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  תקציר

. לצורך הערכת מורים והוראה שונים הערכהבתהליכי במרוצת השנים השתמשו במערכת החינוך בישראל 

 ת תשע"א החלשנבהערכת מורים בישראל.  במהלך חדש שלמאמר זה נועד לתאר את המרכיבים המרכזיים 

. הרשות בבתי הספר שהצטרפו לרפורמת "אופק חדש" של הערכת מורים וסדרתהליך מ במערכת החינוך

עבור משרד החינוך כלי להערכת מורים שישמש  התבקשה לפתחהארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) 

, עשיר על עבודת המורה מידעשל כולל איסוף נתי הש-רבתהליך  - לביסוסו של תהליך הערכה מערכתי משותף

נבנה מלכתחילה כך  הכלי להערכת מורים ראיות נוספות במהלך שנת הלימודים. ואיסוףתצפיות  ובכלל זה

 לשהתנהגותיים  תיאוריםכלי מחווני הכולל  זהוולכן  שיוכל לשמש להערכה מסכמת ולהערכה מעצבת כאחת,

, על מגמות בתהליך הערכת מורים בעולם הקצר סקירהובא תמאמר זה ברמות ביצוע. שלוש ביצועי המורה ב

בתהליך הערכת  המרכזייםשלבים רים בישראל, השל הכלי להערכת מו ותהליך פיתוחתיאור  -  הולאחרי

תהליך של  -  'פיילוט'ה –השלב הניסיוני וממצאים עיקריים מ ,המורים שהחל לפעול השנה בבתי הספר בישראל

שקיפות  :הז מהלךשל  תוהצלחת הטמעהנוגעות לסוגיות מרכזיות נו בסיכום יידו הערכת מורים בשנת תש"ע.

וביסוס ההערכה על מגוון פיתוח מקצועי של המנהלים המעריכים  ,מדדי ההערכה, שיתוף בעלי עניין רבים

הנדרש ממעריכים וממוערכים  ולהגברת הידעתוך הפניית תשומת הלב לחיזוק תהליך ההערכה עצמו  ,ראיות

  .בעתיד

  

 לירקע כל .1
שאלת בנייתו בדרך ו ,והלמידה קידום איכות ההוראהבנדבך חשוב  הואומנהלים תהליך הערכת מורים 

נושא ה .(Goe, Bell & Little, 2008; Isoré, 2009; Sclafani, 2009) בעולם מדינות רבות העסיקאפקטיבית מ

כי הגורם העיקרי המשפיע  גשדבו הוש ,)Barber & Mourshed, 2007בדוח מקנזי (כמו גם  יםבדיונים רבעלה 

הלחצים להעלאת הישגים גוברים מתעצם ככל ש הכי גורם זוות המורים, על הלמידה בבית הספר הוא איכ

  .אחריותיותלו

תרומתה של הערכת מורים לקידום ההוראה והלמידה יש להביא בחשבון את המתח שבין הערכה בבחינת 

 ,OECD )Isore-ה מדינותאודות הערכת מורים בעל ף מאמר מקימסכמת להערכה מעצבת בתהליכים אלו. ב

מתח זה. הערכה מסכמת מאפשרת לקדם  המציגהמסגרת קונספטואלית להערכת מורים  מתוארת )2009

דום, (קיהכרה ותגמול למורים להעניק אחריותיות והבטחת איכות עבור קובעי מדיניות והורים, תרבות של 

צביע על מורים לא אפקטיביים ולבחון דרכים לקידומם או לפיטוריהם. לה, וכן )תוספות שכר ותגמולים אחרים

להשאיר מורים ו את מקצוע ההוראה לבחירה מקצועית אטרקטיביתלהערכה מסכמת יש פוטנציאל להפוך 

התפתחות מקצועית תוך כדי זיהוי נקודות החוזק מנגד, הערכה מעצבת מזמנת אפקטיביים בבית הספר. 

הכוונת מורים למסלולי פיתוח מקצועי לשיפור ו ,םהתן משוב בונה על הפרקטיקה שלוהחולשה של המורים, מ
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לשפר וקריירה שלהם בכל הנוגע להיכולות. להערכה מעצבת יש פוטנציאל לשמור על המוטיבציה של המורים 

לצרכים מזוהים ולשיפור הבקרה  ספרי-ביתתוך התאמת הפיתוח המקצועי ה ,תספרי- ביתאת המנהיגות ה

  .רכה של המורים על ידי המנהליםוההד

המתח בין הערכה מסכמת להערכה מעצבת מוצא את ביטויו גם בתכיפות ההערכה של מורים במדינות שונות. 

 קייםמדינות העולם מקצת אך רק ב ,ברוב המדינות מורים מוערכים באופן שיטתי אחת לשנתיים עד חמש שנים

אנגליה, ב וכן מדינות בארה"ב למשל בכמהקביעות וקידום (לת החלטות בדבר לשם קבמערך של הערכת מורים 

יץ). ישוווב גרמניהבארה"ב, ב צ'ילה) או לשם מתן תגמול למורים (למשלו אוסטרליה, סינגפור, קנדה, אונטריו

מהמדינות נעשה שילוב בין הערכה מעצבת כמה וב ,רכי הערכה מעצבת בלבדוהערכה פנימית לצ נעשית בפינלנד

  ).OECD, 2009a; OECD, 2009b; Isoré, 2009י קבלת החלטה (רכולהערכה לצ

 Isoré )2009 מציינת בסיכום מאמרה את התנאים לביצוע הערכה יעילה (אפקטיבית): מעורבות של המורים (

להביע את דעתם בנוגע  והאפשרותבכל שלב בתהליך, כולל הסכמה על מסגרת ההערכה ועל ממדי ההערכה 

קה של המעריכים; הקצאת זמן למורים ולמנהלים לביצוע ההערכה כך שתהיה יעילה לתהליך זה; הכשרה מעמי

 ,והוגנת (לשחרר אותם ממשימות אחרות); ביצוע מחקר מקדים (פיילוט) והמשך בדיקה ובחינה של התהליך

  ).Ibidושילוב הערכת המורים לתוך מדיניות רחבה יותר של תמיכה באיכות מורים (

 

 הערכת מורים בעולם .2
(ליבמן,  האידאולוגית תםתשובות שונות בהתאם לתפיס ונתנוקרים שונים דנו בשאלה "מיהו המורה הטוב?" חו

2010 .(Hinchey )2010(, בדבר מציינת כי למרות הקושי להגיע להסכמה  ,הזמאמרים בנושא  275סקרה ש

 teacherורה (איכות המ :להערכתו קטגוריותשלוש  לזהותאפשר , מורההמה מצביע על איכות השאלה 

quality) ביצועי המורה ,(teacher performance) ויעילות המורה (teacher effectiveness(.  המורהאיכות 

בכיתה  עושה ואמה השאלה לנוגעים  המורה ביצועיהשכלה, ניסיון ואמונות.  גוןכ ,המורה מאפיינינוגעת ל

-קהילות בית ועם ם, עבודה משותפת עם הוריםאינטראקציה עם התלמידי גוןמרכיבים כ יםוכולל ומחוצה לה,

הם הישגי, ובכלל זה ותלמידי ה בקרבלמידהעל  ולהשפעת נוגעת יעילות המורהועוד.  ,ספריות אחרות

המורה  ו שלעל איכות עבודת אלו עשויה ללמד מקטגוריותכל אחת ). Ibid, p.2-3ד (וללמשלהם מוטיבציה הו

  ופן כזה או אחר בספרות המחקרית על הערכת מורים.באנמצאות  שלושתןו ,דרכי הוראתו עלו

מורים כמעט בכל המדינות בארה"ב  .ניםבארה"ב נעשית בין השאר באמצעות מבח פרחי הוראה הערכת

הוראה מיומנויות בסיסיות, ידע בתחום הדעת וידע בלעמוד בשלוש בחינות לפחות: שליטה ב נדרשיםמתחילים 

אולם במחקרים נמצא כי מבחנים אלו אינם  .),Darling-Hammond 2010( על מנת לקבל תעודת הוראה –

מה המורה  בודקים, אינם )Mitchell et al, 2001של המורה בעבודתו בכיתה ( מנבאים את מידת האפקטיביות

מערכות עדכניות להערכת . .(Crowe, 2010)עבודתו של המורה בפועל  איכותואינם מעידים על   ,בכיתה עושה

 teacherלהצביע על הדרכים לשיפור ביצועי המורה ( כדיהמורה  ו שלם מנסות לבחון את ביצועימורים בעול

performance) ויעילות המורה (teacher effectiveness.(  
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  .א. מודלים להערכת מורים המבוססים על תשומות המורה:2

Goe ) 2008ושותפותיהGoe, Bell & Little, (, מחקרים על הערכת  120-שניתחו את הממצאים העולים מ

 כלים ודרכים לאיסוף ראיות על עבודת המורים: (א) הכלי הבולט ביותר הואשל מציגות מגוון מורים בארה"ב, 

 Frameworkכלי מחווני, כדוגמת הכלי  אמצעותחשוב שהערכת ביצועי המורה תיעשה בלדבריהן והתצפיות, 

for Teaching )FFT (של ) שרלוט דניאלסוןCharlotte Danielson ( או הכלי לתצפית בשיעור של(Pianta at el. 

2007) CLASS) . (ניתוח חומרי הוראהב )Instructional Artifact(, מטיל תכנון שיעור, משימות שהמורה  כגון

מגוון ראיות על בתוכו המאגד  פורטפוליוועוד. (ג)  ,תלמידים, הערכות, מחוונים, עבודות של תלמידיםה על

של  דיווח עצמיועוד. (ד)  ו,התקדמות תלמידי על ,שלו ספריות-פעילויות ביתעל גוגית של המורה, הפד ועבודת

במדינות שונות באולם בוחנים (ה) . אינטרנטבמדוח כתוב ועד בלוג  -  באופנים שונים נעשהה ,המורה על עבודתו

לקשור  כדי )Value Added Models - VAM( הערך המוסףשל  מודלים כיום את השימוש בסוגים שונים של

בהמלצותיהן לקובעי המדיניות הן מדגישות, בין   .ב.).2(יורחב בסעיף  הערכת מוריםבין לבין הישגי תלמידים 

ללמידה בקרב תלמידיהם חשוב להשתמש ם של מורים תרומת בדברלקבל תמונה מורכבת  כדיהיתר, כי 

להכשיר את המעריכים חשוב כן , וכמו דים בלבדבמדדים שונים להערכת מורים, ולא להישען על הישגי התלמי

   להשתמש בכלי ההערכה שנבחרו.

