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 פרקטיקות הוראה והערכה . 9

ההוראהבעידןהנוכחידינמיתיותר,מאתגרתותובעניתמבעבר.מצופהממוריםוממנהלים

ולפתחב להתאים לכללרציפותלחדש, לאפשר כדי וזאת שלהם, אתפרקטיקותההוראה

 והמיומנויות הידע את לרכוש שתלמידיהם יזדקקו העבולהם ובשוק הבוגרים דהבחייהם

חשובביותרבמחקרטאליסרואיםבמוריםובמנהליםמומחיםבחינוך.מכךנגזרש1עתיד.ב

אםוכיצדמוריםומנהליםמשתמשיםבידע,במיומנויותובפרקטיקותשלהםבמהלךהדולמד

שיפורנוסףבהיבטיםאלו.לעבודתם,והאםהםרואיםמקוםלהתפתחותו

מיישםבכיתהבפרטהםואההוראהוההערכהשהפרקטיקותשלהאיכותשלהמורהבכללו

מרביתהמשתניםהבית2,3המשתניםהחשוביםביותרלהצלחתביתהספרומערכתהחינוך.

תלמידיםמשפיעיםעלפירובעלהפרקטיקותשהמוריםמפעיליםהספרייםהקשוריםלהישגי

שבפרקטיקותובכךמשפיעיםגםעלהלמידה.לשםקידוםהלמידהמוריםנדרשיםלהשתמ

הוראהוהערכהשישבהןלשפראתהישגיהתלמידיםולמצותאתמלואהפוטנציאלשלהם,

הרקעשלהם)רקעחבר למאפייני וכדומה(.-יתללאקשר סטטוסעלייה שפתהאם, כלכלי,

מעברליישוםמושכלואפקטיבישלפרקטיקותאלו,עלהמוריםלספקלתלמידיהםמשובעל

במהלךתהליךהלמידהעל)תוצאותיושיבואלידיביטויבהערכהמעצבתתהליךהלמידהועל

תהליךהלמידה שלתהליךהלמידהעל)מסכמתבהערכהו( בשדההחינוכי(יווצרתבסופו .

הסכמהידילהגיעלקשה.שונהעלידיאנשיםשוניםדרךהמושג"הוראהאיכותית"נתפסב

וםמההואמסמלומהבשאלה ,אךלמדודאותוכלשכןקשהלאהממדיםהמרכיביםאותו,

וכןקידוםהישגיתלמידיםוהמוטיבציהללמידה,גוןמדדיםכבנוגעאליועלסמךלהסיקאפשר

מתקדמות.הוראהוהערכהפרקטיקותשליישום

למדודמההמוריםעושיםבכיתות.נועדומחקרטאליסמבוססעלמגווןמדדיםמשלימיםש

כיצדהםמלמדיםאגב המוריםמתבקשיםלתאר באיזופרטולהתייחסותלכיתהאקראית,

שונות והערכה הוראה בפרקטיקות משתמשים הם פרקתדירות המוקדשהזומה מן

.לפעילויותשונותבכיתה

 פרקטיקות הוראה. 9.1

 הפרקטיקות הן ההוראה פעולות והעושהשהמורה תלמידיו עם בכיתה שבהן הואדרכים

לסווגאתפרקטיקותאפשר.במחקרטאליסתואורושידעאוליצואפשרויותלרכהםלןמזמ

 האפקטיביות –ההוראה חיובי בקשר שנמצאו לתוצריאלו קטגוריות–הלמידה לארבע

) כיתה ניהול פרקטיקות לכךClassroom managementעיקריות: שתורמות פרקטיקות ,)

 לתלמידים ומובנת ברורה פרקטיקותClarity of instruction)שההוראה ,)

ידע של והבניה משמעותית למידה ומקדמות המעודדות פעילקונסטרוקטיביסטיות באופן

(Cognitive activationוכןפעילויותמתקדמותהנשענותעלפרויקטיםמורכביםו/אוארוכים,)

(Enhanced activities.)

