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 פיתוח מקצועי .9

כדי להבטיח כי לצוות  ומורים ומנהלים, ויש בא מרכיב חיוני בקריירה של הו מקצועי פיתוח

החינוכי והניהולי עומדים הידע העדכני, המיומנויות והכישורים הנדרשים להם למילוי 

תפקידם. לפיכך, מערכות חינוך שואפות לספק למורים ולמנהלים הזדמנויות לפיתוח מקצועי, 

יתן לראות בפעילויות נ ובכך להשפיע במידה רבה על אפקטיביות ההוראה וטיב הניהול.

לפיתוח מקצועי שלב נוסף על רצף שתחילתו בהכשרת מורים טרם כניסתם למקצוע, דרך 

הן רשמיות והן לא  –התמחות עם הכניסה למקצוע, והמשכו במגוון פעילויות לפיתוח מקצועי 

העוסקות במגוון תכנים ומשימות הנוגעים לתפקיד המורה והמנהל. מעבר למידת  –רשמיות 

תתפות של הצוות החינוכי בפעילויות מסוגים שונים לפיתוח מקצועי, ובפרט בתכנים ההש

בפעילויות אלו אל מול הצורך שמבטאים המורים בפיתוח מקצועי בתכנים שונים, תלויה 

ועומדת שאלת המאפיינים של פעילויות משמעותיות לפיתוח מקצועי. כמו כן, ישנה חשיבות 

ה בפני השתתפות מורים בפעילויות אלו ומנגד הפעולות לאפיון החסמים שעומדים כמכשל

 שנעשות לעידוד ההשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי.

 בקרב מורים מקצועיפיתוח  .9.1

 השתתפות בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי

השקדמשנהפובפעילויותלפיתוחמקצועיבתט'בישראלהשת-מהמוריםבכיתותז'96%-כ

(,וגםלאנרשםהבדלשל94%)OECD-למועדהמחקר.שיעורזהדומהלממוצעמדינותה

ממשביןמוריםבבתיספרדובריעבריתלאלובבתיספרדובריערבית.

 : שיעורי המורים שהשתתפו בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי 1 לוח

 
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

דוברי 

 עברית

דוברי 

 ערבית

 95% 97% 94% 96% ועיצקהשתתפות בפעילות כלשהי לפיתוח מ

מקצועי לפיתוח בפעילויות משתתפים בישראל המורים כל כמעט נרשמוכאמור, כאשר ,

ההשתתפותבפעילויותלפיתוחמק ועיצלעיתיםפעריםקטניםמאודאךמובהקיםבשיעורי

מורים קבוצות בבין . ישראל קטן פער שנמצא כך ההשתתפות ספרבשיעורי מבתי מורים

חברתי מרקע תלמידים -עתירי )מעל מוחלש יותר30%כלכלי מעט להשתתף נוטים )

) מקצועי לפיתוח בפעילויות 97%מעמיתיהם 95%לעומת ספר שיעורשבבתי בהם

פחותמ על מוחלשעומד בשיעורי30%-התלמידיםמרקע נמצאהבדל לא לעומתזאת, .)

ההשתתפותב מוריםבבתי בין ספרהנבדליםבשיעורתלמידיםהפעילויותלפיתוחמקצועי

הספר. בית משויך אליו היישוב גודל לפי או מיוחדים, צרכים עם כאלו או מהגרים/עולים

ה מדינות בממוצע גם נרשמו דומים בישראלOECD-ממצאים המורים, מאפייני בבחינת .

לותלפיתוחמקצועימאשרמוריםבראשיתדרכםנמצאכייותרמוריםותיקיםהשתתפובפעי

,בהתאמה(,כאשרלאנמצאהבדלמובהקבשיעוריההשתתפותבפילוח94%לעומת97%)

בעבורותקבהוראהוגיל,OECD-בממוצעמדינותההגםלפימגדרוגיל.תמונהדומהנמצא

ומובהקכאשרגבריםמשתתפיםמעטיותרמנשיםבפעילויות לפיתוחמקצועיוכןפערקטן

,בהתאמה(.94%לעומת95%)

 סוגי הפעילויות לפיתוח מקצועי

 המורים, דיווחי לפי מקצועי לפיתוח הפעילויות שמבין בהםבהן שקדמההשתתפו שנה

למועדמחקר,הפעילויותהשכיחותביותרבישראלהןהשתתפותבהשתלמויות/קורסיםפנים
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וק82%אלפנים) עלכך( הפעילויות71%ריאתספרותמקצועית)מהמוריםדיווחו ואילו ,)

 הן פחות )תוכניתהשכיחות פורמלית סיו26%הסמכה )רי(, אחרים ספר בבתי (25%ם

עסקייםבארגוניםסיוריםו ציבורייםבארגונים, השלישימהמגזרבארגוניםאובעמותות,

הםבטווח15%) ההשתתפותבשארהפעילויותלפיתוחמקצועי שיעורי הבינייםועומדים(.

כ 50%-על ה55%עד מדינות בממוצע גם נרשמה יחסי באופן דומה תמונה .-OECD,

מבחינתמדרגהפעילויותלפיתוחמקצועיעלפימידתהשתתפותהמוריםבהן,אףכישיעורי

תוכניתהדיווחעלהשתתפותלרובגבוהיםיותרבישראל.הדברניכרבעיקרבהשתתפותב

לימודיםלקראתתואר)הסמכהפורמלית בממוצעמדינות15%לעומתבישראל26%כגון

)OECD-ה מורים של מקצועית בקהילה 53%(, בהתאמה(,40%לעומת ,

,בהתאמה(.36%לעומת52%ובהשתלמויות/קורסיםמקוונים)

 : שיעורי המורים שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי 2 לוח

 ות לפיתוח מקצועיסוג הפעיל
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

 86% 80% 76% 82% השתלמויות/קורסים פנים אל פנים

 74% 71% 72% 71% קריאת ספרות מקצועית

ימי עיון בנושא חינוך שבהם מורים, מנהלים ו/או 

ים בסוגיות חוקרים מציגים את המחקר שלהם או דנ

 ךבנושאי חינו

57% 49% 54% 67% 

 52% 54% 40% 53% השתתפות בקהילה מקצועית של מורים

 53% 52% 36% 52% השתלמויות/קורסים מקוונים

הדרכה של עמיתים וצפייה בהם ו/או התבוננות 
 עצמית, כחלק ממערך פורמלי של בית הספר

49% 44% 47% 57% 

 38% 22% 15% 26% הסמכה פורמלית תוכנית

 28% 24% 26% 25% סיורים בבתי ספר אחרים

סיורים בארגונים עסקיים, בארגונים ציבוריים, 
 בעמותות או בארגונים מהמגזר השלישי

15% 17% 12% 22% 

 38% 28% 33% 30% אחר

שיעוריההשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועישלמוריםבבתיספרדובריערביתדומיםאו

 כאשר עברית, דוברי ספר בבתי מהשיעורים נרשמוגבוהים ביותר הגדולים הפערים

ב כתוכניתבהשתתפות של )פערים עיון ובימי פורמלית בהשתתפות15%-הסמכה וכן )

(.10%-בסיוריםבארגוניםשוניםוהדרכהשלעמיתים)פעריםשלכ

מקצועי לפיתוח בפעילויות השתתפו כי דיווחו בישראל ותיקים מורים יותר רוב, פי על

 למורים בהשוואה בקהילהבראשית להשתתפות האמור בכל בעיקר בולט הדבר דרכם.

