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 .10פיתוח מקצועי
פיתוח מקצועי  הוא מרכיב חיוני בקריירה של מורים ומנהלים ,ויש בו להבטיח כי לצוות
החינוכי והניהולי עומדים הידע העדכני ,המיומנויות ,המומחיות ,הכישורים והמאפיינים
הייחודים הנדרשים למילוי תפקידם .הפיתוח המקצועי משפיע על עמדותיהם ,נטיותיהם
ותפיסותיהם המקצועיות של מורים ,תחושות המסוגלות ושביעות הרצון שלהם ,ויש בו כדי
למנוע שחיקה ונשירה .כנגזר מכל אלו לפיתוח המקצועי יש גם השפעה מתונה על הישגי
התלמידים .לפיכך ,מערכות חינוך שואפות לספק למורים ולמנהלים הזדמנויות לפיתוח
מקצועי ,ובכך להשפיע במידה רבה על אפקטיביות ההוראה וטיב הניהול .לאלה חשיבות
רבה בעת הנוכחית לנוכח האתגרים הכרוכים בהקניית מיומנויות וכישורים שיכינו את
התלמידיםלחברהשמשנהבמהירותאתפניהואתצרכיה.אפשר לראותבפעילויותלפיתוח
מקצועי שלבנוסףעלרצףשתחילתובהכשרתמוריםטרםכניסתםלמקצוע,דרךהתמחות
עםהכניסהלמקצוע,והמשכובמגווןפעילויותלפיתוחמקצועי – רשמיותולארשמיותכאחד
– העוסקותבמגווןתכניםומשימותהנוגעיםלתפקידהמורהוהמנהל.בבסיסמחקרטאליס
ניצבת הגישה הרואה במורים ובמנהלים "לומדים לאורך החיים" .לאורך הקריירה שלהם
צורכיהם המקצועיים משתנים – בעקבות שינויים במדיניות ובתוכניות לימודים ,בהגדרת
תפקיד,במסגרתהחינוכית,בניסיוןהנצברוכיוצאבזה–ועליהםלזהותולאתראתהמסגרות
והפעילויות שיאפשרו להם להתפתח מבחינה מקצועית ולקבל מענה לצרכים אלו .פעילויות
לפיתוחמקצועי המתקיימותביןכותליביתהספרעשויותלתרוםליצירתתרבותשלפיתוח
מקצועי וחזוןמשותףללמידהבקרבצוותההוראהוהניהול.עלמנהליםלארקלספקלצוות
הזדמנויות ומסגרות לפיתוח מקצועי ,אלא גם להשתתף בפעילויות אלו .עוד חשוב לציין כי
פעילויות לפיתוח מקצועי ניצבות בליבן של רפורמות חינוכיות מצליחות ,ובאופן כללי הן
שכיחות במערכות חינוך שהישגיהן גבוהים 1.אך טבעי הוא אפוא שהשתתפות בפעילויות
לפיתוח מקצועי נקבעה כמדד של מטרות פיתוח בר-קיימא מטעם האו"ם ,והיא עדות
לרלוונטיותהגוברתולחשיבותשלפיתוחמקצועימתמשךלתפקודהמוריםולהתפתחותם 2.
מעבר למידת ההשתתפות של הצוות החינוכי בפעילויות מסוגים שונים לפיתוח מקצועי,
ובחינהשלהתכנים הנפוציםבפעילויות אלולנוכח הצורךשהמורים מביעים בפיתוח מקצועי
בתכניםשונים ,תלויהועומדתשאלתהמאפייניםשלפעילויותמשמעותיותלפיתוחמקצועי.
כמו כן יש חשיבות לאפיון החסמים שעומדים כמכשלה בפני השתתפות מורים בפעילויות
אלו,ומנגדהפעולותשנעשותלעידודההשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי .
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 .10.1פיתוח מקצועי בקרב מורים
השתתפות בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי
כ 96%-מהמוריםבכיתותז'-ט'בישראלהשתתפובפעילויותלפיתוחמקצועי בשנהשקדמה
למועדהמחקר(לוח  3.)37שיעורזהדומהלשיעורהממוצעבמדינותה OECD-(,)94%ולא
נרשם הבדל של ממש בין מגזרי השפה .שיעורים גבוהים במיוחד (כ )99%-נרשמו
באלברטה (קנדה) ,אוסטרליה ,אוסטריה ,שנגחאי (סין) ,ליטא ולטביה ,ואילו בצ'ילה וברזל
(,)87%בערבהסעודית()86%ובצרפת()83%נרשמושיעוריםנמוכים,באופןיחסיכמובן
(תרשים .)32 
לוח  :37שיעורי המורים שהשתתפו בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי
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תרשים  :32שיעורי המורים שהשתתפו בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי – כלל המדינות

מקור למידע,OECD (2019) :תרשיםI.5.1 

שיעורים גבוהים אלו מעידים כי השתתפות תדירה בפעילויות לפיתוח מקצועי היא מרכיב
אינטגרלי במסלול המקצועי ובקריירה של מורים .למעשה ,במדינות רבות השתתפות
בפעילויותלפיתוחמקצועי היא מרכיבחובהבמסלולהמקצועיובקריירהשלמורים(תרשים
 .)33עיגון ההשתתפות של מורים בפעילויות לפיתוח מקצועי במדיניות מערכת החינוך
מבטיחכילכלמורהתהיההזדמנותלכך,אםכדרישתחובהלשםהישארותבמקצוע(ב15-
מדינות) ואם כתנאי לקידום או להעלאה בשכר (ב 10-מדינות ,בכללן ישראל) ,ואם גם וגם
(ב 2-מדינות :ליטא וקזחסטן) .עם זאת ,מדיניות מחייבת בנושא מעידה על גישה ריכוזית,
המאפשרת שיקול דעת מועט בלבד למורה ,לא בנוגע להשתתפות בפעילויות אלא בנוגע
לסוגהפעילותולנושאהפעילות,בהתאםלהעדפותולצרכיםשלהם.ועדיין,עיגוןההשתתפות
במדיניות איננו הכלי היחיד להבטחת השתתפות מורים בפעילויות לפיתוח מקצועי .כך,
בסינגפורובהולנדנרשמושיעוריהשתתפותגבוהיםבפעילויותלפיתוחמקצועי,אףשאיןבהן
דרישה שכזו מן המורים המעוגנת במדיניות משרדי החינוך .בסינגפור ,לדוגמה ,פעילות זו
3

 המורים(והמנהלים)נשאלועלאודותהשתתפותםבפעילותלפיתוחמקצועי בשנהשקדמהלהעברתהסקר.
השיעורהמוצגמתייחסלמוריםשציינולפחותאחתמתוך10אפשרויותשלפעילויותלפיתוחמקצועי .
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מושרשת בחזון הבית ספרי להכשרה מקצועית ובעשייה היום-יומית בבית הספר ,כך
שלמורים מוקצות בכל שנה  100שעות להכשרה ,לפיתוח מקצועי ולהשתתפות ברשתות
וקהילותשלמורים,בהתאםלשיקולדעתם. 
תרשים  :33דרישה להשתתפות מורים בפעילויות לפיתוח מקצועי בבתי ספר ציבוריים
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השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי – לפי מאפייני בית הספר והמורים
עולההשאלה האם ישהבדליםבשיעוריההשתתפות שלמוריםבפעילויותלפיתוח מקצועי
כאשרבוחניםאתמאפייניביתהספרשהםמשתייכים אליו,ובעיקר אתמאפייניהרקעשל
התלמידים בבית הספר .מתן הזדמנויות שוות לפיתוח מקצועי של מורים בבתי ספר שונים
חיוני כדי להבטיח נגישות שוויונית להוראה איכותית לתלמידים מרקעים שונים 4.היבט
משלים לכך הוא האפשרות לפיתוח מקצועי שאיננו מותנה בפרופיל של המורים ובמאפייני
הרקעשלהם(גיל,מגדר,ותק)אומושפעמהם .
כאמור ,כמעט כל המורים בישראל משתתפים בפעילויות לפיתוח מקצועי ,גם אם נרשמו
לעיתים פערים קטנים מאוד אך מובהקים בין בתי ספר בשיעורי ההשתתפות בפעילויות
לפיתוחמקצועי.כךבישראלמוריםבבתיספרעתיריתלמידיםמרקעחברתי-כלכלימוחלש
(יותר מ )30%-נוטים להשתתף בפעילויות לפיתוח מקצועי מעט יותר מעמיתיהם (97%
לעומת  95%בבתי ספר שבהם שיעור התלמידים מרקע מוחלש עומד על פחות מ.)30%-
לעומתזאתלאנמצאהבדלבשיעוריההשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועיביןמוריםבבתי
הספר הנבדלים בשיעור תלמידים מהגרים/עולים או תלמידים עם צרכים מיוחדים ,או לפי
גודלהיישובשביתהספר משויך אליו.גםבממוצעמדינותה OECD-לאנמצאוהבדליםשל
ממש בשיעורי ההשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי בין בתי ספר הנבדלים במאפייני
הרקע של תלמידיהם.משמעותהדבר היא שהבדלים במאפייני בית הספר,מבחינת הרכב
תלמידיהם,אינםמהוויםחסםבפניהשתתפותמוריםבפעילויותלפיתוחמקצועי.לצדזאת,
מן הראוי לציין  כי שיעורי השתתפות גבוהים יותר של מורים בבתי ספר עתירי תלמידים
מרקעחברתי-כלכלימוחלשנרשמוגםבצ'ילה(פערשל)9%וביפן(פערשלכ,)6%-וכמוכן
נרשמושיעוריהשתתפותגבוהיםיותרבבתיספרעתיריתלמידיםעםצרכיםמיוחדים(פער
גדולמ)10%-בברזיל,צ'ילה,בולגריהופורטוגל(פערשלכ 4%-עדכ.)5%-בבתיספראלו
המוריםמתמודדיםעםאתגריהוראהרביםוניכריםיותר,מהשיכוללדחוףמוריםלהשתתף
בהדרכותנוספות .
בבחינתמאפייניהרקעשלהמורים,בישראלנמצאכישיעורהמשתתפיםבפעילויותלפיתוח
מקצועי גבוה מעט יותר בקרב מורים ותיקים ( )97%בהשוואה למורים בראשית דרכם
( .)94%לא נמצא הבדל מובהק בשיעורי ההשתתפות בפילוח לפי מגדר וגיל .ככלל ,גם
4
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במרביתמדינותהOECD-לאנמצאוהבדליםניכריםבשיעוריההשתתפותבפעילויותלפיתוח
מקצועי בפילוח לפי מאפייני הרקע של המורים .בממוצע מדינות ה OECD-אומנם נמצאו
פערים ,אךאלובעיקרםשוליים.רקב 6-מדינות,מלבדישראל,נמצאששיעוריההשתתפות
גבוהיםיותרבקרבמוריםותיקיםבהשוואהלמוריםבראשיתדרכם(פעריםשלכ7%-נרשמו
באיטליה וברומניה); רקב 7-מדינותנמצאששיעורי ההשתתפותנמוכיםיותר בקרבמורים
שגילם 50שניםויותרבהשוואהלמוריםשגילם פחותמ 30-שנים(פערשלכ 9%-במקסיקו
וכ 7%-בצרפת) ,וכן ב 10-מדינות נמצא ששיעורי ההשתתפות גבוהים יותר בקרב מורות
בהשוואהלמורים(פערשלכ13%-בגאורגיהושלכ9%-בבואנוסאיירס(ארגנטינה)) .
מבט-על :הקשר בין המוטיבציה להיות מורה ובין השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי
מאפיין חשוב של מורים ,העשוי לשמש זרז להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ,הוא
המניע שלהם לעסוק בהוראה .מערכות חינוך נוטות לעודד מורים להשתתף בפעילויות
לפיתוח מקצועי  תוך הענקת תמריצים בדמות קידום ,העלאת שכר ,גמולים וכיוצא בזה,
שאפשרלראותבהםסוגשלמוטיבציה"חיצונית".מחקריעברמלמדיםכישימושבתמריצים
מעין אלו עלול להוביל דווקא לירידה בהשתתפות ,שכן הם עלולים לפגוע במוטיבציה
"הפנימית" של המורים ,ובעיקר בצורך שלהם בתחושת שייכות ,כשירות ואוטונומיה .בה
בעת,ההנעהלהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי נשענתלארקעלשיקוליםתועלתניים,
אלאגםעלרצוןאמיתישלהמורהבפיתוחמקצועי ובשיפורההוראהכדילסייעלתלמידים,
לקהילהולחברהכולה .
במחקר טאליס ניסו לעמוד על קשר בין המוטיבציה להיות מורה ,קרי השיקולים שבבסיס
ההחלטה להיות מורה (משתנה מסביר/בלתי תלוי) ,לבין השתתפות בפעילויות לפיתוח
מקצועי (משתנה מוסבר/תלוי) ,תוך בקרה על מאפייני רקע של מורים (כגון מגדר ,ותק
בהוראה והיקףמשרה).כיווןשמןהספרותידועשפיתוחמקצועי אפקטיבייותרכאשרמורים
משתתפים במגוון רחב יותר של פעילויות ,המדד שנבדק הוא מספר הפעילויות לפיתוח
מקצועי שהמורה השתתף בהן בשנה שקדמה לסקר .כמתואר בתת-פרק  ,5.2השיקולים
נחלקולשיקולים"חברתיים"(למשל:הוראהמאפשרתלהשפיעעלהתפתחותילדיםואנשים
צעירים ,לתרום לחברה ולקדם תלמידים משכבות חברתיות מוחלשות – שיקולים שאפשר
לראות בהם עדות למוטיבציה פנימית) ולשיקולים "אישיים"(למשל:הוראה מספקתביטחון
תעסוקתי ,הכנסה הולמת ,לוח זמנים גמיש ועוד – שיקולים שאפשר לראות בהם עדות
למוטיבציה חיצונית) .בישראל וכמעט בכל המדינות שהשתתפו במחקר (חוץ מערב
הסעודית ,דרום אפריקה ואלברטה (קנדה)) ,מורים שהשיקולים החברתיים עמדו בבסיס
החלטתםלהצטרףלמקצוענטולהשתתףביותרפעילויותלפיתוחמקצועי,וזאתגםלאחר
שמּושתת ביקורת על משתני רקע של מורים שמוחזקים קבוע.לעומתזאת ,רק בכרבע מן
המדינות נמצא קשר בין מורים שהשיקולים האישיים עמדו בבסיס החלטתם להצטרף
למקצוע לבין השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ,ללא מגמה אחידה :ב 7-מדינות נמצא
קשרשליליוב 6-מדינות(ובהןגםישראל)נמצאקשרחיובי(אףכיבכל 6המדינותהאלה
עוצמתהקשרנמוכהיותרמהקשרעםשיקולים"חברתיים").מכאןאפשרללמודעלחשיבות
השיקולים ה"חברתיים" להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ,והיותם מוטיב עליו עשויים
להישעןמנהליבתיספר(בטיפוחמוטיבציהזו)ורשויותהחינוךוהמוסדותהמציעיםפעילויות
כאלה(מתןתגמוליםשישמשוגורמימשיכה) .
סוגי הפעילויות לפיתוח מקצועי
במחקר טאליס נשאלו המורים על השתתפותם במגוון סוגים של פעילויות לפיתוח מקצועי.
עם פעילויות אלו אפשר למנות פעילויות רשמיות מובנות (כנסים וימי עיון ,השתלמויות
וקורסים,תוכניות  הסמכהפורמליות)ופעילויותלארשמיות(השתתפותבקהילותמקצועיות,

