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 . מתן משוב למורים12

בין פעולה, משתפים מורים שדרכם האמצעים עם הנמנה נוסף מרכזי אמצעי הוא משוב

שמדוברבמתןמשובוביןשמדוברבקבלתמשוב.מתןמשובבונהיכוללהיעשותעלידימגוון

מקורותמידע להתבססעל ועוד(, מוריםעמיתים מקצוע, ורכזי מדריכים גורמים)מנהלים,

הישגישונ ניתוח המורה, של הלימודים תכנון על דיון המורה, שיעורי על תצפית )כגון ים

או וסדור מובנה רשמי, )כחלקמתהליך בשיטותשונות וכן ועוד(, ושיחבעקבותיו תלמידיו

לחלופיןכשיחלאפורמלי(.המשובמאפשרלמוריםלזהותאתהחוזקותוהחולשותהיחסיות

ךכךלעצבדרכיפעולהלשיפורהפרקטיקותואסטרטגיותההוראהשלהםולהכירבהן,ומתו

תוצאות ואת מקצוע כאנשי שלהם האפקטיביות את לשפר יוצא וכפועל נוקטים, שהם

על למורים בונה משוב למתן כי נמצא תלמידיהם. בקרב והחינוכיים הלימודיים התהליכים

ביצועיהתלמידים,יותרמכלסמךתהליכיההוראהוהלמידהבכיתתםתרומהמכרעתלקידום

ההוראה לשיפור יעיל מנוע במשוב לראות אפוא אפשר ספרי. בית התערבות תהליך

חיפוש, של בתהליך המורים של זמן ולאורך מתמשכת בלמידה מרכזי ומרכיב והלמידה,

עלמשובקבלת למורים, ישחשיבותרבהלעמידהעלתדירותהמשובהניתן ותגובהעליו.

 שלמאפייני ועלתרומתו והערךשהםמייחסיםלו, עלתפיסותהמוריםבנוגעאליו המשוב,

 המשובלשיפורהפרקטיקותשלהם.

 נשאלו הספרהמורים בבית עבודתם על משוב קיבלו אם מאחד, כלשהי, זמן בנקודת

מפקחים,נציגיהרשותהמקומיתאואנשיםמהגורמיםהבאים:אנשיםאוגופיםחיצוניים)כגון

הספר לבית מחוץ אחרים,אחרים מורים או הניהול, בצוות חברים או הספר בית מנהל ,)

צפייהבשיעורשלהמורה,תשובותהתלמידיםבסקריםבאמצעותאחדמסוגיהמידעהבאים:

המורה של להוראה בנוגע ש, הדעת בתחום המורה של הידע הערכת הוא ציונימלמד,

בתלמידיו ארציים(, מבחנים )למשל חיצוניים ספרימבחנים והבית הכיתתי במישור ציונים

רמותכגון) המורה של עצמית הערכה במבחנים(, ציונים פרויקטים, תוצאות כלפיביצוע,

 עבודתו)למשלהצגהשלהערכתתלקיט]פורטפוליו[,ניתוחההוראהבעזרתוידאו(.

 המשובשכיחות . 12.1

)םרוב בישראל המורים משוב88%של קיבלו כי דיווחו השפה, מגזרי בין הבדל ללא ,)

תוךשימושבסוגאחדלפחותמתוך הגורמיםשצוינו, מאחדלפחותמן כלשהי בנקודתזמן

(.53 לוח)OECD-סוגיהמידעשפורטו.שיעורזהדומהלשיעורהמקבילבממוצעמדינותה

 שיעורי המורים שקיבלו משוב על עבודתם בבית הספר מגורם אחד לפחות: 53 לוח

 
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

דוברי 

 עברית

בתי"ס 

דוברי 

 ערבית

קבלת משוב על עבודה בבית הספר, בנקודת זמן 

  לפחות אחדגורם מכלשהי, 
88% 90% 88% 87% 

בין אפריקה-במבט דרום וייטנאם, אנגליה, בסינגפור, במיוחד שכיחה משוב קבלת לאומי,

בפינלנדואיסלנד99%וצ'כיה) ואילו משוב(, קיבלו ואףיותרמכך, מהמוריםבמדינותאלו,

עודמענייןלציין(.52 תרשים)מהמוריםקיבלומשוב(60%-היאשכיחההרבהפחות)רקכ

(,96%משלושהמקורותמידעשוניםנפוץמאודבווייטנאם)יותרכיקבלתמשובהמבוססעל

) וברוסיה)כ91%בדרוםאפריקה ברומניה בקזחסטן, רקכמחציתמהמורים90%-(, אך ,)

