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 ספרי הבית האקלים .4

שלשביתהספרהואסביבתהעבודההעיקריתשלהמורהוהמקום בומתרחשחלקהארי

,אםישירותביתספריהשפעהשלממשהלמידה.מחקריםמראיםכילאקלים-הליךההוראה

עלה לאקלים.וועלרווחתםבבביתהספרשלהתלמידיםלימודייםההישגיםואםבעקיפין,

 גם חיובי קשר ספרי החוללותהיבטילהבית תחושת זה ובכלל למורים, הנוגעים שונים ם

העצמיתשלהם,תחושתהביטחוןוהמוגנותשלהםוהמחויבותשלהםלעבודתם.אקליםבית

למנותאפשראלוםספריהואמדדכוללניהטומןבחובוממדיםפיזיים,חברתייםואקדמיים.ע

מורים ויחסי בכיתה, משמעת הספר, בבית בטיחות מול -אלימות נוגעים–תלמידים כולם

-התלמידיםוהמורים,להזדמנויותלהוראהוללמידהולתוצאותתהליכיההוראהשללרווחתם

 כנגזר מכך,למידה. התחושת המוגנות וכן והביטחון האקלים יספרבית כוהוערוהכיתתי

כבודבועבריינותואלימותבאירועישעסקוהיגדיםובושאלוןלמנהלאמצעותטאליסבמחקרב

בביתהספר,הדדי השונים הגורמים בין וכן למורה משמעתהיגדיםובושאלון המעריכים

.תלמידים-יחסימוריםובכיתה

 באירועי אלימות מעורבות .4.1

ככלשהם אלימותובריונותמשקפיםאתתפיסתם, המנהליםעלאירועי דיווחי ישלזכורכי

ואליהםונחשפולאירועיםאלהמודעים דווקאבהכרחאתמידתההישנותשלאירועיםלא, ו

ואל על אור ולשפוך ללמד בכך יש אך בפועל, תחושת הספר. בבית מדיווחיהמוגנות

 שבועשלאחתלבתדירותט'-'זבכיתותבריונותהמתרחשיםואלימותהמנהליםעלאירועי

15 לוחו11 תרשים)לפחות סוגים( שלושה כי אלימותנפוציםבישראלעולה אירועי :של

מן10%-25%-)כאלימותמילוליתואלימותפיזיתבקרבתלמידים,וכןחבלהברכושוגניבות

מן2%-יחסית)עדכנדירים(,ואילוארבעתסוגיהאלימותהנותריםיהםהמנהליםדיווחועל

גבוהיםבישראל הנפוציםובריונותאלימותשיעוריהדיווחעלאירועיהמנהליםדיווחועליהם(.

ה מדינות בממוצע המקבילים השיעורים OECD-מן הגבוהים. הדיווח שיעורי כי לעין בולט

שלאחתבתדירותרחשיםתלמידים,המתבקרבאלימותמילוליתלביותרנוגעיםלאיומיםאו

ל לפחות כרבע–שבוע המנהלים מן 26%)בישראל לעומת ( כשביעית (14%)בלבד

שלאיומיםאואלימותמילוליתאירועיםכך.מדווחיםעלOECD-בממוצעמדינותהעמיתיהםמ

35%-)כדרוםאפריקהבניוזילנדובנפוציםמאודבבלגיה)בעיקרהפלמית(,תלמידיםקרבב

,אסיהמזרח(במדינות1%-יריםיחסית)פחותמונד,דיווחועלכך(,יותראףו,המנהליםמן

יפן,קוריאה,שנגחאי)סין(וקזחסטן.

תלמידיםהמובילהלפגיעהפיזיתבקרבמדווחיםעלאלימותמןהמנהליםבישראלכשמינית

כלבהערכיםהמקבילים(.ערךזההואהגבוהמOECD-בממוצעמדינותה2%לעומת13%)

8%בברזיל,9%ספרתי)-בכלהמדינותשיעורהדיווחהואחד:המדינותשהשתתפובמחקר

זהבמלטהובטורקיהופחותמ כן, כמו מהמנהליםבישראלכמעטעשיריתביתרהמדינות(.

ברכ חבלה על וומדווחים ש )על 9%גניבות ה3%לעומת מדינות OECD-בממוצע רק(.