Little )2009 (מורים שהיו נהוגים במדינות שונות בארה"ב. לדבריה, "כמעט כל האת תהליכי הערכת  מבקרת

ם אחד מדורג כמצטיין, ההערכה אינה מלווה במשוב קונסטרוקטיבי, וההזדמנויות לקידום בקריירה או לקידו

על בסיס ביצועים מוגבלות ביותר..." ועל כן "ההערכה הופכת לתהליך שטחי שאין לו השפעה של ממש על 

בדבר הצורך לקדם ) 2008יה (ותושותפ Goe) מחזקת את דברי p.xii .(Little )2009פרקטיקת ההוראה" (

מסגרות להערכת  הערכת מורים מקיפה המבוססת על מגוון ממדים בעבודת ההוראה, וסוקרת במאמרה חמש

) וחדשניות comprehensiveמורים שזיהתה בספרות המחקרית ככאלו המתאפיינות בגישות מקיפות (

)innovative:(  

)1( Teacher Advancement Program (TAP)  - ספרי - משלבת תהליכי הערכה ותגמול פנים בית

)Solmon et al., 2007.נהוגה במדינות רבות בארה"ב ,( 

)2( The Framework for Teaching (FFT) –  מסגרת קונצפטואלית שפיתחה שרלוט דניאלסון

)Danielson, 2009מופעלת במדינות רבות בארה"ב ובעולם, מקובלת גם במחקרים של ה ,(-OECD ,

, ומתאפיינת בהיותה כלי מחווני המתאר התנהגויות של מורים ברמות TALIS -לדוגמה במחקר ה

 ה שונים.ביצוע שונות, בהתייחס למרכיבי הערכ

)3( The Professional Compensation System (ProComp) –בדנוור שבארה"ב )Hezel Associates, 

) לנציגי המורים. המערכת districtמערכת תגמולים למורים שפותחה בשיתוף בין המחוז ( פועלת )2009

נים משלבת מספר מרכיבים: המורה קובע את היעדים להישגי תלמידיו, עלייה בהישגים במבח

הארציים, תוצאות הערכת הביצועים של המורה, התפתחות מקצועית, השלמת תואר מתקדם או 

 תעודה ומילוי תפקידים מרכזיים.
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)4( Peer Assistance and Review (PAR) –  מיועדת להעריך מורים המשמשים מעריכים ומנחים

 ,Escamilla, Clarkeלעמיתיהם ומבצעים הערכה מעצבת ומסכמת למורים חדשים ולמורים ותיקים (

& Linn, 2000.( 

)5( Beginning Educator Support and Training Program (BEST) –  פועלת בקונטיקט

 ,Connecticut State Department of Educationשבארה"ב, משמשת להערכת מורים מתחילים (

2009.( 

דות בפעילויות ובתהליכים המשותף לחמש מערכות אלו הוא גישת הערכה מקיפה ולא מקוטעת, תוך התמק

המלמדים על התפוקה החשובה באמת: קידום הלמידה בקרב התלמידים. למערכות אלו יש קריטריונים 

 ,NBPTSמשותפים רבים, התואמים גם סטנדרטים שהוגדרו במערכות מובילות אחרות להערכת מורים (כמו 

INTASC הוראה אפקטיבית (). זהו סימן חיובי המעיד כי יש הסכמה בדבר מרכיביה שלLittle, 2009, p.11.(  

למטרות  נועדהההערכה שהוא  בבסיס מודל הערכת המוריםשהרציונל  ,)Santiago, et al., 2009( בפורטוגל

וסת כו וכןמעצבות ומסכמות גם יחד. ההערכה משמשת לצורך התפתחות מקצועית ושיפור פרקטיקת ההוראה, 

דוש חוזה, העברה לבית ספר אחר, כניסה למסלול מורה בכיר). מודל אחריותיות (למשל לחיללקידום מקצועי ו

ובהם מסמכים המעידים על הצבת יעדים מחייבים לכל  ,ההערכה כולל מגוון כלי הערכה ומקורות אינפורמציה

הכוללת את תרומת  המורה  ,דנים המעריך והמוערך שבההנהלת בית הספר; הערכה עצמית  באישור ,מורה

בעיקר אלו המתייחסים לשיפור בתפוקות הלמידה; כלי סטנדרטי המתעד את ביצועי המורה  -להשגת היעדים 

רק על ידי לא הערכה נעשית הועוד.  ,איון אישייבהתייחס למדדים השונים; תצפית בכיתה; אופציה לקיום ר

 הןשמשות ערכה מהתוצאות הספרית. -ועדה ביתכן המנהל, אלא גם על ידי בעלי תפקידים, מורים בכירים ו

  להתקדמות בקריירה. הןלהערכה מעצבת ו

 דומה לכלי של שרלוט דניאלסוןבסטנדרטים מקצועיים, של יישום ב )2007( אחרונהבעת החל וגם באנגליה ה

)FFT( הכולל קריטריונים לפיתוח מקצועי על פני חמש רמות ביצוע של הוראה. המערכת האנגלית תוכננה ,

ביצועי המורים שימשה לקבלת החלטות בנוגע לקידום מקצועי ולתוספת  הערכתובמקור למטרות מסכמות, 

ביצועי  יליות עליו השלתהליך ההערכה והחשש מהשפעותשל שכר. אולם, ביקורות שהועלו בנוגע להוגנות 

להבלטת הדגש על הערכה מעצבת ולחיזוק הקשר בין הערכת ביצועי המורה לבין  והמורים עצמם הוביל

  ).Isoré, 2009( ויעדי בית הספר תהתפתחותו המקצועי

מועצה הלאומית א מערך הערכת מורים של היהלהערכה המבוססת על תמונה מורכבת של עבודת המורה  הדוגמ

 National Board for Professional Teaching Standards-  בארה"ב לקביעת סטנדרטים מקצועיים בהוראה

(NBPTS)1  בפיתוח סטנדרטים עסק מורים מומחים חוקרים וכב מהמור םמצוות מטע .1987שהוקם בשנת

במגוון מקצועות ו תחומי הוראה 30-) ביותר מaccomplished teaching( הוראה במיטבה ראהית שהגדירו כיצד

השגת הסטנדרטים המצופים בעבודת המורה. כל  בדברתהליך ההערכה בנוי על איסוף עדויות  לימוד ושלבי גיל.

ה זה נדרשים להשלים שני מרכיבים מרכזיים: פורטפוליו הכולל עדויות על עבודת המועמדים לתהליך הערכ

שבחרו להשתתף מורים ) באמצעות מבחן ממוחשב. content knowledgeוהערכת ידע תוכן ( ,המורה בכיתה

                                                 
1
 http://www.nbpts.org  
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כי ניתוח דרכי  , למשל,םמעידי )היא וולונטרית ובתשלום ההשתתפות בתהליך( NBPTS-בתהליך ההערכה של ה

תהליכי בנוגע להערכתם איכות שיפר את  מקצועייםהסטנדרטים ה כחונתלמידים להבודה שלהם ושל הע

 A Teacher Solutions( ואל דפוסי פעולה חדשים הנגזרים מסטנדרטים ימצוא, וכי הם םההלמידה של תלמידי

Team, 2008.( :מורים שעברו את תהליך ההערכה ב זאת ועוד-NBPTS מת הידע שלהם עידים כי השתפרו ברמ

 ה בקרבלמידכל הנוגע לתמיכה בבבהערכה ו בניהול הכיתה וכןתכנון וביצוע ההוראה, בתחום הדעת, ב

  .),Darling-Hammond 2010(ם התלמידי

אחד המרכיבים השכיחים ביותר בהערכת מורים כיום הוא התצפית בשיעור ומתן משוב המקדם למידה של 

אם  - OECD -(הראיה) השכיח ביותר שנעשה בו שימוש בארצות ה המורה. תצפיות בכיתה הן מקור המידע

 גון(כ האסיאניותאם ו דנמרק, צרפת, אירלנד, ספרד) גוןאירופיות (כאם הקנדה, ארה"ב),  מויות (כנהאמריק

אם המורה מאמץ את הפרקטיקות המתאימות  ולהיווכחות ּפלְצ  אוסטרליה, יפן, קוריאה). תהליך זה מאפשר

). עם זאת נדרשת הכשרה מקצועית של המעריכים. במחקר Isoré, 2009השכיח שלו: הכיתה ( במקום העבודה

המבוסס על המסגרת  חדש בחן את הפיילוט של הכנסת תהליך הערכה מקיףואשר  ,בשיקגושנערך 

 מנהלילכי בהינתן הכשרה מתאימה למעריכים (, נמצא ועל תצפיות בכיתה )FFT( הקונצפטואלית של דניאלסון

הם מצליחים לזהות מורים שאינם "משביעי רצון" בפרקטיקות ההוראה  ,מעריכים חיצוניים)לו י הספרבת

 .)Satain, Stoelinga &  Krone, 2010) (בכלי הקודם 0.3%לעומת  8%(שלהם 

מחוזות חינוך  12-נסקרו  ממצאים על הערכת מורים ב  "The Widget Effect"שכותרתו בדוח מחקר מקיף

בע מדינות בארצות הברית. מהממצאים עולה כי מערכות הערכה קיימות המבוססות על תצפיות גדולים באר

) דורגו ברמת "משביע 99%וכי רוב רובם של המורים ( ,בכיתה אינן מצליחות לאבחן את השונות בין המורים

מהמורים  94%, נעשה שימוש בסולם רחב יותר ןבהשבסולם בינארי. במערכות הערכה  ("satisfactory")רצון"  

) ("unsatisfactory"לא משביע רצון" "ברמת דורגו  1%ורק  ,דורגו בשתי הדרגות הגבוהות של הסולם

(Weisberg et al., 2009) ם שללבדיקת יעילות םמתאישאינו  כלי תצפיות בכיתהב רואים. בעקבות זאת, רבים 

  הישגי תלמידיהם. סמךעל המורים, ומשם קצרה הדרך לניסיון לבדוק את יעילות המורים 

  

  .ב. מודלים להערכת מורים המבוססים על תפוקות התלמיד:2

בעקבות הדגש על אחריותיות, לַקשר בין התקדמות בהישגי  - בשנים האחרונות נעשה ניסיון, בעיקר בארה"ב

סף" מודלים סטטיסטיים המכונים "מודלים של הערך המו אמצעותהתלמידים לבין ביצועיו של מורה ספציפי ב

)Value Added Models - VAM( )Braun, 2005( ביקורות רבות נשמעות על השימוש במודלים אלו להערכת .

