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 הכשרה ומוכנות להוראה .5

ניצב לו אתגר  ,כמורים לשמש מוטיבציה ובעלי ההוראה במקצוע שבחרו מועמדים בהינתן

הכשרתם כמורים איכותיים ותלויה ועומדת שאלת מידת המוכנות שהם חשים למילוי 

 מכרעת תרומה, להוראה כניסה בטרם מורים הכשרת במהלך הלמידה להזדמנויות. תפקידם

 ההוראה אסטרטגיות על ניכרת והשפעה, לתפקודם ושנדרש המורים שרוכשים לידע

הן לתחושת  ישירות קשורים היבטים אלו. שלהם ההוראה איכות ועל מאמצים שהמורים

 של החזון את לשקף אלו למידה הזדמנויות על. תלמידים המוכנות של המורים והן להישגי

 הנכנסים למורים שיהיו מצפים מורים להכשרת והמוסדות חינוך שמערכת והמיומנויות הידע

המורים אל מול תחושת  בהכשרת הנושאים הנכללים של בחינה. הלימוד כיתות בשערי

 על ולהצביע זה מערך של יםרהתוצ על אור לשפוך יכולה המוכנות של המורים בנושאים אלו,

.שיפור בהן שנדרש נקודות

 נושאים שנכללו בהכשרת מורים .5.1

שלהםההכשרהתוכניותבשנכללוהנושאיםאודותעלהמוריםנשאלוהמחקרבמסגרת

 הפורמליתבהשכלתםאולהוראה בעבודתםנושאלכלבנוגעמוכניםחשוהםכמהועד,

.בהוראה

נחשבים הנושאים מבין הליבהלארבעה מורים:נושאי המקצועותבהכשרת של התוכן

.בעבורכלאחדהמורהמלמד,דרכיההוראהוהפדגוגיהשלמקצועותאלו,ופדגוגיהכלליתש

 בנפרד, הללו הליבה 90%-כמנושאי דיווחו בישראל מהמורים הוא בתכי כניתונכלל

שלהם בישראלמן80%-כ.ההכשרה נכללוהמורים יחד גם הליבה נושאי שכל דיווחו

בהכשרתם דומיםשיעורים. לאנמצאהבדלשל.OECD-המדינותבממוצעלשיעוריםאלו

ההכשרהאוההשכלהשלתוכניותממשבשיעוריהדיווחעלהכללתארבעתנושאיהליבהב

,אםבכלל(.5%מוריםביןמגזריהשפה)פעריםקטניםשלעד

,בישראלהמוריםדיווחיפיעלמוריםבהכשרותביותרהשכיחיםשהם,הליבהלנושאיפרט

וניהולתלמידיםהתנהגות"הנושאיםנכללובהכשרתםכידיווחוהמוריםמןרבעיםכשלושה

74%)"כיתה 73%)"הטרוגניתבכיתההוראה"-ו( הנושאעלדיווחומהםשלישיםשני(,

67%)"תחומיםחוצילמידהכישוריהוראת" אחרמעקב"הנושאיםעלדיווחומכךפחות(,

61%)"התלמידיםשלוהלמידהההתפתחות (,58%)"הוראהרכיולצבתקשובשימוש"-ו(

34%)"לשונית-רבאותרבותית-רבבסביבההוראה"עלדיווחוכשלישורק ,רובפיעל(.

במחקרשהשתתפוOECD-המדינותבממוצעלאלודומיםבישראלהדיווחשיעורי פרט,

בולטיםהבדליםלשני ההכשרהתוכניותביותרנפוץ"הטרוגניתבכיתההוראה"הנושא:

בהתאמה62%לעומת73%)בישראל , והלמידהההתפתחותאחרמעקב"הנושאואילו(,

(.,בהתאמה70%לעומת61%)בישראלפחותנפוץ"התלמידיםשל
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בהשכלתם או להוראה הכשרתם  תוכנית: שיעורי המורים שציינו כי הנושא נכלל ב1 לוח

