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במה מחקרית

סוגיות בהערכה המטרידות 
מורים למתמטיקה

ד״ר יניב ביטון
מרצה במכללת שאנן – 

המכללה האקדמית הדתית לחינוך.  
חבר בצוות מתמטיקה מטח.

 •
בלהה בן-דוד 

מורה למתמטיקה ורכזת פדגוגית, 
בית ספר קשת, זכרון יעקב

 •
אסנת פילוס

דוקטורנטית בחינוך
אוניברסיטת אוטווה, אונטריו
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מורים משתמשים בפרקטיקה שלהם: הערכה מסורתית 

אחת  כל  של  וחסרונותיה  יתרונותיה  חלופית.  והערכה 

קשיים  על  אור  לשפוך  עשויים  האלו,  ההערכה  מדרכי 

להתמודדות  פעולה  דרכי  ולנתב  זה,  במחקר  שנמצאו 

אתם.

ההערכה המסורתית, שרווחה למעלה מחמישים השנים 

להערכה  מבחנים  על  ברובה  מתבססת  האחרונות, 

מסכמת, שמטרתה לאבחן את רמת הידע של התלמיד 

בנושא הנלמד ולכמת את הישגיו.

מסכמת  הערכה  במסגרת  כי  מציינת,   )1997( בירנבוים 

)מבחנים פנימיים ומבחנים חיצוניים(, ההוראה וההערכה 

לטענתה,  נפרדות.  פעילויות  כשתי  לעתים  נתפסות 

לתקפות  ביחס  רציניים  ספקות  מעוררת  זו  הבחנה 

המסורתית,  ההערכה  גישת  על  הביקורת  המבחנים. 

כבר  החלה  מסכמת,  הערכה  על  בעיקרה  המבוססת 

בסוף שנות השבעים )נבו, 1981( ונמשכת לאורך השנים 

שליליים  מאפיינים  מספר  סוקר  נבו,   .)Earl, 2012(

המלווים את השימוש בהערכת הישגים מסורתית:

מאחר •  המבחן,  לאחר  מיד  הלימודים  חומר  שכחת 

לאורך  ולא  המבחן  לקראת  ממוקד  הלימוד  שריכוז 

תקופת הלימוד. 

ידיעה שטחית ושליטה חלקית של תחום הדעת, עקב • 

צמצום מטרת הלמידה למבחן בלבד. 

צמצום הלמידה לשינון ולחזרה מדויקת ככל האפשר • 

על דברי המורה, שמצמצמים באופן ניכר את הראייה 

הכוללת של תחום הדעת. 

חרדה, •  ותסכול,  ייאוש  הרגשת  נפשי,  מתח  הגברת 

העצמי  בדימוי  הפוגעים  תלמידים,  בקרב  נוחות  ואי 

שלהם כלומדים.

יצירת מדד עקיף לכישורי ההוראה של המורה, שיוצר • 

לחץ על המורים לנתב את ההוראה שלהם למבחן.

לגישת  לייחס  ניתן  שהוזכרו,  השליליים  להיבטים  מנגד 

בשימוש  התומכות  חוזק  נקודות  המסורתית  ההערכה 

במבחנים להערכת הישגים. על-פי בן אליהו )1995(: 

המבחן הנו כלי הערכה אובייקטיבי המאפשר למורים • 

סוגיות בהערכה המטרידות מורים למתמטיקה

יניב ביטון, בלהה בן-דוד ואסנת פילוס

תקציר 

מחקר זה מבקש לבדוק מהן הסוגיות המעסיקות מורים 

למרות  תלמידים.  הערכת  של  בהקשר  למתמטיקה 

תכניות לימודים במתמטיקה הכוללות הצעות קונקרטיות 

מורים  השתלמויות  של  פריסה  אף  ועל  הערכה,  לדרכי 

כי  נמצא  בנושא ההערכה במתמטיקה,  רבות  העוסקות 

מורים מוטרדים לא מעט מסוגיות בהקשר של הערכת 

תלמידים המתעוררות במהלך עבודתם. מטרת המחקר 

הנוגעות  סוגיות  ולהאיר  לבדוק,  לזהות,  היתה:  הנוכחי 

להערכת תלמידים, איתן מתמודדים מורים למתמטיקה, 

טכניות  או  מהותיות  בסוגיות  מדובר  האם  לברר  גם  וכן 

בעיקרן.

רקע תאורטי

מורים מתמודדים עם מגוון של סוגיות במסגרת עבודתם. 

סוגיות אלה קשורות, בין השאר, לתוכני ההוראה ולתכניות 

לתלמידים  מתאימות  הוראה  למתודות  הלימודים; 

כיתות  עם  להתמודדות  שונות;  הוראה  ולמטרות  שונים 

לדרכי  שונים;  צרכים  בעלי  תלמידים  ועם  הטרוגניות 

בצוותי  לעבודה  ההוראה;  למטרות  המתאימות  הערכה 

הוראה ומול רכזים, מנהלים ומפקחים; להתמודדות עם 

הורי התלמידים; להתמודדות עם בעיות משמעת וניהול 

כיתה )שריקי ופטקין, 2014(.

הנושאים  אחד  היא  ההערכה  ודרכי  ההערכה  סוגיית 

החשובים בהוראה, שזכה לתשומת לב רבה  לאורך השנים 

ובפרט בעשור האחרון. מטרת המחקר הנוכחי הנה לברר 

מעסיקות  תלמידים  להערכת  הקשורות  סוגיות  אילו 

במתמטיקה  הערכה  למתמטיקה.  מורים  ומטרידות 

תחום  של  והלמידה  מההוראה  נפרד  בלתי  חלק  מהווה 

הדעת, ומורים נדרשים מחד, ומעוניינים מאידך, להעריך 

את תלמידיהם באופן מקדם, תקף, ומהימן. יחד עם זאת, 

על  זאת.  לעשות  בבואם  שונים  בקשיים  נתקלים  הם 

מנת להבין סיבות אפשריות למקורם של קשיי המורים 

בהם  ההערכה  סוגי  שני  את  נסקור  הערכה,  בנושא 
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להערכת  הקריטריונים  ובזיהוי  המטרות,  על  בהחלטה 

לגבי  ומורים,  תלמידים  בין  תקשורת  ההתקדמות. 

