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טאליס ( ,TALISקיצור של  )Teaching and Learning International Surveyהוא סקר בין-לאומי
רחב היקף ,העוסק במורים בכיתות ז'-ט' ,במנהלי בתי ספר שלהם ובסביבת בתי הספר עצמם .הסקר
מתקיים מטעם הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (ה .)OECD-התקציר שלהלן מבוסס בחלקו על
מסמך  Country notesשהוכן עבור כל מדינה על ידי מארגני המחקר ,ונכללים בו עיקרי הממצאים
במחקר בישראל ,אגב התייחסות לממצאים המקבילים בממוצע מדינות ה .OECD-מידע מפורט מוצג
בדוח הישראלי באתר הראמ"ה.

תקציר ממצאי מחקר טאליס  2018בישראל
מי הם המנהלים והמורים בכיתות ז'-ט'?








בישראל 61% ,מן המורים בכיתות ז'-ט' ציינו כי הוראה הייתה ההעדפה הראשונה שלהם
בבחירת הקריירה ,וזאת לעומת  67%מן המורים במדינות ה OECD-שהשתתפו במחקר
טאליס .בבחינת השיקולים המרכזיים בהחלטה להיות מורה ,לפחות  96%מן המורים
בישראל ציינו את האפשרות להשפיע על ההתפתחות של ילדים או לתרום לחברה ,לעומת כ-
 90%בממוצע מדינות ה.OECD-
הגיל הממוצע של המורים בכיתות ז'-ט' בישראל עומד על  42שנים ,נמוך בשנתיים מן הגיל
הממוצע של המורים במדינות ה OECD-שהשתתפו במחקר .נוסף על כך ,גילם של  27%מן
המורים בישראל עולה על  50שנים ,לעומת  34%מן המורים במדינות ה .OECD-משמעות
הדבר ,בעשור הקרוב לערך ,אחד מכל ארבעה מורים בישראל יפרוש ממערכת החינוך ויהיה
צורך למלא את השורות.
הגיל הממוצע של המנהלים בישראל הוא  50שנים ,נמוך בשנתיים מן הגיל הממוצע של
מנהלים במדינות ה OECD-שהשתתפו במחקר .זאת ועוד ,גילם של  10%מן המנהלים
בישראל עולה על  60שנים ,בהשוואה לשיעור כפול ( )20%בקרב מנהלים במדינות ה-
 OECDשהשתתפו במחקר .כלומר ,חלקם של המנהלים המבוגרים בישראל יחסית נמוך
בהשוואה למדינות ה.OECD-
בחינת התפלגות המורים ומנהלים על פי המגדר שלהם מאפשרת לאמוד את האיזון המגדרי
במקצוע ההוראה ואת היקף הפערים המגדריים בקידום לעמדות מנהיגות וניהול .בישראל,
נשים מהוות כמחצית מן המנהלים ( ,)50%לעומת שיעור גבוה יותר של שלושה רבעים מן
המורים ( .)76%גם בממוצע מדינות ה OECD-שיעור הנשים בקרב המנהלים ( )47%נמוך
משיעורן בקרב המורים ( ,) 68%אך הפער המגדרי בקידום לעמדות ניהול ניכר יותר בישראל,
זאת בשל שיעור נמוך במיוחד של מנהלות במגזר דוברי הערבית (נשים מהוות  16%בלבד
מן המנהלים ו 67%-מן המורים).

  1תקציר ממצאי מחקר טאליס  2018בישראל

ראמ"ה
הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך

משרד החינוך
Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم

תרשים  . 1הפרופיל של מורים ומנהלים מבחינת מאפיינים דמוגרפיים וניסיון במקצוע
הנתונים מבוססים על תשובות מורים בכיתות ז'-ט' ומנהליהם

הערה :בתרשים מוצגות רק מדינות שנתוניהן זמינים
מקור ,OECD :מאגר המידע של מחקר טאליס  ,2018טבלאות I.3.9 ,I.3.5 ,I.3.1 ,I.3.21 ,I.3.17 -וI.3.13-

מה מאפיין את האקלים הכיתתי והבית ספרי?