75

הדרכהשלעמיתיםוצפייהבהם,קריאתספרותמקצועית).חלקןתורמותבעיקרלמיומנויות
התלויות בתוכן (סמינרים ,קריאת ספרות מקצועית) ,וחלקן מקדמות מיומנויות חברתיות
ושיתוף (הדרכה של עמיתים ,קהילות מקצועיות) .השתתפות במגוון פעילויות בעלות
מאפייניםשוניםעשויהלתרוםלפרופילשלםיותרשלמוריםומנהלים. 
בממוצע ,מורים בישראל דיווחו על השתתפות ב 4.5-סוגים שונים של פעילויות לפיתוח
מקצועי בשנה שקדמה להעברת הסקר .ממוצע זה גבוה אך במעט מהממוצע במדינות ה-
 OECD( 4סוגים שונים של פעילויות) .מורים בקזחסטן ,בליטא ,ברוסיה ובשנגחאי (סין)
השתתפו בממוצע בכ 6-סוגים שונים של פעילויות לפיתוח מקצועי ,ואילו מורים בצ'ילה,
בצרפתובפורטוגלהשתתפובממוצעבכ3-סוגיםשלפעילויות. 
לפידיווחיהמוריםבישראל,מתוך הפעילויותלפיתוחמקצועי שבהןהשתתפובשנהשקדמה
למועד המחקר (תרשים  34ולוח  ,)38הפעילויות השכיחות ביותר בישראל הן השתתפות
בהשתלמויות/קורסיםפניםאלפנים( 82%מהמוריםדיווחועלכך)וקריאתספרותמקצועית
(,)71%ואילוהפעילויותהשכיחותפחותהןתוכנית הסמכהפורמלית(,)26%סיוריםבבתי
ספר אחרים ( )25%וסיורים בארגונים עסקיים ,בארגונים ציבוריים ,בעמותות או בארגונים
מהמגזר השלישי(.)15%שיעוריההשתתפותבשארהפעילויותלפיתוחמקצועי הםבטווח
הבינייםועומדיםעלכ50%-עד.55%
תרשים  :34שיעורי המורים שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי – לפי סוג הפעילות

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.7

תמונה דומה באופן יחסי נרשמה גם בממוצע מדינות ה ,OECD-מבחינת מדרג הפעילויות
לפיתוח מקצועי על פי מידת השתתפות המורים בהן ,אם כי לרוב שיעורי הדיווח על
השתתפות גבוהים יותר בישראל (תרשים  .)34הדבר ניכר בעיקר בהשתתפות בתוכנית
הסמכה פורמליתכגון לימודיםלקראת תואר( 26%בישראללעומת  15%בממוצע מדינות
ה ,)OECD-בקהילה מקצועית של מורים ( 53%לעומת  ,40%בהתאמה),
ובהשתלמויות/קורסיםמקוונים(52%לעומת,36%בהתאמה).שיעוריהדיווחעלקריאהשל
ספרותמקצועיתועלהשתתפותבסיוריםדומיםבישראלובממוצעמדינותה.OECD- 
קיימים הבדלים בין מדינות בסוגי פעילויות לפיתוח מקצועי שהמורים השתתפו בהן .כך,
לדוגמה,עלהשתתפותבהשתלמויותוקורסיםפניםאלפניםדיווחויותר מ 90%-מהמורים
באוסטריה ,באוסטרליה ,בלטביה ,בסינגפור ,בסלובניה ובליטא ,לעומת רק כמחצית
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מהמוריםבצרפתוברומניהוכשלישמהמוריםביפן; ועלקריאתספרותמקצועיתדיווחויותר
מ 90%-מהמורים בקרואטיה ,באסטוניה ,בליטא ,ברוסיה ,בשנגחאי (סין) ,בסלובניה
ובווייטנאם ,לעומת פחות ממחצית מהמורים בצ'ילה ,בצרפת ,במלטה ,בערב הסעודית
ובספרדורקכרבעמהמוריםבאיטליה.סוגיפעילויותאלונחשביםמסורתיים,ועיקרהביקורת
המוטחתבהםעוסקתבמקומושל המורהבתהליךהבנייתהידע– פסיביולאפעיל.אומנם
הןנפוצותמאודונמצאויעילותבחיזוקהידעהתוכניהדרושלמורים,אךהןלרובמנותקותמן
ההקשרהביתספריומההוראהבכיתתהלימוד. 
מקובללראותבגישותמעוגנותביתספרגורםשישבכוחו לשלבביןניסיוןבהוראה,הקשר
ביתספריויחסיםביןמוריםעמיתיםכדילשפראתאיכותההוראה.עלהדרכהשלעמיתים
וצפייהבהםו/אוהתבוננותעצמיתכחלקממערךפורמליבביתהספרדיווחוכ 85%-עדכ-
 95%מן המורים באיחוד האמירויות הערביות ,בשנגחאי (סין) ובקזחסטן ,לעומת כ20%-
בלבדואףפחותמקרבהמוריםבצרפת,בספרד,בפינלנדובטורקיה.גםהשתתפותבקהילות
מקצועיות של מורים מעוגנות בעשייה הבית ספרית ,והן לא רק חדשניות ,אלא גם יוצרות
סביבה המעודדת מורים עמיתים ומנהלים לשתף פעולה ,ידע וניסיון ,תוך הבניה משותפת
של ידע וחדשנות פדגוגית וכן הענקת תמיכה המותאמת לצורכי המורים .על השתתפות
בקהילותמקצועיותדיווחוכ75%-מןהמוריםבקזחסטןובווייטנאם,לעומתפחותמ20%-מן
המורים בצ'ילה ובפורטוגל .על אף האמור לעיל ,פעילויות אלו נפוצות פחות יחסית ,בוודאי
בהשוואהלפעילויותהמסורתיותיותר. 
לוח  :38שיעורי המורים שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי – לפי סוג הפעילות
סוג הפעילות לפיתוח מקצועי
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33%
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השתלמויות/קורסים פנים אל פנים
קריאת ספרות מקצועית
ימי עיון בנושא חינוך שבהם מורים ,מנהלים ו/או
חוקרים מציגים את המחקר שלהם או דנים בסוגיות
בנושאי חינוך
השתתפות בקהילה מקצועית של מורים
השתלמויות/קורסים מקוונים
הדרכה של עמיתים וצפייה בהם ו/או התבוננות
עצמית ,כחלק ממערך פורמלי של בית הספר
תוכנית הסמכה פורמלית
סיורים בבתי ספר אחרים
סיורים בארגונים עסקיים ,בארגונים ציבוריים,
בעמותות או בארגונים מהמגזר השלישי
אחר

שיעוריההשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי בקרב מוריםבבתיספרדובריערביתדומים
לשיעוריםהמקביליםבבתיספרדובריעבריתאוגבוהיםמהם(לוח  .)38הפעריםהגדולים
ביותר נרשמו בהשתתפות בתוכנית הסמכה פורמלית ובימי עיון (פערים של כ )15%-וכן
בהשתתפותבסיוריםבארגוניםשוניםובהדרכהשלעמיתים(פעריםשלכ.)10%- 
מאפיינים של פעילויות משמעותיות לפיתוח מקצועי
מערכותחינוךברחביהעולםשואפותלזהותאתהמרכיביםוהמאפייניםשלפעילויותלפיתוח
מקצועי שישלהןתרומהשלממשלתהליכיההוראהולתוצריהלמידה.מיקודבמאפייניםאלו
עשוי להגביר את היעילות של פעילויות לפיתוח מקצועי ואף לצמצם עלויות הכרוכות
בפעילויות שאינן אפקטיביות .מחקר טאליס מאפשר לקובעי המדיניות ללמוד על שיעור
המורים אשר דיווחו כי להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי בשנה שקדמה להעברת

