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 פיתוח מקצועי. 10

מקצועי לצוותפיתוח כי להבטיח בו ויש ומנהלים, מורים של בקריירה חיוני מרכיב הוא

והמאפיינים הכישורים המומחיות, המיומנויות, העדכני, הידע עומדים והניהולי החינוכי

תפקידם למילוי הנדרשים משפיעהייחודים המקצועי הפיתוח נטיותיהם. עמדותיהם, על

תחושותהמסוגלותושביעותהרצוןשלמוריםהמקצועיותותפיסותיהם שלהם, כדי, וישבו

 מונשירה.שחיקהלמנוע כנגזר כל ישגםאלו הישגילפיתוחהמקצועי השפעהמתונהעל

ל הזדמנויות ולמנהלים למורים לספק שואפות חינוך מערכות לפיכך, פיתוחהתלמידים.

אפקטימקצועי על רבה במידה להשפיע ובכך ל, הניהול. וטיב ההוראה חשיבותאלהביות

 הנוכחית בעת הלנוכחרבה בהאתגרים אתכרוכים שיכינו וכישורים מיומנויות הקניית

פיתוחלראותבפעילויותלאפשרצרכיה.אתהתלמידיםלחברהשמשנהבמהירותאתפניהו

שלבנוסףעלרצףשתחילתובהכשרתמוריםטרםכניסתםלמקצוע,דרךהתמחותמקצועי

כאחדרשמיותולארשמיות–פיתוחמקצועיעםהכניסהלמקצוע,והמשכובמגווןפעילויותל

העוסקותבמגווןתכניםומשימותהנוגעיםלתפקידהמורהוהמנהל.בבסיסמחקרטאליס–

ובמנהלניצבת במורים הרואה שלהםהגישה הקריירה לאורך החיים". לאורך "לומדים ים

וצ משתנים המקצועיים ובבעקבות–רכיהם במדיניות בהגדרתתוכניותשינויים לימודים,

מסגרותהועליהםלזהותולאתראת–כיוצאבזהתפקיד,במסגרתהחינוכית,בניסיוןהנצברו

להםלהתפתחהו פעילויותמקצועיתולקבלמענמבחינהפעילויותשיאפשרו הלצרכיםאלו.

כפיתוחמקצועיל פיתוחתליביתהספרעשויותלתרוםליצירתתרבותשלוהמתקיימותבין

וחזוןמשותףללמידהבקרבצוותההוראהוהניהול.עלמנהליםלארקלספקלצוותמקצועי

אלאגםלפיתוחמקצועיהזדמנויותומסגרותל עודחשובלצייןהשתתף, כיבפעילויותאלו.

ל מקצועיפעילויות ובניצבותפיתוח מצליחות, חינוכיות רפורמות של בליבן הןכללאופן י

גבוהים. שהישגיהן חינוך במערכות 1שכיחות טבעי אך אפוא בפעילויותהוא שהשתתפות

מקצועיל ברפיתוח פיתוח מטרות של כמדד האו"ם-נקבעה מטעם עדותיאוה,קיימא

2התפתחותם.למתמשךלתפקודהמוריםופיתוחמקצועישלחשיבותללרלוונטיותהגוברתו

ל שונים מסוגים בפעילויות החינוכי הצוות של ההשתתפות למידת מקצועימעבר ,פיתוח

מקצועיבפיתוחמביעיםהמוריםהצורךשאלולנוכחבפעילויותהנפוציםהתכניםבחינהשלו

.פיתוחמקצועיתלויהועומדתשאלתהמאפייניםשלפעילויותמשמעותיותלבתכניםשונים,

בפעילויות מורים השתתפות בפני כמכשלה שעומדים החסמים לאפיון ישחשיבות כן כמו

.פיתוחמקצועיומנגדהפעולותשנעשותלעידודההשתתפותבפעילויותל,אלו

  

                                                           
1
להרחבהראו:

OECD (2015), Education Policy Outlook 2015: Making Reforms Happen, OECD Publishing, 
Paris,https://dx.doi.org/10.1787/9789264225442-en. 
Darling-Hammond, L. (2017), “Teacher education around the world: What can we learn from 
international practice?”, European Journal of Teacher Education, Vol. 40/3, pp. 291-309, 
http://dx.doi.org/10.1080/02619768.2017.1315399. 
Jensen, B. et al. (2016), Beyond PD: Teacher Professional Learning in High-Performing Systems, 
National Center on Education and the Economy, Washington, DC, http://ncee.org/wp-
content/uploads/2015/08/BeyondPDDec2016.pdf. 

2
להרחבהראו:

United Nations (2015), Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 
United Nations, New York, NY, www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.  

https://dx.doi.org/10.1787/9789264225442-en
http://dx.doi.org/10.1080/02619768.2017.1315399
http://ncee.org/wp-content/uploads/2015/08/BeyondPDDec2016.pdf
http://ncee.org/wp-content/uploads/2015/08/BeyondPDDec2016.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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 בקרב מורים פיתוח מקצועי. 10.1

 פיתוח מקצועיכלשהי ל השתתפות בפעילות

בשנהשקדמהפיתוחמקצועיט'בישראלהשתתפובפעילויותל-מהמוריםבכיתותז'96%-כ

(,ולא94%)OECD-מדינותהבממוצעשיעורהשיעורזהדומהל3(.37 לוחלמועדהמחקר)

 בין ממש של הבדל השפה.נרשם מגזרי )כשיעורים במיוחד נרשמו99%-גבוהים )

שנגחאי אוסטריה, אוסטרליה, בבאלברטה)קנדה(, ואילו ליטאולטביה, צ'ילהוברזל)סין(,

(נרשמושיעוריםנמוכים,באופןיחסיכמובן83%צרפת)ב(ו86%ערבהסעודית)(,ב87%)

(.32 תרשים)

  פיתוח מקצועי: שיעורי המורים שהשתתפו בפעילות כלשהי ל37 לוח

 
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 95% 97% 94% 96% השתתפות בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי

 מדינות ה כלל –פיתוח מקצועי ל כלשהי בפעילות שהשתתפו המורים שיעורי :32 תרשים

I.5.1,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 כי מעידים אלו גבוהים לשיעורים בפעילויות תדירה מקצועיהשתתפות מרכיבאהיפיתוח

למעשה מורים. של ובקריירה המקצועי במסלול השתתפות,אינטגרלי רבות במדינות

 תרשים)מרכיבחובהבמסלולהמקצועיובקריירהשלמוריםיאהפיתוחמקצועיבפעילויותל

(.33 העיגון השתתפות לשל בפעילויות מקצועימורים החינוךפיתוח מערכת במדיניות

15-שארותבמקצוע)בימבטיחכילכלמורהתהיההזדמנותלכך,אםכדרישתחובהלשםה

 לקידוםאו ואםכתנאי ואםגםוגם10-העלאהבשכר)בלמדינות( ישראל(, בכללן מדינות,

ליטאוקזחסטן(.2-)ב גישהריכוזית,מדינות: מדיניותמחייבתבנושאמעידהעל עםזאת,

ב אלא בפעילויות להשתתפות בנוגע לא למורה, בלבד מועט דעת שיקול נוגעהמאפשרת

ין,עיגוןההשתתפותי.ועדשלהםצרכיםלבהתאםלהעדפותוהפעילות,נושאלסוגהפעילותול

בפע מורים השתתפות להבטחת היחיד הכלי איננו לבמדיניות מקצועיילויות כך,פיתוח .

בהן,אףשאיןפיתוחמקצועיבסינגפורובהולנדנרשמושיעוריהשתתפותגבוהיםבפעילויותל

לדוגמ בסינגפור, החינוך. המוריםהמעוגנתבמדיניותמשרדי מן פעילותזוהדרישהשכזו ,

                                                           
3
בשנהשקדמהלהעברתהסקר.פיתוחמקצועיהמורים)והמנהלים(נשאלועלאודותהשתתפותםבפעילותל

יותשלפעילויותלפיתוחמקצועי.אפשרו10תוךהשיעורהמוצגמתייחסלמוריםשציינולפחותאחתמ
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היום ובעשייה מקצועית להכשרה ספרי הבית בחזון -מושרשת ביומית הבית כךספר,

 מוקצות בכלשלמורים 100שנה להכשרה, מקצועישעות ברשתותלולפיתוח השתתפות

וקהילותשלמורים,בהתאםלשיקולדעתם.

 דרישה להשתתפות מורים בפעילויות לפיתוח מקצועי בבתי ספר ציבוריים :33 תרשים


2015לשנתPISA,מבוססעלנתוניםשנאספובמחקרI.5.2,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 והמורים מאפייני בית הספר לפי –פיתוח מקצועי השתתפות בפעילויות ל

פיתוחמקצועיעולההשאלההאםישהבדליםבשיעוריההשתתפותשלמוריםבפעילויותל

ובאליומשתייכיםשהםכאשרבוחניםאתמאפייניביתהספר אתמאפייניהרקעשלעיקר,

הזדמנויותשוותלםבביתהספרתלמידיה מתן ספרשוניםפיתוחמקצועי. שלמוריםבבתי

 לתלמידים איכותית להוראה שוויונית נגישות להבטיח כדי היבט4.שוניםיםרקעמחיוני

מותנההמשליםלכךהוא שאיננו פרופילבאפשרותלפיתוחמקצועי מאפייניבהמוריםושל

מהם.אומושפעשלהם)גיל,מגדר,ותק(הרקע

ל בפעילויות משתתפים בישראל המורים כל כמעט כאמור, אם גם מקצועי, נרשמופיתוח

 בין מובהקים אך מאוד קטנים פערים ספרלעיתים בפעילויותבתי ההשתתפות בשיעורי

וחלשכלכלימ-בתיספרעתיריתלמידיםמרקעחברתיבבישראלמוריםכך.פיתוחמקצועיל

מ) ל30%-יותר בפעילויות להשתתף נוטים מקצועי( )פיתוח מעמיתיהם יותר 97%מעט

ספרשבהםשיעורהתלמידיםמרקעמוחלשעומדעלפחותמ95%לעומת (.30%-בבתי

ביןמוריםבבתיפיתוחמקצועילעומתזאתלאנמצאהבדלבשיעוריההשתתפותבפעילויותל

 או מהגרים/עולים תלמידים בשיעור הנבדלים לפיתלמידיםהספר או מיוחדים, צרכים עם

שללאנמצאוהבדליםOECD-אליו.גםבממוצעמדינותהמשויךביתהספרשגודלהיישוב

לממש בפעילויות ההשתתפות מקצועיבשיעורי במאפייניפיתוח הנבדלים ספר בתי בין

ביתהספר,מבחינתהרכבהיאשדיהם.משמעותהדברהרקעשלתלמי הבדליםבמאפייני

לצדזאת,.פיתוחמקצועיתלמידיהם,אינםמהוויםחסםבפניהשתתפותמוריםבפעילויותל

ל הראוי תלמידיםצייןמן עתירי ספר בבתי מורים של יותר גבוהים השתתפות שיעורי כי

כןכמו(,ו6%-(וביפן)פערשלכ9%)פערשלכלכלימוחלשנרשמוגםבצ'ילה-מרקעחברתי

פעריתלמידיםעםצרכיםמיוחדים)רנרשמושיעוריהשתתפותגבוהיםיותרבבתיספרעתי

(.בבתיספראלו5%-עדכ4%-(בברזיל,צ'ילה,בולגריהופורטוגל)פערשלכ10%-גדולמ

ףללדחוףמוריםלהשתתיכומהשהמוריםמתמודדיםעםאתגריהוראהרביםוניכריםיותר,

בהדרכותנוספות.

פיתוחבבחינתמאפייניהרקעשלהמורים,בישראלנמצאכישיעורהמשתתפיםבפעילויותל

)מקצועי ותיקים מורים בקרב יותר מעט 97%גבוה ל( דרכםבהשוואה בראשית מורים

ככלל.(94%) וגיל. מגדר לפי בפילוח ההשתתפות בשיעורי מובהק הבדל נמצא גםלא ,

                                                           
4
להרחבהראו:

Darling-Hammond, L. and G. Sykes (2003), "Wanted: A national teacher supply policy for education: 
The right way to meet the 'highly qualified teacher' challenge", Education Policy Analysis Archives, Vol 
11/3, http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v11n33.2003. 

Yes כן לא

דרישת חובה כדי להשאר במקצוע Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

דרישה לשם קידום או העלאה בשכר Yes Yes No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No

לא דרישה No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
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פיתוחניכריםבשיעוריההשתתפותבפעילויותלהבדליםלאנמצאוOECD-במרביתמדינותה

המקצועי מדינות בממוצע המורים. של הרקע מאפייני לפי נמצאוואOECD-בפילוח מנם

מדינות,מלבדישראל,נמצאששיעוריההשתתפות6-אךאלובעיקרםשוליים.רקב,פערים

נרשמו7%-יםותיקיםבהשוואהלמוריםבראשיתדרכם)פעריםשלכגבוהיםיותרבקרבמור

מדינותנמצאששיעוריההשתתפותנמוכיםיותרבקרבמורים7-רקב;רומניה(בבאיטליהו

במקסיקו9%-שנים)פערשלכ30-פחותמםבהשוואהלמוריםשגיליותרשניםו50שגילם

ב7%-וכ וכן 10-בצרפת(, ששיעורי נמצא מורותמדינות בקרב יותר גבוהים ההשתתפות

בבואנוסאיירס)ארגנטינה((.9%-בגאורגיהושלכ13%-בהשוואהלמורים)פערשלכ

 פיתוח מקצועימוטיבציה להיות מורה ובין השתתפות בפעילויות להקשר בין העל: -מבט

ל בפעילויות להשתתפות זרז לשמש העשוי מורים, של חשוב מקצועי,מאפיין הואפיתוח

ל שלהם בהוראההמניע בפעילויותעסוק להשתתף מורים לעודד נוטות חינוך מערכות .