פר פירוט, סביבתטיקותקביתר להבטיח כדי נוקטים שהמורים הפעולות הן כיתה לניהול

)ו הזמן במשאבי ומיטבי יעיל ושימוש מסודרת למידה השיעור.במשאבים במהלך אחרים(

שהמורהנוקטפעולותפירושןלתלמידיםומובנתברורהשההוראהלכךשתורמותפרקטיקות

                                                           
1
 OECD (2018), Teaching for the Future: Effective Classroom Practices To Transform Education, OECD

Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264293243-en. 
2
 OECD (2005), Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Paris, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264018044-en. 
3
 Hattie, J. (2009), Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, 

Routledge, London 
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ללמוד צפויים הם מה לתלמידים הנושאושמבהירות קודמיםכיצד לנושאים קשור החדש

 ולחייהם, נלמדו שכבר הלמידהוכן של הנלמד.,שיקוף וסיכום נלמד החומר אכן כי וידוא

קפר פעילויות כוללות משמעותית למידה לקידום קונסטרוקטיביסטיות המצריכותטיקות

נים.עלפירובהללוניתהערכה,שילובויישוםשלידעמצדהתלמידיםכחלקמפתרוןבעיות

מזמנות מתקדמות פעילויות מורכבות. בעיות פתרון או שיתופית עבודה של בהקשר

לעיתיםשםלתלמידיםאפשרותלעבודהעצמאיתל המממושךהכנתפרויקט, שימושצריך,

בכליםכגוןטכנולוגיותמידעותקשורת.

בכיתתם.תדירותהםמיישמיםפרקטיקותהוראהשונותבאיזובמחקרטאליסנשאלוהמורים

 המורים שיעור על דיווח שדיווחולהלן הפרקטיקות את מיישמים הם "לעיתיםכי הללו

) "תמיד" או "תשובהאפשרויותארבעתוךמקרובות" "פעםאףכמעטאופעםאף: מידי",

 תרשים)OECD-בכללישראלבהשוואהלממוצעמדינותה("תמיד"ו"קרובותלעיתים","פעם

(.35 לוחבפילוחלפימגזרשפה)(וכן27

 הגבוה בתדירות הוראה פרקטיקות מיישמים הם כי שדיווחו המורים שיעורי: 27 תרשים

I.2.1,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

עם בישראל ביותר הנפוצות ההוראהפרקטיקותנמנותהפרקטיקות לבהירות ,שתורמות

(ולהסביר89%לספקהסברכיצדנושאחדשקשורלנושאשכברנלמד)מתוכןהןהשכיחותו

) מהלמידה הציפיות את להוראה86%לתלמידים התורמות פרקטיקות של מיעוט רק .)

)בעיקרתרגולמשימותדומותעדOECD-ברורהומובנתשכיחותיותרבישראלמבמדינותה
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וכןהסברכיצדנושאחדשקשורלנושא,מוודאשכלהתלמידיםהבינואתהחומרשהמורה

נלמד( ה.שכבר מדינות ובממוצע בישראל יחסית דומים השיעורים הפרקטיקות -בשאר

OECDשתורמותלבהירותההוראהשכיחותיותרמ פרקטיקותאלו משוםאחרותבעיקרה.

יותר וקלות )יעילות( זמן פחות "גוזלות" שהן רבה משמעות ולכך )נוחות(, לנוכחליישום

ו/או חומר של יותר גדולים היקפים ללמד רבות, במדינות המורים, מן הגוברות הדרישות

ללמדבכיתותהטרוגניותמבחינתהרכבהתלמידים.

 ובעיקר בישראל, מאוד שכיחות כיתה לניהול פרקטיקות לכלליהגם להישמע דרישה

) לה85%ההתנהגות ובקשה )יקש( המורה לדברי כל83%ב המורים, דיווחי פי על .)

) בישראל יותר שכיחות הכיתה ניהול בנושא 70%הפרקטיקות ה85%עד מבמדינות )-

OECD(.שימושבתדירותרבהבפרקטיקותלניהולכיתהנובעמצורךשל70%-עדכ60%-)כ

שלהמורהה-איואםבשלחוזרותונשנותמצדתלמידיםהמורים,אםבשלהפרעות צלחתו

אווירהלימודית,כךשנדרשלחזורעלהפעולהשובושוב.מענייןלצייןכיאףשבישראלליצור

-מדינותהממוצעהמוריםמדווחיםעלשימושתדירבפרקטיקותלניהולכיתה,אףיותרמב

OECDהןישראללממוצעמדינות,הדיווחיםעלמשמעתדומיםבי-OECD(.16 לוח)