 הפורמלית

 ההיגד
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

התוכן של חלק מהמקצועות שאני מלמד או של 

 כולם
91% 92% 90% 92% 

 90% 91% 92% 91% פדגוגיה כללית

הפדגוגיה של חלק מהמקצועות שאני מלמד או של 

 כולם
90% 89% 89% 93% 

מלמד או דרכי הוראה בחלק מהמקצועות שאני 

 בכולם
89% 88% 88% 92% 

 85% 71% 72% 74% התנהגות התלמידים וניהול הכיתה

 84% 70% 62% 73% הוראה בכיתה הטרוגנית

 79% 63% 65% 67% הוראת כישורי למידה חוצי תחומים

 81% 54% 70% 61% מעקב אחר ההתפתחות והלמידה של התלמידים

 70% 54% 56% 58% שימוש בתקשוב לצורכי הוראה

 51% 29% 35% 34% לשונית-תרבותית או רב-הוראה בסביבה רב

שאינםארבעתנושאיהנושאיםשארהכללתעלהדיווחששיעורינמצאישראלי-פניםבמבט

הוראה"הנושאיםעבור)15%-בכהערביתדובריבמגזרמוריםבקרביותרגבוהיםהליבה

,"הוראהרכיולצבתקשובשימוש","תחומיםחוצילמידהיכישורהוראת","הטרוגניתבכיתה

-רבאותרבותית-רבבסביבההוראה")20%-כעד("כיתהוניהולתלמידיםהתנהגות"-ו

(."התלמידיםשלוהלמידהההתפתחותאחרמעקב")30%כמעטעדואף("לשונית

 תחושת המוכנות להוראה .5.2

המוריםנשאלועוד אחד כל בעבור אלובמחקר, להוראהמנושאים מוכנים כמהחשו עד ,

הכשרתםונכנסובשעריהמקצוע.אתסיימוכאשר

בנושאיםרבהאובינוניתבמידהמוכנותעלהמדווחיםהמוריםששיעורינמצאבישראל,ככלל

בישראל,כך.ההכשרהתוכניותבהנושאהכללתעלהדיווחלשיעוריבהלימהנמצאיםםהשוני

התוכןתחום:כלומר,הליבהבנושאימוכנותתחושתעלדיווחומהמורים85%-כעד75%-כ

רק.כלליתופדגוגיה,אלומקצועותשלוהפדגוגיהההוראהדרכי,מלמדיםהםשהמקצועשל

ועל,"לשונית-רבאותרבותית-רבבסביבההוראה"בנושאמוכנותעלדיווחוהמוריםמןשליש

עולהמכאן.המוריםמן60%-כעד45%-כשלבינייםבשיעורימוכנותדווחההנושאיםשאר

דומהבהוראהלעבודהמוכנותתחושתעלשדיווחוהמוריםשיעוריפיעלהנושאיםמדרגכי

הכשרתםבמהלךהנושאהכללתעלשדיווחוהמוריםשיעוריפיעלשלהםלמדרג ,ברם.

הדיווחמשיעורינמוכיםהשוניםבנושאיםמוכנותעלהמדווחיםהמוריםשיעורי,עקביבאופן

.ההכשרהתוכניותבהנושאהכללתעל

.במחקרשהשתתפוOECD-המדינותממוצעמנתוניגםעולהדומהיחסיתכלליתתמונה

הליבהנושאימבין (80%)התוכןבנושאימוכניםחשומוריםשליותרגדולמעטשיעור,

מוכנותעלדיווחוהמוריםמןכרבערק(.70%-כ)ההוראהודרכיהפדגוגיהבנושאימאשר

"לשונית-רבאותרבותית-רבבסביבההוראה"בנושא מוכנותדווחההנושאיםשארועל,

.המוריםמן55%-כעד45%-כשלבינייםבשיעורי
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  1בהוראה לעבודהחלו כאשר  : שיעורי המורים שציינו כי חשו מוכנים בנושא2 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

