נושאים: האחד  .1

.  המחקר בתחום 62הסיפוק שלהם מהעבודה -הביטחון שיש להם ביכולותיהם המקצועיות; האחר 

בעבודה, ולשני  הסיפוק של המורההחינוך מלמד כי קיים קשר חיובי בין חוללות עצמית לבין 

 ההיבטים הללו קשר לרמת ההישגים הלימודיים של תלמידים ולשיפור בהישגיהם.

וביצירת עניין אצל  שלושה היבטים של חוללות עצמית: בניהול כיתה, בהוראה יוצגו פרק הנוכחיב .2

  . 63,64סיפוק של מורים בעבודהנתונים בדבר  וב ווצגיכן  התלמיד. כמו

   ט'-בכיתות ז' חוללות עצמית של מורים 9.1

-ופניםלאומית -מורים בניהול כיתה בהשוואה ביןהעצמית של החוללות הצגת ומ 9.1לוח ב .3

הם מרגישים שביכולתם לבצע  65. בשאלון למורה התבקשו המשיבים לאמוד באיזו מידהישראלית

לגרום פעולות אלו: להבהיר את הציפיות בנוגע להתנהגות התלמידים, לרסן הפרעות בכיתה, 

, להרגיע תלמיד מפריע או רועש. כפי שעולה מהלוח, לתלמידים לציית לכללי ההתנהגות בכיתה

כיתה, ובעיקר  ט' בישראל ובמדינות ההשוואה מאמינים ביכולתם לנהל-רוב המורים בכיתות ז'

מהמורים  94%בולטת האמונה ביכולתם להבהיר את ציפיותיהם בנוגע להתנהגות התלמידים (

בישראל). מתוך כל הפעולות שנבדקו בשאלון, הפעולה של הרגעת תלמיד מפריע או רועש ֻדווחה 

). בנוגע 85%) וגם בממוצע כלל המדינות המשתתפות (81%בשיעור הנמוך ביותר גם בישראל (

) 77%אותה פעולה של הרגעת תלמיד מפריע או רועש בלטו פינלנד עם שיעור דיווח נמוך יחסית (ל

). בכלל, פורטוגל בולטת בהקשר של ניהול כיתה, עם 95%ופורטוגל עם שיעור גבוה ביותר (

 ) בכל הפעולות שנבדקו. 95%-97%שיעורי דיווח גבוהים מאוד (

, שיעור המורים שדיווחו כי ביכולתם להבהיר מה 9.1ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .4

ציפיותיהם בנוגע להתנהגות התלמידים היה גבוה בשני מגזרי השפה. לעומת זאת בדיווח על 

שלוש הפעולות האחרות של ניהול כיתה היו שיעורי המורים בבתי ספר דוברי ערבית גבוהים 

   משיעוריהם בבתי ספר דוברי עברית.
  

                                                           

62
  .5נושא הסיפוק של מנהלים מהעבודה מוצג בפרק   

63
  .2בנספח  צגלאומי מו- יןבתרגום הממצאים המרכזיים בנושא זה מתוך הדוח ה  

64
  בשאלון למורה.  46-ו 34המידע שבפרק זה מתבסס על שאלות   

65
  . "הנתונים שבלוח מתייחסים לשיעור המורים שדיווחו "די הרבה" או "הרבה מאוד  
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לאומית -השוואה בין –חוללות עצמית של מורים בניהול כיתה  9.1לוח 
  ישראלית-פניםו

ט' שמרגישים כי ביכולתם לעשות פעולות אלו -שיעור המורים בכיתות ז'
  "די הרבה" או "הרבה מאוד":

להבהיר מה   
הציפיות שלי 

בנוגע 
להתנהגות 
  התלמידים 

לרסן 
הפרעות 

  בכיתה

לגרום 
לתלמידים 

לציית לכללי 
ההתנהגות 

  בכיתה

להרגיע 
תלמיד 

מפריע או 
  רועש

  81  87  85  94  ישראל 

  85  89  87  91  כלל המדינות

  84  89  87  93  אוסטרליה

  85  91  87  95  )קנדה(אלברטה 

  86  93  89  96  אנגליה

  87  91  88  95  פולין 

  95  97  96  97  פורטוגל

  77  87  86  93  פינלנד

  בישראל:

