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הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) מתכבדת להציג מבחר ממצאים
עיקריים ממחקר טאליס ( )Teaching and Learning International Survey – TALISלשנת
 1.2018טאליס הוא המחקר הבין-לאומי ,המקיף והחדשני ביותר בנוגע לעבודת המורה
ולסביבההלימודית בבתיהספר.מחקרטאליסנערךעלידיהארגון לשיתוףפעולה ופיתוח
כלכלי (ה )OECD-במחזוריות של אחת ל 5-שנים החל משנת  .2008זו הפעם השנייה
שישראלמשתתפתבמחקר .בישראלהמחקרנערךעלידיראמ"ה– מרכזהמחקרהלאומי
שלישראלבתחוםהחינוך .
מורים ומנהלים ניצבים בלב כל ניסיון לשפר את איכות החינוך.הםשמעצביםאתההוראה,
קובעים את איכותה ,ובכך משפיעים על תהליכי הלמידה ותוצריהם ,ובכללם הישגי
התלמידים.עלכןמערכותחינוךבמדינותשונותמחפשותדרכיםלטפחאתמקצועההוראה;
למשוך למקצוע מועמדים ראויים; לספק הכשרה איכותית לכוחות ההוראה טרם כניסתם
בשערי בתי הספר; להעניק להם ליווי ,הנחיה ותמיכה בראשית דרכם; לתמוך בפיתוח
מקצועי מעמיקומתמשך של העוסקיםבמקצוע לאורך שנותעבודתם; לעודדולתמוךבמורים
בתהליך של ניכוס ,עיצוב והפצה של פרקטיקות מיטביות; להגביר את שביעות הרצון של
המורים והמנהלים ולקדם את מעמדם ,כאמצעים למשיכה ולשימור של כוח אדם איכותי.
המטרההמרכזיתשלמחקרטאליסהיאלספקמידעהשוואתיושימושישיוכללסייעלמדינות
לבחון את מדיניות החינוך שלהן ,ללמוד מגישות חדשניות שקיימות בעולם ,ולהגדיר את
התחומיםהרלוונטייםלעיצובולקידוםמקצועההוראהבמדינה.
הגדרתההוראהכמקצועמושתתתעלפימחקרטאליסעלחמישהנדבכים :
 בסיס הידע והמיומנויות ,הכולל ידע כללי והתמחות במקצוע ,וכן סטנדרטים ותנאי סף
למצטרפים למקצוע ופיתוח של בסיס ידע ומיומנויות הספציפיות לעוסקים במקצוע
באמצעותהכשרהמוקדמתלפרחיההוראהופיתוחמקצועי מתמשךלמישנכנסובשערי
המקצוע;
 המעמד והמיצוב של המקצוע כפי שהם משתקפים בסטנדרטים האתיים המצופים
מעובדים מקצועיים ,הסיפוק האינטלקטואלי והמקצועי מהתפקיד ,ותקנות העבודה
החלותעלהעוסקיםבהוראה(כמומערךהגמולים,מדדיםמקצועייםוקידוםמקצועי);
 בקרת עמיתים ,הנשענת על קהילות מקצועיות מוּוסתות המספקות הזדמנויות לשיתוף
פעולהומשובמעמיתיםלשםחיזוקהפרקטיקותהמקצועיותוגיבושהזהותהמקצועית;
 אחריות ,מנהיגות ועצמאות (אוטונומיה) שמורים ומנהלים נהנים מהם בעבודתם היום-
יומית ,בתהליכי קבלת החלטות ,בהפעלת שיקול דעת מקצועי ובפיתוח מדיניות בכל
רמותמערכתהחינוך;
 היוקרההנתפסתוההערכהשהחברהרוחשתכלפיהעוסקיםבמקצוע .
מחקר זה הוא חלק ממערך רחב יותר של מחקרים שנועדו לספק אינדיקטורים ומידע בין-
לאומיעלאודותמערכותחינוך בעולם( .)Indicators of Education Systems – INESהוא'נותן
קול' למורים ומנהלים בבתי הספר ומזמין אותם לספק מידע ותובנות שבכוחם להשפיע על
קביעתהמדיניות.במחזורהראשוןשלהמחקר ,שנערךבשנת ,2008השתתפו  24מדינות.