77

הסקר הייתה השפעה חיובית על ההוראה שלהם ,ועל מאפייני המפתח של פעילויות
משמעותיות אלו ,לתפיסת המורים .לא זו בלבד אלא שהמחקר אף בוחן קשר בין תפיסת
ההשפעה החיובית של פעילויות לפיתוח מקצועי ובין שלושה מדדי תוצאה של המורים:
תחושתמסוגלות,שביעותרצוןוהפעלהשלפרקטיקותהחיוניותלקידוםלמידהמשמעותית .
כ 80%-מן המורים בישראל ,ללא הבדל ניכר בין מגזרי השפה ,דיווחו כי להשתתפות
בפעילותלפיתוחמקצועיהייתההשפעהחיוביתעלההוראהשלהם,בדומהלשיעורהממוצע
במדינות ה OECD-(לוח  .)39כ 90%-ואף יותר מן המורים באלברטה (קנדה) ,אוסטרליה,
בואנוס איירס (ארגנטינה) ,יפן ,סינגפור וטאיוואן דיווחו על כך ,לעומת כ 70%-בלבד מן
המוריםבבלגיה,בולגריה,צרפת,מלטהודנמרק. 
לוח  :39שיעורי המורים שדיווחו כי להשתתפות בפעילות לפיתוח מקצועי הייתה השפעה
חיובית על ההוראה שלהם
ההיגד
להשתתפות בפעילות לפיתוח
השפעה חיובית על ההוראה
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לפני המורים שציינו כי השתתפו בפעילות משמעותית לפיתוח מקצועי הוצגו  12מאפיינים,
שבספרותהמקצועיתנמצאוקשוריםלפיתוחמקצועי יעילומשמעותי.הללומסווגיםלארבע
קטגוריות או לארבעה היבטיםמרכזיים :מיקודבתוכן,התבססותעללמידה פעילה ושיתוף
פעולה,פעילותממושכתופעילותמעוגנתבביתהספר(תרשים 35ולוח .)40 
בבחינת מאפייני הפעילויות לפיתוח מקצועי שיש להן השפעה חיובית ניכרת על ההוראה
נראה ששיעורים גבוהים מקרב המורים בישראל ציינו מאפיינים הנוגעים למיקוד בתוכן .מן
הספרות המקצועית עולה שמאפיין מרכזי של פעילויות משמעותיות ואפקטיביות לפיתוח
מקצועי הוא היותן ממוקדות בתוכן ,עם קישור לנושא הלימוד ולתוכנית הלימודים ,כך שהן
מאפשרות למורים הבנה טובה יותר של מקצוע הלימוד ,והן עולות בקנה אחד עם הידע
הקודם ועם הניסיון של המורים ,וכן עם צורכיהם וציפיותיהם .לצד אלו נדרש שהפעילות
תהיה מובנית היטב ,כך שתקשר בין הידע (הקודם והחדש) של המורים לבין פרקטיקות
כיתתיות ומדדי תוצאה ניתנים למדידה .המורים בישראל ציינו בעיקר התאמה לצרכיו
האישייםשלהמורהבכלהנוגעלהתפתחותוהמקצועית(,)90%הסתמכותעלידעקודםשל
המורה ( )85%והיות הפעילות מובנית היטב ( ,)84%ופחות מכך מיקוד בתוכן הנחוץ
להוראת המקצוע ( )70%(תרשים  .)35נראה כי התאמה לצורכי ההתפתחות המקצועית
מרכזיתיותרבעיני מוריםבישראללעומתעמיתיהםבמדינותה OECD-( 90%לעומת,78%
בהתאמה) ,וכך גם היות הפעילות מובנית היטב ( 84%לעומת  ,76%בהתאמה) ,ואילו
הסתמכותעלידעקודםדווחהבשיעוריםגבוהיםיותרבמדינותהOECD-(91%לעומת85%
בישראל) .היבטים שלמיקודבתוכן צוינו בשיעורים גבוהיםבמיוחד על ידי מוריםבשנגחאי
(סין),בווייטנאםובדרוםאפריקה,ואילוביפןובבולגריההםצוינובשיעוריםהנמוכיםביותר .
היבטים נוספים של פעילות משמעותית לפיתוח מקצועי נוגעים ללמידה פעילה ולשיתוף
פעולה (תרשים  .)35למידה פעילה היא גישה פדגוגית שבמרכזה הלומד ,אשר ממלא
תפקיד פעיל בהבניה של הידע שלו .מרכיב חיוני בהוראה פעילה הוא שיתוף פעולה בין
עמיתים ולמידה שיתופית .שיתוף פעולה בין עמיתים לומדים נחשב לעיתים קרובות גישה
יעילה וחסכונית לפיתוח מקצועי ,בהשוואה לחלופות כקורסים והשתלמויות ,כיוון שהוא
מאפשרלמידההמבוססתעלרישותלאפורמליבתוךבתיספר.בישראל,כ 85%-מהמורים
שהשתתפו בפעילויות משמעותיות דיווחו על הזדמנויות ל -(א) יישום ידע ורעיונות בכיתה;
(ב)למידהפעילה; (ג)למידהשיתופית ,ואילו 75%דיווחועלמיקודבחדשנות.חוץמבסעיף
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הראשון ,שיעורי הדיווח בממוצע מדינות ה OECD-נמוכיםבכ .10%-היבטים שלהתבססות
עללמידהפעילהולמידהשיתופיתצוינובשיעוריםגבוהיםבמיוחדעלידימוריםבקולומביה,
באיחוד האמירויות הערביות ,בווייטנאם ובדרום אפריקה ,ואילו ביפן ,בדנמרק ,באיסלנד
ובצ'כיההםצוינובשיעוריםהנמוכיםביותר. 
להיותה של הפעילות ממושכת ומתמשכת חשיבות רבה בעיני מרבית המורים בישראל,
וחשיבותפחותהמזובעיניהמוריםבממוצעמדינותהOECD-(תרשים .)35בישראל,כ80%-
מן המורים ייחסו חשיבות לכך שהפעילות יצרה הזדמנויות לפעילויות המשך ()80%
ושהפעילותהתקיימהלאורךתקופהממושכת(,)77%וזאתלעומתכמחציתמהמוריםבלבד
ואף פחות מכך בממוצע מדינות ה OECD-( 52%ו ,41%-בהתאמה) .למעשה ,ישראל היא
אחת משתי המדינות שבהן צוינו היבטים של פעילות ממושכת בשיעורים גבוהים במיוחד,
לצדוייטנאם,ואילוביפן,בבלגיהובצרפתהיבטיםאלוצוינובשיעוריםהנמוכיםביותר. 
עוד נודעת חשיבות לעיגון הפעילות בבית הספר ,בעיקר לנוכח העובדה שההקשר הבית
ספריומאפייניהרקע של צוותהמוריםמעצבים את הפרקטיקות ואתדרכיההוראהבכיתה
ומשפיעים עליהן .רק כמחצית מהמורים בישראל ייחסו חשיבות לכך שהפעילות התקיימה
בביתספרם( ,)55%ופחותממחציתמהמוריםציינואתהעובדהשהפעילות שהשתתפובה
כללה את מרבית עמיתיהם מבית הספר ( .)42%שיעורים אלו דומים יחסית לשיעורים
המקבילים בממוצע מדינות ה OECD-( 47%ו ,40%-בהתאמה) (תרשים  .)35היבטים של
עיגוןהפעילותבביתהספרצוינובשיעוריםגבוהיםבמיוחדעלידימוריםבאיחודהאמירויות
הערביותובווייטנאם,ואילובאוסטריה,קרואטיהוצרפתהםצוינובשיעוריםהנמוכיםביותר .
תרשים  :35שיעורי המורים שציינו את המאפיינים שלהלן בנוגע לפעילויות פיתוח
מקצועי שיש להן השפעה חיוביות על ההוראה
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חשוב לציין כי דיווחים בשיעורים נמוכים על מאפיין מסוים יכולים לנבוע ממספר סיבות.
האחת,מאפייןזהמוטמע רקבמיעוטהפעילויותלפיתוחמקצועי.השנייה,המאפייןמוטמע
בהיקף נרחב אך מורים לא מייחסים לו חשיבות כמאפיין מרכזי של פעילות משמעותית או
ככזה שרלוונטי לעובדת היותה של הפעילות משמעותית עבורם .כך או כך ,מן הממצאים
עולה בבירור כי הן בישראל והן במדינות ה OECD-שיעורים גבוהים מקרב המורים ציינו
היבטיםשלמיקודבתוכן,התבססותעללמידהמשמעותיתושיתוףפעולה,ושיעוריםנמוכים
יותרמקרבהמוריםציינוהיבטיםהנוגעיםלעיגוןהפעילותבביתהספרכהיבטיםמרכזייםשל
פעילויותשישלהןהשפעהחיוביתעליהם.היבטיםהנוגעיםלמשךהפעילותצוינובעיקרעל
ידימוריםבישראל,והרבהפחותמכךעלידימוריםבממוצעמדינותה .OECD-
שיעוריהמוריםשציינואתהמאפייניםהשוניםשלפעילותמשמעותיתגבוהיםמעטיותר,על
פי רוב ,בבתי ספר דוברי ערבית בהשוואה לבתי ספר דוברי עברית (לוח  .)40הפערים
הגדוליםביותרניכרובמאפייניםהנוגעיםלמיקוםההשתלמותבביתהספרשבומלמדיםלצד
העמיתים .שיעוריהדיווחבקרבמוריםבבתיספרדובריעבריתדומיםלשיעוריםהמקבילים
בממוצעה,OECD-ואילובבתיספרדובריערביתהםגבוהיםיותרבכ.30%-פעריםניכרים
נרשמו גם במאפיינים של מיקוד בחדשנות בהוראה (פער של  ,)17%מיקוד בתוכן הנחוץ
להוראת המקצועות ויצירת הזדמנויות לפעילויות המשך (פער של  9%כל אחד) ,ומתן
הזדמנויותלתרגלוליישםידעורעיונותחדשיםבכיתה(פערשל .)8%
לוח  :40שיעורי המורים שציינו את המאפיינים שלהלן בנוגע לפעילויות פיתוח מקצועי
שיש להן השפעה חיוביות על ההוראה
כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

81%

82%

81%

83%

90%
85%
84%

78%
91%
76%

89%
84%
85%

92%
87%
82%

70%

72%

68%

77%

87%

86%

85%

93%

מתן הזדמנויות ללמידה פעילה

86%

78%

85%

89%

מתן הזדמנויות ללמידה שיתופית

82%

74%

80%

86%

מיקוד בחדשנות בהוראה

75%

65%

70%

87%

יצירת הזדמנויות לפעילויות המשך

80%

52%

77%

86%

התקיימה לאורך תקופה ממושכת

77%

41%

76%

79%

התקיימה בביה"ס שלי

55%

47%

48%

76%

כללה את רוב העמיתים מביה"ס שלי

42%

40%

33%

66%

מאפיין של פעילות פיתוח מקצועי משמעותית

פעילות
מעוגנת
בביה"ס

פעילות
ממושכת
ומתמשכת

פעילות מבוססת
למידה פעילה
ושיתוף פעולה

פעילות
ממוקדת
בתוכן

השפעה חיובית של פעילות לפיתוח מקצועי על
ההוראה
התאמה לצורכי הפיתוח המקצועי האישיים
הסתמכות על הידע הקודם
מובנית היטב
מיקוד בתוכן הנחוץ להוראת המקצועות
שאני מלמד
מתן הזדמנויות לתרגל/ליישם ידע ורעיונות
חדשים בכיתה
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מבט-על :קשר בין השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי לבין תחושת מסוגלות ושביעות
רצון
מממצאימחקרטאליסהקודם( )2013אפשר ללמודשהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי
תורמת לא רקלידע ולכישורים של המורים ,אלא גם לתחושת המסוגלות שלהם ולשביעות
רצונםמעבודתם,ואלובתורםעשוייםלהשפיעעלההתמדהשלהם במקצוע.במחזורמחקר
זה ניסו לעמוד על הקשר בין השתתפות בפעילות משמעותית של פיתוח מקצועי (משתנה
מסביר/בלתי תלוי) לבין שביעות רצון של המורים מהעבודה ותחושת החוללות העצמית
שלהם(משתניםמוסברים/תלויים) ,תוךבקרהעלמאפיינירקעשלהמורים(כגוןמגדר,ותק
בהוראה ו היקף משרה) ומאפייני כיתה (גודל כיתה ,שיעור תלמידים תת-משיגים מבחינה
לימודית או תלמידים עם בעיות התנהגותיות) .בישראל ובמרבית המדינות שהשתתפו
במחקר נמצא קשר חיובי בין השתתפות בפעילות משמעותית של פיתוח מקצועי לתחושת
החוללות העצמית (הקשר נמצא ב 46-מדינות מתוך ה 48-שהשתתפו במחקר) ושביעות
הרצון מהעבודה (ב 33-מדינות) .כך ,מורים שהשתתפו בשנה שקדמה למחקר בפעילות
לפיתוחמקצועי שהייתהמשמעותיתלהוראהשלהםבכיתהנוטיםלהיותמרוציםיותרובעלי
תחושת חוללות עצמית גבוהה יותר .אף כי נדרשת זהירות בהסקת מסקנות בדבר קשר
סיבתי,ממצאזהמחזקאתהחשיבותהמיוחסתלהשתתפותבפעילותמשמעותיתשלפיתוח
מקצועילהגברתשביעותהרצוןשלמוריםוחיזוקתחושתהמסוגלותשלהם .
תכנים שנכללו בפעילויות לפיתוח מקצועי
מידעמשווהעלהתכניםבפעילויותלפיתוחמקצועי שהמוריםהשתתפובהןעשוילשפוךאור
לא רק על היצע נושאי הפעילויות לפיתוח מקצועי ,אלא גם על הנושאים שמעסיקים מורים
ושבהםהםבוחריםלהתמקצעולהתפתח.במחקרהתבקשוהמוריםלצייןבנוגעל14-תכנים
שונים אם הם נכללו בפעילויות לפיתוח מקצועי שבהן השתתפו בשנה שקדמה לעריכת
הסקר.תחילהנבחןאתהמידעהעולהמניתוחהשאלההעוסקתבתכניםשנכללובפעילויות
לפיתוחמקצועי,וזאתכדיללמודעלהתכניםהנפוציםיותרונפוציםפחותבישראלובמדינות
השונות .בהמשךהפרקנצליב אתהמידע על נושאי הפיתוח המקצועי עם הנושאים שבהם
יש למורים צורך נוסף בפיתוח מקצועי ,וכן עם תחושת המסוגלות שלהם בכל נושא ומידת
היישום של הנושא בהוראה ,ובכך נשפוך אור על פערים חשובים ועל אפיקים לפעולה
בנושאיםספציפיים. 
בישראל,התכניםהנפוציםביותראשרנכללובפעילויותלפיתוחמקצועי שהמוריםהשתתפו
בהןבמהלךהשנהשקדמהלמחקרנוגעיםישירותלתחוםהדעתשהמוריםמלמדים(תרשים
 36ולוח  ,)41קרימיקודבהיבטיםשל'ידעהבנה' ו'כישוריםפדגוגיים' בהוראתתחוםהדעת
(כמעט  80%מן המורים דיווחו על כך) .שני נושאים אלו הם גם הנפוצים ביותר בפיתוח
מקצועי בממוצע מדינות ה OECD-(וכך היה גם במחזור המחקר הקודם) ,ובעיקר במדינות
כגוןלטביה,שנגחאי(סין),טאיוואןווייטנאם,שבהןיותרמ90%-מהמוריםדיווחועלכלאחד
מהתכניםהללו.כשנישלישיםמןהמוריםבישראלדיווחוכיבפעילויותלפיתוחמקצועי שבהן
השתתפונכללותכניםהנוגעיםל'דרכיםהערכת תלמידים','מיומנויותתקשובלצורכיהוראה'
ו'ידע והבנה של תוכנית הלימודים' .לעומת זאת ,תכנים הנוגעים לרב-תרבותיות ,כגון
'תקשורת עם אנשים מתרבויות/ממדינות שונות' או 'הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-
לשונית'נכללובפעילויותלפיתוחמקצועי שהשתתפובהןרקכחמישיתמןהמורים,והםגם
התכנים הנפוצים פחות בממוצע מדינות ה OECD-(כ .)20%-במדינות המתמודדות באופן
מסורתי ולאורך זמן עם נושאים של שונות ומגוון באוכלוסייה ,נושאים אלו נפוצים יותר
בפעילותלפיתוחמקצועי(כמחציתמהמוריםבדרוםאפריקהוכשנישלישיםמהמוריםבאיחוד
האמירויות הערביות דיווחו על כך ,ושיעורים גבוהים יחסית נרשמו גם באלברטה (קנדה),
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בניוזילנד,בשנגחאי(סין),בארצותהבריתובווייטנאם).הנושא'הוראהלתלמידיםעםצרכים
מיוחדים'נכללבפעילויותשהשתתפובהןרקכשלישמהמוריםבישראל.שארהתכניםנכללו
בפעילויותלפיתוחמקצועישהשתתפובהןשיעוריבינייםשלכ35%-עדכ60%-מןהמורים. 
תרשים  :36התכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי שהמורים השתתפו בהן
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ככלל ,מדרג התכנים על פי שכיחותם בפעילויות לפיתוח מקצועי בישראל דומה למדרג
בממוצעמדינותה ,OECD-ועלפירובלאנרשמופעריםניכריםבשיעוריהמוריםשדיווחועל
הכללת התוכן בפעילות (תרשים  .)36עם זאת אפשר לזהות מספר תכנים שנפוצים יותר
בפעילויותלפיתוחמקצועיבישראל,בהשוואהלממוצעבמדינותה,OECD-ובהם'ניהולוארגון
בביתהספר'( 37%לעומת  ,22%בהתאמה) ,'הוראתכישורילמידה'( 60%לעומת ,48%
בהתאמה),'שיתוףפעולהביןהמוריםלהורים'( 44%לעומת,35%בהתאמה),ו'מיומנויות
תקשוב לצורכי הוראה' ( 69%לעומת  ,60%בהתאמה) .מאידך ,הנושא 'הוראה לתלמידים
עם צרכים מיוחדים' נפוץ פחות בפעילויות לפיתוח מקצועי בישראל ( 33%לעומת ,43%
בהתאמה) .
במבטפנים-ישראליניכרכיעלאףמדרגדומהיחסיתשלהתכניםלפישכיחותםבפעילויות
לפיתוחמקצועי,שיעוריהדיווחעלהכללתהתכניםבפעילויותגבוהיםהרבהיותרבבתיספר
דוברי ערבית (לוח  ,)41בהשוואה לבתי ספר דוברי עברית ,ואפשר לייחס זאת להבדלי
תרבותבדגמיההשבה. 
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לוח  :41התכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי שהמורים השתתפו בהן
תכנים בפעילות לפיתוח מקצועי
ידע והבנה בתחומי הדעת שאני מלמד
כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי הדעת שאני
מלמד
דרכים להערכת תלמידים
מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה
ידע והבנה של תוכנית הלימודים
הוראת כישורי למידה
התנהגות התלמידים וניהול הכיתה
ניתוח מידע מתוך הערכות התלמידים ושימוש בו
שיתוף פעולה בין המורים להורים
הוראה פרטנית
ניהול וארגון בבית הספר
הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים
הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית
תקשורת עם אנשים מתרבויות שונות/ממדינות שונות
אחר