) מורים של השת57%מקצועית הוותיקים המורים תמן לעומת בהן המורים41%פו מן

) מקצועית ספרות של בקריאה דרכם(, 75%בראשית בהתאמה(,61%לעומת ,

) מקוונים 55%בהשתלמויות/קורסים 44%לעומת פנים אל פנים או בהתאמה( 84%),

,בהתאמה(.בניגוד50%לעומת59%,בהתאמה(,וכןבהשתתפותבימיעיון)76%לעומת

 דרכם בראשית מורים של שיעורם בשלכך, יותרתוכניתהשתתפו גדול פורמלית הסמכה

מהמוריםהוותיקים(.בשארהפעילויותלפיתוחמקצועילאנרשםהבדל24%לעומת31%)

בין ההשתתפות בשיעורי ממש בממוצעשל בישראל. דרכם בראשית ואלו ותיקים מורים

נרשמושיעוריהשתתפותגבוהיםיותרשלמוריםותיקיםבכלהפעילויותOECD-מדינותה

ב השתתפות למעט דרכם, בראשית למורים בהשוואה מקצועי, הסמכהתוכניתלפיתוח

 והשתתפות לישראל( )בדומה התבוננותוא/ובהםוצפייהעמיתיםשלהדרכהבפורמלית

)בישראללאנמצאהבדל(.הספרביתשלפורמליממערךכחלק,עצמית
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 מאפיינים של פעילויות משמעותית לפיתוח מקצועי

שלפעילות80%-כ כך על דיווחו השפה, מגזרי בין ניכר הבדל ללא בישראל, המורים מן

 ההוראהיתההשפעהחיוביתעליבשנהשקדמהלמחקרהבההשתתפושלפיתוחמקצועי

.OECD-שלהם.שיעורזהדומהלשיעורםבממוצעמדינותה

 ההוראה, חיוביתעל השפעה שלהן פעילות גבוהיםשלנראהבבחינתמאפייני ששיעורים

 בתוכן מאפייניםהנוגעיםלמיקוד ציינו הפיתוחהמקצועיוהתאמהלצ–מוריםבישראל רכי

) המורה של קודםש90%האישיים ידע הסתמכותעל )(, המורה והיותהפעילות85%ל )

) היטב 84%מובנית –( פעילה בכיתה–וללמידה ורעיונות ידע וליישם לתרגל אפשרות

הזדמנויותללמידהפעילה)87%) ומתן חשיבות86%( רקמיעוטהמוריםבישראלייחסו .)

) ספרם בבית התקיימה שהפעילות הספר55%לכך מבית עמיתיהם מרבית את וכללה )

מןהמורים.עלפירוב,שיעורנמוך80%-עדכ70%-שארהמאפייניםצוינועלידיכ(.42%)

ה במדינות המורים מקרב דומה או פעיOECD-יותר של הללו המאפיינים את לויותציינו

 מקצועי. לפיתוח למשמעותיות הנוגעים במאפיינים ניכרים הפערים העיקר פעילויותמשך

) 77%המשך לעומת ה40%בישראל ולOECD-בממוצע המשך( לפעילויות הזדמנויות

,בהתאמה(.שיעוריהמוריםשציינואתהמאפייניםהשוניםשלפעילות51%לעומת80%)

ספר בבתי רוב, פי על יותר, מעט גבוהים דוברימשמעותית אלו לעומת ערבית דוברי

למותבביתהספרית.הפעריםהגדוליםביותרניכרובמאפייניםהנוגעיםלמיקוםההשתהעבר

מלש עבריתמבו דוברי ספר בבתי מורים בקרב הדיווח שיעורי כאשר העמיתים, לצד דים

 .30%-,ואילובבתיספרדובריערביתהםגבוהיםיותרבכOECD-דומיםלאלובממוצעה

 שלהן מקצועי פיתוח לפעילויות המתוארים המאפיינים את: שיעורי המורים שציינו 3 לוח

 ההוראה על חיוביות השפעה

 מאפיין של פעילות פיתוח מקצועי משמעותית
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

דוברי 

 עברית

דוברי 

 ערבית

השפעה חיובית של פעילות לפיתוח מקצועי על 

 ההוראה 
81% 82% 81% 83% 

ת 
לו

עי
פ

ת 
ד
ק

מו
מ

כן
תו

 92% 89% 78% 90% התאמה לצורכי הפיתוח המקצועי האישיים  

 87% 84% 91% 85% הסתמכות על הידע הקודם 

 82% 85% 76% 84% מובנית היטב 

מיקוד בתוכן הנחוץ להוראת המקצועות 
 שאני מלמד 

70% 72% 68% 77% 

ת 
לו

עי
פ

ת 
ס

ס
בו

מ

ה
ל

עי
פ

ה 
ד
מי

ל
 

מתן הזדמנויות לתרגל/ליישם ידע ורעיונות 

 חדשים בכיתה 
87% 86% 85% 93% 

 89% 85% 78% 86% מתן הזדמנויות ללמידה פעילה 

 86% 80% 74% 82% מתן הזדמנויות ללמידה שיתופית 

 87% 70% 65% 75% מיקוד בחדשנות בהוראה 

ת 
לו

עי
פ

ת 
כ

ש
מו

מ

ת
כ

ש
מ

ת
מ

ו
 

 86% 77% 51% 80% יצירת הזדמנויות לפעילויות המשך

 79% 76% 40% 77% התקיימה לאורך תקופה ממושכת

ת 
לו

עי
פ

ת 
עוגנ

מ

ס
ה"

בי
ב

 

 76% 48% 47% 55% התקיימה בביה"ס שלי 

 66% 33% 39% 42% כללה את רוב העמיתים מביה"ס שלי 
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מקצועי פיתוח של משמעותית בפעילות השתתפות בין הקשר על לעמוד ניסו במחקר

)משתנהמסביר/בלתיתלוי(לביןשביעותרצוןהמוריםמהעבודהותחושתהחוללותהעצמית

)משתניםמוסברים/תלויים(תוךבקרהעלמאפיינירקעשלהמורים)כגון:מגדר,ותקשלהם

תת תלמידים שיעור כיתה, )גודל כיתה ומאפייני משרה( היקף מבחינה-בהוראה, משיגים

נמצא במחקר שהשתתפו המדינות ובמרבית בישראל התנהגותיות(. בעיות עם לימודית,

מש בפעילות השתתפות בין חיובי החוללותקשר לתחושת מקצועי פיתוח של מעותית

מוריםשהשתתפובשנהשקדמהלמחקרבפעילות כך, מהעבודה. העצמיתושביעותהרצון

לפיתוחמקצועישהייתהמשמעותיתלהוראהשלהםבכיתהנוטיםלהיותמרוציםיותרובעלי

תחושתחוללותעצמיתגבוההיותר.