מקצועיל וכיופיתוח גמולים שכר, העלאת קידום, בדמות תמריצים הענקת בזהתוך ,צא

תמריציםבמוטיבציה"חיצונית".מחקריעברמלמדיםכישימושסוגשללראותבהםאפשרש

דווק להוביל עלול אלו מעין לירידה בא שכן השתתפות, במוטיבציההם לפגוע עלולים

וב המורים, של בהעיקר"הפנימית" ואוטונומיה. כשירות שייכות, בתחושת שלהם בצורך

רקעלשיקוליםתועלתניים,לאנשענתפיתוחמקצועיהנעהלהשתתפותבפעילויותלהבעת,

הוראהכדילסייעלתלמידים,שיפורהבובפיתוחמקצועיתישלהמורהירצוןאמעלאלאגם

לקהילהולחברהכולה.

 השיקולים קרי להיותמורה, המוטיבציה בין קשר על לעמוד ניסו טאליס בבסיסשבמחקר

ל בפעילויות השתתפות לבין תלוי(, מסביר/בלתי )משתנה מורה להיות פיתוחההחלטה

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

אפקטיבייותרכאשרמוריםפיתוחמקצועיהיקףמשרה(.כיווןשמןהספרותידועשובהוראה

ל הפעילויות מספר הוא שנבדק המדד פעילויות, של יותר רחב במגוון פיתוחמשתתפים

שמקצועי כמתואר לסקר. שקדמה בשנה בהן השתתף השיקולים5.2 פרק -תתבהמורה ,

:הוראהמאפשרתלהשפיעעלהתפתחותילדיםואנשיםלמשלחלקולשיקולים"חברתיים")נ

 ולקדםתלמידיםמשכבותחברתיותמוחלשות לתרוםלחברה שיקוליםשאפשר–צעירים,

ולשיקולים"אישיים") טחוןי:הוראהמספקתבלמשללראותבהםעדותלמוטיבציהפנימית(

 ועוד גמיש זמנים לוח הולמת, הכנסה שאפשר–תעסוקתי, עדותשיקולים בהם לראות

) במחקר שהשתתפו המדינות בכל וכמעט בישראל חיצונית(. מלמוטיבציה ערבחוץ

)קנדה( ואלברטה אפריקה דרום בבסיסהסעודית, עמדו החברתיים שהשיקולים מורים ,)

 לאחר,וזאתגםפיתוחמקצועיהחלטתםלהצטרףלמקצוענטולהשתתףביותרפעילויותל

רקעשלמוריםעלתתביקורתש שמּו רקבכרבעמןשמוחזקיםקבועמשתני לעומתזאת, .

להצ החלטתם בבסיס עמדו האישיים שהשיקולים מורים בין קשר נמצא טרףהמדינות

השתתפותבפעילויותל ללאמגמהאחידהפיתוחמקצועילמקצועלבין מדינותנמצא7-ב:,

וב גםישראל(נמצאקשרחיובי)אףכיבכל6-קשרשלילי האלהמדינותה6מדינות)ובהן

ללמודעלחשיבותאפשרעוצמתהקשרנמוכהיותרמהקשרעםשיקולים"חברתיים"(.מכאן

להשתתפות"השיקוליםה עשוייםפעילויותלבחברתיים" והיותםמוטיבעליו פיתוחמקצועי,

רשויותהחינוךוהמוסדותהמציעיםפעילויותומנהליבתיספר)בטיפוחמוטיבציהזו(להישען

גורמימשיכה(.שמשו)מתןתגמוליםשיכאלה

 פיתוח מקצועיסוגי הפעילויות ל

המוריםעלהשתתפותם סוגיםשלפעילויותלבמחקרטאליסנשאלו פיתוחמקצועי.במגוון

עם אלו השתלמויותאפשרפעילויות עיון, וימי )כנסים מובנות רשמיות פעילויות למנות

הסמכהפורמליות(ופעילויותלארשמיות)השתתפותבקהילותמקצועיות,תוכניותוקורסים,
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מותבעיקרלמיומנויותהדרכהשלעמיתיםוצפייהבהם,קריאתספרותמקצועית(.חלקןתור

מקצועית( ספרות קריאת )סמינרים, בתוכן חברתיות,התלויות מיומנויות מקדמות וחלקן

 פעילויות במגוון השתתפות מקצועיות(. קהילות עמיתים, של )הדרכה בעלותושיתוף

מאפייניםשוניםעשויהלתרוםלפרופילשלםיותרשלמוריםומנהלים.

ד בישראל מורים בבממוצע, השתתפות על ל4.5-יווחו פעילויות של שונים פיתוחסוגים

ממוצעזהגבוהאךבמעטמהממוצעבמדינותהמקצועי -בשנהשקדמהלהעברתהסקר.

OECDפעילויות4) של שונים סוגים בקזחסטן, מורים ב(. ובליטא, )סין(ברוסיה שנגחאי

בכ בממוצע ל6-השתתפו פעילויות של שונים מקצסוגים בצ'ילה,ועיפיתוח מורים ואילו ,

סוגיםשלפעילויות.3-פורטוגלהשתתפובממוצעבכבצרפתוב

שבהןהשתתפובשנהשקדמהפיתוחמקצועיהפעילויותלתוךלפידיווחיהמוריםבישראל,מ

השתתפות(,38לוח ו34 תרשים)מחקרהלמועד הן הפעילויותהשכיחותביותרבישראל

מהמוריםדיווחועלכך(וקריאתספרותמקצועית82%בהשתלמויות/קורסיםפניםאלפנים)

(,סיוריםבבתי26%הסמכהפורמלית)תוכנית(,ואילוהפעילויותהשכיחותפחותהן71%)

ו25%ספראחרים) עסקייםבארגוניםסיורים( ציבורייםבארגונים, בארגוניםאובעמותות,

)מהמגזר הםבטווחפיתוחמקצועי(.שיעוריההשתתפותבשארהפעילויותל15%השלישי

 .55%עד50%-הבינייםועומדיםעלכ

 פעילותהסוג  לפי –פיתוח מקצועי שיעורי המורים שהשתתפו בפעילויות ל :34 תרשים

 I.5.7,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

מדינותה בממוצע גם נרשמה יחסי באופן דומה הפעילויותOECD-תמונה מדרג מבחינת ,

מקצועיל אפיתוח בהן, המורים השתתפות מידת פי םעל כי עללרוב הדיווח שיעורי

 יותר גבוהים )השתתפות בתוכנית(.34 תרשיםבישראל בהשתתפות בעיקר ניכר הדבר

לימודיםלקראתתואר) בממוצעמדינות15%בישראללעומת26%הסמכהפורמליתכגון

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

,בהתאמה(.שיעוריהדיווחעלקריאהשל36%לעומת52%ובהשתלמויות/קורסיםמקוונים)

.OECD-תועלהשתתפותבסיוריםדומיםבישראלובממוצעמדינותהספרותמקצועי

ל פעילויות בסוגי מדינות בין הבדלים מקצועיקיימים כךהשתתפוהמוריםשפיתוח ,בהן.

מהמורים90%-מיותר,עלהשתתפותבהשתלמויותוקורסיםפניםאלפניםדיווחוהלדוגמ

 בבאוסטריה, באוסטרליה, בלטביה, וסלבסינגפור, כמחציתבובניה רק לעומת ליטא,
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יותרועלקריאתספרותמקצועיתדיווחו;יפןכשלישמהמוריםברומניהובצרפתובהמוריםמ

90%-מ בקרואטיה, במהמורים באסטוניה, בליטא, ברוסיה, )סין(, סלובניהבשנגחאי

בוו ממחצית פחות לעומת מוייטנאם, בצ'ילה, בהמורים בצרפת, הסעודיתבמלטה, ערב

.סוגיפעילויותאלונחשביםמסורתיים,ועיקרהביקורתורקכרבעמהמוריםבאיטליהספרדבו

מנםופסיביולאפעיל.א–המורהבתהליךהבנייתהידעמושלהמוטחתבהםעוסקתבמקו

הדרושלמורים,אךהןלרובמנותקותמןהתוכניהןנפוצותמאודונמצאויעילותבחיזוקהידע

ההוראהבכיתתהלימוד.מיוההקשרהביתספר

לשלבביןניסיוןבהוראה,הקשרושישבכוחגורםמקובללראותבגישותמעוגנותביתספר

ביתספריויחסיםביןמוריםעמיתיםכדילשפראתאיכותההוראה.עלהדרכהשלעמיתים

-דכע85%-וצפייהבהםו/אוהתבוננותעצמיתכחלקממערךפורמליבביתהספרדיווחוכ

95% הערביות, האמירויות באיחוד המורים ובמן )סין( כבשנגחאי לעומת 20%-קזחסטן,

.גםהשתתפותבקהילותובטורקיהפינלנדב,ספרדבהמוריםבצרפת,קרבפחותמבלבדואף

אלאגםיוצרות לארקחדשניות, והן מוריםמעוגנותבעשייההביתספרית, מקצועיותשל

תוךהבניהמשותפתסביבההמעודדתמוריםע וניסיון, ידע מיתיםומנהליםלשתףפעולה,

לצ המותאמת תמיכה הענקת וכן פדגוגית וחדשנות ידע השתתפותושל על המורים. רכי

מן20%-פחותמייטנאם,לעומתוובומןהמוריםבקזחסטן75%-כבקהילותמקצועיותדיווחו

פעילובפורטוגלצ'ילהבהמורים עלאףהאמורלעיל, נפו. בוודאי,פחותיחסיתצותויותאלו

יותר.ותפעילויותהמסורתילבהשוואה

 פעילותהסוג  לפי – : שיעורי המורים שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי38לוח 

 סוג הפעילות לפיתוח מקצועי
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
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 

חוקרים מציגים את המחקר שלהם או דנים בסוגיות 
 בנושאי חינוך

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% תוכנית הסמכה פורמלית

 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

מוריםבבתיספרדובריערביתדומיםבקרבפיתוחמקצועישיעוריההשתתפותבפעילויותל

הפעריםהגדולים.(38לוח )מהםבבתיספרדובריעבריתאוגבוהיםלשיעוריםהמקבילים

כ של )פערים עיון ובימי פורמלית הסמכה בתוכנית בהשתתפות נרשמו וכן15%-ביותר )

(.10%-הדרכהשלעמיתים)פעריםשלכבבהשתתפותבסיוריםבארגוניםשוניםו

 פיתוח מקצועילת ומאפיינים של פעילויות משמעותי

פיתוחמערכותחינוךברחביהעולםשואפותלזהותאתהמרכיביםוהמאפייניםשלפעילויותל

הלמידה.מיקודבמאפייניםאלוולתוצריתהליכיההוראהלהןתרומהשלממשליששמקצועי

לה לגעשוי פעילויות של היעילות את מקצועיביר הכרוכותפיתוח עלויות לצמצם ואף

שיעורבפעילויות על ללמוד המדיניות לקובעי מאפשר טאליס מחקר אפקטיביות. שאינן

ל בפעילויות להשתתפות כי דיווחו אשר מקצועיהמורים להעברתפיתוח שקדמה בשנה



78 
 

 הסקר שלהםהייתה ההוראה על חיובית פעילויות,השפעה של המפתח מאפייני ועל

ל לתפיסתהמורים. תפיסתאמשמעותיותאלו, בין קשר אףבוחן אלאשהמחקר בלבד זו

ל פעילויות של החיובית מקצועיההשפעה המורים:פיתוח של תוצאה מדדי שלושה ובין

פרקטיקותהחיוניותלקידוםלמידהמשמעותית.והפעלהשלןתחושתמסוגלות,שביעותרצו

כ80%-כ דיווחו השפה, מגזרי בין ניכר הבדל ללא בישראל, המורים להשתתפותמן י

ממוצעדומהלשיעורההייתההשפעהחיוביתעלההוראהשלהם,בפיתוחמקצועיבפעילותל

כ39 לוח)OECD-מדינותהב אוסטרליה,90%-(. המוריםבאלברטה)קנדה(, מן יותר ואף

וט סינגפור יפן, )ארגנטינה(, איירס כאבואנוס לעומת כך, על דיווחו 70%-יוואן מןבלבד

.דנמרקמלטהוצרפת,המוריםבבלגיה,בולגריה,

הייתה השפעה  פיתוח מקצועיבפעילות ל תשתתפודיווחו כי לה: שיעורי המורים ש39 לוח
 חיובית על ההוראה שלהם

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

הייתה  השתתפות בפעילות לפיתוח מקצועיל
 השפעה חיובית על ההוראה

81% 82% 81% 83% 

ל בפעילותמשמעותיתלפני השתתפו כי פיתוחמקצועיהמוריםשציינו מאפיינים,12הוצגו

יעילומשמעותי.הללומסווגיםלארבעפיתוחמקצועישבספרותהמקצועיתנמצאוקשוריםל

 מיקודבתוכן,התבססותעללמידהפעילהושיתוףלארבעהקטגוריותאו היבטיםמרכזיים:

(.40 לוחו35 תרשים)ותמעוגנתבביתהספרפעולה,פעילותממושכתופעיל

 מאפייני להבבחינת מקצועיפעילויות שפיתוח יש חיובית השפעה ההוראהניכרתלהן על

ציינמקרבהנראהששיעוריםגבוהים מוריםבישראל מאפייניםהנוגעיםלמיקודבתוכן. מןו

 שמאפיין עולה המקצועית לפיתוחהספרות ואפקטיביות משמעותיות פעילויות של מרכזי

ולתוכניתהלימודים עםקישורלנושאהלימוד ממוקדותבתוכן, הואהיותן כךשהן,מקצועי

למורים מאפשרות הלימוד, מקצוע של יותר טובה עולותהבנה והן אחד הידעעבקנה ם

ו הקודם שלעם וכןהניסיון המורים, וציפיותיהםצורכיהםעם שהפעילות. נדרש אלו לצד

 המורים של והחדש( )הקודם הידע בין שתקשר כך היטב, מובנית פרקטיקותלביןתהיה

למדידה. ניתנים תוצאה ומדדי כיתתיות ציינו בישראל לצרכיהמורים התאמה ובעיקר

(,הסתמכותעלידעקודםשל90%)תהמקצועיהאישייםשלהמורהבכלהנוגעלהתפתחותו

) )85%המורה היטב מובנית הפעילות והיות הנחוץ84%( בתוכן מיקוד מכך ופחות ,)

) המקצוע לצ(35 תרשים)(70%להוראת התאמה כי נראה ו. תהמקצועיההתפתחותרכי

,78%לעומת90%)OECD-מדינותהעמיתיהםבמוריםבישראללעומתבעינימרכזיתיותר

 )בהתאמה(, היטב מובנית הפעילות היות גם 84%וכך 76%לעומת בהתאמה(, ואילו,

85%לעומת91%)OECD-הסתמכותעלידעקודםדווחהבשיעוריםגבוהיםיותרבמדינותה

בשיעוריםגב צוינו היבטיםשלמיקודבתוכן מוריםבשנגחאיבישראל(. והיםבמיוחדעלידי

צוינובשיעוריםהנמוכיםביותר.הםדרוםאפריקה,ואילוביפןובבולגריהבווייטנאםוב)סין(,

ל משמעותית פעילות של נוספים מקצועיהיבטים ולשיתוףפיתוח פעילה ללמידה נוגעים

ממלא(35 תרשים)פעולה אשר הלומד, שבמרכזה פדגוגית גישה היא פעילה למידה .

בין פעולה שיתוף הוא פעילה בהוראה חיוני מרכיב שלו. הידע של בהבניה פעיל תפקיד

קר לעיתים נחשב עמיתיםלומדים בין שיתוףפעולה ולמידהשיתופית. ובותגישהעמיתים

ל וחסכונית מקצועייעילה שהואפיתוח כיוון והשתלמויות, כקורסים לחלופות בהשוואה ,

מהמורים85%-מאפשרלמידההמבוססתעלרישותלאפורמליבתוךבתיספר.בישראל,כ

עלהזדמנויותל בפעילויותמשמעותיותדיווחו -שהשתתפו ;יישוםידעורעיונותבכיתה)א(

חוץמבסעיףמיקודבחדשנות.דיווחועל75%ואילו,למידהשיתופית)ג(;פעילהלמידה)ב(



79 
 

הדיווחבממוצעמדינותהה שיעורי היבטיםשלהתבססות.10%-נמוכיםבכOECD-ראשון,

עללמידהפעילהולמידהשיתופיתצוינובשיעוריםגבוהיםבמיוחדעלידימוריםבקולומביה,

הערביות,ב האמירויות ובאיחוד בווייטנאם ביפן, ואילו אפריקה, בדרום איסלנדבדנמרק,

צוינובשיעוריםהנמוכיםביותר.הםצ'כיהבו

 ומתמשכת ממושכת הפעילות של רבהלהיותה בישראל,חשיבות המורים מרבית בעיני

80%-.בישראל,כ(35 תרשים)OECD-וחשיבותפחותהמזובעיניהמוריםבממוצעמדינותה

 המורים ייחסומן שהפעילות לכך )חשיבות המשך לפעילויות הזדמנויות (80%יצרה

(,וזאתלעומתכמחציתמהמוריםבלבד77%ושהפעילותהתקיימהלאורךתקופהממושכת)

 41%-ו52%)OECD-בממוצעמדינותהואףפחותמכך בהתאמה(. ישראלהיא, למעשה,

המדינותאחתמ צששתי פעילותממושכתבשיעוריםגבוהיםבמיוחד,ובהן היבטיםשל ינו

צרפתהיבטיםאלוצוינובשיעוריםהנמוכיםביותר.בבלגיהובלצדוייטנאם,ואילוביפן,

הספ בבית הפעילות לעיגון חשיבות נודעת לעוד בעיקר העובדהר, הביתנוכח שההקשר

ומאפייניהרקעשלצוותהמוריםמעצבים דרכיההוראהבכיתהאתטיקותוקהפראתספרי

על יהןומשפיעים רק שהפעילותהתקיימהמכמחצית. חשיבותלכך ייחסו בישראל המורים

בהשהשתתפושהפעילותפחותממחציתמהמוריםציינואתהעובדהו,(55%בביתספרם)

)אתכללה הספר מבית עמיתיהם (42%מרבית יחסית דומים אלו שיעורים לשיעורים.

בהתאמה(40%-ו47%)OECD-בממוצעמדינותההמקבילים היבטיםשל(35 תרשים), .

עיגוןהפעילותבביתהספרצוינובשיעוריםגבוהיםבמיוחדעלידימוריםבאיחודהאמירויות

צוינובשיעוריםהנמוכיםביותר.הםוייטנאם,ואילובאוסטריה,קרואטיהוצרפתבוהערביותו

פיתוח  לפעילויות שלהלן בנוגע המאפיינים שיעורי המורים שציינו את :35 תרשים
 ההוראה על חיוביות השפעה להןיש ש מקצועי

 I.5.5ותרשיםI.5.15,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 
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סיבות. ממספר לנבוע יכולים מסוים מאפיין על נמוכים בשיעורים דיווחים כי לציין חשוב

זהמוטמערקבמיעוטהפעילויותל .השנייה,המאפייןמוטמעפיתוחמקצועיהאחת,מאפיין

שלפעילותמשמעותיתאו מרכזי חשיבותכמאפיין בהיקףנרחבאךמוריםלאמייחסיםלו

ל שרלוונטי הככזה שליותעובדת הממצאיםה מן כך, או כך עבורם. הפעילותמשמעותית

ה במדינות והן בישראל הן כי בבירור OECD-עולה גבוהים ציינוהמקרבשיעורים מורים

היבטיםשלמיקודבתוכן,התבססותעללמידהמשמעותיתושיתוףפעולה,ושיעוריםנמוכים

ביתהספרכהיבטיםמרכזייםשלמוריםציינוהיבטיםהנוגעיםלעיגוןהפעילותבהמקרביותר

להןהשפעהחיוביתעליהם.היבטיםהנוגעיםלמשךהפעילותצוינובעיקרעלשישפעילויות

.OECD-ידימוריםבישראל,והרבהפחותמכךעלידימוריםבממוצעמדינותה

שיעוריהמוריםשציינואתהמאפייניםהשוניםשלפעילותמשמעותיתגבוהיםמעטיותר,על

 ערבית דוברי ספר בבתי רוב, ספרפי לבתי )בהשוואה עברית הפערים40 לוחדוברי .)

הגדוליםביותרניכרובמאפייניםהנוגעיםלמיקוםההשתלמותבביתהספרשבומלמדיםלצד

שיעוריםהמקביליםיהדיווחבקרבמוריםבבתיספרדובריעבריתדומיםלשיעור.העמיתים

.פעריםניכרים30%-,ואילובבתיספרדובריערביתהםגבוהיםיותרבכOECD-בממוצעה

)פער בחדשנותבהוראה מיקוד של גםבמאפיינים הנחוץ17%שלנרשמו בתוכן מיקוד ,)

לפעיל הזדמנויות ויצירת המקצועות )פערלהוראת המשך ומתן9%שלויות אחד(, כל

(.8%שלהזדמנויותלתרגלוליישםידעורעיונותחדשיםבכיתה)פער

 פיתוח מקצועי לפעילויות שלהלן בנוגע המאפיינים את: שיעורי המורים שציינו 40 לוח
 ההוראה על חיוביות השפעה להןיש ש

 משמעותית מאפיין של פעילות פיתוח מקצועי
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
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

ב
 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
ס

ס
בו

מ
ת 

לו
עי

פ
 

ה 
ל

עי
פ

ה 
ד
מי

ל

ה
ל

עו
פ

ף 
תו

שי
ו

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% 52% 80% יצירת הזדמנויות לפעילויות המשך

 79% 76% 41% 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% 40% 42% כללה את רוב העמיתים מביה"ס שלי 
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על: קשר בין השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי לבין תחושת מסוגלות ושביעות -מבט

 רצון

פיתוחמקצועיללמודשהשתתפותבפעילויותלאפשר(2013)מממצאימחקרטאליסהקודם

תורמתלארקלידעולכישוריםשלהמורים,אלאגםלתחושתהמסוגלותשלהםולשביעות

במקצוע.במחזורמחקרהםרצונםמעבודתם,ואלובתורםעשוייםלהשפיעעלההתמדהשל

השתתפותבפעילותמשמעותיתשל לעמודעלהקשרבין )משתנהפיתוחמקצועיזהניסו

רצ שביעות לבין תלוי( מסביר/בלתי ון העצמיתשל החוללות ותחושת מהעבודה המורים

תוךבקרהעלמאפיינירקעשלהמורים)כגוןמגדר,ותק,שלהם)משתניםמוסברים/תלויים(

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

 או לימודית התלמידים ובמרבית בישראל התנהגותיות(. בעיות שהשתתפועם מדינות

השתתפותבפעילותמשמעותיתשל בין לתחושתפיתוחמקצועיבמחקרנמצאקשרחיובי

ב נמצא )הקשר העצמית מ46-החוללות ושביעות48-התוךמדינות במחקר( שהשתתפו

)ב מהעבודה בפעילות33-הרצון למחקר שקדמה בשנה שהשתתפו מורים כך, מדינות(.

ותיתלהוראהשלהםבכיתהנוטיםלהיותמרוציםיותרובעלישהייתהמשמעפיתוחמקצועיל

בהסק זהירות נדרשת כי אף יותר. גבוהה עצמית חוללות מסקנותתחושת קשרבדברת

פיתוחסיבתי,ממצאזהמחזקאתהחשיבותהמיוחסתלהשתתפותבפעילותמשמעותיתשל

שלהם.להגברתשביעותהרצוןשלמוריםוחיזוקתחושתהמסוגלותמקצועי

 פיתוח מקצועיתכנים שנכללו בפעילויות ל

המוריםהשתתפובהןעשוילשפוךאורשפיתוחמקצועימידעמשווהעלהתכניםבפעילויותל

הפעילויותל אלאגםעלהנושאיםשמעסיקיםמוריםפיתוחמקצועי,לארקעלהיצענושאי

תכנים14-בנוגעלבוחריםלהתמקצעולהתפתח.במחקרהתבקשוהמוריםלצייןהםושבהם

 אם שונים להם בפעילויות מקצועינכללו השתתשפיתוח לפובהן שקדמה עריכתבשנה

תחילהנבחןאתהמידעהעולהמניתוחהשאלההעוסקתבתכניםשנכללובפעילויותהסקר.

נפוציםיותרונפוציםפחותבישראלובמדינותלפיתוחמקצועי,וזאתכדיללמודעלהתכניםה

עלמידעהשונות.בהמשךהפרקנצליבאתה הפיתוחהמקצועי בהםשהנושאיםעםנושאי

פיתוחמקצועילמוריםצורךנוסףביש וכן תחושתהמסוגלותשלהםבכלנושאומידתעם,

 שלהיישום הנושא ונובכךבהוראה, חשובים פערים על אור שפוך לפעולהאפיקיעל ם

.בנושאיםספציפיים

המוריםהשתתפושפיתוחמקצועיבישראל,התכניםהנפוציםביותראשרנכללובפעילויותל

 תרשים)בהןבמהלךהשנהשקדמהלמחקרנוגעיםישירותלתחוםהדעתשהמוריםמלמדים

בהוראתתחוםהדעת'כישוריםפדגוגיים'ו'ידעהבנה'קרימיקודבהיבטיםשל(,41 לוחו36

 אל80%)כמעט נושאים שני כך(. על דיווחו המורים בומן ביותר הנפוצים גם פיתוחהם

OECD-בממוצעמדינותהמקצועי ה)וכךהיהגםבמחזור ובעיקרבמדינותהמחקר קודם(,

מהמוריםדיווחועלכלאחד90%-מיותרבהןש,ווייטנאםטאיוואן,לטביה,שנגחאי)סין(גוןכ

בהןשפיתוחמקצועידיווחוכיבפעילויותלבישראלתכניםהללו.כשנישלישיםמןהמוריםהמ

תלמידים','מיומנויותתקשובלצורכיהוראה'השתתפונכללותכניםהנוגעיםל'דרכיםהערכת

 של והבנה לרבתוכניתו'ידע הנוגעים תכנים זאת, לעומת כגון-הלימודים'. תרבותיות,

רב בסביבה 'הוראה או שונות' מתרבויות/ממדינות אנשים עם רב-'תקשורת או -תרבותית

נכללובפעילויותל ןהמורים,והםגםהשתתפובהןרקכחמישיתמשפיתוחמקצועילשונית'

ה מדינות בממוצע פחות הנפוצים באופן20%-)כOECD-התכנים המתמודדות במדינות .)