בכל האמור באקלים הכיתתי ,נמצא שהיחסים בין מורים ובין תלמידים הם טובים ,כאשר
 93%מן המורים בישראל מסכימים שבדרך כלל המורים והתלמידים מסתדרים היטב אלו עם
אלו ,בדומה לממוצע במדינות ה .)96%( OECD-ברם ,מדיווחי המנהלים על אירועי אלימות
ובריונות עולה כי הללו שכיחים יותר בישראל .כך 26% ,מן המנהלים בישראל מדווחים על
איומים או אלימות מילולית בקרב תלמידים ו 13%-מהם מדווחים על אלימות בין תלמידים
המובילה לפגיעה פיזית ,בהשוואה לשיעורים נמוכים יותר משמעותית במדינות הOECD-
( 14%ו ,2%-בהתאמה).
מדיווחי המנהלים בישראל עולה כי  39%מן המורים בכיתות ז'-ט' מלמדים בבתי ספר בהם
למעלה מ 10%-מהתלמידים עם צרכים מיוחדים (בהשוואה ל 31%-בממוצע מדינות ה-
 35% ,)OECDמן המורים מלמדים בבתי ספר בהם למעלה מ 30%מהתלמידים מרקע
חברתי-כלכלי נמוך (בהשוואה ל ,)20%-ו 14%-מן המורים מלמדים בבתי ספר בהם למעלה
מ 10%-מהתלמידים הם מרקע של הגירה/עלייה (בהשוואה ל.)17%-

מה כוללת ההכשרה של מורים ומנהלים?





נמצא כי  79%מן המורים בכיתות ז-ט' בישראל דיווחו על כי בתוכניות להכשרת מורים בהן
השתתפו או בהשכלתם הפורמלית (טרם כניסתם למקצוע) נכללו כל נושאי הליבה :התוכן של
המקצוע שהמורה מלמד ,הפדגוגיה ודרכי ההוראה .שיעור זה דומה לשיעור בממוצע מדינות
ה OECD-שהשתתפו במחקר.
בנושאי הליבה ,שיעורי הדיווח על מוכנות להוראה בקרב המורים בישראל עומדים על כ75%-
עד כ - 85%-גבוהים במעט מאשר בממוצע מדינות ה 70%( OECD-עד .)80%
הנושאים שנכללו בשיעורים הנמוכים ביותר בהכשרת מורים בישראל הם גם אלו בהם
תחושת המוכנות הייתה הנמוכה ביותר" :הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית"
( 34%מהמורים דיווחו על שנכלל בהכשרתם 33% ,דיווחו על מוכנות בנושא)" ,שימוש
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בתקשוב לצרכי הוראה" ( 58%ו ,47%-בהתאמה) ו"-מעקב אחר ההתפתחות והלמידה של
התלמידים" ( 61%ו ,56%-בהתאמה) .בנושא "הוראה בכיתה הטרוגנית" ישראל בולטת
לטובה ,הן מבחינת הכללתו בהכשרת מורים ( 73%בישראל לעומת  62%בממוצע מדינות
ה )OECD-והן מבחינת תחושת המוכנות של המורים ( 59%בישראל לעומת  44%בממוצע
מדינות ה.)OECD-
1
זאת ועוד 41% ,מן המורים בישראל השתתפו בפעילויות ליווי ,בין אם רשמיות ובין אם לא
רשמיות ,עת הצטרפו לבית הספר הנוכחי בו מלמדים ,וזאת בדומה לשיעור בממוצע מדינות
ה .)42%( OECD-בישראל ,הן נגישות לפעילויות ליווי רשמיות והן השתתפות בפעילויות אלו
בשנה הראשונה של המורים במקצוע גבוהות מאשר בממוצע מדינות ה .OECD-כך
בישראל 57% ,מהמורים בראשית דרכם (מורים עם ניסיון של עד  5שנים) השתתפו
בפעילויות ליווי רשמיות בשנה הראשונה שלהם כמורים ,כמעט כפול מן השיעור במדינות ה-
.)31%( OECD
2
ככלל ,מנהלי בתי הספר במדינות ה OECD-מייחסים חשיבות רבה לפעילויות הנחיה,
ובפרט מנהלים בישראל רואים תרומה בפעילויות אלו לשיפור כישורי המורים והרחבת
ידיעותיהם וזהותם המקצועית ,לתמיכה במורים פחות מנוסים ,לקידום שיתוף בין מורים
ולשיפור הישגי התלמידים .בהלימה לכך ,בישראל כמחצית ( )47%מן המורים בראשית
דרכם (עם ניסיון של עד  5שנים בהוראה) דיווחו כי מונה להם מנחה שיתמוך בהם .שיעור זה
כפול מן השיעור במדינות ה.)22%( OECD-