 תכנים שנכללו בפעילויות לפיתוח מקצועי

 מקצועי לפיתוח בפעילויות נכללו אשר ביותר הנפוצים התכנים השתתפושבישראל, בהן

המוריםמלמדים,קרישהמוריםבמהלךהשנהשקדמהלמחקרנוגעיםישירותלתחוםהדעת

מןהמוריםדיווחועלכך(.80%טידעהבנהוכישוריםפדגוגייםבהוראתתחוםהדעת)כמע

 מן שלישים דיווכשני בהמורים כי חו מקצועי לפיתוח פעילויות השתתפו תכניםבהן נכללו

תוכניתרכיהוראה,וידעוהבנהשלוהנוגעיםלדרכיםהערכתתלמידים,מיומנויותתקשובלצ

לרב הנוגעים תכנים זאת, לעומת אנשים-הלימודים. עם תקשורת כגון תרבותיות,

הוראהבסביבהרב -רבתרבותיתאו-מתרבויות/ממדינותשונותאו בפעילויותלשוניתנכללו

תלמידיםעםלהוראההנושא,בעודהמוריםרקכחמישיתמןלפיתוחמקצועיבהןהשתתפו

 נכלל מיוחדים צרכים השתתפו בהן בפעילויות מהמוריםרק נכללוכשליש התכנים שאר .

.המוריםמן60%-עדכ35%-שיעוריבינייםשלכבפעילויותלפיתוחמקצועיבהןהשתתפו

 : התכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי שעליהן דיווחו המורים4 לוח

 תכנים בפעילות לפיתוח מקצועי
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

דוברי 

 עברית

דוברי 

 ערבית

 83% 78% 76% 79% ידע והבנה בתחומי הדעת שאני מלמד

כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי הדעת שאני 

 מלמד
79% 73% 78% 82% 

 80% 65% 65% 69% דרכים להערכת תלמידים

 78% 65% 60% 69% מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה

 75% 64% 65% 67% הלימודים תוכניתידע והבנה של 

הוראת כישורי למידה )למשל יצירתיות, חשיבה 
 ביקורתית, פתרון בעיות(

60% 48% 58% 67% 

 73% 50% 50% 56% התנהגות התלמידים וניהול הכיתה

 68% 41% 47% 48% ניתוח מידע מתוך הערכות התלמידים ושימוש בו

 67% 37% 35% 44% שיתוף פעולה בין המורים להורים

 62% 33% 47% 41% הוראה פרטנית

 60% 30% 22% 37% ניהול וארגון בבית הספר

 38% 31% 43% 33% הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים

 35% 17% 22% 21% לשונית-תרבותית או רב-רבהוראה בסביבה 

תקשורת עם אנשים מתרבויות שונות או ממדינות 

 שונות
19% 19% 14% 33% 

 35% 23% 28% 26% אחר

למדרג דומה בישראל מקצועי לפיתוח בפעילויות שכיחותם פי על התכנים מדרג ככלל,

בשיעוריהמוריםשדיווחועלעלפירובלאנרשמופעריםניכריםוOECD-בממוצעמדינותה

לזהותמספרתכניםשנפוציםיותרבפעילויותלפיתוח ניתן ועדיין, בפעילות. הכללתהתוכן
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) הספר בבית וארגון ניהול וביניהם: בישראל, 37%מקצועי כישורי22%לעומת הוראת ,)

) 60%למידה )48%לעומת להורים המורים בין פעולה שיתוף 44%(, (,35%לעומת

הוראה)ויומנויותתקשובלצומ לעומתזאת,הוראהלתלמידיםעם60%לעומת69%רכי .)

(.43%לעומת33%צרכיםמיוחדיםנפוץפחותבפעילויותלפיתוחמקצועיבישראל)

פנים שכיחותם-במבט פי על התכנים של דומה יחסית מדרג אף על כי ניכר ישראלי,

מקצועי לפיתוח המבפעילויות השתתפו התכניםוריםבהן הכללת על הדיווח שיעורי ,

בששתהתכניםהנפוצים רוב, עלפי הערבית. בפעילויותגבוהיםהרבהיותרבמגזרדוברי

וכךגםבתכניםהוראהלתלמידיםעםצרכים15%-עדכ5%-הפעריםעומדיםעלכ,במדרג

פעריםעומדיםואילובשארהתכניםהלשונית,-תרבותיתאורב-מיוחדיםוהוראהבסביבהרב

.30%-עדכ25%-עלכ

 למחזור הבהשוואה נרשמההמחקר קודם, ב2018-ל2013בין מוריםהשיעורעלייה

בשהשתתפו התכניםבפעילויותלפיתוחמקצועי נכללו למידה)עלייהשלהן הוראתכישורי

(,ניהול11%(,התנהגותהתלמידיםוניהולהכיתה)13%(,דרכיםלהערכתתלמידים)16%

(,כישוריםפדגוגייםבהוראת8%רכיהוראה)ו(,מיומנויותתקשובלצ9%וארגוןבביתהספר)

) הדעת רב5%תחום בסביבה והוראה רבתתרבותי-( )-או ב4%לשונית המורים(. שיעורי

לאחלשינוישלממש.התכניםשארשהשתתפובפעילויותבהןנכללו

הבדל נרשם לא לרוב בישראל כי לציין לפיתוחמעניין בפעילויות התכנים בשכיחות ניכר

מוריםבראשיתדרכם בין פרטלכךשפחותמורילמקצועי םבראשיתדרכםמוריםותיקים,

רכיו,בהתאמה(ומיומנויותתקשובלצ43%לעומת33%הוראהפרטנית)ציינואתהנושאים

) 63%הוראה שהד71%לעומת הרי האחרון, לנושא בנוגע לפחות בהתאמה(. עומד, בר

שלמוריםבראשיתבהתאמהלכך שתחושתהמסוגלותשלמוריםותיקיםנמוכהיותרמזו

דרכםבשימושבטכנולוגיהדיגיטלית )כמתוארלעיל(. בכל שימושבתקשובהנוגעלאםכן,

למוריםותיקים,בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם,תחושתמסוגלותנמוכהישרכיהוראהולצ