  79  85  83  94  בתי ספר דוברי עברית

  86  92  90  93  בתי ספר דוברי ערבית

  7.1לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע בין

  

 .ישראלית-ופניםלאומית - בהשוואה בין בהוראהמורים העצמית של החוללות הצגת ומ 9.2לוח ב .5

הם מרגישים כי ביכולתם לעשות את  66בשאלון למורה התבקשו המשיבים לאמוד באיזו מידה

הסבר חלופי  להשתמש במגוון אסטרטגיות הערכה, לספקשאלות טובות,  לנסחהפעולות האלה: 

גבוהים של מורים  שיעורים. חלופיותאסטרטגיות הוראה (למשל כשהתלמידים מבולבלים) וליישם 

 בישראל ובמדינות ההשוואה מאמינים ביכולתם לנסח שאלות טובות לתלמידים ולספק הסבר חלופי

 השתמש. מאידך, פחות מורים בטוחים ביכולתם ל, בהתאמה)93%-ו 90%בעת הצורך (בישראל 

המורים  שיעוריבישראל  :במגוון אסטרטגיות הערכה וליישם אסטרטגיות הוראה חלופיות

הן ביחס  - , בהתאמה) 78%-ו 75%נמוכים ביותר (המהם  אלובשני היבטים  המאמינים ביכולתם

אותם ב שיעורי הדיווחבפינלנד  היווכח כיל ביחס למדינות ההשוואה. מענייןלהיבטים אחרים והן 

 לעומת זאת). , בהתאמה68%-ו 64%מדינות ההשוואה ( מקרבשני היבטים הם הנמוכים ביותר 

חוללות עצמית בניהול כיתה, בולטת גם כאן עם בשיעור הגבוה של מורים בעלי שבלטה  ,פורטוגל

  הוראה.הבכל היבטי ) 96%-98%מאוד ( גבוהים שיעורים

, המורים בבתי ספר דוברי ערבית בישראל, בהשוואה 9.2ישראלי וכפי שעולה מלוח -פנים במבט .6

לעמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית, מדווחים בשיעורים גבוהים על ביטחונם ביכולת שלהם לנסח 

 85%, בהתאמה) ולהשתמש במגוון אסטרטגיות הערכה (89%לעומת  94%שאלות טובות (

 , בהתאמה).72%לעומת 

                                                           

66
  הנתונים שבלוח מתייחסים לשיעור המורים שדיווחו "די הרבה" או "הרבה מאוד".   
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-לאומית ופנים-השוואה בין –חוללות עצמית של מורים בהוראה  9.2לוח 
  ישראלית

ט' שמרגישים כי ביכולתם לבצע פעולות אלו "די -שיעור המורים בכיתות ז'
  הרבה" או "הרבה מאוד":

לנסח   
שאלות 
טובות 

  לתלמידים

להשתמש 
במגוון 

אסטרטגיות 
  הערכה

לספק הסבר 
חלופי, למשל 
כשהתלמידים 

  מבולבלים 

ליישם 
אסטרטגיות 

הוראה 
  חלופיות 

  78  92  75  90  ישראל 

  77  92  82  88  כלל המדינות

  83  94  86  86  אוסטרליה

  84  94  86  84  )קנדה(אלברטה 

  85  97  90  90  אנגליה

  66  87  87  79  פולין 

  96  99  98  98  פורטוגל

  68  77  64  90  פינלנד

  בישראל:

  77  93  72  89  בתי ספר דוברי עברית

  79  91  85  94  בתי ספר דוברי ערבית

  7.1לוח  OECD (2014)לאומי: -מקור למידע הבין

  