מדווחיםכיהםמיישמים–רקכשלישועדמחציתלכלהיותר–שיעורנמוךיחסיתשלמורים

 גבוהה עלבתדירות הדיווח שיעורי רוב פי על משמעותית. למידה לקידום פרקטיקות

בכפרקטיקות בישראל יותר נמוכים דווקא משמעותית למידה כ10%-לקידום 15%-עד

פתרוןOECD-מדינותהבהשוואהל להן משימותשאין מתן דיווחדומיםעל )למעטשיעורי

פרקטיקות מאליו(. אלומובן שנחשבותתובעניותומורכבותיותר, בשלהעובדהשהןייתכן

ל האחרות, מהפרקטיקות יותר אף לצייןקשורות, מעניין התוכן. המדינותעםכיתחום

הבולטותבשיעורידיווחגבוהיםעלתדירותהשימושבפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותית

ש מדינות נמנות שלהן החינוך קולומביה,מערכות וייטנאם, גבוהים: בהישגים ידועות אינן

 איחודהאמירויותהערביות.)בואנוסאיירס(וארגנטינה

פרויקטשנדרשלפחותהפרקטיקה הנדירהביותרבישראלהיאפעילותמתקדמתשלמתן

)רק להשלימו לעומתשיעור28%שבועכדי יישומהבתדירותגבוהה, על מהמוריםדיווחו

שיעוריהדיווחעלפעילויות כמעטכפולשלמדווחיםעלשימושבתקשובבהכנתפרויקטים(.

ה מדינות ובממוצע בישראל פחות .דומיםOECD -מתקדמות נפוצות מתקדמות פעילויות

שהןמצריכותמשאביםנוספים)דוגמתתקשוב(וכןמיומנויותשלשימושבהם,שוםכנראהמ

נוסף ההוראה. ברצף שילובן של ומורכב מוקפד תכנון כךלצד מעל מוכנות צדנדרשת

 תכנוןלמידה.תאחריותעלהלמידהומיומנויותשלקבלהתלמידיםלפעילויותאלו,כגון

בכלזאת,מגזריהשפהשניאףשהתמונהדומהבעיקרהב–(35 לוחישראלי)-במבטפנים

דובריבתיספרבבתיספרדובריערבית,בהשוואהל:נמצאוהבדלים,ולהלןהניכריםשבהם

הבאות:מתןפרויקטיםשנדרשלפחותשבועכדילהשלימםעברית,נפוצותיותרהפרקטיקות

42%) )23%לעומת ההוראה בתחילת מטרות הצבת בהתאמה(, 90%, ,75%לעומת

,73%לעומת84%תרגולמשימותדומותשהמורהבטוחשכלהתלמידיםהבינו)בהתאמה(,

ומתזאת,.לע,בהתאמה(74%לעומת83%והרגעתתלמידיםמפריעיםבשיעור)בהתאמה(

פתרון להן שאין משימות מתן הבאות: הפרקטיקות יותר נפוצות עברית דוברי ספר בבתי

) מאליו 37%ברור בהתאמה27%לעומת בכיתה, ההתנהגות לכללי להישמע ודרישה )

(.,בהתאמה80%לעומת87%)
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 בתדירות גבוהה הוראה פרקטיקות מיישמים הם כי שדיווחו המורים : שיעורי35 לוח

 פרקטיקות הוראה
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

ה
ת

כי
ל 

הו
ני

אני דורש מהתלמידים להישמע לכללי  
 ההתנהגות בכיתה

85% 71% 87% 80% 

אני מבקש מהתלמידים להקשיב למה שאני 

 אומר
83% 70% 83% 83% 

 83% 74% 65% 77% שמפריעים בשיעוראני מרגיע תלמידים 

כשהשיעור מתחיל, אני דורש מהתלמידים 

 להירגע במהירות 
70% 61% 68% 74% 

ה
א

ר
הו

ה
ת 

רו
הי

ב
 

אני מסביר כיצד נושא חדש קשור לנושא 

 שכבר נלמד בכיתה
89% 84% 89% 90% 

 91% 84% 90% 86% אני מסביר לתלמידים מה אני מצפה שילמדו

 90% 75% 81% 79% בתחילת ההוראהאני מציב מטרות 

אני נותן לתלמידים לתרגל משימות דומות 

עד שאני בטוח שכל התלמידים הבינו את 
 החומר

76% 68% 73% 84% 

 74% 71% 74% 72% אני מציג סיכום של החומר שנלמד לאחרונה

אני נותן משימות מחיי היומיום או מעולם 

העבודה כדי להדגים כיצד הידע החדש 
 שימושי

71% 74% 72% 70% 

ה 
ד
מי

ל
ם 

דו
קי

ת
תי

עו
מ

ש
מ

 