הקריטריונים  על  בדיון  כרוכה  הערכה,  של  קריטריונים 

להבין,  יכולים  התלמידים  אותם  במונחים  ובשימוש 

הלכה  בקריטריון  לעמוד  ניתן  כיצד  דוגמאות  מתן  תוך 

למעשה, וכן תוך מעורבות התלמידים בהערכה עצמית 

.)ARG, 2002(1 ובהערכת חבריהם

הצורך  את  מחזק   )1997(  Sullivan אלו,  הבנות  לאור 

לשיטות  ובמעבר  המסורתית,  ההערכה  שיטות  בשינוי 

הערכה המסייעות לקידום למידת המתמטיקה. לדבריו,  

ובכך  מוערכים,  הם  ואיך  למה  לדעת  צריכים  תלמידים 

לנתב את תהליך הלמידה שלהם. הערכה כזו מגבירה את 

אחריותו של הלומד ומספקת לו משוב ישיר על הלמידה.

לאור ההבנות שהושגו והיתרונות שצוינו לעיל, נשאלת 

ומה  נושא ההערכה,  רואים המורים את  כיצד  השאלה: 

במעשה  חלופית  הערכה  לשלב  ממורים  למנוע  עלול 

ההוראה שלהם?

 60 כ-  של  עמדותיהם  את  חקרה   ,)2006(  Watt
בסידני,  תיכונים  בתי-ספר   11 מ-  למתמטיקה,  מורים 

יישומה של הערכה חלופית בהוראת  כלפי  אוסטרליה, 

שבעי  מורים  כי  מראים  מחקרה  ממצאי  המתמטיקה. 

של  לתקפותם  וטוענים  המסורתיים  מהמבחנים  רצון 

מביאה   Watt התלמיד.  של  הישגיו  למדידת  המבחנים 

תגובותיהם  מתוך  העולות  מרכזיות  קטגוריות  מספר 

הערכה  משימות  של  לשילובן  המתנגדים  המורים,  של 

אי-התאמה  ביישום,  קושי  ליישום,  זמן  חוסר  חלופית: 

משאבים  חוסר  מהימנה,  לא  המתמטיקה,  להוראת 

משימות  במציאת  וקושי  יקרה,  היותה  בשל  לביצוע 

הערכה  דרכי  אימוץ  שבחקר  לציין  מעניין  מתאימות. 

לאמץ  פחות  נוטים  וותיקים  מורים  כי  נמצא  חלופיות, 

יותר.  חדשים   מורים  מאשר  חלופיות  הערכה  שיטות 

להעדיף  נוטים  וותיקים  מורים  כי  מצאה   )2006(  Watt
הערכה  שיטות  פני  על  מסורתיות  הערכה  שיטות 

חלופיות. באופן דומה, במחקר שנערך לאחרונה בקרב 

 Velduis( עשרה מורים ו- 214 תלמידי כיתה ג׳ בהולנד

מצאו   ,)& van den Heuvel-Panhuizen, 2014
החוקרים כי מורים וותיקים יותר העדיפו שיטות הערכה 

 .Assessment Reform Group .1

מוצא  מנקודת  הלומדים  של  הישגיהם  את  לדרג 

ניטראלית.

הלומדים •  של  הישגיהם  את  לבדוק  מאפשר  המבחן 

בתנאים מבוקרים מבחינת מקום, זמן, וסיטואציה.

המבחן אחיד לכל הלומדים. אותו מבנה, אותם סוגי • 

פריטים, אותה רמת קושי, ואותה הקצבת זמן לכולם.

היקף רחב של •  השימוש במבחנים מאפשר להעריך 

רמות הבנה.

ההערכה  גישת  של  והחסרונות  היתרונות  הבנת  עם 

חלופית  להערכה  גישה  להתפתח  החלה  המסורתית, 

אליה אנחנו פונים כעת. 

הערכה חלופית

בשינוי  הצורך  על  מצביעים  בספרות  רבים  מחקרים 

ומציעים  הלמידה,  של  המסורתית  ההערכה  שיטת 

מעצבת,  ממדים,  רבת  שהנה  הערכה  לשיטת  לעבור 

ומפתחת  גמישה,  אמינה,  הלימודים,  בתכנית  ממוזגת 

שיטת  הלומד.  אצל  בעיות  פתרון  של  מיומנויות 

של  לצידה  מגוונות  הערכה  דרכי  המשלבת  זו,  הערכה 

יותר  להכיל  למורה  מאפשרת  המסורתית,  ההערכה 

תכנים מתכנית הלימודים, ולהרחיב את ההוראה מעבר 

ההערכה  כן,  כמו  מבחן.  לקראת  בלמידה  להתמקדות 

התלמידים  את  להכיר  למורה  מאפשרת  החלופית 

העוסקים  רבים  חוקרים  ומעמיקה.  אישית  בצורה 

הערכה  שיטות  כי  טוענים  החלופית,  ההערכה  בתחום 

עצמית,  הערכה  השאר,  בין  בתוכן,  הטומנות  חלופיות 

הלמידה,  בתהליך  רפלקציה  ביצוע  עמיתים,  הערכת 

ושיתוף הלומד בקביעת הקריטריונים להערכה, עשויות 

להביא לכך שתלמידים ייקחו יותר אחריות על לימודיהם 

 Bedford & Legg, 2007; Birenbaum, Breuer,(
 Cascallar, Dochy, Dori, Ridgway, Wiesemes
 & Nickmans, 2006; Black & Wiliam, 2006;
 Bolte,1999; Dori, 2003; Sullivan,1997; Tal, Dori

.)& Lazarowitz, 2000
צריכים  הלומדים  יעילה,  למידה  שתתקיים  מנת  על 

זאת.  להשיג  ולרצות  להשיג,  מנסים  הם  מה  להבין 

הבנה ומחויבות מושגות כאשר ללומדים יש חלק מסוים 
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קשיים בהערכת תלמידים

