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 הבחירה בהוראה כקריירה וגורמי המשיכה למקצוע .4

 כדי שונים באמצעים להשתמש מחקרים מראים כי מדינות שהישגי תלמידיהן גבוהים נוטות

 כניסתם בטרם הוראה פרחי הכשרת, כניסה מבחני באמצעות היתר בין, המורים את לבחור

 למשוך מצליחות מעטות מדינות רק, זאת עם '.סטאז תקופת של בהצלחה והשלמה להוראה

הבנת ל חשיבות מכאן שנודעת.הוראה ללמוד גבוהים לימודיים הישגים בעלי תלמידים

 –אם כהעדפה ראשונה ואם לא  – אלו הבוחרים במקצוע ההוראה של הבחירה תהליך

 בתורם אשר, ההוראה במקצוע לבחירהוהשיקולים  המוטיבציה בבסיס הגורמים של ובהבנה

 . המועמדים בעיניי למושך אותו שהופכים ההוראה במקצוע היבטים על אור לשפוך יכולים

 העדפה בבחירה בהוראה כקריירה .4.1

הראשונה ההעדפה הייתה הוראה הקריירה בבחירת אם נשאלו טאליס במחקר המורים

בישראל,שלהם המוריםבכיתותז'61%. הוראהה-מן כי ציינו יתהההעדפההראשונהיט'

ה מדינות בממוצע השיעור מן במעט נמוך זה שיעור הקריירה. בבחירת OECD-שלהם

(.לאנמצאהבדלשלממשביןמוריםבבתיספרדובריעבריתלעמיתיהםבבתיספר67%)

דובריערבית.

: שיעורי המורים שציינו כי הוראה הייתה ההעדפה הראשונה שלהם בבחירת 1 לוח

 קריירה

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

דוברי 

 עברית

דוברי 

 ערבית

בבחירת הקריירה, האם הוראה הייתה ההעדפה 
 הראשונה שלך

61% 67% 61% 62% 

ה מדינות בממוצע והן בישראל כהOECD-הן בהוראה הבחירה שיעורי ראשונה, עדפה

בכ יותר גבוהים כי10%-לקריירה לציין מעניין עוד מורים. בקרב מאשר מורות בקרב

ותיקיםמוריםבקרביותרגבוההלקריירהראשונהכהעדפהבהוראההבחירהבישראל

השפהממגזריאחדבכלנכוןזהוממצא(,51%)דרכםבראשיתלמוריםבהשוואה(64%)

ה בממוצע 68%)OECD-וכן בהתאמה(59%לעומת ו., יתכן הבדליםהדבר משקף

 מורים בין שלהם–בנשירה/התמדה הראשונה הבחירה היתה שהוראה שמורים לדוגמא

לא שהוראה לאלו בהשוואה בו, מתמידים ויותר אתהמקצוע לעזוב נוטים פחות לקריירה

שיעורםבקרבמוריםותיקיםגבוהיותהיתההבחירההראשונה ועלכן הראוי.רשלהם, מן

 כי לציין כצפוי דוברי העבריתבמגזר בהוראה הבחירה לקריירהראשונהכהעדפהשיעורי

גבוהיםיותרבקרבמוריםשההסמכההראשונהשלהםלהוראההיתהבתוכניותלהכשרת

שלביתמאוניברסיטה-ואםבתכונתדו(72%במתכונתמשולבתבמכללהלחינוך)אם)מורים

הרגילרבקרבמוריםשהוסמכובתוכניותהסבתאקדמאים)אםבמסלולונמוכיםיות((65%)

39%) ואםבמסלוללתוארשני )M.Teach((או52%) תעודתהוראה)כאלו (.52%חסרי

 הערבית דוברי במגזר זאת, בהוראהלעומת הבחירה בשיעורי ממש של הבדל נמצא לא

הסבראפשרילהבדלמורים.הלפימסגרתההכשרהלהוראהשללקריירהראשונהכהעדפה

מעמיקה בחינה מצריך הדבר אך התעסוקה, באפשרויות פער הוא השפה מגזרי בין זה

 מחקר. והמשך כי לציין ראוי ביןלקריירהראשונהכהעדפהבהוראההבחירהעוד דומה

 השונותבקבוצותמורים 60%)הגיל גיל עד צעירים מורים 30בקרב מורים61%, בקרב

.(ומעלה50שגילםבקרבמוריםמבוגרים62%-שנים,ו49-30בגילאים
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קשראפשריביןהבחירהבהוראהכהעדפהראשונהבמחקרטאליסנעשהניסיוןללמודעל

תחושתהחוללותהעצמיתשלהמוריםושביעות לבין תלוי( לקריירה)משתנהמסביר/בלתי

מהמקצוע ובמדינים/תלוייםמוסברים)משתנרצונם בישראל במחקר(. רבותשהשתתפו ות

מוריםשבחרובהוראהכהעדפהראשונהלקריירהנטולהיותהןבעליתחושתנמצאכצפויכי

חוללותעצמיתגבוההיותרוהןבעלישביעותרצוןגבוההיותרמןהמקצוע.

 שיקולים בהחלטה להיות מורה .4.2

בהחל שונים לשיקולים שייחסו החשיבות על המורים נשאלו טאליס להיותבמחקר טתם

הנוגעיםלשיקוליםרבהאובינוניתחשיבותייחסוהמוריםשלהאריהחלקבישראלמורים.

להשפיעמאפשרתשהוראהלכךקרי,ולתרומהלחברההציבורשירותדרךעצמיתלהגשמה

תלמידיםולקדם(,96%)לחברהלתרום(,97%)צעיריםואנשיםילדיםשלההתפתחותעל

91%)לשותמוחחברתיותמשכבות הנוגעיםלשיקוליםחשיבותייחסומכךפחות(.