 מדינות )52%)OECD-הבממוצע בישראל מזה פחות ואף )46%( כך על דיווחו  תרשים(

משלושהמקורותמידעשוניםיותר(.חשובלצייןכישיעוריהדיווחעלמשובהנסמךעל52

(בהשוואהלעמיתיהםבבתי62%גבוההרבהיותרבקרבמוריםבבתיספרדובריערבית)

(.40%ספרדובריעברית)
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המורים שקיבלו משוב על עבודתם, בחלוקה לפי מספר מקורות שיעורי  :52 תרשים
 כלל המדינות  –המידע ששימשו למשוב 

 לפחות.שיעורהמוריםשקיבלומשובמגורםאחדמדינותמסודרותבסדריורדלפיההערה: 

 II.4.9תרשים,OECD (2020)מקור למידע: 

פחותמ צעיריםשגילם מורים בקרב יותר נפוצהמעט משוב קבלת כי נמצא 30-בישראל

(.מגמהדומהנמצאה84%שניםויותר)50(בהשוואהלמוריםמבוגריםיותרשגילם90%)

מדינותה בממוצע לא אך )סין(, ובשנגחאי ביפן זאת,OECD-גםבבלגיההפלמית, מלבד .

ומיםבעיקרםלפישארמאפייניהרקעשלהמורים)מגדר,שיעוריהדיווחעלקבלתמשובד

ותקבהוראה(.

 הגורמים נותני המשוב. 12.2

כגוןמפקחים גסאתהגורמיםנותניהמשובלגורמיםחוץביתספריים, אפשרלחלקבאופן

מנהלוצוותההנהלה תוךהבחנהבין ולגורמיםפניםביתספריים, ונציגיהרשותהמקומית,

ערכותחינוךשנפוץבהןמשובמטעםגורמיםחוץביתספרייםהןעלפירובלביןהמורים.מ

נפוץ ומערכתהמשובבהןמּונעתמאחריותיות.לעומתזאת,מערכותחינוךשבהן ריכוזיות,

משובמטעםגורמיםפניםביתספרייםהןעלפירובמבוזרותיותר,ולבתיהספרישאחריות

ובביצועה.השכיחותהיחסיתביןהגורמיםערכתהמשובשלהןואוטונומיהרבהיותרבתכנוןמ

נותניהמשובעשויהללמדגםעלשיתוףהפעולהביןבעליענייןשוניםבמערכתהחינוך.

)בישראל, המורים כשליש84%מרבית ורק ספריים, בית פנים מגורמים משוב קיבלו )

) זאת35%מהמורים ספריים, בית חוץ מגורמים משוב קיבלו בממוצע( לשיעורם בדומה

בהתאמה(38%-ו87%)OECD-מדינותה כמעטבכלהמדינותשהשתתפו(.53 תרשים),

במחקר)חוץמבצרפת(,קבלתמשובמגורמיםחוץביתספרייםנפוצהפחותמקבלתמשוב

מגורמיםפניםביתספריים,אףכיבחלקמןהמדינותקבלתמשובמגורמיםחוץביתספריים

מהמוריםדיווחועלכךבבולגריה,בצרפת,ברומניהובווייטנאם.60%ת,ולפחותנפוצהיחסי

קבלתמשובממנהלביתהספראומחברים–ספריים-אשרלקבלתמשובמגורמיםפניםבית

) הניהול 77%בצוות לזה ובדומה במחקר(76%בישראל, שהשתתפו המדינות בממוצע

) אחרים ממורים משוב מקבלת יותר הרבה בממוצע43%נפוצה מזה וגבוה בישראל,

 במספר58%–המדינות כי אף במחקר, שהשתתפו המדינות במרבית נפוץ זה דפוס .)

ש הפוכהמצומצם התמונה ובטאיוואן בקוריאה ואילו יחסית, דומים השיעורים מדינות ל

)בכ יותר הרבה שכיחה ממורים משוב משוב30%-ובכ40%-וקבלת מקבלת בהתאמה( ,

הבדלים רק לא משקפות אלו שכיחויות הנראה ככל הניהול. בצוות ומחברים ממנהלים
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בנהלים.כך,לדוגמה,בישראלמנהליבתרבותמתןהמשובבבתיספר,אלאהןגםמעוגנות

בתיספרהםהאחראיםעלתהליךההערכההמעצבתשלמוריהם,ובכללזהעלהמשוב.

