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 .11שיתוף פעולה בין מורים
אחת הפרקטיקות החשובות לפיתוח המקצועי של מורים ולהתנסותם בפדגוגיות חדשות
וחדשניות היא שיתוף פעולה ( .)collaborationאפשר להגדיר שיתוף פעולה בין מורים
כפעילויות מונחות מטרה שנועדו להשיג שיפורים ממוקדים ומדידים בתהליכי ההוראה
והלמידה עבור התלמיד,הכיתה אוביתהספר.לשיתוףפעולהצורותרבות,כגוןהשתייכות
לקהילהמקצועיתלומדת,פעילותבפורומיםשלהוראתתחוםדעתועוד.אפשרלראותמנעד
רחבשלהיקפישיתוףהפעולהביןמורים,החלמאינטראקציותחד-פעמיות,מתוכננותאולא
מתוכננות ,ועד למערך סדור ,מובנה ומאורגן המאפשר ומזמן שיתופי פעולה רציפים בין
מורים .שיתוף פעולה המאפשר פיתוח מקצועי נשען על אינטראקציה בין מורים ,החלפת
רעיונות ,שיתוף חומרים ,למידה מניסיון העבר ומתן תמיכה ,מבוסס על עדויות רלוונטיות
ומאפשרלמורהלהכיראתתהליכיההוראהוהלמידה,להרהרולדוןבהם,ותוךכדיכךללמוד
ולשקולדרכיםלשינויולשיפור.עלפיעדויותמחקריות,התרומהוהתועלתשבשיתוףפעולה
שלמוריםתלויותבהיקףהזמןשהמורהמשקיעבפעילויותאלו,במיקודשלשיתוףהפעולה
ובמידהמסוימתגםבאופיהפעילויות .
במחקר טאליס נבחנו ההזדמנויות השונות לשיתוף פעולה בין מורים ונבדק באיזו תדירות
הזדמנויות אלה מתקיימות,באילואופניםמוריםמשתפיםפעולה ,וכיצד פעילויות שיתופיות
אלו מעצבות את הממדים הרחבים יותר של עבודת המורים.כמוכןנבחנובמחקרהיבטים
שלקולגיאליותביומורים,וזאתעל סמך השקפותיהם ותפיסותיהםבענייןתרבות בית הספר
שלהם,מערכותהיחסיםשלהםעםעמיתיהםותפקידםשלמנהליבתיהספרבטיפוחשיתופי
פעולה .
 .11.1התדירות והמגוון של שיתופי הפעולה בין מורים
המוריםנשאלובאיזותדירותהםמבצעיםמגווןפעולותהמצריכותשיתוףעםמוריםאחרים
ומבוססותעליו.אפשרלמייןולסווגפעולותאלולשתיקבוצותעיקריות :




פעולותהמצריכותשיתוףפעולהעמוקומשמעותיותלותביןהמשתתפים,להלן"שיתוף
פעולה מקצועי" ,כגון הוראה שיתופית עם מורה אחר בצמד באותה כיתה ,השתתפות
בלמידה מקצועית שיתופית ,השתתפות בפעילויות משותפות לכיתות/שכבות גיל שונות
וכןצפייהבשיעוריםשלמוריםאחריםומתןמשוב.
פעולותהמבוססותבעיקרעלתיאוםוהחלפתרעיונותביןמורים,להלן"תיאום והחלפת
חומרי הוראה ודעות ",כגוןהשתתפותבדיוניםשלעמיתיםעלהתפתחותהלמידהשל
תלמידים ,החלפת חומרי הוראה בין עמיתים ,שיתוף פעולה עם מורים אחרים בבית
הספר כדי שהערכת התקדמותםשל התלמידים תיעשה על פי סטנדרטים משותפים,וכן
השתתפותבימיעיון. 

מתשובות המורים אפשר ללמוד על ההזדמנויות שלהם לשתף פעולה ,על הפעילויות
הנפוצות שבאמצעותן הם עושים זאת – אם כהעדפה ואם משיקולי זמינות ,תרבות בית
ספריתאוכנגזרמִ נְהלים–וגםעלניהולהזמןשמוקדשלהתפתחותולמידהמקצועיתמעבר
להוראהבכיתה. 
להלןההתפלגותהמלאהשלתשובותהמוריםבכללישראלבדברתדירותהפעילויותהללו,
בחלוקהלשלושקבוצות:תדירותשל"לפחותפעםבחודש"(המוריםשהשיבו"לפחותפעם
בשבוע"או"3-1 פעמיםבחודש"),תדירותשל"פחותמפעםבחודש"(המוריםשהשיבו"10-
5פעמיםבשנה"או"4-2פעמיםבשנה"או"לכלהיותרפעםבשנה"),ו"אףפעם". 
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מן הנתונים עולה כי בישראל השתתפות בפעילויות המבוססות על תיאום והחלפת חומרים
ודעותשכיחההרבהיותרמהשתתפותבפעילויותהמצריכותשיתוףפעולהמקצועי(תרשים
.)45תמונהדומהנרשמהגםבממוצעמדינותה,OECD-ולמעשהבמרביתהמדינות.
תרשים  :45תדירות ההשתתפות במגוון שיתופי פעולה – בכלל ישראל
אףפעם
4

פחותמפעםבחודש

לפחותפעםבחודש

32

5

64

33

8

מחליף חומרי הוראה עם עמיתים

61

36

משתף פעולה עם מורים אחרים בבית הספר הזה כדי שהערכת
התקדמות התלמידים תיעשה על פי סטנדרטים משותפים

55

12

67

18

52

17

משתתף בפעילויות משותפות לכיתות שונות ולשכבות גיל שונות

17

52
80

מלמד עם מורה אחר בצמד באותה הכיתה

22

66
42
60

משתתף בלמידה מקצועית שיתופית

31
24

40

שיתוף פעולה
מקצועי

צופה בשיעורים של מורים אחרים ונותן להם משוב

6
20

תיאום והחלפת
חומרי הוראה ודיעות

משתתף בימי עיון

20

54

100 %

משתתף בדיונים עם עמיתים על התפתחות הלמידה של
תלמידים מסוימים

0

הערה :בתוךכלקטגוריההפעולותממוינותבסדריורדלפישיעורהמוריםשדיווחועלהשתתפותבהןבתדירותשל"לפחות
פעםבחודש".
מקור למידע,OECD (2020) :טבלהII.4.1

