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 וחשיבות להשקעה בחינוך להוראה איכותית חסמים .10

מתן כלים  מאחר שאחת המטרות העיקריות של ההליך החינוכי היא קידום הישגים לימודיים,

הסיבות שמקשות על  הבנתללומד עצמאי והענקת חינוך איכותי ושוויוני, ישנו עניין רב ב

יש ש האפיקים רבה לזהות את חשיבות . כמו כן ישהשגת מטרות אלו במערכות חינוך

מטרות אלו. מחקרים מלמדים כי התשובה עשויה להיות שונה  בהם כדי להשיגלהשקיע 

תלמידיהם בהם שיעור גבוה יחסית של שלומדים בבתי ספר שונים למשל, בבתי ספר 

כלכלי נמוך. במחקר טאליס, בדומה למחקרי חינוך בינלאומיים -מרקע חברתימגיעים ה

חומריים וכיו"ב( להם הם  קודמים, נשאלו המנהלים על אודות הגורמים )גורמי אנוש, משאבים

מייחסים את הקושי של בית הספר שלהם לספק חינוך איכותי. לצד זאת, נשאלו המורים 

טי כיצד היו מדרגים את חשיבות ההשקעה הכספית במגוון פעילויות, לו היה -בכיתות ז'

 תקציב החינוך מוגדל.

 גורמים הפוגעים ביכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית .10.1

מ איכותית,מבין הוראה לספק הספר בית של ביכולתו הפוגעים האפשריים הגורמים גוון

אוכאלותנאים פיזיים מחסורב ציינוט'בישראל-מחציתמהמנהליםבכיתותז'כשלישעדכ

,טכנולוגיהדיגיטליתOECD-גבוהמכלמדינותה– 50%שאינםמתאימים)מרחביהוראה:

 .במידהנמוכהיותרצוינהגישהמוגבלתלאינטרנט:39%,תשתיותפיזיות:40%להוראה:

כ(.34% כן, מחסורבואףלמעלהמכךשלישמהמנהליםכמו בין–הון אנושי איכותי ציינו

,41%אםכוחהוראהמוסמךומיומן)מוריםמיומניםבהוראהלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים:

,37%,מוריםמוסמכים:38%לשונית:תרבותיתאורב-מוריםמיומניםבהוראהבסביבהרב

 מוחלש: מרקע לתלמידים להוראה מיומנים מקצועי:35%מורים במסלול להוראה מורים ,

ב(35% אם ובין )המערך (43%מסייע , חוסר זמןאו חינוכית: עם39%)להנהגה זמן ,

לספקבישראלעלגורמיםהפוגעיםביכולתושלביתהספר(.שיעוריהדיווח36%תלמידים:

בה ונוגעיםלמחסורבתנאיםפיזיים, גבוהיםמאשרוהוראהאיכותית, ובזמן, איכותי אנושי ן

ה מדינות בכOECD-בממוצע לרוב כו10%-, המנהלים20%-עד מן כרבע רק בישראל!.