(נרשמושיעורידיווחגבוהים21%(ובעיקרבדרוםאפריקה)11%(,ברזיל)10%בבולגריה)

יותר.

הוריםוכלהמורים,המנהלים,הובעיניקובעיהמדיניותבעינימקורלדאגההםיםאלוממצא

החינוך במערכת שקשור מי ובמדינות בישראל ש, נפוצים, אלו אלימות אירועי נוכחלבהן

קתםהשפע שנופלים התלמידים רווחת על והמתמשכת והניכרת רבן רגשיתמבחינה

 שלהם, המוגנות תחושת על וחברתית, נםביטחועל וכנגזר העצמי מכך גם הישגיהםעל

הלימודיים.
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צוותביתהספרנפוציםפחותמצדמוריםאומצדלעומתזאת,איומיםאוהתעללותמילולית

בהןאלימותמצדצוותשהמדינותם(.ישראלנמניתע,בהתאמה3%לעומת0.2%בישראל)

10%-מיותרבהןש,ברזילממבלגיההפלמיתו,הלדוגמ,ביתהספרנדירהיחסית)להבדיל

רמתהעקה,עלרווחתהתלמידיםשלממשהשלכותזואלימות.למןהמנהליםדיווחועלכך(

ושלהם ואף והמוגנות, הביטחון תחושת מידת ביתר.(מהמערכת)נשירהתםהתמדעל

הדיווחשלהמנהליםבישראלדומיםלממוצעמדינותה -אירועיהאלימותוהבריונותשיעורי

OECD.(2%-עדכ1%)בלבדזעומים,ועומדיםעלאחוזים

והבריונות המתוארים  האלימות שיעורי המנהלים המדווחים כי אירועי: 11 תרשים

 OECD-בישראל ובממוצע מדינות ה – בשבוע פעם לפחות הספר בביתמתרחשים 

 
I.3.42,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

לפחות:אירועיאלימותתדיריםונפוציםבבלגיההפלמית,בברזיל,באנגליהובדרוםאפריקה

המנהלים10% מן אלימותבתדירותבמדינותאלו קיוםאירועי על אחתלשבועדיווחו של

אףכיישראלאינהעליהםנשאלו.שלפחות,בעבורלפחותשלושהמשבעתאירועיהאלימות

תלמידיםבקרבאלימותמילוליתופיזיתישלתתאתהדעתולפעוללמיגור,תנאיזהלעעונה

.,לנוכחשיעוריהדיווחהגבוהיםבבתיהספרבישראלוכןחבלהברכושוגניבות

מתרחשים המתוארים והבריונות  האלימות אירועיהמנהלים המדווחים כי שיעורי : 15 לוח
  בשבוע אחת פעם לפחות הספר בבית

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 20% 29% 14% 26% איומים או אלימות מילולית בקרב תלמידים

 3% 17% 2% 13% פיזיתאלימות בין תלמידים המובילה לפגיעה 

 7% 10% 3% 9% חבלה ברכוש וגניבות

תלמיד או הורה מדווח על קשר בלתי רצוי בין 

 תלמידים במרחב האלקטרוני
2% 3% 3% 1% 

תלמיד או הורה מדווח על פרסום מידע פוגעני על 
 תלמידים באינטרנט

2% 2% 2% 1% 

 0% 2% 1% 1% שימוש/אחזקה של סמים ו/או של אלכוהול

איומים או התעללות מילולית של מורים או של צוות 
 בית הספר

0% 3% 0% 1% 

פנים -במבט שיעורי כי נמצא ישראלי מנהלים של הדיווח שלסוגיהמרביתעל אירועים

עברית,בהשוואהלבתיגבוהיםיותרהאלימותוהבריונותבקרבתלמידים ספרדוברי בבתי

בעיק ניכרים הפערים ערבית. דוברי בספר אלימות על בדיווח המובילהקרבר תלמידים

,בהתאמה(ועלאיומיםאואלימותמילוליתבקרבתלמידים3%לעומת17%לפגיעהפיזית)

,בהתאמה(.20%לעומת29%)
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 למחזור הבהשוואה טאליס 2013מחקר נרשם בישראל חד גידול שיעורב15%של

עלהמנהליםשדיווחו איומיםאו פיזיתבריונותעל (27%-ל12%-)מ1תלמידיםקרבבלא

.(12 תרשים) על המדווחים המנהלים בשיעור יותר חד גידול נרשם זילנד בניו כךרק

ש19%) לזה דומה גידול נרשם באנגליה ואילו בלטביה,(15%)ישראלב(, זאת לעומת .