בבחינת שיעורי המורים שדיווחו על פעילויות של תיאום והחלפת חומרים ודעות שבהן
השתתפו בתדירות של לפחות אחת לחודש (תרשים  ,)46נמצא כי כמעט שני שלישים מן
המוריםדיווחועלדיוניםעםעמיתיםעלהתפתחותהלמידהשלתלמידיםמסוימים()64%
ועל החלפת חומרי הוראה עם עמיתים ( ,)61%ויותר ממחצית מהמורים ( )55%דיווחו על
שיתוף פעולה עם מורים אחרים בבית הספר כדי שהערכת התקדמותם של התלמידים
תיעשהלפיסטנדרטיםמשותפים.שיעוריהדיווחעלשתיהפעילויותהאחרונותבתדירותשל
לפחות אחת לחודש גבוהים בישראל בהשוואה לשיעורים הממוצעים במדינות הOECD-
(פערים של כ .)15%-לעומת זאת ,רק חמישית מן המורים בישראל ( )20%דיווחו על
השתתפותבימיעיוןבתדירותשללפחותאחתלחודש,לעומתשיעורכפולבממוצעמדינות
ה)43%( OECD-ושיעוריםגבוהיםבמיוחדשנרשמובמדינותהסקנדינביות(93%בשבדיהו-
92%בנורבגיה). 
בבחינת שיעורי המורים שדיווחו על השתתפות בפעילויות של שיתוף פעולה מקצועי
בתדירות של לפחות אחת לחודש (תרשים  )46נמצא כי כמעט שליש מהמורים דיווחו על
השתתפות בלמידה מקצועית שיתופית ( ,)31%כחמישית דיווחו על הוראה שיתופית עם
מורה אחר בצמד בכיתה ( ,)22%ורק שישית מהמורים דיווחו על השתתפות בפעילויות
לכיתותולשכבותגילשונות(.)17%צפייהבשיעוריםשלמוריםאחריםומתןמשוב,בתדירות
שללפחותאחתלחודש,שכיחהעודפחות–רק6%מהמוריםבישראלדיווחועלכך.שיעור
הדיווחעל למידהמקצועיתשיתופיתבתדירותשללפחותאחתלחודשגבוה יותרבישראל
בהשוואהלממוצעבמדינותה OECD-(פערשל,)10%ואילובשארהפעילויותהפעריםקלים
בלבד(עדכ,5%-אםבכלל). 
ככללנמצאוהבדליםגדוליםביןמדינותשונותבתדירותשיתופיהפעולהביןמוריםובפעולות
שבאמצעותן הם משתפים זה את זה .הבדלים אלו יכולים לשקף פערים תרבותיים או
הבדליםהקשוריםלמבנהולנהליםבמערכותחינוך,כגוןאילואינטראקציותמזומנותלמורים
ולאילומהןהםמייחסיםערךלפרקטיקותשלהם,בהקשריםהשוניםבמדינה .
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תרשים  :46שיעורי המורים שדיווחו על השתתפות במגוון שיתופי פעולה בתדירות של
לפחות אחת לחודש

מקור למידע,OECD (2020) :טבלהII.4.1

חשובלהזכירכייותרממחציתמהמוריםבישראללאהתנסוכללבהוראהשיתופיתעםמורה
אחרבצמדבכיתה()54%אובצפייהבשיעוריםשלמוריםומתןמשוב()52%(תרשים .)45
שיעורים אלו של מורים בישראל שלא השתתפו כלל בפעילויות מסוג זה גבוהים בכ15%-
ובכ ,10%-בהתאמה ,בהשוואה לממוצע במדינות ה .OECD-עם זאת ,השיעורים בישראל
אינם נחשבים חריגים בגודלם בהשוואה לכלל המדינות שהשתתפו במחקר .בכשליש
ממדינות אלו כמחצית מן המורים ואף יותר לא השתתפו כלל בהוראה שיתופית עם מורה
אחרבצמדבכיתה(עדכדי 69%מהמוריםבבולגריהו 67%-מהמוריםבהולנד)אובצפייה
בשיעוריםשלמוריםומתןמשוב(עדכדי 81%מהמוריםבספרדו 78%-מהמוריםבבלגיה
הצרפתית) .סביר להניח כי פעילות זו של צפייה בשיעורים של מורים ומתן משוב שמורה
בעיקרלמוריםמנוסיםכגוןרכזימקצוע,מוריםמובילים,מדריכיםועוד,ועלכןהיותהנדירה
יחסית בקרב מורים איננה מפתיעה .כך או כך ,מתגובות המורים אי-אפשר לדעת אם לא
התנסובפעילויותאלומשוםשלארצובכךאולאייחסולהןערך,אושמאהתנאיםבשטחלא
זימנולהםאפשרותלהתנסותבכךוהםלאקיבלועידודותמיכהלהשתתףבפעילויותאלו .
מענייןלצייןכיעלפיעדויותמחקריות,רקעביתספרימוחלשעלוללהוותמכשולבפנישיתוף
פעולהביןמורים,ביןהיתרמכיווןשלביתהספריכולתתמיכהמוגבלתבלמידהמקצועיתשל
מורים בין כתליו ,שכן עיקר המשאבים מופנים לאפיקים אחרים .הממצאים ממחקר טאליס
מציירים תמונה שונה ולפיה במדינות לא מעטות ,דווקא בבתי ספר בסביבות מאתגרות,
שבהםשיעוריםגבוהיםשלתלמידיםמרקעחברתי-כלכלימוחלש,מרקעשלהגירהאועם
צרכיםמיוחדים ,שכיחות יותר חלקמןהפרקטיקות לשיתוף פעולהביןמורים .כך,בישראל
(ובעוד  9מדינות) ובממוצע מדינות ה ,OECD-כרבע ( )26%מהמורים בבתי ספר עתירי
תלמידיםמרקעחברתי-כלכלימוחלשדיווחועלהוראהשיתופיתבתדירותשללפחותאחת
לחודש,לעומתחמישית()20%בלבדמהמוריםבשארבתיהספר .
במבט פנים-ישראלי ,מדרג הפעילויות שהמורים משתתפים בהן בתדירות של פעם בחודש
לפחותדומהבשנימגזריהשפה(לוח ,)49אףכיבעיקר'השתתפותבימיעיון'ובמידתמה
גם'שיתוף פעולהעםמוריםאחריםבביה"סכדישהערכתהתקדמותהתלמידיםתיעשהעל
פיסטנדרטיםמשותפים'זוכיםלמקוםנכבדיותרבבתיספרדובריערבית,בהשוואהלבתי
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ספרדובריעברית.עלפירובשיעוריהדיווחעלכלאחתמןהפעולותגבוהיםיותרבבתיספר
דובריערביתבכ,10%-ופערגבוהאףיותר(כמעט)30%נרשםבשיעוריההשתתפותבימי
עיון(לוח  .)49
לוח  :49שיעורי המורים שדיווחו על השתתפות בתדירות של לפחות אחת לחודש במגוון
שיתופי פעולה

