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פ"תשאבז"ט  

 שילוב תקשוב בהוראה

 2018ממצאים נבחרים ממחקר טאליס 

ישראל, ובכללן העולם, במדינותרבותברחבי המאמץלבלימתהתפשטותנגיףהקורונה, כחלקמן

–דותלהשכלהגבוההסהחלמגניילדיםומעונותיוםועדבתיספרומו–החינוךנסגרושערימוסדות

מרחוק למידה רוב, פי על מרחוק'. 'למידה של במתכונת לפעול עברו החינוך מערכות לילה ובין

ובכליםדיגיטליים,אףכיחשובלהדגישכילאכללמידהמרחוקנשענתעלשימושבכליםמתוקשבים

למיד בהכרח בשניםהיא מרחוק. להתבצע צריכה בהכרח איננה מתוקשבת ולמידה מתוקשבת, ה

ובפרט מורים, של הכלים מארגז כחלק מתוקשבת הוראה להטמעת הקולות גוברים האחרונות

להםנדרשכלבוגרבמערכתהחינוך.21-בראייהשלהקנייתמיומנויותהמאהה

ישנהחשיבותרבהלעמודעלהיבטיםשונ כחלקיםהנוגעיםלשימושבתקשובבהוראהלאוראלו, ,

מסמכים מגוון פורסמו לאחרונה ואכן, משבר. בעתות ההוראה לקידום וככלי ההוראה משגרת

ללמידה החינוך במערכת שונים חלקים מוכנות על אור סקירתהשופכים על ונסמכים מתוקשבת,

הנעשהבמדינותשונותבעולם פרסומי כגון הכנסת, והמידעשל המחקר מרכז האונסק"ו, ,-OECD

העולמיו הבנק והערכה. למדידה הארצית הרשות בחינוך פרסמה מכבר מגווןזה המציג מסמך

 בראי רלוונטיים PISAלאומי-ביןהמחקרהממצאיהיבטים מוסיף זה ומסמך , על ונשען סקרעליו

.2018(TALIS,טאליס)ההוראהוהלמידה

-שנערךעלידיה,(TALIS,Teaching and Learning International Survey)ההוראה והלמידה הסקר

OECD,המשתייכותלארגוןלשיתוףמדינותהחברות31,מתוכןמדינות48-ב2018בשנתהועבר

בכלמדינההשתתפובקרבמוריםומנהליםבכיתותחטיבתהביניים.,OECD-פעולהולפיתוחכלכלי,ה

קול'200-מוריםמכ4,000-בסקרמדגםמייצגשלכ 'נותן הסקר הספר. בתי מנהלי וכן ספר, בתי

קביעת על להשפיע שבכוחם ותובנות מידע לספק אותם ומזמין הספר בבתי ומנהלים למורים

פ על מצב תמונת מספק המחקר המדיניות. דמוגרפי מידע וכולל והמנהלים המורים גיל,–רופיל

ובכללזה,האקליםוהכיתתימאפייןגםאתההקשרהביתספריהסקרותנאיהעסקה.מגדר,השכלה

שיתוףביןמוריםהביתספרי,הכשרתהמוריםומוכנותםלהוראה,פרקטיקותהוראהודרכיהערכה,

 משוב, ומתן מורים, של מקצועי תחושתפיתוח כן,חוללותעצמית, כמו וההוראה. העבודה והיקף

הסקר שביעות ההוראה, לתחום להיכנס המוטיבציה לגבי מידע ומסביבתרצוןמספק המקצוע מן

 בביתהספר, ההוראה מקורותלחץ, ולנשירה, סיבותלעזיבתהמקצוע זאת להוראהולצד חסמים

איכותיתוחשיבותמיוחסתלהשקעהבערוציםשונים.

האםהכשרתהמוריםכללהכגון:מךזהיובאוהיבטיםמרכזיםהנוגעיםלשילובתקשובבהוראה,במס

חשים הם האם בתחום? מקצועי בפיתוח צורך חשים המורים האם בשימושבתקשוב? התמחות

בהוראה אלו כלים לשלב נוטים הם כמה עד דיגיטליים? כלים באמצעות ללמד ומסוגלים מוכנים

ותקבהוראהשלעדבכיתה? שנים(נבדליםממוריםותיקים?5האםמוריםבראשיתדרכם)בעלי

ועוד.

