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 2018טאליס לאומי -המחקר הבין

"ה(ראמ) בחינוך והערכה למדידה הארצית הרשות להציג מתכבדת ממצאיםמבחר

מעיקריים מחקר לשנת(Teaching and Learning International Survey – TALIS)טאליס

טאליס1 .2018 המחקר -הביןהוא והמקיףלאומי, ביותר המורההחדשני לעבודת בנוגע

ולסביבההלימודיתבבתיהספר לשיתוףפעולהופיתוחארגוןהעלידימחקרטאליסנערך.

)ה OECD-כלכלי ל( אחת של 5-במחזוריות משנת החל השנייה2008שנים הפעם זו .

מרכזהמחקרהלאומי–ראמ"הבישראלהמחקרנערךעלידי.שישראלמשתתפתבמחקר

.בתחוםהחינוךשלישראל

.הםשמעצביםאתההוראה,החינוךאיכותאתלשפרניסיוןכלבלבניצביםומנהליםמורים

 ותוצריהם, הלמידה תהליכי על משפיעים ובכך איכותה, את הישגיםובכללקובעים

ההוראה;מקצועאתלטפחדרכיםמחפשותשונותמדינותעלכןמערכותחינוךב.התלמידים

למקצוע טאיכותיתהכשרהלספק;ראוייםמועמדיםלמשוך ההוראה כניסתםלכוחות רם

הספר בתי ליווי;בשערי להם דרכם,להעניק בראשית ותמיכה פיתוחבלתמוך;הנחיה

לעודדולתמוךבמורים;שנותעבודתםלאורךעוסקיםבמקצועהלשךמתמשומעמיקמקצועי

מיטביות פרקטיקות של והפצה עיצוב ניכוס, של ;בתהליך הרצון שביעות את שללהגביר

והמנהלים מעמדהמורים את לםולקדם כאמצעים איכותי., אדם כוח של ולשימור משיכה

למדינותלסייעלכוישושימושיהשוואתימידעלספקהיאטאליסמחקרשלהמרכזיתהמטרה

שלהןהחינוךמדיניותאתלבחון אתולהגדיר,בעולםשקיימותחדשניותמגישותללמוד,

 .במדינהההוראהמקצועולקידוםלעיצובהרלוונטייםהתחומים
עלחמישהנדבכים:מחקרטאליסעלפימושתתתההוראהכמקצועהגדרת

  והתמחות כללי ידע הכולל והמיומנויות, מקצועבבסיסהידע סףכןו, ותנאי סטנדרטים

במקצוע לעוסקים הספציפיות ומיומנויות ידע בסיס של ופיתוח למקצוע למצטרפים

שנכנסובשערימילמתמשךפיתוחמקצועיבאמצעותהכשרהמוקדמתלפרחיההוראהו

 ;המקצוע

 ש כפי המקצוע של והמיצוב המעמד המצופיםמשתקפיםהם האתיים בסטנדרטים

הסיפ מקצועיים, העבודהמעובדים ותקנות מהתפקיד, והמקצועי האינטלקטואלי וק

 ;העוסקיםבהוראה)כמומערךהגמולים,מדדיםמקצועייםוקידוםמקצועי(לעהחלות

 הנשענתעלקהילותמקצועיותמוּוסתותהמספקותהזדמנויותלשיתוף בקרתעמיתים,

 ;תהמקצועיתגיבושהזהוופעולהומשובמעמיתיםלשםחיזוקהפרקטיקותהמקצועיות

 שמוריםומנהלים מנהיגותועצמאות)אוטונומיה( -בעבודתםהיוםנהניםמהםאחריות,

בכל מדיניות ובפיתוח מקצועי דעת שיקול בהפעלת החלטות, קבלת בתהליכי יומית,

 ;רמותמערכתהחינוך

 וסקיםבמקצוע.הערכהשהחברהרוחשתכלפיהעהיוקרההנתפסתוה

זה  חלקהואמחקר יותרשל לספקאינדיקטוריםומידעביןממערךרחב -מחקריםשנועדו

הוא'נותן. (Indicators of Education Systems – INES)בעולם חינוךמערכותאודותעללאומי

אותםלספקמידעותובנותשבכוחםלהשפיעעל הספרומזמין למוריםומנהליםבבתי קול'

. מדינות 24 השתתפו,2008שנערךבשנת,המחקרקביעתהמדיניות.במחזורהראשוןשל

                                                           
1
באתרהאינטרנטשלראמ"הבקישור:למידענוסףוהרחבהראו

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

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/TALIS.htm
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 טאליס הנוכחי, 2018במחזור השתתפו 48, מהן מדינותהמשתייכותלארגון31מדינות,

(.נספחב 88 לוח)ראוOECD-לשיתוףפעולהולפיתוחכלכלי,ה

מחקרטאליסמבוססעלדיווחעצמישלמוריםומנהליםבנושאיםשוניםהנוגעיםלעבודתם.