), תוך הדגשת חוסר היציבות של הישגי Hinchey, 2010; Darling-Hammond, 2010המורים ( הם שלביצועי

בר ליכולת ההוראה של תלמידים כמדד לאיכות המורה. הטענה היא שההישגים מודדים גורמים נוספים מעֵ 

המורה, גם כשמשתמשים בשיטות סטטיסטיות כדי לשלוט במשתנים כגון מאפייני התלמידים, משאבים 

  ). Kane, 2010הניתנים בבית הספר או בבית, והשפעה של מורים, מדריכים והורים על הלמידה (

דה רבה על ידי פעולות שמורים אלו לוקים ברמה גבוהה של "רעש" מחקרי, ועשויים להיות מוטים במי מודלים

למשל, מורים ). Rockoff & Speroni, 2010שאינן ניתנות למדידה בשיטות אלו (או החלטות פדגוגיות מבצעים 
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בתי ספר כיתות או בב אילו לימדווביצועיהם בוודאי יהיו שונים  ,ללמד בכיתות מאתגרות יותרלא אחת נבחרים 

או  בכיתההתלמידים  ים ביןיחסהאלא גם מ ,ושפעת לא רק מהמורההתלמידים מ בקרבהלמידה יותר;  טובים

העומדים לרשותו כמות המשאבים  גוןכ ,למידה הכיתתי; הלמידה מושפעת גם ממאפייני בית הספרהמאקלים 

מגבלות נוספות של מודלים אלו מתייחסות לעובדה כי  ).Braun, 2005( שהוא משתייך אליו מחוזהאו מדיניות 

החשש כי השימוש במודלים אלו יביאו כן ו ,הוראתו גם נושאים נוספים מלבד הישגים לימודייםהמורה מקדם ב

פריטי המבחנים לא בהכרח עומדים בדרישות  נוסף על כך,עליו בוחנים. שלדגש יתר על הוראה של הידע 

הם בקיימת שאפשריים רק במקצועות לימוד הם ו ,)VAMמודלים אלו ( הסטטיסטיות/פסיכומטריות  של

מאחר שיש הסכמה כי נדרשות לפחות שלוש  זאת ועוד:). Kane et al. 2011aמערכת מבחנים המאפשרת זאת (

מספקת של עקביות להערכת המורה, השימוש  שנים של מידע על הישגי התלמידים על מנת להגיע לרמה

הוראה, שהיא צורך מתן קביעות ב-בהישגים אינו יכול לשמש להערכת מורים חדשים ולהחלטה על מתן או אי

   ).,Darling-Hammond 2010מרכזי בהערכת מורים (

, שפותח Taylor & Tyler, 2011 (Teacher Evaluation System (TES)תהליך ההערכה הנהוג בסינסינטי (

הישגי יחד עם תצפיות בשיעורים הערכת מורים המבוססת על לב מַש  ארגוני המורים, בשיתוףלפני כעשור 

בשיעורים ומתן ניקוד לכל שיעור. הערכת תצפיות שנתי המבוסס על לפחות ארבע תהליך ו זה  תלמידים.

 ,Danielsonהמבוסס על המחוון שפיתחה שרלוט דניאלסון ( )FFT( השיעורים נעשית תוך שימוש בכלי הערכה

נהל. המ דייל ותצפית אחת ע ,מבתי ספר אחרים "מורים עמיתים" דייל ע נעשותתצפיות מה). שלוש 2009

הם משמשים  .TES-ההערכה הגבוהה שקיבלו ב בזכותהם מורים מנוסים שנבחרו בין היתר  "מורים עמיתים"

חוזרים להוראה בכיתה. כל המעריכים והמנהלים  , ולאחריהן הםמעריכים במשרה מלאה למשך שלוש שנים

ביצועי מורים בכיתות.  מחויבים  להשתתף בקורס הדרכה אינטנסיבי ולציינן במדויק דוגמאות מצולמות של

כי נמצא וכן  ,מורים עמיתים דייל במחקר עדכני על מודל הערכה זה נמצאה שונות בין המורים שהוערכו ע

מצליחות לנבא שונות בקידום הישגי תלמידים בשפה    TES,פרקטיקות של מורים, כפי שנמדדו בציוני

  .(Kane, Taylor, Tyler & Wooten, 2011b)ובמתמטיקה 

מש בכלי הערכה חדש תשלהבשנים האחרונות  ו) בפלורידה החלHillsborough Countyז הילסבורו (במחו

-ל 0 ניתן ניקוד בין אחת מהן לכלו כולל ארבע רמות ביצועהכלי  .מבוסס גם הוא על הכלי של שרלוט דניאלסוןה

). 40%והישגי תלמידים () 30%מהציון), הערכת מנהל ( 30%מורכב מהערכת עמיתים (להערכת מורים מודל ה .3

וכל שאר המורים מוערכים אחת לחמש שנים. מנהלים,  ,מורים חדשים מוערכים בשנה הרביעית לצורך קביעות

מנטורים/עמיתים ונציגי המחוז נדרשים לעבור הדרכה אינטנסיבית במהלך הקיץ, בטרם יחלו בהפעלת כלי 

  . 2ההערכה

המדרגת את ביצועי  (IMPACT)מערכת להערכת מורים  2009-2010החלה לפעול בשנת  DCבוושינגטון 

 'teachers) חמש תצפיות במורה בשנה (שלוש ע"י מנהל בית הספר (2) הישגי תלמידים; (1המורים על בסיס: (

administrators) ;(שיתוף 3) ושתיים ע"י מעריך מומחה ולאחר כל תצפית מתקיימת שיחת משוב על השיעור (

ספרית, תקשורת מכבדת עם עמיתים, -) פיתוח מקצועי כולל מדיניות בית4הספר; (-תפעולה ועבודת צוות בבי

                                                 
  .sdhc.k12.fl.us/empoweringteachers/?p=568http://communication: המידע מאתר האינטרנט 2
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. בעקבות הפעלת מערך הערכה חדש זה פוטרו מאות מורים ורבים אחרים קיבלו 3תלמידים, הורים והקהילה

  ).Banchero, 2011הודעה שאם לא ישפרו את ביצועיהם בשנה הבאה עלולים להיות מפוטרים גם כן (

 Measures of Effective Teaching בשם: )Gates Foundationשל קרן גייטס (רחב היקף אחר  פרויקט

(MET)  לאנשי מקצוע . מטרת הפרויקט היא לשפר את איכות המידע שיש 2009החל לפעול בארה"ב בשנת

שפר את , על מנת שיוכלו למורים על יעילות ההוראה שלמחוזות שונים בארה"ב, בבמדינות ו ,בתחום החינוך

המהימנות וההוגנות של התצפיות במורים היכולות לשמש למטרות שונות, כולל מתן משוב למורה, התפתחות 

) הישגי 1במסגרת פרויקט זה נאספים מקורות המידע הבאים: ( ).MET, 2010מקצועית ושיפור מתמשך (

וניתוח  ל המורה על השיעוררפלקציה ש, לכל מורה בשנה)תצפיות  4(תצפיות מצולמות בכיתה ) 2תלמידים; (

הכלי לניתוח שיעור של בנוסף ו חמישה כלי עזר שונים לניתוח השיעורעזרת ב ע"י מעריכים מקצועיים התצפיות

) הבוחן את יכולת המורה ETS -(שחובר ע"י ה במתמטיקה על הידע הפדגוגי של מוריםמבחן ) NBPTS) ;3 - ה

) 5אווירת ההוראה בכיתה; ( את) תפיסות תלמידים 4(עור; לזהות ולאבחן תפיסות שגויות של תלמידים בשי

הפרויקט פועל במדינות  סביבת העבודה שלהם והתמיכה בהוראה לה הם זוכים בבית הספר. אתתפיסות מורים 

פרויקט הצטרף ל) לNYSEDיורק (-) החליטה המחלקה לחינוך במדינת ניו2011שונות בארה"ב ולאחרונה (יולי 

  זה.

