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 היקף עבודה והוראה  .13

מטלותשונות,מגווןרחבשלביןוהזמןהעומדלרשותמוריםומנהליםמוגבל,ובעיקרחלוקת

ביכולת מרכזיים היבטים שלהם ם וניהול הוראה לספק והמנהלים עלמיטבייםהמורים .

מטרותשונותל בין איזון והמנהליםלמצוא יהמשאביםהעומדיםלרשותםכדנוכחהמורים

ב עיקלהשיגן. נודעת ר חשיבות שהמורים ולזמןיםצמקלזמן ולהכנתם, השיעורים לתכנון

מק וצשהמנהלים הספר בבית וההוראה הלימודים לתכנון בתורםלים ואלו בהם, תמיכה

נשאלוהמוריםוהמנהליםמשפיעיםעלאיכותההוראהשביתהספרמספק.במחקרטאליס

המוקצה הזמן היקף תפקידם. במסגרת שונות לפעילויות מקצים שהם הזמן אודות על

 שונות מתוכולפעילויות היחסי ההעדפותהוהחלק על ללמד עשויים פעילות לכל מוקצה

 פניהםומצריכיםזמןלהתמודדות,ועלעומסהעבודה.לשלהם,עלהאתגריםהניצבים

 עבודה של מוריםהיקף ה. 13.1

ולמשימותהקשורותלעבודתםבביתהספרבשבועצהמוריםנשאלועלהיקףהשעותשהוק

להלן1שקדםלמחקר,אגבהתייחסותהןלשעותהוראהוהןלמשימותאחרותשאינןהוראה.

 החלקיוצג )באחוזים( היחסי השעותצההמוקמהזמן היקף סך מתוך השונות למשימות

סייגיםהבאים:ב,וזאתבהתחשבעליהןשמורהדיווח

 משימותשאינןלובפרט,למשימותהשונותבכללצהישקושילהפרידביןהזמןהמוק

 ;יתתדירותשבועב

 ;ישהטיותהנובעותמחלקיותמשרהומפיצולמשרתהוראהביןמספרבתיספר 

 שונות)לדוגמה:בביתהספריחידתהלמשימותותהבדלביחידותהזמןהמוקדשיש

דקות(.60דקות,ואילומחוץלביתהספר45הזמןהמקובלתהיא

בישראל-מזמנםשלהמוריםבכיתותז'כמעטמחצית OECD-ובממוצעמדינותה(45%)ט'

המורים2(.58 לוחלהוראה)צהמוק(44%) לכלהיותרשלישמזמן במדינותמזרחאסיה,

)קזחסטןצהמוק וסינגפור28%-להוראה יפן 31%-, ו, וייטנאם ואילו33%-טאיוואן ,)

להוראה.פעריםצההמוריםמוקנםשל(יותרממחציתמזמ57%(ופינלנד)55%בטורקיה)

כך ממורים. ובדרישות בהנחיות בהבדלים מקורם מדינות בין אלו ביפןהלדוגמ,ניכרים ,

ראהשלקוריקולריותשכוללותהו-נתחנכבדמזמנםלפעילויותחוץצותמוריםנדרשיםלהק

שיעוריםנוספיםב"מועדוןביתספר",ואילומוריםבסינגפורמעורביםיותרבפעילויותמלוות

.21-חברתיותומיומנויותהמאהה-בהןהםמלמדיםמיומנויותרגשיותשקוריקולום

זמןההיחסישלבחלקOECD-עלפירובלאנמצאהבדלניכרביןישראללממוצעמדינותה

ש לעבודתם,למקציםהמורים הנוגעות השונות העובדהמשימות בישראללמעט שמורים

)צמק ולהכנתם שיעורים לתכנון מזמנם פחות 11%ים ולעבודות14%לעומת בהתאמה( ,

למשימותהאחרותביןמוריםצה,בהתאמה(.פערהזמןהמוק5.6%לעומת3.7%מנהלה)

 הלעמיתיהםבישראל פחוOECD-במדינות על ועומד יותר מקטן לכשעה2%-ת )שקול

בשבוע(לכלמשימה,ואיןלראותבכךפערניכר.