אל נושאים באוכלוסייה, ומגוון שונות של נושאים עם זמן ולאורך יותרומסורתי נפוצים

כמחציתמהמוריםבדרוםאפריקהוכשנישלישיםמהמוריםבאיחוד)פיתוחמקצועיבפעילותל

גםהאמירוי יחסיתנרשמו ושיעוריםגבוהים כך, על באלברטה)קנדה(,ותהערביותדיווחו
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.הנושא'הוראהלתלמידיםעםצרכים(וייטנאםבוארצותהבריתובשנגחאי)סין(,בניוזילנד,ב

השתתפובהןרקכשלישמהמוריםבישראל.שארהתכניםנכללושמיוחדים'נכללבפעילויות

מןהמורים.60%-עדכ35%-השתתפובהןשיעוריבינייםשלכשיפיתוחמקצועבפעילויותל

 בהן השתתפו המוריםש פיתוח מקצועיהתכנים בפעילויות ל :36 תרשים

 I.5.18,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

 לככלל, בפעילויות שכיחותם פי על התכנים מקצועימדרג למדרגפיתוח דומה בישראל

ועלפירובלאנרשמופעריםניכריםבשיעוריהמוריםשדיווחועל,OECD-בממוצעמדינותה

בפעילות) 36 תרשיםהכללתהתוכן יותרעםזאתאפשר(. תכניםשנפוצים לזהותמספר

ובהם'ניהולוארגון,OECD-מדינותהבהשוואהלממוצעבבישראל,פיתוחמקצועיבפעילויותל

) ),בהתאמה22%לעומת37%בביתהספר' למידה' 'הוראתכישורי ,48%תלעומ60%(,

)בהתאמה 'שיתוףפעולהביןהמוריםלהורים' ו'מיומנויות,בהתאמה35%לעומת44%(, ,)

) הוראה' בהתאמה60%לעומת69%תקשובלצורכי , הנושא'הוראהלתלמידיםמאידך(. ,

ל בפעילויות פחות נפוץ מיוחדים' צרכים מקצועיעם )פיתוח 33%בישראל ,43%לעומת

(.בהתאמה

ישראליניכרכיעלאףמדרגדומהיחסיתשלהתכניםלפישכיחותםבפעילויות-פניםבמבט

בבתיספר,שיעוריהדיווחעלהכללתהתכניםבפעילויותגבוהיםהרבהיותרפיתוחמקצועיל

) ערבית (,41 לוחדוברי עברית, דוברי ספר לבתי זאתאפשרובהשוואה להבדלילייחס

בדגמיההשבה.תרבות

  



83 
 

 בהן השתתפו המוריםש פיתוח מקצועי: התכנים בפעילויות ל41 לוח

 תכנים בפעילות לפיתוח מקצועי
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

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 

 67% 58% 48% 60% הוראת כישורי למידה 

 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-הוראה בסביבה רב

 33% 14% 19% 19% תקשורת עם אנשים מתרבויות שונות/ממדינות שונות

 35% 23% 28% 26% אחר

 שינויים זמן בלאורך מורים מקצועיבהשתתפות פיתוח שונים, בצורךוכןבתכנים שינויים

מקצועיל בפיתוח שינויים לשקף עשויים שונים, ברפורמות,לימודיםתוכניותבנושאים

11-בפיתוחמקצועיחינוכיותועוד.מחקרטאליסמאפשרלעמודעלשינוייםבהשתתפותב

ועלשינוייםבצרכיםל14תוך)מ תכנים, מחזור5-בפיתוחמקצועי( בין להלן(. תכנים)ראו

 התכנים(37 תרשים)2018-ל2013מחקר ממחצית למעלה בעבור , בפעילויותשנכללו

.בישראלעלייהנרשמהבהןהשתתפוהמוריםפיתוחמקצועיל

בתכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי  טאליס מחקר מחזורי בין שינוי :37 תרשים
 בישראל –שהשתתפו בהן מורים 

 
I.5.27,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 
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אתכללושפיתוחמקצועיבישראלעלייהבשיעורהמוריםשהשתתפובפעילויותלנרשמהכך

 של )עלייה למידה' כישורי 'הוראת )16%התכנים תלמידים' להערכת 'דרכים (,13%(,

) הכיתה' וניהול התלמידים )11%'התנהגות הספר' בבית וארגון 'ניהול 'מיומנויות9%(, ,)

) הוראה' לצורכי )9%תקשוב הדעת' תחום בהוראת פדגוגיים 'כישורים ו'הוראה5%(, )

רב-בסביבהרב )לש-תרבותיתאו בפעילויות4%ונית' המוריםשהשתתפו כללוש(.בשיעורי

מדינות)אויותר(נרשמה27-לאומי,ב-שארהתכניםלאחלשינוישלממש.במבטביןאת

בשיעור ביעלייה שהשתתפו מקצועיהמורים תלמידים',פיתוח להערכת 'דרכים בתכנים

ו כיתה' וניהול תלמידים 'התנהגות למידה', כישורי צרכים'הוראת עם לתלמידים 'הוראה

מיוחדים'.גםבעבורשארהנושאיםנרשמועלפירובעליותבשיעוריההשתתפותבחלקלא

אףלאבשיעוריההשתתפותלאנרשמהירידהמדינות5-מיותרמבוטלשלהמדינות,ואילוב

 אחדמןהנושאים.ב

 פיתוח מקצועיהצורך בפעילויות ל

 מידההמוריםנשאלו בכלאחדמןהתכניםהללו.פיתוחמקצועילהםכיוםצורךבישבאיזו

ו המדיניות לקובעי מעניק זה שלהמעצבילמידע הצרכים אודות על ראשון ממקור תמונה

להלןשיעוריהמוריםשדיווחוכיעלצרכיםאלו.כדילענותמוריםואפיקיהפעולההנדרשיםה

כלליאין:"תשובהאפשרויותארבעתוךמ)מסויםבנושאפיתוחמקצועיב"רבצורך"להםיש

.("רבצורך"ו"בינוניצורך","מועטצורך","צורך

ה מדינות ובממוצע OECD-בישראל בעיקרה דומה תמונה בצמרתבנוגענמצאה לנושאים

(.38 תרשים)בפיתוחמקצועימדרגהנושאיםשישבהםצורךרבשלובתחתית

 בתחומים שונים פיתוח מקצועישיעורי המורים שיש להם כיום צורך רב ב :38 תרשים

 I.5.21,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 
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צורךרבלהתפתחOECD-השיעורגבוהיחסיתשלמוריםבישראלובממוצעמדינות הביעו

הוראהלתלמידיםעם(,',בהתאמה18%-ו29%)'מיומנויותתקשובלצורכיהוראה'בנושאים

,14%-ו22%)'התנהגותתלמידיםוניהולכיתהו',בהתאמה(22%-ו25%)'צרכיםמיוחדים

הוראת'בהתאמה(.שיעוריםגבוהיםשלמוריםבישראלהביעוצורךרבלהתפתחגםבנושא

הוראהבסביבה'הובעצורךרבלהתפתחבנושאOECD-(,ובמדינותה25%)'כישורילמידה

פיתוחמקצועיהצורךהרבשלמוריםלייתכןשמהמורים(.15%)'לשונית-תרבותיתאורב-רב

מגוונותשנעשותפניהםבדמותהוראהבכיתותלהאתגריםהניצביםשקףאתבנושאיםאלומ

הרכ מבחינת תלמידיהןיותר והקניית,ב תרגול תיווך, תוך הוראה לעדכון גוברת ודרישה

כגוןכישורילמידה,תקשובועוד.לעומתזאת,שיעורנמוךיחסיתשל21-מיומנויותהמאהה

צורךרבלהתפתחבנושאOECD-מוריםבישראלובממוצעמדינותה ידעוהבנהשל'הביעו

ישראלבנושא,בהתאמה(8%-ו13%)'הלימודיםתוכנית בקרבמורי וכן 'הוראהפרטנית',

(.8%)'ניהולוארגוןביתהספר'בנושאOECD-(ובקרבמוריםבמדינותה12%)

שיעוריםדומיםשלמורים-במבטפנים רובנרשמו עלפי השפהישראלי, מגזרי אשרבשני

.עםזאת,בבתיספרדוברי(42 לוח)וצגיםלהלןבתחומיםהמפיתוחמקצועיציינוצורךרבב

כישוריםפדגוגייםנושא'בפיתוחמקצועיצורךרבבשלמוריםהביעויותרעבריתשיעורגבוה

בבתיספרדובריערבית(,ואילובבתיספרדוברי14%לעומת20%)'בהוראתתחוםהדעת

הוראהבסביבהנושאים'בפיתוחמקצועיצורךרבבשלמוריםהביעויותרשיעורגבוהערבית

רב-רב ו14%לעומת23%)'לשונית-תרבותיתאו עברית( דוברי ספר תקשורתעם'בבתי

שונות מדינות או שונות מתרבויות 22%)'אנשים בלבד13%לעומת זו לא בהתאמה(. ,

ב ספרשלמורים בבתי יותר רב צורך יש ערבית מקצועידוברי אלו,פיתוח נושאים בשני

לעמיתי בהבהשוואה ספרם בפעילויותבתי יותר משתתפים גם שהם אלא עברית, דוברי

)פיתוחמקצועיל קייםמחסורבהיצעפעילויותבכלזאתו(.41 לוחבנושאיםאלו כי מסתמן

רבפיתוחמקצועיל של אלו אף-בתחומים על שכן אחרים, בהשוואהלתחומים תרבותיות,

בבפיתוחמקצועיהצורךהגבוהיחסית המוריםשהשתתפו בנושאיםפיתוחמקצועי,שיעורי

אלונמוכיםיחסית.

 בתחומים שונים פיתוח מקצועיברב : שיעורי המורים שיש להם כיום צורך 42 לוח

 פיתוח מקצועיהם יש צורך רב בתכנים ב
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

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

כישורי למידה )למשל יצירתיות, חשיבה הוראת 
 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

תחומי הדעת שאני כישורים פדגוגיים בהוראת 

 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

או ממדינות תקשורת עם אנשים מתרבויות שונות 
 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
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פיתוחמקצועישקיימיםהבדליםביןמדינותבשיעוריבמוריםשהביעוצורךרבבזובלבדלא

)פחותמ מהמוריםבארה"בובאנגליה10%-בנושא'הוראהלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים'

 50%-מיותרלעומת ובברזילמהמורים בקולומביה קיימיםהבדליםבמקסיקו, שגם אלא ,)

בישראלהשיעוריםגבוהיםיותרבקרב כך, רקעשלמורים. בתוךמדינהבהתאםלמאפייני

.יותרשניםו50ניבלבדבקרבמוריםב18%לעומת33%)שנים30-מפחותמוריםשגילם

ובקרבמוריםבראשיתדרכםבמקצועההוראה,מדינותנוספות(30-מגמהדומהנמצאהב

26-מדינותנוספות(.ב27-בקרבמוריםותיקים.מגמהדומהנמצאהב24%לעומת29%)

מדינות,אךלאבישראל,נמצאשהשיעוריםגבוהיםיותרבקרבמורותבהשוואהלמורים.כמו

 רב צורך על הדיווח בשיעורי הבדלים נמצאו מקצועיכן מאפייניבפיתוח לפי זה בנושא

,שיעורהמוריםגבוהיותרימןנמניתעאינהמדינות,שישראל8-ב.התלמידיםבביתהספר

דיםעםצרכיםמיוחדים)בהשוואהלשיעורהמוריםשהביעוצורךזהבבתיספרעתיריתלמי

ספר ורקבקולומביההתמונהשבבתי בהםשיעורנמוךשלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים(,

בנושאזהגבוהיותרדווקאבבתיבפיתוחמקצועיהפוכה,קרישיעורהמוריםשהביעוצורך

הדברמשקףהבדליםביןמוריםבבתיספרשייתכןטיתלמידיםעםצרכיםמיוחדים.וספרמע

מתןבנושא,ומהווהתמרורלמעצבימדיניותבדברפיתוחמקצועינגישותלמבחינתהשונים

הכנהותמיכהלמוריםבבתיספרשונים.

 בין נרשמה בישראל הקודם, המחקר למחזור בשיעור2018-ל2013בהשוואה עלייה

צורךרבב )עלייהיפיתוחמקצועהמוריםשציינו 'דרכיםלהערכתתלמידים' בכמהנושאים:

 7%של של )עלייה הוראה' לצורכי תקשוב 'מיומנויות הספר'5%(, בבית וארגון 'ניהול ,)

 של רב5%)עלייה בסביבה 'הוראה רב-(, או -תרבותית של )עלייה ו'הוראה4%לשונית' )

 )עלייהשל כל5%לתלמידיםעםצרכיםמיוחדים' שלאבמפתיע, למעט,הנושאיםהללו(.

בפעילויות ההשתתפות בשיעור עלייה בהם שנרשמה הנושאים עם גם נמנים האחרון,

פיתוחמקצועיל הנושאיםהאחרונים, דווקאבשני כי לציין מעניין בהםשבתקופההאמורה.