 ואלברטה אסטוניה קרואטיה, י(קנדה)צ'ילה, נרשמה של רידה בדיווחי10%-מיותר

עלאירועיםאלו.המנהלים

 שיעורי המנהלים המדווחים כי אירועישינוי בין מחזורי מחקר טאליס ב: 12 תרשים
כלל  – בשבוע פעם לפחות הספר והבריונות המתוארים מתרחשים בבית האלימות
 המדינות


ביןמחזוריהמחקרמוצגיםרקנתוניהןשלהערה:  מדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים.רקכאשרהשינוי

ובהקסטטיסטיתמוצגהפערהמספרי.מ

I.3.13,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 עלייה המחקר מחזורי בין נרשמה בישראל 8%של אלימות על הדיווח בקרבבשיעורי

ניוזילנדבגםבפינלנדו.(2018-ב13%-ל2013-ב5%-תלמידיםהמובילהלפגיעהפיזית)מ

(.בתדירותשלשאראירועיהאלימותוהבריונותלאחל2%-כ –)קטנהנרשמהמגמתעלייה

ו בישראל, ממש של שינוי המדינותכך במרבית במחקרגם המדינותשהשתתפו במיעוט .

                                                           
1
התעללות אלימותמילוליתבקרבתלמידים)או 'איומיםאו ההיגדיםשנכלליםהם: במחזורהמחקרהנוכחי

ואילובמחזור הורהמדווחעלפרסוםמידעפוגעניעלתלמידיםבאינטרנט', 'תלמידאו וכן מילוליתאחרת('
 אחרותשלבריונותלאפיזית('.נכללההיגד'איומיםאוהתעללותמילוליתבתלמידיםאחרים)אוצורות2013

19.3 ניו זילנד

12.8 בלגיה פלמית

פינלנד

14.6 אנגליה

ברזיל

שבדיה

צרפת

14.9 ישראל

בולגריה

מקסיקו

נורבגיה

-11.1 אלברטה )קנדה( -4.4

הולנד

רומניה

-11.0 אסטוניה

-14.1 לטביה

6.6 סלובקיה

-7.9 פורטוגל

-6.2 ספרד

סינגפור

דנמרק 5.5

-10.1 קרואטיה

-11.9 צ'ילה -5.1

איטליה

איסלנד

צ'כיה

גאורגיה

יפן

-6.3 קוריאה

שנגחאי )סין(

שינוי באחוזים בין 2013 ל-2018

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45% %

לא פיזית מצד תלמידיםאיומים או בריונות 
  איומים או התעללות מילולית של מורים או צוות

בית הספר
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רומניהבגניבות)עלברכושובשיעוריהדיווחעלחבלה(2%-קלה)שלכנרשמהדווקאירידה

בו מנהלים דיווחי של השינוי במגמות גם נרשמה דומה ותמונה אוספרד(, איומים על

צ'ילה,לעומתעלייהבו(קנדה)אלברטהבמוריםאוצוותביתהספר)מצדהתעללותמילולית

(.12 תרשים()5%-בכולןהשינויביןמחזוריהמחקרעומדעלכ–דווקאבדנמרק

בתיספרבבישראלנרשמההשוניםאלימותהאירועיחלקמעלייהחדהבשיעוריהדיווחעל

בתיואילוב,(17%-ל4%-,אלימותפיזית:מ29%-ל12%-דובריעברית)אלימותמילולית:מ

(ואףירידה20%-ל17%-דובריערביתנרשמהעלייהקלהבלבד)אלימותמילולית:מספר

(.3%-ל11%-)אלימותפיזית:מ

תלמידים דיווחי אךמבוססיםעל המיצ"ב, אלימותובריונותנבחניםגםבמדדי היבטיםשל

הד2ונוגעיםלקיוםהאירועיםבחודששקדםלהעברתהשאלון. יווחבמיצ"בתשע"חשיעורי

ז' כיתות תלמידי -בקרב גבוהים האלימות היבטי מרבית על טאליסמהט' במחקר נתונים

המילולית–עלפינתוניהמיצ"ב,במרביתמדדיהאלימות,.לעומתזאתלהםאודומים2018

והפיזית לתשע"ח–כאחד תשע"ג השנים בין ירידה מגמת למחזוריות)המקבילנרשמה

האחרונים( ועוד,טאליס זאת  . במיצ"ב התלמידים מדיווחי תשע"ח כי עולה אירועימרבית

אלימותה דוברי ספר בבתי יותר עבריתשכיחים ערבית, דוברי ספר לבתי אובהשוואה

 דומים לפחות במחקרבדומהוזאת3,בשיעורםלהם המנהלים מדיווחי העולים לממצאים

 טאליס.