 בתחום. בפעילויותלקידוםמקצועי יותר והםגםמשתתפים כייותר, לציין אחדחשוב זהו

בהםשיעורהמוריםהוותיקיםשציינוצורךרבלהתפתחבתחוםאיננושמשניתחומיםבלבד

פירוטלהלן(.נופלמשיעורהמוריםבראשיתדרכם)ראו

במחקרטאליסניסולעמודעלקשראפשריהשתתפותבפעילותלפיתוחמקצועיבפרקטיקה

של היישום מידת לבין תלוי( מסביר/בלתי )משתנה ספציפי תוכן תחום או מסוימת

)משתנים התוכן לפרקטיקה/תחום הנוגעת המסוגלות תחושת וכן בכיתה הפרקטיקה

מאפיינירקעשלהמורים)כגון:מגדר,ותקבהוראה,היקףמוסברים/תלויים(תוךבקרהעל

תת תלמידים שיעור כיתה, )גודל כיתה ומאפייני עם-משרה( או לימודית מבחינה משיגים

מורים כך, שנבחנו. המקרים בכל חיוביים קשרים נמצאו בישראל התנהגותיות(. בעיות

בנושאפרקטיקותפדגוגי בפעילותלפיתוחמקצועי ליישםבתדירותרבהשהשתתפו ותנטו

בכיתה אפקטיביות פרקטיקות בנושא;יותר מקצועי לפיתוח בפעילויות שהשתתפו מורים

וכןמוריםשהשתתפו;ניהולכיתהנטולהיותבעליתחושתמסוגלותגבוההיותרבניהולכיתה

בעלילשוניתנטולהיות-תרבותיתאורב-בפעילותלפיתוחמקצועיבנושאהוראהבסביבהרב

שלא לעמיתיהם בהשוואה זאת כל אלו, בסביבות להוראה יותר גבוהה מסוגלות תחושת

השתתפובפעילויותאלו.
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 הצורך בפעילויות לפיתוח מקצועי

הללו. התכנים מן אחד בכל מקצועי בפיתוח כיום צורך להם יש כמה עד נשאלו המורים

נמצאהתמונהדומהבעיקרהבאשרלנושאיםבצמרתOECD-וצעמדינותהמבישראלובמ

ובתחתיתמדרגהנושאיםשישבהםצורךרבלפיתוחמקצועי.שיעורגבוהיחסיתשלמורים

מיומנויותתקשובOECD-בישראלובממוצעמדינותה צורךרבלהתפתחבנושאים: הביעו

הוראה) -ו25%מיוחדים)(,בהוראהלתלמידיםעםצרכים,בהתאמה18%-ו29%לצורכי

22% תלמידים התנהגות בהתאמה(, ), כיתה שיעורים14%-ו22%וניהול בהתאמה(. ,

 בנושא גם להתפתח רב צורך הביעו בישראל מורים של למידההגבוהים כישורי וראת

תרבותית-רבהוראהבסביבההובעצורךרבלהתפתחבנושאOECD-ובמדינותה(,25%)

רב )-או מהמורים15%לשונית מורים של יחסית נמוך שיעור זאת, לעומת בישראל(.

ה מדינות OECD-ובממוצע להתפתח רב צורך בנושאהביעו של והבנה תוכניתידע

 13%)הלימודים 8%לעומת בנושא ישראל מורי בקרב וכן בהתאמה(, פרטנית, בהוראה

 (.8%בנושאניהולוארגוןביתהספר)OECD-בקרבמוריםבמדינותה(ו12%)

 1בפיתוח מקצועי בתחומים שוניםרב : שיעורי המורים שיש להם כיום צורך 5 לוח

 תכנים בפעילות לפיתוח מקצועי
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

 29% 29% 18% 29% מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה

הוראת כישורי למידה )למשל יצירתיות, חשיבה 
 ביקורתית, פתרון בעיות(

25% 14% 26% 22% 

 23% 26% 22% 25% הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים

 20% 22% 14% 22% התנהגות התלמידים וניהול הכיתה

 17% 20% 11% 19% ניתוח מידע מתוך הערכות התלמידים ושימוש בו

כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי הדעת שאני 

 מלמד
19% 10% 20% 14% 

 17% 17% 12% 17% דרכים להערכת תלמידים

 23% 14% 15% 17% לשונית-תרבותית או רב-הוראה בסביבה רב

 18% 16% 9% 16% שיתוף פעולה בין המורים להורים

 13% 17% 9% 16% ידע והבנה בתחומי הדעת שאני מלמד

תקשורת עם אנשים מתרבויות שונות או ממדינות 
 שונות

15% 11% 13% 22% 

 15% 14% 8% 15% ניהול וארגון בבית הספר

 13% 12% 8% 13% הלימודים תוכניתידע והבנה של 

 14% 11% 14% 12% הוראה פרטנית

שיעוריםדומיםשלמורים-במבטפנים רובנרשמו עלפי עבריתישראלי, ספרדוברי בבתי

עםזאת,המתוארים.תחומיםציינוצורךרבבפיתוחמקצועיבואלובבתיספרדובריערבית

פדגוגיים בכישורים מקצועי בפיתוח רב צורך יש מורים ליותר עברית דוברי ספר בבתי

בבתיספרדובריערבית(,ואילובבתיספרדוברי14%לעומת20%בהוראתתחוםהדעת)

רב צורך יש מורים ליותר בסבערבית בהוראה מקצועי רביבפיתוח רב-בה או -תרבותית

בבתיספרדובריעברית(ותקשורתעםאנשיםמתרבויותשונות14%לעומת23%לשונית)

) שונות מדינות 22%או 13%לעומת בהתאמה(. ש, בלבד זו דוברילא במגזר למורים

מקצועי בפיתוח יותר רב צורך יש אלוהערבית נושאים במגזרבשני לעמיתים בהשוואה ,

ו)ראבנושאיםאלומקצועייותלפיתוחהםגםמשתתפיםיותרבפעילואלאשדובריהעברית,
                                                           

1
"מביןארבעאפשרויותרךרבצו"הוגדרמישבחרשישלוצורךבפיתוחמקצועיבנושאמסויםמורהשדיווח

 ".צורךרב"-וצורךבינוני"","צורךמועט","איןליכלצורךתשובה:"
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-בהיצעפעילויותלפיתוחמקצועיבתחומיםאלושלרבמחסורין,מסתמןכיקייםיועד(.4לוח

לפיתוחמקצועי, גבוה היחסית הצורך אף על שכן לתחומיםאחרים, בהשוואה תרבותיות,

נמוכיםיחסית.בנושאיםאלובפיתוחמקצועיהמוריםשהשתתפושיעורי

 למחזור הבהשוואה המחקר בין נרשמה 2018-ל2013קודם כעלייה של 5%-מתונה

ב צורךרבבפיתוחמקצועי דרכיםלהערכתתלכמהבשיעורהמוריםשציינו ,מידיםנושאים:

אותתרבותי-רכיהוראה,ניהולוארגוןבביתהספר,הוראהבסביבהרבומיומנויותתקשובלצ

הוראהלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים.שלאבנושא2%-ועלייהקלהיותרשלכלשונית,-בר

ע גם נמנים למעטהאחרון, הללו הנושאים כל םבמפתיע, שהנושאים נרשמה עלייהבהם

בשיעורההשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועיבתקופההאמורה.