בתי"ס
דוברי
עברית
78%

בתי"ס
דוברי
ערבית
83%
82%
80%
78%
75%
67%
73%
68%
67%
62%
60%
38%
35%
33%
35%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

79%

76%

79%

73%

78%

69%
69%
67%
60%
56%
48%
44%
41%
37%
33%
21%
19%
26%

65%
60%
65%
48%
50%
47%
35%
47%
22%
43%
22%
19%
28%

65%
65%
64%
58%
50%
41%
37%
33%
30%
31%
17%
14%
23%

שינויים לאורך זמן בהשתתפות מורים בפיתוח מקצועי בתכנים שונים ,וכן שינויים בצורך
לפיתוח מקצועי בנושאים שונים ,עשויים לשקף שינויים בתוכניות לימודים ,ברפורמות
חינוכיות ועוד .מחקר טאליסמאפשרלעמודעל שינויים בהשתתפות בפיתוח מקצועי ב11-
(מתוך  )14תכנים ,ועל שינויים בצרכים לפיתוח מקצועי ב 5-תכנים (ראו להלן) .בין מחזור
מחקר  2013ל 2018-(תרשים  ,)37בעבור למעלה ממחצית התכנים שנכללו בפעילויות
לפיתוחמקצועיבהןהשתתפוהמוריםנרשמהבישראלעלייה .
תרשים  :37שינוי בין מחזורי מחקר טאליס בתכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי
שהשתתפו בהן מורים – בישראל
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כך נרשמה בישראלעלייהבשיעורהמוריםשהשתתפובפעילויותלפיתוחמקצועי שכללואת
התכנים 'הוראת כישורי למידה' (עלייה של  ,)16%'דרכים להערכת תלמידים' (,)13%
'התנהגות התלמידים וניהול הכיתה' ( ,)11%'ניהול וארגון בבית הספר' ( ,)9%'מיומנויות
תקשוב לצורכי הוראה' ( ,)9%'כישורים פדגוגיים בהוראת תחום הדעת' ( )5%ו'הוראה
בסביבה רב-תרבותית אורב-לשונית'(.)4%בשיעורי המורים שהשתתפובפעילויות שכללו
את שארהתכניםלאחלשינוישלממש.במבטבין-לאומי,ב 27-מדינות(אויותר)נרשמה
עלייה בשיעורי המורים שהשתתפו בפיתוח מקצועי בתכנים 'דרכים להערכת תלמידים',
'הוראת כישורי למידה' ,'התנהגות תלמידים וניהול כיתה' ו'הוראה לתלמידים עם צרכים
מיוחדים'.גםבעבורשארהנושאיםנרשמועלפירובעליותבשיעוריההשתתפותבחלקלא
מבוטלשלהמדינות,ואילוביותרמ5-מדינותלאנרשמהירידהבשיעוריההשתתפותאףלא
באחדמןהנושאים.
הצורך בפעילויות לפיתוח מקצועי
המוריםנשאלו באיזומידה יש להםכיום צורךבפיתוח מקצועי בכל אחדמןהתכנים הללו.
מידע זה מעניק לקובעי המדיניות ולמעצביה תמונה ממקור ראשון על אודות הצרכים של
המוריםואפיקיהפעולההנדרשיםכדילענות עלצרכיםאלו.להלןשיעוריהמוריםשדיווחוכי
ישלהם"צורךרב"בפיתוחמקצועיבנושאמסוים(מתוךארבעאפשרויותתשובה:"איןליכל
צורך","צורךמועט","צורךבינוני"ו"צורךרב") .
בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-נמצאה תמונה דומה בעיקרה בנוגע לנושאים בצמרת
ובתחתיתשלמדרגהנושאיםשישבהםצורךרבבפיתוחמקצועי(תרשים  .)38
תרשים  :38שיעורי המורים שיש להם כיום צורך רב בפיתוח מקצועי בתחומים שונים

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.21



84

שיעורגבוה יחסיתשלמוריםבישראלובממוצעמדינות ה OECD-הביעוצורךרבלהתפתח
בנושאים'מיומנויותתקשובלצורכיהוראה'(29%ו,18%-בהתאמה),'הוראהלתלמידיםעם
צרכיםמיוחדים' ( 25%ו,22%-בהתאמה)ו'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה' ( 22%ו,14%-
בהתאמה).שיעוריםגבוהיםשלמוריםבישראלהביעוצורךרבלהתפתחגםבנושא'הוראת
כישורילמידה' (,)25%ובמדינותה OECD-הובעצורךרבלהתפתחבנושא'הוראהבסביבה
רב-תרבותיתאורב-לשונית'(15%מהמורים).ייתכןשהצורךהרבשלמוריםלפיתוחמקצועי
בנושאיםאלומשקףאתהאתגריםהניצביםלפניהםבדמותהוראהבכיתותשנעשותמגוונות
יותר מבחינת הרכב תלמידיהן ,ודרישה גוברת לעדכון הוראה תוך תיווך ,תרגול והקניית
מיומנויותהמאהה 21-כגוןכישורילמידה,תקשובועוד.לעומתזאת,שיעורנמוךיחסיתשל
מורים בישראל ובממוצע מדינותה OECD-הביעו צורךרבלהתפתח בנושא 'ידע והבנה של
תוכנית הלימודים' ( 13%ו ,8%-בהתאמה) ,וכןבקרבמורי ישראלבנושא 'הוראה פרטנית'
()12%ובקרבמוריםבמדינותהOECD-בנושא'ניהולוארגוןביתהספר'( .)8%
במבט פנים-ישראלי ,על פי רוב נרשמו שיעורים דומים של מורים בשני מגזרי השפה אשר
ציינוצורךרבבפיתוחמקצועי בתחומיםהמוצגיםלהלן (לוח .)42עםזאת,בבתיספרדוברי
עבריתשיעורגבוהיותרשלמוריםהביעוצורךרבבפיתוחמקצועיבנושא'כישוריםפדגוגיים
בהוראתתחוםהדעת' ( 20%לעומת 14%בבתיספרדובריערבית),ואילובבתיספרדוברי
ערביתשיעורגבוהיותרשלמוריםהביעוצורךרבבפיתוחמקצועיבנושאים'הוראהבסביבה
רב-תרבותית או רב-לשונית' ( 23%לעומת  14%בבתי ספר דוברי עברית) ו'תקשורת עם
אנשים מתרבויות שונות או מדינות שונות' ( 22%לעומת  ,13%בהתאמה) .לא זו בלבד
שלמורים בבתי ספר דוברי ערבית יש צורך רב יותר בפיתוח מקצועי בשני נושאים אלו,
בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית ,אלא שהם גם משתתפים יותר בפעילויות
לפיתוח מקצועי בנושאים אלו(לוח  .)41ובכלזאת מסתמןכי קיים מחסורבהיצע פעילויות
לפיתוח מקצועי בתחומים אלו של רב-תרבותיות ,בהשוואה לתחומים אחרים ,שכן על אף
הצורךהגבוה יחסית בפיתוח מקצועי ,שיעוריהמורים שהשתתפובפיתוח מקצועי בנושאים
אלונמוכיםיחסית. 
לוח  :42שיעורי המורים שיש להם כיום צורך רב בפיתוח מקצועי בתחומים שונים
תכנים בהם יש צורך רב בפיתוח מקצועי
מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה
הוראת כישורי למידה (למשל יצירתיות ,חשיבה
ביקורתית ,פתרון בעיות)
הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים
התנהגות התלמידים וניהול הכיתה
ניתוח מידע מתוך הערכות התלמידים ושימוש בו
כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי הדעת שאני
מלמד
דרכים להערכת תלמידים
הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית
שיתוף פעולה בין המורים להורים
ידע והבנה בתחומי הדעת שאני מלמד
תקשורת עם אנשים מתרבויות שונות או ממדינות
שונות
ניהול וארגון בבית הספר
ידע והבנה של תוכנית הלימודים
הוראה פרטנית
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לאזובלבד שקיימיםהבדליםביןמדינותבשיעוריבמוריםשהביעוצורךרבבפיתוחמקצועי
בנושא 'הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים' (פחות מ 10%-מהמורים בארה"ב ובאנגליה
לעומת יותר מ 50%-מהמורים במקסיקו ,בקולומביה ובברזיל) ,אלא שגם קיימים הבדלים
בתוךמדינה בהתאם למאפייני רקע של מורים .כך ,בישראל השיעורים גבוהים יותר בקרב
מוריםשגילםפחות מ 30-שנים ( 33%לעומת 18%בלבדבקרבמוריםבני  50שניםויותר.
מגמה דומה נמצאה ב 30-מדינות נוספות) ,ובקרב מוריםבראשית דרכםבמקצוע ההוראה
( 29%לעומת 24%בקרבמוריםותיקים.מגמהדומהנמצאהב 27-מדינותנוספות).ב26-
מדינות,אךלאבישראל,נמצאשהשיעוריםגבוהיםיותרבקרבמורותבהשוואהלמורים.כמו
כן נמצאו הבדלים בשיעורי הדיווח על צורך רב בפיתוח מקצועי בנושא זה לפי מאפייני
התלמידיםבביתהספר .ב 8-מדינות,שישראלאינה נמניתעימן,שיעור המוריםגבוהיותר
בבתיספרעתיריתלמי דיםעםצרכיםמיוחדים(בהשוואהלשיעורהמוריםשהביעוצורךזה
בבתי ספר שבהם שיעור נמוך של תלמידים עם צרכים מיוחדים) ,ורק בקולומביה התמונה
הפוכה,קרישיעורהמוריםשהביעוצורךבפיתוחמקצועי בנושאזהגבוהיותרדווקאבבתי
ספרמעוטיתלמידיםעםצרכיםמיוחדים.ייתכןשהדברמשקףהבדליםביןמוריםבבתיספר
שוניםמבחינתהנגישותלפיתוחמקצועי בנושא,ומהווהתמרורלמעצבימדיניותבדברמתן
הכנהותמיכהלמוריםבבתיספרשונים .
בהשוואה למחזור המחקר הקודם ,בישראל נרשמה בין  2013ל 2018-עלייה בשיעור
המורים שציינו צורך רב בפיתוח מקצועי בכמה נושאים :'דרכים להערכת תלמידים' (עלייה
של  ,)7%'מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה' (עלייה של  ,)5%'ניהול וארגון בבית הספר'
(עלייה של  ,)5%'הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית' (עלייה של  )4%ו'הוראה
לתלמידים עם צרכים מיוחדים' (עלייה של  .)5%שלא במפתיע ,כל הנושאים הללו ,למעט
האחרון ,נמנים גם עם הנושאים שנרשמה בהם עלייה בשיעור ההשתתפות בפעילויות
לפיתוח מקצועי בתקופה האמורה .מעניין לציין כי דווקא בשני הנושאים האחרונים ,שבהם
העלייהבישראלמתונהיותר יחסית,נרשמוהשינוייםהניכריםיותרבמבטבין-לאומי.כך,ב-
 20מדינות ,מלבד ישראל ,נרשמה עלייה בשיעור המורים המדווחים על צורך רב בפיתוח
מקצועי בנושא 'הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית' (ב 2-מדינות נרשמה ירידה),
וב 19-מדינותנוספותנרשמהעלייהמקבילהבנושא'הוראהלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים'
(ב 3-מדינות נרשמה ירידה) .בנושא 'מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה' נרשמה מגמה
מעורבת בשיעור המורים המדווחים על צורך רב בפיתוח מקצועי :ב 10-מדינות ,ובכללן
ישראל,נרשמהעלייה,לעומת8מדינותשבהןנרשמהירידה.
תכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי – השתתפות לעומת צורך
מהשוואהביןתוכניהפעילויותלפיתוחמקצועישהמוריםהשתתפובהן(לוח  41ותרשים )36
לבין התכניםשבהםהמוריםמביעים צורךרבבפיתוחמקצועי(לוח  42ותרשים  )38אפשר
להפיקתובנותחשובות.בחלקמןהתכניםאפשר למצואשיעורגבוהשלהשתתפותבפיתוח
מקצועי לצדשיעורנמוךשלמוריםשציינוצורךרבבפיתוחמקצועי,ובעיקרבתכנים הנוגעים
לתחומי הדעת שהמורה מלמד :'ידע והבנה' ( 79%לעומת  ,16%בהתאמה) ו'כישורים
פדגוגיים' ( 79%לעומת  .)19%כך גם בממוצע מדינות ה .OECD-בניגוד לכך ,שיעור נמוך
יחסית של מורים בישראל דיווחו על השתתפות בפיתוח מקצועי ב'הוראה לתלמידים עם
צרכיםמיוחדים',לעומתשיעורגבוהשלמוריםשציינוצורךרבבפיתוחמקצועיבנושא(33%
לעומת,25%בהתאמה).כךגםבממוצעמדינותה,OECD-שבהןהתופעהבולטתאףביתר
שאתבתכניםהנוגעיםלרב-תרבותיות.ההסברהמתבקשהואשהשתתפותבפיתוחמקצועי
בנושאמסויםמספקתמענהלצורכיהמורים ,ומכאן המתאםההפוךביןהשתתפותבפעילות
לפיתוח מקצועי בנושא נתון ובין צורך רב בפיתוח מקצועי בו .ברם ,נמצאו מספר תכנים
שעבורם שיעור גבוה יחסית של מורים דיווחו על השתתפות בפעילות לפיתוח מקצועי
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(בישראל יותר מ )55%-לצד שיעור גבוה יחסית של מורים שדיווחו על צורך רב בפיתוח
מקצועי (בישראל יותר מ :)20%-'מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה' ( 69%לעומת ,29%
בהתאמה) ,'הוראת כישורי למידה' ( 60%לעומת  ,25%בהתאמה) ו'התנהגות התלמידים
וניהול כיתה' ( 56%לעומת  ,22%בהתאמה) .בנושאים אלו המורים ,אף שחלק ניכר מהם
השתתפו בפיתוח מקצועי בנושא ,עדיין מביעים בשיעורים גבוהים יחסית צורך רב בפיתוח
מקצועי .על פניו אפשר להסביר צורך זה ברצון בפיתוח ,בהתמחות ובהתעדכנות נוספת
(בעיקר בנושאיםחדשיםאובנושאים שמתעדכניםתדירכגון תקשוב),ולחלופין באי-שביעות
רצוןמהפעילויותלפיתוחמקצועי שבהןהשתתפו ואשרלאענועלמלואצורכיהם(מבחינת
ההיקף אומידתההעמקה).בשלושתהתכניםהללו,הצלבתדיווחיהמוריםמגלהכיבשיעור
המוריםשציינוצורךרבבפיתוחמקצועי בנושאנתוןאיןבישראלהבדלשלממשביןמורים
שהשתתפו בפיתוח מקצועי בנושא ובין מורים שלא השתתפו בפיתוח מקצועי בנושא.
משמעות הדבר היא שהצורך של המורים בפיתוח מקצועי בנושאים אלו איננו תלוי
בהשתתפות קודמת בפיתוח מקצועי בנושא ,אף לא בכזו שחלה בשנה האחרונה .הסבר
אפשרילכךהואשהצורךבפיתוחמקצועי נובעמדרישותעדכניותשמקורןבמדיניות/תוכנית
לימודים/חזוןביתספרי. 
עודאפשר ללמודממבטמשולבעלשינוייםביןמחזוריהמחקר 2013ו 2018-בהשתתפות
בתכנים לפיתוח מקצועי אל מול השינויים המקבילים בצרכים לפיתוח מקצועי .מארגני
המחקרבחרולהתמקדבשלושהנושאיםשחלובהםשינוייםניכריםלאורךהשניםבמדינות
רבות,ולהלןתמציתהממצאים.בנושא'הוראהלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים'במדינותרבות
נרשמה עלייה בשיעור המורים שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי בנושא ( 27מדינות)
ובשיעור המורים שציינו צורך רב בפיתוח מקצועי בנושא ( 20מדינות ,בכללן ישראל) .שתי
המגמותגםיחדנרשמובחלקהארישלמדינותאלו(18מדינות,לעומתאיטליהשבהנמצאו
מגמות הפוכות של עלייה בהשתתפות וירידה בצורך ,וכן קוריאה שבה נרשמו מגמות של
ירידה בהשתתפות ובצורך) .תמונה דומה נמצאה גם בעבור הנושא 'הוראה בסביבה רב-
תרבותית או רב-לשונית' :במדינות רבות נרשמה עלייה בשיעור המורים שהשתתפו
בפעילויות לפיתוח מקצועי בנושא ( 21מדינות) ובשיעור המורים שציינו צורך רב בפיתוח
מקצועי בנושא( 21מדינות) .שתיהמגמותגםיחדנרשמובחלקהארישלמדינותאלו(18
מדינות ובכללן ישראל ,לעומת  3מדינות בלבד – קוריאה ,אנגליה ואיטליה – שבהן נמצאו
מגמותהפוכותשלעלייהבהשתתפותוירידהבצורך,וכןמקסיקושבהנמצאומגמותהפוכות
של ירידה בהשתתפות ועלייה בצורך) .ייתכן שמגמות אלו משקפות שינויים בחקיקה,
במדיניות ,ברפורמות או ביוזמות ,שיש בהן להצדיק את העלייה בצורך של מורים בפיתוח
מקצועי בתחוםמסוים,ואתהעלייהבהיצעובזמינותהפעילויותלפיתוחמקצועי בתחום.בה
בעת,ייתכןששינוייםבהרכבהדמוגרפישלהתלמידיםבכיתות(ובבתיהספר)–ביןשמדובר
בתלמידים עם צרכים מיוחדים ובין שמדובר בתרבויות ובמוצא אחר – הביאו לידי כך
שלמורים רבים יותר יש צורך רב יותר בפיתוח מקצועי בתחומים שצוינו מעלה ,ובעקבות
הצורך העולה מן השטח עלה ההיצע של הפעילויות לפיתוח מקצועי בתחומים אלו ,כצעד
תגובה של מערכתהחינוך 5.לעומת אלו,בנושא'מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה' התמונה
מורכבת יותר .ב 20-מדינות נרשמה עלייה בשיעור המורים שהשתתפו בפיתוח מקצועי
בתחום .ב 7-מתוכן (ובכללן ישראל) נרשמה גם עלייה בשיעור המורים שהביעו צורך רב
בפיתוח מקצועי בתחום ,ואילו ב 5-מדינות נרשמה ירידה .ב 4-מדינות נרשמה ירידה
5