על  ביכולתה להשפיעבה מוערכים מורים במרבית המדינות כשלה ששהדרך  ת ההסכמהברוגכי עולה  מהספרות

מערכות ההערכה ולפיה מחקרים מחזקים את הטענה המורים. הפרקטיקות ההוראה של על הישגי התלמידים ו

ן ה ;מצליחות לצייד את המורים במידע הנדרש לשיפור ההוראה שאינןמאחר בדרך כלל,  אינן אפקטיביות

של מנהלים שאינם מוכשרים לכך כיאות, ובעיקר אינם מצליחים  מעטותמתבססות במידה רבה על תצפיות 

  .)Satain, Stoelinga & Krone, 2010( להבחין בין רמות ביצוע שונות של מורים

 לאומי בשנים האחרונות.- דפוסי הפעולה של מורים והשבחת פרקטיקות ההוראה הם גם נושא למחקר בין שינוי

בוחן פרקטיקות הוראה ולמידה מנקודת מבטם של OECD, -, מחקר בינלאומי שנערך על ידי ה4TALISמחקר 

 נעשית 2009מורים ומנהלים. ממחקר זה עולה, בין השאר, כי הערכת מורים במדינות שהשתתפו במחקר בשנת 

ם באופן חיובי על תהליכי יותר כהערכה פנימית בבית הספר ופחות כהערכה חיצונית, וכי רוב המורים מדווחי

הערכת מורים. הם נוטים לדווח כי תהליכים אלו הוגנים וכי סייעו לעבודתם, הגבירו את שביעות רצונם 

מהעבודה ואף הובילו לשינויים ספציפיים בדרכי הוראתם. הנושאים החשובים להערכה שצוינו היו יחסי מורה 

תה וידע והבנה בתחום הדעת. הממצאים מחזקים את תלמיד, הכרה והבנה של פרקטיקות הוראה, ניהול כי

 לעשל משוב ספרי, ומצביעים על חשיבותו -ספרית יש פוטנציאל רב לשיפור בית-הטענה כי בהערכה פנים בית

 2009-ב TALIS. ברוב המדינות שהשתתפו במחקר אחד הנושאים המקדמים מקצועיות של מוריםעל הוראה כה

  ).OECD, 2009cים לבין היבטים כספיים או קידום בקריירה (נמצא שאין קשר בין הערכת המור

  

                                                 
3
 המידע מאתר האינטרנט 

+Success/IMPACT+(Performance+Assessment)/An+http://dcps.dc.gov/DCPS/In+the+Classroom/Ensuring+Teacher
Overview+of+IMPACT  

4
 (TALIS ) Teaching and Learning International Survey  עוסק בשאלה שמעסיקה מערכות חינוך רבותהמחקר הוא: 

-ם הבית"מהי הוראה אפקטיבית ומה מאפיין אותה"? המחקר יספק השוואה בינלאומית בהתייחס לשאלה זו ולהקשרי
מדינות. ישראל  23-ב 2008-2007שאלוני המחקר הועברו בפעם הראשונה בשנה"ל  ספריים המקדמים הוראה אפקטיבית.
  ).2013תשתתף במועד השני לקיום המחקר (
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 בישראל הכלי להערכת מורים ו שלתהליך פיתוח .3

בזמנים שונים, בכלים  ,כל אחד בדרכו ומנהלים עריכים מוריםבישראל מומפקחים מנהלים  ,שנים רבות זה

שכר את מסגרת העבודה ו שהגדיר מחדש את ,"אופק חדש" הסכםבמסגרת  יחס להיבטים שונים.התישונים וב

. בין משרד החינוך, משרד האוצר והסתדרות המורים בישראלהסכם  2008בשנת נחתם המורים בישראל, 

לקבלת  נכלל גם מרכיב של הערכה מסכמת למורים, מנהלים וסגני מנהלים, כחלק מהנדרש מהםבהסכם 

באופק  ה בדרגות הגבוהות של מוריםיתייחס לעלימהסעיף ה, לדוגמה. 5החדשדרגות סולם היה בילעלקביעות ו

  :חדש קובע

 הינם: 9עד  7התנאים המצטברים לקידום לדרגות   )ה(
 שהייה בדרגה הקודמת במשך פרק זמן כקבוע בסעיף קטן (ו);  )1(
ידי משרד החינוך, כמפורט במכתב של משרד החינוך -על שנקבעועמידה בקריטריונים  )2(

 . 25.12.08להסתדרות המורים מיום 
כות של המורה, שבוצעו בהתאם להנחיות מקצועיות של משרד החינוך (שיסתייע תוצאות ההער )3(

ברשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה)) כפי שייקבעו מעת לעת, בהיוועצות מוקדמת עם 
6)16(עמ'  הסתדרות המורים, שיש בהן כדי להמליץ על קידומו של המורה

. 

  

) ובמעבר לדרגות של המורה (בשנה השלישית לעבודתו קבלת קביעות-קבלת/איעל פי הסכם אופק חדש, לשם 

בין קביעות להבשנים שבין קבלת . הערכה מסכמתת נדרש ,)יותרשנות ותק ו 13-(לאחר כ 9, 8, 7הגבוהות: 

תהליכי הערכת כחלק מהטמעת הערכה מעצבת למורים,  ם שליתקיימו תהליכי )6-2( דרגות הגבוהותקבלת ה

ומעצבת ך בהערכה מסכמת הצור המקצועית. םרכי התפתחותוצ ם שלמיקודו יםלשם זיהוימורים מתמשכים 

 ,יד לכלל המערכתף, מסודר ואחוהליך הערכה רצלמעשה מן מזַ כחלק מרצף הקריירה של מורים ומנהלים 

בשנים . ישראלבהטמעתה של שפה משותפת להערכת עובדי ההוראה והניהול במערכת החינוך את ומאפשר 

תהליך הערכה זה מקיף את כלל המורים  .פעלה ניסיונית של הכלי להערכת מוריםנעשית ה תשע"ב-תשע"א

  המועמדים לקביעות ומדגם מייצג של מורים בדרגות שונות על פני סולם הקידום המקצועי החדש. 

 ,שרד החינוך, בכפוף לאמור בהסכםבמתהליך להערכת מורים ומנהלים התקבלה  וליישם לילהפע ההחלטה

ועדת היגוי ייעודית שהוקמה  .לשכת המשנה למנכ"ל משרד החינוךשל  האחריותנתונה ל הטמעת התהליךו

הוקם מטה המוביל את  2010ספטמבר בהכוללת נציגי מטה ומחוזות, מלווה את התהליך מתחילתו. לעניין זה, 

שוקד הערכת עובדי ההוראה והניהול במשרד החינוך. בימים אלו להמהלך הארצי להטמעה והפעלה של מערך 

  הצוות על כתיבת נוהל מפורט המאגד את השלבים והתפקידים השונים בתהליך הערכת מורים.

של המורים ומעורבותם הפעילה  פםשיתוזה, תוך הליך היא שת תהליך ההערכההנחת היסוד שבבסיס 

את ח פתלו ,התלמידים רווחתאת ו החינוךאת  ,הלמידה את לקדם, איכות ההוראהאת יסייע לשפר  ,והמנהלים

מורים. ביסוסם של תהליכי הערכה אלו על תרבות ארגונית שבמרכזה נורמות וקודים ההמקצועית של  םזהות

נדבך חשוב בהבניית קהילה  יה, יהכבוד, אמון, הוגנות, דיאלוג רפלקטיבי ושותפותאתיים מחייבים של 

 תהליך הנחות היסוד שלכך, כפועל יוצא מ .מהקידובו ת הממוקדת בשיפור מערכת החינוךספרי-ביתמקצועית 

  הערכת מורים הן: 

                                                 
5
בות ים להסתדרות המורים בכלל בתי הספר היסודיים בישראל ובחלק מחטיהסכם "אופק חדש" מתייחס למורים המשתייכ 

  רץ.בא הביניים
6
 מתוך אתר האינטרנט של משרד החינוך לאופק חדש: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Ofek/MaBaofek/Heshkemim/  

 



 

  23מתוך  10עמוד                               / הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) תהליך הערכת מורים בישראל: צעדים ראשונים ומחשבות לעתיד
  

 

בהם תהליכי ההערכה והמשוב הם אמצעי מעצב ומסכם שתרבות ואורחות חיים בבית הספר פתח ל .1

  .  וההתפתחות המקצועית הלמידהלקידום ההוראה, 

שפה מנחה משותפת בתהליך  שישמשומוסכמים ברמה ארצית, ורמות ביצוע להציב מדדי איכות  .2

 וותי ההוראה והניהול.צ ם שלהערכת

 יותתאחריוה להגביר את הזיקה בין תהליכי הערכה מעצבים לשיפור ביצועים לבין הגברת .3

)accountability(  בעבודת המוערכיםכערך מנחה. 

ההצלחות, ואת  לפתח שיח רפלקטיבי המקדם למידה ובוחן באופן ביקורתי את הסוגיות המוסריות .4

 בתהליך ההערכה.שהקשיים והאתגרים 

   .תוך הסתמכות על מגוון ראיותלבצע הערכה מעצבת ומסכמת לעובדי הוראה  .5

התבקשה לפתח עבור המשרד כלים להערכת מורים, מנהלים  )ראמ"ההרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (

  .במאמר זה נתמקד בכלי להערכת מורים .7וסגני מנהלים

המשמשים  דים המרכזייםאו המדו/הסטנדרטים  תבחינלימוד המבנה של כלי הערכה אחרים בעולם ובעקבות 

משקפים  להוראה במיטבה. מדדים אלו בארבעה מדדי הצלחה הוחלט להתמקד ,להערכת מורים בארץ ובעולם

שפה משותפת בין כלל הגורמים במשרד החינוך (מפקחים,  ליצוראת מורכבות עבודתו של המורה ומאפשרים 

לביצועים המצופים ממורה. אחד ההישגים, כבר בשלב  כל הנוגעאנשי מטה) בו מנהלים, מורים, מדריכים

ישראל התקבלה הסכמה על מדדי באשונה במערכת החינוך זו הפעם הרהכלי להערכת מורים, הוא ש ו שלפיתוח

  ההצלחה הנדרשים ממורה "טוב". 