                                                           
1
דקות,ובכללזה45שעהמוגדרת.שעות36ט'עומדעל-היקףמשרהמלאהשלמורהבכיתותז'בישראל,

בושעתשלאומי,-שעותשהייה.במונחיהמחקרהבין6-שעותהוראהפרטניתו6שעותהוראהכיתתיות,24
שהייה,שעות4.5שעותהוראה)בכיתהופרטני(לצד22.5-לתרגםזאתלאפשרדקות,60עבודהמוגדרת

שעותשבועיות.27ובמצטבר
2
שהקצו הזמן בדבר דיווחיהם סך את תואם איננו שלהם השבועי העבודה שעות היקף על המורים דיווחי

הבין המחקר בדוח האחרון. שונותבשבוע על-למטלות לדיווח ביחס חושב המוקדשלהוראה הזמן לאומי

) שבועי עבודה ו32.6היקף בישראל השעו38.8-שעות מדינות בממוצע הואOECD-ת זה בדוח ואילו ,)

הוראה) ובכללן למטלותהעבודההשונות, ו47.7מחושבביחסלסךהשעותשהוקצו 47.2-שעותבישראל
.,בעיקרמשוםשמוצגדיווחבעבורכללהמשימותהשונות(OECD-שעותבממוצעמדינותה
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למשימות הבאות בעבודתם בבית  צהשהוק יםהמור נם של: החלק היחסי מזמ58 לוח
 הספר הנוכחי בשבוע שקדם למחקר

 משימות
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 44% 45% 44% 45% הוראה בכיתה

 11% 11% 14% 11% תכנון שיעורים או הכנתם, בבית הספר או מחוצה לו

 7.8% 8.4% 9.0% 8.2% בדיקת מבחנים ועבודות של תלמידים

 6.4% 6.5% 5.7% 6.5% עבודת צוות ושיח עמיתים בבית הספר

 6.1% 5.7% 4.6% 5.8% ייעוץ לתלמידים 

 4.8% 4.4% 3.6% 4.5% פעילויות פיתוח מקצועי

השתתפות בעבודה הניהולית בבית הספר )לרבות 

 תפקידי ריכוז( 
4.5% 3.0% 4.3% 4.8% 

 4.6% 3.8% 3.0% 4.0% תקשורת עם הורים ושיתוף פעולה עמם

השתתפות בפעילויות בית ספריות מחוץ לשעות 

הלימודים )למשל פעילויות ספורט ופעילויות 
 תרבות( 

3.9% 3.7% 4.0% 3.5% 

עבודות מנהלה כללית )ובכלל זה משימות ארגוניות 

 ומשימות ביורוקרטיות אחרות( 
3.7% 5.6% 3.7% 3.4% 

 3.2% 3.4% 4.1% 3.3% משימות אחרות

ישראלי,מוריםבבתיספרדובריערביתמדווחיםעלהיקףהוראהשבועיהגדול-במבטפנים

הבדליםביןמגזרישקיימיםבבתיספרדובריעברית.ייתכןלמוריםבהשוואהשעות2.5-בכ

לממשביןמוריםבשנימגזרילאנמצאופעריםש3השפהבהיקפיהמשרההמוצעיםלמורים.

 .(58 לוח)למשימותהנוגעותלעבודתםצהזמןהמוקההיחסישלבחלקהשפה
 השבועיות השעות היקף על מדיווחיהמוקצותמהתבוננות שעולה כפי השונות, למשימות