אני נותן משימות הדורשות מהתלמידים 
 לחשוב באופן ביקורתי

49% 58% 48% 51% 

אני מבקש מתלמידים לבחור את הדרך 

 לפתרון משימות מורכבות בעצמם 
35% 45% 35% 37% 

אני מבקש מהתלמידים לעבוד בקבוצות 
משותף לבעיה או קטנות כדי להגיע לפתרון 

 למשימה

35% 50% 35% 35% 

 27% 37% 34% 34% אני נותן משימות שאין להן פתרון מובן מאליו

ת 
לו

עי
פ

ת
מ

ד
ק

ת
מ

 

אני מאפשר לתלמידים להשתמש בתקשוב 
 כשהם מכינים עבודות או פרויקטים בכיתה

52% 53% 52% 52% 

אני נותן לתלמידים פרויקטים שכדי 
 אחד להשלימם נדרש לפחות שבוע

28% 29% 23% 42% 

16תוךמ שהפרקטיקות הנוכחי, המחקר במחזור עליהן נשאלו המורים פרקטיקות6יש

במחזורהמחקרהקודם.בבחינתהשינויביןמחזוריהמחקרנמצאגםהמוריםנשאלועליהןש

נרשמהבישראלעלייהבתדירותהיישוםשלארבעפרקטיקות.העלייה2018עד2013-שמ

והמשמעותיתביותרהיאבפעילותהמתקדמתשימושבתקשובלהכנתעבודהאוהבולטת

יישו:פרויקט שיעור של מה פרקטיקה )מזו כמעט שולש גבוהה ,52%-ל19%-בתדירות

 של עלייה ונרשמה ה–33%בהתאמה(, הגדולה לעלייה בהשוואה המדינותביותר כל

למעשה במחקר. מ27-ב,שהשתתפו שהשת31תוך המחקרהמדינות מחזורי בשני תפו

 במגמתעולמית, כךשמדובר זו, נרשמהעלייהבתדירותהשימושבפרקטיקה ניכרתוהיא

 שבדיהורומניה)בכולן וגםבפינלנד, יעלינרשמהכאמורבישראל שינוי30%השל ויותר(.

זה מקובישראלבולט את ממיומנויותממשקף כחלק והתקשוב הטכנולוגיה של המרכזי ם

 הדיגיטלי21-ההמאה דיגיטלית,בתוכניתמדיניותהחינוך להטמעתפדגוגיה בתוכנית וכן

משמעותית, החינוכי4בלמידה בענן ותלמידים מורים לרשות העומדים הכלים מגוון 5וקיום

 תוכנית)במסגרת התקשוב מערכת להתאמת ההלאומית למאה במחקרים21-החינוך .)

                                                           
4
https://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Documents/digital_books.pdfלדוגמה:
5
 gov.il/cloud/home/Pages/default.aspxhttps://sites.education.לפירוטראו:

https://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Documents/digital_books.pdf
https://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx


67 
 

וההיותרפרקטיקותהוראההממוקדותבתלמיד,כגוןנמצאכימוריםשמיישמיםבתדירותגב

לאפשר יותר שנוטים הם פרויקט, סביב ולמידה יחידנית למידה בצוות, שיתופית למידה

בין דיווחיתלמידים.עודנמצאקשרחיובי וזאתלפי שימושבתקשובובמשאביםדיגיטליים,

ימושבאסטרטגיותהמצריכותשימושבתקשובבשיעורימתמטיקהלביןדיווחיתלמידיםעלש

תקשובבשיעוריםאמצעיבבמידהיצירתקשריםלידעקודםולניסיוןחיים.ברם,בעודשימוש

קשורOECD-בביתהספרתורםלהישגיתלמידים,שימושמעברלרמההממוצעתבמדינותה

מושבמחקריםבספרדובאיטליהנמצאכיהאפקטיביותשלשי6דווקאבהישגיםנמוכיםיותר.