-לאומי.כך,ב-יחסית,נרשמוהשינוייםהניכריםיותרבמבטביןהעלייהבישראלמתונהיותר

מ20 דינות, במלבד רב צורך על המוריםהמדווחים עלייהבשיעור נרשמה פיתוחישראל,

רב-בנושא'הוראהבסביבהרבמקצועי )ב-תרבותיתאו מדינותנרשמהירידה(,2-לשונית'

מדינותנוספותנרשמהעלייהמקבילהבנושא'הוראהלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים'19-בו

ב3-)ב ירידה(. נרשמה מגמהמדינות נרשמה הוראה' לצורכי תקשוב 'מיומנויות נושא

ב רב צורך על המדווחים המורים בשיעור מקצועימעורבת בפיתוח ובכללן10-: מדינות,

 בהןנרשמהירידה.שמדינות8לעומת,ישראל,נרשמהעלייה

 השתתפות לעומת צורך – פיתוח מקצועיתכנים בפעילויות ל

(36 תרשיםו 41 לוח)השתתפובהןהמוריםשפיתוחמקצועילכניהפעילויותוהשוואהביןתמ

אפשר(38 תרשיםו 42 לוחפיתוחמקצועי)צורךרבביעיםבהםהמוריםמבשהתכניםלבין

פיתוחלמצואשיעורגבוהשלהשתתפותבאפשרתובנותחשובות.בחלקמןהתכניםלהפיק

הנוגעיםבתכנים,ובעיקרפיתוחמקצועילצדשיעורנמוךשלמוריםשציינוצורךרבבמקצועי

 מלמד: שהמורה הדעת והבנה'לתחומי 79%)'ידע ו16%לעומת בהתאמה( כישורים',

כךגםבממוצעמדינותה19%לעומת79%)'פדגוגיים .)-OECDשיעורנמוך בניגודלכך, .

ב השתתפות על דיווחו בישראל מורים של מקצועייחסית עםפיתוח לתלמידים ב'הוראה

33%בנושא)יתוחמקצועיבפלעומתשיעורגבוהשלמוריםשציינוצורךרב,צרכיםמיוחדים'

בהןהתופעהבולטתאףביתרש,OECD-,בהתאמה(.כךגםבממוצעמדינותה25%לעומת

פיתוחמקצועיתרבותיות.ההסברהמתבקשהואשהשתתפותב-תכניםהנוגעיםלרבבשאת

המתאםההפוךביןהשתתפותבפעילותמכאןו,רכיהמוריםובנושאמסויםמספקתמענהלצ

מקצל ועיפיתוח רב צורך ובין נתון מקצועיבנושא תכניםבפיתוח מספר נמצאו ברם, בו.

לש בפעילות השתתפות על דיווחו מורים של יחסית גבוה שיעור מקצועיעבורם פיתוח
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 מ)בישראל 55%-יותר מורים של יחסית גבוה שיעור לצד בש( רב צורך על פיתוחדיווחו

מקצועי מ)בישראל 20%-יותר 'מיומנויות לצ(: )ותקשוב הוראה' 69%רכי ,29%לעומת

) למידה' כישורי 'הוראת ו'התנהגותהתלמידים25%לעומת60%בהתאמה(, בהתאמה( ,

) אףשחלקניכרמהם22%לעומת56%וניהולכיתה' המורים, בנושאיםאלו בהתאמה(. ,

ב עדפיתוחמקצועיהשתתפו מביבנושא, פיתוחבבשיעוריםגבוהיםיחסיתצורךרביעיםין

פניומקצועי על אפשר. בפיתוח, ברצון זה צורך ובלהסביר נוספתבהתמחות התעדכנות

שביעות-איבולחלופיןתקשוב(,גוןמתעדכניםתדירכשבנושאיםבנושאיםחדשיםאועיקר)ב

רכיהם)מבחינתולאענועלמלואצואשרבהןהשתתפושפיתוחמקצועירצוןמהפעילויותל

שיעורבתכניםהללו,הצלבתדיווחיהמוריםמגלהכיהמקה(.בשלושתהעהאומידתףהיקה

בנושאנתוןאיןבישראלהבדלשלממשביןמוריםפיתוחמקצועיהמוריםשציינוצורךרבב

ב מקצועישהשתתפו פיתוח ובין במוריםבנושא השתתפו מקצועישלא בנושא.פיתוח

הדבר שמשמעות בהיא המורים של מקצוהצורך תלויעיפיתוח איננו אלו בנושאים

ב קודמת מקצועיבהשתתפות פיתוח אףבנושא, הסברבלא האחרונה. בשנה שחלה כזו

תוכניתנובעמדרישותעדכניותשמקורןבמדיניות/פיתוחמקצועיאפשרילכךהואשהצורךב

לימודים/חזוןביתספרי.

בהשתתפות2018-ו2013ללמודממבטמשולבעלשינוייםביןמחזוריהמחקראפשרעוד

ל מקצועיבתכנים לפיתוח בצרכים המקבילים השינויים מול מקצועיאל מארגניפיתוח .

חלובהםשינוייםניכריםלאורךהשניםבמדינותשהמחקרבחרולהתמקדבשלושהנושאים

רבות,ולהלןתמציתהממצאים.בנושא'הוראהלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים'במדינותרבות

 בפעילויותלנרשמה המוריםשהשתתפו בשיעור )פיתוחמקצועיעלייה מדינות(27בנושא

צורךרב ישראל(20בנושא)בפיתוחמקצועיובשיעורהמוריםשציינו בכללן שתי.מדינות,

בהנמצאושמדינות,לעומתאיטליה18המגמותגםיחדנרשמובחלקהארישלמדינותאלו)

 עלייה קוריאההשתתבמגמותהפוכותשל וכן בצורך, וירידה מגמותשלשפות נרשמו בה

'הוראהירידה הנושא בעבור גם נמצאה דומה תמונה ובצורך(. -רבבסביבהבהשתתפות

שהשתתפו:לשונית'-רבאותרבותית המורים בשיעור עלייה נרשמה רבות במדינות

ל מקצועיבפעילויות )פיתוח צ21בנושא שציינו המורים ובשיעור מדינות( רב בפיתוחורך

18שתיהמגמותגםיחדנרשמובחלקהארישלמדינותאלו).מדינות(21בנושא)מקצועי

לעומת ישראל, מדינות3מדינותובכללן אנגליהואיטליה–בלבד נמצאוש–קוריאה, בהן

בהנמצאומגמותהפוכותשהשתתפותוירידהבצורך,וכןמקסיקובמגמותהפוכותשלעלייה

ירי של בצורך(. ועלייה בהשתתפות שדה בחקיקה,ייתכן שינויים משקפות אלו מגמות

מורים להצדיקאתהעלייהבצורךשל שישבהן ביוזמות, ברפורמותאו בפיתוחבמדיניות,

בתחום.בהפיתוחמקצועיבתחוםמסוים,ואתהעלייהבהיצעובזמינותהפעילויותלמקצועי

שמדוברבין–רפישלהתלמידיםבכיתות)ובבתיהספר(שינוייםבהרכבהדמוגייתכןשבעת,

ב ובין מיוחדים צרכים עם ובשמדוברתלמידים בתרבויות אחר ל–מוצא הביאו כךידי

 יותר רבים שלמורים ביש יותר רב מקצועיצורך שפיתוח ובעקבותצוינובתחומים מעלה,

הפעילויותל של עלהההיצע השטח מן העולה כצעדפיתוחמקצועיהצורך אלו, בתחומים

בנושא'מיומנויותתקשובלצ5תגובהשלמערכתהחינוך. ולעומתאלו, הוראה' תמונההרכי

ב יותר. ב20-מורכבת שהשתתפו המורים בשיעור עלייה נרשמה מקצועימדינות פיתוח

רב7-ב.בתחום צורך שהביעו המורים בשיעור עלייה גם נרשמה ישראל( )ובכללן מתוכן

 ב,בתחוםמקצועיבפיתוח 5-ואילו במדינות ירידה. ירידה4-נרשמה נרשמה מדינות

                                                           
5
בשנתהלדוגמ שלהוחלבישראליישו2011, בנושאהשתלבותוהכלהשלתלמידיהמלצותועדתדורנרמן

שיותרכךידיהביאל.הדברעריםנוספותגםבלאחרמכןוהחינוךהמיוחד,תחילהבמסגרתניסויבעירחולון
מוריםרביםיותרצורךרבהתעורראצלתלמידיםעםצרכיםמיוחדיםהשתלבובחינוךהרגיל,ובעקבותזאת

 .רכיהתלמידיםובתחוםכדילתתמענהלצבפיתוחמקצועי
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פיתוחמקצועיבהשתתפותב נרשמהירידהגםבצורךב2-בובתחום, פיתוחמקצועימתוכן

במדינותהנורדיות כי מעניין איסלנדוש–בתחום. העליותהגדולות–דיהבפינלנד, נרשמו

ווב'שילובמיומנויותתקשובלצקצועיפיתוחמביותרהןבהשתתפותמוריםב הוראה' הןרכי

ה המורים בתקשובמשתמשיםבשיעור להשתמש לתלמידים 'מאפשר בפרקטיקה תדיר

כשהםמכיניםעבודותאופרויקטיםבכיתה'.עודאפשרלטעוןכיהפיתוחהמקצועיבאיסלנד

יותרבוש אפקטיבי אלו,דיה במדינות : בפינלנד, לא אך נרשמה המוריםירידה בשיעור

 בתחום.בפיתוחמקצועיצורךרבהביעוש

על: קשר בין התכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי לבין תחושת המסוגלות בתכנים -מבט

 אלו ומידת יישומם בכיתה

היא לשהציפייה בפעילויות מורים מקצועיהשתתפות שלהם,פיתוח ההוראה על תשפיע

הקשרהחיובישנמצא,בישראלהואוכפועליוצאגםעלהישגיתלמידיהם.ביטוימובהקלכך

 של משמעותית בפעילות השתתפות בין רבות, מקצועיובמדינות תחושתפיתוח לבין

זההוא קשר אך לעיל(. מוריםושביעותרצונםמהעבודה)כמתואר החוללותהעצמיתשל

ו אםכללי, פרקטיקותספציפיותהואישמקוםלבחון מתקייםגםברמתתכניםונושאיםאו

שבמוקדהפיתוחהמקצועי.עלכן,במחקרטאליסניסולעמודעלקשראפשריביןהשתתפות

)משתנהמסביר/בלתיפיתוחמקצועיבפעילותל ספציפי תחוםתוכן בפרקטיקהמסוימתאו

הפרקט של היישום מידת לבין הנוגעתתלוי( המסוגלות תחושת וכן בכיתה יקה

תוךבקרהעלמאפיינירקעשלהמורים,לפרקטיקה/תחוםהתוכן)משתניםמוסברים/תלויים(

ותקבהוראה מגדר, כיתהו)כגון כיתה)גודל ומאפייני -שיעורתלמידיםתתוהיקףמשרה(

קשר נמצאו בישראל עםבעיותהתנהגותיות(. יםחיובייםבכלמשיגיםמבחינהלימודיתאו

ל בפעילויות שהשתתפו מורים בין השוואה תוך שנבחנו, מקצועיהמקרים בנושאפיתוח

:נמצאכי.אלושלאהשתתפובפעילויותמוריםשבמוקדלבין

 פדגוגיות)לפחותבאחדמןבנושאפרקטיקותפיתוחמקצועימוריםשהשתתפובפעילותל

'הוראה מלמד', שאני הדעת תחומי בהוראת פדגוגיים 'כישורים הבאים: הנושאים

'הוראתכישורילמידה'(נטוליישםבתדירותרבהיותרפרקטיקותאפקטיביותופרטנית'

מעודדותומקדמותשפרקטיקות,בכיתה)פרקטיקותשתורמותלהוראהברורהומובנת

זהנמצאב.תופרקטיקותלניהולכיתה(למידהמשמעותי ו40-קשרחיובי הואמדינות,

 .דרוםאפריקהבקוריאהובקזחסטן,בחזקבמיוחדברוסיה,

 בנושאניהולכיתהנטולהיותבעליתחושתפיתוחמקצועימוריםשהשתתפובפעילויותל

חזקבמיוחדאהומדינות,ו29-קשרחיוביזהנמצאב.מסוגלותגבוההיותרבניהולכיתה

 בבגאורגיה, בישראל, בקזחסטן, )סין(, ובשנגחאי אפריקה האמירויותבדרום איחוד

 .הערביות

 בפעילותל תרבותיות)'הוראה-בנושאיםהנוגעיםלרבפיתוחמקצועימוריםשהשתתפו

רב רב-בסביבה או או-תרבותית שונות מתרבויות אנשים עם 'תקשורת או לשונית'

.טולהיותבעליתחושתמסוגלותגבוההיותרלהוראהבסביבותאלוממדינותשונות'(נ

 שנגחאי)סין(.בחזקבמיוחדבקוריאהוהואמדינות,ו41-קשרחיוביזהנמצאב

בנושאשבמוקדפיתוחמקצועיכלזאת,כאמור,בהשוואהביןמוריםשהשתתפובפעילויותל

 מכאן אלו. בפעילויות השתתפו שלא המדינותאפשרלעמיתיהם שבמרבית ללמוד

שלהשתתפות לם בפעילויות מקצועימורים ביישוםפיתוח פרקטיקותתדירקשורה של

שבמוקד בנושאים ביכולת, והביטחון תחושתהמסוגלות של ובהעצמה אפקטיביות הוראה

.לאואםסיבתיהואאםולבררהפיתוחהמקצועי.ישלנקוטמשנהזהירותאשרלטיבהקשר,

כך או תפיסכך שינוי בותם, מורים של הואנוגעועמדותיהם שלהם ההוראה לפרקטיקות

 הצעדהראשוןלקראתשיפורפניההוראהבכיתה.
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 פיתוח מקצועיחסמים להשתתפות בפעילויות ל