,נרשמהבישראל2013בהשוואהלמחזורהמחקרהקודם,טאליסנראהכי,2018-המוריםב

21-לכ2013-שעותשבועיותב18-שעותשבועיותבהיקףההוראה,מכ3-עלייהחדהשלכ

תפובשנישהשתOECD-.עלייהזוהיאהגדולהביותרבכלמדינותה2018-שעותשבועיותב

,עלאףהעלייהבהיקףההוראהלאחל(.ברם60 תרשים)מחזורימחקרטאליסהאחרונים

בין במבט ולהכנתם. השיעורים לתכנון בהיקףהשעותשהמוריםהקצו מורים-שינוי לאומי,

יותרזמןלהוראהופחותזמןלתכנוןשיעוריםולהכנתם.מצדאחד,בכמחציתצותנוטיםלהק

המחקרהאחרונים)המדינותשהשתמ מחזורי בשני נרשמהעלייהבהיקףהשעות16תפו )

צשהוק להוראה, 5-בומנגדו ירידהקלה, מחוץמדינותנרשמהדווקא בהנרשמהשברזיל

כ של 3-ירידה במחצית שני, מצד )משעות. השעות16המדינות בהיקף ירידה נרשמה )

ולהכנתםצשהוק שיעורים לתכנון ומתוכןו )כ, בגאורגיה היא ביותר הבולטת 2.5-הירידה

 שעות(, מדינותואילו בשתי אבלבד עלייהקלה. ונרשמהדווקא להתנחםבכךאפשרמנם

וחשיבותנוכחלתכנוןשיעוריםולהכנתם,לצותשלאחלבישראלצמצוםבהיקףהשעותהמוק

לפחותעלפידיווחימרכיבזהלהוראהאיכותית,אךישלבחוןזאתגםאלמולהעלייה,של

הסברייתכןשהיותר.רביםמורים,בהיקףשעותההוראה,שמןהסתםמצריכהתכנוןוהכנה

ל כך הוא האחרונות השבשנים מורים שיעורינעשים בתכנון יותר לדוגמהיעילים הםהם,

)משתמשים טכנולוגיים זהבכלים וכדומה(ובכלל חברתית מדיה מחשב, אינטרנט,

עדכו שמאפשרים יותר, מהיר וכבן למידה חומרי דומה,שיתוף בהם בשיש זמן.חיסכון

 הנדרשאפשרלחלופין הזמן שכן לתלותזאתבעלייהבשיעורהמוריםהמבוגריםבישראל,

לתכנוןוהכנהארוךיותרבקרבמוריםצעיריםאוחסריניסיון.

                                                           
3
מןהמוריםבבתי69%מצאכיבמשרהמלאהמועסקיםכך,לדוגמה,בכלהנוגעלמשרהבביתהספרהנוכחינ

 מעמיתיהםבבתיספרדובריערבית.72%ספרדובריעבריתלעומת
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 –השינוי בהיקף השעות השבועי שהוקצה להוראה ולתכנון שיעורים והכנתם  :60 תרשים
 כלל המדינות

I.2.10,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 מנהליםההיקף העבודה של . 13.2

שונות,בממוצעלאורךהלמשימותצהמנהליבתיהספרנשאלועלהחלקהיחסימזמנםהמוק

העוסקותבניהולומנהיגות,תמיכהבהוראהוקשרעםמשימותנכללותבהןשנתהלימודים.

(.59 לוחתלמידים/הורים/קהילהוחברות)