 עזרי לימודחומרי וציינו בספרייה: מיומנויות27%)חומרים לתרגול הנחוצים חומרים ,

 הוראה,22%במסלולמקצועי: -חומרי רובבשיעוריםהגבוהים15%למידה: עלפי בלבד(,

.OECD-אךבמעטמממוצעמדינותה

,בהשוואהלעמיתיהםבבתיישראלי,נמצאכימנהליםבבתיספרדובריערבית-במבטפנים

עברית, הגורמיםספרדוברי בשיעוריםגבוהיםיותרעלכלאחדמן הפוגעיםדיווחו ככאלו

 של גורמיםביכולתו עבור דומים דיווח לשיעורי פרט איכותית, הוראה לספק הספר בית

הנוגעיםלמחסורבזמן.הפעריםהגדוליםביותרביןמגזריהשפהעלאודותגורמיםהפוגעים

) מוסמכים במורים למחסור נוגעים איכותית הוראה לספק הספר בית בבתי58%ביכולת

57%ובריעברית(,למחסורבתשתיותפיזיות)בבתיספרד29%ספרדובריערביתלעומת

,בהתאמה(.עודראוי28%לעומת48%,בהתאמה(וגישהמוגבלתלאינטרנט)31%לעומת

מחסור הערבית דוברי ספר בבתי מהמנהלים מחצית כמעט עד כשליש שלתפיסת לציין,

לעומתשיעוריםנמו לימודפוגעביכולתםלספקהוראהאיכותית, ועזרי כיםבהרבהבחומרי

 למידה: הוראה בחומרי )חוסר עברית דוברי ספר בתי מנהלי 33%בקרב ,8%לעומת

;בהתאמה בספרייה: 44%חומרים בהתאמה21%לעומת לתרגול;, הנחוצים חומרים

משקףפערבכמותהדברשתכןי.י,בהתאמה(18%לעומת31%מיומנויותבמסלולמקצועי:
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ית,אובמידתההתאמהשלחומריםקיימיםלתלמידיםובאיכותהחומריםהמתורגמיםלערב

 במגזרדובריהערבית.

מחסור קיים הערבית, דוברי במגזר ובפרט שבישראל, כך על מצביע הממצאים מכלול

מןהמנהליםפוגעביכולתוניכראשרלתפיסתחלק,בתנאיםפיזיים,בהוןאנושיאיכותיובזמן

שלביתהספרלספקהוראהאיכותית.

המנהלים שדיווחו כי יכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית נפגעת  י: שיעור1 לוח

 1בשל הגורמים האלהמשמעותית 

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

דוברי 

 עברית

דוברי 

 ערבית

ם
פיזיי

ם 
אי

תנ
חסרים מרחבים להוראה או שהמרחבים  

 הקיימים אינם מתאימים
50% 25% 45% 62% 

חסרה טכנולוגיה דיגיטלית להוראה או 

 *שהטכנולוגיה הקיימת אינה מתאימה
40% 25% 36% 50% 

חסרות תשתיות פיזיות או שהתשתיות הקיימות 

 אינן מתאימות
39% 26% 31% 57% 

 48% 28% 19% 34% *גישה מוגבלת לאינטרנט

שי
אנו

הון 
 

תמיכה )ובכלל זה  חסרים עובדים המספקים

 *המערך המסייע(
43% 33% 38% 56% 

וראה לתלמידים חסרים מורים המיומנים בה
 *עם צרכים מיוחדים

41% 32% 37% 49% 

-חסרים מורים המיומנים בהוראה בסביבה רב

 לשונית-תרבותית או רב
38% 20% 36% 44% 

 58% 29% 21% 37% *חסרים מורים מוסמכים

 40% 33% 16% 35% *להוראה במסלול המקצועיים מורים חסר

חסרים מורים המיומנים בהוראה לתלמידים 
 אקונומי נמוך-מרקע סוציו

35% 17% 29% 47% 

ד
מו

לי
רי 

מ
חו

שהחומרים  חסרים חומרים בספרייה או 

 *הקיימים אינם מתאימים
27% 16% 21% 44% 

חסרים חומרים הנחוצים לתרגול מיומנויות 
או שהחומרים הקיימים אינם  במסלול המקצועי

 מתאימים

22% 18% 18% 31% 

למידה או שהחומרים -חסרים חומרי הוראה

 *הקיימים אינם מתאימים
15% 13% 8% 33% 

מן
ז

חסר זמן המוקצה להנהגה חינוכית או שהזמן  
 המוקצה לכך אינו מספיק

39% 32% 38% 41% 

חסר זמן עם התלמידים או שהזמן המוקצה 

 מספיקלכך אינו 
36% 25% 36% 36% 

משמונה בפני האפשריים החסמים איכותית נבחנושהוראה טאליס מחקר 2018במחזור

נרשמהירידהחדהבישראל(.שלעיל1לוחב*-)מסומניםב2013במחזורמחקרנבחנוגם

-בהשוואהל2018-בעלכלשמונתהגורמיםהללושיעוריהדיווחב15%-כעד10%-שלכ

2013.2 הדבר, בית2018-במשמעות בפני כחסמים אלו בגורמים רואים מנהלים פחות

עלעלאףהאמורלעיל,ישלזכורכישיעוריהדיווח.הוראהאיכותיתלתלמידיוספרלמתןה

                                                           
1
שמנהל איכותית הוראה לספק הספר בית של ביכולתו משמעותית פגיעה על שבחרהוגדרדיווח די"מי