הגורם נותן  לפי – משוב על עבודתם בבית הספר שקיבלושיעורי המורים  :53 תרשים
 המשוב

 II.4.40,טבלהOECD (2020)מקור למידע: 

הנמוךיחסיתשלמוריםבישראלשקיבלומשובממוריםאחריםנובעבעיקרומשיעורשיעורם

(בהשוואהלשיעורםבבתיספרדוברי35%נמוךיותרבקרבמוריםבבתיספרדובריערבית)

(.54 לוח)OECD-(,אךאלוגםאלונמוכיםמהשיעורהמקבילבממוצעה46%עברית)

לפי הגורם נותן  –שיעורי המורים שקיבלו משוב על עבודתם בבית הספר : 54 לוח
 המשוב

 הגורם נותן המשוב
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

דוברי 

 עברית

בתי"ס 

דוברי 

 ערבית

אנשים או גופים חיצוניים )למשל מפקחים, נציגי 

 (וכו'הרשות המקומית 
35% 38% 35% 33% 

 85% 84% 87% 84% סה"כ – ספריים גורמים פנים בית

 81% 76% 76% 77% מנהל בית הספר או חברים בצוות הניהול   

 35% 46% 58% 43% מורים אחרים   

 קבלת על מקרבהמוריםשדיווחו זאתועוד, על עומד ששיעורםכאמור  לוח)88%משוב,

53 שהואפניםבית35%(, ובין ביתספרי שהואחוץ )בין משובמגורםאחדבלבד קיבלו

קיבלומשובמכלשלושתהגורמים.15%קיבלומשובמשניגורמיםשונים,ורק38%ספרי(,

בלתמשובמגורםאחדבלבדשכיחהפחות,בהשוואהלישראל,קOECD-בממוצעמדינותה

כדאי(.54 תרשים)(21%(,ואילוקבלתמשובמשלושהגורמיםשוניםשכיחהיותר)30%)

בליטא, ברומניה, מאוד נפוצה שונים גורמים משלושה משוב שקבלת לעובדה לב לשים

) בצ'כיה 40%בסלובניה, )45%עד בווייטנאם ובעיקר מהן( אחת כי55%בכל מסתמן .)

אירופה מרכז הפעולהבמדינות דרך היא גורמים של מריבוי משוב קבלת אירופה ומזרח

הרווחת.
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המורים שקיבלו משוב על עבודתם, בחלוקה לפי מספר הגורמים שיעורי  :54 תרשים
 כלל המדינות  –שנתנו משוב 

 .לפחותאחדשיעורהמוריםשקיבלומשובמגורםמדינותמסודרותבסדריורדלפיההערה: 

 II.4.43טבלה,OECD (2020)מקור למידע: 

 מקורות המידע שהמשוב מבוסס עליהם )שיטות(. 12.3

עליהם,ולשאלהבאיזומידההםנודעתחשיבותגםלמקורותהמידעשהמשובנשעןונסמך

הנובעות ישירות עדויות לדוגמה, בכיתה. והלמידה ההוראה לתהליכי ישירות נוגעים

על רצופות הערכהמתצפיות לעומת בונה משוב למתן יותר משמעותיות נחשבות שיעור

עצמיתשלמוריםאוסקרבקרבהורים.

עליהם,שיעוריהדיווחבישראלנמוכיםנשעןככלל,בעבורמרביתמקורותהמידעשהמשוב

דומיםלהםOECD-בהשוואהלממוצעבמדינותה או בישראל,מתן(.55 לוחו55 תרשים),

(,אם67%(ועלציוניהתלמידים)72%משובנשעןעלפירובעלצפייהבשיעורשלהמורה)

מישורהביתספרי.במידהפחותהמכך,משובנשעןעלהערכתהידעבמישורהכיתתיואםב

) מלמד שהוא הדעת בתחום המורה 59%של ועל בציוני( כגוןחיצונייםמבחניםתלמידיו

המשובשקיבלו(55%)ארצייםמבחנים פחותממחציתמהמוריםמדווחיםכי לעומתאלו, .

ה על עבודתוכלפיהמורהשלעצמיתערכההתבסס תלקיטהערכתשלהצגהללמש,

[פורטפוליו] ,(41%)וידאובעזרתההוראהניתוחאו על בסקריםהתלמידיםתשובותאו

ל ה38%)המורהשלהוראהבנוגע במדינות לישראל, בהשוואה .)-OECDמתן יותר נפוץ

) המורה של בשיעור צפייה על המבוסס (80%משוב בציוני, חיצונייםמבחניםתלמידיו

הדיווחעל(.49%)המורהשללהוראהבנוגעבסקריםהתלמידיםתשובות(ו64%) שיעורי

בהשוואהOECD-בממוצעמדינותה10%-קבלתמשובהנשעןעלמקורותמידעאלוגבוהבכ

הנשעןעלהערכתהידעשלהמורהבתחוםלעומתזאת,מתןמשוב(.55 תרשים)לישראל

.OECD-(נפוץדווקאפחותבממוצעמדינותה50%הדעתשהואמלמד)רק
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מקור המידע  לפי – משוב על עבודתם בבית הספר שקיבלושיעורי המורים  :55 תרשים
 עליו נשען המשובש