לדוגמה ,בשנת  2011הוחל בישראל יישומן של המלצות ועדת דורנר בנושא השתלבות והכלה של תלמידי
החינוךהמיוחד,תחילהבמסגרתניסויבעירחולוןולאחרמכןגםבעריםנוספות.הדברהביאלידיכךשיותר
תלמידיםעםצרכיםמיוחדיםהשתלבובחינוךהרגיל,ובעקבותזאתהתעורראצלמוריםרביםיותרצורךרב
בפיתוחמקצועיבתחוםכדילתתמענהלצורכיהתלמידים.
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בהשתתפותבפיתוח מקצועי בתחום ,וב 2-מתוכןנרשמה ירידה גםבצורךבפיתוח מקצועי
בתחום .מעניין כי במדינות הנורדיות – פינלנד ,איסלנד ושבדיה – נרשמו העליות הגדולות
ביותרהן בהשתתפות מוריםבפיתוחמקצועי ב'שילובמיומנויות תקשובלצורכיהוראה' והן
בשיעור המורים המשתמשים תדיר בפרקטיקה 'מאפשר לתלמידים להשתמש בתקשוב
כשהםמכיניםעבודותאופרויקטיםבכיתה'.עודאפשרלטעוןכיהפיתוחהמקצועיבאיסלנד
ושבדיה אפקטיבי יותר :במדינות אלו ,אך לא בפינלנד ,נרשמה ירידה בשיעור המורים
שהביעוצורךרבבפיתוחמקצועיבתחום.
מבט-על :קשר בין התכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי לבין תחושת המסוגלות בתכנים
אלו ומידת יישומם בכיתה
הציפייה היא שהשתתפות מורים בפעילויות לפיתוח מקצועי תשפיע על ההוראה שלהם,
וכפועליוצאגםעלהישגיתלמידיהם.ביטוימובהקלכךהוא הקשרהחיובישנמצא,בישראל
ובמדינות רבות ,בין השתתפות בפעילות משמעותית של פיתוח מקצועי לבין תחושת
החוללות העצמית של מורים ושביעות רצונם מהעבודה (כמתואר לעיל) .אך קשר זה הוא
כללי ,ויש מקום לבחון אם הוא מתקיים גם ברמת תכנים ונושאים או פרקטיקות ספציפיות
שבמוקדהפיתוחהמקצועי.עלכן,במחקרטאליסניסולעמודעלקשראפשריביןהשתתפות
בפעילות לפיתוח מקצועי בפרקטיקה מסוימת או תחום תוכן ספציפי (משתנה מסביר/בלתי
תלוי) לבין מידת היישום של הפרקטיקה בכיתה וכן תחושת המסוגלות הנוגעת
לפרקטיקה/תחוםהתוכן(משתניםמוסברים/תלויים) ,תוךבקרהעלמאפיינירקעשלהמורים
(כגון מגדר ,ותק בהוראה והיקף משרה) ומאפייני כיתה (גודל כיתה ושיעור תלמידים תת-
משיגים מבחינה לימודית או עם בעיות התנהגותיות) .בישראל נמצאו קשרים חיוביים בכל
המקרים שנבחנו ,תוך השוואה בין מורים שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי בנושא
שבמוקדלביןמוריםשלאהשתתפובפעילויותאלו.נמצאכי :
 מוריםשהשתתפובפעילותלפיתוחמקצועיבנושאפרקטיקותפדגוגיות(לפחותבאחדמן
הנושאים הבאים :'כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי הדעת שאני מלמד' ,'הוראה
פרטנית' ו 'הוראתכישורילמידה')נטוליישםבתדירותרבהיותרפרקטיקותאפקטיביות
בכיתה (פרקטיקות שתורמות להוראה ברורה ומובנת ,פרקטיקות שמעודדות ומקדמות
למידה משמעותית ופרקטיקות לניהול כיתה) .קשר חיובי זה נמצא ב 40-מדינות ,והוא
חזקבמיוחדברוסיה,בקזחסטן,בקוריאהובדרוםאפריקה.
 מוריםשהשתתפובפעילויותלפיתוחמקצועי בנושאניהולכיתהנטולהיותבעליתחושת
מסוגלותגבוההיותרבניהולכיתה.קשרחיוביזהנמצאב29-מדינות,והואחזקבמיוחד
בגאורגיה ,בישראל ,בקזחסטן ,בשנגחאי (סין) ,בדרום אפריקה ובאיחוד האמירויות
הערביות.
 מורים שהשתתפו בפעילות לפיתוח מקצועי בנושאים הנוגעים לרב-תרבותיות ('הוראה
בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית' או 'תקשורת עם אנשים מתרבויות שונות או
ממדינות שונות')נ טולהיותבעליתחושתמסוגלותגבוהה יותרלהוראהבסביבות אלו.
קשרחיוביזהנמצאב41-מדינות,והואחזקבמיוחדבקוריאהובשנגחאי(סין).
כלזאת,כאמור,בהשוואהביןמוריםשהשתתפובפעילויותלפיתוחמקצועי בנושאשבמוקד
לעמיתיהם שלא השתתפו בפעילויות אלו .מכאן אפשר ללמוד שבמרבית המדינות
השתתפותם של מורים בפעילויות לפיתוח מקצועי קשורה ביישום תדיר של פרקטיקות
הוראה אפקטיביות ובהעצמה של תחושת המסוגלות והביטחון ביכולת ,בנושאים שבמוקד
הפיתוחהמקצועי.ישלנקוטמשנהזהירותאשרלטיבהקשר,ולברראםהואסיבתיאםלאו.
כך או כך ,שינוי תפיסותם ועמדותיהם של מורים בנוגע לפרקטיקות ההוראה שלהם הוא
הצעדהראשוןלקראתשיפורפניההוראהבכיתה.
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חסמים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי
תנאי מקדים להיות פעילות לפיתוח מקצועי משמעותית עבור המשתתפים הוא השתתפות
מורים (ומנהלים) בפעילות .על כן חשוב שקברניטי מערכת החינוך יבינו את החסמים
העומדים בפני השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ויזהו מנגנונים ודרכי פעולה להסרתם
ול עידודהשתתפות.מערכותחינוךהנודעותבהישגיםגבוהיםשלתלמידיהןמספקותתמיכה
ועידוד למורים כדי לאפשר להם לבחור בפעילויות לפיתוח מקצועי רלוונטיות לצורכיהם
ולהשתתףבהן. 
במחקר נשאלו המורים על גורמים המהווים חסמים אפשריים בפני השתתפותם בפעילויות
לפיתוחמקצועי .להלןמוצגיםשיעוריהמוריםשהסכימואוהסכימומאודעםההיגד(תרשים
 39ולוח  .)43כמחצית מן המורים בכיתות ז'-ט' בישראל ,ואף יותר ,ציינו כמה גורמים
המהוויםחסמים להשתתפותםבפעילויותלפיתוחמקצועי:היעדרתמריצים(,)58%היעדר
זמן בשל מחויבויות משפחתיות ( )52%וכן התנגשות הפיתוח המקצועי בשעות העבודה
(.)49%כרבעמהםציינוכיהיעדרפיתוחמקצועי רלוונטי(,)29%היעדרתמיכהמהמעסיק
( )26%אומחירו היקר שלהפיתוח המקצועי()23%הם חסמיםלהשתתפותםבפעילויות.
אי-עמידהבדרישותקדםהפיתוחהמקצועיהייתהמכשולבפניכעשיריתמןהמורים( .)9%
היעדרזמןבשלמחויבויותמשפחתיותהיא חסםמרכזייותרבישראלבהשוואהלמדינותה-
OECD(52%לעומת,37%בהתאמה),וכךגםהיעדרתמריציםלהשתתפותבפיתוחמקצועי
( 58%לעומת  ,47%בהתאמה) .לעומת זאת ,שיעור הדיווח על חוסר בפיתוח מקצועי
רלוונטי משמעותי נמוך בישראל בהשוואה למדינות ה OECD-( 29%לעומת ,38%
בהתאמה).לצד אלו,אי-עמידהבדרישותקדםהיא חסםנדיריחסיתגםבממוצעמדינותה-
 OECD( ,)11%ושיעורי דיווח דומים יחסית ואף גבוהים במקצת בממוצע מדינות הOECD-
בהשוואה לישראל נרשמו בעבור היעדר תמיכה מהמעסיק ( )32%והתנגשות עם שעות
העבודה(,54%החסםהבולטביותרבמדינותה.)OECD- 
תרשים  :39שיעורי המורים שציינו כי הגורמים המתוארים הם מכשול להשתתפותם
בפעילויות לפיתוח מקצועי