- מורים ביצירת מעורבות ועניין בתלמיד בהשוואה ביןהעצמית של החוללות הצגת ומ 9.3בלוח  .7

הם מרגישים כי  67באיזו  מידה בשאלון למורה התבקשו המשיבים לאמוד .ישראלית-ופניםלאומית 

, בלימודים להצליח שהם יכוליםלהאמין לגרום לתלמידים  :ביכולתם לבצע את הפעולות האלה

לעורר מוטיבציה בתלמידים המגלים עניין מועט , בלמידה הטמוןבערך לעזור לתלמידים להכיר 

המורים  בישראל שיעוריעולה כי  9.3מלוח לעזור לתלמידים לחשוב בצורה ביקורתית. ובלימודים 

ממוצע משיעורם התלמיד דומים או גבוהים אצל הליצור מעורבות ועניין  כי ביכולתםשמאמינים 

לגרום לתלמידים להאמין שהם  כי ביכולתםהמורים מרגישים  ,כללכ כלל המדינות המשתתפות.ב

 נמוך יותר עורשיבהתאמה).  ,99%-ו 92%פורטוגל (ביכולים להצליח בלימודים, במיוחד בישראל ו

ושיעור  בישראל), 78%( לתלמידים לחשוב בצורה ביקורתיתשל מורים מאמינים ביכולתם לעזור 

תלמידים המגלים עניין מועט אצל לעורר מוטיבציה  םיכולתנמוך אף יותר של מורים מאמינים ב

 פורטוגל, שבלטה ברמה גבוהה של חוללות עצמית בשני ההיבטים בישראל). 75%בלימודים (

של יצירת מעורבות  הפעולות) בכל 94%-99%(מאוד  גבוהים שיעוריםהאחרים, בולטת שוב עם 

  תלמיד.אצל הועניין 

של מתוך ארבע פעולות הנכללות בכותרת בשלוש , 9.3ישראלי וכפי שעולה מלוח -במבט פנים .8

: לעזור לתלמידים להכיר בערך הטמון בלמידה, חוללות עצמית ביצירת מעורבות ועניין בתלמיד

לעורר מוטיבציה בתלמידים המגלים עניין מועט בלימודים ולעזור לתלמידים לחשוב בצורה 
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עמיתיהם בבתי ספר דוברי  משיעורי יםהמורים בבתי ספר דוברי ערבית גבוה שיעורי –ביקורתית 

 עברית ומן הממוצעים של כלל המדינות המשתתפות.

 

השוואה  –חוללות עצמית של מורים ביצירת מעורבות ועניין בתלמיד  9.3לוח 
  ישראלית-לאומית ופנים-בין

ט' שמרגישים כי ביכולתם לבצע את הפעולות האלה "די -שיעור המורים בכיתות ז'
  הרבה" או "הרבה מאוד":

לגרום   
לתלמידים 

להאמין שהם 
יכולים להצליח 

  בלימודים 

לעזור 
לתלמידים 

בערך להכיר 
  הטמון בלמידה

לעורר 
מוטיבציה 
בתלמידים 

המגלים עניין 
  מועט בלימודים

לעזור 
לתלמידים 

לחשוב בצורה 
  ביקורתית

  78  75  85  92  ישראל 

  80  70  81  86  כלל המדינות

  78  66  81  87  אוסטרליה

  82  61  79  87  )קנדה(אלברטה 

  81  76  87  93  אנגליה

  77  60  68  81  פולין 

  97  94  99  99  פורטוגל

  73  60  77  84  פינלנד

  בישראל:

  76  72  84  92  בתי ספר דוברי עברית

  82  85  90  91  בתי ספר דוברי ערבית

  7.1לוח  OECD (2014): לאומי-מקור למידע הבין

  

  מהעבודה ט' -של מורי כיתות ז'סיפוק ה 9.2

בשאלון . ישראלית-פניםלאומית ו- המורים מן העבודה בהשוואה ביןשל סיפוק ה וצגמ 9.4לוח ב .9

משקפים את הסיפוק העם רשימת היגדים  68לאמוד את מידת הסכמתם שיביםלמורה התבקשו המ

לוח, ככלל שיעור המורים בישראל המדווחים על סיפוק מעבודתם המ עולהכפי ששלהם מעבודתם. 