מקדים משמעותיתעבורהמשתתפיםתנאי השתתפותהואלהיותפעילותלפיתוחמקצועי

בפעילו )ומנהלים( מורים כן על שחשובת. החינוך מערכת קברניטי החסמיםיבינו את

השתתפותבפעילויותל פעולהלהסרתויזהופיתוחמקצועיהעומדיםבפני םמנגנוניםודרכי

מספקותתמיכהשלתלמידיהןעידודהשתתפות.מערכותחינוךהנודעותבהישגיםגבוהיםלו

 למורים ועידוד לכדי בפעילויות לבחור להם מקצועילאפשר לצרלפיתוח רכיהםווונטיות

.בהןולהשתתף

השתתפותםבפעילויותהמוריםנשאלובמחקר גורמיםהמהוויםחסמיםאפשרייםבפני על

 תרשיםההיגד)להלןמוצגיםשיעוריהמוריםשהסכימואוהסכימומאודעם.פיתוחמקצועיל

ז'43 לוחו 39 בכיתות המורים מן כמחצית בישראל-(. ,ט' ואף גורמיםיותר, כמה ציינו

(,היעדר58%:היעדרתמריצים)פיתוחמקצועילהשתתפותםבפעילויותלהמהוויםחסמים

) משפחתיות מחויבויות בשל העבודה52%זמן בשעות המקצועי הפיתוח התנגשות וכן )

(,היעדרתמיכהמהמעסיק29%רלוונטי)פיתוחמקצועיהיעדרכי(.כרבעמהםציינו49%)

)26%) היקרשלהפיתוחהמקצועי מחירו (הםחסמיםלהשתתפותםבפעילויות.23%(או

(.9%ולבפניכעשיריתמןהמורים)מכשהייתהעמידהבדרישותקדםהפיתוחהמקצועי-אי

-מדינותהבהשוואהלחסםמרכזייותרבישראלהיאהיעדרזמןבשלמחויבויותמשפחתיות

OECDצועיפיתוחמקוכךגםהיעדרתמריציםלהשתתפותב,,בהתאמה(37%לעומת52%)

58%) 47%לעומת זאת, לעומת בהתאמה(. , על הדיווח בשיעור מקצועיחוסר פיתוח

 משמעותי נמוךרלוונטי לבישראל הבהשוואה 29%)OECD-מדינות ,38%לעומת

-חסםנדיריחסיתגםבממוצעמדינותההיאעמידהבדרישותקדם-,איאלולצדבהתאמה(.

OECDיחסי11%) דומים דיווח ושיעורי מדינותה(, גבוהיםבמקצתבממוצע ואף OECD-ת

)השוואהב מהמעסיק תמיכה היעדר בעבור נרשמו שעות32%לישראל עם והתנגשות )

(.OECD-במדינותהביותרהבולט,החסם54%עבודה)ה

מכשול להשתתפותם  הםשיעורי המורים שציינו כי הגורמים המתוארים  :39 תרשים
 פיתוח מקצועיבפעילויות ל

 I.5.36,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

פנים ל-במבט בפעילויות להשתתפות החסמים על הדיווח שיעורי מקצועיישראלי, פיתוח

 רוב פי השפהבדומיםעל מגזרי שני זהשני יוצאיםמכלל מרכזייםיותרשנמצאוחסמים.

עברית דוברי ספר בבתי מורים ערבית:בקרב דוברי ספר בבתי לעמיתיהם בהשוואה ,

 בשעות )ההתנגשות 52%עבודה בהתאמה40%לעומת תמריצים, היעדר ובעיקר )

 (.43 לוח(),בהתאמה37%לעומת66%להשתתפות)
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מכשול להשתתפותם  הם הגורמים המתוארים שציינו כי: שיעורי המורים 43 לוח

 פיתוח מקצועיבפעילויות ל

 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

בדרישות קדם מתאימות )למשל אינני עומד 

 הסמכה, ניסיון, ותק(
9% 11% 9% 10% 

בשלמחויבויותמשפחתיות היעדרזמן יותרבעבורמוריםהואשלאבמפתיע, חסםמרכזי

מהמוריםהמבוגריםבלבד35%-לעומתכ,מהםדיווחועלכך60%-שנים)כ50שגילםעד

כיהיעדרתמריציםלהשתתפותלהניחשיותרמוריםאפשריותר(.אףכיהיה ותיקיםיציינו

בשלניסיונםודירוגםהמקצועיהדרישהוהתמריץ:חסםעבורם,לדוגמההואפיתוחמקצועיב

-קטנים(קידוםשםאםלשםהכרהלגמוליםואםלפיתוחמקצועי)להשתתפותבפעילויותל

.גילמוריםהבדלבשיעוריהדיווחעלחסםזהלפיותקאוהלאנמצאבין

ל בפעילויות להשתתפות החסמים על הדיווח שיעורי מקצועיבישראל, פיתוח בשנידומים

האחרונים המחקר מחזורי מחוץ, של המקצועי6%ירידה הפיתוח ליוקר הנוגע בחסם

המוריםהמדווחיםעלימדינותנוספותנרשמהירידהבשיעור10-.ב2018שנרשמהבמחזור

כמקצועיפיתוחחסםזהלהשתתפותב וכ17%-)הירידותהחדותביותר: 15%-בגאורגיה

,בפורטוגל( 14לעומת זהשמדינות חסם על הדיווח בשיעורי עלייה דווקא נרשמה בהן

ב)העליותהחדות מדינותשחל14%-כוברוסיה16%יותר: ברזילורומניה(. בהןבפינלנד,

גאורגיה,איטליהואסטוניה)בכולןבשיעוריהדיווחעלחסמיםשוניםהןבמיוחדבולטצמצום

ולאנרשמהעלייהבדיווחעל4נרשמהירידהבדיווחעל ואילושוםחסמיםלפחות, חסם(,

מדינותשחל בהן אנגליה,בולטבמיוחדדווקאגידול הדיווחעלחסמיםשוניםהן בשיעורי

חסמיםלפחות(.4קוריאהוניוזילנד)בכולןנרשמהעלייהבדיווחעל

 פיתוח מקצועילהשתתפות בפעילויות לבכל הנוגע יכה ועידוד תמ

החסמיםלהשתתפותבפעילויותל עלמערכותהחינוךלבחוןפיתוחמקצועייהיו יהיו, אשר

ובףהשתתלדרכיםלהקלעלהמורים רמנגנוניםשיסייעובהסרתוליצעיקרבפעילויותאלו,

ע םהחסמים. אלו כספית,אפשרמנגנונים תמיכה הספר, בבתי האדם כוח ניהול למנות

אם המוריםנשאלו הפיתוחבנהלים. ואףעיגון הנחיהוהכוונה, אחדאוקיבלוהקצאתזמן,

לסייעלהםלהשתתףבפעילויותלתוךיותרמ בשנהפיתוחמקצועישמונהמנגנוניםשנועדו

6שקדמהלמועדהמחקר.

) (,40 תרשיםבישראל הנפוץ התמיכה אמצעי או המנגנון להשתתפותביותר עידוד לשם

להשתתףבפעילויותשהתקיימופיתוחמקצועיבפעילויותל הואשחרורמחובתהוראהכדי

) הרגילות העבודה המ30%בשעות למן חשוב זה ממצא זאת(. ציינו העובדהנוכחורים

פיתוחמקצועיהמוריםציינוהתנגשותבשעותכחסםלהשתתפותםבפעילויותלמשכמחצית

                                                           
6

ותמיכה לעידוד במנגנונים העוסקת שאלה בשאלון להכליל אם לבחור למדינות אפשרו המחקר מארגני

ב מורים מקצועיבהשתתפות פיתוח מתוך, 8תוךבחירה אפשריים. ממנגנונים שרק מהמדינות44כיוון
 לכלולשאלהבנושאזה, במחקרבחרו לכלולאתכלושהשתתפו בחרו בחרולאכולן המנגנוניםהמוצעים,

ממוצעבין המחקרשלאלהציג שלהשיעוריםלאומי.-מארגני מנגנון כל הואהממוצעבעבור הערךהמוצג
במדינותשבחרולכלולנושאזהבשאלון,אךישלזכורכיהנתוניםאינםבהכרחבניהשוואהביןמנגנונים.
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(.שני30%קיבלוחומריםשנדרשולפעילות)כיהמוריםציינוקרב.שיעורדומהמ(43 לוח)

הםגםהנפוצים אףיותרמבישראל)OECD-במדינותהביותרמנגנוניםאלו ,38%-ו48%,

 .(40 תרשים)בהתאמה(

קבלתתוספתכספית המוריםבישראלציינו מחוץבכחמישיתמן עבורפעילויותשהתקיימו

) העבודה 21%לשעות לעומת 13%, הבלבד בעבורOECD-במדינות החזר/תשלום או )

לעומת19%הוצאות) –34%, כמעטכפול התמיכהOECD-במדינותה–שיעור אמצעי .)

)כ העלאהבשכר גמוליםשאינםכספייםוכן תמיכהאו אםכך,15%-הנפוציםפחותהיו .)

בפעילויותלקידוםמקצועיהניתניםבישראללמוריםףמנגנוניהתמיכהלעידודמוריםלהשתת

-תותז'כיב נפוציםבמידהדומהאו שחרורמחובותעיקר,ובOECD-יותרבמדינותהרבהט'

חומרים מתן הרגילות, העבודה בשעות שהתקיימו בפעילויות להשתתף כדי הוראה

.(40 תרשים)שנדרשיםלפעילותוהחזראותשלוםבעבורהוצאותשונות

כדי להשתתף שלהלן  סוגי הסיועשיעורי המורים שציינו כי קיבלו את  :40 תרשים
 פיתוח מקצועיבפעילויות ל

 I.5.44,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

פנים )-במבט שאינן44 לוחישראלי מקצועיות הטבות כספית, שאינה תמיכה כי עולה ,)

בבתיספר10%-עדכ5%-כספיות,גמוליםשאינםכספייםוהעלאהבשכרנפוציםיותרבכ

ספ בבתי ואילו ערבית, פעילויותדוברי בעבור כספית תוספת יותר נפוצה עברית דוברי ר

שהתקיימומחוץלשעותהעבודה.שארהאמצעיםלעידודדווחובשיעוריםדומיםבשנימגזרי

ייתכןשמקורהבדליםאלובהבדליםבהשתתפותבפעילויותל ובפרטפיתוחמקצועיהשפה.

דו ספר בבתי מורים שבקרב נמצא כך, הפעילויות. ההשתתפותבסוגי שיעורי ערבית ברי

לעומת38%בתוכניותהסמכהפורמליותכפולמזהשבקרבמוריםבבתיספרדובריעברית)

(,והריהסמכהרחבהיותרהיאפעילותשבצידההטבותמקצועיות38לוח ,בהתאמה,22%

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

.שעותהוראה,ימיםחופשייםוכו'(וכמובןהעלאהבשכר

,תלויהועומדתלההשאלהפיתוחמקצועילסוגהמנגנוןלעידודהשתתפותבפעילויותלמעבר

(65%שלהיקףהתמיכה,קרימהשיעורהמוריםשנהנולפחותממנגנוןאחד.כשנישלישים)

 כי דיווחו המוריםבישראל קיבלומן הגורמים מן לעיללפחותאחד וזאתלעומתהנקובים ,

90%-.שיעוריםגבוהיםשלכOECD-מוריםבממוצעמדינותה(מןה76%כשלושהרבעים)

יותרו בצ'כיה, בנרשמו באסטוניה, ובולטביה, ממחציתבוייטנאם פחות לעומת אוסטרליה,

 (.44%פורטוגל)ב(ו47%המוריםבמקסיקו)מ
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בפעילויות תתף כדי להש שלהלן סוגי הסיוע אתבלו י: שיעורי המורים שציינו כי ק44 לוח
  פיתוח מקצועיל

 תמיכה
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD48 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

שחרור מחובות הוראה כדי להשתתף בפעילויות 
 שהתקיימו בשעות העבודה הרגילות

30% 48% 30% 30% 

 29% 30% 38% 30% חומרים שנדרשו לפעילויות

שהתקיימו מחוץ תוספת כספית עבור פעילויות 
 לשעות העבודה

21% 13% 23% 14% 

 26% 19% 20% 21% הטבות מקצועיות שאינן כספיות

 19% 19% 34% 19% החזר או תשלום עבור הוצאות שונות

תמיכה שאינה כספית עבור פעילויות שהתקיימו 
 מחוץ לשעות העבודה

17% 18% 14% 24% 

 22% 12% 10% 15% העלאה בשכר

 16% 12% 14% 13% כספייםגמולים שאינם 

ובין  פיתוח מקצועיעל: קשר בין מנגנוני תמיכה ועידוד להשתתפות בפעילויות ל-מבט

 השתתפות בפעילויות אלו

המוריםשנהנוממנגנוניתמיכהועידודלהשתתפותבפעילויותינמצאמתאםחיוביביןשיעור

מקצועיל אלופיתוח בפעילויות ההשתתפות במספר41תרשים )ובין שהשתקפה כפי ,)

ל פעילויות של מקצועיהממוצע בשפיתוח )המתאם מדינה בכל בהן השתתפו 43-מורים

 (.r=.59:OECD-גבוהיותרבמדינותה,וr=.50עבורןקייםהמידע:שבהמדינות

השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ומידת התמיכה והעידוד להשתתפות : 41תרשים 
 בפעילויות אלו