 געיםלשילובתקשובבהוראהבישראלובהשוואהמחקרטאליסהנודוחתוךממצאיםמבחרמלהלן

-,וכןבהשוואהלממצאיםשדווחובמחזורהמחקרהקודםשלטאליסשהתקייםבOECD-למדינותה

לאחרונהבמרץהשניהכרךו2019ביוניהכרךהראשוןפורסםבשניכרכים:2018יסדוחטאל.2013

.הישראליבדוחהמחקרהמקיףמידענוסףאודותממצאימחקרטאליסתוכלולקרוא.2020

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/6c81656c-de69-ea11-8113-00155d0af32a/2_6c81656c-de69-ea11-8113-00155d0af32a_11_13773.pdf
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
http://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-the-COVID-19-pandemic.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/edtech-covid-19
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Rama
https://meyda.education.gov.il/files/Rama/Tikshuv_Pedagogy_PISA_2018.pdf
https://www.oecd.org/education/talis-2018-results-volume-i-1d0bc92a-en.htm
http://www.oecd.org/education/talis-2018-results-volume-ii-19cf08df-en.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/TALIS.htm
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  האם המורים הוכשרו לשימוש בתקשוב ועד כמה הם משתמשים בתקשוב בהוראה?

שימושבתקשובנכללהנושא'הכשרתםהמקצועיתבמהמוריםבישראלציינוש58%:הכשרת מורים

וזאת הוראה', לשיעורלצרכי הםבדומה מדינות (56%)OECD-בממוצע 'שימוש. הנושא למעשה,

בתקשובלצרכיהוראה'הואמביןהנושאיםהפחותנפוציםבהכשרתמוריםבישראלובממוצעמדינות

 ם.ורי,לפידיווחיהמOECD-ה

מוכנות ומסוגלות הכניסה: בעת הוראה' לצרכי 'שימושבתקשוב מוכנותבנושא על לכך, בהתאם

) בישראל מהמורים מחצית כמעט דיווחו המקצוע בממוצע47%בשערי במעט אך נמוך ושיעור )

כי43%)OECD-מדינותה (חשים52%רקכמחציתמהמוריםבישראל)(.לעומתזאת,חשובלציין

גבוההביכולתםלסייעלתלמידיםללמודבאמצעותטכנולוגיהדיגיטלית,וזאתלעומתכשנימסוגלות

ב המורים מבין 67%)OECD-שלישים של(. יותר נמוך שיעור נרשם מדינות בארבע רק למעשה,

מדינותה על נמנות מהן שתיים ורק בנושא, גבוהה תחושתמסוגלות המדווחיםעל OECD-מורים

 )בלגיהוצרפת(.

בתקשוב בהוראהשימוש  : בישראל מהמורים 52%)כמחצית ( דיווחו כי גבוהה הםבתדירות

לתלמידי המאפשרים להשתמש ם בתקשוב בדומהבעת זאת בכיתה, עבודות או פרויקטים הכנת

הלשיעור מדינות (53%)OECD-בממוצע . כי לציין יש נכלל שבהכשרתם מורים 'שימושהנושא

הוראה' לצורכי ל,בתקשוב יותר רבה בתדירות לנטו לתלמידיהם אפשר בעתבתקשובהשתמש

.הלמידהבכיתה

 

ממכלול הממצאים עולה כי התמונה הנוגעת להכשרת מורים בנושא שימוש בתקשוב לצרכי 

הוראה, תחושת המוכנות של המורים בנושא עם הכניסה למקצוע וכן השימוש שלהם בפרקטיקות 

של מורים . ברם, תחושת המסוגלות OECD-מונה במדינות ההמשלבות תקשוב בלמידה דומה לת

נמוכה מזו של עמיתיהם בישראל לסייע לתלמידיהם ללמוד באמצעות טכנולוגיה דיגיטלית 

 .OECD-במדינות ה
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 האם למורים יש הזדמנויות וצורך בפיתוח מקצועי בשימוש בתקשוב?

מוריםבישראלדיווחועלהשתתפותמה(69%:למעלהמשנישלישים)השתתפות בפיתוח מקצועי

.שיעורזהגבוהבמעטמהשיעורבפעילויותלפיתוחמקצועיבנושא'מיומנויותתקשובלצרכיהוראה'

.(60%)OECD-מדינותהב

אתהנושאיםבהםישלהםצורךהרשימתוךהתבקשולבחורמהמוריםרשאכ:צורך בפיתוח מקצועי

מקצועיבפ יתוח 'מיומנויותתקשוב הנושא . לצרכי הנדרשביותרעבורם. כנושא צוין כמעטהוראה'

צורךרבבפעילויותלפיתוחמקצועיבנושא(29%)מוריםבישראלהמשליש הביעו שיעורזהגבוה.