שיתוף פעולה
מקצועי

תיאום והחלפת
חומרי הוראה ודעות

פעולות
משתתף בדיונים עם עמיתים על
תלמידים
של
הלמידה
התפתחות
מסוימים
מחליף חומרי הוראה עם עמיתים
משתף פעולה עם מורים אחרים בביה"ס
כדי שהערכת התקדמות התלמידים
תיעשה על פי סטנדרטים משותפים
משתתף בימי עיון
משתתף בלמידה מקצועית שיתופית
מלמד עם מורה אחר בצמד באותה
הכיתה
משתתף בפעילויות משותפות לכיתות
שונות ולשכבות גיל שונות
צופה בשיעורים של מורים אחרים ונותן
להם משוב

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

64%

61%

61%

72%

61%

47%

61%

63%

55%

40%

53%

64%

20%
31%

43%
21%

13%
28%

41%
37%

22%

28%

18%

31%

17%

12%

15%

24%

6%

9%

4%

13%

מגמות שינוי לאורך זמן 
בהשוואהביןמחזורימחקרטאליס2013ו,2018-כשבוחניםאתשיעוריהמוריםשדיווחועל
השתתפותבפעילויותהמערבותשיתוףפעולהביןמוריםבתדירותשללפחותפעםבחודש
ניכרת מגמה מעורבת ,אף כי במרבית הפעולות נרשמו עליות או נשמרה יציבות בשיעורי
הדיווח.כך,נרשמועליותשל 9%בשיעוריהדיווחעל'שיתוף פעולה עם מורים אחרים בבית
הספר כדי שהערכת התקדמות התלמידים תיעשה על פי סטנדרטים משותפים' 1,שלכמעט
 7%בשיעוריהדיווחעל'השתתפותבהוראהשיתופיתעםמורהאחרבצמדבאותהכיתה',
ושלכ2%-בשיעוריהדיווחעל'צפייהבשיעוריםשלמוריםאחריםומתןמשוב'(תרשים .)47 
במבט בין-לאומי ,מספר המדינות שנרשמה בהן עלייה בשיעורי המורים המדווחים על
השתתפותבשיתופיפעולהביןמוריםבתדירותשללפחותאחתלחודש,ביןמחזורימחקר
 2013ו ,2018-דומה יחסית למספר המדינות שנרשמה בהן ירידה (תרשים  .)47אשר
להשתתפות בהוראה שיתופית בכיתה ,ביפן נרשמה העלייה החדה ביותר (כ )14%-ואילו
בסלובקיהנרשמההירידההחדהביותר(כ.)16%-בנושאצפייהבשיעוריםשלמוריםאחרים
ומתןמשוב -פרקטיקהנפוצהפחות -באיטליהנרשמההעלייההחדהביותר(כ)6%-ואילו
בצ'ילה הירידה החדה ביותר (כ .)7%-בחלק לא מבוטל מן המדינות נרשמה מגמת שינוי
דומה בשתי פרקטיקות אלו ,כך שעליות נרשמו ב 8-מדינות (איטליה ,יפן ,שבדיה ,פינלנד,
ספרד ,קוריאה ,בלגיה הפלמית וכאמור ישראל) ,ואילו ירידותנרשמו ב 4-מדינות (מקסיקו,
רומניה,דנמרקוסלובקיה) .

1

בשאלון מחקר  2013 ההיגד נוסח מעט אחרת :"משתף פעולה עם מורים אחרים בבית הספר שלי כדי
להבטיחשיהיוסטנדרטיםמשותפיםבהערכתהתקדמותהתלמידים".
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תרשים  :47שינוי בין מחזורי מחקר טאליס בשיעורי המורים שדיווחו על השתתפות
בתדירות של לפחות אחת לחודש במגוון שיתופי פעולה – כלל המדינות
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לצד זאת ,בישראל נרשמה ירידה מפתיעה של כ 12%-בשיעורי הדיווח על השתתפות
בלמידה מקצועית שיתופית בתדירות של לפחות אחת לחודש .רק ב 4-מדינות נוספות
נרשמהמגמהדומה,מתוכןבניו-זילנדהייתההירידההחדהביותר(כ.)14%-לעומתזאת,
ב 12-מדינות נרשמה דווקא עלייה בשיעורי הדיווח ,והעליות המרשימות מכול נרשמו
בשנגחאי (סין) (כ ,)37%-בנורבגיה (כ )29%-ובשבדיה (כ .)28%-בשיעורי הדיווח על
השתתפותבשארהפעילויותלאחלבישראלשינויניכרביןהשנים2. 
לנוכחשינוייםאלובתדירותהעיסוקבשיתופיפעולהביןמוריםביןמחזוריהמחקר( 2013ו-
)2018איןזהמפתיעכיבמקבילנרשמהגםעלייהבמשךהזמןשהמוריםבישראלמקדישים
לעבודתצוותולשיחעמיתיםבביתהספרמחוץלשעותההוראה(מ2.7-ל3.1-שעותבשבוע,
בהתאמה) .אך עלייה זו קלה בלבד ,ואיננה משקפת את מלוא השינויים במעורבותם של
המורים בפעילויות שיתופיות שונות .הדבר מעיד כי הזמן המוקדש לשיתוף פעולה מעבר
לשעות ההוראה גדל אך במקצת ,ולצד זאת המורים גם מחלקים אחרת את זמנם בין
פעילויות שיתופיות  שונות ,ובפרט מזהים פעילויות שיתופיות שמתאימות יותר לצרכים
המקצועייםשלהםומקדישיםלהןזמןעלחשבוןפעילויותשיתופיותאחרות .
2