 למשימות הבאות בממוצע לאורך השנה  צה: החלק היחסי מזמן המנהל שהוק59 לוח

 משימות
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

ניהול 

 ומנהיגות

 23% 23% 30% 23% לניהול וארגוןמשימות וישיבות הנוגעות 

 17% 18% 21% 18% משימות וישיבות הנוגעות למנהיגות

תמיכה 

 בהוראה

משימות וישיבות הנוגעות לתכנון 

 לימודים ולהוראה
20% 16% 19% 23% 

 קשר

 16% 19% 13% 18% קשר עם התלמידים

 13% 11% 10% 12% קשר עם ההורים

והאזורית, קשר עם הקהילה המקומית 

 עם חברות מסחריות ועם התעשייה
6% 6% 6% 7% 

 2% 3% 4% 3% אחר

1.7 צ'ילה 0.6

אלברטה )קנדה(

מקסיקו

-3.2 ברזיל -1.1

3.1 ישראל

1.8 לטביה

אסטוניה -1.0

פינלנד

אנגליה -0.4

סלובקיה -0.7

-0.7 פורטוגל -1.7

1.3 אוסטרליה

1.4 בולגריה -0.5

1.6 ניו זילנד -0.5

0.8 איסלנד

קרואטיה -1.5

1.0 ספרד -0.4

0.5 דנמרק -0.9

1.3 צ'כיה -0.9

1.0 שבדיה

-0.7 בלגיה פלמית

-0.3 צרפת -0.6

2.3 גאורגיה -2.4

-0.7 קוריאה -1.4

יפן

0.8 סינגפור -1.1

הולנד

0.8 רומניה -1.6

-0.6 איטליה

0.8 נורבגיה

שינוי בשעות בין 2013 ל-2018

0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30

הוראה תכנון שיעורים או הכנתם
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מק בישראל )ציםמנהלים הארגון לניהול הנוגעות למשימות מזמנם הארי חלק (23%את

) שיעור18%ולמנהיגות נמוכיםים(. המקביליםאלו בממוצעמהשיעורים מנהלים בקרב

ה 21%-ו30%)OECD-מדינות של מצטבר פער בהתאמה. למחזור10%, בהשוואה .)

לשתיצהבמצטברבזמןהמוק6%-מיותרהמחקרהקודם,בישראלנרשמהעלייהחדהשל

ה מדינות בכל נרשמו יותר חדות ואף דומות עליות אלו. בכל,OECD-משימות ולמעשה

המדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים.

לימודיםוצהמזמנםשלהמנהליםמוקניכרחלק שלהוראה.הדברכוללפיתוחלגםלתכנון

צפייהבמוריםבעתשתוכניות הוראה, והםהלימודיםהביתספריות, חניכה מתןמלמדים,

תכנון למורים, ,הדרכה של וארגון מקצועילתוכניותעיצוב מעורבותפיתוח וגם למורים

אלותמיכהבהוראהעלהיבטיההשונים,כללראותבאפשרבהערכהשלמוריםותלמידים.

הו מקפעילות בישראל מנהלים המנהל. מצד בהוראה מנהיגות אלוציםמייצגת לפעילויות

 ניכרחלק מזמנם ליותר הבהשוואה במדינות 20%)OECD-מנהלים ,16%לעומת

 ישראל נמצאתבהתאמה(. פי על המדינות מדרג של העליון המוחלקבחלקו צהקהזמן

בהוראה התומכות מנהלים (,61 תרשים)לפעילויות אסיה מזרח בצמרתניצבותמדינות

 )ביפן, בהמדרג מנהליםמקבוייטנאםובוקוריאה, )סין( מזמנם27%עד22%יםצשנגחאי

בתחתיתו.הבדליםאלוביןהמדינותמשקפיםנמצאות(10%-כלכך(,ואילונורבגיהוהולנד)

התפקידוהאחריותשלמנהליםבמדינותהשונות.הבדליםבהגדרתתחומי

בנתח4%-מןהראוילצייןכיבהשוואהלמחזורהמחקרהקודםנרשמהבישראלירידהשלכ

.2018-ב20%-לכ2013-ב24%-ות,מכלתכנוןלימודיםולהוראהבכיתצההזמןהמוק

מק )צמנהלים שונים גורמים עם קשר לקיום גם זמן בי59 לוחים השאר(. המנהליםן ,

לקשרעםזה(,כצפוי,ופחותמ18%מזמנםלקשרעםתלמידים)ניכריםחלקצבישראלמק

דומיםיחסיתלשיעוריםהמקבילים6%(והקהילההמקומית)12%ההורים) (.שיעוריםאלו

ב ה2013-שנרשמו במדינות למנהלים בהשוואה .-OECDמק בישראל מנהלים יותרצ, ים

(.בהתאמה,במצטבר30%לעומתבמצטבר23%והוריהם)מזמנםלקשרעםתלמידים

ניכריםביןמנהליםבבתיספרדובריעבריתלעמיתיהםבבתיהבדליםעלפירובלאנמצאו

ערבית דוברי צאבהקספר למשימות זמן הת העובדהשונות, מנהליםמלבד יחסי שבאופן

ופחותזמןלתכנוןלימודיםיותרלקשרעםתלמידיםרביםזמןצבבתיספרדובריעבריתמק

והוראה,בהשוואהלעמיתיהםבבתיספרדובריערבית.
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 כלל המדינות  –החלק מזמנם של המנהלים המוקצה לתכנון לימודים והוראה : 61 תרשים