מורים  בקרב  לאחרונה  שנערכה  דוקטורט  בעבודת 

לוי- מציינת  תלמידים,  בהערכת  קשיים  בנושא  בארץ 

ורד )לוי-ורד, 2013( הסברים אפשריים לקשיים הכרוכים 

בהערכת תלמידים. עבודתה, העוסקת באוריינות מורים 

היכולת  היא  בהערכה  "אוריינות  כי:  מעלה  מתחילים, 

ביצועי התלמיד במטרה  על  מידע  ולספק  לנתח  להבין, 

לשפר את ההוראה. אוריינות בהערכה מורכבת ממכלול 

של כשירויות, חלקן מעשיות וחלקן תיאורטיות, העוסקות 

מגוון  באמצעות  להעריך  ו'איך'  'מתי'  'למה',  בשאלות 

לכן,   .)Boyles, 2005; Hoyt, 2005( הערכה  שיטות 

מורה אוריין בהערכה הוא זה אשר מסוגל לשאול ולענות 

ביחס  ההערכה,  למטרות  ביחס  מהותיות  שאלות  על 

למאפיינים של הכלים בהם הוא משתמש, ביחס לתנאי 

של  האפשריות  ולהשלכות  לתוצאות  וביחס  ההיבחנות, 

במחקרה,  מצאה  לוי-ורד   .)18 עמ'  )לוי-ורד,  הערכה" 

מספקת,  ולא  דלה  הנה  בהערכה  המורים  אוריינות  כי 

ושעובדה זו לבדה עשויה להסביר את הקשיים שמעלים 

מורים בהערכת תלמידים. 

)לוי-ורד,  לוי-ורד  של  בעבודתה  המחקרים  ממצאי 

בשיפוט  מורים  של  מיומנות  חוסר  מעלים   )25-29 עמ' 

וקשיים  לתלמידים,  הניתנות  ההערכה  משימות  איכות 

שלהם.  ההוראה  למטרות  ההערכה  דרכי  בהתאמת 

גם  לתלמיד  מעניקים  שהם  בציון  משקללים  מורים 

משתנים שאינם רלוונטיים לביצוע שלו בפועל, משתנים 

מפקחים,  ואף  מנהלים  מורים,  ומוטיבציה.  מאמץ  כמו 

מגלים הבנה מועטה מאוד בנושא ההערכה, על היבטיה 

המקצועיים והמעשיים, ואף על איכות המידע המתקבל 

ממשימות ההערכה. 

בהערכה,  הקשיים  על  לוי-ורד  שמציינת  נוספות  סיבות 

קשורות למסגרת ההכשרה של המורים, קרי, המכללות 

לוי-ורד  באוניברסיטאות.  לחינוך  ובתי-הספר  להוראה 

מצאה, כי מורים דיווחו על מידה מועטה של רכישת ידע 

בנושא הערכת תלמידים במסגרת ההכשרה שלהם, על 

ועל  היעדרה,  אף  או  ההערכה  בתחום  מועטה  התנסות 

מורים  מסורתיות.  הערכה  שיטות  של  בעייתי  מודלינג 

נותר כשיטת המשוב  כי כל עוד הציון המספרי  סבורים, 

מסורתיות על-פני החלופיות. למרות שלא ניתן להשיק 

את הממצאים האלה למציאות הישראלית באופן ישיר, 

במיוחד לאור העובדה שגודל הכיתות במחקר בהולנד 

נע בין 14 ל- 29 תלמידים בכיתה, ניתן להדגיש שהכיתות 

ייצגו מרקם מאוד מגוון של תלמידים,  במחקר בהולנד 

צרכים  בעלי  תלמידים  עם  עבודה  של  שהמורכבות  כך 

שונים ורקעים שונים כן יוצרת נקודת השוואה. 

ביישום  יותר את הקשיים הכרוכים  על מנת להבין טוב 

בין  השוואה   ,)2007( מור  ערך  החלופית,  ההערכה 

לבין  )אלטרנטיבית(  חלופית  הערכה  של  יתרונותיה 

לגישת  מור  מייחס  אותם  היתרונות  חסרונותיה. 

ההערכה האלטרנטיבית מתארים את הגישה כפעילה, 

לה  המיוחסים  החסרונות  מאידך,  ויצירתית.  מעמיקה, 

לבדיקת  קשה  צרה,  להיות  כנוטה  הגישה  את  מציגים 

תוקף, לא מהימנה, ויקרה.  

למרות שמטלות ההערכה החלופיות מורכבות ומצריכות 

התוכן  תחום  בהגדרת  רבה  חשיבות  ישנה  רב,  זמן 

המוערך, ובהכנת מחוונים שיכסו תחום תוכן זה. כמו כן, 

חשוב שהתוכן ייצג את ההבנה העדכנית לגבי התחום, 

ועל כן חשוב מקומם של מומחים לאשר את המטלות 

מנת  על  וערכן.  משמעותן,  הקשרן,  מבחינת  כראויות 

להבטיח את השגת היעד של ההערכה, יש לדרוש ראיות 

משקף  אלא  שינון,  של  תוצאה  אינו  המטלות  ביצוע  כי 

במטרה  עבר,  התלמיד  אותו  הלמידה  תהליך  כל  את 

1997(. לסיכום, יש לציין  לענות על המטלה )בירנבוים, 

כי סקירות ספרות מקיפות בסוגיית ההערכה החלופית 

את  מדגישים  בתחום  המחקרים  שכל  בעוד  כי  מצאו, 

על  חלופיות  הערכה  מטלות  של  החיובית  ההשפעה 

הלמידה בכלל ועל הישגי התלמידים בפרט, אין בשלב 

Briggs, Ruiz-( זה, קונצנזוס לגבי היקף ההשפעה הזו

 Primo, Furtak, Shepard, & Yin, 2012; Kingston
.)& Nash, 2011, 2012

לאור הממצאים המחקריים המצביעים באופן אחיד על 

על תהליכי  חלופיות  החיוביות של הערכות  ההשפעות 

היקף  על  שעה,  לפי  קונצנזוס,  חוסר  ולמרות  למידה, 

של  הלאומית  המועצה  לאחרונה,  החליטה,  ההשפעה, 

נרחב  שימוש  לעודד  בארה״ב  למתמטיקה  המורים 

 .)NCTM, 2013( באמצעי הערכה חלופיים במתמטיקה
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שאלות המחקר
שאלות המחקר הן:

תלמידים . 1 להערכת  הקשורות  הסוגיות  מהן 

המעסיקות מורים למתמטיקה?

המעסיקות . 2 סוגיות  ישנן  האם  הללו,  הסוגיות  מבין 

במיוחד מורים רבים? אם כן, מהן?

אוכלוסיית המחקר ושלבי המחקר

כפי  עיקריים  שלבים  בשלושה  התבצע  הנוכחי  המחקר 

שמראה האיור הבא.

מפגשים פנים אל פנים עם מורים ופרחי שלב 1

הוראה לאיתור סוגיות המטרידות את 

המורים בהקשר הערכה.