ל והכ בסךכי מעט משיעורם בכלל המדינות המשתתפות. שיעור המורים בישראל שמדווחים בגבוה 

) 91%ממוצע כלל המדינות המשתתפות (שיעורם במעט מב) גבוה 94%הם מרוצים מעבודתם (

מרוצים מתפקודם  בשאר המדינותחמש מתוך שש מדינות ההשוואה. רוב המורים בישראל ובו

 9%מתחרטים על ההחלטה להיות מורה (מאוד  בישראל). שיעורים נמוכים 95%בבית הספר (

) 34%רק כשליש מן המורים בישראל ( ,מדינות המשתתפות). עם זאתבישראל ובממוצע כלל ה

 ) חושבים שמקצוע ההוראה מוערך בחברה. 31%ובממוצע כלל המדינות המשתתפות (

המורים המביעים סיפוק מקצועי גבוה יותר  ם שלשיעור ,9.4וכפי שעולה מלוח  ישראלי-פניםבמבט  .10

מהמורים בבתי ספר  87%בתי ספר דוברי ערבית. למשל, , בהשוואה לבבתי ספר דוברי עברית
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 69%לעומת  . זאתדוברי עברית מציינים שלו יכלו להחליט שוב, עדיין היו בוחרים במקצוע ההוראה

בבתי ספר דוברי ערבית. מצד שני, שיעור גבוה יותר של מורים בבתי ספר דוברי  עמיתיהםמ

מקצוע ההוראה מוערך בחברה כי סבורים  עברית,, בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי ערבית

 בהתאמה). ,27%לעומת  55%(
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  ישראלית - לאומית ופנים- השוואה בין –עבודה מן המורים של הסיפוק ה 9.4לוח 
  :לויהיגדים אט' ש"מסכימים" או "מסכימים מאוד" עם -שיעור המורים בכיתות ז'

היתרונות   
הנובעים 
מעבודה 

כמורה עולים 
בבירור על 
  החסרונות

לו יכולתי 
להחליט שוב, 
עדיין הייתי 
בוחר לעבוד 

  כמורה

הייתי רוצה 
לעבור לבית 
ספר אחר, לו 
היה הדבר 

  אפשרי

אני מתחרט 
על החלטתי 
  להיות מורה

אני נהנה 
לעבוד בבית 
  הספר הזה

אני תוהה אולי 
היה עדיף 

לבחור מקצוע 
  אחר

הייתי ממליץ 
על בית הספר 
שלי כעל מקום 
שטוב לעבוד 

  בו

אני חושב 
שמקצוע 
ההוראה 

  מוערך בחברה

אני מרוצה 
מתפקודי בבית 

  הספר

בסך הכל אני 
מרוצה 

  מהעבודה שלי

  94  95  34  87  24  92  9  14  83  86  ישראל 

  91  93  31  84  32  90  9  21  78  77  כלל המדינות

  90  94  38  85  34  92  7  23  81  89  אוסטרליה

  92  97  47  89  35  95  6  23  83  90  )קנדה(אלברטה 

  82  92  35  78  35  87  8  31  79  84  אנגליה

  93  93  18  84  35  90  10  17  80  76  פולין 

  94  97  10  88  44  93  16  24  72  70  פורטוגל

  91  95  59  87  27  91  5  16  85  95  פינלנד

  בישראל:

  95  94  27  89  20  93  7  12  87  86  בתי ספר דוברי עברית

  93  98  55  79  35  88  17  22  69  86  בתי ספר דוברי ערבית

  7.2לוח  OECD (2014) :לאומי-מקור למידע הבין
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  1נספח 