 
I.2.11,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 להוראה וללמידה צההזמן מן השיעור המוק נתח. 13.3

שעותבשנהבממוצעמדינות913:הבינייםמבליםבכיתהחלקניכרמזמנםתלמידיחטיבות

המוקOECD-ה הזמן נתח על לעמוד מאפשר טאליס מחקר . וללמידהצה וכןלהוראה

טפסיםמטעם חלוקת נוכחות, וארגוניות)בדיקת משימותמנהליות בהן למשימותאחרות,
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דיווחי על בהתבסס וזאת ומשמעת, סדר על ושמירה כיתה ניהול וכדומה(, הספר בית

צהמוק(100%מתוך)היעדבכיתתמהשיעורנתחאיזהלפרטהתבקשוהמוריםמורים.ה

ישלצייןשככלשחלקהשלההוראהוהלמידהגדולהללו.הפעילויותמןאחתלכלכללבדרך

משמעותית.יותר,כךסביריותרשתקודםלמידה

דיווחי פי ז'הםשלעל כיתות )-מורי בישראל 60 לוחט' רק מוק75%(, השיעור ציםמזמן

שיעורזהנמוך במחקר)OECD-המהממוצעבמדינותללמידהוהוראה. (.78%שהשתתפו

יםלהוראהוללמידה,צמןהשיעורמוק85%ברוסיה,אסטוניה,וייטנאםושנגחאי)סין(לפחות

 דיווחי בדרוםאפריקהובערבהסעודיתפחותמ,המוריםלפי בברזיל,  תרשים)70%-ואילו

אכיפתמשמעתללשמירהעלסדרוצהמזמןהשיעורמוק14%-(.לעומתזאת,בישראלכ62

 וכמעט 9%בכיתה במעט גבוהים אלו נתונים וארגוניות. מנהליות מהממוצעלמשימות

,בהתאמה(.8%-ו13%)OECD-הבמדינות

 בדרך כלל לפעילויות הבאות  צההמוק 4: החלק היחסי בשיעור )באחוזים(60 לוח

 פעילות
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 76% 75% 78% 75% הוראה ולמידה

 11% 15% 13% 14% שמירה על סדר ומשמעת בכיתה

 8% 9% 8% 9% משימות מנהליות וארגוניות

פנים -מבט 60 לוח)ישראלי בהק( נעוץ השפה מגזרי בין ההבדל עיקר כי זמןצאמגלה ת

מזמןהשיעור(15%רחבהיותרלשמירהעלסדרומשמעתבכיתהבבתיספרדובריעברית)

דיווחיםעלשכיחותבעיותתואםאתה(.ממצאזה11%בהשוואהלבתיספרדובריערבית)

השפהה ספרבמגזרי במחקרטאליסמשמעתבבתי הן 2018שונים, והןה)דיווחי מורים(

5במיצ"בתשע"ח)דיווחיהתלמידים(.

בפרקהזמן1.6%,בישראלנרשמהירידהקלהשל2013בהשוואהלמחזורמחקרטאליס

וללמידהצההמוק המוק,להוראה הזמן בפרק דומה עלייה הסדרצהלצד על לשמירה

שבדיווחיםעלבעיותמשמעתלאחלשינוישלממש,ואףלמרותהעובדהוהמשמעת.זאת

הרוחותבתחילת להרגעת עד ארוכה בהמתנה לצורך בנוגע מורים בדיווחי ירידה נרשמה

להוראהוללמידהצהזמןהמוקפרקה(.הירידההדרמטיתביותרב30%-ל36%-השיעור)מ

 זילנד בניו 4.3%–נרשמה לכמעט 3)מקביל בשיעור לציין60שלדקות מעניין דקות(.