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.36

במבט פנים-ישראלי ,שיעורי הדיווח על החסמים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי
דומים על פי רוב בשני מגזרי השפה .יוצאים מכלל זה שני חסמים שנמצאו מרכזיים יותר
בקרב מורים בבתי ספר דוברי עברית ,בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי ערבית:
התנגשות בשעות העבודה ( 52%לעומת  ,40%בהתאמה) ובעיקר היעדר תמריצים
להשתתפות(66%לעומת,37%בהתאמה)(לוח .)43
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לוח  :43שיעורי המורים שציינו כי הגורמים המתוארים הם מכשול להשתתפותם
בפעילויות לפיתוח מקצועי
חסמים
אין תמריצים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי
אין לי זמן בשל מחויבויות משפחתיות
הפיתוח המקצועי מתנגש בשעות העבודה שלי
אין בנמצא פיתוח מקצועי רלוונטי
היעדר תמיכה מהמעסיק
הפיתוח המקצועי יקר מדי
אינני עומד בדרישות קדם מתאימות (למשל
הסמכה ,ניסיון ,ותק)

כלל
ישראל
58%
52%
49%
29%
26%
23%

ממוצע
OECD
47%
37%
54%
38%
31%
45%

דוברי
עברית
66%
53%
52%
31%
26%
23%

דוברי
ערבית
37%
49%
40%
22%
25%
21%

9%

11%

9%

10%

שלא במפתיע ,היעדר זמן בשל מחויבויות משפחתיות הוא חסם מרכזי יותר בעבור מורים
שגילםעד 50שנים(כ 60%-מהםדיווחועלכך ,לעומתכ 35%-בלבדמהמוריםהמבוגרים
יותר).אףכיהיהאפשרלהניחשיותרמוריםותיקיםיציינוכיהיעדרתמריציםלהשתתפות
בפיתוחמקצועי הוא חסםעבורם,לדוגמה :בשלניסיונםודירוגםהמקצועיהדרישהוהתמריץ
להשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי(אםלשםהכרהלגמוליםואםלשםקידום) קטנים -
לאנמצאביןהמוריםהבדלבשיעוריהדיווחעלחסםזהלפיותקאוגיל .
בישראל ,שיעורי הדיווח על החסמים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי דומים בשני
מחזורי המחקר האחרונים ,חוץ מירידה של  6%בחסם הנוגע ליוקר הפיתוח המקצועי
שנרשמהבמחזור.2018ב10-מדינותנוספותנרשמהירידהבשיעוריהמוריםהמדווחיםעל
חסם זה להשתתפות בפיתוח מקצועי (הירידות החדות ביותר :כ 17%-בגאורגיה וכ15%-
בפורטוגל) ,לעומת  14מדינות שבהן נרשמה דווקא עלייה בשיעורי הדיווח על חסם זה
(העליותהחדות ביותר : 16%ברוסיה וכ 14%-בפינלנד ,ברזיל ורומניה) .מדינות שחל בהן
צמצוםבולט במיוחדבשיעוריהדיווחעלחסמיםשוניםהןגאורגיה,איטליהואסטוניה(בכולן
נרשמה ירידה בדיווחעל  4חסמיםלפחות ,ולאנרשמהעלייה בדיווחעל שום חסם) ,ואילו
מדינות שחל בהן דווקא גידול בולט במיוחד בשיעורי הדיווח על חסמים שונים הן אנגליה,
קוריאהוניוזילנד(בכולןנרשמהעלייהבדיווחעל4חסמיםלפחות) .
תמיכה ועידוד בכל הנוגע להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי
יהיו החסמים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי אשר יהיו ,על מערכות החינוך לבחון
דרכים להקל עלהמורים להשתתף בפעילויות אלו ,ובעיקר ליצור מנגנונים שיסייעובהסרת
החסמים .עם מנגנונים אלו אפשר למנות ניהול כוח האדם בבתי הספר ,תמיכה כספית,
הקצאת זמן ,הנחיה והכוונה ,ואף עיגון הפיתוח בנהלים .המורים נשאלו אם קיבלו אחד או
יותרמתוך שמונהמנגנונים שנועדו לסייע להם להשתתףבפעילויותלפיתוח מקצועי בשנה
שקדמהלמועדהמחקר6. 
בישראל (תרשים  ,)40המנגנון או אמצעי התמיכה הנפוץ ביותר לשם עידוד להשתתפות
בפעילויות לפיתוח מקצועי הוא שחרור מחובת הוראה כדי להשתתף בפעילויות שהתקיימו
בשעות העבודה הרגילות ( 30%מן המורים ציינו זאת) .ממצא זה חשוב לנוכח העובדה
שכמחציתמהמוריםציינוהתנגשותבשעותכחסםלהשתתפותםבפעילויותלפיתוחמקצועי
6

 מארגני המחקר אפשרו למדינות לבחור אם להכליל בשאלון שאלה העוסקת במנגנונים לעידוד ותמיכה
בהשתתפות מורים בפיתוח מקצועי ,תוך בחירה מתוך  8מנגנונים אפשריים .מכיוון שרק  44מהמדינות
שהשתתפו במחקר בחרו לכלול שאלה בנושא זה ,ולא כולן בחרו לכלול את כל המנגנונים המוצעים ,בחרו
מארגני המחקר שלא להציג ממוצע בין-לאומי . הערך המוצג הוא הממוצע בעבור כל מנגנון של השיעורים
במדינותשבחרולכלולנושאזהבשאלון,אךישלזכורכיהנתוניםאינםבהכרחבניהשוואהביןמנגנונים .
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(לוח .)43שיעורדומהמקרבהמוריםציינוכיקיבלוחומריםשנדרשולפעילות(.)30%שני
מנגנונים אלוהם גם הנפוצים ביותר במדינות ה ,OECD-אף יותר מבישראל( 48%ו,38%-
בהתאמה)(תרשים .)40
כחמישית מן המורים בישראל ציינו קבלת תוספת כספית בעבור פעילויות שהתקיימו מחוץ
לשעות העבודה ( ,21%לעומת  13%בלבד במדינות ה )OECD-או החזר/תשלום בעבור
הוצאות ( ,19%לעומת  34%– שיעור כמעט כפול – במדינות ה .)OECD-אמצעי התמיכה
הנפוצים פחות היו תמיכה או גמולים שאינם כספיים וכן העלאה בשכר (כ .)15%-אם כך,
מנגנוניהתמיכהלעידודמוריםלהשתתףבפעילויותלקידוםמקצועיהניתניםבישראללמורים
בכיתותז'-ט'נפוציםבמידהדומהאורבה יותרבמדינותה,OECD-ובעיקר שחרורמחובות
הוראה כדי להשתתף בפעילויות שהתקיימו בשעות העבודה הרגילות ,מתן חומרים
שנדרשיםלפעילותוהחזראותשלוםבעבורהוצאותשונות(תרשים  .)40
תרשים  :40שיעורי המורים שציינו כי קיבלו את סוגי הסיוע שלהלן כדי להשתתף
בפעילויות לפיתוח מקצועי

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.44

במבט פנים-ישראלי (לוח  ,)44עולה כי תמיכה שאינה כספית ,הטבות מקצועיות שאינן
כספיות,גמוליםשאינםכספייםוהעלאהבשכרנפוציםיותרבכ 5%-עדכ 10%-בבתיספר
דוברי ערבית ,ואילו בבתי ספר דוברי עברית נפוצה יותר תוספת כספית בעבור פעילויות
שהתקיימומחוץלשעותהעבודה.שארהאמצעיםלעידודדווחובשיעוריםדומיםבשנימגזרי
השפה.ייתכןשמקורהבדליםאלובהבדליםבהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי ובפרט
בסוגי הפעילויות .כך ,נמצא שבקרב מורים בבתי ספר דוברי ערבית שיעורי ההשתתפות
בתוכניותהסמכהפורמליותכפולמזהשבקרבמוריםבבתיספרדובריעברית(38%לעומת
,22%בהתאמה ,לוח ,)38והריהסמכהרחבהיותרהיאפעילותשבצידההטבותמקצועיות
שאינן כספיות (כמו שיפור הזדמנויות לקידום מקצועי) ,תמיכה שאינה כספית (כמו צמצום
שעותהוראה,ימיםחופשייםוכו')וכמובןהעלאהבשכר. 
מעברלסוגהמנגנוןלעידודהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי,תלויהועומדתלההשאלה
שלהיקףהתמיכה,קרימהשיעורהמוריםשנהנולפחותממנגנוןאחד.כשנישלישים()65%
מן המורים בישראל דיווחו כי קיבלו לפחות אחד מן הגורמים הנקובים לעיל ,וזאת לעומת
כשלושהרבעים()76%מןהמוריםבממוצעמדינותה.OECD-שיעוריםגבוהיםשלכ90%-
ויותר נרשמו בצ'כיה ,באסטוניה ,בלטביה ,בווייטנאם ובאוסטרליה ,לעומת פחות ממחצית
מהמוריםבמקסיקו()47%ובפורטוגל(.)44%
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לוח  :44שיעורי המורים שציינו כי קיבלו את סוגי הסיוע שלהלן כדי להשתתף בפעילויות
לפיתוח מקצועי
תמיכה
שחרור מחובות הוראה כדי להשתתף בפעילויות
שהתקיימו בשעות העבודה הרגילות
חומרים שנדרשו לפעילויות
תוספת כספית עבור פעילויות שהתקיימו מחוץ
לשעות העבודה
הטבות מקצועיות שאינן כספיות
החזר או תשלום עבור הוצאות שונות
תמיכה שאינה כספית עבור פעילויות שהתקיימו
מחוץ לשעות העבודה
העלאה בשכר
גמולים שאינם כספיים

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית
30%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

30%

48%

30%

30%

38%

30%

29%

21%

13%

23%

14%

21%
19%

20%
34%

19%
19%

26%
19%

17%

18%

14%

24%

15%
13%

10%
14%

12%
12%

22%
16%

48

מבט-על :קשר בין מנגנוני תמיכה ועידוד להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ובין
השתתפות בפעילויות אלו
נמצאמתאםחיוביביןשיעורי המוריםשנהנוממנגנוניתמיכהועידודלהשתתפותבפעילויות
לפיתוח מקצועי ובין ההשתתפות בפעילויות אלו (תרשים  ,)41כפי שהשתקפה במספר
הממוצע של פעילויות לפיתוח מקצועי שמורים השתתפו בהן בכל מדינה (המתאם ב43-
המדינותשבעבורןקייםהמידע:,r=.50וגבוהיותרבמדינותה:OECD-.)r=.59
תרשים  :41השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ומידת התמיכה והעידוד להשתתפות
בפעילויות אלו

הערה :מוצגיםרק נתוניהןשלמדינותשבנוגעאליהן קייםמידע.בחישובממוצעה OECD-לאנכללובלגיה,הונגריה,יפן
וארה"ב .
מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.5.16