.(18%)OECD-יותרמאשרשיעורהמוריםשדיווחועלכךבממוצעמדינותה

הבדלשלממשבשיעורת בפיתוח מקצועיצורך בפיתוח מקצועי אל מול השתתפו אין בישראל, :

המוריםשהביעוצורךרבבפיתוחמקצועיבנושאביןמוריםשהשתתפובפיתוחמקצועיבנושאבעבר

ומתמשכת גבוהה דרישה על מעיד הדבר בנושא. מקצועי בפיתוח השתתפו שלא אלו ובין הקרוב

שתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי.לפיתוחמקצועיבנושאשלאמקבלתמענהבעקבותה



מחד, הנושא 'מיומנויות תקשוב לצרכי הוראה' נפוץ יותר בפעילויות לפיתוח מקצועי בישראל, 

. מאידך, גם שיעור המורים שהביעו צורך רב בפיתוח מקצועי בנושא OECD-בהשוואה למדינות ה

בפיתוח מקצועי בנושא איננו . כמו כן, הצורך OECD-גבוה יותר בישראל, בהשוואה למדינות ה

 תלוי בהשתתפות קודמת בפיתוח מקצועי בנושא, אפילו לא כזו שחלה בשנה האחרונה.
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 ? יותר ובין מורים ותיקיםדרכם בראשית מורים בין  יםהבדל נםהאם יש

הכשרת מורים : של בהכשרתם נכלל הוראה' לצורכי בתקשוב 'שימוש רבעיםהנושא כשלושה

.(52%)ותיקיםהומוריםמהמחציתוכ(77%)בראשיתדרכםמוריםמה

מוכנות ומסוגלות : במקצוע, דרכם תחילת על שלישיםכשנשאלו דרכםמהכשני בראשית מורים

(65%) דיווחו מוכניםלהתמודדעםכי תקשובשימושבחשו לצרכי לעומתפחותממחציתהוראה,

מה בלבד(40%)ותיקיםהומורים נמ. לא כיום לסייעאמנם המסוגלות בתחושת גדול פער צא

) דרכם בראשית מורים בין דיגיטלית בטכנולוגיה שימוש באמצעות ללמוד לאלו56%לתלמידים )

) 50%הוותיקים יותר רחב בהקשר זה ממצא לראות יש אך תחושת–(, הנושאים, שאר בכל

דומהלה.המסוגלותשלמוריםותיקיםגבוההיותרמזושלמוריםבראשיתדרכם,או

פרקטיקותשימוש בתקשוב בהוראה גבוהה בתדירות המיישמים הוותיקים המורים שיעור :

שלםפרויקטים/עבודותבכיתהדומהלשיעורלשםהכנתהמאפשרותלתלמידיםלהשתמשבתקשוב

,בהתאמה(.50%לעומת52%מוריםבראשיתדרכם)

שיעורהמוריםהוותיקיםהמשתתפיםבפעילויותלקידוםופיתוחמקצועי:פיתוח מקצועיהשתתפות ב

(.63%(גבוהמשיעורםשלהמוריםבראשיתדרכם)71%בנושא'מיומנויותתקשובלצרכיהוראה')

יתכןכיהדברתרםלכךשהפערביןמוריםבראשיתדרכםלמוריםותיקיםבתחושתהמסוגלותבנושא

.)לעומתפערגדולבמוכנותבכניסהלתפקיד(הואקטןיחסיתשימושבטכנולוגיהדיגיטלית

צורך בפיתוח מקצועי הנושאים: בכל רבצורךשמצייניםדרכםבראשיתהמוריםשיעורכמעט

נמצאוהוותיקיםהמוריםמשיעורגבוהמקצועיבפיתוח ,אךבנושא'מיומנויותתקשובלצרכיהוראה'

.,בהתאמה(30%%לעומת27%צורךרבבפיתוחמקצועי)הביעוששיעוריםדומיםשלמורים



בהשוואה למורים ותיקים, הרי שהנושא 'שילוב תקשוב לצרכי הוראה' נפוץ יותר בהכשרה 

הפורמלית של מורים בראשית דרכם, הם דיווחו על תחושת מוכנות רבה יותר בנושא בעת 

ההצטרפות למקצוע וגם כיום מדווחים על מסוגלות רבה יותר, וכן הם משתתפים פחות בפיתוח 

ערים אלו, אין הבדל של ממש בין מורים בראשית דרכם ועמיתיהם מקצועי בנושא. ועל אף פ

 הוותיקים ביישום פרקטיקות המשלבות תקשוב בלמידה  בתדירות גבוהה.
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 האם חוסר במשאבים בתחום התקשוב מגביל את איכות ההוראה?