ל המרכיבים תיאור מפורט יותר שמובא  1נספח בבכלי להערכת מורים (מדדי משנה על ו- תיאור מדדי להלן

פיתוח המקצועי של הו ההכשרהאת תהליכי לא רק את תהליכי ההערכה, אלא גם . מדדים אלו ישרתו בכלי)

   .מורים

הזדהות עם תפקיד ההוראה הכולל מרכיבים העוסקים ב מקצועיתתפיסת תפקיד ואתיקה : 1על -מדד

  .והחינוך; מחויבות לארגון ולמערכת

  .ידע בתחום הדעת ובהוראתובים העוסקים הכולל מרכיב : תחום הדעת2על -מדד

ניהול השיעור וארגונו; דרכי הוראה, בהכולל מרכיבים העוסקים  : תהליכים לימודיים וחינוכיים3על -מדד

  .למידה והערכה; סביבה תומכת למידה

ת; קהילה ספרי- ביתקהילה מקצועית ב הכולל מרכיבים העוסקים : שותפות בקהילה מקצועית4על -מדד

  ת בתחום הדעת.מקצועי
  

 שרלוט דניאלסון שפותח ע"יThe Framework for Teaching  גוןכבדומה לכלים אחרים להערכת מורים, 

)Danielson, 2009(, בנוי כמחוון  להערכת מורים בישראל הכלי)rubric (כל אחד התנהגותיים של  תיאורים ובו

, מתחת לרמת הבסיסרמת ביצוע מתוארת  כמו כן .בסיס, מיומן ומצטיין :, על פני שלוש רמות ביצועמרכיביומ

                                                 
7
 ו שלהתאמתוב ולהערכת גננות, להערכת יועצות חינוכיות םכלי ם שלפיתוחבחל וה במקביל לפיתוח הכלי להערכת מורים 

 אחרים באופק חדש. יםבעלי תפקידלמורים בחינוך המיוחד ולגופני, החינוך גם למורי ההכלי להערכת מורים 
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לפירוט התנהגויות מצופות  הלהלן דוגמ .8המתייחסת למורים שאינם עומדים בדרישות הסף המצופות ממורה

  ממורה על פני ארבע רמות ביצוע:

                                                 
8
בשלב זה עדיין לא פותחה רמת ביצוע "אמן", מאחר שלא התקבלה החלטה מה מאפיין מורה אמן. בשנת תשע"א, שנת  
הפעלה הניסיונית של הכלי, ניתנה האפשרות לציין רמת "אמן" במרכיבים שבהם ביצועיו של המורה עולים על המתואר ה

 במלל חופשי. ביצועים אלוברמת "מצטיין", והמנהל התבקש לתאר 
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  : תהליכים לימודיים וחינוכיים3על -מדד
  

  מרכיבים

  מתחת לרמת בסיס

0  

  רמת בסיס  

2,1  

  רמת מיומן

4,3  

  רמת מצטיין

6,5  

  אומן  

7  

  דרכי הוראה, למידה והערכה (הל"ה) 3.2
הוראה 

דיפרנציאלית 
לקידום 

המחויבות 
ללמידת כל 
  התלמידים

 
  

מתייחס אל הכיתה ואל  �
התלמידים כאל מיקשה 

אחת. אינו מתייחס לשוני 
בצרכים, בקצב הלמידה 

או ביכולות של 
  התלמידים. 

  
  

יש התחלה של הוראה  �
(שוני בצרכים, בקצב דיפרנציאלית 

הלמידה או ביכולות של התלמידים 
וכו') באמצעות הגדרת יעדים 

שונים המבטאים מחויבות לקידום 
 למידת תלמידים שונים.

  

 ...וגם:
יש ביטויים בחלק מהשיעורים  �

להוראה דיפרנציאלית באמצעות 
מחויבות להתאמת תהליכי 

 התיווך למיצוי יכולות התלמידים.
   

 ...וגם:
הדיפרנציאלית שיטתית  ההוראה �

ושוטפת ונעשית באמצעות מחויבות 
להתאמת תהליכי התיווך למיצוי 

  מיטבי של יכולות כלל התלמידים.

  
  

  

מגוון דרכי 
הוראה, למידה  

  והערכה
   

משתמש במגוון דל של  �
 שיטות ואמצעים בהוראה. 

לא ברור הקשר בין  �
האמצעים לבין מטרות 

 השיעור.
משתמש בכלי הערכה  �

(שהם בעיקרם  אחידים
  מבחנים) לכל התלמידים. 

משתמש בשיטות ובאמצעים שונים  �  
להוראה (הוראה פרונטאלית, דיון, 
מטלות, שימוש בעזרים שונים וכו') 

  המתאימים למטרות השיעור.
משתמש גם בכלי הערכה נוספים,  �

  פתוחים, באופן נקודתי. 

 ...וגם:
משתמש במגוון שיטות, אמצעים  �

כללם: ומסגרות בהוראה (וב
-שאלות ודוגמאות, מטלות הוראה

למידה, שיעורי בית, ייצוגים 
ועזרים, שימוש באופנויות שונות, 

מסגרות למידה אישיות 
וקבוצתיות) המתאימים למטרות 

 השיעור ולצורכי התלמידים.
משתמש בשיטות ובכלים מגוונים  �

(מבחן, מטלה, בכתב/בע"פ, 
אישי/קבוצתי, מסכם/מעצב) 

ונים, בהלימה להערכת כישורים ש
  לתהליכי ההוראה והלמידה.

 ...וגם:
משתמש באופן יצירתי בשיטות,  �

מגוונים וחדשניים  מסגרות ואמצעים
(ובכללם: שאלות ודוגמאות, מטלות 

למידה, שיעורי בית, ייצוגים -הוראה
ועזרים, שימוש באופנויות שונות, 

מסגרות למידה אישיות וקבוצתיות) 
המתאימים למטרות השיעור 

 ורכי התלמידים.ולצ
לצד שיטות וכלים שגרתיים של  �

הערכה (מבחן, מטלה בכתב/בע"פ, 
אישי, קבוצתי, מסכם, מעצב וכו') 
משלב מרכיבי הערכה עצמית של 

התלמידים ו/או הערכת עמיתים 
  בתהליך המשוב וההערכה.
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מחוון מאפשר המסכמת.  הערכה מעצבת להערכהין בשמתח ל מסוים מענהי הערכה מחווני נותן השימוש בכלִ 

 להבחיןמאפשר וכן , פיתוח המקצועיהרצף על פני ההתנהגויות המצופות  מתאר את כך שהואהערכה מעצבת ב

ימת את הפער בין הערכה אובייקטיבית להערכה לצמצם במידה מסושל ביצוע בהוראה,  בין איכויות שונות

מבוסס הכלי  לעומת. זאת של המורהקצועית מההתפתחות החוזקות וחולשות כחלק מ לזהותו, סובייקטיבית

את  .סולםשלבים שונים בממורה ב יםהתנהגויות המצופה/הסכמה על הביצועיםשאין בו על סולם מספרי, 

נעשה מתוך היישומיות שלו. פיתוח הכלי מידת לבין  כלישל ההמתח שבין רמת הדיוק  גם הווילפיתוח התהליך 

הרצון (ואף הצורך)  כנגדהשונים, וזאת  הרכיבימההוראה על  שלככל האפשר תמונה מורכבת  לשקףרצון 

  להעריך באופן תמציתי, קצר, ידידותי וניתן ליישום.

צג הכלי הו ,ומרכיביהכוללת תיאורים התנהגותיים לכל אחד מ ,הכלי ראשונה שלה הגרסההשלמת  עם

יום ב ;להערכת עובדי ההוראהשל משרד החינוך היגוי ה ועדתוב :קבלת הערותשם לשונות ורבות במסגרות 

(אגפי הגיל, המגזרים השונים, שפ"י  נהל הפדגוגייובכללם נציגי המ ,נציגי מטה משרד החינוך תבהשתתפו הסדנ

וגורמים  מפקחיםנהל חמ"ד, ימ, פיתוח מקצועינהל הכשרה וי, מנהל חברה ונועריח אדם בהוראה, מו, כועוד)

קבוצות מיקוד ב; וארגון המורים המוריםנציגי הסתדרות שים עם במפגרלוונטיים אחרים במשרד ומחוצה לו; 

פנימי של כחלק מתהליך ו ,; במספר מסגרות להכשרת מוריםואנשי אקדמיה מוריםמפקחים, מנהלים,  של

הכלי  את  שפרלו גורמים שונים בתהליך לשתףאפשרה . הצגת הכלי במסגרות אלו ספרי- ביתפיתוח מקצועי 

  עצמם.התיאורים ההתנהגותיים ו מרכיביהם השונים ,מדדי ההצלחה בדברהערות ה נוכחל

הדיונים עם ועדת ההיגוי של המשרד במסגרת והכלי  ו שלפיתוחבמהלך המנהלים. ל ידי מוערכים ע המורים

מבחני ידע אף לא ו ,תלמידיהם ועל ידי םהעמיתי דייל מורים עהערכת תהליך הלא יכלול בשלב זה הוחלט כי 

שהספרות משום בעיקר , וזאת תלמידיהםהישגי על ישירות הוחלט כי הערכת המורים לא תתבסס  . עודלמורים

 ו שלעבודתאיכות בין מודלים המנסים לקשור בין הישגי תלמידים להבעייתיות של המחקרית מצביעה על 

  ). Hinchey, 2010; Darling-Hammond, 2010המורה (

נציגי  לענוסף  ,כלל לשם פיתוחוצוות שהוקם ה דומה:הליך ת התקיים בפיתוח הכלי להערכת מנהלים גם

 בישראל, תספרי- ביתלמנהיגות "אבני ראשה" של מכון  יםגם נציג ,אקדמיההנציגי ו , משרד החינוךראמ"ה

 .מכוןה תחיפשזיקה להגדרת התפקיד החדשה של מנהלים בתחום. הכלי להערכת מנהלים נבנה ם במומחיבתור 

  , ולפיכך לא יובא כאן פירוט בעניינו.ניסיוניתה ותשנת הפעל תשע"א היא

 

   בישראל הערכת מוריםל פיתוח מודל חדש תהליךב מרכזיותאבני דרך  .4

בשנת תשע"א הוקמה השנים תשע"א ותשע"ב הן שנות הפעלה ניסיונית של הכלי להערכת מורים בהיקף רחב. 