בתקשוב השימוש באופן תלויה לתלמידים, התרומה קרי בהוראה, תבמיד,בתקשוב

של ומיומנותם זו פרקטיקה בהפעלת תהליכיבהמורים לבין תקשוב בין לשלב יכולתם

מורים, של העצמית המסוגלות בתחושת אחרים, מורים עם פעולה בשיתוף ההוראה,

בזמינ גם פחותה ובמידה ההוראה, את ביתבתפיסתם ותשתיות לימודיות תוכנות של ות

ספריות.

ביישוםפרקטיקותהמקדמותהוראהברורהומובנת10%-נרשמהעלייהממוצעתשלכעוד

) (28 תרשיםלתלמידים מתוך . אלופרקטיקות של גדולה עלייה ביישום21%נרשמה

 שימושי'הפרקטיקה החדש הידע כיצד להדגים כדי היומיום מחיי משימות ועלייה'מתן ,

כ בטוחשכלתרגולמשימותדומותעדשהמורה'ביישוםהפרקטיקה5%-מתונהיותרשל

החומר את הבינו כ'התלמידים של עלייה 5%-. המתקדמת בפעילות גם מתן'נרשמה

.'פרויקטיםשנדרשלפחותשבועכדילהשלימם

עלייהביישוםפרקטיקותהמקדמותהוראהברורהלתלמידים(,28 תרשים)לאומי-במבטבין

ב .מדינות14-נרשמה של )עלייה בקוריאה נצפתה ביותר המרשימה ,(23%העלייה

וברומניה)14%בפורטוגל) נרשמהג(.11%( לצדבולגריה, ייהםהעלבשלושמדינותאלו,

.יםשנדרשלפחותשבועכדילהשלימם'מתןפרויקטהחדהביותרבפעילותהמתקדמת'

שינוי בין מחזורי מחקר טאליס ביישום פרקטיקות התורמות לבהירות : 28 תרשים
  כלל המדינות – בתדירות גבוהה ההוראה

ביןמחזוריהמחקרהערה:  מוצגיםרקנתוניהןשלמדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים.רקכאשרהשינוי

ממוצעשלשלושפרקטיקותהתורמותהואמובהקסטטיסטיתמוצגהפערהמספרי.הערךהמחושבבעבורכלמחזורמחקר
מתןמשימותמחייהיומיוםכדילהדגישכיצדהידע'עליהןנשאלוהמוריםבשנימחזוריהמחקר:שלהוראהברורהומובנת,

.'תרגולמשימותדומותעדשבטוחשכלהתלמידיםמביניםו''שנלמדלאחרונההחומרהצגתסיכוםשל','החדששימושי
I.2.2,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

שלעיל,בפילוחלפיותקבהוראה,נמצאבבחינתשיעוריהמוריםהמיישמיםאתהפרקטיקות

רובשיעוריהדיווחדומיםביןמוריםבראשיתדרכם הוותיקים,למעטחלקלמוריםכיעלפי

                                                           
6
 לאומי.-בדוחהבין58.לפירוטראועמודPISAהממצאיםהללומבוססיםעלמחקר
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בהשוואהלמוריםבראשיתמפרקטיקותניהולהכיתההמיושמותיותרעלידימוריםותיקים

רמהמצפים'הסב;,בהתאמה68%לעומת82%)'הצבתמטרותבתחילתההוראה':דרכם

(וכןפרקטיקהלקידוםלמידהמשמעותית,בהתאמה77%לעומת88%שהתלמידיםילמדו':

 משימותהמצריכותחשיבהביקורתית': וזאתלעומת,בהתאמה44%לעומת50%)'מתן ,)

דרכם בראשית מורים ידי על יותר שמיושמת כיתה לניהול למוריםפרקטיקה בהשוואה

תלמהוותיקים של )'הרגעה בשיעור': מפריעים 83%ידים בהתאמה75%לעומת , שאר(.