קטגוריזציה של הסוגיות שהועלו מתוך שלב 2

המפגשים בשלב ראשון, ובניית שאלון 

לתפוצת מורים.

העברת השאלון משלב 2 לתפוצת מורים.שלב 3

בשלב הראשון של המחקר נאספו 113 סוגיות הקשורות 

להערכת תלמידים במתמטיקה בקרב 43 מורים ו- 70 פרחי-

הוראה, הן מבתי ספר יסודיים והן מבתי ספר על-יסודיים.

טבלה 1:
 אוכלוסיית המחקר

פרחי הוראהמורים
סה”כ

על-יסודייסודיעל-יסודייסודי

16272347
113

4370

מורים  השתלמויות  שלוש  במסגרת  נאספו  אלו  סוגיות 

הערכת  בנושא  אקדמיים  קורסים  ושני  למתמטיקה, 

תשע"ו.  הלימודים  שנת  במהלך  במתמטיקה,  הישגים 

על  לנסח  התבקש  משתתף  כל  המפגשים  במהלך 

בנושא  במיוחד  אותו  המעסיקה  אחת  סוגיה  מדבקה 

פתרון.  לה  למצוא  לדעתו  ושחשוב  תלמידים,  הערכת 

 6-4 של  לקבוצות  המשתתפים  חולקו  מכן  לאחר 

של  מהסוגיות  אחת  כל  לסווג  נדרשו  בהן  משתתפים, 

חברי הקבוצה על תמונת עץ כ"בעיית שורש" או "בעיית 

העיקרית והשכיחה, הרי שלא ניתן להם, למעשה, מודלינג 

המורים  מציינים  בנוסף,  חלופיות.  הערכה  לשיטות 

במחקרה כי התפיסה העיקרית במסגרות ההכשרה הנה 

של הערכה תהליכית, או הערכה לשם למידה. זהו נתון 

מעודד ביותר, אך אינו מתיישב עם המודלינג הניתן להם 

על-ידי המרצים. 

חשים  המורים  לפיו  מדאיג,  נתון  לוי-ורד  מעלה  ולבסוף, 

שיש בידם הידע הדרוש לבצע את משימת ההערכה, אולם 

בפועל רמת הידע היא נמוכה. כלומר, ישנו פער גדול בין 

תפיסת היכולת להעריך2, לבין יישום יכולת זו בפועל. 

אשר  בהערכה  סוגיות  על  אור  נשפוך  הנוכחי  במחקר 

מטרידות את המורים בהערכת תלמידיהם. הצפת סוגיות 

מורים,  הכשרת  במסגרות  למרצים  לסייע  עשויה  אלו 

לצורכי  כמענה  תכנים,  על-פי  מקצועית  והתפתחות 

המורים בנושא הערכה.

מתודולוגיה

מטרת המחקר
מטרת המחקר הנה לברר אילו סוגיות הקשורות להערכת 

תלמידים מעסיקות ומטרידות מורים למתמטיקה. כאמור, 

מההוראה  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  במתמטיקה  הערכה 

מחד,  נדרשים  ומורים  הדעת,  תחום  של  והלמידה 

ומעוניינים מאידך, להעריך את תלמידיהם באופן מקדם, 

נתקלים בקשיים שונים  זאת, הם  יחד עם  ומהימן.  תקף, 

מהם  לברר  היתה  המחקר  מטרת  זאת.  לעשות  בבואם 

הם  תלמידים  בהערכת  תחומים  ולאילו  הללו,  הקשיים 

הקשיים  האם  לבדוק,  גם  היתה  נוספת  מטרה  קשורים. 

שהמורים מעלים הם קשיים מהותיים, סוגיות אלה נקראו 

במהותם,  יותר  טכניים  קשיים  שהם  או  שורש",  "בעיות 

סוגיות שנקראו "בעיות עלים", כפי שיוסבר בהמשך.

מובן מאליו, שכל מורה עשוי להיות מוטרד מסוגיה אחרת 

תנאי  שלו,  ההכשרה  רמת  התלמידים,  בגיל  שתלויה 

עבודתו, שנות הוותק שלו, וניסיונו בהוראה. יחד עם זאת, 

מטרת המחקר היתה לבדוק, האם ישנן סוגיות בהערכת 

ובמלים  יותר,  אינטנסיבית  להצבעה  ה"זוכות"  תלמידים 

אחרות מעסיקות מורים בהיקף נרחב יותר. 

2. לוי-ורד משתמשת במונח “חוללות עצמית”
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טבלה 2: 
הקטגוריות העיקריות

קטגוריות 
עיקריות

דוגמאותמדד

תוקף 
הערכה

לא נותן אפשרות לחישובים בדרכים שהן שונות ממה שנלמד בכיתה.את מה מעריכים

קשה להעריך ידע ע”י ציונים מספריים. חסרה הערכה מילולית וכלים להמשיך משמעות הציון
ולהשתפר.

הערכת תלמידים מאובחנים ביחס לכיתה. מצד אחד הערכה מותאמת מצד שונות בין התלמידים
שני ביחס לכיתה.

השפעת ההוראה של המורה על 
הציון

המורה שנותן את המבדק להערכת הישגים לא יודע בעצמו את היקף הנושא.

התלמיד מבין אבל פתר לא נכון. התלמיד פתר נכון אבל לא מבין / מתקשה הבנה חלקית של התלמיד
להסביר.

השפעת לחץ )בלבול(. משקל הקושי הרגשי של התלמיד

ולאמץ. לפיכך, "בעיות שורש"  יכולים לפתור  כן  עלים". מושגים אלה נבחרו על מנת לסנן את אותן הסוגיות שהמורים 

הוגדרו כבעיות מהותיות בהערכה שההתמודדות אתן מצריכה התערבות של גורמים נוספים בעיני המורים, ו"בעיות עלים" 

1 ניתן לראות דוגמה  הוגדרו כבעיות טכניות שההתמודדות אתן אינה מצריכה התערבות חיצונית לדעת המורים. באיור 

למיפוי הסוגיות על העץ באחת הקבוצות.

איור 1: 
דוגמה למיפוי סוגיות ל"בעיות שורש" ו"בעיות עלים".

כיצד להעריך 
תלמיד שלא 

עומד בלו״ז שנקבע 
להשלים משימה/

מבחן?

כיצד אפשר 
להעריך תלמיד 

במתמטיקה שאינו 
בקיא בקריאה 

ובהבנת הנקרא?