ההיגד"משתתףבימיעיון"לאנכללבשאלוןבמחזורמחקר .2013
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קשר בין פיתוח מקצועי ושיתוף פעולה בין מורים
השתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועימזמנתגםהיאשיתוףפעולהביןמורים.במחקרנמצא
כי  82%מהמורים בישראל (ו 74%-בממוצע מדינות ה )OECD-שהשתתפו בפעילות
משמעותיתלפיתוחמקצועישהשפיעהלטובהעלפרקטיקות ההוראהשלהםציינוכימאפיין
מרכזי של פעילויותמשמעותיות ואפקטיביותלפיתוח מקצועיהוא שהן מאפשרות הזדמנות
ללמידהשיתופית(ראו תרשים  35בתת-פרק .)10.1 
עוד נמצא כי בכל המדינות שהשתתפו במחקר טאליס ,ובכללן ישראל ,מורים שהשתתפו
בפעילויות לפיתוח מקצועי המזמנות שיתופי פעולה בין מורים (כגון השתתפות בקהילה
מקצועית של מורים,הדרכה של עמיתים וצפייה בהם ו/או התבוננות עצמית,כחלק ממערך
פורמלי של בית הספר – משתנים מסבירים/בלתי תלויים) נוטים לדווח על קיום שיתופי
פעולה מקצועיים עם מורים אחרים (משתנה מוסבר/תלוי) בתדירות רבה יותר ,כך שהם
מהווים חלק מהפרקטיקות השגרתיות שלהם .קשר חיובי זה בין פיתוח מקצועי ובין יישום
שיתופי פעולה כחלק מפרקטיקות שגרתיות נותר מובהק גם לאחר שמּושתת ביקורת על
מאפייניהרקעשלהמורים(גיל,מגדר,ותקבהוראהבביתהספר)ועלהיקףמשרתם. 
מבט-על :מקורות השונות בתדירות שיתוף הפעולה בין מורים 
תלויה ועומדת השאלה :באיזו מידה שיתופי פעולה בין מורים הם תופעה בית ספרית או
דווקא תופעה שמקורה במאפייני המורה? כדי לענות על שאלה זו נבחנה השונות בשיתוף
פעולהמקצועיביןמורים(מדדהכולל4פעולותשונות,כמפורטבתרשים  .)46
בכלהמדינותשהשתתפובמחקרנמצאכימרביתהשונותבשיתוףפעולהמקצועיביןמורים
מקורהבשונותביןמוריםבתוךביתהספר,אךשונותהקשורהלהבדליםביןבתי ספראף
היא איננה זניחה כלל ועיקר .כך בישראל  89%מהשונות בשיתוף פעולה מקצועי מקורה
בשונותביןמוריםבתוךבתיהספר,וב 11%-מקורהבהבדליםביןבתיהספר.תמונהדומה
נמצאה גם בממוצע מדינות ה OECD-( 87%ו ,13%-בהתאמה) .תוצאות אלו מעידות כי
כאשר מורה משתף פעולה בבית ספר ,הוא עושה זאת רק עם מעטים מעמיתיו המורים,
ואילועםעמיתיםאחריםאיןהואמשתףפעולהכלל,ומכאן השונות הגבוהה ביןמוריםבתוך
בית הספר.במדינותמסוימותחלקניכרמןמהשונותבשיתוף פעולה בין מורים טמון ברמת
בית הספר (באוסטרליה ובווייטנאם  -כ ,25%-בניו-זילנד  -כ ,)35%-מה שמעידכי שיתופי
פעולהשלמוריםנפוציםיותרבבתיספרמסוימיםבהשוואהלאחרים. 
מבט-על :קשר בין שיתוף פעולה בין מורים לבין שביעות רצון ,תחושת מסוגלות ויישום
פרקטיקות לקידום למידה משמעותית 
שיתופי פעולה בין מורים ,ובכלל זה הקשר עם עמיתים למקצוע ומידת התמיכה והקידום
המקצועי ההדדי ,עשויים לעצב את סביבת העבודה של המורים ומתוך כך להשפיע על
שביעות רצונם ,בעיקר מסביבת העבודה שלהם ,וכן על תחושת המסוגלות שלהם ועל
התדירות שבה הם מיישמים פרקטיקות הוראה מתקדמות כגון פרקטיקות
קונסטרוקטיביסטיותלקידוםלמידהמשמעותית. 
ואכן נמצא כי בישראל ,ולמעשה כמעט בכל המדינות שהשתתפו במחקר טאליס ,מורים
שמשתתפיםבפעילויות שיתופיות שונות(משתנה מסביר/בלתי תלוי)בתדירותגבוהה יותר
נוטיםלחוששביעותרצוןגבוההיותרוהםגםבעליתחושתמסוגלותוחוללותעצמיתגבוהה
יותר(משתניםמוסברים/תלויים),וזאתלאחר שמּושתתביקורת על מאפיינירקעשלמורים
(גיל,מגדר,ותקבהוראהבביתהספר)ועלהיקףמשרתםשמוחזקיםקבוע .
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באופן דומה נמצא קשר חיובי בין השתתפות בפעילויות שיתופיות לבין יישום פרקטיקות
לקידום למידה משמעותית ,כך שמורים שמשתתפים בפעילויות שיתופיות שונות (משתנה
מסביר/בלתיתלוי)בתדירותגבוההיותרנוטיםליישםפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותית
(משתנה מוסבר/תלוי) בתדירות גבוהה יותר .בשל חשיבותן של פרקטיקות אלו יש טעם
לבדוקאילופעילויותשיתופיותספציפיותמתוךכלשמונההפעילויותהשיתופיותהמרכיבות
את המדד אכן קשורות  ליישום תדיר של פרקטיקות לקידום למידה משמעותית .בישראל
הקשרמתקייםעםשלושפרקטיקותשיתופיות,כולןמסווגותכשיתוףפעולהמקצועי:'צפייה
בשיעורים של מורים אחרים ומתן משוב' ,'השתתפות בפעילויות משותפות לכיתות שונות
ולשכבותגילשונות'וכן'השתתפות בלמידהמקצועיתשיתופית'.עוצמותהקשרבישראלבין
כל אחת מהפעילויות השיתופיות ובין פרקטיקות לקידום למידה משמעותית הן מהגבוהות
שתת
בקרב המדינות שהשתתפו במחקר .כל הקשרים הללו מתקיימים כאשר לאחר שמּו 
ביקורת על מאפייני הרקע של המורים (גיל ,מגדר ,ותק בהוראה בבית הספר) ועל היקף
משרתם .
קשריםחיובייםאלונותריםמובהקיםגםלאחר שמּושתתביקורת על תפיסותהמוריםבדבר
מידת הסכמתם לכך שמורים בבית הספר יכולים לסמוך זה על זה ולכך שיש תרבות בית