דוברי 

 עברית

דוברי 

 ערבית

התוכן של חלק מהמקצועות שאני מלמד או של 
 כולם

84% 80% 84% 83% 

 77% 75% 70% 76% פדגוגיה כללית

הפדגוגיה של חלק מהמקצועות שאני מלמד או של 
 כולם

79% 71% 78% 83% 

דרכי הוראה בחלק מהמקצועות שאני מלמד או 

 בכולם
76% 71% 75% 82% 

 76% 53% 53% 59% התנהגות התלמידים וניהול הכיתה

 75% 54% 44% 59% הוראה בכיתה הטרוגנית

 69% 54% 49% 58% הוראת כישורי למידה חוצי תחומים

 77% 49% 53% 56% מעקב אחר ההתפתחות והלמידה של התלמידים

 63% 41% 43% 47% שימוש בתקשוב לצורכי הוראה

 48% 28% 26% 33% לשונית-תרבותית או רב-רבהוראה בסביבה 

שתחושתהמוכנותשלמוריםבבתיספרדובריערביתעלפירובנמצאישראלי-פניםבמבט

בנושאיהליבההקשוריםלפדגוגיה6%-גבוההמזושלעמיתיהםבבתיספרדובריעברית,ב

)לעומתזאת,בנושאיתוכןופדגוגיהכלליתלאהםמלמדיםשודרכיההוראהשלהמקצועות

ארבש30%-עדכ15%-,ובנרשםפערבתחושתהמוכנותביןמוריםבמגזריהשפההשונים(

הנושאים.

ו הכשרתמוריםבנושאמסוים האפקטיביותשל על ללמוד כדי למוכנותהמוריםעל הקשר

נכללבהכשרתםאתשיעוראלולהוראהבנושאזה,ישלבחוןבקרבהמוריםשציינוכינושא

עדרמוכנותמביןיבנושאיהליבה,שיעוריהמדווחיםעלה2עדרמוכנותבנושא.ישדיווחועלה

רק של"בנושא12%המדווחיםעלהכללתהנושאבהכשרתםהםהנמוכיםביותר, התוכן

כולם של או מלמד שאני מהמקצועות 20%-כועד"חלק כללית"בנושא בשאר"פדגוגיה .

,30%-עדכ25%-עדרמוכנותגבוהיםיותרועומדיםעלכיהנושאיםשיעוריהמדווחיםעלה

 בנושאים: רב"בעיקר בסביבה רב-הוראה או התלמידים"-ו"לשונית-תרבותית התנהגות

(.32%)"שימושבתקשובלצורכיהוראה"כלאחד(וכן29%)"וניהולהכיתה

שיעו שישנו כך על הממצאיםמצביע עםהצטרפותםמכלול מוריםשחשו של לאמבוטל ר

 בנושאים ובעיקר מסוימים, בנושאים הצורך די מוכנים לא רב"למקצוע בסביבה -הוראה

רב או ו"לשונית-תרבותית הוראה"-, לצורכי בתקשוב המורים"שימוש כלל בקרב אם בין ,

ה50%-)למעלהמ על דיווחו אםימהמורים ובין מוכנותבנושאיםאלו( בקרבהמוריםעדר

הנושאנכללבהכשרתם)כ כי עלה30%-שדיווחו גםימהםדיווחו עדרמוכנותבכלנושא(.