תרשים  .2הכשרה לקראת תפקיד ופיתוח מקצועי
הנתונים מבוססים על תשובות מורים בכיתות ז'-ט' ומנהליהם

הערה :בתרשים מוצגות רק מדינות שנתוניהן זמינים
מקור ,OECD :מאגר המידע של מחקר טאליס  ,2018טבלאות I.5.2 ,I.4.64 ,I.4.39 ,I.4.28 ,I.4.14 -וI.5.10-

1

"פעילויות ליווי" מתייחסות לתוכניות רשמיות לליווי מורים ,בעיקר למורים שזוהי שנת ההוראה הראשונה
שלהם לאחר קבלת רישיון ההוראה (לדוגמה :פיקוח על ידי מנהל ,חניכה על ידי מורה מנוסה ועוד) ,וגם לכלל
הפעילויות הלא רשמיות שנערכות על ידי בית הספר כדי לתמוך במורים בעלי ניסיון בהוראה שהחלו לעבוד
בבית הספר לראשונה (עבודת עמיתים עם מורים חדשים בבית הספר ,ספר הנחיות למורים חדשים ועוד).
2
"הנחיה" מתייחסת למערך הפעילויות בבית הספר שבמהלכן איש צוות מנוסה (מורה ,רכז מקצוע ,מדריך בית
ספרי) מנחה מורה מנוסה פחות .על פעולות ההנחיה נמנות הנחיה בישיבות צוות הקבועות במערכת ,הנחיה
בעקבות צפייה בשיעור ,שיחות אישיות ועוד.
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במרבית מדינות ה OECD-שהשתתפו במחקר ,ההשכלה הפורמלית הממוצעת של מנהלי
בתי הספר גבוהה מזו של המורים בכיתות ז'-ט' .כך בישראל ,ל 83%-מן המנהלים תואר שני
ול 4%-תואר שלישי (גבוה מממוצע מדינות ה 63% :OECD-ו ,3%-בהתאמה) ,ומבין
המורים ל 46%-תואר שני ול 1%-תואר שלישי (בדומה לממוצע מדינות ה 44% :OECD-ו-
 ,1%בהתאמה) .בישראל 89% ,מהמנהלים השלימו קורס או תוכנית להכשרת מנהלים או
למנהל חינוכי (בדומה ל 87%-בממוצע מדינות ה ,)OECD-ו 69%-השלימו קורס או תוכנית
למנהיגות חינוכית (נמוך מ 83%-בממוצע מדינות ה.)OECD-

מה הם מאפייני הפיתוח המקצועי?










השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי של מורים רווחות מאוד בישראל ,כש 96%-מן המורים
בכיתות ז'-ט' בישראל ו 99%-מן המנהלים (בדומה לממוצע מדינות ה 94% :OECD-ו-
 ,99%בהתאמה) השתתפו לפחות בפעילות אחת לפיתוח מקצועי בשנה שקדמה למועד
העברת הסקר.
הפעילות לפיתוח מקצועי הנפוצה ביותר היא השתתפות בהשתלמויות/קורסים 82% :מן
המורים בישראל השתתפו בהשתלמויות פנים אל פנים ( 76%בממוצע מדינות ה )OECD-ו-
 52%השתתפו בהשתלמויות מקוונות (רק  36%בממוצע מדינות ה .)OECD-כמחצית
המורים בישראל ( )49%השתתפו בפעילויות פיתוח מקצועי המבוססות על למידת עמיתים
והוראה שיתופית או התבוננות עצמית ( 44%בממוצע מדינות ה.)OECD-
מעניין לציין כי  81%מן המורים בישראל (בדומה לממוצע מדינות ה )OECD-דיווחו על כך
שהפעילות לפיתוח מקצועי בה השתתפו הייתה משמעותית והשפיעה לחיוב על ההוראה
שלהם .מורים שהשתתפו בפעילות לפיתוח מקצועי שכזו – קרי משמעותית עבורם – נוטים
להיות בעלי תחושת מסוגלות גבוהה יותר ולגלות שביעות רצון רבה יותר מעבודתם .רבים
מהמורים מנו על מאפייני פעילויות אלו מתן הזדמנות ללמידה שיתופית ( 82%בישראל,
 74%בממוצע מדינות ה ,)OECD-ללמידה פעילה ( 86%ו ,78%-בהתאמה) ,או לתרגול
ויישום ידע ורעיונות חדשים בכיתה ( 87%ו ,86%-בהתאמה) ,לצד התאמה לצרכי הפיתוח
המקצועי האישיים ( 90%ו ,78%-בהתאמה).
בישראל ,כרבע מן המורים ואף למעלה מכך מגלים צורך רב בפיתוח מקצועי בתחומים
הבאים :מיומנויות תקשוב לצרכי הוראה ( 29%לעומת  18%מן המורים בממוצע מדינות ה-
 ,)OECDהוראת כישורי למידה ( 25%לעומת  ,14%בהתאמה) – בשני תחומים אלו השיעור
של מורים בישראל המגלים צורך רב בפיתוח מקצועי גדול משמעותית מזה בממוצע מדינות
ה – OECD-וכן הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים ( 25%לעומת  ,22%בהתאמה).
בישראל ,החסמים המרכזיים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי הם העדר תמריצים
( 58%מן המורים ו 51%-מן המנהלים ציינו זאת – גבוה בכ 10%-מאשר בממוצע מדינות ה-
 )OECDוהתנגשות עם שעות העבודה ( 49%מהמורים ו 47%-מהמנהלים – בדומה
לממוצע מדינות ה .)OECD-עוד מעניין לציין כי  29%מן המורים ו 25%-מן המנהלים ציינו
שאין בנמצא פיתוח מקצועי רלוונטי ,וכי העדר זמן בשל מחויבויות משפחתיות הוא חסם
בעיקר בפני מורים ( )52%ופחות מכך בפני מנהלים ( – )25%החסם היעדר זמן פחות ניכר
במדינות ה 37%( OECD-בקרב מורים ו 18%-בקרב מנהלים).

עד כמה משלבים תקשוב בהוראה?