 והפעלתמופקדת על ה שכת המשנה למנכ"ל,, באחריות לבמשרד החינוך יחידה להערכת עובדי ההוראה והניהול

, שיפורסם בעתיד כחוזר מנכ"ל, הערכת להערכת מורים בהתאם לנוהל התהליך בבתי הספר. ו שלוהטמעת

 ו שלאחריותעל עבודת המורה. תהליך זה נתון למידע שיטתי של מבוסס על איסוף היא תהליך שנתי ההמורים 

(שתיים בכיתה מלאה תצפיות מתועדות במורה  שלושם לפחות נדרש המנהל לקיי כובמהל, ומנהל בית הספר

שלושת  יםרטונוהל מפב. והמלמדים על ביצועי אסוף חומרים רלוונטיים אחריםלו ואחת בשעה פרטנית)

  השלבים הנדרשים לביצוע תצפית במורה: 
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  עומד לצפות.  בו הואשמידע על השיעור ממנו קבל ישיחה עם המורה ומנהל יקיים התצפית הטרם ביצוע (א) 

או בכל  9"כלי עזר לתצפית בשיעור"תמש ביכול להש הוא. תווא עדתבשיעור מלא של המורה ויהמנהל יצפה (ב) 

  כלי עזר אחר לתיעוד השיעור. 

בנקודות בנקודות חוזק ו התמקדותתוך  ,המנהל שיח פדגוגי עם המורה על השיעוריקיים  תצפיתלאחר ה(ג) 

  . שיפור בעבודת המורהל

מורה  ה הצגת ראיות לתפקודו.תוך על ו-כולל גם הערכה עצמית של המורה, על בסיס אותם מדדי ליךתהה

תהליך ה יסתייםטרם בהערכה זו.  האותעד את הערכתו העצמית במערכת המתוקשבת בלי שהמנהל המעריך רמ

בה  יםונידונ, כל אחד מהם עשהש העל בסיס ההערכ ,מורהלשיחת משוב מסכמת בין המנהל  מתקיימת

על ההערכה ניתנת למורה הזדמנות להגיב (בע"פ ו/או בכתב)  וז ה. בשיחבין הערכותיהםשפערים הו סכמותהה

מנהל בית הספר יכול בתהליך הערכה זה ולהיות שותף בניסוח יעדים אישיים להמשך התפתחותו המקצועית. 

רכז  או רכז השכבה גוןוערך (כקבל חוות דעת מגורמים רלוונטיים נוספים המכירים את עבודת המורה המל

   .המקצוע)

תקשוב ומערכות מידע נהל ימ בידי הופעל תהליך ההערכה פותחה מערכת מתוקשבת להערכת מורים בטרם

. מבנה המערכת מאפשר לתעד את התצפיות של המנהל בכיתת המורה המוערך, לתעד נקודות 10במשרד החינוך

המרכיבים  כללן להעריך את המורה באופן מתוקשב על פני תהליך ההערכה השנתי, וכמהלך ראויות לציון ב

ההיגדים הנכללים בכלי, ובכך מחזקת  סךהמערכת כוללת את  .ובעתיד לצרף ראיות המעידות על ביצועיו בכלי

הערכה מסכמת או הערכה  –את ההערכה  מתעדיםהקשר שבין הערכת המורה לבין ביצועיו. המנהל והמורה  את

  ערכת המתוקשבת, בלי שהאחד צופה בהערכה של האחר. במ –בהתאמה  ,עצמית

  

  :תמקצועי ותחתפהתו מדדי הצלחה בהערכת מורים

)  ,.Darling-Hammond, 2010 2009Danielson & McGreal, 2000; Weisberg et al;חוקרים שונים (

אחת  .םהועי שלכי הפיתוח המקצקשר בין תהליכי הערכת מורים לבין תהליה ביסוסשל את החשיבות מציינים 

המסקנות מתהליכי הערכת מורים שהופעלו בארה"ב היא כי "יש לראות במערכות ההערכה והפיתוח המקצועי 

 .)as continuing processes( )Danielson & McGreal, 2000תהליכים הממשיכים זה את זה" ( של מורים

התהליך אינו אך  ,הערכה מסכמת בהם נדרשתשלאורך השנים יש צמתים  .תהליך מתמשך יאה כת המורההער

ר זיקה מתמשכת בין ויצלועדויות על עבודת המורה  לצבורומאפשר  ,מסתיים אלא מתמשך לאורך השנים

מערכת האפילו  ,) ,.2009Weisberg et alויינברג ושותפיו (לדברי  ו.רכי הפיתוח המקצועי שלוצבין ביצועיו ל

 גוןכ –לתוצאות  לא יוביל שלהשיעלה מתהליכי הערכה הערכת מורים תיכשל אם המידע להטובה ביותר 

  .של המורה מקצועיהפיתוח החלטה מה יהיה הההחלטה על קידום או 

בשיתוף נציגים מאגפי הגיל, מהכשרה ופיתוח  -החינוך  הערכת עובדי ההוראה והניהול במשרדל היחידה

של  יישומםובמשרד הרלוונטיים אחראית על הדרכת הגורמים  -ראמ"ה ומ "אבני ראשה"מקצועי, ממכון 

. במהלך שנת תשע"א השתתפו מפקחים מובילים מוריםהערכה אלו בקרב מפקחים, מנהלים, מנחים ו תהליכי

                                                 
 ד התצפיות.לסייע בידי מנהלים בתיעו כדיצוות המטה להערכת עובדי הוראה  בידי"כלי עזר לתצפית בשיעור" פותח השנה  9

10
 מערכת מתוקשבת קבועה. מתנהל פיתוח שלובמקביל  ,זמנית עודנההמערכת המתוקשבת  
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מורים הומנחים ממכללות ומאוניברסיטאות במספר ימי למידה מרוכזים שהוקדשו להיכרות עם תהליך הערכת 

הדרכה על תהליך קיבלו היסודיים וחטיבות הביניים  כמעט כל מנהלי בתי הספר ,ועם כלי ההערכה. במקביל

שעות) ובסיוע מנחים  30-הערכת המורים, במסגרת הפיתוח המקצועי של המפקח עם מנהליו (בהיקף של כ

ראשי התכניות  עםפורום ראשי המכללות האקדמיות לחינוך ועם במקביל התקיימו מפגשים חיצוניים. 

לפתחה של  יםאחד היעדים המונחההערכה והכלי להערכת מורים. הצגת תהליך שם ללהכשרת פרחי ניהול 

א להגביר זיקות אלו בין מדדי ההצלחה ותהליכי והיחידה להערכת עובדי ההוראה והניהול במשרד החינוך ה

  ההכשרה, ההדרכה והפיתוח המקצועי של מורים על פני כל רצף הקריירה המקצועית שלהם.

  

 מהשדהראשונים תובנות וקולות  .5

 , במחקר חלוץתה בשנת תש"עיבהפעלת תהליך הערכת מורים ובכלי להערכת מורים הי תנסות הראשונההה

מנהלים  139 .בכל המחוזות והמגזרים )2010מאי - (מרץ ת הלימודיםסוף שנ ם שלחודשיהבשלושת שנערך 

הכלי להערכת לאיכות  נוגעלבדוק תפיסות ב נועדשהערכה לווה במחקר  מחקר חלוץ זה. 11מורים 254העריכו 

הכלי ועל השלכותיו על בית הספר.  ו של, על תהליכי הטמעתזה ראשוני מורים, וכן לנסות ולעמוד, כבר בשלב

מורים (כל מנהל העריך מורה מה 59מנהלים ועם מה 33עם למחצה ראיונות עומק מובנים ההערכה כלל מחקר 

השיבו  הסקרשאלון . על במחקר החלוץים סקר עמדות בקרב כלל המשתתפ על כך נעשה עד שניים). נוסףאחד 

   מורים. 96-מנהלים ו 113

המוצע.  ההערכהולתהליך  לכליבנוגע רווחת תפיסה חיובית מאוד מנהלים ומורים  בקרב ממחקר זה עולה כי

 .מקצועיו ממצה, ממדי-מקיף מאוד, רבהערכה כלי היותו  ציינו אתרבים מהמרואיינים, מנהלים ומורים כאחד, 

תה הסכמה רחבה בקרב המנהלים כי הכלי המוצע מתייחס אל מכלול עולמות התוכן הרלוונטיים לתפקיד כן היי

 .עד עתה ששימשוממגוון הכלים יותר טוב ויעיל  הואהמורה, וכולל את כל ממדי הפעילות. יש הסכמה כללית כי 

ים כרלוונטיים סהנתפ ,השונים בעבודת המורה המרכיביםהתייחסות הרחבה אל מורים ומנהלים שיבחו את ה

  פירוט הרב של ההתנהגויות השונות בכל אחת מרמות הביצוע. את הביותר לעבודת המורה, ו

רכיבים עמדו על המ ,ראיונות העומק)ב(כפי שעלה  מורים חדשים עיקרוב ,רבים מהמנהלים ומהמורים

ך ראייה מתו ,מורה-מנהלתשתית טובה לדיאלוג יוצר תהליך ההערכה . ראשית, המעצבים הטמונים בכלי זה

פירוט בומרכיבים בכלי אפשר דיאלוג פורה בכל אחד מההכלי המפורט מ. ממדית של תפקיד המורה-רב

ציפיות של המנהל) והציפיות מהמורה (ציפיות עצמיות את  וכך להבהירת ביצוע, בכל רמהמצופות ההתנהגויות 

על  תמדגימים את נקודת המבט של מורה ומנהל הבאיםציטוטים שני הולהסכים במשותף על התנהגותו בפועל. 

 ס יחסי אמון: וחשיבות הרבה של ביסהשל הכלי לדיאלוג ממוקד ו תותוך הדגשת תרומ ,םההדיאלוג ביני

                                                 
 115 .ויותר שנה 13של ותק  לעמורה בו ,במהלך שלוש שנות עבודתו הראשונותמורה  - התבקש להעריך שני מורים כל מנהל 11

 .הערכה אחת ביצעו 24-ו ,שתי הערכות ביצעומנהלים 
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כי ישבנו ודיברנו בצורה גלויה ואז יכולנו גם להעלות נקודות שלא הייתי מעלה על  ..היה מצוין. "...