יפןOECD-קייםמידע.בחישובממוצעהשבנוגעאליהןמוצגיםרקנתוניהןשלמדינותהערה:  בלגיה,הונגריה, לאנכללו

וארה"ב.
I.5.16,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

מנםשיעורוא–גםבגאורגיה,טורקיה,רומניה,ערבהסעודיתושנגחאי)סין(וכך–בישראל

 שקיבלוהמורים בפעילויות להשתתפות מקצועיתמיכה 65%)פיתוח נמוך מהממוצע(

ל76%)OECD-הבמדינות בפעילויות ההשתתפות אך מקצועי(, פעילויות4.5)פיתוח
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גםמדינות12-(.ב4.0)OECD-ממוצעמדינותהבהשוואהלבממוצעלמורה(גבוההבמעט

ו התמיכה גםשיעורי גבוהים ההשתתפות לשיעורי הבםממוצעיבהשוואה OECD-מדינות

מדינותבםממוצעיבהשוואהלמדינותהשיעוריםנמוכים7-תכלת(,וברביעימניעליון,רקע)

רקעאפור(.רביעשמאליתחתון,)OECD-ה

ה האת בשיעורי מדינות בין לההבדלים בפעילויות מקצועישתתפות לתלותאפשרפיתוח

:התניהשלקידוםמקצועיבהשתתפותה)לדוגמפיתוחמקצועיבהבדליםבמדיניותהנוגעתל

 השתתפות, לעידוד ומנגנונים ובתמריצים מקצועי( לקידום בפעילויות ובגורמיוכן בחסמים

בר בהמוטיבציה להשתתפות ועידוד לתמיכה המנגנונים שמונת את המורים. פיתוחמת

7לחלקלשתיקבוצות:תמיכהכספיתותמיכהשאיננהכספית.אפשרמקצועי

במחקרטאליסניסולעמודעלקשראפשריביןמנגנוניתמיכהועידודלהשתתפותבפעילויות

מקצועיל תפיתוח מסביר/בלתי )משתנה העבודה לשעות ההשתתפותמחוץ לבין לוי(

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

משיגים-שיעורתלמידיםתתומגדר,ותקבהוראה,היקףמשרה(ומאפייניכיתה)גודלכיתה

מבחינהלימודיתאועםבעיותהתנהגותיות(.

מוריםשדיווחועלקבלתתמיכהשאינהכספיתובישראלנמצאוקשריםחיובייםכךשמורים

.פיתוחמקצועילהשתתףביותרפעילויותלכולםכאחדשדיווחועלקבלתתמיכהכספיתנטו

ב נמצאו דומים )מ39-וב42-קשרים בהתאמה נוספות, 43תוךמדינות שעלמדינות

אודותיהן מידע(. כך,קיים השתתפוישאם לעידוד למנגנונים רבה בפעילויותחשיבות ת

מקצועיל פיתוח ואם כספית תמיכה באמצעות אם , תמיכה אכןבאמצעות והללו אחרת,

מערכותחינוךלהכירראשימביאיםלידישיעוריהשתתפותגבוהיםיותר.עלקובעימדיניותו

 הללו, המנגנונים סוגי שני של בערך לקידוםזה ובתרומתם כספי, שאינו וזה הכספי

,אםכמענהלחסמיםשוניםהעומדיםבפניהמורים,ואםכגורמימקצועיפיתוחהשתתפותבה

משיכההפוניםלמוריםהנבדליםבבסיסהמוטיבציהשלהםלהשתתפותבפעילויותאלו.

 בקרב מנהלים פיתוח מקצועי. 10.2

 פיתוח מקצועיהשתתפות בפעילות כלשהי ל

ז'99%-כ כיתות לתלמידי הספר בתי -ממנהלי השתתפו בישראל לט' פיתוחבפעילויות

שיעור.שיעורזהדומהל(45 לוח)המיועדותלמנהליםבשנהשקדמהלמועדהמחקרמקצועי

ב ההמקביל מדינות OECD-ממוצע מנהלים בין ודומה ב, השפה. מגזרי השיעוריםשני

(.94%בצרפתובברזיל)(,95%בערבהסעודית)הנמוכיםביותר,באופןיחסיכמובן,נרשמו

חלקאינטגרליבמסלולאהיפיתוחמקצועיממצאזהמעידשהשתתפותתדירהבפעילויותל

המקצועיובקריירהשלמנהלים.

המיועדת  פיתוח מקצועישתתפו בפעילות כלשהי ל: שיעורי המנהלים שה45 לוח
 למנהלים

 
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 100% 99% 99% 99% השתתפות בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי

                                                           
7
הבא המנגנונים מתוך לפחות אחד על שדיווחו תוספתמורים שונות', הוצאות עבור תשלום או 'החזר ים:

כספיתעבורפעילויותשהתקיימומחוץלשעותהעבודה'ו'העלאהבשכר'הוגדרוכמישקיבלו'תמיכהכספית'.
בפעילויות להשתתף כדי הוראה מחובות )'שחרור המנגנונים יתר מתוך לפחות אחד על שדיווחו מורים

'תמי העבודה', בשעות העבודה',שהתקיימו לשעות מחוץ שהתקיימו פעילויות עבור כספית שאינה כה
'חומריםשנדרשולפעילויות','גמוליםשאינםכספיים'ו'הטבותמקצועיותשאינןכספיות'(הוגדרוכמישקיבלו

 'תמיכהשאיננהכספית'.
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  פיתוח מקצועיסוגי הפעילויות ל

ב השתתפות על דיווחו בישראל מנהלים 6-בממוצע, של שונים לסוגים פיתוחפעילויות

המקצועי במדינות לממוצע דומה זה ממוצע הסקר. להעברת שקדמה OECD-בשנה

)שהשתתפו 5.8במחקר מנהליםבקזחסטן, ב(. ובקוריאה, השתתפוברוסיה )סין( שנגחאי

פיתוחמקצועיסוגיםשוניםשלפעילויותל7-מביותרבממוצע מנהליםבצרפת, ואילו יפןב,

ממוצעסוגיכיעודחשובלציין סוגיםשלפעילויות.5-מוצעבפחותמשבדיההשתתפובמבו

המורים,הממוצעהמקבילבקרבהמנהליםהשתתפובהןגבוהמשפיתוחמקצועיהפעילויותל

 במחקר שהשתתפו המדינות ובכל בישראל נכון )למעטוהדבר וטורקיה בשתיהןמלטה

 שממוצע מקצועי לפיתוח הפעילויות סוגי ההמנהלים בהן לשתתפו המקבילדומה ממוצע

מורים(.הבקרב

לתוךמ מקצועיהפעילויות בהןפיתוח השתתפו כי דיווחו שהמנהלים למנהלים המיועדות

 )הבשנהשקדמהלמועד 42 תרשיםמחקר השתתפו90%-מיותר(, כי דיווחו מהמנהלים

) מנהלים של מקצועית כ92%בקהילה מקצועית80%-(. ספרות קריאת על דיווחו מהם

(והשתתפותבהשתלמויות/קורסיםבתחום82%(,השתתפותבימיעיוןבנושאיחינוך)83%)

) פדגוגיים בנושאים או הוראה בשיטות 80%דעת, זאת, לעומת בתוכנית(. השתתפות

.כשנישלישיםפחותכיחהש(25%בהשתלמויות/קורסיםמקוונים)(ו19%כהפורמלית)הסמ

ל הפעילויות בשאר השתתפות על דיווחו המנהלים מקצועימן זהפיתוח ובכלל למנהלים,

) פנים אל פנים ב64%השתלמויות/קורסים או ( )קורסי של69%מנהיגות הדרכה או ,)

 (.69%צמיתכחלקממערךפורמלי)עמיתיםוצפייהבהםו/אוהתבוננותע

פיתוח מקצועי המיועדות למנהלים שהשתתפו בפעילויות ל המנהליםשיעורי  :42 תרשים
 סוג פעילות לפי –

I.5.10,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

מבחינתOECD-תמונהדומהיחסית,אףכיבאופןחלקיבלבד,נרשמהגםבממוצעמדינותה

המנהליםבהן.ניכרםשללמנהליםעלפימידתהשתתפותפיתוחמקצועימדרגהפעילויותל

61%לעומת92%כיבישראלהשתתפותהמנהליםגבוההיותרבעיקרבקהילהמקצועית)

למעשהבישראלובקרואטיהשיעורהמנהליםשהשתתפובפעילות;OECD-בממוצעמדינותה

) עמיתיםוצפייהבהםכחלקממערךפורמלי בהדרכהשל וכן הואהגבוהביותר(, 69%זו

וברוסיההשיעורעומדעל47%לעומת בקזחסטן לשםהשוואה, בהתאמה. 95%-מיותר,

בנושא ובקורסיםבתחוםהדעת,בשיטותהוראהאו לעומת80%יםפדגוגיים)מהמנהלים(,
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יותר72% נמוכה מנהלים השתתפות בישראל זאת, לעומת בהתאמה(. ,

) פנים אל פנים 64%בהשתלמויות/קורסים )77%לעומת מקוונים או בהתאמה( 25%,

 ה36%לעומת במדינות כי לב לשים יש בהתאמה(. ,-OECDהמנהלים מן מחצית כמעט ,

שלמנהליםמאלוהמפורטותלעיל,ואילותוחמקצועיפי(השתתפובפעילויותאחרותל43%)

(דיווחועלכך.31%בישראלכשליש)

שונות בפעילויות שהשתתפו המנהלים בשיעורי שונות מדינות בין ניכרים הבדלים ישנם

מקצועיל בפעילויותותהמיועדפיתוח ההשתתפות שיעורי בין מדינה כל ובתוך למנהלים,

משקפיםהבדליםב"דמותהמנהל"כפישעולהמהגדרתתפקידםההבדליםייתכןשהשונות.

שפעילויותשונותזמינותהעובדהפניהם,מלבכלמערכתחינוך,מדרישותהתפקידהניצבות

בדברבמידהשונהבמדינהנתונהוביןמדינות,מהעדפותשונותשלמנהליםאומתפיסתם

 וכן לתפקודם שונות פעילויות של השונה כךרכוצמהתרומה השתתפותהלדוגמ,יהם. ,

החינוכי, הצוות של והנחיה בהובלה מנהלים של מיומנויות מחזקת מנהיגות של בקורסים

בדגשעלהיבטיניהולהצוותוהמערכת,ואילוהשתתפותבקורסיםבתחוםהדעתובנושאים

ובצדהפדגוגישרלוונטייםלעב ודתפדגוגייםמחזקתמיומנויותוידעשלהמנהלבצדהתוכני

המוריםבכיתותיהם,בדגשעלהיבטיחינוךולימוד.

שלמנהליםבבתיספרדובריערביתדומיםפיתוחמקצועישיעוריההשתתפותבפעילויותל

הפעריםהגדולים(.46 לוח)מהםבבתיספרדובריעבריתאוגבוהיםהמקביליםשיעוריםל

עיון בימי או פנים אל פנים או במנהיגות בהשתלמויות/קורסים בהשתתפות נרשמו ביותר

כ של )פערים חינוך בקהילה10%-בנושאי ההשתתפות בשיעורי נרשמה הפוכה מגמה .)

עברית)זו:פעילותמקצועיתשלמנהלים פערנפוצהיותרבקרבמנהליםבבתיספרדוברי

 (.10%-שלכ

 – המיועדות למנהלים פיתוח מקצועי: שיעורי המנהלים שהשתתפו בפעילויות ל46 לוח
  לפי סוג הפעילות

 סוג הפעילות לפיתוח מקצועי
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
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% 

השתלמויות/קורסים בתחום דעת, בשיטות הוראה 

 בנושאים פדגוגיים או
80% 72% 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

פיתוח(עלהשתתפותבפעילויותשל38לוח מורים)הלדיווחיביןדיווחיהמנהליםהשוואהמ

עולות,בכלהנוגעלסוגיהפעילויותשנכללוהןבשאלוןהמוריםוהןבשאלוןהמנהלים,מקצועי

תובנות ל:מספר פעילויות סוגי מקצועישלושה מקצועיות,–פיתוח בקהילות השתתפות

והשתתפות התבוננותעצמיתכחלקממערךפורמלי, הדרכהשלעמיתיםוצפייהבהםו/או

,בעיקרבקרבמנהליםאךOECD-נפוציםיותרבישראלמבמדינותה–בימיעיוןבנושאיחינוך

 מורים, בקרב בוגם שהשתתפו המנהלים שהןשיעור קריאה על המורים. משיעור לגבוה
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 מקצועית –ספרות מקצועי לקידום נפוצה מנהלים–פעילות יותר מעט בישראל דיווחו

כ של )פער 10%-ממורים לו(, דומים בישראל הדיווח המקביליםשיעורי בממוצעשיעורים

במדינותהOECD-מדינותה בישראלוהן הן כן, כמו .-OECDההשתתפותבקורסיםמקוונים

אךנפוצהפחותבהשוואהלודנהע בישראללאזואפשרקורסיםפניםאלפנים, לראותכי

בלבדששיעורהמוריםשהשתתפובקורסיםמקווניםכפולמשיעורהמנהליםשהשתתפובהם

,בהתאמה(,אלאגםששיעורההשתתפותשלמוריםבקורסיםמקוונים25%לעומת52%)

 בישראל לגבוה הבהשוואה מדינות 52%)OECD-ממוצע 36%לעומת ואילו, בהתאמה(,

 דווקא נמוך בישראל מנהלים בקרב אלו בקורסים ההשתתפות ממוצעלבהשוואהשיעור

,בהתאמה(.36%לעומת25%)OECD-מדינותה

במדינותה הפעילויותלOECD-בכלל, מסוגי אחד ההשתתפותבכל שיעורי כי פיתוחנמצא

.בישראלמהםואףגבוהיםשיעוריםהמקביליםבקרבמוריםלבקרבמנהליםדומיםמקצועי

חלקית,שכןשיעוריההשתתפותשלמוריםגבוהיםיותרבחלקמסוגיבמידההדברנכוןרק

קורסיםפניםאלפניםו כגון וזאתתוכניותהפעילויות, כאמור,הסמכהפורמליות, עלנוסף,

א מקוונים. לוקורסים כלשהי בפעילות השתתפו והמורים המנהלים כל כמעט חפיתומנם

אךנמצאגםשמנהליםמשתתפיםבממוצעביותרמקצועי בשנהשקדמהלהעברתהסקר,

 פעילויותממורים, והןסוגי כןOECD-בממוצעמדינותההןבישראל על כיאפשר. להעריך

ל הזדמנויות יותר ניתנות מקצועילמנהלים למורים.פיתוח בהשוואה תפקידם, במהלך

שניכרבישראל בסוג ישפעילויותפיתוחמקצועיהפעילותלהדברתלוי שכן שיעוריש, בהן

ההשתתפותשלמנהליםגבוהיםיותר,ואילובאחרותהתמונההפוכה.