הנושאים כמעטבכל בישראל כי לציין גבומעניין שיעור ה יותר םבראשיתדרכם,מורישל

הדעתבהשוואהלמוריםו ובעיקרידעוהבנהבתחומי צורךרבלפיתוחמקצועי ציינו תיקים,

גםהתנהגותתלמידיםוניהולכיתה)פערים כמו הדעת, וכישוריםפדגוגייםלהוראתתחומי

:מיומנותנרשמושיעוריםדומיםבצורךבפיתוחמקצועים(.רקבשניתחומי20%שלכמעט

רכיהוראהותקשורתעםאנשיםמתרבויות/מדינותשונות.ותקשובלצ

 חסמים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי

ז' בכיתות המורים מן -כמחצית ציינו מכך למעלה ואף בישראל המהוויםט' גורמים כמה

בשלעדרזמןיה,(58%עדרתמריצים)יחסמיםלהשתתפותםבפעילויותלפיתוחמקצועי:ה

(.כרבע49%התנגשותהפיתוחהמקצועיבשעותהעבודה)כן(ו52%מחויבויותמשפחתיות)

 ציינו )יהשמהם רלוונטי מקצועי פיתוח ה29%עדר )י(, מהמעסיק תמיכה או26%עדר )

 היקרשל )מחירו עמידההםחסמיםלהשתתפותםבפעילויות(23%הפיתוחהמקצועי אי .

(.9%היוומכשולבפניכעשיריתמןהמורים)בדרישותקדםהפיתוחהמקצועי

מהווים מכשול להשתתפותם  הגורמים המתוארים שציינו כי: שיעורי המורים 6 לוח

 2בפעילויות לפיתוח מקצועי

 חסמים
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

 37% 66% 47% 58% אין תמריצים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי

 49% 53% 37% 52% אין לי זמן בשל מחויבויות משפחתיות

 40% 52% 54% 49% הפיתוח המקצועי מתנגש בשעות העבודה שלי

 22% 31% 38% 29% אין בנמצא פיתוח מקצועי רלוונטי

 25% 26% 31% 26% היעדר תמיכה מהמעסיק

 21% 23% 45% 23% הפיתוח המקצועי יקר מדי

עומד בדרישות קדם מתאימות )למשל אינני 

 הסמכה, ניסיון, ותק(
9% 11% 9% 10% 

מדינותה בממוצע גם יחסית נדיר חסם היווה קדם בדרישות עמידה (,11%)OECD-אי

דיווחיחסיתדומיםואףגבוהיםבמקצתבממוצע ביחסלישראלOECD-המדינותושיעורי

נרשמובעבורהיעדרתמיכהמהמעסיקוהתנגשותעםשעותעבודה.ברם,היעדרזמןבשל

מאמחויבויותמשפחתיות בישראל יותר במדינותהמהווהחסםמרכזי OECD(52% -שר

לעומת58%,בהתאמה(וכךגםהיעדרתמריציםלהשתתפותבפיתוחמקצועי)37%לעומת

                                                           
2
 כלומר ההיגדים, מן אחד המוריםהמסכימיםעםכל אויובאפשרוושבחריםמורמוצגיםשיעורי ת"מסכים"

"מסכיםמאוד".-"מסכים"ו"מסכיםמאוד"מביןארבעאפשרויותהתשובה:"כלללאמסכים","לאמסכים",
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זא47% לעומת בהתאמה(. בישראל, פחות משמעותי רלוונטי מקצועי בפיתוח חוסר ת,

,בהתאמה(.38%לעומת29%)OECD-מאשרבמדינותה

שלאבמפתיע,היעדרזמןבשלמחויבויותמשפחתיותמהווהחסםמרכזייותרבעבורמורים

 עד )כ50שגילם כ60%-שנים רק לעומת כך על דיווחו המבוגרים35%-מהם מהמורים

תמריצים היעדר כי יציינו בהוראה ותיקים מורים שיותר להניח היה ניתן כי אף יותר(.

מהוו מקצועי בפיתוח המקצועילהשתתפות ודירוגם ניסיונם בשל לדוגמה עבורם, חסם ה

 להשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי אםלשםהכרהלגמוליםואם–הדרישהוהתמריץ

קטנים,הרישלאנמצאהבדלבשיעוריהדיווחעלחסםזהביןמוריםלפיהוותקאו-לקידום

הגילשלהם.

פנים החסמים-במבט על הדיווח שיעורי מקצועיישראלי, לפיתוח בפעילויות להשתתפות

בשעות התנגשות שהחסמים לכך פרט השפה, מגזרי משני מורים בין רוב פי על דומים

) 52%עבודה )40%לעומת להשתתפות תמריצים היעדר ובעיקר 66%( (37%לעומת

מרכזייםיותרבקרבמוריםבבתיספרדובריעברית.

בפ להשתתפות החסמים על הדיווח ממחזורשיעורי לאלו דומים מקצועי לפיתוח עילויות

 טאליס 2013מחקר של ירידה שנרשמה לכך פרט הפיתוח6%, ליוקר הנוגע בחסם

המקצועי.

 תמיכה ועידוד להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי

המוריםנשאלועלקבלתמגווןגורמיםבכדילסייעלהםלהשתתףבפעילויותלפיתוחמקצועי

למ שקדמה בשנה המחקר. בפיתוחועד להשתתפות עידוד לשם הנפוץ התמיכה אמצעי

העבודה בשעות שהתקיימו בפעילויות להשתתף כדי הוראה מחובת שחרור הוא מקצועי

העו30%הרגילות) לאור חשוב זה ממצא זאת(. ציינו המורים דהשכמחציתהמוריםבמן

.שיעור(6לוחקצועי)ראהציינוהתנגשותבשעותכחסםלהשתתפותםבפעילויותלפיתוחמ

שק ציינו מהמורים )ידומה לפעילות שנדרשו חומרים תוספת30%בלו ציינו מכך ופחות ,)

) העבודה לשעות מחוץ שהתקיימו פעילויות עבור בעבור21%כספית החזר/תשלום או )

) הנפוצים19%הוצאות התמיכה אמצעי וכן(. כספיים גמוליםשאינם או תמיכה פחותהיו

(.15%-העלאהבשכר)כ

ישראלי,עולהכיתמיכהשאינהכספית,הטבותמקצועיותשאינןכספיות,גמולים-במבטפנים

בכ יותר נפוצים והעלאהבשכר כספיים כ5%-שאינם ערבית,10%-עד דוברי ספר בבתי

עבריתנפוצהיותר ספרדוברי בבתי מחוץתוספתואילו כספיתבעבורפעילויותשהתקיימו

ייתכן השפה. מגזרי דומיםבשני בשיעורים דווחו לעידוד האמצעים שאר לשעותהעבודה.