ספרית שיתופית שמתאפיינת בתמיכה הדדית (ראו להלן בתת-פרק  :11.2היחסים בין
המורים ותרבות השיתוף הבית ספרית) ,ואלו מחזקים קבוע .למעשה נמצא קשר חיובי בין
תפיסת המורים כי קיימת תרבות בית ספרית שיתופית שמתאפיינת בתמיכה הדדית ובין
תחושת שביעות הרצון ותחושת המסוגלות העצמית שלהם (אך לא נמצא קשר עם יישום
פרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותית).כמוכןנמצאקשרחיוביביןתפיסותהמוריםכיבבית
הספ ר מורים יכולים לסמוך זה על זה ובין תחושת שביעות הרצון (אך לא נמצא קשר עם
תחושתמסוגלותאועםיישוםפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותית).משמעותהדבר,מצד
אחד –  הקשרים החיוביים בין השתתפות בפעילויות שיתופיות מקצועיות ובין שביעות רצון
ותחושת מסוגלות עומדים בעינם גם לאחר שמּושתת ביקורת על תפיסות המורים בנוגע
ליכולתםלסמוךזהעלזהועלתרבותהשיתוףהביתספרית,וגםהכיווניותההפוכהנכונה.
מצד שני – אפשר לשייך חלק מן הקשרים החיוביים בין השתתפות בפעילויות שיתופיות
מקצועיותוביןשביעותרצוןותחושתמסוגלותלתפיסותהמוריםבנוגעליכולתםלסמוךזהעל
זהולתרבותהשיתוףהביתספרית .
מכלול הממצאים הללו מעיד על חשיבות הקשר שבין מעורבות בשיתופי פעולה בין מורים
לביןתחושתשביעותהרצוןשלהםותחושתהמעורבותשלהם.כמוכן,הממצאיםמלמדיםעל
חשיבותהלמידההמקצועיתהשיתופיתלשיפורההוראהוליישוםפרקטיקותהוראהחדשניות
ומתקדמות .שיתוף הפעולה מאפשר למורים לעבור תהליכי התפתחות שבמרכזם בחינה
מתמדת של שיטות ההוראה הקיימות שלהם וכן של שינויים בידע שלהם ,באמונותיהם
ובדרכיעבודתם.
 .11.2היחסים בין המורים ותרבות השיתוף הבית ספרית
יחסי עבודה וקשרים בין-אישיים חיוביים בין מורים – ובעיקר נאמנות ,אמון ,שיתוף,
סולידריות ,תמיכה ואחריות הדדית ,שהם ממאפייניה הבולטים של קולגיאליות – יכולים
להיות סימן לסביבת עבודה ולתרבות בית-ספרית שמזמנת ומעודדת שיתוף פעולה בין
מורים.קשרזההואדו-כיווני,כךשאינטראקציותתדירותותלותהדדיתביןמורים,הנובעות
משיתוף פעולה ביניהם ,מחזקות את היחסים ביניהם ומסייעות לבנות אמון וליצור תרבות
ואקליםשיתופיבביתהספר. 
במחקר טאליס נשאלו המורים על מידת הסכמתם עם מספר היגדים הנוגעים ליחסים בין
המוריםבביתהספרולמגוון היבטיםשלתרבותהשיתוףהביתספרית.בתרשימיםובלוחות
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שלהלן מוצגים שיעורי המורים שהסכימו או הסכימו מאוד עם כל אחד מן ההיגדים .ככלל,
מתשובות המורים עולה כי מרביתם סבורים כי הם יכולים לסמוך על עמיתיהם וכי בבית
הספרישתרבותשיתופית,וזאתבדומהלממוצעמדינותה .OECD-
כך, 89%מןהמוריםבכללישראלסובריםכיבביתספרםהמוריםיכוליםלסמוךזהעלזה,
 88% מן המורים מסכימים כי בית הספר מעודד את הצוות להוביל יוזמות חדשות ,83%
מצייניםכיבביתהספרישתרבותשיתופיתהמתאפיינתבתמיכההדדית, 79%חושביםכי
צוותביתהספרמחזיק באמונותמשותפותבנוגעלהוראהוללמידה,ו 74%-מסכימיםכייש
תרבותביתספריתשלאחריותמשותפתלענייניביתהספר.עלפירוב,שיעוריםאלודומים
לשיעוריםהמקביליםבממוצעמדינותה,OECD-חוץמשיעוריהסכמהגבוהיםיותרבישראל
בנוגעלכךשביתהספרמעודדאתהצוותלהוביליוזמותחדשות(תרשים 48ולוח .)50 
תרשים  :48שיעורי המורים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים ליחסים
בין מורים ולתרבות השיתוף בבית הספר
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במבט בין-לאומי על כלל ההיגדים הללו ניכרת שונות גדולה בשיעורי ההסכמה בין מדינות
בעבור כל היגד ,ואף בתוך מדינה נתונה בין ההיגדים השונים .עם זאת אפשר לראות כי
שיעורי הדיווח של מורים על יחסיהם עם מורים אחרים ועל תרבות השיתוף הבית ספרית
גבוהים במיוחד בווייטנאם ובגאורגיה וכן בקזחסטן ובשנגחאי (סין) ,ואילו שיעורים נמוכים
יחסית בחלק מן ההיבטים נרשמו בבלגיה (הצרפתית) ובצ'ילה ,וכן בצרפת ,מקסיקו,
פורטוגל,דרוםאפריקהוסלובקיה(בחלקמןההיגדים). 
במבט פנים-ישראלי(לוח ,)50על פי רובלא נמצאוהבדלים שלממשבשיעורי הדיווחבין
שני מגזרי השפה ,מלבד העובדה שבבתי ספר דוברי ערבית ,בהשוואה לבתי ספר דוברי
עברית ,ניכרת בקרב המורים הסכמה רבה יותר עם ההיגד ולפיו צוות בית הספר מחזיק
באמונותמשותפותבנוגעלהוראהוללמידה(86%לעומת,77%בהתאמה) .
לוח  :50שיעורי המורים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים ליחסים בין
מורים ולתרבות השיתוף בבית הספר
ההיגד
המורים יכולים לסמוך זה על זה
בית הספר מעודד את הצוות להוביל יוזמות חדשות
יש תרבות בית-ספרית שיתופית המתאפיינת
בתמיכה הדדית
צוות בית הספר מחזיק באמונות משותפות בנוגע
להוראה וללמידה
יש תרבות בית-ספרית של אחריות משותפת לענייני
בית הספר