 II.4.44,טבלהOECD (2020)מקור למידע: 

הערכתהידעשלהמוריםבתחוםהדעתשהםמלמדיםעשויהלשמשהזדמנותעבורםלמֵצב

וזאתלצדהאפשרותלזהותולמקדאתהאפיקיםשבהם ידע"במקצוע, אתעצמםכ"מומחי

ממחציתמהמוריםדיווחועלקבלתיותרהםיכוליםלשפראתידיעותיהם.בישראל,כאמור,

ה של ידע הערכת על המבוסס של1מורים.משוב ידע הערכת על המבוסס משוב קבלת

מהמוריםבמדינותאלו90%-מיותר–המוריםנפוצהבמיוחדבקזחסטן,ברוסיהובווייטנאם

מהמוריםדיווחועלכך.20%-רקכ–דיווחועלכך,ואילובפינלנדוספרדהיאיחסיתנדירה

 המחקר מחזורי ב2018-ו2013בין עלייה12-נרשמה משובמדינות על הדיווח בשיעורי

(.56 תרשים)מדינותנרשמהירידהדווקא7-המבוססעלהערכתהידעשלהמורה,ואילוב

ב המחקר עורכי עלOECD-לתפיסת וחשוב ייחודי מידע לספק הם גם יכולים התלמידים ,

למידהועלצורכיהם,ומתוךכךללמדעלאיכותההוראהועלהמורים.-תוצריתהליכיההוראה

 לתלמידים, הנוגעים המידע סוגי יותרמתוך שכיחה במבחנים הישגיהם על התבססות

מדינותה בממוצע כך, הוראה. תשובותיהםבסקרי כמעטשלושהOECD-מהתבססותעל ,

) במבחנים70%רבעים התלמידים הישגי על המבוסס משוב קבלת על דיווחו מהמורים )

80%מדינותהשיעורעומדעל21-בישראל;ב67%-במישורהכיתתיוהביתספרי)בדומהל

(דיווחושהמשובהתבססעלציוניתלמידיםבמבחניםחיצוניים64%ויותר(;כשנישלישים)

(דיווחועל49%ויותר(,וכמחצית)80%מדינותהשיעורעומדעל11-בישראל;ב55%)רק

 )רק תלמידים בקרב הוראה סקרי על הנשען משוב ב38%קבלת מדינות9-בישראל;

מהמוריםדיווחועלקבלת80%ר(.מבטמקרובמגלהכילפחותויות80%השיעורעומדעל

בלבד: מדינות בשלוש התלמידים של הללו המידע ממקורות אחד כל על המבוסס משוב

קזחסטן,רומניהורוסיה.גםבצ'כיה,בווייטנאםובלטביהנפוצהמאודקבלתמשובהמבוסס

עבורכלאחד80%עובריםסףשלעלמידעשמקורובתלמידים)אףכישיעוריהדיווחאינם

לאנמצאהתמונהאחידהשיש2018-ו2013משלושתמקורותהמידע(.ביןמחזוריהמחקר

בהללמדעלמגמותשינויבקבלתמשובהמבוססעלנתוניתלמידים.

                                                           
1
בישראללאנהוגההערכהשלידעהמוריםבתחוםהדעתבאופןסדורוסטנדרטיעלידיגורמימשרדהחינוך.

.עלכן,מפתהמדדיםלהערכתמוריםומורותמרכיביהידעבתחוםהדעתהםחלקאינטגרליוחשובבעםזאת
והואאף כלהמתמחיםלשםקבלתקביעות, ידעבתחוםהדעתהואבהכרחחלקמהערכהשל משובעל

 .הבדרגמוריםמנהלביתהספר,כחלקמהערכהלקידוםושלאפשרי,לפישיקולדעת

https://meyda.education.gov.il/files/Rama/mapt%20mmadim_2017.pdf
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 טאליס הקודם, המחקר למחזור 2013,2בהשוואה מגמהשלנרשבישראל רוב פי על מה