מגוון שלביתהספרלספקהוראהאיכותיתבשל עדכמהנפגעתיכולתו נשאלו הספר בתי מנהלי

"דיהרבה"בישראלציינושיכולתביתהספרלספקהוראהאיכותיתנפגעתמהמנהלים40%רמים.גו

 מאוד" "הרבה מחשביםאו כגון להוראה, הדיגיטליות הטכנולוגיות בתחום בתשתיות מחסור בשל

וכשלישמהם 34%)ותוכנות, שיעוריםאלהגבוהיםבמידהניכרת( גישהמוגבלתלאינטרנט. ציינו

,בהתאמה(.29%-ו25%)OECD-ממוצעמדינותהמשיעוריהמנהליםשציינוזאתב

 עד כמה מייחסים חשיבות להשקעה בתקשוב?  

פעולותהלאתהחשיבותשיתמדרגכיצדהי,5%-אםהיומגדיליםאתהתקציבב:"המוריםנשאלו

אחתמהןמהבאות בחינתההשקעההכספיתבכל שלושדרגות: עלסולםבן "חשיבותנמוכה",?"

עםמגווןהפעולותשצוינובפניהמוריםנמנתהגםכזוהנוגעת."חשיבותגבוהה"-"חשיבותבינונית"ו

(מייחסיםחשיבותגבוההלהשקעהבתקשוב,52%כמחציתמהמוריםבישראל)להשקעהבתקשוב.

.OECD-(מןהמוריםבממוצעמדינותה36%וזאתלעומתרקכשליש)



לאינטרנט מהווים חסמים מוגבלת גישה בעיקר( ומחסור בטכנולוגיה דיגיטלית )בישראל, 

ועל כן , לפי תפיסת המנהלים. OECD-, בהשוואה למדינות הלהוראה איכותיתמשמעותיים יותר 

-ממוצע מדינות הל בהשוואה ,מורים בישראלשל יותר  שיעור גבוהאין זה מפתיע שבאופן יחסי 

OECDמות להשקעה כספית בתקשוב כאמצעי לשיפור פני החינוך, נותנים עדיפות וקדי. 
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 ?2018-ו 2013האם השימוש בתקשוב בהוראה התרחב בין השנים 

 :2018-ו2013חזורימחקרטאליסמההיבטיםבהםנמצאוהבדליםשלממשבשיעוריהדיווחבין

שימוש בתקשוב בהוראה : השנים 2018-ו2013בין המוריםבישראלששיעור כי בתדירותדיווחו

כמעטהםמאפשריםלתלמידיהםלהשתמשבתקשובבעתהכנתפרויקטיםאועבודותבכיתהגבוהה

עלייהחדהזובשיעוריהדיווחעלהפרקטיקההיאהגדולה.2018-ב52%-ל2013-ב19%-מ:ושולש

כ מבין זו בפרקטיקה ביותר הגדולה העלייה וגם בישראל הפרקטיקות כל מבין המדינותביותר ל

שהשתתפובמחקר.

שיעורהמוריםשהשתתפובפיתוחמקצועיבגםנרשמהעליהאיןזהמפתיעאםכךש:פיתוח מקצועי

נרשמהעלייה,לצדזאת.2018-ב69%-ל2013-ב60%-,מבנושא'מיומנויותתקשובלצרכיהוראה'

-ב24%-מ,הוראה'לצרכיפיתוחמקצועיבנושא'מיומנויותתקשובבצורךהביעומוריםגםבשיעורה

.2018-ב29%-ל2013

יעורהמנהליםירידהחדהבש:ביןשנימחזוריהמחקרהאחרוניםנרשמהחסמים להוראה איכותית

כגון,ההוראהנפגעתבשלמחסורבתשתיותבתחוםהטכנולוגיותהדיגיטליותלהוראהאיכותשציינוש

ב ותוכנותממחסור מחשבים ב40%-ל59%-)ירידה ו2018-ל2013ין לאינטרנט( מוגבלת גישה

.(,בהתאמה34%-ל50%-)ירידהמ



ניכר כי בישראל יותר מורים מאפשרים ומזמנים לתלמידים אפשרויות  2018-ל 2013בין 

, ובתדירות גבוההמשמעותיות לשילוב תקשוב בלמידה אודות  ,נראהכל הכ ,הדבר התאפשר.