בסוגי ובפרט מקצועי לפיתוח בפעילויות בהשתתפות בהבדלים אלו הבדלים שמקור

בתוכניותהפעילויות.כך,נמצאשבקרבמוריםבבתיספרדובריערביתשיעוריההשתתפות

עברית) ספרדוברי ,22%לעומת38%הסמכהפורמליותכפולמזהשבקרבמוריםבבתי

 ראו מקצועיות2לוחבהתאמה, הטבות שבצידה פעילות היא יותר רחבה הסמכה והרי ,)

צמצום )כמו כספית תמיכהשאינה הזדמנויותלקידוםמקצועי(, שיפור )כמו כספיות שאינן

 .שעותהוראה,ימיםחופשייםוכו'(וכמובןהעלאהבשכר
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בפעילויות כדי להשתתף  המתואריםהגורמים  אתבלו י: שיעורי המורים שציינו כי ק7 לוח

 לפיתוח מקצועי 

 תמיכה
כלל 

 ישראל
ממוצע 

OECD3 
דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

שחרור מחובות הוראה כדי להשתתף בפעילויות 

 שהתקיימו בשעות העבודה הרגילות
30% --- 30% 30% 

 29% 30% --- 30% חומרים שנדרשו לפעילויות

תוספת כספית עבור פעילויות שהתקיימו מחוץ 

 לשעות העבודה
21% 

--- 
23% 14% 

 26% 19% --- 21% הטבות מקצועיות שאינן כספיות

 19% 19% --- 19% החזר או תשלום עבור הוצאות שונות

תמיכה שאינה כספית עבור פעילויות שהתקיימו 
 העבודה מחוץ לשעות

17% 
--- 

14% 24% 

 22% 12% --- 15% העלאה בשכר

 16% 12% --- 13% גמולים שאינם כספיים

ניסולעמודעלקשראפשריביןמנגנוניתמיכהועידודלהשתתפותבפעילויותבמחקרטאליס

ההשתתפות לבין תלוי( מסביר/בלתי )משתנה העבודה לשעות מחוץ מקצועי לפיתוח

)כגון: מורים של רקע מאפייני על בקרה תוך מוסברים/תלויים( )משתנים אלו בפעילויות

משיגים-יתה)גודלכיתה,שיעורתלמידיםתתמגדר,ותקבהוראה,היקףמשרה(ומאפייניכ

מבחינהלימודיתאועםבעיותהתנהגותיות(.בישראלובמרביתהמדינותשהשתתפובמחקר

נמצאוקשריםחיוביים,כךשהןמוריםשדיווחועלמתןתמיכהשאינהכספיתוהןאלושדיווחו

עלתמיכהכספיתנטולהשתתףביותרפעילויותלפיתוחמקצועי.

 השתתפות מנהלים בפעילויות לפיתוח מקצועי  .9.2

 השתתפות בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי

כי99%-כ לתלמידי הספר בתי ז'ממנהלי הש-תות בישראל לפיתוחתט' בפעילויות תפו

למועדהמחקר.שיעורזהדומהלממוצעמדינותהשקדמשנהבהמיועדותלמנהליםמקצועי

.הספרמשנימגזריהשפהודומהביןמנהליםמבתי,OECD-ה

 : שיעורי המנהלים שהשתתפו בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי המיועדת למנהלים8 לוח

כלל  

 ישראל

ממוצע 

OECD 

דוברי 

 עברית

דוברי 

 ערבית

 100% 99% 99% 99% ועיצקהשתתפות בפעילות כלשהי לפיתוח מ

  סוגי הפעילויות לפיתוח מקצועי

 מקצועי לפיתוח הפעילויות שהמנהליםמבין למנהלים המיועדות דיווחו השתתפו בהןכי

השקדמשנהב מחקר, מלמועד בקהילה90%-למעלה השתתפו כי דיווחו מהמנהלים

) מנהלים של כ92%מקצועית )80%-(. מקצועית ספרות קריאת על דיווחו (,83%מהם

) חינוך בנושאי עיון ו82%השתתפותבימי בתחוםדעת,תתפותבהשתלמויות/קורסיםהש(

בנושאיםפדגוגיים (80%)בשיטותהוראהאו לעומתזאת, הפעילויותהשכיחותפחותהן.

)תוכנית פורמלית )19%הסמכה מקוונים בהשתלמויות/קורסים והשתתפות (25%( כשני.

                                                           
3

ותמיכה לעידוד במנגנונים העוסקת שאלה בשאלון להכליל אם לבחור למדינות אפשרו המחקר מארגני
 מקצועי, בפיתוח מורים תוךבהשתתפות מבין 8בחירה שרק כיוון אפשריים. המדינות44מנגנונים מבין

ולכלולאתכלהמנגנוניםהמוצעים,מארגנישהשתתפובמחקרבחרולכלולשאלהבנושאזה,כשלאכולןבחר
לאומי.-המחקרבחרושלאלהציגממוצעבין



10 
 

 השתתפות על דיווחו המנהלים מן שלישים מקצועי לפיתוח הפעילויות למנהלים,בשאר

פנים) זההשתלמויות/קורסיםפניםאל במנהיגות)64%ובכלל או הדרכהשל69%( או ,)

פורמלי ממערך כחלק עצמית התבוננות ו/או בהם וצפייה 69%)עמיתים דומה(. תמונה

 היחסית מדינות בממוצע גם OECD-נרשמה הפעילויות מדרג מבחינת מקצועי, לפיתוח

שיעוריהדיווחעלהשתתפותלרובלמנהליםעלפימידתהשתתפ אףכי ותהמנהליםבהן,

בקהילה בעיקר יותר גבוהה המנהלים השתתפות בישראל כי ניכר בישראל. יותר גבוהים

(,וכןבהדרכהשלעמיתיםוצפייהOECD-בממוצעמדינותה61%לעומת92%מקצועית)

) פורמלי ממערך כחלק 69%בהם ובקורסים47%לעומת בהתאמה(, הדעת,, בתחום

,בהתאמה(.לעומתזאת,בישראל71%לעומת80%בשיטותהוראהאובנושאיםפדגוגיים)