ירידהבשיעוריהדיווחעלקבלתמשובהנשעןעלמקורותהמידעשנבדקו.כך,נרשמהירידה

בשיעורהמוריםהמדווחיםעלקבלתמשובהנשעןעלהערכהעצמיתשלהמורה15%של

)מ עבודתו 2018-ב41%-ל2013-ב56%-כלפי של ירידה המורים11%(, בשיעור

המורהשללהוראהבנוגעבסקריםהתלמידיםתשובותלתמשובהנשעןעלהמדווחיםעלקב

38%-ל49%-)מ וירידהשל בהתאמה(, קבלתמשוב8%, על המוריםהמדווחים בשיעור

עלצפייהבשיעורשלהמורה)מ בהתאמה(72%-ל80%-הנשען משמאל56 תרשים), (.,

עלהערכת לעומתזאתנרשמהיציבותבשיעורהמוריםהמדווחיםעלקבלתמשובהנשען

)מ מלמד שהוא הדעת בתחום המורה של 59%-ל61%-הידע בהתאמה( ,56 תרשים),

.לשםהשוואה,המדינותהנוספותשבהןנרשמהמגמתירידהמובהקתבכלשלושתמימין(

מקורותהמידעהראשונים)למעשהבכלהארבעה(הןפינלנד,אסטוניהופורטוגל.

על קבלת משוב המדווחים  המוריםשיעורי שינוי בין מחזורי מחקר טאליס ב: 56 תרשים
 כלל המדינות –הנשען על מקורות המידע הבאים 


ביןמחזוריהמחקרהערה:  מוצגיםרקנתוניהןשלמדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים.רקכאשרהשינוי

מובהקסטטיסטיתמוצגהפערהמספרי.
II.4.39וטבלהII.4.11,תרשיםOECD (2020)מקור למידע: 

                                                           
2
ששתתוךמ מחקר במחזור המורים בשאלון שנכללו 2018מקורותהמידע רק בשאלוןארבעה, גם נכללו

 .2013המוריםבמחזורמחקר

אנגליה 14.3

1.0 סינגפור

לטביה

1.9 צ'כיה 5.1

9.7 הולנד -22.1

בולגריה 8.4

ניו זילנד 7.9

שנגחאי )סין( 4.6

רומניה

סלובקיה

קוריאה -11.0

5.6 אלברטה )קנדה( 8.2

יפן -10.9

5.6 מקסיקו 7.9

14.0 גאורגיה 17.9

8.5 צ'ילה

5.3 בלגיה פלמית 9.9

15.9 אוסטרליה 9.6

-4.3 אסטוניה -11.0

ברזיל

צרפת

נורבגיה -5.4

20.9 שבדיה 12.8

-7.9 ישראל

6.4 דנמרק

-14.7 פורטוגל -14.7

ספרד -2.8

8.2 איסלנד 7.4

3.5 איטליה

-6.7 פינלנד -6.4

שינוי באחוזים בין 2013 ל-2018

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

בשיעור של המורה  פייה הערכת הידע של המורה בתחום הדעת שמלמד
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מנםוא–צפייהבשיעורשלהמורה–אםכך,מקורהמידעהנפוץוהמשמעותילמתןמשוב

-מדינותהבהשוואהלפחותשכיחהשימושבועםזאת;נמצאכמקורהשכיחביותרבישראל

OECDמדינותנרשםשיעורנמוךיותרמבישראל.כמוכן,בין6-ולמעשהרקב,(55 תרשים)

המחקרנרשמה לצדבישראלמחזורי עלמקורמידעזה, משובהנשען מגמתירידהבמתן

מדינותנרשמהמגמההפוכהשלעלייהבמתןמשוב13-בואילושלושמדינותנוספותבלבד,

 )עהנשען בשיעור צפייה במדינות(.56 תרשיםל וגם בישראל, כי מעידים אלו ממצאים

לחלק רחוקהמלהפוך עודנה בונה משוב למתן כבסיס המורה של בשיעור צפייה נוספות,

עם אחד בקנה עולה הדבר ספר. בבתי מורים של החינוכית העשייה משגרת אינטגרלי

-מדינותהבממוצע15%מןהמוריםבישראל,ושיעורגבוהיותרשל10%הממצאולפיורק

OECDמדווחיםכיהםנותניםלעמיתיהםמשובהמבוססעלצפייהבשיעוריהםבתדירותשל,

-,בקזחסטן70%-פעמיםבשנהלפחות)שיעוריםגבוהיםבמיוחדנרשמובשנגחאי)סין(4

(.90%-,ובווייטנאם79%

אחדממקו-במבטפנים כל על קבלתמשובהנסמך הדיווחעל שיעורי רותהמידעישראלי,

גבוהיםיותרבבתיספרדובריערבית,בהשוואהלבתיספרדובריעברית,למעטשיעורידיווח

) המורה של בשיעור צפייה על הנשען משוב קבלת על בשיעורי55 לוחדומים הפערים .)