י בין הפטיש לסדן. אבל לא היה אכפת לי לחשוף את עצמי כי עצמי קודם כי הייתי מכניס את עצמ

דיברנו בצורה דוגרי, ויש בינינו אמון. אין מה לעשות, הבסיס של הכלי הזה זה אמון. אם אין לך אמון 

במנהל שהוא לא ישתמש בזה נגדך, אתה בבעיה. אף מורה לא יחשוף ולו נקודה אחת בעייתית, אם אין 

  ...." (מורה)לו אמון

מה שמאפיין אותו הוא התהליך של שיחה מקדימה, של צפייה, של שיחה לאחר ...אני חושבת ש ..."

הצפייה. יש איזשהו דיאלוג מתמשך בין המורה למנהל. אני חושבת שזה דבר שהוא מבורך, הוא גם, 

 .."הוא מבורך כי הוא מאוד ממוקד...הוא מאפשר דיאלוג באמת באמת ממקום מאוד מאוד מאוד נכון.

 (מנהלת)

ה מסלול להתפתחות בישראל, מציב סטנדרטים גבוהים ומתוומבהיר מה מצופה ממורה  שנית, כלי ההערכה

זה עלה ממנהלים, אך גם, במידה רבה, ממורים צעירים. רבים מהמורים החדשים  היבט .אישית ומקצועית

כן ו ,את איכות הוראתםאליהם הם יכולים לקדם את עצמם ושאת האופקים  היטב בהיר להםמשהכלי  אמרו

מרכיבי תפקיד שהם  בכלי מופיעיםש אמרוהמרואיינים  מקצת. את ההתפתחות המקצועית המצפה להם

 לא חשבו שזה חלק מהמצופה מהם, ובמובן זה תפסו מחדש את תפקידם כרחבהם חדשים בעבורם, כלומר 

 ומאתגר הרבה יותר.

ועל המדדים, אתה רואה בעצם מה אתה אמור קודם כל זה שכשאתה עובר על כל המרכיבים כאן "...

וזה עוד  ...גם לעשות. זאת אומרת יש כאן דברים שהסתכלתי ואמרתי או קיי, יש כאן מקום לשיפור

 .." (מורה)די לדעת אם אני עובדת כמו שצריך.מעריכה אותי, כ ]שהמנהלת[כלי בשבילי, מעבר למה 

: עניין זה לקידום להערכה וקריטריונים אובייקטיביים םמשותפימנחיל שפה ומושגים  ת, כלי ההערכהשלישי

אחידות בין  תרימערכתית ועל יצ-עלה הן מצד מנהלים והן מצד מורים. מנהלים נטו יותר לדבר על הרמה הכלל

אמצעי הכלי כנתפס המורים  מקצת ינית. בעספרי-ביתמורים נטו יותר לדבר על המסגרת ה ואילובתי ספר, 

  ל על בסיס אובייקטיבי ולכן לא יוכלו לקדם מורים באופן שרירותי ללא הצדקה מספקת. המחייב מנהלים לפעו

גנים הייתי מגדיר את זה. עוגן בקרקע. או קיי, היה נחמד, היה והכלי הזה נתן לי בעצם את הע"...

ה סבבה, באופן כללי היו בעיות כאלו, היו דברים טובים כאלו, באופן כללי. עכשיו בוא נרד לקרקע, פ

  " (מורה)...היו הנקודות הטובות פה. זאת אומרת הוא מאוד הצביע. הוא לא שיחק באוויר

המעריכים.  ם שלעולם המדגישים את חשיבות הכשרתבמחקרים אחרים ם של תואמים ממצאי ם לעילממצאיה

ך, את מטרות התהלי ולמוריםלמנהלים  ת שמבהירהומסודר פהלהכנה מקי החשיבות רביש כי מהמחקר עולה 

כלים למרכיבי הדיאלוג  נתונות ערכת המתוקשבתאת השימוש במ תרגלאת הכלי, מַת  הומנהיר תמיידד

  הליך המעצב של הערכת המורים.תוה
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  דיון וסיכום .6

 .במאמר זה סקרנו בקצרה את המהלכים המרכזיים המופעלים כיום בישראל במסגרת תהליכי הערכת מורים

 ,הוא העובדה כי הצורך בהערכת מורים נבע מהסכם "אופק חדש" אחד המאפיינים הבולטים של תהליך זה

. ליטל מעבר לכך , אך יש בו פוטנציאל להשפעה מערכתיתמוריםושכר ה מסגרת העבודהגדיר מחדש את שה

)2009Little,  ליישום מוצלח של רפורמת הערכה להוביל העשויים הכרחיים מאפיינים ) מצביעה על מספר

  במאפיינים אלו בזיקה לתהליכים המתקיימים בישראל.זה נדון בחלק . מקיפה

 גורמיםהערכת מורים היא הצורך לבסס בקרב הלאחת הנקודות המרכזיות בהטמעה מיטבית של מערכת 

לשם  .וכי לא ייעשה בה שימוש לרעה ,בשקיפותו הפועלים במסגרתה את ההכרה כי המערכת פועלת באמינות

כי לוודא ו ,בעלי עניין בתהליך הפיתוח מספר רב ככל האפשר של לשתף יש ,) ,2009Littleכך, מציעה ליטל (

לעיל, תהליך פיתוח הכלי להערכת מורים, ובמיוחד  שתוארכפי  .המערכת משמעותית עבור כל מי שמעורב בה

שיתוף פעולה של כלל הגורמים הרלוונטיים תוך העל להוראה במיטבה, נעשה -ההסכמה על ארבעת מדדי

התפיסה העומדת בבסיס תהליך ההערכה היא שהכלי להערכת מורים על מרכיביו ומחוצה לו. במשרד החינוך 

בהכרח תואמים את הידע בשלב זה מדדי ההצלחה אינם עם זאת, השונים יהיה חשוף לכלל המעורבים בתהליך. 

לחה והמורים החדשים אינם מכירים מדדי הצ ,מסגרות ההכשרה להוראהללומדים במוקנים הוהמיומנויות 

בכל מסגרות ההכשרה עם מדדי ההצלחה למורים,  הכרות מעמיקיה של תהליךאלו על בוריים. יש לבסס 

את ההתנהגויות המצופות  שתבהירבשפה משותפת  'לדבר'וביל את כלל מערכת החינוך , וזאת כדי לההוראהל

   ).2010(מטיאש,  הבו הסטודנט או הסטודנטית בוחרים להצטרף למסגרת הכשרה להוראשממורים כבר בשלב 

המחזקים ומקדמים  תהליכים, יש לבסס מוערכיםהתיים עבור משמעו יהיו ת מוריםתהליכי הערכשדא לוו כדי

ניתוח משותף היא לכך  הדוגמ. ולחברם לתהליכי הפיתוח המקצועי שלהם ת מוריםהערכמנתוני הפקת תועלת 

תצפית משותפת בשיעור  נערכה, מנהליםלו יםמנחלהשנה למפקחים, נערכו שי ההכשרה תצפית בשיעור. בימשל 

 למודעות נקודות מבט שונות להעלותפעילות זו מאפשרת ניתוח משותף של ההתנהגויות הנצפות. נעשה מצולם ו

כלי ההערכה, להעלות למודעות את הנטייה הראשונית של השונים  ומשותף במרכיביבלדון פרשנויות שונות, ו

מורים כל אלו מקדמים דיון מעמיק בחדרי  ועוד. ,ההתנהגויות לבין הערכתןלהבחין בין תיאור  ,לשיפוטיות

  .)2010(שולמן,  מהותה של הוראה במיטבהבדבר ובקרב מנהלים 

יוביל, צוות הערכה ש לפתחאו שיש  ,המעריך היחיד יהיהאם המנהל השאלה סוגיה נוספת בהקשר זה היא 

תהליך  .שותף פעיל בתהליכים אלו ובהטמעתםיהיה ו את תהליכי הערכת המורים בבית הספר ,מובשיתוף ע

ההערכה המופעל כיום כולל גם שלב של הערכת עצמית של המורה. ההערכה העצמית היא שלב מהותי בביסוס 

ומאפשרת חיזוק תהליכי רפלקציה אישיים של המורה על עבודתו כמו גם של  ,האמינות והשקיפות של התהליך

 צוותי מורים על עבודתם.

מדדי ההצלחה ידועים  כילוודא יב נוסף הנדרש לשם הטמעה מיטבית של מערכת הערכת מורים הוא מרכ

. ) ,2009Little( מרכיבים של הוראה באיכות גבוההשמדדים אלו מבטאים  חשיםהמורים וכי  וברורים למורים

התחיל בהכשרת לכדי  ).2010(קורלנד,  כהובמהל ביצוע ההערכהלפני המעריכים לעבור הכשרה הולמת על 

. ימי ההכשרה פקחים מובילים ומנחים ממוסדות להכשרת מוריםהכשרת מבהשנה ל חוהמעריכים (המנהלים) ה

שפה מקצועית משותפת  בביסוס חלווה ,ועם תהליך ההערכהלהערכת מורים  כרות עם הכלייההתמקדו ב

לים, במסגרת הפיתוח המקצועי כלל המנהמעבירים ידע זה ללפיתוח מקצועי של מורים. מפקחים ומנחים אלו 
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 מנתוניתועלת ההפקת את שיגבירו הכשרה אלו כך  תהליכילך השנה. בהמשך יש להעמיק ם במהההנדרש מ

   מערכתי.-ו/או כלל ספרי-ביתההערכה לטובת פיתוח מקצועי 

 הערכת מורים על בסיס כליבחל ובו הש ,)2008-9(בשיקגו  מחקר החלוץה, במחקר המלווה את למשל ,כך

 :(למשלשונים בכלי מרכיבים נדרשת למנהלים תמיכה והדרכה בנוגע לנמצא כי  ,ההערכה של שרלוט דניאלסון

מנהלים ה וכי ,הערכת התקשורת בין המורה לתלמידים, מעורבות תלמידים בלמידה ושימוש בהערכה בהוראה)

גם בישראל,  .(Satain, Stoelinga & Krone, 2010) אחרים לעומתמרכיבים מסוימים  להעריך םקשימת

בקיאות  - למשל ;תחומים שקשה להם להעריך לעומקעל  מנהליםהצביעו ה, )תש"ע( מחקר החלוץהבמהלך 

של  נדרשת הכשרה מקיפהבהקשר זה מורים בתחום הדעת או מידת ההתעדכנות של המורה בשיטות חדשניות. 