 פנים בהשתלמויות/קורסים יותר נמוכה )השתתפותמנהלים פנים ,77%לעומת64%אל

,OECD-,בהתאמה(.ישלשיםלבכיבמדינותה36%לעומת25%אומקוונים)בהתאמה(

(השתתפובפעילויותאחרותלפיתוחמקצועישלמנהלים43%ם)כמעטמחציתמןהמנהלי

(דיווחועלכך.31%מאלוהמפורטותלעיל,ואילובישראלכשליש)

 : שיעורי המנהלים שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי המיועדות למנהלים 9 לוח

 סוג הפעילות לפיתוח מקצועי
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

 85% 94% 61% 92% השתתפות בקהילה מקצועית של מנהלים

 83% 82% 87% 83% קריאת ספרות מקצועית

ימי עיון בנושא חינוך שבהם מורים, מנהלים ו/או 

חוקרים מציגים את המחקר שלהם או דנים בסוגיות 

 בנושאי חינוך

82% 75% 79% 89% 

דעת, בשיטות הוראה השתלמויות/קורסים בתחום 

 או בנושאים פדגוגיים
80% 71% 80% 79% 

 77% 66% 73% 69% השתלמויות/קורסים במנהיגות

הדרכה של עמיתים וצפייה בהם ו/או התבוננות 

 עצמית, כחלק ממערך פורמלי
69% 47% 67% 74% 

 71% 61% 77% 64% השתלמויות/קורסים פנים אל פנים

 26% 24% 36% 25% השתלמויות/קורסים מקוונים

 24% 17% 16% 19% הסמכה פורמלית תוכנית

 29% 32% 43% 31% אחר

של בבתיספרדובריערביתדומיםמנהליםשיעוריההשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי

נרשמו ביותר הגדולים הפערים כאשר עברית, דוברי ספר בבתי מהשיעורים גבוהים או

 בהשתתפות חינוךבהשתלמויות/קורסים בנושאי עיון בימי או פנים אל פנים או במנהיגות

כ של של(.10%-)פערים מקצועית בקהילה ההשתתפות בשיעורי נרשמה הפוכה מגמה

(לעומתעמיתיהםדוברי94%מנהליםשנפוצהיותרבקרבמנהליםבבתיספרדובריעברית)

(.85%הערבית)

(עלהשתתפותבפעילויותשלפיתוחמקצועי,בכלהנוגע2לוחבהשוואהלדיווחימורים)ראו

לסוגיהפעילויותשנכללוהןבשאלוןהמוריםוהןבשאלוןהמנהלים,הרישניתןלזהותמספר

השתתפותבקהילותמקצועיות,הדרכה–פעילויותלפיתוחמקצועיתובנות.כך,שלושהסוגי

שלעמיתיםוצפייהבהםו/אוהתבוננותעצמיתכחלקממערךפורמלי,והשתתפותבימיעיון

,בעיקרבקרבמנהליםאךOECD-נפוציםיותרבישראלמאשרבמדינותה–בנושאיחינוך

שהשתת המנהלים של שיעורם כאשר מורים, בקרב משיעורגם גבוה אלו בפעילויות פו

 ספרותמקצועית קריאהשל על לעומתזאת, –המורים. –פעילותנפוצהלקידוםמקצועי

כ של )פער בישראל מורים מנהליםמאשר יותר מעט הדיווח10%-דיווחו שיעורי כאשר ,)
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,OECD-.כמוכן,הןבישראלוהןבמדינותהOECD-בישראלדומיםלאלובממוצעמדינותה

ההשתתפותבקורסיםמקווניםעדייןנפוצהפחותבהשוואהלקורסיםפניםאלפנים,אךניתן

לראותכיבישראללאזובלבדששיעורהמוריםשהשתתפובקורסיםמקווניםכפולמשיעור

בהם) אלאגםששיעורההשתתפות25%לעומת52%המנהליםשהשתתפו בהתאמה(, ,

לעומת52%)OECD-הבישראלמאשרבממוצעמדינותהשלמוריםבקורסיםמקווניםגבו

,בהתאמה(,ואילושיעורההשתתפותבקורסיםאלובקרבמנהליםבישראלדווקאנמוך36%

,בהתאמה(.36%לעומת25%)OECD-מאשרבממוצעמדינותה

 הצורך בפעילויות לפיתוח מקצועי

 בפיתוח כיום רב צורך להם יש כמה עד נשאלו התחומיםהמנהלים מן אחד בכל מקצועי

וב בישראל המהללו. מדינות לנושאיםOECD-מוצע באשר בעיקרה דומה תמונה נמצאה

מקצועי לפיתוח רב צורך בהם שיש הנושאים מדרג ובתחתית למנהליםבצמרת כשליש.

מקצועיתבשימושבנתוניםלצורךשיפוראיכותהביעוצורךרבלהתפתחמהמנהליםבישראל

(,ובתכנוןפיתוחמקצועיOECD-בממוצעמדינותה24%בישראללעומת34%)ביתהספר

) המורים 31%עבור/עם )20%לעומת פיננסי ניהול ציינו מהם וכרבע בהתאמה(, 27%,

,בהתאמה(.26%לעומת27%,בהתאמה(ופיתוחשיתוףפעולהבקרבמורים)23%לעומת

םביותרבשיעוריהמנהליםשציינוצורךרבבשניהתחומיםהראשוניםנרשמוהפעריםהגדולי

ישראללממוצעמדינותה לעומתאלו,כחמישיתמהמנהליםOECD-להתפתחבתחוםבין .

בישראלהביעוצורךרבלהתפתחבידעוהבנהבהתפתחויותחדשותבמחקרובתיאוריהשל

) 19%מנהיגות )14%לעומת הקיימת החינוך במדיניות בהתאמה( 18%, ,16%לעומת

ורקכשמיניתמהמנהלים21%לעומת17%בהתאמה(,בניהולמשאביאנוש) ,בהתאמה(,

-בישראלובמדינותה13%הביעוצורךרבבפיתוחמקצועיבקידוםהוגנותוהכרהבשונות)

OECD.)

ככללשיעוריהמנהליםשהביעוצורךרבלהתפתחמקצועיתבכלאחדישראלי,-במבטפנים

גבוהי התחומיםהיו העברית)בלפחותמן למעט25%-ועדכ10%םיותרבמגזרדוברי ,)!

 שיעוריםדומיםיחסיתבתחוםידעוהבנהבמדיניותהחינוךהקיימת.