   2013רשימת המדינות המשתתפות במחקר טאליס 

  מדינות שותפות  OECD -מדינות ה

 ערביותה אמירויותה איחוד  פולין  הדרומית קוריאה  אוסטרליה
  (אבו דאבי בלבד)

  ולגריהב  פורטוגל  הולנד  איטליה

  ברזיל  פינלנד  יפן  איסלנד

בריטניה 
  בלבד) אנגליה(

  לטביה  ילה'צ  ישראל

  מלזיה  כיה'צ  מקסיקו  אסטוניה

  סינגפור  צרפת  גיהוונור  הברית ארצות

יה פלנדר( בלגיה
  )בלבד

  סרביה  )בלבד אלברטה( קנדה  סלובקיה

  קפריסין  דיהווש    ספרד  דנמרק

  קרואטיה  

  רומניה

  .2008התאים הצבועים מצביעים על מדינות שהשתתפו גם במחקר טאליס : הערה
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  2נספח  

לאומי-ןהבי 2013טאליס מרכזיים מתוך דוח הממצאים תרגום ה
69  

  

   70פרופיל מורים ומנהלים 3פרק 

מורים שבתוך מסגרת לימודיהם הפורמליים נכללו מרכיבים של תוכן, פדגוגיה ופרקטיקה של  •

המקצועות שהם מלמדים מרגישים מוכנים יותר לעבודתם לעומת עמיתיהם שלימודיהם לא כללו 

 מרכיבים אלה. 

מדינות שני  22 -ט' בכל מדינות טאליס מלבד יפן, הן נשים, וב-יותר ממחצית מן המורים בכיתות ז' •

שליש או יותר מן המורים הן נשים. במספר מדינות יצטרכו להתמודד עם מחסור משמעותי של מורים 

 כתוצאה ממספר הרב של מורים שמגיעים לגיל פרישה. 

ספרי-ההקשר הבית 4פרק 
71  

מן המורים עובדים בבתי ספר שבהם המנהל מדווח על מחסור משמעותי במורים יותר משליש  •

מוסמכים. בנוסף, כמעט מחצית מן המורים עובדים בבתי ספר שבהם יש צורך מדווח במורים 

 לתלמידים עם צרכים מיוחדים וצורך בכוח אדם תומך. 

ועי חיובי בקרב המורים. ברוב מדינות טאליס, רוב המורים עובדים בסביבות שיש להן אקלים מקצ •

אקלים חיובי זה מאפיין במערך אמונות משותף, כבוד הדדי לרעיונות של עמיתים, תרבות של 

הצלחה משותפת, רמות גבוהות של שיתוף פעולה בין בית הספר והקהילה, והיכולות לנהל דיונים 

 פתוחים לגבי קשיים. 

ברמת בית הספר לגבי החלטות שנוגעות רוב המורים עובדים בבתי ספר שבהם כמעט ואין סמכות  •

למשכורות של מורים. אולם, בכמעט כל המדינות, שיעור גבוה של מורים עובדים בבתי ספר שנהנים 

מרמה גבוהה של אוטונומיה בנוגע לקביעת פרוצדורות למשמעת של תלמידים או לבחירת חומרי 

  הלמידה. 
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ספרית-מנהיגות בית 5פרק 
72  

תתפו בטאליס יש מערכת אחריויות רחבות ותובעניות. בממוצע, רוב זמנם למנהלים במדינות שהש •

 ) מוקדש לניהול משאבים אנושיים וחומריים, לתכנון, לדיווח ולהיצמדות לתקנות. 41%של המנהלים (

הוראה נוטים יותר לדווח על -במדינות מספר, מנהלים שמראים רמות גבוהות של מנהיגות ממוקדת •

ואת שימוש בביצועי תלמידים ובתוצאות של הערכת תלמידים כדי לפתח את המטרות החינוכיות 

 של בית הספר, ולדווח על הכנת תכנית לפיתוח מקצועי בעבור בית ספרם.  התכניות

הוראה נוטים להקדיש זמן רב יותר למטלות -בוהות יותר של מנהיגות ממוקדתמנהלים בעלי רמות ג •

של תכנון לימודים והוראה, וברוב המדינות הם נוטים יותר לצפות ישירות בהוראה בכיתה כחלק 

 מהערכת מורים פורמלית בבית ספרם. 