 משמעת בכיתה .4.2

הסכמתםעםהיגדיםהנוגעיםלשמירהמידתט'על-המוריםבכיתותז'נשאלובמחקרטאליס

 בכיתתם, וסדר משמעת והשלכותיהןלעל לוהפרעות האווירה לימודית. עד פחותכרבע

מדווחיםמ בישראל מהמורים 4שליש בדומהמשמעתבעיותעל השיעור, במהלך בכיתה

מהמוריםמדווחיםעלאיבודזמןרב30%-כבישראל,.(16 לוח)OECD-מדינותהבלממוצע

נרגעים שהתלמידים ועד תלמידים הפרעות בשל השיעורמהשיעור ומתחילת 26%-,

מהמוריםמדווחיםעלרעשרבבכיתהשמפריעלהוראה.שיעורדומהשלמוריםלאהסכימו

 נעימה. לימודים אווירת ליצור משתדלים התלמידים זאתכי לממוצע,כאמור,כל בדומה

בעיותעלקרי5בהןהמוריםמדווחיםעלאקליםמשמעתיירוד,ש.מדינותOECD-מדינותהב

6ספרד,בלגיה,צ'ילה,איסלנד,פורטוגלודרוםאפריקה.משמעתתדירותיותר,הןברזיל,

בקרבמוריםבבתיספרדובריעברית,שיעוריהדיווחעלבעיותמשמעתבכיתהגבוהיםיותר

ה בכל בכיתהלנוגעובעיקר הרוחות להרגעת עד השיעור בתחילת רב זמן להמתין צורך

                                                           
2
ראובאתרראמ"ה:להרחבה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/Aklim_2018.htm 
3
תלמידים,ונדליזםוגניבותקרבבמילוליתאלימותפיזיתאואלימותט'על-שיעוריהדיווחשלתלמידיכיתותז'
גבוהיםיותרבבתיספרדובריעבריתבהשוואהלבתיספרדובריערבית;שיעוריהדיווחפגיעהמצדמוריםו

הדיווחעלחבורותאלימותגבוהיםיותרבבתי שיעורי ואילו השפה, מגזרי עלסחיטהואיומיםדומיםבשני
 .וגנותעדרתחושתמיבבתיספרדובריערביתיותרתלמידיםמדווחיםעלהספרדובריערבית.ועםזאת,

4
צויןאחרת,שיעוריהמוריםהמסכימיםעםההיגדמתייחסיםלמוריםשבחרו"מסכים"כןלאורךהדוח,אלאאם

מאוד"או מ"מסכים "לאתוך מסכים", לא "כלל התשובה: אפשרויות וארבע "מסכים" "מסכים-מסכים",
מאוד".

5
-חיםעלהפרותמשמעתו/אופחותממדוושמהמוריםבמדינה40%-מיותרמארגניהמחקרקבעוסףשל

ירודאםהיא60% מדינהנחשבתבעלתאקליםמשמעתי מהמוריםשמדווחיםעלאווירהלימודיתנעימה.
לפחות.היגדים2עונהעלהתנאיםהנ"לבעבור

6
אלימותמעורבותבאירועיהבהן,לפידיווחיהמנהלים,שהמדינותעםברזיל,בלגיהודרוםאפריקהנמנוגם

תדירהיותר.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/Aklim_2018.htm
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ספרמוריםבמה23%לעומת33%) ובתי ערבית( מפריעללימודיםשבכיתהלרעשדוברי

,בהתאמה(.18%לעומת29%)

 בכיתה משמעתבעיות  על דיווחי מורים: 16 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