נושאיםאלוהוצגובשנישאלוניםייעודיים,אחדלמורהואחדלמנהל.במחזורהמחקרהנוכחי

 השיבו ההמשתתפים ראבפעם באינטרנט. מקוונים שאלונים על כישונה לזכור חשוב

ו תרבותיות מהטיות מושפעים להיות עלולים עצמי דיווח על המבוססים רצייהממחקרים

.שלהמשיביםחברתית

ו/אוט היא טאליס של היעד אוכלוסיית ומנהליבתיהספר'המוריםהמלמדיםבכיתותז',ח'

-שמונה יםיסודי ספר יתהםמוריםומנהליםבבבישראלאוכלוסייתהיעדשלהמחקר .הםשל

שנתי.-ארבע תיכון ו/או, שנתי-שש חלקמתיכוןותבינייםשהןחטיב, ביניים תוחטיב, יםשנתי

 אוכלוסיית מדגםמייצגשלשהםבתיספר200-שנכללובמחקרנדגמוכ מהמדינות אחת בכל
 על להשיב המנהל התבקש ספר בית בכל לההמחקר. נדגמו2מורים20-וכ,מנהלשאלון

שאלוןלמורה.הלהשיבעל

מנהלים130-מוריםו1,788הםמ,מנהלים184-מוריםו2,627בישראלהשתתפובמחקר

ב ובתי עברית דוברי ו839-ספר 54-מורים ערבית. דוברי ספר בבתי שיעורמנהלים

 של םמנהליהההשתתפות כבמחקר על 93%-עומד של ההשתתפות שיעור הספר. בתי

כ על שנדגמו87%-עומד הספר ההשתתפות3,מבתי אלושיעור ספר בבתי המורים ושל

לשארהמדינותועומדיםבהשוואהנחשביםגבוהיםושיעוריהשתתפותאל.85%-כומדעלע

בתנאיהארגון.

גיל,מגדר,–המחקרמספקתמונתמצבעלפרופילהמוריםוהמנהליםוכוללמידעדמוגרפי

ובכללזה,המחקרמאפייןגםאתההקשרהביתספריותנאיהעסקה.ותקבהוראה,השכלה

הכשרתהמורים,והיחסיםביןבאיביתהספריבעיניהמנהליםוהמוריםביתספרהאקליםה

 להוראה, וומוכנותם מסוגלות מותחושת של עצמית רים,חוללות הוראה ודרכיפרקטיקות

הערכה , מוריםמקצועיפיתוח ומנהליםשל , פעולה שיתוף השיתוףבקרב ותרבות מורים

 הספר בונהוכןבבית משוב לקבלת הזדמנויות ועוד. זאת מידע מספק המחקר על,

שביעותהרצוןמהיבטיםשוניםכגוןהמקצוע,סביבתעלוההוראהלתחוםלהיכנסהמוטיבציה

זאת לצד ההעסקה. ותנאי השכר בביתהספר, העבודהההוראה היקף את בוחן המחקר

 וההוראה, ואת בעבודה הלחץ החוויית את לנשירה עוסקמסיבות גם המחקר המקצוע.