 ".הרבהמאד"-"ו"דיהרבה","במידתמה",כלללא"מביןארבעאפשרויותתשובה:"הרבה"או"הרבה
2
ובפרטכאשרנבחניםרק מובהקותסטטיסטית, מגיעלכדי הכרחכי אין ניכר, השיפורבמדדיםאלו אףכי

הרבהמאוד.במידנפגעתאיכותיתהוראהלספקהספרביתשליכולתושיעוריהמנהליםהמדווחיםכי
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ערבית,הםחסמיםבפניהוראהאיכותית בישראל,ובפרטבקרבמנהליםבבתיספרדוברי

המשתתפותבמחקר.OECD-גבוהים,גםבערכיםמוחלטיםוגםביחסלממוצעמדינותה

 תעדוף השקעה בחינוך  .10.2

ז'80%-לדעתלמעלהמ בכיתות המורים-מהמורים שכר בשיפור ישלהשקיע בישראל ט'

גיוסשלכוחהוראהנוסף)84%) ובצמצוםמספרהתלמידיםבכיתותעלידי כשני(.81%(

 ציינו בישראל המורים מן בשלישים להשקיע מיוחדיםשיש צרכים עם בתלמידים תמיכה

)66%) מוחלשות משכבות או 60%( מב(, לפיתוח התוכניות היצע באיכותהגדלת קצועי

) למורים או63%גבוהה )ב( ומתקנים מבנים יש(61%שיפור כי ציינו המורים כמחצית .

ציינוורקכשליש(,52%(ולהשקיעבתקשוב)56%להפחיתאתהעומסהמנהליעלהמורים)

הוראהלמידה גםהמוריםבמדינותה(34%)השקעהבחומרי .-OECDציינ בראשסדר, ו

) המורים שכר הגדלת את )64%העדיפויות למורה התלמידים מספר וצמצום (,65%(

הוראה שיעוריםגבוהיםיותרשלמורים(.31%למידה)-ובתחתיתבמדרגהשקעהבחומרי

להשקעהכספיתבמרביתרבה,ראוחשיבותOECD-בהשוואהלמוריםבמדינותה,בישראל

-מיכהבתלמידיםמשכבותמוחלשות)גבוהבתהמיוחסתלבחשיבותהדברניכרהפעולות.

(והשקעה20%-)בכרמורים,שיפורש(19%-אוכאלועםצרכיםמיוחדים)ב(בישראל27%

(.17%-בתקשוב)ב

מבחינת ההשקעה המתוארות לפעולות רבה חשיבות  המייחסים המורים: שיעור 2 לוח

 3הכספית בהן

 ההיגד
 כלל

 ישראל

ממוצע 

OECD 

דוברי 

 עברית

דוברי 

 ערבית

 82% 85% 64% 84% שיפור שכר המורים

ידי גיוס עוד -צמצום מספר התלמידים בכיתות על

 אנשי צוות
81% 65% 85% 71% 

 72% 63% 47% 66% תמיכה בתלמידים עם צרכים מיוחדים

לפיתוח מקצועי באיכות גבוהה  תוכניותהיצע של 

 למורים
63% 55% 59% 71% 

 68% 58% 49% 61% שיפור המבנים והמתקנים בבית הספר

תמיכה בתלמידים משכבות מוחלשות או ממשפחות 

 מהגרים
60% 33% 58% 63% 

ידי העסקת -הפחתת העומס המנהלי של המורים על
 עובדים נוספים בצוות המנהלה

56% 55% 58% 51% 

 64% 47% 35% 52% השקעה בתקשוב

 40% 32% 31% 34% למידה-הוראההשקעה בחומרי 

התבלטותנושאהשיפורפרטל והחשיבותהרבהשמוריםרביםמייחסיםשכרהמוריםשל

בפניהוראהאיכותית.המנהלים,המדרגמשקףיחסיתאתהחסמיםשציינולפעולהזו

במרבית להשקעה חשיבות יותר גבוהים בשיעורים ציינו הערבית דוברי במגזר מורים

איכותיהגורמים מקצועי לפיתוח תוכניות של ההיצע והגדלת בתקשוב השקעה )לדוגמה:

:שיפורשכרהלדוגמ,אולפחותבשיעוריםדומיםלעמיתיהםבמגזרדובריהעברית)למורים(

בשיעורים שצוינו מנהלי עומס והפחתת בכיתות התלמידים מספר לצמצום פרט מורים(,

.דובריעבריתמוריםבבתיספרגבוהיםיותרעלידי

                                                           
3
ויותתשובה:אפשרשלוש"מביןחשיבותגבוהה"מישבחרהוגדרלפעולההמתוארתמורהשייחסחשיבות
".חשיבותגבוהה"-ו""חשיבותבינונית",חשיבותנמוכה"



4 
 

 ז'81%כאמור, כיתות -ממורי ט' –בישראל 65%לעומת המהמורים מדינות -בממוצע

OECDידיגיוסעודאנשיצוות-צמצוםמספרהתלמידיםבכיתותעלציינושישלהשקיעב–,

ספרוהדברניכריותרבקרבמוריםב בתי עברית. בישראלישדוברי המורים, דיווחי עלפי

שהשתתפוOECD-מוצעמדינותהמתלמידיםמ4-תלמידיםבכיתה,גבוהבכ27.7בממוצע

ה,רקבצ'ילה,במקסיקווביפןהכיתההממוצעתגדולOECD-(.מביןמדינותה23.8במחקר)

בישראל,ובארה"בדומהלישראל.יותר

מוסבר/תלוי( )משתנה כיתה גודל לצמצום מורים השונותבחשיבותשייחסו על ללמוד כדי

תוךבקרהעל תלויים(אפשריים, מספרמאפייניםכיתתיים)משתניםמסבירים/בלתי נבחנו

בישראלובמרביתהמדינותנמצא ותקבהוראה(. גיל,מגדר, רקעשלמורים)כגון: מאפייני

עםגודלהכי הווהאומרקשרחיובי ככלשהמורהמלמדבכיתהעםתלמידיםרבים–תה,

חשיבות לכך ולייחס הכיתה גודל השקעהבצמצום יותר גבוה לתעדף נוטה הוא כך יותר,

כך עםשיעורהתלמידיםמרקעשלהגירה/עלייהבכיתה, עודנמצאקשרחיובי רבהיותר.

כיתה.מענייןלצייןכיהקשריםעםוריםנוטיםלתעדףצמצוםמשככלששיעורםגבוהיותרכך

תת תלמידים צרכים-שיעור עם או התנהגותיות, בעיות עם לימודית, מבחינה משיגים

כי נמצא עוד סטטיסטית. מובהקות לכדי מגיעים אינם בגודלם שדומים אף על מיוחדים,

מורותיותרממוריםנוטותלייחסחשיבותלצמצוםגודלהכיתה.

,לאחלשינוישלממשבגודל2013קודם,טאליסהמחקרהואהלמחזורחשובלצייןכיבהשו

) בישראל 2013-ב27.6הכיתה ניכרת2018-ב27.7לעומת לא המדינות בשאר ואילו ,)

נותנרשםדווקאגידולמדי8-מדינותנרשםצמצוםבגודלהכיתהואילוב6-ב:מגמהאחידה

 כיתה. דבגודל פי על כי לציין חשוב כן, התלמידיםכמו מספר בין היחס המנהלים, יווחי

הספר בבית המורים )4למספר מורה12.2בישראל לכל תלמידים ( בממוצעדומה לזה

ה תמיכה12.3)OECD-מדינות המספקים העובדים של שיעורם יותר גדול ובישראל ,)

בממוצע11.9-ל,בהשוואהמורים8.2אישתמיכהפדגוגיתלכלפדגוגיתכגוןיועציםוסייעות)

המנהלהוצוותהניהול)OECD-מדינותה שלאנשי וכן ומנהלהלכל(, 4.3אישצוותניהול

מכלולהנתוניםעולהכיאמנםמספרמ(.OECD-בממוצעמדינותה6.9-מורים,בהשוואהל

היחסביןמספר,אךOECD-ממספרםבממוצעמדינותההתלמידיםבכיתהבישראלגבוה

למספ התלמידים דומה המורים בשניהםר , והמעטפת הצוות של רחבהניהוליוההפדגוגי

.יותרבישראל

 שכרם. המוריםבשיפור ניתנהבולטותרבהלתעדוף בישראל כי נמצא עלעוד ללמוד כדי

השונותבחשיבותשייחסומוריםלשיפורבשכרם)משתנהמוסבר/תלוי(נבחנוהשיקוליםשל

המוריםבבחירהבמקצועההוראה)משתניםמסבירים/בלתיתלויים(,תוךבקרהעלמאפייני

חלקבישראלנמצאקשרחיוביביןרקעשלמורים)כגון:מגדר,ותקבהוראה,היקףמשרה(.

