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 חוויית לחץ בעבודה, נשירה ועזיבת המקצוע .14

(בעבודהחוסראיזוןביןדרישותהתפקידוהתנאיםStressאפשרלראותבחווייתלחץ)עקה,

בסביבתהעבודהלביןהמשאביםוהכוחותהעומדיםלרשותהמורים,כגוןהתמיכההמסופקת

רבאולחץחוויהשלהידעוהמיומנויותשלהםויכולתםלהתמודדעםדרישותהתפקיד.להם,

זאתועוד,סביבותברווחההחברתיתובבריאותהנפשיתואףהגופנית.לפגועעלולהמתמשך

מבחינת והמנהלים המורים בתפקוד לפגוע עלולות מלחיצים ומצבים לחץ רוויות עבודה

מיישמי שהם הפרקטיקות המסוגלותםתדירות ובתחושת במוטיבציה ואף שלהם,ואיכותן

המקצוע. של העזיבה ואת השחיקה את ולהגביר לתפקיד, ובמחויבותם רצונם בשביעות

כנגזרמכלאלו,תנאילחץעלוליםאףלהשפיעבעקיפיןעלהישגיהתלמידיםועלרווחתם.

 חוויית לחץ בעבודה בקרב המורים. 14.1

בלוחותשלהלןמוצגיםשיעורי.באיזומידההםחוויםלחץבעבודתםהמוריםנשאלובמחקר

.שדיווחוכיהםחוויםלחץ"דיהרבה"או"הרבהמאוד")להלן"במידהרבה"(המורים

(מדווחיםכיהםחוויםלחץבעבודתםבמידהרבה,46%כמעטמחציתמהמוריםבישראל)

מדינותה יותר1 לוח)OECD-וזאתבדומהלממוצע בעוד ספר(. ממחציתמהמוריםבבתי

עברית) שמינית)58%דוברי רק רבה, במידה בעבודתם חווייתלחץ על מדווחים (12%(

(.1 לוחעלכך)מעמיתיהםבבתיספרדובריערביתמדווחים

 שיעורי המורים המדווחים כי הם חווים לחץ בעבודה במידה רבה: 1 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

דוברי 

 עברית

בתי"ס 

דוברי 

 ערבית

 12% 58% 49% 46% אני חווה לחץ בעבודה

 בישראל לחץ, חוויית על המדווחים המורים לחץ18%מקרב מאוד" "הרבה על מדווחים

 28%בעבודה, בעבודה, לחץ הרבה" "די על בעבודה38%מדווחים לחץ על מדווחים

התפלגותזודומהבעיקרהמדווחיםכיכללאינםחוויםלחץבעבודה.15%-"במידתמה",ו

(.1 תרשים)OECD-לנתוניםהמקביליםבממוצעמדינותה

 כלל המדינות –חוויית לחץ בעבודה בקרב המורים : 1 תרשים

 

II.2.8,תרשיםOECD (2020)מקור למידע: 
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בין -במבט באנגליה, כך, המדינות. בין ניכרים הבדלים למצוא אפשר בפורטוגללאומי

מןהמוריםמדווחיםכיהםחווים"הרבהמאוד"לחץבעבודתם,ואילו30%-מובהונגריהיותר

מ פחות על עומד שיעורם ובווייטנאם ברוסיה בקזחסטן, גבוהים5%-בגאורגיה, שיעורים .

) בגאורגיה נרשמו בעבודתם לחץ כלל חווים אינם כי המדווחים מורים של (71%במיוחד

ואףפחותמכך.ייתכן5%-מדינותאחרותהשיעוריםעומדיםעלכ15-(,וב52%ובקזחסטן)

הבדלים או ספריות הבית העבודה בסביבות הבדלים משקפים מדינות בין אלו שהבדלים

מהיבטים הנובעת השונות במדינות האוכלוסייה כלל של הלחץ במידת יותר כלליים

תרבותיים,מרווחהכלכליתוכדומה.