כיצד להעריך 
תלמידים עם 

פוטנציאל שלא בא 
לידי ביטוי?

פער בין יכולת 
מילולית לבין יכולת 

פתרון תרגילים

מיון הסוגיות לבעיות שורש ולבעיות עלים נעשה מתוך שתי מטרות. האחת, לצייד את המורים ופרחי ההוראה בכלים לזיהוי 

מקומות שהם כן יכולים לממש פעילויות של הערכה חלופית. השנייה, להשיג הבנה של סוגי הסוגיות שעולות מהשטח. 

בשלב השני של המחקר מוינו הסוגיות על-ידי החוקרים ל- 12 קטגוריות, ולאחר מכן זוהו שלוש קטגוריות עיקריות: תוקף 

הערכה, מהימנות הערכה, ויישום. טבלה 2 מציגה את החלוקה לקטגוריות, תוך הבאת דוגמאות שנכללו במדדים של כל קטגוריה.
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יחד לאותה קטגוריה הסוגיות הבאות3  כונסו  כך למשל, 

שהעלו המורים:

"בעיות נגררות"	. 

"כמה מורידים על טעות נגררת"2. 

"כשהתלמיד העתיק לא נכון את התרגיל"	. 

לאחר מיון ראשוני זה, נבחרה בכל קטגוריה סוגיה אחת 

הסוגיות  לבחירת  הקריטריונים  השאלון.  לבניית  יותר  או 

וכן  שקיפותו,  הניסוח,  תמציתיות  בעיקר  היו  לשאלון 

היקף יישומן על היבטים רחבים ככל האפשר בתוך אותה 

דרך  על  'הערכה  הסוגיה:  נבחרה  למשל,  כך,  קטגוריה. 

כמות  'המבחנים  הסוגיה:  ולא  תוצאה'  על  הערכה  מול 

ופחות  כמותיים  מדדים  בודקים  יותר  הם  בנויים  שהם 

הבעיות  את  למפות  אי-אפשר  אומרת  זאת  איכותניים, 

שנבחרה,  זו  הראשונה,  הסוגיה  בלבד'.  המבחנים  לפי 

יותר  רחב  תוכן  ומכילה  ובהיר,  תמציתי  באופן  מנוסחת 

ששתיהן  למרות  כאן,  המובאת  השנייה  הבעיה  לעומת 

עוסקות באותו עניין. 

אלו,  היגדים  של  עריכה  נעשתה  לא  כי  להדגיש,  חשוב 

של  המקורית  הכוונה  ואת  האותנטיות  את  לשמר  כדי 

המשיבים, שניסחו את הקשיים והבעיות כפי שהם חווים 

אותם. אמנם, בשיטה זו ישנו הפסד של אחידות הניסוח, 

לנסח  הניסיון  עצם  אך  ההיגדים,  כוונת  של  ודאות  וכן 

מחדש את הניסוחים המקוריים נתפס בעינינו כהלבשת 

פרשנות וכמיתוג לא מייצג.  

כלל  הראשון  חלקו  אינטרנטי.  כשאלון  נבנה  השאלון 

שאלות כלליות על השכלת המורים: ותק בהוראה בכלל 

הערכה,  בנושא  רקע  בפרט,  המתמטיקה  ובהוראת 

וכיתות הלימוד.

בחלקו השני של השאלון התבקשו המורים לדרג )בסולם 

3. הניסוח של כל הסוגיות המובאות במחקר הוא של המורים עצמם ולא 
נעשה בו כל שינוי.

מהימנות 
הערכה

קשה לכמת את הציון לכל שאלה לפי החשיבות שלה.ניקוד שאלות לא עקבי/אחיד

בעיות נגררות.מתן ציון לא עקבי/אחיד

הערכה סובייקטיבית של המורה )שמושפע מהיכרות קודמת עם התלמיד(.הערכה סובייקטיבית

יישום 
בהערכה

קשה למדוד ולהקיף את כל החומר שנלמד במבחן בעל מס’ שאלות מוגבל.חוסר בכלי הערכה מקיפים

ילדים מצפים לציון מספרי.שיקולים הרגליים במתן ציון

כיצד לתת משוב בצורה 
אפקטיבית

לתת משוב כך שיעורר אצל התלמיד מוטיבציה להשתפר.

של 5-	( באיזו מידה הנם מוטרדים מכל אחת מהסוגיות 

סוגיות(.   25( הראשון  מהשלב  שנבחרו  הערכה,  בנושא 

שנוסחו  שאלות  שתי  המורים  נשאלו  השאלון  בסיום 

כשאלות פתוחות:

תלמידים . 1 בהערכת  נוספת   / אחרת  סוגיה  יש  האם 

שמטרידה אותך כמורה למתמטיקה? אם כן, מהי?

אם היית יכול/ה לקבל באופן מיידי עזרה, תמיכה או . 2

פתרון לאחת מהסוגיות המטרידות אותך, באיזו מהן 

היית בוחר/ת? נודה לך אם תוכל/י לנמק.

)שונים  מורים    140 ל-  השאלון  נשלח  השלישי  בשלב 

מאלו שענו בשלב הראשון( שהתבקשו לענות עליו באופן 

אנונימי. התקבלו 84 תשובות של מורים. רקע המשיבים 

מופיע בטבלה 3. 

טבלה 3:
סיכום השאלון לקבוצה השנייה של המורים

התמחות מורים ב-וותק
בהוראת 

המתמטיקה

רקע בהערכת 
הישגים

 	-	
שנים

 4-	0
שנים

למעלה 
מ- 10 

שנים

אין לאכןחטיבהיסודי
רקע

קורס 
אקדמי 

או/ו 
השתלמות

9294679565191866

נחלק את הצגת הממצאים שעלו במחקר לשני חלקים: 

ממצאים מתוך שלב איסוף ההיגדים

כאמור, השלב הראשון במחקר הנוכחי היה איסוף סוגיות 

בהערכה, המטרידות את המורים במסגרת מפגשים של 

פנים אל פנים. להלן נתונים ההיגדים שנאספו, בחלוקה 

לפי המשיב )מורה או פרח הוראה(, לפי כיתות ההוראה 

של  הסובייקטיבית  ההגדרה  ולפי  על-יסודי(,  או  )יסודי 

הבעיה )"שורש" או "עלים"(.
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רשימת ההיגדים ושכיחות תשובות המורים

ההיגד

מוטרד/ת במידה 
רבה ובמידה רבה 

מאוד

מוטרד/ת במידה 
בינונית

מוטרד/ת במידה 
מועטה וכלל לא 

מוטרד/ת

אחוזמספראחוזמספראחוזמספר

ילדים שנלחצים ובעת המבחן, הידיעות שלהם לא באמת באות 1
90.		2529.7610		.4958לידי ביטוי.