שבין לחזק את הקשר  כדיריך למוערך, לשלב המשוב ולדיאלוג שבין המעבכל הנוגע כלל הגורמים המעורבים 

של המשוב  ניתן ותוכנוהמשוב בו ש אופןמקצועי של המוערכים. הה פיתוחלאה ושיפור ההורההערכה המעצבת ל

  .למידה והתנסות יםמחייבאלו ואין ספק ש ת,הם בעלי חשיבות מכרע

השתמש במספר ל צורךהוא ה ,מרכיב שלישי הנדרש להטמעה מיטבית של הערכת מורים, לדבריה של ליטל

של להערכת מגוון ההיבטים התורמים להוראה טובה. הוראה היא התנהגות מורכבת המערבת מגוון  כלים

מה סוגיה מרכיביה של הוראה טובה, נותרו שאלות רבות בנוגע ל בדבר. אל מול ההסכמה יכולות ומיומנויות

 שונים המעידים על רמת הביצוע של המורה הערכה כלימספר למדוד זאת. שילובם של  אפשרחשוב יותר וכיצד 

 .עליה יוכלו לסמוך פיתוח מקצועי של מוריםבכלל הגורמים העוסקים בהכשרה ושיעזור בביסוסה של מערכת 

מתבסס על איסוף מגוון רב של עדויות על עבודת  ת המוריםתהליך הערכ מאמר זה,  ו שלנכון למועד כתיבת

ת על עבודתו בכיתה/בקבוצה פרטנית. לשם כך פותח כלי עזר לתצפית שלוש תצפיולפחות  ובכלל זה ,המורה

בנות פורטפוליו המעיד על צורך להַ עולה ה. לצד אלו ןתיעודבוהתצפיות בכיתה שאמור לסייע למנהלים בביצוע 

  להערכת טיבו. והקריטריוניםעבודת המורה, כולל הנחיות מקיפות על תכולתו 

ערכת הקושי לבודד את העלה  )תש"עבמחקר החלוץ (המורה,  ו שלעבודתלשימוש במגוון מדדים להערכת  אשר

-ביתדים שהערכתם תלויה במידה רבה בתרבות הדישנם מכי , ועלו טענות ספרי-ביתהמורה מתוך ההקשר ה

רלוונטי יותר טענו מרואיינים כי מרכיב זה  כתיבת תכנית עבודה ומעקב אחר מימושהל בנוגע ,למשל .תספרי

 כך גם. תרבות זו אינה קיימתבהם שבתי ספר למובנית ומפותחת, ופחות  תרבות הערכה בהם שיש פרס יתבל

מרכיב משמעותי  אהורים הוהשיתוף שתרבות ארגונית יש בתי ספר בעלי  .ההורים פם שלסוגיית שיתועלתה 

 ואלכגון מינימלי. מכאן שהערכת מורה בתחומים  הואאחרים שיתוף ההורים בתי ספר , ואילו בבה ומרכזי

 התנהגותו שלו.בביצועיו ושהיא תלויה בלא פחות ואולי אף יותר מ ספרי-ביתתלויה בתרבות ובהקשר ה

יים וחינוכיים הערכה להעלות למודעות דיונים ערכהדוגמאות אלו ממחישות את הפוטנציאל של תהליכי 

  מערכת החינוך כולה.ומהעוסקים ביעדים ובדרישות ממורים בבית הספר 

תהליכי כי  שתבטיח ממערכת קשרים מערכתיתאם היא תהיה חלק יעשה יטבית של הערכת מורים תהטמעה מ

. ברגע שמערכת הערכה מוריםב ולתמיכה לפיתוח מקצועיערכת המורים יהיו קשורים לסטנדרטים בהוראה, ה

, םפיטוריקביעות,  גוןח אדם (משאבי אנוש) כוכבנושא כה להיות קשורה להחלטות יהיא צר ,מתחילה לפעול

יות לקידום צור הזדמנוולי המקצועי םפיתוחלבין ערכת מורים קשר בין תהליכי הליצור תגמול ועוד. יש 

קביעות בהוראה בין בנה קשר ברור בין הערכת מורים לאכן מַ  "אופק חדש"רפורמת  בקריירה בתוך ההוראה.

בין תהליכי הערכת שן את הקשר יה לדרגות הגבוהות שיש עמן תגמול כספי. עם זאת, יש מקום לבחויועל

  כדוגמת הגדרת תפקידי הוראה מתקדמים יותר. ,מקצועיהם מהמורים לבין יצירת הזדמנויות נוספות לקידו
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מורים  תהכשרלמוסדות הכשרת המורים.  של התהליך יש לפעול להטמעתו כבר בשלבהטמעת  לקדם אתכדי 

ההזדמנות ללמוד את ה"חומר" המוערך בכלי (א)  שלושה מרכיבים:ב נדרשים לבחון תהליך הטמעה זה

סדות ההכשרה ותוך כדי ביצוע התפקיד) " וה"הוראה" שקיבלו המורים (במוהאם "תכנית הלימודים :ההערכה

ח חשיבה פיתומיומנויות וכישורים ל ,מיומנויות" המוערכים? למשל"להם ללמוד את ה"תכנים" וה ואפשר

האם המורים  :ההזדמנות להתכונן להערכה; (ב) טכנולוגיות תקשובלשימוש ב מסדר גבוה, להערכת לומדים או

וערכים קיבלו לפני תחילת ביצועה את כל המידע הנדרש להם כדי שתהליך ההערכה יהיה הוגן? (ג) המ

בראייה מערכתית באיזו מידה  דוקלבבשנים הבאות יש צורך  :בתנאים הוגנים ואחידים "היבחןל"ההזדמנות 

  ).Birenbaum, 2007( תנאים כאלההמאפשר ל באופן תהליך ההערכה מופע

ובפתח בישראל, בתהליך ההערכה החדש ניסיונית ראשונה של הערכת מורים הפעלה  מסתיימת שנתבימים אלו 

ובהתנגדויות גיסא . כמו כל תהליך חדש הוא מתאפיין בהתלהבות רבה מחד יהישנ עומדת שנת הפעלה ניסיונית

לביסוסה של שפה מערכתית משותפת (א) לא ספק יש בתהליך זה פוטנציאל . אך לאידך גיסאובחששות מ

ות המצופות ממורים לקידום ; (ב) למיקוד בפעולשל מורה "טוב"ו ה של פדגוגיה טובההמתייחסת למאפייני

תוך  ,להגדרה ממוקדת של מסגרות הפיתוח המקצועי הנדרשות למורים למידה והוראה מיטביים; (ג) תהליכי

   .רכי הפיתוח המקצועי העולים מהםוצלבין ר בין הערכת ביצועי המורה חיזוק הקש

הגורמים השונים הפועלים  כים אלו נדרש שיתוף פעולה אמיץ ביןטמון בתהלילמצות את הפוטנציאל ה כדי

  .והכרה בכך שהטמעה מיטבית של תהליכים אלו תארך מספר שנים ,במערכת החינוכית
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: תהליכים 3על -מדד 
 לימודיים וחינוכיים

 סביבה תומכת למידה

 תכנון ההוראה וארגונה

 דרכי הוראה, למידה והערכה 

  הגדרה של מטרות השיעורים •

התנהלות השיעורים : מבנה,  •

  ניצול זמן וגמישות

  חזות הכיתה וארגונה •

  סביבה לימודית מפעילה •

קביעת כללים בארגון הכיתה  •

  וניהולה

תלמיד ושגרת -מהות הקשר מורה •

 מפגשים

ודה דיפרנציאלית וקידום למידת עב •

 כל התלמידים

 מגוון דרכי הוראה, למידה  והערכה •

  )ICTטכנולוגיות תקשוב  ( •

 הפעלות לטיפוח חשיבה מסדר גבוה •

פעולות ליצירת מעורבות של  •

  תלמידים

מעורבות התלמידים בפועל ויחסי  •

 גומלין בכיתה

  מתן משוב מקדם למידה •

 משוב לשיפור ההוראה •

תפיסת תפקיד  :1על -מדד
 ואתיקה מקצועית

 מחויבות לארגון ולמערכת

הזדהות עם תפקיד ההוראה 

  השקעה בהוראה •

השתלבות בפעילויות/משימות  •

  ספריות-בית

 שותפות עם גורמי סיוע  •

אחריותיות / כתיבת תכנית  •

עבודה ומתן דין וחשבון על 

  ביצועה

שותפות ומעורבות הורים  •

  לימודי-בהיבט החינוכי

מחויבות להצלחת כל התלמידים  •

בהיבטים הקוגניטיבי, הרגשי, הערכי 

  והחברתי

מכוונות להטמעת ערכים וביטוים  •

  למידה-בתהליכי הוראה

 קוד התנהגות ואתיקה מקצועית •

 : תחום הדעת2על -מדד

 ידע בתחום הדעת ובהוראתו

  בקיאות בתחום הדעת •

הכרת תכנית הלימודים של  •

  תחום הדעת

ותהליכי התאמת משאבים  •

  הוראה למאפייני תחום הדעת

  קישור לתחומי דעת אחרים •

 שימוש בשפה מקצועית •

תכנון ההוראה והלמידה תוך  •

  התייחסות לקשיים אופייניים

: שותפות 4על -מדד
 בקהילה מקצועית

 קהילה מקצועית בתחום הדעת

 קהילה מקצועית בית ספרית

 למידה משותפת ורפלקציה •

ת לפיתוח השתתפות במסגרו  •

  מקצועי ויישום הלמידה

  מעורבות בקהילת תחום הדעת •

•  

  מפת המרכיבים בכלי להערכת מורים :1נספח 