הן נשים  התפלגות המנהלים מבחינה מגדרית שונה מההתפלגות בקרב המורים. אף שרוב המורים •

 בכל המדינות (חוץ מבאחת), שיעור המנהלות נמוך יותר באופן כללי. 

בכל המדינות המשתתפות במחקר טאליס המנהלים הם בעלי השכלה גבוהה. הלימודים שלהם כללו  •

 השתתפות בתכניות של הכשרת מנהלים ושל הכשרת מורים, או הכשרה במנהיגות חינוכית. 

 שנות ניסיון בהוראה.  21הלים בממוצע המדינות המשתתפות למנ •

הוראה מדווחים גם על - מנהלים שמדווחים על רמות גבוהות של מנהיגות מבוזרת ומנהיגות ממוקדת •

לעומת זאת יש יחס שלילי בין עומס יתר בעבודה והיעדר רמות גבוהות יותר של סיפוק מהעבודה. 

   . שיתוף לבין מידת הסיפוק של מנהלים בעבודה

   73מקצועית של מוריםהתפתחות  6פרק 

ט' מדווחים כי השתתפו בפיתוח מקצועי בשנה -בממוצע ממורי כיתות ז' 88%במדינות המשתתפות,  •

שקדמה למחקר. שיעור השתתפות נמוך במעט מזה נמצא בקרב מורים גברים ובעיקר בקרב מורים 

בפיתוח  זמניים. נראה שהשתתפות בתכניות ליווי פורמליות בעבר הוא מנבא חשוב להשתתפות

 מקצועי בעתיד. 

אף שמנהלים מדווחים על זמינות תכניות ליווי בבתי ספרם, בממוצע אף לא מחצית מן המורים  •

 מדווחים כי הם משתתפים או השתתפו בתכניות ליווי כלשהן במשרתם הראשונה בהוראה. 

מורים הרמה והאינטנסיביות של השתתפות בפעילויות פיתוח מקצועי מושפעות מסוגי התמיכה ש •

מקבלים כדי להשתתף בהן. באופן כללי מורים מדווחים על שיעורים גבוהים יותר של השתתפות 

בפעילויות לפיתוח מקצועי במדינות שבהן הם מדווחים גם על רמות גבוהות יותר של תמיכה כספית. 

אין אולם במקרים מסוימים שיעורי ההשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי גבוהים על אף העובדה ש
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תמיכה כספית. במקרים אלו מוצעת תמיכה שאיננה כספית באמצעות שריון זמן לפעילויות 

  שמתקיימות במהלך שעות העבודה הרגילות בבית הספר. 

מורים מדווחים כי התחומים שבהם יש צורך חיוני ביותר לפיתוח מקצועי הם הוראה לתלמידים בעלי  •

ט' קבע כי -וראה. אחד מתוך חמישה מורים בכיתות ז'צרכים מיוחדים וכן פיתוח יכולות תקשוב לה

התחום הראשון חשוב לו במיוחד, ומכאן משתמע שמורים אינם מרגישים מוכנים באופן מלא 

 להתמודד עם אתגר זה. 

השתתפות בפעילויות - על ידי המורים לאי וווחתר שדֻ ובמדינות המשתתפות הסיבות הנפוצות בי •

     לוח הזמן של עבודתם והיעדר תמריצים להשתתפות. לפיתוח מקצועי היו התנגשות עם

   74הערכת מורים 7פרק 

מן  80%מקבלים משוב ממקורות רבים. בממוצע המדינות המשתתפות במחקר טאליס, כמעט  מורים •

המורים מדווחים על קבלת משוב בעקבות צפייה בכיתה, וכמעט שני שלישים מדווחים על קבלת 

משוב בעקבות ניתוח של ציוני תלמידים. אלה דיווחים מעודדים בהתחשב בכך שצפייה בכיתה ומשוב 