איך להעריך תלמיד לא במבחן? כיצד ניתן להעריך כאשר נותנים 2
4047.622529.761922.62משימת חשיבה בזוגות או קבוצתית?

התלמיד מבין את החומר בכיתה אך במבחן הוא נכשל או מקבל 3
4.29	5565.481720.2412ציון נמוך. הנמצא בפער יחסית לידע שלו.

הפער בין התעודה שמתבססת על ציון כמותי לבין הערכה 4
7.86	815	.4654.762327שאיננה מתבססת בהכרח על ציון כמותי.

		.		28	8.	3642.86202איך ניתן  לדעת שהתלמיד עבד לבד ולא נעזר במישהו אחר?5

6
קושי בראיית תהליך החשיבה שהוביל לפתרון )בין אם שגיאה 

ובין אם תשובה נכונה( מכאן נובעת הבעיה כיצד לטפל בקושי / 
בטעויות.

4857.	427	2.	49	0.7	

ציון מספרי לא מאפשר לתלמיד לתקן ולשפר את עצמו, שכן הוא 7
	8.	4202	.2	3744.0527לא יודע או אינו מבין את הטעויות שלו.

6.90	2529.7631		.		28כמה מורידים על טעות נגררת.8

9.05	16		.		4047.6228הערכה על דרך מול הערכה על תוצאה.9

4	.2	427	.2	27	5.7	30ההערכה לא בודקת התקדמות אישית של התלמיד.10

התלבטות בניקוד פתרון שכתוב לא בצורה שלמה, אך ברור ממנו 11
0.952125.00	3744.0526כי התלמיד מבין ויודע את הפתרון.

טבלה 4
חלוקת ההיגדים לפי המשיב, כיתות ההוראה וההגדרה הסובייקטיבית של הבעיה

על-יסודייסודי
עליםשורש

סה”כ
על-יסודייסודיעל-יסודייסודי

פרח-
הוראה

2347
18

)78%(
26

)55%(
5

)22%(
21

)45%(
70

1627מורה
14

)87.5%(
18

)66.7%(
3

)	2.5%(
9

)		.	%(
43

3974סה”כ
32

)82%(
44

)59%(
8

)18%(
30

)41%(
113

ניתן לראות, כי באופן כללי בעיות ה"שורש"  )בעיות מהותיות שההתמודדות אתן מצריכה התערבות של גורמים נוספים 

לדעת המורים( זוכות להתייחסות רבה יותר בכל הקבוצות לעומת בעיות ה"עלים" )בעיות שההתמודדות אתן אינה מצריכה 

התערבות חיצונית לדעת המורים(. מבין 113 הבעיות שהעלו הנשאלים, 76 מהן היו בעיות שהוגדרו על-ידם כבעיות "שורש" 

)67%(, ורק 37 בעיות )33%( הוגדרו כבעיות "עלים". ניתוח ההיגדים לקטגוריות מתואר בתיאור שלב המחקר השני.

ממצאים מתוך שאלון המורים

להפשטת ההצגה, וגם לשם איתור ברור יותר של הסוגיות המטרידות ביותר, איחדנו את מספר העונים "מוטרד/ת במידה 

רבה מאוד" ו"מוטרד/ת במידה רבה" כך גם לגבי "מוטרד/ת במידה מועטה" ו"כלל לא מוטרד/ת". בטבלה 5 ניתן לראות 

את רשימת ההיגדים ושכיחות תשובות המורים.

טבלה 5
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המטרידה  הסוגיה  כי  לראות  ניתן  הטבלה  מממצאי 

ביותר את המורים )78% מהמורים( היתה: "המיצ"ב על 

תמונה  באמת  נותן  הוא  האם  שלו  המכוונת  ההכנה  כל 

מהימנה?". שתי הסוגיות לאחר מכן שנמצאו כמטרידות 

ביותר את המורים )70% ומעלה( היו: "קשה לתת תשומת 

לב אישית בקבוצת תלמידים גדולה )גם בינונית(", ו"אין 

תלמידים  סופית.  תשובה  רק  המחשבה  דרך  של  פירוט 

מתקשים להסביר איך הגיעו לתוצאה".

 36% )כ-  מטרידה  פחות  כהכי  שנמצאה  הסוגיה 

נגררת",  טעות  על  מורידים  "כמה  היתה:  מהמורים( 

עם  תלמיד  להעריך  "קשה  מהמורים(   35% )כ-  ואחריה 

כתב יד לא ברור". שתי סוגיות אלו זכו לדעתנו להתייחסות 

הנמוכה ביותר לא בגלל חוסר החשיבות שלהן אלא, קרוב 

גדולות  ולא מהוות שאלות  נקודתיות  בגלל שהן  לוודאי, 

ההיגד

מוטרד/ת במידה 
רבה ובמידה רבה 

מאוד

מוטרד/ת במידה 
בינונית

מוטרד/ת במידה 
מועטה וכלל לא 

מוטרד/ת

אחוזמספראחוזמספראחוזמספר

כל תלמיד הוא שונה מבחינת ידע, רמה, חוזקות, רקע, ולכן 12
672428.572529.76.	354הערכת הישגים היא לא משהו ודאי וגורף כלפי כל הכיתה.

4	.2	3642.862125.0027השאלות לא בהתאם למה שנלמד בכיתה.13

	5.7	930	.02226	.8	32קשה להעריך תלמיד עם כתב יד לא ברור.14

4	.2	4.5227	29		.		28הערכה של עבודה חלקית / עבודה מלאה עם שגיאה.15

במבחן: ניקוד שווה לכל שאלה למרות שוני ברמת הקושי 16
9	.92226	.4047.622226)הציפיה: שאלה יותר קשה תקבל ניקוד גבוה(.

לרוב המבחנים בודקים תוצאה סופית ולא תהליך. לעתים פוסלים 17
6.67	914	.42226	.4857תשובה שגויה למרות שכיוון החשיבה היה נכון.