כשהשיעור מתחיל עליי לחכות זמן רב עד 
 שהתלמידים נרגעים

30% 28% 33% 23% 

 26% 30% 29% 29% אני מאבד זמן רב מהשיעור בגלל הפרעות תלמידים

 18% 29% 26% 26% יש בכיתה הזאת הרבה רעש המפריע ללימודים

התלמידים בכיתה משתדלים ליצור אווירת לימודים 
 נעימה

74% 71% 73% 79% 

:לאומינרשמהמגמהמעורבת-במבטבין,2013קודם,טאליסהמחקרהבהשוואהלמחזור

 המדינות מן ובחלהבחלק משמעת, בעיות על הדיווח בשיעורי אחרותירידה עלייהחלה

.(13 תרשים)דווקא

על בעיות המדווחים  המוריםשיעורי שינוי בין מחזורי מחקר טאליס ב: 13 תרשים
 כלל המדינות –משמעת בכיתה 

ביןמחזוריהמחקרהערה:  מוצגיםרקנתוניהןשלמדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים.רקכאשרהשינוי

מובהקסטטיסטיתמוצגהפערהמספרי.
I.3.14,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

הולנד

ברזיל

צ'ילה

ספרד

4.3 פורטוגל

איסלנד

8.8 בלגיה פלמית 6.8

6.9 קוריאה 5.0

צרפת

פינלנד

-4.7 סינגפור -4.9

-5.3 ישראל

4.6 ניו זילנד 4.4

אוסטרליה

-4.1 שבדיה

אלברטה )קנדה(

-3.2 סלובקיה

איטליה

אנגליה

-4.9 לטביה

4.0 בולגריה -3.1

מקסיקו

-3.6 דנמרק

-6.3 אסטוניה -3.5

-19.8 נורבגיה

-2.9 צ'כיה

4.9 רומניה 2.8

קרואטיה

-3.3 יפן

גאורגיה -1.9

-2.8 שנגחאי )סין(

שינוי באחוזים בין 2013 ל-2018

0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70% %

כשהשיעור מתחיל עליי לחכות זמן רב עד 
שהתלמידים נר עים

הרבה רעש המפריע ללימודים יש בכיתה זאת
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בדיווחיהמוריםרקבנוגעלצורךבהמתנהארוכהעד(5%-)שלכ,בישראלנרשמהירידהכך

 בשיעורלהרגעת בתחילת בין.הרוחות לאומי-במבט נרשמה במגמת מדינות11-ירידה

ניכרתבנורבגיהירידה) לצד(20%: נרשמהעלייה)שמדינות6, ניכרתבבלגיהעלייהבהן

שינויבישראללאחלבשארהיבטיהמשמעתהכיתתית(.7%-כ:,ובקוריאה9%-כ:הפלמית

מכל בבחינת המחקר. מחזורי בין ממש של ההיבטים ניכרתול בין 2018-ל2013הרעה

היבטיםשלמשמעתבבולגריה,בבלגיההפלמיתובניוזילנד,וזאתלעומתצ'כיה,3-בלפחות

בהןנרשמההטבהבמשמעתהכיתתית.ש,אסטוניהוסינגפור

נתוני םכאמור, לבחון ויש מורים, דיווחי על מבוססים אלו הסתייגויותוךתםולפרשאותם

ומגבלותשלדיווחעצמי.מעברלהטיותתרבויותבדגמיהדיווח,שינוייםבדיווחיכוליםלנבוע

 בפרקטיקות משינויים גם אלא התלמידים, של בהתנהגויות משינויים רק הוראההלא

פרונטלית(ה)לדוגמ מהוראה יותר רועשת סביבה מזמנת בקבוצות הוראה מה, דגשוכן

פיתוחמקצועירונותעלבשניםאחשהושם או מוריםוהבדלימבניהולכיתה, גילבין הבדלי

ומהלא.לדווחעליהתפיסההנוגעיםלמהנחשבהפרתמשמעתשראוי

תלמידי במדיווחי ז'ם ה-כיתות בכל יותר שלילית תמונה עולה בתשע"ח במיצ"ב נוגעט'

(מהתלמידיםדיווחו67%הפרותסדרובעיותמשמעתבכיתה.כשנישלישים)ןשללשכיחות

וכמעטשלושהרבעיםמהם) להרעיש, המוריםצריכיםלחכותשתלמידיםיפסיקו (71%כי

.עםלמהלךהשיעורומפריעיםבכיתהובלגןרעשעושיםהתלמידיםקרובותלעיתיםדיווחוכי

ב שיפור של מגמה עולה המיצ"ב מנתוני בכיתהזאת, תלמידים של תשע"גהתנהגות בין

לתשע"ח.