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למידענוסףוהרחבהראובאתרהאינטרנטשלראמ"הבקישור: 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/TALIS.htm
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במחזור הנוכחי ,טאליס  ,2018השתתפו  48מדינות ,מהן  31מדינות המשתייכות לארגון
לשיתוףפעולהולפיתוחכלכלי,הOECD-(ראולוח  88בנספח) .
מחקרטאליסמבוססעלדיווחעצמישלמוריםומנהליםבנושאיםשוניםהנוגעיםלעבודתם.
נושאיםאלוהוצגובשנישאלוניםייעודיים,אחדלמורהואחדלמנהל.במחזורהמחקרהנוכחי
השיבו המשתתפים בפעם הראשונה על שאלונים מקוונים באינטרנט .חשוב לזכור כי
מחקרים המבוססים על דיווח עצמי עלולים להיות מושפעים מהטיות תרבותיות ומרצייה
חברתיתשלהמשיבים .
אוכלוסיית היעד של טאליס היא המוריםהמלמדיםבכיתותז',ח'ו/אוט' ומנהליבתיהספר
שלהם .אוכלוסייתהיעדשלהמחקרבישראלהםמוריםומנהליםבבתי ספר יסודיים שמונה-
שנתיים ,חטיבות ביניים ,חטיבותביניים שהן חלקמתיכון שש-שנתי ,ו/או תיכון ארבע-שנתי.
בכל אחת מהמדינות שנכללובמחקרנדגמוכ200-בתיספרשהםמדגםמייצגשל אוכלוסיית
המחקר .בכל בית ספר התבקש המנהל להשיב על השאלון למנהל ,וכ 20-מורים 2נדגמו
להשיבעלהשאלוןלמורה .
בישראלהשתתפובמחקר 2,627מוריםו 184-מנהלים ,מהם  1,788מוריםו 130-מנהלים
בבתי ספר דוברי עברית ו 839-מורים ו 54-מנהלים בבתי ספר דוברי ערבית .שיעור
ההשתתפות של המנהלים במחקר עומד על כ .93%-שיעור ההשתתפות של בתי הספר
עומד על כ 87%-מבתי הספר שנדגמו 3,ושיעור ההשתתפות של המורים בבתי ספר אלו
עומדעל כ .85%-שיעוריהשתתפותאלו נחשביםגבוהיםבהשוואהלשארהמדינותועומדים
בתנאיהארגון. 
המחקרמספקתמונתמצבעלפרופילהמוריםוהמנהליםוכוללמידעדמוגרפי– גיל,מגדר,
ותקבהוראה,השכלהותנאיהעסקה.המחקרמאפייןגםאתההקשרהביתספרי ,ובכללזה
האקליםהביתספריבעיניהמנהליםוהמורים והיחסיםביןבאיביתהספר,הכשרתהמורים
ומוכנותם להוראה ,תחושת מסוגלות וחוללות עצמית של מורים ,פרקטיקות הוראה ודרכי
הערכה ,פיתוח מקצועי של מורים ומנהלים ,שיתוף פעולה בקרב מורים ותרבות השיתוף
בבית הספר וכן הזדמנויות לקבלת משוב בונה .זאת ועוד ,המחקר מספק מידע על
המוטיבציהלהיכנסלתחוםההוראהועלשביעותהרצוןמהיבטיםשוניםכגוןהמקצוע,סביבת
ההוראה בבית הספר ,השכר ותנאי ההעסקה .לצד זאת המחקר בוחן את היקף העבודה
וההוראה ,את חוויית הלחץ בעבודה ואת הסיבות לנשירה מהמקצוע .המחקר גם עוסק
בחסמים להוראה איכותית ובחשיבות המיוחסת להשקעה בערוצים שונים לשם קידום
החינוך.במחזורמחקרזהנשאלוהמוריםוהמנהליםבפעםהראשונהגםעלהוראהבכיתה
רב-תרבותית .היבטים מגוונים אלו מוצגים לא רק בעבור כלל המורים והמנהלים ,אלא גם
בפילוחעלפימאפייניה מורים(בעיקרותקבהוראה,וגםגילומגדר)ומאפייניהכיתותשהם
מלמדיםבהן(כיתותשבהןשיעורגבוהשלתלמידיםמרקעחברתי-כלכלימוחלש,תלמידים
מרקעשלהגירה/עלייה,תלמידיםתת-משיגיםאותלמידיםעםצרכיםמיוחדים).