18
קושי של מורה להעריך הישגים מול רצון, השתדלות ויכולת: אם 

הילד מאוד משתדל ומשקיע, אך לא בהכרח מצליח להוציא 100. 
במידה ויקבל 70 יראה מבחינתו ככישלון.

5059.522226.	912	4.29

אין פירוט של דרך המחשבה - רק תשובה סופית. תלמידים 19
55.95	4.	6172.62182מתקשים להסביר איך הגיעו לתוצאה.

הערכה סובייקטיבית של המורה )שמושפעת מהיכרות קודמת 20
4.52	3642.861922.6229עם התלמיד(.

89.52	8.	5666.67202קושי של הנבחן בהבנת ניסוח של שאלה במבחן )הבנת הנקרא(.21

קשה לתת תשומת לב אישית בקבוצת תלמידים גדולה )גם 22
57.	91720.243	.6476בינונית(.

4654.762125.001720.24קושי בבדיקת שיעורי-בית.23

שליטה בחומר משתנה - כשלומדים יודעים, אבל כשלא עוסקים 24
		.78	8.	5767.86202בחומר שוכחים.

המיצ”ב - על כל ההכנה המכוונת שלו - האם נותן באמת תמונה 25
4	.4.2967	6678.5712מהימנה?

ורחבות בנושא ההערכה החלופית. 

מאוסף ההיגדים ש- 50% ומעלה מהמורים רואים  בהם 

מאוד,  רבה  במידה  ואף  רבה  במידה  מטרידות  בעיות 

ניתן לראות כי נושא הבחינות בין אם מדובר במיצ"ב או 

המורים.  את  מטריד   – פנימית  בבחינה  מדובר  אם  בין 

של  מהימנה  תמונה  נותן  המיצ"ב  כמה  עד  תוהים,  הם 

אינה  הבחינה  כי  העובדה  את  ומעלים  בכיתתם,  המצב 

משקפת את תהליך החשיבה של התלמידים, ושהבחינה 

ולא בתהליך )כך, שלעתים  מתמקדת בתוצאה הסופית 

התשובה שגויה אך דרך החשיבה היא נכונה(. אלמנטים 

מורים בסוגיית הבחינות הם הרושם  נוספים המטרידים 

שתלמידים רבים אינם מבינים כלל את השאלות )בעיות 

וכן  במתמטיקה(,  הקשיים  לפני  עוד  הנקרא  בהבנת 

ולא מצליחים לבטא  שתלמידים נלחצים בעת הבחינות 
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את הידע שלהם במלואו. בעקבות כל אלה, מוטרדים המורים מהשאלה הגדולה, עד כמה יש להעריך הישגים )המתבטאים 

בתוצאה הסופית( לעומת הערכת מאמץ, יכולת, רצון והשקעה. ניכר, כי המורים היו רוצים להעריך פרמטרים אלה, אך אין 

להם את הידע כיצד לעשות זאת במקביל להערכת ההישגים. 

שתי הסוגיות המצביעות על הקושי לתת תשומת לב בקבוצה גדולה ואף בינונית, והקושי בבדיקת שיעורי בית, שקרוב 

פרמטרים  שני  לתלמיד.  לתת  שיש  והציון  ההערכה  לסוגיית  בעקיפין  קשורות  הקבוצה,  לגודל  קשורה  היא  גם  לוודאי 

אלה מובילים, בסופו של דבר, לקידום התלמיד וההבנה שלו. החוקרים העלו את ההשערה: אם אי-אפשר לתת לתלמיד 

תשומת לב כשאינו מבין את החומר, הרי שהישגיו ירדו גם אם יש לו את היכולת להצליח יותר. אם ניתנים שיעורי בית 

ועל מה יש  ניתן לדעת מה הובן  ואין אפשרות לבדוק אותם )מסיבות שונות(, הרי שלא  במטרה לקדם את התלמידים 

לחזור, ויתרה מזאת, מה עומד מאחורי חוסר ההבנה או התפיסות השגויות של התלמידים. 

מתוך השאלות הפתוחות בשאלון

מטבע הדברים, התשובות לשאלות אלה נוסחו באופנים לא אחידים, חלק מהניסוחים כוללים התייחסות ליותר מאשר 

סוגיה אחת, לפיכך ישנו קושי לקבץ אותם תחת קטגוריות אחידות. יחד עם זאת, ניתן לזהות את הנושאים המטרידים את 

המשיבים, וחשוב לדעתנו לציין אותם.

את התשובות לשאלה: "האם יש סוגיה אחרת / נוספת בהערכת תלמידים שמטרידה אותך כמורה למתמטיקה? אם כן, 

מהי?" חילקנו סביב ארבעה נושאים מרכזיים. כל נושא בחרנו להדגים בעזרת שתי תשובות לדוגמה.

טבלה 6
התשובות לשאלה “האם יש סוגיה אחרת / נוספת בהערכת תלמידים שמטרידה אותך כמורה למתמטיקה? אם כן, מהי?”

דוגמאות לתשובותשם הנושאנושא

“כיצד לעשות הערכה עבור תלמידים חלשים מאוד לעומת תלמידים חזקים מאוד באותה כיתה?”השונות בכיתה1
“קושי בבחירת השאלות בהערכה כך שיתאימו  לרמת הידע של כל היושבים בכיתה - גם של ילדי 

השילוב!”

בחינות  )היקף הבחינה, 2
חרדת בחינות, עיתוי 

הבחינה(.

“האם לערוך מבחנים קטנים בסיום כל נושא? האם לערוך מבחן בעל היקף גדול, המכיל מספר 
נושאים? האם הלמידה חייבת הערכה כמותית?”

“מבחנים מדורגים/ מותאמים - מדוע בדרך כלל נותנים נוסח מבחן אחיד לכל התלמידים, ובאם 
נותנים מבחן מותאם כיצד מעריכים זאת בתעודה?”

“האם יש תחלופת הערכה אחרת במקום מיצ”ב? מלחיץ את הילדים, ההורים והמורים...”בחינת המיצ”ב 3
“הקושי במבחני המיצ”ב שרק עולה משנה לשנה - כיצד להתמודד אתו. כיצד לקדם חלשים?”

הפער בין ביצוע משימות 4
בכיתה לתוצאות המבחן

“איך לשלב את ההערכה של השיעורים הפרטניים בהערכה הכללית. כרגע זה מתבצע בעזרת 
קובץ תכנון מול ביצוע. אך יש פער בין ההתקדמות של התלמיד בעבודות ובמשימות שוטפות 

לבין הביצועים שלו במבחנים”.
“תלמיד שעובד ועושה את המשימות מצויין בכיתה אבל במבחן אינו מצליח.”