בתוךשמ שהשתתפו המדינות המחקר האחרוניםמחזורי , ובסינגפור באסטוניה –רק

בין במבחנים תלמידיהן בהישגי -שנודעות הזמן–לאומיים בפרק מובהקת עלייה נרשמה

בצההמוק וללמידה. ל5-להוראה בהשוואה מובהקת עלייה נרשמה :2008-מדינות

.2013-ל2008בכולןהתרחשעיקרהשינויביןוא,מקסיקוונורבגיה,אוסטרליה,איטליה,ליט

המוק1%-בישראלנרשמהירידהקלהמאוד)פחותמ בפרקהזמן צהלמשימותמנהליות(

 וארגוניות.

  
                                                           

4
בדרךכלללכלאחתצה(מוק100%מוריםלפרטאיזהחלקמהשיעורבכיתתהיעד)מתוךהבמחקרהתבקשו

 .100%מןהפעילויותהמפורטות.ברםחלקלאמבוטלמןהמוריםלאוידאושדיווחיהםמסתכמיםלכדי
5
בכיתהתלמידיםשלנאותההתנהגות"המסכםהמדד מבקש" בדברהתלמידיםדיווחיאתלבחוןבמיצ"ב

ונינוחהנעימהבאווירהמתנהליםיםהשיעורמידהבאיזוולברר,בכיתההשיעוריםבמהלךתלמידיםהתנהגות
מאפשריםשאינםובמתחשקטבחוסרמתאפייניםאו המדד לרעשלמידה. המתייחסים מהיגדים מורכב

נוסחוהדיווחלצורךמורים.פיהלכהמפריעללמידהולעיכובבשיעורהנובעמכך,להתחצפויותוליחסמכבד
עלהתנהגותנאותהשלתלמידיםבכיתה.יותררצוימצבישקףבהיגדיותרגבוהשערךכךמחדשההיגדים

בבתיספר(52%)מהתלמידיםלעומתכמחציתבבתיספרדובריעברית(מהתלמידים33%כשליש)דיווחו
 דובריערבית.
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 להוראה וללמידה צההמוק החלק היחסי בשיעור :62 תרשים



I.2.5,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 מורים פילוח על פי מאפייני

פרקהזמןנמצאקשרחיוביביןחלק,ובכללןישראל,כמעטבכלהמדינותשהשתתפובמחקר

ותקהמוריםבהוראהוגילםללהוראהוללמידהצההמוק ככללנמצאשמורים(61 לוח)בין .
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מק בראשיתצותיקים למורים בהשוואה וללמידה, להוראה השיעור מן יותר גדול חלק ים

5%-)כדרכם ישראליותר עברית,בכלל דוברי ספר בבתי ובעיקר הוב, מדינות -ממוצע

OECD)ל זה ממצא לבחון יש נוכח. מסוגלותולפיוהנתון תחושת דרכם בראשית למורים

גםמוריםמבוגריםיותר נוסףעלכך, בהשוואהלמוריםותיקים. נמוכהיותרבניהולכיתה,

יותר5%-)כשוואהלמוריםהצעיריםיותריםחלקנרחבמןהשיעורלהוראהוללמידהבהצמק

(.מכאןOECD-ממוצעמדינותהיותרב8%-בכללישראל,ובעיקרבבתיספרדובריעברית,ו

שהםשמוריםותיקיםומבוגרים , ניסיון בהוראהניכרבעלי בעבודהבכללוכן ,בגרותוניסיון

להק להם המאפשרות יעילות כיתתיות שגרות צותמאמצים מועט למטלותזמן יותר

מנהלתיותוארגוניות,תוךשמירהעלסדרומשמעתבכיתה,מהשמאפשרלהםלהקדישזמן

נמצאגםשמוריםאלו,הוותיקיםוהמבוגרים,OECD-ניכריותרלהוראהוללמידה.במדינותה

לאבדרךכללם.העלפירובגםמלמדיםבבתיספרמאתגריםפחותמבחינתהרכבתלמידי

 .(61 לוח)ניכריםביןמוריםומורותבהקצאתהזמןלהוראהוללמידהנמצאופערים

 לפי – : החלק היחסי בשיעור )באחוזים( המוקדש בדרך כלל להוראה וללמידה61 לוח
  מאפייני מורים