כך,המוריםבהחלטהלהיותמורהלביןהחשיבותוהתעדוףלשיפמשיקולי ורשכרהמורים.

)קרישיקולהנוגעשיקולשלקריירהיציבהאלושבהחלטתםלהיותמוריםייחסוחשיבותלגם

חשיבות שייחסו אלו גם אך ההוראה( במקצוע העסקה ולתנאי הכלכליים למאפיינים

העצמיתמ)קרישיקולהנוגעלהגשתמוחלשותאפשרותלקדםתלמידיםמשכבותחברתיול

נטויותרלייחסחשיבותלשיפורשכרהמורים.קשריםדומיםנמצאורקדרךשירותהציבור(

.,ובשניהמקריםעוצמתהקשרחזקהיותרבישראלOECD-בודדותהמשתייכותלמדינותב

 כי לציין מעניין הזמניםמחציתבבערך לוח גמישות של שמוריםשהשיקול נמצא המדינות
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לתעדף בהחלטתםלהיותמוריםנטו לחייםהאישייםהיהמרכזי ולייחסבהוראהוהתאמתו

אךלאבישראלשיפורבשכרמוריםלחשיבות , מורותיותרממורים. כי עודנמצאבישראל

נוטותלייחסחשיבותלשיפורשכרהמורים.

 לצייעוד מעניין שיעור כי )בן יותר גבוה 5%-מעט של דרכם( בראשית בהשוואהמורים ,

ותיקים, למורים חשיבות נרשמורבהייחסו הגורמים שאר בכל המורים. בשכר לשיפור

 שיעוריםגבוהיםמעטיותרבקרבמוריםותיקים. בישראללאשיעוריםדומיםאו זאתועוד,

למו ותיקים מורים בין ממש של הבדלים לבחירהנמצאו בשיקולים דרכם בראשית רים

מורים ליותר חשוב "הוראהמספקתהכנסההולמת" פרטלכךשהשיקול הוראה, במקצוע

בהתאמה(.41%לעומת51%ותיקים) י, נובעממבנהמערכתהשכרלעובדיהדברשיתכן

כךביןמוריםותיקיםלמוריםבראשיתדרכם.דוליםגפערישכרבהקיימיםשהוראהבישראל

אוכך,שכרמוריםאיננומהווהגורםמשיכהמרכזילמקצוע,אךמוריםמייחסיםחשיבותרבה

לשיפורבשכרהמורים,והדברניכראףיותרבקרבמוריםבראשיתדרכםבהשוואהלמורים

 ותיקים.

לאומינמצאהמגמהלפיהככלשהשכרהשנתיההתחלתיהקבועבחוקשלמורים-במבטבין

ספר כוחהתחלתעבודתםבציבורייםעםבבתי מקצועההוראהגבוהיותר)בהתאםלשיווי

ורואיםחשיבותרבהבשיפור עדיפות המוריםהמקנים שיעור כך הקנייהלצריכהפרטית(,

נמצאהבעיקרבקרבמדינותבהןהשכר מגמהזו כי שכרהמוריםנמוךיותר.חשובלסייג,

השכרש,ואילובמרביתהמדינותOECD-מדינותהמזהבממוצעההתחלתישלמוריםגבוה

שיעורהמוריםהרואיםחשיבותלהשקעה–נמניתישראלןימע–נמוךיותרבהןההתחלתי

ד.ובשיפורשכרהמוריםהואגבוהמא

 : החשיבות המיוחסת לשיפור שכר המורים בהתחשב בשכר המורים עם1תרשים 

 ההוראה מקצועהתחלת עבודתם ב

 

 