את התשובות לשאלה, "אם היית יכול/ה לקבל באופן מיידי עזרה, תמיכה או פתרון לאחת מהסוגיות המטרידות אותך, 

באיזו מהן היית בוחר/ת? נודה לך אם תוכל/י לנמק", חילקנו לחמישה נושאים מרכזיים. גם כאן נדגים כל נושא בעזרת  

תשובותיהם של המורים. 
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דיון

בנושא  מורים  המטרידות  בסוגיות  עסק  זה  מחקר 

מורים  כי  לראות,  היה  ניתן  במתמטיקה.  ההערכה 

מוטרדים מסוגיות הקשורות לשלושה תחומים מרכזיים 

סוגיות  ומהימנות,  לתוקף  הקשורות  סוגיות  בעבודתם: 

בתחום  לידע  הקשורות  וסוגיות  להטרוגניות,  הקשורות 

ההערכה. 

עסקו  ההערכה  ומהימנות  לתוקף  הקשורות  הסוגיות 

בשאלות כמו מה אנו מעוניינים להעריך; כיצד נעריך זאת 

נאמנה  משקפת  שלנו  ההערכה  האם  נדע  כיצד  כראוי; 

את המציאות, כמו גם את מה שאנו מעוניינים להעריך; 

טבלה 7
התשובות לשאלה “אם היית יכול/ה לקבל באופן מיידי עזרה, תמיכה או פתרון לאחת מהסוגיות המטרידות אותך, באיזו מהן היית 

בוחר/ת? נודה לך אם תוכל/י לנמק”

דוגמאות לתשובותשם הנושאנושא

כיצד לתת תשומת לב לקבוצה גדולה. אני מרגישה שאני רוצה לגעת ולדעת על כל ילד, אך גודל הכיתה1
מספרם הרב של הילדים בכיתה לא מאפשר זאת. במיוחד שזו כיתה כביכול רגילה אבל מלאה 

במורכבות, הן מבחינה רגשית והן מבחינה קוגנטיבית חברתית ולימודית.”
“הייתי בוחרת בסוגיית כיתה מאוכלסת שמספר התלמידים רב מאוד. פיצול הכיתה חלוקה 

לרמות יכולה לתרום מאוד. ועל כן תהיה התקדמות בחומר מצד התלמידים ומעבר לכך אהבת 
המקצוע. יצור שיח משותף בין הקבוצה שפחות או יותר אותה רמה.”

פערים בכיתה )שונות 2
ותלמידים חלשים(

“אני מלמד תלמידים חלשים והשכחה היא בעייתית מאוד. קשה למצוא את הדרך להעריך מה 
נשאר באמת לאחר זמן.”

“ אני צריכה עוד טיפים כיצד להעלות את הבינוניים והמתקשים לרמה יותר גבוהה.”

הפער בין הציון במבחן 3
ליכולת התלמיד 

“שהתלמיד מבין ויודע אבל הציון נמוך בחרתי בזאת כי באמת עושה לי התלבטות.”
“התלמיד מבין את החומר בכיתה, במבחן הוא נכשל או מקבל ציון נמוך הנמצא בפער יחסית 
לידע - מאוד מטריד אותי המצב של התלמיד שכשאני יושבת אתו, אני רואה את ההבנה שלו, 
ורואה שהוא יודע את החומר ובמבחן הוא לא מצליח. לאחר המבחן, הוא יכול לשבת, ללא כל 

הסברים נוספים ולפתור נכון את אותם התרגילים בהם שגה במבחן.”

 על הצורך בהערכה 4
חיצונית

“הייתי מעוניינת לקבל הסבר לגבי הצורך במבחני המיצב. הילדים נלחצים מהמבחן והמבחן 
עצמו אינו משקף את רמת ידיעותיהם הכללית שאינה באה לידי ביטוי. לדעתי המבחן הזה 

מיותר  והתוצאות שלו גורמות רק לתחרות בין בתי הספר בלי לבדוק לעומק מה היה הרקע של 
הנבחנים, מבחינת רמה סוציואקונומית או לקויות למידה וכו’.”

“הסוגיה האם התלמיד הכין לבד את העבודה ולא נעזר באף אחד, מאחר ולהרבה תלמידים יש מהימנות הערכה5
מורים פרטיים, אשר מכינים במקומם עבודות ושיעורים ברמה מאוד גבוהה, שלא מתבטאת 

בעבודת התלמיד בכיתה.”
“כיצד להעריך תלמיד בעבודה משותפת והאם התלמיד נעזר בחבר.”

מה עלינו לכלול בהערכה שלנו; כיצד ניתן לדעת האם אנו 

מעריכים את התלמיד ועבודתו או את עבודת מי שסייע 

לא  עבודות  חלקיות,  עבודות  מעריכים  כיצד  בכך;  לו 

תלמידים  להעריך  ניתן  כיצד  נגררות;  טעויות  או  ברורות 

להעריך  ניתן  כיצד  שלהם;  השונות  את  שמשקף  באופן 

פרמטרים לא מדידים ולא חד-משמעיים כמו מוטיבציה 

והשקעה וכן הלאה. 

הסוגיות הקשורות להטרוגניות עסקו, בין השאר, בשאלות 

של התמודדות עם פערים גדולים בכיתה; תלמידים עם 

צרכים מיוחדים; הערכת התקדמות אישית של כל תלמיד 

ביחס לעצמו; התאמת משימות לתלמידים שונים; צורך 

בכלים וידע לעבודה עם תלמידים מתקשים ועוד.
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יעילות הכשרת המורים בקורסים ממוקדים בכלל. יתכן, 

למורים  נגיש  שיהיה  ההערכה,  בתחום  מקצוע  איש  כי 

העולים  לצרכים  מדוייק  מענה  לתת  ויוכל  הספר  בבית 

בשטח, יהווה מודל למידה טוב יותר למורים, וישפיע על 

ההתקדמות והשיפור של המורים בתחום זה יותר מאשר 

הכשרה נקודתית אחת לכמה שנים. מעניין יהיה להשוות 

בין התרומה של תכניות להכשרת מורים לבין נוכחותו של 

איש מקצוע המלווה את המורים לאורך זמן. 
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