בראשית מורים של יחסית דומים שיעורים ידי על גבוהה בתדירות מיושמות הפרקטיקות

ובכללזה פרקטיקותהמאפשרותלתלמידיםלהשתמשבתקשובדרכםושלמוריםותיקים,

,בהתאמה(.52%לעומת50%)בכיתהעבודות/פרויקטיםמכיניםכשהם

 מוריםמאפייני הכיתה והבין מאפייני לעל: קשר בין מדדי איכות לתהליך ההוראה -מבט

במחקרטאליס.םהתלמידיםשלצרכילוםמוריםנוטיםלהתאיםאתההוראהשלהםלמאפייני

להוראה המוקדש השיעור חלק הוראה: לתהליכי עיקריים איכות מדדי שלושה נקבעו

 והבניהפרקטיקותוללמידה, משמעותית למידה ומקדמות המעודדות קונסטרוקטיביסטיות

שונותביןמוריםבכלל,וכןתחושתחוללותעצמית.כדיללמודאילוגורמיםקשוריםשלידע

כיתתיים מאפיינים מספר נבחנו מוסברים/תלויים( )משתנים הללו האיכות מממדי אחד

)משתניםמסבירים/בלתיתלויים(.זושיכוליםלהסבירשונותומאפיינירקעשלמורים

נמצאקשרשליליביןשיעורהתלמידים,ובכללןישראל,רבותבמדינות–מאפיינים כיתתיים

ביןחיוביוביןשלושתמדדיהאיכות,וקשרמשיגיםמבחינהלימודית)לתפיסתמוריהם(-תתה

כך, האיכות. מרביתמדדי שיעורהתלמידיםהמחונניםוהתלמידיםעםצרכיםמיוחדיםובין

חלקהשיעורהמוקדש,משיגיםמבחינהלימודית-ככלשגבוהיותרשיעורםשלתלמידיםתת

נמוכהפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותיתשליישוםהלהוראהוללמידהקטןיותר,תדירות

החול ותחושת יותר יותר. קטנה המורים של העצמית יותרלות שגבוה ככל זאת, לעומת

גםכךגבוהותיותר,התלמידיםעםצרכיםמיוחדיםשלהתלמידיםהמחונניםבכיתהוםשיעור

תחושתהחוללותהעצמיתשלגםויישוםפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותיתשלתדירותה

נוגעלפחותבכלה.שלהוראהולמידה()אךלאנמצאקשרעםחלקהשיעורהמוקדהמורים

תת -לתלמידים את תופסים שמורים ככל ומחוננים, כהמשיגים ללמדםמיתלמידים שקל

מיישמיםעיקריותרלהוראהוברבבעלייכולתלימודיתגבוההיותר,כךהםמקדישיםזמןכו

פרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותית,וחשיםבטוחיםיותרביכולתםללמד.

:קשרלביןמדדיהאיכותגודלהכיתהמורכבביןהרכבהתלמידיםבכיתהנמצאגםקשרלצד

 קשרעםשלילי לעומת וללמידה, להוראה למעשה הלכה המוקדש הממוצע השיעור חלק

לאנמצאקשרמובהק.פרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותיתשליישוםהתדירותעםחיובי

ישככלששהיאהעצמיתשלהמורים.משמעותהדברכיתהוביןתחושתהחוללותהביןגודל

א יותר, רבים תלמידים ובכיתה אך וללמידה, להוראה מוקדש זמן פחות דיווחימנם לפי

לאאםאף,תחתופאינההפעלתפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותיתןשלתדירותהמורים

מיוחדים צרכים עם תלמידים יותר בכיתה שולבו מפתיעי. אלו ומצריכיםהמשךממצאים ם

 מחקרכדילעמודעלשורשיהם.

המוקדשקשרחיוביביןהוותקשלהמורהבהוראהוביןחלקהשיעורנמצא–מאפייני מורים

 מוריםותיקים,גםלאחרבקרהעלמשתנים.תחושתחוללותעצמיתללהוראהוללמידהוכן

 לגודל עצההרכבלוכיתהההנוגעים חוללות תחושת על מדווחים ועלמ, יותר גבוהה ית

תחושת–רקמדדהאיכותהאחרוןנמצאשכמוכן.הקדשתזמןרביותרלהוראהוללמידה

שלהמורהגדוליותרככלשהיקףמשר:משרההלהיקףגםקשור–חוללותעצמית כך,תו
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במדינותרבות,אךלאבישראל,מורותנוטות7גבוההיותר.שלותחושתהחוללותהעצמית