בישראל ,כמחצית המורים ( )52%מאפשרים לתלמידים "לעיתים קרובות" או "תמיד"
להשתמש בתקשוב כשהם מכינים עבודות או פרויקטים בכיתה (בדומה לממוצע במדינות ה-
.)53% :OECD
בישראל ,למעלה ממחצית המורים ( )58%דיווחו כי הנושא "שימוש בתקשוב לצרכי הוראה"
נכלל בתוכנית הכשרת להוראה או בהשכלתם הפורמלית (בדומה לממוצע במדינות ה-
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 .)56% :OECDחשוב לציין כי כשליש ( )32%מן המורים שציינו כי נושא זה נכלל בהכשרתם
דיווחו על העדר מוכנות בנושא – השיעור הגבוה מכל הנושאים בהכשרת מורים עליהם
נשאלו בשאלון.
כשני שלישים מן המורים בישראל ( )69%השתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי בנושא זה
בשנה שקדמה להעברת הסקר – שיעור יחסית גבוה לשאר הנושאים ( 60%בממוצע מדינות
ה .)OECD-ועדיין ,כמעט שליש מהמורים בישראל ( )29%מגלים צורך רב בפיתוח מקצועי
בנושא "מיומנויות תקשוב לצרכי הוראה" – השיעור הגבוה מבין כל הנושאים עליהם נשאלו
( 18%בממוצע מדינות ה.)OECD-
רק כמחצית המורים בישראל ( )52%מדווחים על תחושת מסוגלות בסיוע לתלמידים ללמוד
באמצעות שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית – שיעור זה נמוך מממוצע מדינות הOECD-
(.)67%
מבין החסמים האפשריים הפוגעים ביכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית לתלמידיו,
כ 40%-מן המנהלים בישראל ציינו מחסור בטכנולוגיה דיגיטלית להוראה או שזו הקיימת
איננה מתאימה – שיעור גבוה מאוד הן ביחס לשיעור המקביל בממוצע מדינות הOECD-
( )25%והן ביחס לשאר החסמים בישראל (שני רק למחסור במרחבים להוראה שצוין על ידי
 50%מהמנהלים ,ראו פירוט להלן).
כמחצית מן המורים בישראל ( )52%ייחסו חשיבות רבה להשקעה כספית בתקשוב ,בעיקר
במגזר דוברי הערבית ( 64%לעומת  47%במגזר דוברי העברית) .שיעורים אלו גבוהים
מממוצע מדינות ה.)35%( OECD-

תרשים  .3זרקור על שילוב תקשוב בהוראה
הנתונים מבוססים על תשובות מורים בכיתות ז'-ט' ומנהליהם

הערה :בתרשים מוצגות רק מדינות שנתוניהן זמינים
מקור ,OECD :מאגר המידע של מחקר טאליס  ,2018טבלאות I.2.1 ,I.5.21 ,I.5.18 ,I.4.20 ,I.4.13 -וI.3.63-

אילו פרקטיקות הוראה והערכה המורים מיישמים בכיתתם?


בישראל ,בדומה למדינות ה ,OECD-מיושמות בתדירות גבוהה בכיתות ז'-ט' פרקטיקות
הנוגעות לניהול כיתה וכאלו התורמות לבהירות ההוראה .כך לדוגמא ,מרבית המורים
דורשים מתלמידיהם להישמע לכללי ההתנהגות בכיתה ( 85%בישראל ו 71%-בממוצע ה-
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 ,)OECDמבקשים מהם להקשיב לדברי המורה ( 83%ו ,70%-בהתאמה) ,מרגיעים
תלמידים מפריעים ( 77%ו ,65%-בהתאמה) ,מסבירים כיצד נושא חדש קשור לנושא שכבר
נלמד ( 89%ו ,84%-בהתאמה) ,או מסבירים לתלמידים מה מצפים מהם שילמדו ( 86%ו-
 ,90%בהתאמה).
לעומת זאת ,פרקטיקות המעודדות ומקדמות למידה משמעותית נפוצות פחות ,הן במדינות
ה OECD-ועוד יותר מכך בישראל .כך בישראל ,רק כמחצית המורים בתדירות גבוהה נותנים
לתלמידים משימות הדורשות מהם לחשוב באופן ביקורתי ( 49%לעומת  58%בממוצע
מדינות ה ,)OECD-ורק כשליש מהם מבקשים מהתלמידים לבחור בעצמם את הדרך לפתרון
משימות מורכבות ( 35%לעומת  ,45%בהתאמה) או מאפשרים לתלמידים לעבוד בקבוצות
קטנות כדי להגיע לפתרון משותף לבעיה ( 35%לעומת  ,50%בהתאמה).
כשני שלישים מן המורים בישראל משתמשים בתדירות גבוהה בפרקטיקות הערכה הכוללות
שימוש בכלים ובדרכי הערכה משלהם ( )69%או צפייה בתלמידים כשהם עובדים על משימה
ומתן משוב מיידי ( ,)66%ופחות משליש מהמורים בישראל מאפשרים לתלמידים להעריך את
ההתקדמות שלהם בעצמם ( .)29%פרקטיקות אלו נפוצות יותר במדינות ה,77%( OECD-
 79%ו ,41%-בהתאמה).
בישראל ,בממוצע רק  75%מזמן השיעור מוקדשים להוראה וללמידה ,נמוך במעט מהשיעור
המקביל בממוצע מדינות ה.)78%( OECD-