בתי"ס
דוברי
עברית
89%
88%

בתי"ס
דוברי
ערבית
88%
87%
81%
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89%
88%

87%
81%

83%

81%

84%

79%

76%

77%

86%

74%

76%

74%

75%
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מתוך כלל ההיבטים הללו ,רק שניים נכללו בשאלון המורים במחזור המחקר הקודם – 'יש
תרבות בית ספרית של אחריות משותפת לענייני בית הספר' ו'יש תרבות בית ספרית
שיתופית המתאפיינת בתמיכה הדדית' – ורקבעבורם אפשר לבחוןאםניכרתמגמת שינוי
בין 2013ל.2018-בכללישראללאנרשםשינוימובהקמבחינהסטטיסטית( 83%ב2018-
לעומת  80%ב 2013-בהיגד הראשון ,ו 74%-בשני המחזורים בהיגד השני) .לעומת זאת,
מגמת עלייה בשיעורי הדיווח על ההיגדים נרשמה בכרבע ( 8מדינות ,בהיגד הראשון) עד
כשליש ( 11מדינות ,בהיגד השני) מהמדינות שהשתתפו בשני מחזורי המחקר .באנגליה,
במקסיקוובשבדיהנרשמהעלייהשללפחות 5%בשיעוריהדיווחעלכלאחדמןההיגדים,
ורקבצ'ילהנרשמהירידהשללפחות5%בשיעוריהדיווחעלכלאחדמןההיגדים .
מבט-על :קשר בין יחסים בין מורים ותרבות השיתוף בבית הספר ובין שיתוף הפעולה
המקצועי בין מורים 
נשאלתהשאלהאםתפיסותהמוריםבדברקולגיאליותותרבותשיתוףביתספרית(משתנים
מסבירים/בלתי תלויים) יש בהן להסביר הבדלים בין מורים בנוגע להשתתפות בשיתופי
פעולהמקצועייםביןמורים(משתניםמוסברים/תלויים) .
כצפוי,בישראלובכלהמדינותשהשתתפובמחקרנמצאכימוריםשמסכימיםכיבביתספרם
יש תרבות שיתופית המתאפיינת בתמיכה הדדית נוטיםיותרמעמיתיהםלהשתתףבשיתופי
פעולהמקצועיים בתדירותרבה.לצדזאת,בישראלובכשנישלישים מןהמדינותשהשתתפו
במחקר נמצא כי מורים שמסכימים כי בבית ספרם המורים יכולים לסמוך זה על זה נוטים
יותר מעמיתיהם להשתתף בשיתופי פעולה מקצועיים בתדירות רבה .קשרים חיוביים אלו
עומדיםבעינםגםלאחר שמּושתתביקורת על מאפייניהרקע שלהמורים(גיל,מגדר,ותק
בהוראהבביתהספר)ועלהיקףמשרתם.למעשה,בבחינתמאפייניםאלועולהכיבישראל
השתתפותבשיתופיפעולהמקצועייםמוסברתגםעלידיהגורמיםהבאים :







קשר עם מגדר :מורים גברים נוטים יותר ממורות להשתתף בתדירות רבה בשיתופי
פעולה מקצועיים (ממצא דומה נרשם בממוצע מדינות ה OECD-וביותר מרבע מן
המדינותשהשתתפובמחקר) .
קשר שלילי עם גיל : מורים מבוגרים נוטים פחות להשתתף בשיתופי פעולה מקצועיים
(ממצאדומהנרשםבממוצעמדינותהOECD-ובכרבעמןהמדינותשהשתתפובמחקר).
קשר חיובי עם ותק בבית הספר :ככל שלמורים יש ותק רב יותר בבית הספר ,כך הם
נוטים להשתתף בתדירות רבה יותר בשיתופי פעולה מקצועיים (ממצא דומה נרשם
בממוצעמדינותהOECD-ובכשלישמןהמדינותשהשתתפובמחקר) .
קשרחיוביעםהיקףמשרה :מוריםהמועסקיםבמשרהמלאהנוטיםלהשתתףבתדירות
רבה יותר בשיתופי פעולה מקצועיים (ממצא דומה נרשם בממוצע מדינות הOECD-
ובכשלישמןהמדינותשהשתתפובמחקר).

מבט-על :קשר בין יחסים בין מורים ותרבות השיתוף בבית הספר לבין חוויית הלחץ של
המורים 
תפיסות המורים בדבר קולגיאליות ותרבות שיתוף בית ספרית עשויות לאפשר להם
להתמודדטוביותרעםדרישותהתפקידואתגריוועםמקורותהלחץבעבודתם.ואכןנמצאכי
בישראל,מוריםשמסכימיםכיבביתספרםיש תרבות שיתופית המתאפיינת בתמיכה הדדית
וכןמוריםשמסכימיםכיבביתספרםהמוריםיכוליםלסמוךזהעלזהנוטיםלדווחעלתחושת
רווחהרבהיותרבעבודהועלפחותלחץבעבודה.קשריםדומיםנרשמוכמעטבכלהמדינות
שהשתתפו במחקר ,וזאת גם לאחר שמּושתת ביקורת על מאפייני הרקע של המורים(גיל,
מגדר,ותקבהוראהבביתהספר)ועלהיקףמשרתם .
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 .11.3הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית הספר
למנהלי בתי הספר יש מקום מרכזי בעיצוב ובהבניה של תרבות בית ספרית שיתופית.
מנהלים יכולים ,לדוגמה ,לעודד ולטוות קשרים ויחסים חיוביים בקרב חברי הקהילה הבית
ספרית ,וכן להנחיל מנהיגות מבוזרת המאופיינת בקבלת החלטות שיתופיות וקולקטיביות,
תוך שיתוף צוות המורים ,התלמידים וההורים .במחקר טאליס נשאלו המורים על מידת
הסכמתם כי בית הספר מספק למגוון גורמים הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בהחלטות
בית הספר .בתרשימים ובלוחות שלהלן מוצגים שיעורי המורים שהסכימו או הסכימו מאוד
עםכלאחדמן ההיגדים .ככלל,מתשובותהמוריםעולהכימתןהזדמנויותלשיתוףבקבלת
החלטותביתספריותנפוץפחותבישראלבהשוואהלממוצעמדינותה.OECD- 
כך,כשנישלישיםמןהמוריםבכללישראלמסכימיםכיביתספרםמספקלצוות()68%או
להורים ( )66%הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית הספר ,ומעט פחות מכך
( ) 61%מסכימים כי הזדמנויות אלו ניתנות לתלמידים .שיעורים אלו נמוכים בכ10%-
מהשיעורים המקבילים בממוצע מדינות ה OECD-(תרשים  49ולוח  .)51ביטוי נוסף לכך
שבישראלשיתוףבקבלתהחלטותבביתהספראיננונפוץאפשרלשאובמןהעובדהשבכל
שלושתההיגדיםישראלנמניתעם10המדינותשבהןשיעוריההסכמההנמוכיםביותר .
תרשים  :49שיעורי המורים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים למתן
הזדמנויות להשתתף בקבלת החלטות בבית הספר
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במבט בין-לאומי על כלל ההיגדים הללו ניכרת שונות גדולה בשיעורי ההסכמה בין מדינות
בעבור כל היגד ,ואף בתוך מדינה נתונה בין ההיגדים השונים .עם זאת אפשר לראות כי
שיעוריהדיווחשלמוריםעלהזדמנויותלשיתוףבקבלתהחלטותבביתהספר– שלמורים,
הורים ותלמידים – גבוהים במיוחד בגאורגיה ,בלטביה ,בליטא ובאסטוניה ,ואילו שיעורים
נמוכיםבמיוחדנרשמובבלגיה(הצרפתית),בצ'ילהובבואנוסאיירס(ארגנטינה). 
במבטפנים-ישראלי(לוח )51נרשמופעריםקליםבלבד(שלכ)5%-ביןמגזריהשפה.בבתי
ספר דוברי ערבית ניתנות לצוות בית הספר מעט יותר הזדמנויות להשתתף באופן פעיל
בקבלת החלטות ,ואילו בבתי ספר דוברי עברית ניתנות מעט יותר הזדמנויות להורים
ותלמידיםלהשתתףבקבלתהחלטות,כלזאתעלפידיווחיהמורים .
לוח  :51שיעורי המורים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים למתן
הזדמנויות להשתתף בקבלת החלטות בבית הספר
ההיגד
בית הספר מספק לצוות הזדמנויות להשתתף באופן
פעיל בהחלטות בית הספר
בית הספר מספק להורים הזדמנויות להשתתף
באופן פעיל בהחלטות בית הספר
בית הספר מספק לתלמידים הזדמנויות להשתתף
באופן פעיל בהחלטות בית הספר