להסרת החסמים בהקשר של תשתיות דיגיטליות, או לפחות צמצום מידת השפעתם, וכן לפיתוח 

מקצועי נרחב יותר בנושא, אף כי הצורך בפיתוח מקצועי עדין ניכר ואף התרחב.
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 השורה התחתונה...

היבטיםשוניםהנוגעיםלשילוב2018במסמךזה,הנשעןעלסקרההוראהוהלמידהלשנת הצגנו ,

ה מדינות לעומת בישראל המצב תמונת על בדגש בהוראה, מוריםOECD-תקשוב בין בפילוח ,

:2018-ל2013בראשיתדרכםואלוהוותיקיםיותר,וכןעלמגמותביןמחזורמחקר

יישוםפרקטיקותתחושתמוכנותומסוגלותהכשרתמורים



להשקעהייחוסחשיבותחסמיםלהוראהאיכותיתפיתוחמקצועי





 להלןהממצאיםהבולטים:

 בעת מוכנות תחושת מורים, הכשרת של בהיבטים בהוראה, תקשוב לשילוב האמור בכל

ההצטרפותלמקצועומידתיישוםפרקטיקותהמזמנותלתלמידיםאפשרותלשימושבתקשובהרי

ה מדינות לממוצע בעיקרה דומה בישראל שלOECD-שהתמונה המסוגלות תחושת כי אף ,

המוריםבישראלנמוכהיותר.

 מחד,בישראלהנושאנפוץיותרבפעילויותלפיתוחמקצועי,בהשוואהלממוצעמדינותה-OECD.

כאשר בנושא, מקצועי לפיתוח רב צורך הביעו מורים של יותר גבוה שיעור בישראל מאידך,

ק בהשתתפות תלוי איננו מקצועי בפיתוח כזוהצורך לא אפילו בנושא, מקצועי בפיתוח ודמת

שחלהבשנההאחרונה.

 בהשוואה בנושא, יותר רבה מסוגלות תחושת מגלים דרכם בראשית מורים כי ניכר בישראל,

למוריםותיקים,כנראהכיווןשהנושאנפוץיותרבהכשרתם.ועדין,לאנמצאהבדלשלממשבין

הוותיק יםשמיישמיםבתדירותגבוההפרקטיקותהמזמנותשיעורהמוריםבראשיתדרכםואלו

לתלמידיםאפשרותלשימושבתקשוב.

 חסמים מהווים לאינטרנט מוגבלת וגישה )בעיקר( דיגיטלית בטכנולוגיה מחסור בישראל,

,לפיתפיסתהמנהלים.OECD-משמעותייםיותרלהוראהאיכותית,בהשוואהלמדינותה

 נרשםשיפורמשמעותיבהיבטיםהנוגעיםלשילובתקשובבהוראה,2018-ל2013בישראל,בין

מחסור כי פחותמנהליםמדווחים מוריםמיישמיםבתדירותגבוההפרקטיקותאלו, שיותר כך

מורים יותר וכן איכותית, להוראה חסמים מהווים לאינטרנט וגישה דיגיטלית בטכנולוגיה

לצדזאתגםשיעורגבוהיותרשלמוריםמשתתפיםבפעילויות אףכי בנושא, לפיתוחמקצועי

מביעיםצורךרבבפיתוחמקצועי.

 וכןלתמוךבשיפורופיתוחמקצועיבנושאיםאלהשלהכשרהלהמשיךולהטמיעתהליכיםחשוב

הספר,התשתיות בשגרתבבתי דיגיטליות טכנולוגיות באמצעות איכותית הוראה לקדם כדי

,אךגםאתגריםהשינוייםהכפוייםבדרכיההוראהוהלמידהבשלמגפתהקורונההציפוה.ההורא

 ביישוםמיטבישלפרקטיקותהוראהמבוססתמחשב.אתההזדמנויותהטמונותשפוח

https://www.flaticon.com/free-icon/save-money_1611343