)משובהנשעןעלהערכתהידעשלהמורהבתחוםהדעתשהוא10%-הדיווחעומדיםעלכ

)הערכהעצמיתשלהמורהכלפיעבודתו(.30%-מלמד(ועדכ

מקור המידע לפי  –ו משוב על עבודתם בבית הספר שיעורי המורים שקיבל: 55 לוח
 עליו נשען שהמשוב

 המשוב נשען עליו שמקור המידע 
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

דוברי 

 עברית

בתי"ס 

דוברי 

 ערבית

 75% 70% 80% 72% צפייה בשיעור של המורה

 79% 63% 70% 67% ספרית -ציונים ברמה הכיתתית והבית

הוא בתחום הדעת ש הידע של המורההערכת 
 מלמד

59% 50% 56% 65% 

 66% 51% 64% 55% ציוני מבחנים חיצוניים של תלמידים שהמורה מלמד 

 62% 33% 43% 41% עבודתו  כלפיהערכה עצמית של המורה 

תשובות התלמידים בסקרים בנוגע להוראה של 
 המורה

38% 49% 34% 50% 

 ותק בהוראה

 הבדל אין אומנם כי נראה בראשיתבישראל המורים לשיעור הוותיקים המורים שיעור בין

) משוב שקיבלו 87%דרכם המידע89%לעומת במקורות נבדלים הם אך בהתאמה(, ,

(.כך,משובהמבוססעלצפייהבשיעורנפוץיותרבקרב57 תרשיםשהמשובנשעןעליהם)

) ותיקים)82%מוריםבראשיתדרכם מורים מבקרב מדיניות68%( לנוכח כצפוי, וזאת, ,)

ם.לעומתזאת,התמיכהוהליווישלמוריםבראשיתדרכםשכוללתביןהיתרצפייהבשיעוריה

אםבמבחניםחיצוניים) תלמידים, ציוני המבוססעל בהתאמה(60%לעומת39%משוב ,

) ספרי והבית הכיתתי במישור במבחנים 60%ואם הערכה69%לעומת וכן בהתאמה(, ,

,בהתאמה(נפוציםפחותבקרבמורים43%לעומת36%עצמיתשלהמורהכלפיעבודתו)

מוריםותיקים.משמעותהדברהיאשמשובהמבוססעלעדויותבראשיתדרכם,בהשוואהל

בדמותהישגיהתלמידיםנפוץיותרבקרבמוריםותיקים,וכךגםהערכהעצמית,המושתתת

ככלהנראהגםעלהניסיוןהמצטברשלהמורהבהערכהבכללובהערכהעצמיתבפרט.על

הדעת בתחום המורה של הידע הערכת על המבוסס משוב תלמידיםקבלת תשובות ועל

 בסקריהוראהדיווחושיעוריםדומיםשלמוריםותיקיםושלמוריםבראשיתדרכם.
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מקור המידע שקיבלו משוב על עבודתם בבית הספר, לפי שיעורי המורים  :57 תרשים
 ותק בהוראה לפי –עליו  נשען שהמשוב

 II.4.44,טבלהOECD (2020)מקור למידע: 

 תפיסות המורים בנוגע להשפעת המשוב. 12.4

מעברלחשיבותשאפשרלייחסלסרטוטמאפייניהמשובמבחינתשכיחותקבלתו,הגורמים

ומקורותהידעשהואנסמך עלדרכישנותניםאותו תלויהועומדתשאלתהשפעתו עליהם,

וחוללשיפור היהיעיל מידההמוריםחושביםשהמשובשקיבלו השאלהבאיזו העבודהוכן

בשנה שקיבלו למשוב אם המורים נשאלו טאליס במחקר עבודתם. ובדרכי בידיעותיהם

מדלאשקדמהלהעברתהסקרהייתההשפעהחיוביתעלעבודתם.תשובותיהםעשויותלל

ביחס הרוחשלהם הלך על גם אלא השפעתו, ועל קיבלו שהמורים איכותהמשוב על רק

למשוב.להלןשיעוריהמוריםשהשיבובחיוב,מקרבהמוריםשקיבלומשוב.

) בישראל משוב שקיבלו מורים חמישה מכל השפעה79%ארבעה לו הייתה כי דיווחו )

יןמגזריהשפה.שיעורזהגבוהמהשיעורחיוביתעלההוראהשלהם,ללאהבדלשלממשב

(.56 לוח)OECD-המקבילבממוצעמדינותה

מקרב  –שיעורי המורים שקיבלו משוב שהשפיע לטובה על ההוראה שלהם : 56 לוח
 המורים שקיבלו משוב

 
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

דוברי 

 עברית

בתי"ס 

דוברי 

 ערבית

 77% 80% 71% 79% על ההוראה  שהשפיע לטובהקבלת 

 השוואה, כ93%לשם לעומת כך, על דיווחו ובווייטנאם אפריקה בדרום 55%-מהמורים

מעניין58 תרשיםהצרפתית)בלבדמהמוריםבבלגיה43%-מהמוריםבצרפתובספרדו (.