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
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ערבית

68%

77%

66%

71%

66%

77%

67%

63%

61%

71%

62%

56%
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ככללניכרת מגמהולפיהברבותמ 32-המדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקר( 2013ו-
 )2018יש עלייה בשיעורי המורים המדווחים על הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בקבלת
החלטותבביתהספר.בישראלנרשמועליותמובהקותשלכ 6%-בשיעוריהדיווחשלמורים
על מתן הזדמנויות להורים (מ 60%-ב 2013-ל 66%-ב )2018-ולתלמידים (מ 55%-ל-
 ,61%בהתאמה) להשתתף בקבלת החלטות ,לצד יציבות במתן הזדמנויות לצוות לעסוק
בכך(מ 67%-ל,68%-בהתאמה).לצדזאת,ב 13-מדינות,לאכוללישראל,נרשמהעלייה
מובהקת בדיווחי מורים על מתן הזדמנויות לצוות להשתתף בקבלת החלטות – עליות של
 10%עד  13%נרשמו בקוריאה ,במקסיקו ובהולנד .ב 13-מדינות ,כולל ישראל ,נרשמה
עלייהמובהקתבדיווחימוריםעלמתןהזדמנויותלהוריםלהשתתףבקבלתהחלטות–עליות
של  7%עד  8%נרשמו בשנגחאי (סין) ,בפינלנד ,במקסיקו ובהולנד .ב 18-מדינות ,כולל
ישראל ,נרשמה עלייה מובהקת בדיווחי מורים על מתן הזדמנויות לתלמידים להשתתף
בקבלתהחלטות– עליות של 11%עד 13%נרשמוביפן,בפינלנד ובהולנד.למעשה,ב7-
מדינות(צ'כיה,אסטוניה,קוריאה,מקסיקו,הולנד,רומניהושנגחאי(סין))נרשמועליותבמתן
הזדמנויותלשיתוףבקבלתהחלטותשלכלשלושתהגורמים– מורים,הוריםותלמידים,וב-
 8 מדינות נוספות ,ובהן ישראל ,נרשמה עלייה בעבור שניים מהגורמים .לעומת זאת ,רק
בסינגפור נרשמו ירידות מובהקות בשיעורי הדיווח של מורים על הזדמנויות אלו בעבור כל
שלושתהגורמים,ואילובצ'ילהנרשמוירידותבעבורשנייםמהגורמים. 
 .11.4תפיסות מנהלים לעומת תפיסות מורים
במחקרטאליסנשאלוגםמנהליבתיהספרעלאותםההיגדיםהנוגעיםלהיבטיםשלשיתוף
שהמורים נשאלו עליהם .בתרשימים ובלוחות שלהלן מוצגים שיעורי המנהלים שהסכימו או
הסכימומאודעםכלאחדמןההיגדים.תחילהנעמודעלדיווחיהמנהליםבישראלבהשוואה
לעמיתיהםבממוצעמדינותה,OECD-וכןבחלוקהלפימגזרשפה.בהמשךנלמדעלההלימה
והמתאםביןדיווחימוריםלדיווחימנהלים. 
יחסים בין מורים ותרבות שיתוף בית ספרית:ככלל,לפחות 93%מהמנהליםמסכימיםעם
ההיגדים הנוגעים ליחסים בין מורים ולתרבות השיתוף הבית ספרית ,למעט שיעור נמוך
במעט ,יחסית ( ,)87%שסבורים כי צוות בית הספר מחזיק באמונות משותפות בנוגע
להוראה וללמידה  .על פי רוב שיעורי הדיווח בקרב מנהלים בישראל דומים לשיעורים
המקביליםבמדינותה,OECD-למעטשיעורגבוהבמעטשלמנהליםבישראלשלתפיסתםיש
בביתספרםתרבותשלאחריותמשותפתלענייניביתהספר(תרשים .)50 
במבט פנים-ישראלי (לוח  ,)52שיעורי ההסכמה של מנהלים עם חלק מן ההיגדים גבוהים
יותר בבתי ספר דוברי ערבית,בהשוואה לבתי ספר דובריעברית:'תרבות בית-ספרית של
אחריות משותפת לענייני בית הספר' (פער של  )10%ו'צוות בית הספר מחזיק באמונות
משותפות בנוגע להוראה וללמידה'(פערשל,)15%ואילובשארההיגדיםשיעוריההסכמה
דומיםבשנימגזריהשפה.
הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בקבלת החלטות בבית הספר :אומנם כמעט כל
המנהלים()96%מסכימיםכי ניתנותלמורים הזדמנויותלהשתתףבקבלת החלטות (וזאת
בדומהלשיעורםבממוצעמדינותה,)OECD-אךשיעוריםנמוכיםבמידהניכרתמדווחיםעל
מתן הזדמנויות שכאלו לתלמידים ( )73%ועוד פחות מכך להורים ( )62%(שיעורים אלו
נמוכיםבכ 20%-ובכ,10%-בהתאמה,מהשיעוריםבממוצעמדינותה)OECD-(תרשים .)50
נוסף על כך ,פחות משליש מהמנהלים בישראל ,בשני מגזרי השפה ,מסכימים כי את
ההחלטותהחשובותהםמקבליםבעצמם.שיעורזהדומהלשיעורהמנהליםבממוצעמדינות
הOECD-(לוח 52ותרשים .)50 