רקביפןנרשםקשרהפוך..מוריםבהשוואהלתחושתחוללותעצמיתגבוההיותרלדווחעל

 פרקטיקות הערכה. 9.2

–לצדשימושמושכלואפקטיביבפרקטיקותההוראה,עלהמוריםלספקלתלמידיהםמשוב

במהלךתהליךהלמידהעלתהליךהלמידה)הערכהמעצבת(ובסופושלתהליךהלמידהעל

מתןמשובבונההשלכותחיוביותעלתהליכיהלמידהוההוראה.ל)הערכהמסכמת(.תוצריו

 המורים נשאלו טאליס במחקר באיזו להערכתהתדירות שונות בשיטות משתמשים ם

ארבעפרקטיקותההערכהדומהמתוךבישראלהשימושבשלוש8הלמידהשלהתלמידים.

שימושתדירבדרכי'(מןהמוריםדיווחועל69%עד66%,כךששנישלישים)(29 תרשים)

משלהם 9,'הערכה לציון'על בנוסף התלמידים עבודות על בכתב משוב 'מתן ועל צפייה',

מ משוב ומתן משימה על עובדים בעודם בישראל'ידייבתלמידים פחותמשלישמהמורים .

(.29%)'מאפשריםלתלמידיהםלהעריךאתההתקדמותשלהםבעצמם'דיווחושהם

 פרקטיקות גבוהה את בתדירות מיישמים הם כי שדיווחו המורים שיעורי: 29 תרשים
  ההערכה

I.2.6,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

תדירהם80%נמצאשכמעטOECD-בממוצעמדינותה באופן כי המוריםדיווחו צופים'מן

דרכי'וכןעלשימושתדירב'ידייבתלמידיםבעודםעובדיםעלמשימהונותניםלהםמשובמ

משלהם וא'.הערכה של הפרקטיקה בנוסף'מנם התלמידים עבודת על בכתב משוב מתן

ה'לציון מבמדינות בישראל יותר 69%)OECD-שכיחה יתר58%לעומת אך בהתאמה(, ,

קיימתשונותרבה.בקירוב15%-עדכ10%-פרקטיקותההערכהנפוצותפחותבישראל,בכ

הלטינית במדינותאמריקה רוב פי על בתדירותהשימושבפרקטיקותהערכה. מדינות בין

,ובמדינותדוברותאנגלית בפרקטיקות שימושתדיר המוריםהמדווחיםעל הערכהשיעורי

)שבולטותלטובהאסיהוברוסיהגבוהיםיותר,ואילובשארהמדינות,ובעיקרבמדינותמזרח

.פחותלאומיים(,יישומןשלפרקטיקותהערכהנפוץ-בהישגיתלמידיהןבמבחניהישגיםבין

פנים )-במבט בשיעורים36 לוחישראלי דיווחו ערבית דוברי ספר בבתי שמורים נמצא )

גבוהיםיותרמעמיתיהםבבתיהספרדובריעבריתעליישוםפרקטיקותההערכהבתדירות

יםומתןמשובצפייהבתלמידיםכשהםעובד'גבוהה.הדברבולטבעיקרבשיעוריהדיווחעל

                                                           
7
המשתניםשנשמרוהחלקמןינמצאגםקשרשליליעםגילהמורים,אךמאפייןזהשלמוריםעלפירובלאה

 מודליםבמחקר.מבוקריםב
8
משימות מאגרי מדף, מבחני דוגמת בישראל, נפוצים שחלקם הערכה כלי נכללו לא שבשאלון לזכור יש

.ועודפנימיההערכהמתוקשבות,מבחניהמיצ"ב
9
פרשנותנדרש היאנתונהלמנעדרחבשל שכן כך,יוזהירותבפירושהנתוניםשלפרקטיקתהערכהזו, ת.