 מבוססי נתונים הם מנופים חשובים לשיפור ההוראה.וקבלת החלטות 

מורים מדווחים כי המשוב שהם מקבלים בבית ספרם מתמקד במספר היבטים של ההוראה שלהם.  •

כמעט תשעה מתוך עשרה בממוצע מדווחים כי ביצועי תלמידים, יכולות פדגוגיות של מורים בתחום 

שהם מקבלים. משוב שניתן להם ממורים  הדעת שהם מלמדים וניהול כיתה מודגשים מאוד במשוב

 על ידי המורים כבעל חשיבות בינונית או גבוהה.  פחותאחרים ומהורים מֻדווח 

מורים מרגישים שההערכה שהם מקבלים מובילה לשינויים חיוביים בעבודתם. יותר משישה מתוך  •

, ויותר ממחצית מן עשרה מדווחים כי ההערכה הובילה לשינויים חיוביים בפרקטיקות ההוראה שלהם

 בתוצאות של הערכת שלהם בשימושהמורים מדווחים כי ההערכה הובילה לשינויים חיוביים הן 

 והן בפרקטיקות שהם נוקטים בניהול כיתתם.  תלמידים

להערכה פורמלית של מורים אין כמעט קשר למתן תגמול כספי למורים טובים או לקידום הקריירה  •

ות. העלאות שכר שנתיות ניתנות ללא קשר לתוצאות של הערכת פח שלהם לעומת מורים טובים

מן המורים עובדים בבתי  44%מורים פורמלית בכל בתי הספר, למֵעט חמישית מהם. יתרה מזאת: 

ספר שמנהליהם מדווחים כי הערכה פורמלית של מורים לעולם אינה מביאה לידי שינוי בסיכוייהם 

 לקידום בקריירה.  

לית של מורים יש בה מיקוד התפתחותי ברוב בתי הספר. יותר משמונה מתוך נראה שהערכה פורמ •

עשרה מורים עובדים בבתי ספר שבהם ההערכה הפורמלית הובילה לפחות לפעמים לתכניות 

 לפיתוח מקצועי. 
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אמנם רוב המורים מקבלים משוב בצורות מגוונות (רבות מהן קשורות להוראה בכיתה), אולם  •

ערכה ומשוב התורמות באופן יעיל לשיפור ההוראה והלמידה בבתי ספר מערכות מקיפות של ה

נפוצות הרבה פחות. ואכן, בממוצע המדינות המשתתפות כמעט מחצית מן המורים מדווחים כי 

   מערכות ההערכה והמשוב בבית ספרם מיושמות בעיקר כדי למלא אחר דרישות אדמיניסטרטיביות.

   75פרקטיקות הוראה 8פרק 

ן דיווחי מורים על השתתפותם בפעילויות לפיתוח מקצועי הכוללות מחקר אישי או שיתופי, יש קשר בי •

תצפיות בבתי ספר אחרים או רשת מורים, לבין השימוש שלהם בפרקטיקות הוראה שמערבות 

 קבוצות קטנות, פרויקטים שהשלמתם מצריכה יותר משבוע, ותקשוב. 

קשר עם שימוש בפרקטיקות  זהתתי חיובי, ויש לימן המורים מדווחים על אקלים כ יםשני שלישכ •

לפי ותקשוב. לכן  פרויקטים שהשלמתם מצריכה יותר משבוע,הוראה שמערבות קבוצות קטנות, 

 לערב תלמידים בלמידה. מאפשרתת טובה שידומיהם חווים סביבה להמורים רוב תפיסת 

תלמידים המֻלווה  בעבודותיהם של תדירה מדווחים על צפייהבנוגע לדרכי הערכה, באופן כללי מורים  •

במשוב מיידי וכן על כך שהם מפתחים ומעבירים כלי הערכה שהם בעצמם פיתחו. אולם קיימת 

 שונ)ת גדולה בין המדינות בנוגע לדרכי הערכה אלו ואחרות. 