בישראל– וכך גםבגאורגיה,טורקיה,רומניה,ערבהסעודיתושנגחאי(סין)– אומנםשיעור
המורים שקיבלו תמיכה להשתתפות בפעילויות פיתוח מקצועי ( )65%נמוך מהממוצע
במדינות ה OECD-( ,)76%אך ההשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ( 4.5פעילויות
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בממוצעלמורה)גבוהה במעטבהשוואהלממוצעמדינותה OECD-(.)4.0ב 12-מדינותגם
שיעורי התמיכה וגם שיעורי ההשתתפות גבוהים בהשוואה לממוצעים במדינות הOECD-
(רביעימניעליון,רקע תכלת),וב 7-מדינותהשיעוריםנמוכיםבהשוואהלממוצעים במדינות
הOECD-(רביעשמאליתחתון,רקעאפור) .
את ההבדלים בין מדינות בשיעורי ההשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי אפשר לתלות
בהבדליםבמדיניותהנוגעתלפיתוחמקצועי (לדוגמה:התניהשלקידוםמקצועיבהשתתפות
בפעילויות לקידום מקצועי) ובתמריצים ומנגנונים לעידוד השתתפות ,וכן בחסמים ובגורמי
המוטיבציה ברמת המורים .את שמונת המנגנונים לתמיכה ועידוד להשתתפות בפיתוח
מקצועיאפשרלחלקלשתיקבוצות:תמיכהכספיתותמיכהשאיננהכספית7. 
במחקרטאליסניסולעמודעלקשראפשריביןמנגנוניתמיכהועידודלהשתתפותבפעילויות
לפיתוח מקצועי מחוץ לשעות העבודה (משתנה מסביר/בלתי תלוי) לבין ההשתתפות
בפעילויות אלו (משתנים מוסברים/תלויים) ,תוך בקרה על מאפייני רקע של מורים (כגון
מגדר,ותקבהוראה,היקףמשרה)ומאפייניכיתה(גודלכיתה ושיעורתלמידיםתת-משיגים
מבחינהלימודיתאועםבעיותהתנהגותיות). 
בישראלנמצאוקשריםחיובייםכךשמוריםשדיווחועלקבלתתמיכהשאינהכספיתומורים
שדיווחועלקבלתתמיכהכספיתנטוכולםכאחדלהשתתףביותרפעילויותלפיתוחמקצועי.
קשרים דומים נמצאו ב 42-וב 39-מדינות נוספות ,בהתאמה (מתוך  43מדינות שעל
אודותיהן קיים מידע) .אם כך ,יש חשיבות רבה למנגנונים לעידוד השתתפות בפעילויות
לפיתוח מקצועי ,אם באמצעות תמיכה כספית ואם באמצעות תמיכה אחרת ,והללו אכן
מביאיםלידישיעוריהשתתפותגבוהיםיותר.עלקובעימדיניותוראשימערכותחינוךלהכיר
בערך של שני סוגי המנגנונים הללו ,זה הכספי וזה שאינו כספי ,ובתרומתם לקידום
ההשתתפותבפיתוחמקצועי,אםכמענהלחסמיםשוניםהעומדיםבפניהמורים,ואםכגורמי
משיכההפוניםלמוריםהנבדליםבבסיסהמוטיבציהשלהםלהשתתפותבפעילויותאלו .
 .10.2פיתוח מקצועי בקרב מנהלים
השתתפות בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי
כ 99%-ממנהלי בתי הספר לתלמידי כיתות ז'-ט' בישראל השתתפו בפעילויות לפיתוח
מקצועיהמיועדותלמנהליםבשנהשקדמהלמועדהמחקר(לוח .)45שיעורזהדומהלשיעור
המקביל בממוצע מדינות ה ,OECD-ודומה בין מנהלים בשני מגזרי השפה .השיעורים
הנמוכיםביותר,באופןיחסיכמובן,נרשמובערבהסעודית(,)95%בצרפתובברזיל(.)94%
ממצאזהמעידשהשתתפותתדירהבפעילויותלפיתוחמקצועי היא חלקאינטגרליבמסלול
המקצועיובקריירהשלמנהלים .
לוח  :45שיעורי המנהלים שהשתתפו בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי המיועדת
למנהלים

השתתפות בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי
7

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

99%

99%

בתי"ס
דוברי
עברית
99%

בתי"ס
דוברי
ערבית
100%

מורים שדיווחו על אחד לפחות מתוך המנגנונים הבאים :'החזר או תשלום עבור הוצאות שונות' ,תוספת
כספיתעבורפעילויותשהתקיימומחוץלשעותהעבודה'ו'העלאהבשכר'הוגדרוכמישקיבלו'תמיכהכספית'.
מורים שדיווחו על אחד לפחות מתוך יתר המנגנונים ('שחרור מחובות הוראה כדי להשתתף בפעילויות
שהתקיימו בשעות העבודה' ,'תמי כה שאינה כספית עבור פעילויות שהתקיימו מחוץ לשעות העבודה',
'חומריםשנדרשולפעילויות','גמוליםשאינםכספיים'ו'הטבותמקצועיותשאינןכספיות')הוגדרוכמישקיבלו
'תמיכהשאיננהכספית'.
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סוגי הפעילויות לפיתוח מקצועי
בממוצע ,מנהלים בישראל דיווחו על השתתפות ב 6-סוגים שונים של פעילויות לפיתוח
מקצועי בשנה שקדמה להעברת הסקר .ממוצע זה דומה לממוצע במדינות הOECD-
שהשתתפו במחקר ( .)5.8מנהלים בקזחסטן ,בקוריאה ,ברוסיה ובשנגחאי (סין) השתתפו
בממוצע ביותר מ 7-סוגים שונים של פעילויותלפיתוח מקצועי ,ואילו מנהלים בצרפת ,ביפן
ובשבדיההשתתפובממוצעבפחותמ 5-סוגיםשלפעילויות .עודחשובלצייןכי ממוצעסוגי
הפעילויותלפיתוחמקצועישהמנהליםהשתתפובהןגבוהמהממוצעהמקבילבקרבהמורים,
והדבר נכון בישראל ובכל המדינות שהשתתפו במחקר למעט מלטה וטורקיה (בשתיהן
ממוצע סוגי הפעילויות לפיתוח מקצועי שהמנהלים השתתפו בהן דומה לממוצע המקביל
בקרבהמורים). 
מתוך הפעילויות לפיתוח מקצועי המיועדות למנהלים שהמנהלים דיווחו כי השתתפו בהן
בשנה שקדמה למועד המחקר (תרשים  ,)42יותר מ 90%-מהמנהלים דיווחו כי השתתפו
בקהילה מקצועית של מנהלים ( .)92%כ 80%-מהם דיווחו על קריאת ספרות מקצועית
(,)83%השתתפותבימיעיוןבנושאיחינוך()82%והשתתפותבהשתלמויות/קורסיםבתחום
דעת ,בשיטות הוראה או בנושאים פדגוגיים ( .)80%לעומת זאת ,השתתפות בתוכנית
הסמכהפורמלית()19%ובהשתלמויות/קורסיםמקוונים()25%שכיחהפחות.כשנישלישים
מן המנהלים דיווחו על השתתפות בשאר הפעילויות לפיתוח מקצועי למנהלים ,ובכלל זה
השתלמויות/קורסים פנים אל פנים ( )64%או בקורסי מנהיגות ( ,)69%או הדרכה של
עמיתיםוצפייהבהםו/אוהתבוננותעצמיתכחלקממערךפורמלי(.)69%
תרשים  :42שיעורי המנהלים שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי המיועדות למנהלים
– לפי סוג פעילות

מקור למידע,OECD (2019) :טבלה I.5.10

תמונהדומהיחסית,אףכיבאופןחלקיבלבד,נרשמהגםבממוצעמדינותהOECD-מבחינת
מדרגהפעילויותלפיתוחמקצועי למנהליםעלפימידתהשתתפותםשל המנהליםבהן.ניכר
כיבישראלהשתתפותהמנהליםגבוההיותרבעיקרבקהילהמקצועית( 92%לעומת61%
בממוצעמדינותה;OECD-למעשהבישראלובקרואטיהשיעורהמנהליםשהשתתפובפעילות
זו הוא הגבוה ביותר) ,וכן בהדרכה של עמיתים וצפייה בהם כחלק ממערך פורמלי (69%
לעומת  ,47%בהתאמה .לשם השוואה ,בקזחסטן וברוסיה השיעור עומד על יותר מ95%-
מהמנהלים) ,ובקורסיםבתחוםהדעת,בשיטותהוראהאו בנושאיםפדגוגיים( 80%לעומת
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 ,72%בהתאמה) .לעומת זאת ,בישראל השתתפות מנהלים נמוכה יותר
בהשתלמויות/קורסים פנים אל פנים ( 64%לעומת  ,77%בהתאמה) או מקוונים (25%
לעומת  ,36%בהתאמה) .יש לשים לב כי במדינות ה ,OECD-כמעט מחצית מן המנהלים
()43%השתתפובפעילויותאחרותלפיתוחמקצועי שלמנהליםמאלוהמפורטותלעיל,ואילו
בישראלכשליש()31%דיווחועלכך .
ישנם הבדלים ניכרים בין מדינות שונות בשיעורי המנהלים שהשתתפו בפעילויות שונות
לפיתוח מקצועי המיועדות למנהלים ,ובתוך כל מדינה בין שיעורי ההשתתפות בפעילויות
השונות.ייתכןשההבדליםמשקפיםהבדליםב"דמותהמנהל"כפישעולהמהגדרתתפקידם
בכלמערכתחינוך,מדרישותהתפקידהניצבותלפניהם,מהעובדה שפעילויותשונותזמינות
במידהשונהבמדינהנתונהוביןמדינות,מהעדפות שונותשלמנהליםאומתפיסתםבדבר
התרומה השונה של פעילויות שונות לתפקודם וכן מצורכיהם .כך ,לדוגמה ,השתתפות
בקורסים של מנהיגות מחזקת מיומנויות של מנהלים בהובלה והנחיה של הצוות החינוכי,
בדגשעלהיבטיניהולהצוותוהמערכת,ואילוהשתתפותבקורסיםבתחוםהדעתובנושאים
פדגוגייםמחזקתמיומנויותוידעשלהמנהלבצדהתוכניובצדהפדגוגישרלוונטייםלעבודת
המוריםבכיתותיהם,בדגשעלהיבטיחינוךולימוד. 
שיעורי ההשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי שלמנהלים בבתיספרדובריערביתדומים
לשיעוריםהמקביליםבבתיספרדובריעבריתאוגבוהים מהם (לוח  .)46הפעריםהגדולים
ביותר נרשמו בהשתתפות בהשתלמויות/קורסים במנהיגות או פנים אל פנים או בימי עיון
בנושאי חינוך (פערים של כ .)10%-מגמה הפוכה נרשמה בשיעורי ההשתתפות בקהילה
מקצועיתשלמנהלים:פעילותזו נפוצה יותר בקרבמנהליםבבתיספרדוברי עברית(פער
שלכ.)10%-
לוח  :46שיעורי המנהלים שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי המיועדות למנהלים –
לפי סוג הפעילות
סוג הפעילות לפיתוח מקצועי
השתתפות בקהילה מקצועית של מנהלים
קריאת ספרות מקצועית
ימי עיון בנושא חינוך שבהם מורים ,מנהלים ו/או
חוקרים מציגים את המחקר שלהם או דנים בסוגיות
בנושאי חינוך
השתלמויות/קורסים בתחום דעת ,בשיטות הוראה
או בנושאים פדגוגיים
השתלמויות/קורסים במנהיגות
הדרכה של עמיתים וצפייה בהם ו/או התבוננות
עצמית ,כחלק ממערך פורמלי
השתלמויות/קורסים פנים אל פנים
השתלמויות/קורסים מקוונים
תוכנית הסמכה פורמלית
אחר

בתי"ס
דוברי
עברית
94%
82%

בתי"ס
דוברי
ערבית
85%
83%
89%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