 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 מגדר
 76% 75% 78% 75% גברים

 76% 75% 78% 75% נשים

 גיל
 74% 73% 73% 73% 30-פחות מ

 77% 78% 81% 78% יותרו 50

ותק 
 בהוראה

 74% 71% 74% 72% [שנים 5 עד] דרכם בראשית

 76% 76% 79% 76% [שנים 5-יותר מ] ותיקים

 פילוח על פי מאפייני הכיתות

יםלהוראהוללמידהנמצאכיבישראלאיןהבדלשלממשביןבהשוואתהזמןשהמוריםמקצ

חברתי מרקע תלמידים מרובות מ-כיתות )יותר נמוך לבין30%-כלכלי הכיתה( מתלמידי

 בעלותכיתות תלמידים של נמוך )כריכוז ה62 לוחאלו מדינות בממוצע ואילו ,)-OECD

כלכלינמוך.-פחותזמןלהוראהוללמידהבכיתותמרובותתלמידיםמרקעחברתי4%מוקצים

ב נמצא דומה שלילי 16-קשר לפחות של )פער 7%מדינות כמעט נרשם10%ועד

 בבאוסטרליה, ובארה"ב, )קנדה( בבאלברטה ואילו הסעודית(, )מלבד18-ערב מדינות

 כי לציין מעניין מובהק. קשר נמצא לא בכיתותישראל( מורים ערבית דוברי ספר בבתי

חברתי מרקע תלמידים כ-מרובות מקדישים נמוך וללמידה,3%-כלכלי להוראה זמן פחות

אלו.כריכוזנמוךשלתלמידיםבעלותבהשוואהלעמיתיהםהמלמדיםבכיתות

מאפייני  לפי – בדרך כלל להוראה וללמידה זים( המוקצה: חלק השיעור )באחו62 לוח
 הכיתות

 פילוח
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

תלמידים 

מרקע 
-חברתי

 כלכלי נמוך

 77% 74% 79% 75% תלמידים מרקע נמוך 30%עד 

 74% 75% 75% 75% תלמידים מרקע נמוך 30%-יותר מ

תלמידים עם 
צרכים 

מיוחדים 

 )צ"מ(

 76% 76% 79% 76% תלמידים עם צ"מ 10%עד 

 75% 72% 77% 73% תלמידים עם צ"מ 10%-יותר מ
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מ,בישראל )יותר מיוחדים צרכים עם תלמידים מרובות בכיתות מתלמידי10%-מורים

להוראהוללמידה,בהשוואהלמוריםבכיתות3%מקציםהכיתה( מעטשישבהןפחותזמן

פחות(.התופעהבולטת2%-)כOECD-(,וכךגםבממוצעמדינותה62 לוחאלו)כתלמידים

 .שלממשביטויבאהלידיןהיאבבתיספרדובריעברית,ואילובבתיספרדובריערביתאי

בין להוראה או לשמירה על סדר ומשמעת בכיתה ל המוקצהזמן הקשר בין העל: -מבט

 מאפייני הכיתה והמורים

ללמודעל הגורמיםהקשוריםלזמןשהמוריםמקציםלפעולותכדי קרי חלקשונותבשיעור,

הלכהלמעשהלהוראהוללמידהאולניהולכיתהולשמירהמקציםהיחסישלהשיעורשמורים

המורהשלותקהועםשלהםנבחןהקשר,עלהסדרוהמשמעת)משתניםמוסברים/תלויים(

תוך תלויים(, מסבירים/בלתי )משתנים אפשריים כיתתיים מאפיינים מספר ועם בהוראה

מאפייניהם)תחושתעלמורים)כגוןגיל,מגדר,היקףמשרה(והלמאפיינירקעשלבקרהע

מסוגלותביכולתםלנהלכיתה(.
 –ותק בהוראה  בין חיובי נמצאקשר )ובמדינותרבותאחרות( ותקהובישראל המורהשל