בדוח זה מוצגים הממצאים העיקריים של המחקר מנקודת מבט ישראלית .במסמך יוצגו
נתונים על אודות ישראל ,ולשם השוואה יוצג לצידם ממוצע מדינות ה OECD-שהשתתפו
במחקר וכןהתייחסותלמדינותשדומותלישראלאושונותממנה.כמוכן,בעבורישראליוצג
כל נתון בפילוח לפי מגזר שפה ,כלומר בחלוקה לפי בתי ספר דוברי עברית (שבפיקוח
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בהתאםלהנחיותמרכזהמחקר,בבתיספרשמספרהמוריםהמלמדיםבהםבשכבותהכיתההרלוונטיותהיה
קטןמ,20-התבקשוכלהמוריםהמלמדיםבשכבותאלהלהשיבעלשאלון.
3
בית ספר נחשב משתתף במחקר אם לפחות  50%מהמורים שנדגמו השיבו על שאלון ,וכן אם מנהל בית
הספרהשיבעלשאלון .
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הממלכתי והממלכתי-דתי) ובתי ספר דוברי ערבית (במגזר הערבי ,הדרוזי והבדואי) .זאת
ועוד ,כדי ללמוד על מגמות לאורך זמן תוצג השוואה בין ממצאי מחזור המחקר הנוכחי
()2018לממצאיהמחזורהקודם( .)2013
מהאפשרומהאי-אפשרללמודמטאליס? 
• מחקר טאליס יכול ללמד רבות על ההבדלים במאפיינים ,בתפיסות ואמונות ובעבודת
המורה בתוך הקשרים ביתספריים שונים,הן בין בתי ספר בישראל והן בינם לבין בתי
ספר במדינות ובמערכות חינוך אחרות בעולם.אולם ישלזכורכיכלמחזורמחקר מספק
מידעבנקודתזמןנתונה .
• מחקר טאליס מתמקד בדרגות כיתה מסוימות – כיתותז'-ט',שאינן בהכרח מייצגות את
כלל מערכת החינוך .בישראל קיימת שונות רבה בין מסגרות בתי הספר הכוללות את
דרגות הכיתה הללו :חטיבות ביניים עצמאיות או במסגרת בית ספר שש-שנתי ז'-י"ב,
בתיספריסודייםשמונה-שנתייםא'-ח',תיכוןארבע-שנתיט'-י"ב,ועוד .
• הממצאים של מחקר טאליס מתבססים על דיווח עצמי של מורים ושל מנהלים,ולכן הם
מייצגים את דעותיהם ,תפיסותיהם ,אמונותיהם ותיאורי הפעילויות שלהם ,ולעיתים את
פרשנותם בנוגע לכוונת השאלות ולתשובה המצופה או הרצויה ,לתפיסתם .מחד גיסא,
מידע זה הוא בעל ערך רב היות שהוא פותח צוהר אל תפיסות המורים והמנהלים בכל
הנוגע לסביבת העבודה וליישום המדיניות.מאידך גיסא,הממצאים אינם מתבססים על
מדידה ישירה של מעשיהםבפועל או שלהתנהגותם הלכה למעשה.ההתנהגויות הללו
אפשר שהן שונות מן הדפוסים שעולים מתוך המידע שנמסר בדיווח עצמי .דיווח עצמי
עלוללהיותמושפעמהתרבותהכלליתבמדינהמסוימתובמערכתהחינוךבאותהמדינה,
וכןמתפיסהעצמיתשגויהומוטהלחיובמתוךרצוןלהרשים ַ
ולרצותאתהגוףהחוקרואת
החברהבכללותה(רצייהחברתית). 
• מחקר טאליס אינו מיועד לחשוף קשרים סיבתיים אך יש בכוחו להצביע על קשרים
סטטיסטייםביןמשתנים. 
• בכל מחקר בין-לאומי קיים החשש שהשאלות לא יתפרשו באופן זהה בכל מדינה ובכל
אוכלוסייה ותת-אוכלוסייה בכל מדינה ,עקב השוני בשפה ובתרבות ,גם כאשר הליך
התרגום וההתאמה התרבותית מוקפד ביותר .לכל קבוצה הניואנסים שלה ,הפרשנות
שלה ,ובכל מדינה הקשרים ייחודיים שעשויים להשפיע על הבנת השאלות .בישראל
התרגוםוההתאמהנעשיםלשתישפות:עבריתוערבית .
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