תחבעצמו,אחריפרשכהתאמהשעשהלמבחןמדףימורהמסויםיכולפרש"דרךהערכהמשלי"כמבחןשפ
שהמורהקייםאושימושבחלקממנו,ומורהנוסףיפרשכשימושבכליהערכהשאחריםפיתחואךלפירצף

.לפיתפיסתוקבע
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60%לעומת81%)'ידיימ על פחותהמכך ובמידה בהתאמה(, אפשרותלתלמידים', מתן

שימושבכליםובדרכיהערכה',בהתאמה(ועל26%לעומת38%)'להעריךאתהתקדמותם

,בהתאמה(.67%לעומת74%)'משלהמורה

 פרקטיקות את בתדירות גבוהה מיישמים הם כי שדיווחו המורים : שיעורי36 לוח
 ההערכה

 פרקטיקות הערכה
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

אני נותן משוב בכתב על עבודת התלמידים, בנוסף 
 לציון

69% 58% 69% 68% 

 74% 67% 77% 69% אני משתמש בכלים ובדרכי הערכה מֶשלי

עובדים על משימה ונותן אני צופה בתלמידים כשהם 
 להם משוב מיָדי

66% 79% 60% 81% 

אני מאפשר לתלמידים להעריך את ההתקדמות 

 שלהם בעצמם
29% 41% 26% 38% 

בהשוואהלמחזורהמחקרהקודםנרשמהעלייהבשיעוריהמוריםהמדווחיםעלשימושתדיר

הניכרביותרנוגעל(.30 תרשים)ארבעפרקטיקותההערכהמתוךבשלוש שימוש'השינוי

(.שינוייםמתונים2018-ב69%-ל2013-ב51%-)מ'בכליםובדרכיהערכההייחודיםלמורה

ב נרשמו 'יותר אתההתקדמות בעצמםהערכההמאפשרתלתלמידיםלהעריך -)מ'שלהם

65%-)מ'מתןמשובבכתבעלעבודותהתלמידיםבנוסףלציון',בהתאמה(וב29%-ל24%

 ,בהתאמה(.69%-ל

 – גבוהה בתדירות הערכה פרקטיקות ביישום טאליס מחקר מחזורי בין שינוי :30 תרשים
 בישראל 

I.2.9,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

יותרמוריםמדווחיםעל,2013-בהשוואהל,2018-בנראהכי(31 תרשים)לאומי-במבטבין

 בעיקר נכון הדבר המדינות. מן ניכר וזאתבחלק בפרקטיקותהערכה, בנוגעשימושתדיר

)בל משלי' הערכה ודרכי בכלים 'משתמש במדינות22-פרקטיקות עלייה שיעורנרשמה

ו'מתןמשובבכתבעלעבודתהתלמידים,10(זוהמוריםשדיווחועלשימושתדירבפרקטיקה

'צפייה–מדינות(,ואילובפרקטיקההאחרתהמערבתמתןמשוב19-בנוסףלציון')עלייהב

נרשמהדווקאמגמהמעורבתיותר–ידי'יבתלמידיםכשהםעובדיםעלמשימהומתןמשובמ

ירידהב7-)עלייהב מגמהמעורבתנרשמהגםביישוםתדירשל8-מדינותלצד מדינות(.

)ב בעצמם' שלהם ההתקדמות את להעריך לתלמידים 'מאפשר מדינות10-הפרקטיקה

בנ עלייה, הפרקטי7-רשמה שתי ירידה(. נרשמה האחרונותקמדינות בהןות שנרשמה ,

 מעצבת.הןבעיקרןפרקטיקותהערכהמגמהמעורבת,

                                                           
10
חשובלהדגישכיבמחזורהמחקרהנוכחינשאלומוריםעלתדירות"שימושבכליםובדרכיהערכהמשלי",

ואילובמחזורהמחקרהקודםהםנשאלועלתדירות"פיתוחכליםודרכיהערכהמשליושימושבהם".
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I.2.4,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 



מעידים הממצאיםהללו מכלול בעולםישמגמהכלליתשל בחלקתדירעלייהבשימושכי

ובפרט-ותז'מפרקטיקותההערכהבקרבמוריםבכית כליםודרכיבפרקטיקותהכוללותט',

 ההערכה הנוגעמורהשל בכל מעורבת מגמה יש זאת לעומת בכיתה. משוב מתן לצד

מי משוב במתן ילשימוש די בתלמידים צפייה על לתלמידיםהמבוסס אפשרות מתן או

ממצא במהלך:TIMSSגמההמסתמנתממחקרםאתהממימשליאלויםלהערכהעצמית.

 1995השנים 2007עד בקרב לנצפתה ח'מורים כיתות בשימושתלמידי קלה עלייה

 בפרקטיקותהערכה,ובעיקרשימושבמבחנים.
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