 והמורים על: קשר בין אקלים משמעתי בכיתה ומאפייני הכיתה-מבט

 ללמודעל בנוגעגורמיםהמסביריםשונותבתחושתהמוריםהבמחקרטאליסנעשהניסיון

.בישראל)משתנהמוסבר/תלוי(צורךשלהםבשיפורהמשמעתבאקליםהמשמעתיבכיתהול

במחקר ככלששיעורםשלתלמידיםעםבעיות,כצפוי,נמצאובמדינותרבותשהשתתפו כי

צורךעלובעיותמשמעתרבותיותריותר,כךמוריםמדווחיםעלבוהגבכיתההתנהגותיות

 היבטי בשיפור .בכיתההמשמעת שיעור עם גם נמצא דומה שלהקשר מרקע תלמידים

בניגודלכךהגירה/עלייה נמצא. כלומרככלעםשיעורםשלתלמידיםמחונניםהפוךקשר ,

עלפחותבעיותמשמעתוהצורךבשיפורנוטיםלדווחכךמורים,יותרששיעורםבכיתהגבוה

המשמעתבכיתה יותרהיבטי תקפיםגםכאשרנעשתהבקרהעל.קטן נמצאו קשריםאלו

ותקבהוראה(. היקףמשרה, מורים)מגדר, רקעשל ביןנמצבישראלמאפייני שניאקשר

 מורים של רקע הלביןמאפייני בכיתה: המשמעתי משרהאקלים והיקף בהוראה ותק

בעליותקרביותרהם)הקשוריםזהבזה(.ככלשהמוריםמועסקיםבהיקףמשרהגדוליותרו

בעיותמשמעתופחותצורךבשיפורהמשמעת.מדווחיםעלפחותםבהוראה,כךה

תחושת חוללות עצמית ויישום פרקטיקות הוראה ,משמעתיעל: קשר בין אקלים -מבט

בחינתהקשרביןמדדיאקליםומשמעתכיתתיתלביןפרקטיקותהוראהשהמוריםמיישמים

עשויהלשפוךאורעלשאלהמרכזית:האםובאיזומידההםבכיתהותחושתהמסוגלותשל

תלמידים הישגי לבין בכיתה ומשמעת אקלים בין הפרקטיקותבאמצעותווכיםמת 7הקשר

שהמוריםמיישמיםותפיסתהמסוגלותשלהם?

אקליםהמשמעתיבנוגעלאילומשתניםמוסבריםעלידיתחושתהמוריםנבחןבמחקרעלכן,

בכיתהוהצורךשלהםבשיפורהמשמעת)משתנהמסביר/בלתיתלוי(אגבבקרהעלמשתני

                                                           
7
ועד תלמידים. נגיעהלהישגי לו במוריםעצמםואין מחקרטאליסעניינו הואמאפשרללמודעלייודגשכי ין,

 קשוריםלהישגיתלמידים.כיהםקשריםביןמדדיםאשרבמחקריםאחריםנמצא
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מוריםשמדווחיםעלהפרותמשמעתרבותרקעשלמוריםומאפייניכיתה.בישראלנמצאכי

ו בכיתתם יותר פחותעל בטוחים לחוש נוטים המשמעתי האקלים בשיפור יותר רב צורך

ללמידה מהשיעור זמן להקדישפחות יותר(, נמוכה תחושתחוללותעצמית )קרי ביכולתם

ולהפעילבתדירותנמוכהיותרפרקטיקותהוראה קדמותהמקונסטרוקטיביסטיותולהוראה,

מתןמשימותשאיןלהןפתרון)כגון:ידעשלהבניהומעודדותגבוהמסדרחשיבהמיומנויות

מאליו ומובן אשרמשימות את בקשהמחייבות ביקורתי, באופן לחשוב התלמידים

מהתלמידיםלעבודבקבוצותקטנותכדילהגיעלפתרוןמשותףלבעיהאומשימה,אולבקש

ככלהיאש.משמעותהדברתהדרךלפתרוןמשימותמורכבות(אבכוחותעצמםמהםלבחור

יותר נמוכה בכיתה המסוגלות,שהמשמעת תחושת רק לא נפגעת כך המורים, לתפיסת

הםשל פוחת גם אלא ובמשך בפועל, להוראה מקדישים שהם לפרקטיקותעיקרהזמן

 החיוניותלקידוםלמידהמשמעותית.