 פיתוח מקצועיהצורך בפעילויות ל

 נשאלו המנהלים מידהגם בבאיזו כיום רב צורך להם מקצועייש מןפיתוח אחד בכל

ה מדינות ובממוצע בישראל הללו. בOECD-התחומים בעיקרה דומה תמונה נוגענמצאה

 ששלנושאים הנושאים מדרג ובתחתית בצמרת ללמנהלים רב צורך בהם פיתוחיש שם

(43 תרשים)מקצועי אפשר. הדרישה את משקפים המנהלים דיווחי כי אתומהםלומר

הצורךשלהםלגלותבקיאותבמנעדרחבשלנושאיםהנוגעיםלתפקידהמנהל,החלמניהול

ועדמנה שבו, האנושי שלביתהספרדרךניהולופיתוחההון יגותפדגוגיתומדיניותפיננסי

חינוךארצית,מקומיתוביתספרית.

שימושבנתוניםלצורךתחוםהמקצועיבבפיתוחכשלישמהמנהליםבישראלהביעוצורךרב

ציינוכרבעו(,31%עבור/עםהמורים)פיתוחמקצועי(ובתכנון34%שיפוראיכותביתהספר)

בשניהתחומיםהראשונים.(כלאחד27%)ופיתוחשיתוףפעולהבקרבמוריםניהולפיננסי

 בין בנרשמו להממוצע הישראל בין הבממוצע ביותרOECD-מדינות הגדולים הפערים

 בתחום להתפתח רב צורך שציינו המנהלים (10%-)כבשיעורי האחרון התחום פיתוח–.

מורים מדינותה–שיתוףפעולהבקרב מנהליםבממוצע לדאגהבקרב ,OECD-הואמקור

 רב צורך שהביעו המנהלים מקצועיושיעור )בפיתוח הנושאים.26%בו מכל הגבוה הוא )

המנהליםלבנותאמוןבקרבצוותההוראהוהניהולבביתםשללמנהיגותהפדגוגיתוליכולת

שלביתתובקרבמוריםמקוםמרכזיבהפיכפיתוחמקצועילקדםשיתוף,למידהוכןהספרו

ובביס לומד לארגון קןוסהספר הספר.של בבית לומדות מקצועיות פותחוהילות כן על

מרביתהמנהליםבחלקממדינותבאופןכללי.זהייעודיותלהכשרתמנהליםבנושאתוכניות

 רב צורך אסיההביעו המנהליםבפיתוחמקצועימזרח מן רבעים כשלושה ובפרט בנושא,

וכמחצית )סין( ובשנגחאי ביפןמבווייטנאם וזאתלעומתפחותמטאיוואןובהמנהלים 5%-,

בסינגפור.אנגליהובמהמנהליםבארה"ב,

 אלו, נושאים לעומת רק רב צורך הביעו בישראל מהמנהלים מקצועיכחמישית בפיתוח

והבנהבהתפתחויותחדשותבמחקרובתיאוריהשלמנהיגותנושאים'ב )ידע לעומת19%'
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ה14% OECD-במדינות ו( החינוך )במדיניות 18%הקיימת בהתאמה(,16%לעומת ,

,בהתאמה21%לעומת17%בניהולמשאביאנוש)מקצועיבפיתוחרךרבוכשישיתהביעוצ

עמיתיהםמחשוצורךבפיתוחמקצועייותרOECD-מנהליםבמדינותהשבוהנושאהיחיד–

צורךרבב ורקכשמיניתמהמנהליםהביעו והכרהבקידוםהוגנותפיתוחמקצועיבישראל(,

בווייטנאםובשנגחאי)סין((.60%-מיותר,אךOECD-בישראלובמדינותה13%בשונות)

 בתחומים שונים פיתוח מקצועיהמנהלים שיש להם כיום צורך רב ב ישיעור: 43 תרשים

I.5.32,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

 לפי בפילוח בישראל, המנהלים בדיווחי מוצגים שפה, 47 לוחמגזר המנהלים. שיעורי

דובריבתיספרמקצועיבכלאחדמןהתחומיםהיוגבוהיםיותרבבפיתוחשהביעוצורךרב

)בכ כ10%-עברית הקיימת25%-ועד החינוך במדיניות והבנה ידע בנושאים למעט ,)

בשנישיעוריםדומיםיחסיתה,שבהםבתיאוריהשלמנהיגותובהתפתחויותחדשותבמחקרו

 מגזריהשפה.

 בתחומים שונים פיתוח מקצועיהמנהלים שיש להם כיום צורך רב ב י: שיעור47 לוח

 פיתוח מקצועישבהם יש צורך רב בתכנים 
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
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% הלימודים הבית ספרית 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% קידום הוגנּות והכרה בשונּות
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 פיתוח מקצועיחסמים להשתתפות בפעילויות ל

גורמיםהמהוויםחסמיםמספרט'בישראלציינו-המנהליםבבתיהספרלתלמידיםבכיתותז'

ל בפעילויות להשתתפותם )פיתוח 44 תרשיםמקצועי (: ציינו תמריציםהיעדרכמחציתם

הפי51%) והתנגשות )( העבודה בשעות המקצועי ו47%תוח כחסמים(, ציינו מהם כרבע

 והיעדר משפחתיות מחויבויות בשל זמן מקצועיהיעדר )פיתוח אחד(.25%רלוונטי כל

) מהמעסיק תמיכה )14%היעדר מדי יקר המקצועי שהפיתוח או אי9%( או עמידה-(

(היוומכשולבפנימיעוטמןהמנהלים.5%בדרישותקדםהפיתוחהמקצועי)

ה במדינות מנהלים של יותר גבוה לOECD-שיעור הפיתוחבהשוואה יוקר כי ציינו ישראל

בפ חסם מהווה להמקצועי בפעילויות השתתפותם מקצועיני 35%)פיתוח ,9%לעומת

ובמידהמסוימתגםהיעדרתמיכהמהמעסיק) בהתאמה(.14%לעומת21%בהתאמה(, ,

להשתתפות תמריצים היעדר כי ציינו בישראל מנהלים של יותר גבוה שיעור לעומתזאת,

וב35%לעומת51%מהווהחסםבפניהם)פיתוחמקצועיב בהתאמה(, מידהמסוימתגם,

בשלמחויבויותמשפחתיות) עלשארהחסמים18%לעומת25%היעדרזמן בהתאמה(. ,

.בשיעוריםדומיםOECD-דיווחוהמנהליםבישראלובמדינותה

מהווים מכשול להשתתפותם  הבאיםשציינו כי הגורמים  המנהליםשיעורי  :44 תרשים
 מקצועי המיועדות למנהליםפיתוח בפעילויות ל

 I.5.40,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

מהווים מכשול להשתתפותם  הגורמים הבאים שציינו כי המנהלים: שיעורי 48 לוח
 פיתוח מקצועי המיועדות למנהליםבפעילויות ל

 חסמים
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 31% 58% 35% 51% אין תמריצים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי

 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% 

(נמצאשיעורגבוהיותרשלמנהליםבבתיספרדובריעברית,48 לוח) ישראלי-במבטפנים

בהשוואהלעמיתיהםבבתיספרדובריערבית,שציינוכחסמיםהיעדרתמריציםלהשתתפות

58%) 31%לעומת והיעדר בהתאמה( מקצועי, )פיתוח ,16%לעומת28%רלוונטי
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) הפיתוחהמקצועי יוקר את שציינו מהם יותר נמוך ושיעור ,15%לעומת7%בהתאמה(,

,בהתאמה(.22%לעומת11%בהתאמה(והיעדרתמיכהממעסיק)

 בין הקודם, המחקר למחזור שאינם2018-ל2013בהשוואה שינויים בישראל נרשמו

עלייה:לדוגמהגדולים,מובהקיםסטטיסטיתגםאםהםנראים בשיעורהמנהלים9%של

פיתוחמקצועי,שלדידםהיעדרתמריציםהיווהחסםלהשתתפותבפעילויותל שלירידהאו

התשעותעבודתםהיוולביןהפיתוחהמקצועיביןזמןבבשיעורהמנהליםשהתנגשות10%

ייםלאומי,במרביתהמדינותלאנרשמושינו-חסםלהשתתפותםבפעילויותאלו.גםבמבטבין

 המחקר. מחזורי הדיווחעלניכרחלצמצוםבפורטוגלבעבורמרביתהחסמיםבין בשיעורי

ובשוםחסםלאנרשמהעלייהבדיווחחסמיםשונים) חסמים, ואילוירידהבדיווחעלשני ,)

ב ביפן, בסלובקיהפינלנדבקוריאה, בו, גידול דווקא חל הפלמית ממשבלגיה בשיעורישל

חסמיםלפחות(.3שונים)עליותחדותבדיווחעלהדיווחעלחסמים

 בין )מהשוואה מורים 43 לוחדיווחי )( מנהלים 48 לוחלדיווחי להשתתפות( חסמים על

עולותפיתוחמקצועיבפעילויותשל החסמיםהראשונה:מספרתובנות. בעבורכלאחדמן

האפשרייםשיעוריהדיווחשלהמוריםגבוהיםמשיעוריהדיווחשלהמנהלים,ומכאןשתפיסת

ל בפעילויות להשתתפות כחסמים הללו מקצועיהגורמים יותרבולטתפיתוח ושכיחה יותר

.פערזהOECD-ואףיותרבממוצעמדינותה,מנהלים.כךבישראלבהשוואהלבקרבמורים

) משפחתיות מחויבויות בשל זמן להיעדר בנוגע בעיקר ו52%בולט מורים 25%-בקרב

בקרבמנהלים(9%-בקרבמוריםו23%שלהפיתוחהמקצועי)גבוההועלותבקרבמנהלים(

חסמיםאלוקשוריםבפעריהגילובפעריהכנסהומצבמשפחתיביןמנהליםומורים.ייתכןש–

אהתובנההשנייההי אודותחסמיםלהשתתפותהקווי ומנהליםעל מורים דיווחי בין דמיון

גםבישראלוגםבמדינות–.הןבקרבמוריםוהןבקרבמנהליםפיתוחמקצועיבפעילויותשל

–OECD-ה )חסם תמריצים העבודהבולטהיעדר שעות בין והתנגשות הסעודית( בערב

גםאפשרOECD-מדינותהב.עיקרייםביפן(הםחסמיםבולטלפיתוחהמקצועי)חסם לציין

שלהפיתוחהמקצועיכחסםנפוץ.העלותהגבוההאת

מומלץ העבודה, שעות לבין מקצועי לפיתוח המוקדש הזמן בין להתנגשות הנוגע בכל

למערכותחינוךלהקצותזמןלפיתוחמקצועישלמוריםומנהליםכחלקמלוחהזמניםהקבוע

אם עבודתם, של ואםוהסדור באלה( וכיוצא סמינרים )השתלמויות, פורמליים באפיקים

 לתמריצים אשר עמיתים(. עם פעולה שיתוף )כגון פורמליים לא למעשה–באפיקים או

 מנהלים–היעדרם של למוטיבציה נוגע הדבר מקצועי, לפיתוח בפעילויות להשתתפות

עוכןלחיפושמעניםלצרכיםומוריםללמידה,לשיפור,להתמודדותמיטביתעםאתגריהמקצו

בכל מתפיסתם גם מושפעת מקצועי בפיתוח להשתתפות המוטיבציה זאת לצד ולקשיים.

הנוגעלהתפתחותםהמקצועיתולהתפתחותהקריירהשלהם,שכןעלפירובקידוםמקצועי

מותנהבפיתוחמקצועי.בהקשרזהחשובלצייןכיהיעדרתמריציםמדווחבישראלבשיעורים

,בעיקרבקרבמנהלים.כרבעמןהמוריםOECD-והיםיותרבהשוואהלממוצעבמדינותהגב

לגורמים קריאה מזמן הדבר רלוונטי. מקצועי פיתוח בנמצא אין כי ציינו המנהלים ומן

הרלוונטייםלהגדילאתהיצעהפעילויות,בדגשעלהפעילויותשצויןכיישבהןצורךרבלשם

 פיתוחמקצועי.