מה הם החסמים להוראה איכותית?




מבין מגוון החסמים האפשריים הפוגעים ביכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית
לתלמידיו ,חלק ניכר מן המנהלים בישראל ציינו מחסור בתנאים פיזיים ראויים 50% :ציינו
מרחבי הוראה (לעומת  25%בממוצע מדינות ה ,)OECD-כ 40%-ציינו טכנולוגיה דיגיטלית
להוראה ותשתיות פיזיות (לעומת כ )25%-ו 34%-ציינו גישה מוגבלת לאינטרנט (לעומת
 ;)19%וכן ציינו מחסור בהון אנושי איכותי 35% :עד כ 45%-ציינו מחסור במורים מוסמכים
בכלל ולהוראת מקצועות השונים בפרט ,וכן מורים מיומנים בהוראה לתלמידים עם צרכים
מיוחדים ומרקעים שונים ,או חוסר במערך מסייע ותומך (לעומת כ 15%-עד כ 30%-בממוצע
מדינות ה.)OECD-
על פי רוב שיעורים גבוהים יותר של מנהלים במגזר דוברי הערבית דיווחו על חסמים ובפרט
בשיעורים כפולים כמעט על מחסור ב-מורים מוסמכים ,תשתיות פיזיות וגישה מוגבלת
לאינטרנט ,וכן מחסור בחומרי לימוד (הוראה למידה ,תרגול ,חומרים בספריה).

באילו אפיקים המורים חושבים שיש להשקעה בחינוך?