 איננה משוב קבלת במדינותשבהן חינוך במערכות כי )לציין  תרשיםו52 תרשיםשכיחה

מורים54 ובעלהשפעהחיוביתעלעבודתם.(, שימושי גםאינםמוצאיםשהמשובשקיבלו

לקבלתמשובולשימושיםבמשוב.לפתיחותתרבותייםהנוגעיםהיבטיםייתכןשהדברמשקף

משמעותי משוב קבלת בין קשר נמצא במחקר שהשתתפו המדינות במרבית ועוד, זאת

כך,(.58 תרשים)שהשפיעלטובהעלההוראהשלהמורהוביןהוותקשלהמוריםבהוראה

היהמשמעותי המשובשקיבלו שיעורהמוריםבראשיתדרכםהסבוריםכי במדינותרבות,

ובעלהשפעהחיוביתגדולמשיעורהמוריםהוותיקיםהסבוריםכך.מגמהזונמצאהבישראל

(,והיאניכרתבמיוחדבמדינותמערב9%)פערשלOECD-(ובממוצעמדינותה5%)פערשל

מקבלים שמורים שהמשוב מהעובדה נובע זה שפער ייתכן וצרפת. בלגיה כגון אירופה

יותר,סדורומעוגןבתוכניותרשמיותכגוןפעילויותליוויוהנחיה.בראשיתדרכםהואמובנה
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 קרבמ, על ההוראה שלהם שהשפיע לטובהמשוב  שקיבלושיעורי המורים  :58 תרשים
 ותק בהוראה לפי – משוב שקיבלוהמורים 

 II.4.12תרשים,OECD (2020)מקור למידע: 

גםכישיעורהמורותהמדווחותעלקבלתמשובמשמעותיבעלהשפעהלטובהעל מסתמן

בשליש נכון הדבר כך. המוריםהמדווחיםעל גבוהמשיעור מהמדינותשהשתתפועבודתן

OECD-,בהתאמה(,וכןבממוצעמדינותה75%לעומת81%(,ובכללןישראל)16במחקר)

,בהתאמה(.70%לעומת72%)

 קבלת משוב בעקבותהיבטים בהוראה שהושפעו לטובה 

במחקרנשאלוהמוריםלארקאםלמשובשקיבלובשנההאחרונההייתההשפעהחיוביתעל

התבקשולפרטבאילוהיבטיםבהוראהחלשינויחיוביבעקבותקבלתו.עבודתם,אלאהםגם

שבממוצע למדרג דומה בישראל משוב מקבלת לטובה שהושפעו ההיבטים מדרג ככלל,

ה גבוהיםOECD-מדינות היבט בכל לטובה השפעה שציינו בישראל המורים שיעורי :

ה בממוצע המקבילים להםOECD-מהשיעורים דומים לפחות בעקבות(.59 תרשים)או

 )משובקבלת בישראל המורים מן שלישים כשני שיפור64%משמעותי, על מדווחים )

על מדווחים בישראל ממחציתמהמורים ויותר בכישוריהםהפדגוגייםבהוראתהמקצועות,

לשפראתהלמידה) בניהולהכיתה)55%שיפורבשימושבהערכותתלמידיםכדי (54%(,

) תחוםהדעתהנלמד ובהבנהשל בידע אפ51%וכן כללייםהחוצים(. לראותהיבטים שר

משמעותי. משוב קבלת בשל נרחבת חיובית השפעה נצפתה כאמור ובהם דעת, תחומי

כךשרקכשלישמהמורים ייעודיותמצומצמתיותר, שיטותהוראה ההשפעהעל לעומתם,

מיוחדים) לטובהבשיטותלהוראתתלמידיםעםצרכים שינוי מדווחיםעל (,35%בישראל

כח )ורק רב20%מישית בסביבה להוראה בשיטות שיפור על מדווחים רב-( או -תרבותית

אלו, בשיטות להשתמש מהצורך גם נגזרים הסתם, מן האחרונים, השיעורים לשונית.

בהתאםלהרכבהתלמידיםבכיתה/בביתהספר.