עדרינרשםשיעורניכרשלמוריםשדווחועלה"התנהגותהתלמידיםוניהולהכיתה"בנושא

הנושא כי לציין ראוי אלו, נושאים לצד בהכשרתם. נכלל שהנושא המורים מקרב מוכנות

וחשובלתפקודהמורים–"התפתחותוהלמידהשלהתלמידיםמעקבאחרה" נושאמרכזי

 ה–בכיתות לממוצע ביחס בישראל מורים בהכשרות פחות שיעורOECD-נפוץ וגם

                                                           
1
הוגדר שבחרמורהשחשמוכנות ארבעמי מבין רבה" "במידה או בינונית" "במידה באפשרויותהתשובה

"במידהרבה".-במידהבינונית"ו"במידהמועטה","אפשרויותתשובה:"כלללא",
2
"כללבאפשרויותהתשובה"היעדרמוכנות"הואהערךהמשליםשלמישדיווחעל"מוכנות",כלומרמישבחר

בקרבהמוריםשציינוכינושארקבעבורכלנושא,הנתוןאודותהעדרמוכנותמחושב."במידהמועטהאו"לא"
.נכללבהכשרתם
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דובריעברית.ככלל,בתיספרבעיקרבקרבמוריםבהמדווחיםעלמוכנותבנושאיחסיתנמוך

נושאיליבה,היוגבוהיםיותרבקרבמוריםעדרמוכנותבנושאיםשאינםישיעוריהדיווחעלה

דובריערבית.ממצאיםאלומצביעיםבתיספרדובריעברית,לעומתעמיתיהםבבתיספרב

לעיל בהכשרותבמוריםבנושאיםשצוינו לשיפור שישמקום כך -הוראהבסביבהרב)"על

רב או "לשונית-תרבותית הוראה", לצורכי בתקשוב "שימוש תלמי", וניהולהתנהגות דים

אושלחלופיןנדרשתהתנסות("מעקבאחרההתפתחותוהלמידהשלהתלמידים","הכיתה

.אלמולאלה,ניתןלשפראתתחושתהמוכנותמשמעותיתוארוכהיותרבהוראהבכיתותכדי

ושיעור"הוראהבכיתההטרוגנית"לצייןלחיובאתהשיעורהגבוהיחסיתשלהכללתהנושא

.לאורהשונותOECD-המוריםשדיווחועלמוכנותבנושאבישראל,ביחסלממוצעמדינותה

של הרקע במאפייני גם כמו הלימודיים ההישגים ברמת בישראל, תלמידים בין הרבה

משמעותי ומקום דגש יקבל שהוא ונכון רבה, וחשיבות מרכזיות זה לנושא התלמידים,

ריםו,ניתןלצייןלחיובאתהמוכנותהגבוההשלמכךלעףנוסבתהליכיההכשרהשלמורים.

שלהמקצוע,ובפרטבקרבאלושהנושאנכללבהכשרתם.תוכןל

 תחושת חוללות עצמית בנושאלעל: קשר בין נושאים שנכללו בהכשרת מורים -מבט

ניסולעמודעלקשראפשריביןהתכניםוהנושאיםבהכשרתהמורים)משתנהבמחקרטאליס

 הוראה איכות מדדי לבין תלוי( מסביר/בלתי ומידתכמו תכנים באותם המסוגלות תחושת

)כגון: מורים של רקע מאפייני על בקרה תוך מוסברים/תלויים(, )משתנים בכיתה יישומם

קשרי נמצאו בישראל בהוראה(. ותק מוריםמגדר, כך, שנבחנו. המקרים בכל חיוביים ם

לחושמסוגליםויעיליםיותר"התנהגותתלמידיםוניהולכיתה"שבהכשרתםנכללנושא נטו

נטו"רכיהוראהושימושבתקשובלצ"מוריםשבהכשרתםנכללהנושא;ביכולתםלנהלכיתה

קטיםאועבודהבתדירותרבהיותרלאפשרלתלמידיהםלהשתמשבתקשובלשםביצועפרוי

מוריםשבהכשרתםנכללהנושא;בכיתה "לשונית-רבאותרבותית-רבבסביבההוראה"וכן

זאתבהשוואהלמורים כל בנוגעלהוראהבסביבותאלו, מסוגלותרבהיותר לדווחעל נטו

לאנכללובהכשרתםהפורמלית.תמונהדומההתקבלהגםבמרביתהמדינותאלושנושאים

.OECD-שהשתתפובמחקרובממוצעמדינותה