לדעת למעלה מ 80%-מן המורים בכיתות ז'-ט' בישראל יש להשקיע בשיפור שכר המורים
( 84%לעומת  64%בממוצע מדינות ה )OECD-ובצמצום מספר התלמידים בכיתות על ידי
גיוס עוד אנשי צוות ( 81%לעומת  ,65%בהתאמה) ,כשני שלישים ציינו שיש להשקיע
בתמיכה בתלמידים עם צרכים מיוחדים ( 66%לעומת  ,47%בהתאמה) או בכאלו משכבות
מוחלשות או רקע של הגירה ( 60%לעומת  ,33%בהתאמה).
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על מחקר טאליס 2018
סקר ההוראה והלמידה הבין-לאומי טאליס ( )TALISמתקיים מטעם הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח
כלכלי (ה .)OECD-הסקר נערך אחת ל 5-שנים ,ובמחזור המחקר השלישי שנערך בשנת 2018
השתתפו  48מדינות ,מהן  31מדינות חברות ב .OECD-במוקד המחקר ניצבים מורים בחטיבות
הביניים ומנהליהם .המידע שנאסף נועד לספק למדינות שהשתתפו מידע השוואתי ושימושי שיאפשר
להן לבחון את מדיניות החינוך שלהן ,לזהות מהם השינויים הנדרשים במערכת ,ללמוד כיצד מערכות
חינוך אחרות מתמודדות עם אתגרים דומים .המחקר מאפשר למדינות ללמוד מגישות חדשניות
שקיימות בעולם לעיצוב וקידום מקצוע ההוראה במדינה ,תוך התמקדות בהיבטים שעשויים לקדם
תלמידים .מחקר זה 'נתן קו ל' למורים ולמנהלים והזמין אותם לספק מידע ותובנות שבכוחם להשפיע
על קביעת המדיניות.
המחקר מספק תמונת מצב על פרופיל המורים והמנהלים וכולל מידע דמוגרפי – גיל ,מגדר ,השכלה,
הכשרה מקצועית ותנאי העסקה .המחקר מאפיין גם את ההקשר הבית ספרי ובכלל זה ,האקלים
הבית ספר י בעיני המנהלים והמורים ,הכשרת המורים ומוכנותם להוראה ,פרקטיקות הוראה ודרכי
הערכה ,פיתוח מקצועי של מורים ,והיקף העבודה וההוראה .כמו כן ,המחקר מספק מידע לגבי
המוטיבציה להיכנס לתחום ההוראה ,לגבי הזדמנויות לפיתוח מקצועי במהלך הקריירה ,תחושת
חוללות עצמית של מורים ושביעות רצונם מן המקצוע ומסביבת ההוראה בבית הספר ,חסמים
להוראה איכותית וחשיבות מיוחסת להשקעה בערוצים שונים.
המחקר מבוסס על דיווח עצמי של מורים ומנהלים בנושאים שונים הנוגעים לעבודתם .נושאים אלו
הוצגו בשני שאלונים ייעודיים באינטרנט ,אחד למורה ואחד למנהל .אוכלוסיית היעד של טאליס היא
המורים המלמדים בכיתות ז' ,ח' ו/או ט' ומנהלי בתי הספר שלהם .אוכלוסיית היעד של המחקר
בישראל הם מורים ומנהלים בבתי ספר יסודיים שמונה-שנתיים ,חטיבות ביניים ,חטיבות ביניים שהן
חלק מתיכון שש-שנתי ,ו/או תיכון ארבע-שנתי .
בכל אחת מהמדינות שנכללו במחקר נדגמו כ 200-בתי ספר המהווים מדגם מייצג של אוכלוסיית
המחקר .בכל בית ספר התבקש המנהל להשיב על השאלון למנהל וכ 20-מורים נדגמו להשיב על
השאלון למורה .בסה"כ כ 260,000-מורים השיבו לסקר ,והם מייצגים למעלה מ 8-מיליון מורים ב-
 48המדינות שהשתתפו במחקר .בישראל ,השתתפו במחקר  2,627מורים ו 184-מנהלים .מהם
 1,788מורים ו 130-מנהלים מבתי ספר דוברי עברית ,ו 839-מורים ו 54-מנהלים בבתי ספר דוברי
ערבית.
ארגון ה OECD-יפרסם את ממצאי המחקר בשני כרכים .הכרך הראשון ,שכותרתו "מורים ומנהלים
כלומדים לאורך החיים" מפורסם ב ,19.06.19-ועוסק בהיבטים הנוגעים ליידע ולמיומנויות של מורים
ומנהלים ,ובהתמקצעות שלהם .הכרך השני ,שכותרתו "הוראה וניהול כמקצועות מוערכים" צפוי
להתפרסם בראשית שנת  , 2020ויתמקד ביוקרה של המקצועות ,בהזדמנויות הקריירה ,בתרבות
שיתופית ,אחריותיות ואוטונומיה .במקביל הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) תפרסם
את ממצאי המחקר בישראל ,אגב השוואה למדינות ה OECD-המשתתפות במחקר ,ותוך פילוח
למגזרי השפה – קרי בתי ספר דוברי עברית ואלו דוברי הערבית .הדוח הישראלי וחומרים נוספים
זמינים באתר הראמ"ה.
מחקר טאליס  2018באתר ראמ"ה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/Talis_2018
.htm
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