הבדלים בין אמונות של מורים בנוגע להוראה ולמידה נובעים בעיקר מהבדלים בין המורים לבין  •

אמונות המורים הנוגע לת אינם גורם עיקרי בהסבר יספר- משתנים הקשורים לסביבה הביתעצמם. 

 אודות הוראה ולמידה. על 

להוראה ולמידה. אולם ביותר ממחצית מן  מזמן השיעור 80%-, מורים מקדישים ככלליבאופן  •

מזמן  30%המדינות המשתתפות, בערך אחד מכל ארבעה מורים מדווח על אובדן של לפחות 

השיעור עקב הפרעות בכיתה ומשימות אדמיניסטרטיביות. ממצאים אלו מעידים כי מורים במספר 

  ניהול כיתה. מתמיכה וסיוע במה שנוגע למדינות יכולים להפיק תועלת 
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76חוללות עצמית וסיפוק בעבודה 9פרק 
 

 ההוראה היא מקצוע מוערךכי מאמינים במחקר  המשתתפותהמורים במדינות מפחות משליש  •

אחת, יש קשר בין המידה שבה מורים יכולים להשתתף בקבלת  למֵעט ,בחברה. בכל המדינות

 הוראה היא מקצוע מוערך בחברה. כי ת שידווחו סביר)ההחלטות לבין 

מורים שמדווחים כי ניתנות להם הזדמנויות להשתתף בקבלת החלטות ברמת בית הספר, מדווחים  •

דה בכל המדינות המשתתפות ועל רמות גבוהות יותר של על רמות גבוהות יותר של סיפוק בעבו

 חוללות עצמית ברובן. 

ככל שהניסיון בהוראה רב יותר, כן יש רמות גבוהות יותר של חוללות עצמית, אולם במקרים מסוימים  •

שנות ניסיון ויותר מדווחים על רמות גבוהות  5יש רמות נמוכות יותר של סיפוק בעבודה. מורים בעלי 

מדינות, אבל על רמות נמוכות  26- חוללות עצמית בהשוואה לעמיתיהם המנוסים פחות ב יותר של

 מדינות.  12-יותר של סיפוק בעבודה ב

עלייה בשיעור התלמידים בעלי בעיות התנהגות קשורה לירידה חדה ברמות הסיפוק בעבודה על פי  •

 דיווחי המורים כמעט בכל המדינות המשתתפות. 

רב המורים כי הערכה ומשוב מובילים לשינויים בפרקטיקה שלהם לבין רמות יש קשר בין תפיסה בק •

גבוהות יותר של סיפוק מהעבודה כמעט בכל המדינות, ואילו התפיסה כי הערכה ומשוב נעשים לֵשם 

מטרות אדמיניסטרטיביות בלבד קשורה לרמות נמוכות יותר של סיפוק מהעבודה בכל המדינות 

 המשתתפות. 

שהמורים מפתחים עם המנהל שלהם, עם מורים אחרים או עם תלמידים בבית  מערכות היחסים •

 ספרם הן בעלות ערך. ליחסים בין מורים לבין תלמידים יש קשר הדוק לסיפוק של המורים מהעבודה. 

שיתוף פעולה בין מורים, אם באמצעות לימוד מקצועי ואם באמצעות פרקטיקות של שיתוף, הוא גורם  •

ר בין פרקטיקות של שיתוף לבין רמות גבוהות של חוללות עצמית ושל סיפוק בעל השפעה. יש קש

מהעבודה. באופן ספציפי, מורים שמדווחים על השתתפות בפיתוח מקצועי שיתופי לפחות חמש 

פעמים בשנה מדווחים גם על רמות גבוהות יותר של חוללות עצמית כמעט בכל המדינות 

 יפוק מהעבודה בשני שלישים מהן.ל סהמשתתפות ועל רמות גבוהות יותר ש
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