ותקהובהוראהלביןחלקהשיעורהמוקדשהלכהלמעשהלהוראהוללמידה,וקשרשליליבין

לביןחלקהזמןהמוקדשלניהולהכיתהושמירהעלסדרומשמעת.כלומר,ככלשהמורהשלו

ותיקיותר,כךהואמקדישיותרזמןמןהשיעורלהוראהוללמידהופחותזמןלניהולהכיתה

זמןפחותלהםונדרששגרתיותבמשימותרגיליםותיקיםמוריםולשמירהעלסדרומשמעת.

.לבצען

,הכיתהגבוההיותראתכיככלשתחושתהמסוגלותשלהמורהביכולתולנהלכמוכןנמצא

מוקצה ותיקיםכך שלמורים אף ומשמעת. סדר על ולשמירה הכיתה לניהול זמן פחות

יןיתחושתמסוגלותגבוההיותרביכולתםלנהלכיתה,בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם,עד

בניהו המסוגלות תחושת וגם בהוראה הוותק כיתהגם לזמןל אחד כל קשורים נמצאו

עלהמשתנההאחר(.תוךהשתתביקורתהלכהלמעשהלניהולכיתה)המוקצה

השיעור–מאפיינים כיתתיים חלק לבין כיתה גודל בין חזק שלילי קשר נמצא בישראל

,המוקדשהלכהלמעשהלהוראהוללמידה.ככלשכיתהכוללתמספררביותרשלתלמידים

נובעמכךשמשימותכךחלקהשי סבירשהדבר יותר. וללמידהקטן עורהמוקדשלהוראה

ממושך זמן אורכות לתלמידים הנוגעות מנהלתיות ומשימות נוכחות בדיקת כגון שגרתיות

יותרלשמירהעלהסדר רב ולצדזאתנדרשזמן יותרככלשבכיתהתלמידיםרביםיותר,

ק נמצא לא שבישראל אף זאת בכיתה. הכיתהוהמשמעת גודל בין מובהק הזמןלביןשר

שמירהעלסדרומשמעת.להמוקדשלניהולהכיתהו

כך גםלהרכבהתלמידיםבכיתה. הכיתהאלא לגודל רק ישחשיבותלא כן בממוצעכמו ,

ה תתOECD-מדינות תלמידים של ששיעורם שככל לימודית-נמצא מבחינה בוהגמשיגים

יותר , יותרחלקהשיעור המוקדשכךקטן יותרחלקהזמן ולמידהוגדול המוקדשלהוראה

ו הכיתה ללניהול ומשמעת. סדר על שמירה לכך, בדומה תלמידים של ששיעורם עםככל

יותרחלקהשיעורהמוקדשלהוראהולמידהוגדוליותר,יותרבוהגצרכיםמיוחדים כךקטן

הפוךנמצאעםשיעור.קשרשמירהעלסדרומשמעתלחלקהזמןהמוקדשלניהולהכיתהו

 בכיתה המחוננים –התלמידים יותר, גבוה ששיעורם ככל השיעורגדולכך חלק יותר

 ולמידה להוראה סדרוקטןהמוקדש על ושמירה הכיתה לניהול המוקדש הזמן חלק יותר

נמצאוקשריםדומיםביןמאפייניהתלמידיםוחלקהזמןהמוקדשלניהולומשמעת.בישראל

שיעורהתלמידיםהתתכיתהולשמיר בין וכן משיגיםמבחינהלימודית-העלסדרומשמעת,

)אך ולמידה המוקדשלהוראה הזמן עםובין התלמידים שיעור בין מובהק קשר נמצא לא

 .(צרכיםמיוחדיםאושיעורהמחונניםוביןהזמןהמוקדשלהוראהולמידה