לכך(,75%)בהוראההזמניםלוחלקרי,ההוראהבמקצועהעסקהותנאיכלכלייםלמאפיינים

רק)הולמתהכנסהאו(70%)תעסוקתיבטחוןאו(71%)יציבהקריירהמספקתשהוראה

(.49%

מדינותישראלדומהלזהבממוצעבככלל,מדרגהשיקוליםהחשוביםבהחלטהלהיותמורה

כן.OECD-ה כמו בישראלהמוריםשיעורי, עלחשיבותלשיקולנתון עלפידומיםשדיווחו

משמעותיהבדל,זאתעם.10%בעדמהםגבוהיםאוOECD-המדינותבממוצעלאלורוב

שבישראלהוא OECD-המדינותלממוצעבהשוואה, משכבותתלמידיםלקדםהאפשרות,

,75%לעומת91%)מוריםיותרעבורבמקצועבבחירהשיקולהיוותהמוחלשותרתיותחב

עבורבמקצועבבחירהשיקולהיוותהמהוראההולמתהכנסהשלהשיקולואילו(,בהתאמה

(.בהתאמה,67%לעומת49%)מוריםפחות

  1רים בהחלטתם להיות מוריםשיקולים המתואלחשיבות  שייחסו: שיעורי המורים 2 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

דוברי 

 עברית

דוברי 

 ערבית

הוראה מאפשרת לי להשפיע על ההתפתחות של 
 ילדים ושל אנשים צעירים 

97% 92% 97% 96% 

 97% 96% 88% 96% הוראה מאפשרת לי לתרום לחברה 

הוראה מאפשרת לי לקדם תלמידים משכבות 
 חברתיות מוחלשות 

91% 75% 91% 92% 

הזמנים בהוראה )למשל שעות העבודה,  לוח

חופשות, משרות חלקיות( מתאים למחויבויות שלי 
 בחיי האישיים 

75% 66% 71% 87% 

 85% 66% 61% 71% הוראה היא קריירה יציבה 

 80% 66% 71% 70% הוראה מספקת ביטחון תעסוקתי 

 70% 42% 67% 49% הוראה מספקת הכנסה הולמת 

הציבורשירותדרךעצמיתלהגשמההנוגעיםשיקוליםעלהדיווחשיעוריכינמצאבישראל

ספרבמוריםביןדומים ספרבלאלוהעבריתדובריבתי ערביתדובריבתי ,זאתלעומת.

ההוראהבמקצועהעסקהותנאיכלכלייםלמאפייניםהנוגעיםשיקוליםעלהדיווחשיעורי

לעמיתיהםבהשוואהערביתדובריבתיספרבמוריםבקרב30%עד15%-בכיותרגבוהים

                                                           
1
"במידהבינונית"או"במידהרבה"מביןארבעאפשרויותמישבחרמורהשייחסחשיבותלשיקולמסויםהוגדר

 ."במידהרבה"-במידהבינונית"ו"",במידהמועטה"תשובה:"כלללא",



3 
 

ספרב עבריתדובריבתי 70%)הולמתהכנסהמספקתשהוראהבכךהאמורבכלובפרט,

(.העבריתדובריבקרבבלבד42%לעומתערביתהדובריבקרב

החשיבותכייתכןי הניתנת יחסית במקצועהעסקהותנאיכלכלייםלשיקוליםהנמוכה

 עברית,ההוראה, ספרדוברי גם)מהמעמדנובעתבכללישראלובפרטבקרבמוריםבבתי

אינןבאיםבשעריהמקצועציפיותיהםשלה,כךשלכתחילההמקצועשלגבוההלא(הכלכלי

גבוהות.

ושיקולים מורה להיות המוטיבציה גורמי בין אפשרי קשר על לעמוד ניסו טאליס במחקר

מסבירי )משתנים במקצוע בבחירתבבחירה להוראה העדפה מתן לבין תלויים( ם/בלתי

גיל(. מגדר, )כגון: מורים של רקע מאפייני על בקרה תוך מוסבר/תלוי( )משתנה קריירה

בישראללאנמצאוקשריםשכאלו.

כך על נוסף לעמוד ניסו בבחירהבמחקר ושיקולים מורה להיות מוטיבציה בין הקשר על

ת מסבירים/בלתי )משתנים מקצועיבמקצוע לפיתוח בפעילויות השתתפות לבין לויים(

בהוראה, ותק מגדר, )כגון: מורים של רקע מאפייני על בקרה תוך מוסבר/תלוי( )משתנה

ששיקולים מורים כי נמצא בישראל, משרה(. שירותדרךעצמיתלהגשמההנוגעיםהיקף

רבותיותרלפיתוחהציבורהיומרכזייםבהחלטתםלהיותמוריםנוטיםלהשתתףבפעילויות

מוריםששיקוליםוכךגםמקצועי)קשרדומהנמצאכמעטבכלהמדינותשהשתתפובמחקר(,

ההוראהתפסומקוםמרכזיבהחלטתםבמקצועהעסקהותנאיכלכלייםלמאפייניםהנוגעים

ב נמצא דומה )קשר מקצועי לפיתוח פעילויות בפחות להשתתף נוספות,5-נוטים מדינות

ישלצייןכיהמדינותבהןנמצאהקשרואלובהןנמצא.מדינותנמצאקשרהפוך7-כאשרב

הקשרההפוךאינןנבדלותאלומאלובשכרהשנתיההתחלתיהקבועבחוקשלמוריםבבתי

.ספרציבורייםעםהתחלתעבודתםבמקצועההוראה