 תלמידים-יחסי מורים .4.3

 טאליס במחקר נשאלו מידתהסכמתם על יחסיעםהמורים של היבטים הבוחנים היגדים

-מורים כדיתלמידים, מידהללמוד ובאיזו אלו, עם אלו מסתדרים ותלמידים מורים עלכן

יםתלמיד-יםמוריחסיאודותעלמדיווחיהמוריםאקליםביתספריהתומךברווחתהתלמידים.

 כי בישראלעולה במרבית ולמעשה במחקרהמדינות, מורים,שהשתתפו בין היחסים

שיעוריההסכמהעםכלאחדמןההיגדיםעומדיםעל.מאודטוביםט'-כיתותז'בלתלמידים

מןהמוריםבכיתות94%כך,.(17 לוח)OECD-מדינותהב,והםדומיםלממוצעלפחות90%

-ז' לה, שנזקקים לתלמידים נוספת עזרה מספק הספר שבית מסכימים בישראל 93%ט'

מאמינים אף המורים ומרבית אלו, עם אלו היטב מסתדרים ותלמידים שמורים מסכימים

(.90%(ומתענייניםבמהשישלתלמידיםלומר)92%בה)שרווחתהתלמידיםחשו

-במבטפנים ספרדובריהמוריםישראלי,דיווחי דיווחינמוכיםיותרבהשוואהלערביתבבתי

ספרדובריעבריתבכלה רווחתהשלחשיבותבדברםתפיסתהמורילנוגעעמיתיהםבבתי

בהתאמה97%לעומת78%התלמידים) ו, ,93%לעומת82%בדבריהם)התעניינותשל(

(.בהתאמה

 יםתלמיד-מורים יחסי דיווחי מורים על: 17 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

אם תלמיד זקוק לעזרה נוספת, בית הספר מספק לו 
 אותה

94% 92% 94% 93% 

אלו  מסתדרים היטבבדרך כלל המורים והתלמידים 

 עם אלו
93% 96% 94% 90% 

 78% 97% 96% 92% רוב המורים מאמינים שרווחת התלמידים חשובה

 82% 93% 93% 90% רוב המורים מתעניינים במה שיש לתלמידים לומר

בישראל,לאחלו2013קודם,טאליסהמחקרהמענייןלצייןכיבהשוואהלמחזורבהקשרזה

ירידהקלההבנרשמה,ועםזאת(14 תרשים)תלמידים-בתפיסתיחסימוריםשינוייםניכרים

ההסכמהעםההיגד2%-כשל מוריםותלמידיםמסתדריםהיטבכללבדרךולפיובשיעורי

בדיווחעלהיבטמובהקתירידהבהחלהשהמדינההיחידהישראלהיאלמעשה.אלועםאלו

וזאתלעומת מחזוריהמחקר, חלהשמדינות8זהבין רובשלעלייה)בהן חוץ,2%עלפי

,בבחינתמכלולההיבטים(.6%בהנרשמהעלייהשלשיטליהאמ ניכר2018-ל2013בין

3-בשיפור היבטים מוריםלפחות יחסי מקסיקו,-של קוריאה, גאורגיה, בצרפת, תלמידים

 .לפחותהיבטים2-רקבפורטוגלנרשמההרעהב,ו)סין(וסינגפורשנגחאי
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 ישראל – תלמידים-על יחסי מוריםבדיווח  טאליס מחקר מחזורי בין שינוי : 14 תרשים

I.3.49,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

(דיווחו49%ט')-כיתותז',מנתונימיצ"בתשע"חעולהכירקכמחציתמתלמידינוסףעלכך

(דיווחועליחסי73%עליחסיקרבהואכפתיותביןמוריםותלמידים,וכשלושהרבעיםמהם)

מחנךהכיתהבקר ותלמידיםלהואכפתיותבין זאת. נתוניםבכל תניכרמידהבנמוכיםאלו

.2018המוריםבמחקרטאליסמדיווחי

 