  



123 
 

שיעורי המורים שהמשוב שקיבלו על עבודתם בבית הספר חולל שינוי חיובי  :59 תרשים
 מקרב המורים שקיבלו משוב –בהוראה שלהם בהיבטים הבאים 

 II.4.13ותרשיםII.4.50,טבלהOECD (2020)מקור למידע: 

נמצאכימוריםבבתיספרדובריערביתשקיבלומשובבשנההאחרונהיישראל-במבטפנים

עלנוטים המשוב השפעהחיוביתשל עבריתעל דוברי ספר מעמיתיהםבבתי יותר לדווח

) לשפר57 לוחמרביתההיבטיםשנבדקו ובעיקרשיפורבשימושבהערכתתלמידיםכדי ,)

-תרבותיתאורב-בהתאמה(,וכןשיטותלהוראהבסביבהרב,50לעומת69%אתהלמידה)

לעומת61%,בהתאמה(והידעוההבנהשלהםבתחומיהדעת)15%לעומת34%לשונית)

,בהתאמה(.48%

שיעורי המורים שהמשוב שקיבלו על עבודתם בבית הספר חולל שינוי חיובי : 57 לוח
 מקרב המורים שקיבלו משוב – הבאיםבהוראה שלהם בהיבטים 

 
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 67% 63% 55% 64% גוגיים בהוראת המקצוע שאני מלמדכישורים פד

 69% 50% 50% 55% הלמידהשימוש בהערכות התלמידים כדי לשפר את 

 59% 53% 45% 54% ניהול הכיתה

 61% 48% 45% 51% הדעת שאני מלמדדע והבנה בתחומי י

 41% 32% 35% 34% הוראת תלמידים עם צרכים מיוחדיםשיטות ל

 34% 15% 18% 20% לשונית-תרבותית או רב-בסביבה רבשיטות להוראה 

 מאפייני המשוב המשמעותי

המורים של ההוראה על מיטבית השפעה יש למשוב שבהם התנאים על ללמוד אפשר

 שקיבלו המשוב נסמך שעליהם המידע מקורות בין הצלבה כמות–באמצעות מבחינת

וביןתפיסותיהםבדברהשפעתהמשובעלההוראהשלהם.–מקורותהמידעומאפייניהם

:בכלהמדינותשהשתתפובמחקרנמצאכיככלנשען עליהם המשובשמספר מקורות המידע 

נוטים הם כך עליהם, נסמך קיבלו שהמורים שהמשוב מקורותהמידע מספרםשל שגדול

יותרלדווחכיהמשובמשמעותיובעלהשפעהחיוביתעלעבודתם.קשרזהנשמרגםלאחר

ביתהספר(ועלמאפייניהרקעשלהמורים)גיל,מגדר,ותקבהוראהבעלתתביקורתש שמּו

היקףמשרתם.ברם,בישראלקשרזההואהחלשביותרבהשוואהלכלהמדינותשהשתתפו

במחקר.

:בישראלנמצאשמוריםשדיווחועלקבלתמשובעליהם נשען המשובשמקורות המידע  סוג

הנשעןעלהערכתהידעשלהםבתחוםהדעתאועלצפייהבשיעורשלהםנוטיםיותרלדווח

תתש שמּו לאחרכיהמשובמשמעותיובעלהשפעהחיוביתעלעבודתם.קשרזהנשמרגם

היקףעלביקורת ועל הספר( בבית בהוראה ותק מגדר, )גיל, מורים של הרקע מאפייני
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רובנמצא עלפי אףכי במחקרנמצאהתמונהדומה, במדינותרבותשהשתתפו משרתם.

קשרגםעםקבלתמשובהנשעןעלציוניתלמידיםבמישורהכיתתיוהביתספריועלהערכה

עצמיתשלהמורהכלפיעבודתו.

 קבלת משוב משמעותי ובין שביעות ר וןבין  קשרהעל: -מבט

)משתנהמסביר/בלתי משמעותי קבלתמשוב בין ישקשר אם ללמוד ניסו טאליס במחקר

ההוראה וממקצוע הספר בבית העבודה מסביבת המורה של הרצון שביעות ובין תלוי(

מוסבר/תלוי ,()משתנה מגדר, )גיל, מורים של רקע מאפייני על בקרה בהתוך וראהותק

.בביתהספר(ועלהיקףמשרתם

בישראל במחקר, שהשתתפו המדינות בכל ולמעשה , בין חיובי קשר משובנמצא קבלת

מוריםשלתפיסתםקיבלומשובמשמעותיכלומר,שביעותהרצוןשלהמורה.לביןמשמעותי

העבודהשהביאלידישיפורבהוראהשלהםנוטיםלדווחעלשביעותרצוןרבהיותרמסביבת

שלהםוממקצועההוראה.