110

במבט פנים-ישראלי (לוח  ,)52שיעורי ההסכמה עם מרבית ההיגדים דומים בשני מגזרי
השפה,מלבדהעובדהשיותרמנהליםבבתיספרדובריערבית,בהשוואהלבתיספרדוברי
עברית,מדווחיםעלמתןהזדמנויותלהוריםלהשתתףבקבלתהחלטות(פערשלכ .)5%-
תרשים  :50שיעורי המנהלים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים
ליחסים בין מורים ,לתרבות השיתוף בבית הספר ולמתן הזדמנויות להשתתף בקבלת
החלטות בבית הספר
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הזדמנויות להשתתף באופן
פעיל בהחלטות בית הספר

יחסים בין מורים ותרבות
שיתוף בית ספרית

לוח  :52שיעורי המנהלים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים ליחסים
בין מורים ,לתרבות השיתוף בבית הספר ולמתן הזדמנויות להשתתף בקבלת החלטות
בבית הספר

המורים יכולים לסמוך זה על זה
בית הספר מעודד את הצוות להוביל
יוזמות חדשות
שיתופית
בית-ספרית
תרבות
יש
המתאפיינת בתמיכה הדדית
צוות בית הספר מחזיק באמונות
משותפות בנוגע להוראה וללמידה
יש תרבות בית-ספרית של אחריות
משותפת לענייני בית הספר
בית הספר מספק לצוות הזדמנויות
להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית
הספר
בית הספר מספק להורים הזדמנויות
להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית
הספר
בית הספר מספק לתלמידים הזדמנויות
להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית
הספר
אני מקבל בעצמי את ההחלטות
החשובות

כלל
ישראל

ממוצע
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דוברי
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29%
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מה בין דיווחי מורים לדיווחי מנהלים? המחקרמאפשרלנולבחוןאםהתפיסותשלמורים
ושלמנהליםבנוגעלמנהיגותמבוזרת שלקבלתהחלטותבביתהספר,תרבותשיתוףבית
ספריתוקולגיאליותעולותבקנהאחדומתיישבותאלועםאלו.
בממוצע הארצי ,בכל הנוגע ליחסים בין מורים ובתרבות השיתוף הבית ספרית ,שיעורי
ההסכמהבקרבמנהלים(לוח )52גבוהיםבכ10%-עדכ20%-בהשוואהלמורים(לוח .)50
כמו כן ,בכל הנוגע למתן הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בקבלת החלטות בבית הספר,
שיעורי ההסכמה בקרב מנהלים (לוח  )52גבוהים בהשוואה למורים (לוח  )51בעניין מתן
הזדמנויותלתלמידים(בכ)10%-ובעיקרלצוות(בכ .)25%-
כדילקבלתמונהמדויקתיותר,בהיבטהביתספרי,נבדקבאיזומידהמוריםומנהליהםבכל
ביתספרסווגובאופןדומה,קרי'מסכימים'(או'לאמסכימים')עםהיגדנתון(תרשים  .)51
נמצא כי בישראל תפיסותיהם של  88%מן המורים דומות לתפיסות מנהליהם בכל הנוגע
לאמון וליחסים בין מורים ,ואילו בשאר ההיגדים בנושא תרבות שיתוף בית ספרית שיעורי
ההלימה בין תפיסות המורים והמנהלים נמוכים יותר ועומדים על  85%לכל היותר ו70%-
לכלהפחות (זאתבהיגד'יש תרבות בית-ספרית של אחריות משותפת לענייני בית הספר',
שבו נמצאו הפערים הגדולים ביותר בשיעורי ההסכמה בין מורים למנהלים : 74%לעומת
 , 93%בהתאמה) .שיעורים אלו של הלימה בין תפיסות מורים ומנהלים בישראל דומים
לשיעוריםהמקביליםבממוצעמדינותהOECD-(ההבדלים,אםקיימים,אינםעוליםעל .)5%
בכל הנוגע למתן הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית הספר ,ההלימה בין
תפיסותהמוריםומנהליהםנמוכהיותר,ועומדתעל 67%מהמוריםבנוגעלמתןהזדמנויות
לצוות ו 57%-מהמורים בנוגע למתן הזדמנויות להורים או לתלמידים .שיעורים אלו של
הלימה בין תפיסות מורים ומנהלים בישראל נמוכים בכ 10%-עד  15%מהשיעורים
המקביליםבממוצעמדינותה.OECD- 
תרשים  :51שיעורי המורים שתפיסתם דומה לתפיסת מנהליהם בנוגע להיגדים הבאים
הנוגעים ליחסים בין מורים ,לתרבות השיתוף בבית הספר ולמתן הזדמנויות להשתתף
בקבלת החלטות בבית הספר

הערה" :תפיסהדומה"משמעהשהןהמורהוהןמנהלביתהספרסווגובאופןדומה,קרישניהםסווגו'מסכימים'עםההיגד
אוששניהםסווגו'לאמסכימים'.
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אםכך,בישראלנמצאופעריםביןתפיסותמוריםלביןתפיסותמנהליהםבנוגעלהיבטיםשל
שיתוףבקבלתהחלטותבביתהספר,ובעיקרבמתןהזדמנויותלתלמידיםומוריםלהשתתף
בהן.פעריםאלוניכריםיותרבישראלבהשוואהלממוצעמדינותה.OECD-במבטבין-לאומי
נמצאכימערכותחינוךשבהןשיעורנמוךיחסיתשלמוריםאוחזיםבתפיסההדומהלתפיסת
מנהליהםבנוגעלמנהיגותמבוזרתהןמערכותשמנהיגותביתספריתמבוזרתאיננהנפוצה
בהן,עלפידיווחיהמורים.ישראלנמניתעםקבוצהזושלמדינות .
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