92%
83%

61%
87%

82%

75%

79%

80%

72%

80%

79%

69%

73%

66%

77%

69%

47%

67%

74%

64%
25%
19%
31%

77%
36%
16%
43%

61%
24%
17%
32%

71%
26%
24%
29%

מהשוואהביןדיווחיהמנהליםלדיווחיהמורים(לוח )38עלהשתתפותבפעילויותשלפיתוח
מקצועי ,בכלהנוגעלסוגיהפעילויותשנכללוהןבשאלוןהמוריםוהןבשאלוןהמנהלים,עולות
מספר תובנות :שלושה סוגי פעילויות לפיתוח מקצועי – השתתפות בקהילות מקצועיות,
הדרכה של עמיתים וצפייה בהם ו/או התבוננות עצמית כחלק ממערך פורמלי ,והשתתפות
בימיעיוןבנושאיחינוך–נפוציםיותרבישראלמבמדינותה,OECD-בעיקרבקרבמנהליםאך
גם בקרב מורים ,ושיעור המנהלים שהשתתפו בהן גבוה משיעור המורים .על קריאה של
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ספרות מקצועית – פעילות נפוצה לקידום מקצועי – דיווחו בישראל מעט יותר מנהלים
ממורים (פער של כ ,)10%-ושיעורי הדיווח בישראל דומים לשיעורים המקבילים בממוצע
מדינות ה.OECD-כמוכן ,הן בישראל והן במדינות ה OECD-ההשתתפותבקורסים מקוונים
עודנה נפוצה פחות בהשוואה לקורסים פנים אל פנים ,אך אפשר לראות כי בישראל לא זו
בלבדששיעורהמוריםשהשתתפובקורסיםמקווניםכפולמשיעורהמנהליםשהשתתפובהם
( 52%לעומת,25%בהתאמה),אלאגםששיעורההשתתפותשלמוריםבקורסיםמקוונים
גבוה בישראל בהשוואה לממוצע מדינות ה OECD-( 52%לעומת  ,36%בהתאמה) ,ואילו
שיעור ההשתתפות בקורסים אלו בקרב מנהלים בישראל נמוך דווקא בהשוואה לממוצע
מדינותהOECD-(25%לעומת,36%בהתאמה). 
בכלל ,במדינות ה OECD-נמצא כי שיעורי ההשתתפות בכל אחד מסוגי הפעילויות לפיתוח
מקצועי בקרבמנהליםדומיםלשיעוריםהמקביליםבקרבמורים ואףגבוהים מהם.בישראל
הדברנכוןרקבמידהחלקית,שכןשיעוריההשתתפותשלמוריםגבוהיםיותרבחלקמסוגי
הפעילויות ,כגון קורסים פנים אל פנים ותוכניות הסמכה פורמליות ,וזאת ,כאמור ,נוסף על
קורסים מקוונים .אומנם כמעט כל המנהלים והמורים השתתפו בפעילות כלשהי לפיתוח
מקצועי  בשנה שקדמה להעברת הסקר ,אך נמצא גם שמנהלים משתתפים בממוצע ביותר
סוגי פעילויות ממורים ,הן בישראל והן בממוצע מדינות ה .OECD-על כן אפשר להעריך כי
למנהלים ניתנות יותר הזדמנויות לפיתוח מקצועי במהלך תפקידם ,בהשוואה למורים.
בישראל ניכר שהדבר תלוי בסוג הפעילות לפיתוח מקצועי ,שכן יש פעילויות שבהן שיעורי
ההשתתפותשלמנהליםגבוהיםיותר,ואילובאחרותהתמונההפוכה .
הצורך בפעילויות לפיתוח מקצועי
גם המנהלים נשאלו באיזו מידה יש להם צורך רב כיום בפיתוח מקצועי בכל אחד מן
התחומים הללו .בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-נמצאה תמונה דומה בעיקרה בנוגע
לנושאים שבצמרת ובתחתית מדרג הנושאים שלמנהלים יש בהם צורך רב לשם פיתוח
מקצועי (תרשים  .)43אפשר לומר כי דיווחי המנהלים משקפים את הדרישה מהם ואת
הצורךשלהםלגלותבקיאותבמנעדרחבשלנושאיםהנוגעיםלתפקידהמנהל,החלמניהול
פיננסי של בית הספר דרךניהול ופיתוח ההוןהאנושי שבו ,ועד מנהיגות פדגוגית ומדיניות
חינוךארצית,מקומיתוביתספרית. 
כשלישמהמנהליםבישראלהביעוצורךרבבפיתוח מקצועיבתחוםהשימושבנתוניםלצורך
שיפוראיכותביתהספר()34%ובתכנוןפיתוחמקצועיעבור/עםהמורים(,)31%וכרבעציינו
ניהולפיננסיופיתוחשיתוףפעולהבקרבמורים ( 27%כלאחד) .בשניהתחומיםהראשונים
נרשמו בין הממוצע בישראל לבין הממוצע במדינות ה OECD-הפערים הגדולים ביותר
בשיעורי המנהלים שציינו צורך רב להתפתח בתחום (כ .)10%-התחום האחרון – פיתוח
שיתוף פעולה בקרב מורים – הוא מקור לדאגה בקרב מנהלים בממוצע מדינות ה,OECD-
ושיעור המנהלים שהביעו צורך רב בפיתוח מקצועי בו ( )26%הוא הגבוה מכל הנושאים.
למנהיגותהפדגוגיתוליכולתםשל  המנהליםלבנותאמוןבקרבצוותההוראהוהניהולבבית
הספרוכןלקדםשיתוף,למידהופיתוחמקצועי בקרבמוריםמקוםמרכזיבהפיכתו שלבית
הספר לארגון לומד ובביסוסן של קהילות מקצועיות לומדות בבית הספר .על כן פותחו
תוכניות ייעודיותלהכשרתמנהליםבנושא זה.באופןכללימרביתהמנהליםבחלקממדינות
מזרח אסיה הביעו צורך רב בפיתוח מקצועי בנושא ,ובפרט כשלושה רבעים מן המנהלים
בווייטנאם ובשנגחאי (סין) וכמחצית מהמנהלים ביפן ובטאיוואן ,וזאת לעומת פחות מ5%-
מהמנהליםבארה"ב,באנגליהובסינגפור .
לעומת נושאים אלו ,רק כחמישית מהמנהלים בישראל הביעו צורך רב בפיתוח מקצועי
בנושאים 'ידע והבנה בהתפתחויות חדשות במחקר ובתיאוריה של מנהיגות' ( 19%לעומת
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 14%במדינות ה )OECD-ובמדיניות החינוך הקיימת ( 18%לעומת  ,16%בהתאמה),
כשישיתהביעוצורךרבבפיתוחמקצועי בניהולמשאביאנוש(17%לעומת,21%בהתאמה
– הנושאהיחידשבו מנהליםבמדינותה OECD-חשוצורךבפיתוחמקצועייותרמעמיתיהם
בישראל) ,ורק כשמינית מהמנהלים הביעו צורך רב בפיתוח מקצועי בקידום הוגנות והכרה
בשונות(13%בישראלובמדינותה,OECD-אךיותרמ60%-בווייטנאםובשנגחאי(סין)) .
תרשים  :43שיעורי המנהלים שיש להם כיום צורך רב בפיתוח מקצועי בתחומים שונים

מקור למידע,OECD (2019) :טבלה I.5.32

דיווחי המנהלים בישראל ,בפילוח לפי מגזר שפה ,מוצגים בלוח  .47שיעורי המנהלים
שהביעוצורךרבבפיתוח מקצועיבכלאחדמןהתחומיםהיוגבוהיםיותרבבתיספר דוברי
עברית (בכ 10%-ועד כ ,)25%-למעט בנושאים ידע והבנה במדיניות החינוך הקיימת
ובהתפתחויותחדשותבמחקרובתיאוריהשלמנהיגות,שבהם השיעוריםדומיםיחסית בשני
מגזריהשפה.
לוח  :47שיעורי המנהלים שיש להם כיום צורך רב בפיתוח מקצועי בתחומים שונים
תכנים שבהם יש צורך רב בפיתוח מקצועי
שימוש בנתונים לצורך שיפור איכות בית הספר
תכנון פיתוח מקצועי עבור/עם מורים
ניהול פיננסי
פיתוח שיתוף פעולה בקרב המורים
תכנון תוכנית הלימודים הבית ספרית
מתן משוב יעיל
צפייה בהוראה בכיתה
ידע והבנה בהתפתחויות חדשות במחקר ובתאוריה
של מנהיגות
ידע והבנה במדיניות החינוך הארצית/המקומית
הנוכחית
ניהול משאבי אנוש
קידום הוגנּות והכרה בשונּות

בתי"ס
דוברי
עברית
39%
37%
29%
32%
26%
27%
24%

בתי"ס
דוברי
ערבית
20%
13%
20%
11%
10%
7%
8%
15%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

34%
31%
27%
27%
22%
22%
20%

24%
20%
23%
26%
18%
19%
15%

19%

14%

20%

18%

16%

17%

20%

17%
13%

21%
13%

20%
16%

10%
5%
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חסמים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי
המנהליםבבתיהספרלתלמידיםבכיתותז'-ט'בישראלציינומספר גורמיםהמהוויםחסמים
להשתתפותם בפעילויות לפיתוח מקצועי (תרשים  :)44כמחציתם ציינו היעדר תמריצים
( )51%והתנגשות הפיתוח המקצועי בשעות העבודה ( ,)47%וכרבע מהם ציינו כחסמים
היעדר זמן בשל מחויבויות משפחתיות והיעדר פיתוח מקצועי רלוונטי ( 25%כל אחד).
היעדר תמיכה מהמעסיק ( )14%או שהפיתוח המקצועי יקר מדי ( )9%או אי-עמידה
בדרישותקדםהפיתוחהמקצועי()5%היוומכשולבפנימיעוטמןהמנהלים .
שיעור גבוה יותר של מנהלים במדינות ה OECD-בהשוואה לישראל ציינו כי יוקר הפיתוח
המקצועי מהווה חסם בפני השתתפותם בפעילויות לפיתוח מקצועי ( 35%לעומת ,9%
בהתאמה) ,ובמידה מסוימת גם היעדר תמיכה מהמעסיק ( 21%לעומת  ,14%בהתאמה).
לעומת זאת ,שיעור גבוה יותר של מנהלים בישראל ציינו כי היעדר תמריצים להשתתפות
בפיתוח מקצועי מהווה חסם בפניהם ( 51%לעומת  ,35%בהתאמה) ,ובמידה מסוימת גם
היעדר זמן בשל מחויבויות משפחתיות ( 25%לעומת  ,18%בהתאמה) .על שאר החסמים
דיווחוהמנהליםבישראלובמדינותהOECD-בשיעוריםדומים .
תרשים  :44שיעורי המנהלים שציינו כי הגורמים הבאים מהווים מכשול להשתתפותם
בפעילויות לפיתוח מקצועי המיועדות למנהלים

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.40

לוח  :48שיעורי המנהלים שציינו כי הגורמים הבאים מהווים מכשול להשתתפותם
בפעילויות לפיתוח מקצועי המיועדות למנהלים
חסמים
אין תמריצים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי
הפיתוח המקצועי מתנגש בשעות העבודה שלי
אין לי זמן בשל מחויבויות משפחתיות
אין בנמצא פיתוח מקצועי רלוונטי
היעדר תמיכה מהמעסיק
הפיתוח המקצועי יקר מדי
אינני עומד בדרישות קדם מתאימות (למשל
הסמכה ,ניסיון ,ותק)

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

51%
47%
25%
25%
14%
9%

35%
48%
18%
27%
21%
35%

5%

6%

בתי"ס
דוברי
עברית
58%
47%
26%
28%
11%
7%

בתי"ס
דוברי
ערבית
31%
46%
23%
16%
22%
15%

4%

8%

במבטפנים-ישראלי (לוח )48נמצאשיעורגבוהיותרשלמנהליםבבתיספרדובריעברית,
בהשוואהלעמיתיהםבבתיספרדובריערבית,שציינוכחסמיםהיעדרתמריציםלהשתתפות
( 58%לעומת  ,31%בהתאמה) והיעדר פיתוח מקצועי רלוונטי ( 28%לעומת ,16%
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בהתאמה) ,ושיעור נמוך יותר מהם שציינו את יוקר הפיתוח המקצועי ( 7%לעומת ,15%
בהתאמה)והיעדרתמיכהממעסיק(11%לעומת,22%בהתאמה) .
בהשוואה למחזור המחקר הקודם ,בין  2013ל 2018-נרשמו בישראל שינויים שאינם
מובהקים סטטיסטית גם אם הם נראים גדולים ,לדוגמה :עלייה של  9%בשיעור המנהלים
שלדידם היעדר תמריצים היווה חסם להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ,או ירידה של
 10%בשיעורהמנהליםשהתנגשותבזמןביןהפיתוחהמקצועילביןשעותעבודתםהיוותה
חסםלהשתתפותםבפעילויותאלו.גםבמבטבין-לאומי,במרביתהמדינותלאנרשמושינויים
בעבור מרבית החסמים בין מחזורי המחקר .בפורטוגל חל צמצום ניכר בשיעורי הדיווח על
חסמים שונים (ירידה בדיווח על שני חסמים ,ובשום חסם לא נרשמה עלייה בדיווח) ,ואילו
ביפן ,בקוריאה ,בפינלנד ,בסלובקיה ובבלגיה הפלמית חל דווקא גידול של ממש בשיעורי
הדיווחעלחסמיםשונים(עליותחדותבדיווחעל3חסמיםלפחות) .
מהשוואה בין דיווחי מורים (לוח  )43לדיווחי מנהלים (לוח  )48על חסמים להשתתפות
בפעילויות של פיתוח מקצועי עולות מספר תובנות .הראשונה :בעבור כל אחד מן החסמים
האפשרייםשיעוריהדיווחשלהמוריםגבוהיםמשיעוריהדיווחשלהמנהלים,ומכאןשתפיסת
הגורמים הללו כחסמים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי בולטת יותר ושכיחה יותר
בקרבמוריםבהשוואהלמנהלים.כךבישראל ,ואףיותרבממוצעמדינותה.OECD-פערזה
בולט בעיקר בנוגע להיעדר זמן בשל מחויבויות משפחתיות ( 52%בקרב מורים ו25%-
בקרבמנהלים)ועלותגבוההשלהפיתוחהמקצועי(23%בקרבמוריםו9%-בקרבמנהלים)
–ייתכןש חסמיםאלוקשוריםבפעריהגילובפעריהכנסהומצבמשפחתיביןמנהליםומורים.
התובנה השנייה היא קווי הדמיון בין דיווחי מורים ומנהלים על אודות חסמים להשתתפות
בפעילויותשלפיתוחמקצועי.הןבקרבמוריםוהןבקרבמנהלים–גםבישראלוגםבמדינות
ה OECD-– היעדר תמריצים (חסם בולט בערב הסעודית) והתנגשות בין שעות העבודה
לפיתוחהמקצועי(חסםבולט ביפן)הםחסמיםעיקריים .במדינותה OECD-אפשר לצייןגם
אתהעלותהגבוההשלהפיתוחהמקצועיכחסםנפוץ. 
בכל הנוגע להתנגשות בין הזמן המוקדש לפיתוח מקצועי לבין שעות העבודה ,מומלץ
למערכותחינוךלהקצותזמןלפיתוחמקצועישלמוריםומנהליםכחלקמלוחהזמניםהקבוע
והסדור של עבודתם ,אם באפיקים פורמליים (השתלמויות ,סמינרים וכיוצא באלה) ואם
באפיקים לא פורמליים (כגון שיתוף פעולה עם עמיתים) .אשר לתמריצים – או למעשה
היעדרם – להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ,הדבר נוגע למוטיבציה של מנהלים
ומוריםללמידה,לשיפור,להתמודדותמיטביתעםאתגריהמקצועוכןלחיפושמעניםלצרכים
ולקשיים .לצד זאת המוטיבציה להשתתפות בפיתוח מקצועי מושפעת גם מתפיסתם בכל
הנוגעלהתפתחותםהמקצועיתולהתפתחותהקריירהשלהם,שכןעלפירובקידוםמקצועי
מותנהבפיתוחמקצועי.בהקשרזהחשובלצייןכיהיעדרתמריציםמדווחבישראלבשיעורים
גבוהיםיותרבהשוואהלממוצעבמדינותה,OECD-בעיקרבקרבמנהלים.כרבעמןהמורים
ומן המנהלים ציינו כי אין בנמצא פיתוח מקצועי רלוונטי .הדבר מזמן קריאה לגורמים
הרלוונטייםלהגדילאתהיצעהפעילויות,בדגשעלהפעילויותשצויןכיישבהןצורךרבלשם
פיתוחמקצועי.
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