 : שיעור המנהלים שיש להם כיום צורך רב בפיתוח מקצועי בתחומים שונים10 לוח

 תכנים בפעילות לפיתוח מקצועי
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

 20% 39% 24% 34% שימוש בנתונים לצורך שיפור איכות בית הספר

 13% 37% 20% 31% תכנון פיתוח מקצועי עבור/עם מורים

 20% 29% 23% 27% ניהול פיננסי

 11% 32% 26% 27% פיתוח שיתוף פעולה בקרב המורים

 10% 26% 18% 22% יתבית ספרהלימודים ה תוכניתתכנון 

 7% 27% 19% 22% מתן משוב יעיל

 8% 24% 15% 20% צפייה בהוראה בכיתה

ידע והבנה בהתפתחויות חדשות במחקר ובתאוריה 

 של מנהיגות
19% 14% 20% 15% 

ידע והבנה במדיניות החינוך הארצית/המקומית 
 הנוכחית

18% 16% 17% 20% 

 10% 20% 21% 17% ניהול משאבי אנוש

 5% 16% 13% 13% הוגנּות והכרה בשונּותקידום 
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 חסמים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי

 מן לתלמידיםכמחצית הספר בבתי ז'המנהלים -בכיתות ציינו בישראל גורמיםט' כמה

 ההמהווים מקצועי: לפיתוח בפעילויות להשתתפותם )יחסמים תמריצים (51%עדר

עדרזמןיה(.כרבעמהםציינוכחסמים47%הפיתוחהמקצועיבשעותהעבודה)התנגשותו

)והיבשלמחויבויותמשפחתיות רלוונטי (כלאחד25%עדרפיתוחמקצועי עדרתמיכהיה.

) )14%מהמעסיק מידי יקר המקצועי שהפיתוח או או9%( קדם( בדרישות עמידה אי

מנהלים.מןהמיעוטהיוומכשולבפני(5%)הפיתוחהמקצועי

,בדומה6%)OECD-איעמידהבדרישותקדםהיווהחסםנדיריחסיתגםבממוצעמדינותה

ברם, מנהליםבמדינותהלישראל(. גבוהיותרשל כיOECD-שיעור ציינו מאשרבישראל

) מקצועי לפיתוח בפעילויות השתתפותם בפני חסם מהווה המקצועי הפיתוח 35%יוקר

,14%לעומת21%תאמה(,ובמידהמסוימתגםהיעדרתמיכהמהמעסיק),בה9%לעומת

בישראל מנהלים של יותר גבוה שיעור זאת, לעומת בהתאמה(. כי תמריציםציינו היעדר

,ובמידה,בהתאמה(35%לעומת51%)מהווהחסםבפניהםלהשתתפותבפיתוחמקצועי

עלשאר.,בהתאמה(18%לעומת25%מסוימתגםהיעדרזמןבשלמחויבויותמשפחתיות)

.OECD-החסמיםדיווחוהמנהליםבשיעוריםדומיםבישראלובמדינותה

מהווים מכשול להשתתפותם  הגורמים המתוארים שציינו כי המנהלים: שיעורי 11 לוח

 המיועדות למנהלים בפעילויות לפיתוח מקצועי

 חסמים
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

 דוברי
 עברית

דוברי 
 ערבית

 31% 58% 35% 51% השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועיאין תמריצים ל

 46% 47% 48% 47% הפיתוח המקצועי מתנגש בשעות העבודה שלי

 23% 26% 18% 25% אין לי זמן בשל מחויבויות משפחתיות

 16% 28% 27% 25% אין בנמצא פיתוח מקצועי רלוונטי

 22% 11% 21% 14% היעדר תמיכה מהמעסיק

 15% 7% 35% 9% הפיתוח המקצועי יקר מדי

אינני עומד בדרישות קדם מתאימות )למשל 

 הסמכה, ניסיון, ותק(
5% 6% 4% 8% 

פנים מקצועי-במבט לפיתוח בפעילויות להשתתפות החסמים על הדיווח שיעורי ישראלי,

 לכך פרט השפה, מגזרי משני מורים בין עברית,דומים דוברי ספר בבתי מנהלים שיותר

כחסמים ציינו ערבית, ספרדוברי היעדרתמריציםלהשתתפותבהשוואהלעמיתיהםבבתי

58%) בהתאמה31%לעומת , )( רלוונטי מקצועי בפיתוח 28%והיעדר ,16%לעומת

) המקצועי הפיתוח יוקר את ציינו מהם ופחות 7%בהתאמה(, בהתאמה(,15%לעומת ,

,בהתאמה(.22%לעומת11%רתמיכהממעסיק)והיעד

שינוייםשאינםמובהקיםסטטיסטיתגםאםהם נרשמו בהשוואהלמחזורהמחקרהקודם,

 בגודלם משמעותיים –נראים של עלייה היעדר9%לדוגמה שלדידם המנהלים בשיעור

 של ירידה או מקצועי לפיתוח בפעילויות להשתתפות חסם היווה עורבשי10%תמריצים

להשתתפותם חסם היווה עבודתם ושעות המקצועי הפיתוח בזמן שהתנגשות המנהלים

בפעילויותאלו.

(עלחסמיםלהשתתפות6לוח(לדיווחימורים)ראו11לוחבהשוואהביןדיווחימנהלים)ראו

הדיווח הגורמיםהאפשרייםשיעורי ככלל,בעבורכלאחדמן בפעילויותשלפיתוחמקצועי:

ומכאןשתפשלהמוריםגבוהיםמשיעוריהדיווחשל כחסמיםהמנהלים, יסתהגורמיםהללו
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משמעותיתיותרושכיחהיותרבקרבמוריםמאשר להשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי

.ניתןלזהותקווידמיוןביןOECD-בקרבמנהלים.כךבישראלואףיותרבממוצעמדינותה

היעדר פיתוחמקצועי. אודותחסמיםלהשתתפותבפעילויותשל מוריםומנהליםעל דיווחי

המקצועי לפיתוח העבודה שעות בין והתנגשות בקרבתמריצים הן עיקריים, חסמים הם

בשיעורים בישראל מדווח תמריצים היעדר ועוד זאת בישראל. מנהלים בקרב והן מורים

,בעיקרבקרבמנהלים.כרבעמןהמוריםומןOECD-גבוהיםיותרמאשרבממוצעמדינותה

תוחמקצועירלוונטי,והדברמזמןבפניהגורמיםהרלוונטייםהמנהליםציינוכיאיןבנמצאפי

קריאהלהגדילאתהיצעהפעילויותובדגשעלאלושצייןבהםצורךרבלפיתוחמקצועי.

יותר מחויבויותמשפחתיותמהווהחסםמשמעותי בשל זמן היעדר כי נראה לעומתזאת,

הדברבפעריהגילביניהם.גםעלות(,ואולימקור25%(לעומתמנהלים)52%בקרבמורים)

(לעומתמנהלים23%יקרהשלהפיתוחהמקצועימהווהחסםמשמעותייותרבפנימורים)

(וישלבחוןדרכיםלהקלעלהשתתפותהמורים.9%)