וב איכותית להוראה בחסמים שוניםהחשיבות בערוצים להשקעה קידוםמיוחסת לשם

נהגםעלהוראהבכיתהראשובפעםהבמחזורמחקרזהנשאלוהמוריםוהמנהלים.החינוך

מוצגיםלארק-רב היבטיםמגווניםאלו אלאגםבתרבותית. המוריםוהמנהלים, עבורכלל

שהםמורים)בעיקרותקבהוראה,וגםגילומגדר(ומאפייניהכיתותהבפילוחעלפימאפייני

םכלכלימוחלש,תלמידי-שיעורגבוהשלתלמידיםמרקעחברתישבהן)כיתותבהןמלמדים

 משיגיםאותלמידיםעםצרכיםמיוחדים(.-מרקעשלהגירה/עלייה,תלמידיםתת

דוחב ישראליתמוצגיםזה מבט מנקודת המחקר של העיקריים .הממצאים יוצגובמסמך

לצ יוצג השוואה ולשם ישראל, אודות על ינתונים ממוצע שהשתתפוOECD-המדינותדם

עבורישראליוצגב.כמוכן,אלאושונותממנהלישרשדומותוכןהתייחסותלמדינותבמחקר

) עברית דוברי ספר בתי לפי בחלוקה כלומר שפה, מגזר לפי בפילוח נתון בפיקוחשכל

                                                           
2
היההרלוונטיותהכיתהבשכבותבהםהמוריםהמלמדיםשמספרבתיספרבהתאםלהנחיותמרכזהמחקר,ב

 התבקשוכלהמוריםהמלמדיםבשכבותאלהלהשיבעלשאלון.,20-קטןמ
3
בית50%אםלפחותמחקרביתספרנחשבמשתתףב אםמנהל וכן עלשאלון, השיבו מהמוריםשנדגמו

הספרהשיבעלשאלון.
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והממלכתי והבדואי(.-הממלכתי הדרוזי הערבי, ערבית)במגזר דוברי ספר ובתי זאתדתי(

מחז ממצאי בין השוואה תוצג זמן לאורך מגמות על ללמוד כדי הנוכחיועוד, המחקר ור

(.2013הקודם)ממצאיהמחזור(ל2018)

?מטאליסללמודאפשר-איומהאפשרמה

במאפייניםההבדליםעלרבותללמדיכולטאליסמחקר• ובעבודתואמונותבתפיסות,

בתילביןבינםוהןבישראלספרבתיביןהן,שוניםביתספרייםהקשריםבתוךהמורה

מספקישלזכורכיכלמחזורמחקראולם.בעולםאחרותחינוךובמערכותבמדינותספר

.נתונהזמןבנקודתמידע

אתמייצגותבהכרחשאינן',ט-'כיתותז–מסוימותכיתהבדרגותמתמקדטאליסמחקר•

החינוךמערכתכלל אתהכוללותהספרבתימסגרותביןרבהשונותקיימתבישראל.

הללוהכיתהדרגות ,ב"י-'זשנתי-ששספרביתבמסגרתאועצמאיותבינייםחטיבות:

.ועוד,ב"י-'שנתיט-ארבעתיכון',ח-'שנתייםא-שמונהיסודייםספרבתי

הםולכן,מנהליםושלמוריםשלעצמידיווחעלמתבססיםטאליסמחקרשלהממצאים•

דעותיהםאתמייצגים אתתיםיולע,שלהםהפעילויותותיאוריאמונותיהם,תפיסותיהם,

לתפיסתם,הרצויהאוהמצופהולתשובההשאלותלכוונתבנוגעפרשנותם מחדגיסא,.

בכלוהמנהליםהמוריםתפיסותאלצוהרפותחשהואהיותרבערךבעלהואזהמידע

עלמתבססיםאינםהממצאים,גיסאמאידך.המדיניותוליישוםהעבודהלסביבתהנוגע

הללוההתנהגויות.למעשההלכהשלהתנהגותםאובפועלעשיהםמשלישירהמדידה

עצמיבדיווחשנמסרהמידעמתוךשעוליםהדפוסיםמןשונותשהןאפשר עצמידיווח.

,מדינהבאותהחינוךהובמערכתמסוימתבמדינההכלליתמהתרבותמושפעלהיותעלול

ואתהחוקרהגוףאתולַרצותלהרשיםרצוןמתוךלחיובומוטהשגויהעצמיתמתפיסהוכן

(.חברתיתרצייה)בכללותההחברה

לחשוףאינוטאליסמחקר• בכוחואךסיבתייםקשריםמיועד קשריםעללהצביעיש

.משתניםביןסטטיסטיים

ובכלמדינהבכלזההבאופןיתפרשולאשהשאלותהחששקייםלאומי-ביןמחקרבכל•

מדינהבכלאוכלוסייה-ותתאוכלוסייה ובתרבותבשפההשוניעקב, הליךכאשרגם,

ביותרמוקפדהתרבותיתוההתאמההתרגום שלההניואנסיםקבוצהלכל. הפרשנות,

שלה השאלותהבנתעללהשפיעשעשוייםייחודייםקשריםה מדינהובכל, בישראל.

.וערביתעברית:שפותלשתינעשיםוההתאמההתרגום

 