 ים וכיתותמורמאפייני 

) רבה בעבודהבמידה חווייתלחץ על ממורים יותר הרבה מורותמדווחות 51%בישראל,

,בהתאמה(.אומנם12%לעומת20%,בהתאמה(,ובפרט"הרבהמאוד"לחץ)32%לעומת

לכך להתייחס יש אך במחקר, שהשתתפו מהמדינות שלישים בכשני דומה ממצא נרשם

שה ייתכן שכן הראויה, בתפקידיםבזהירות המגדרים בין בהבדלים מקורו זה מגדרי בדל

שהםממלאים,בעומסיהעבודההמוטליםעליהםובתמיכהשהםמקבלים.

לחץ מאוד" "הרבה על המדווחים דרכם בראשית המורים שיעור כי גם נמצא בישראל

,בהתאמה(17%לעומת22%בעבודתםגבוהמשיעורהמוריםהוותיקיםהמדווחיםעלכך)

1אףכיהפעראינומובהקסטטיסטית.

בכיתותעתירותתלמידיםעם דיווחיהם, לפי מוריםהמלמדים, בישראלנמצאכי זאתועוד,

בשיעורים מדווחים הגירה/עלייה, של מרקע תלמידים עתירות ובכיתות מיוחדים צרכים

ולעומתזאתמוריםבכיתותעתירותתלמ ידיםמרקעגבוהיםיותרעלחווייתלחץבעבודה,

כלכלימוחלשמדווחיםדווקאבשיעוריםנמוכיםיותרעלחווייתלחץבעבודה)ממצא-חברתי

2זהייחודילישראלולקולומביה(.

 השפעת העבודה על בריאות המורים

גםבאיזומידהישלעבודההשפעהשליליתעלבריאותםובאיזומידההמוריםנשאלובמחקר

א לחיים זמן להם מותירה .ישייםהיא המורים שיעורי מוצגים "דיבלוחותשלהלן שהשיבו

.הרבה"או"הרבהמאוד")להלן"במידהרבה"(

כשישיתמןהמוריםבישראלמדווחיםכילעבודתםהשפעהשליליתבמידהרבהעלבריאותם

) )18%הנפשית הגופנית או ה17%( מדינות בממוצע במעט גבוהים שיעורים לעומת ,)-

OECD)21%-ו24%) בהתאמה( כ2 לוח, מתוכם, הדבר6%-(. כי מדווחים המורים מן

ה במדינות והן בישראל הן מאוד", "הרבה OECD-מתקיים מן12%)לפחות אחד בכל

וגל,בבלגיההפלמית,בערבהסעודיתובאיחודהאמירויותהערביות(.שיעוריההיגדיםבפורט

הדיווחדומיםיחסיתבקרבמוריםבשנימגזריהשפה.

והאם פרטיים, לחיים זמן מותירה העבודה מידה באיזו הוא הלחץ חוויית של נוסף היבט

העבודה שבין ומפרותאתהאיזון האישי הזמן לחייםהאישיים.דרישותהעבודהגוזלותמן

(טועניםכיהעבודהמשאירהלהםזמןלחיים61%כמעטשנישלישיםמןהמוריםבישראל)

                                                           
1
 (.15%ויותר)50שגילם(ומורים20%)30-פערדומהולאמובהקנמצאגםביןמוריםשגילםפחותמ
2
נראהכיממצאיםאלונגזריםהןמדגמיההשבההשוניםוהןממאפייניהתלמידיםבכיתותבשנימגזריהשפה.

כך,בבתיספרדובריעברית,שהמוריםבהםמדווחיםבשיעוריםגבוהיםיותרעלחווייתלחץבעבודה,נפוצות
יוחדים,ואילובבתיספרדובריכיתותמרובותתלמידיםמרקעשלעלייה/הגירהוכןשלתלמידיםעםצרכיםמ

נפוצותכיתותעתירותתלמידים ערבית,שהמוריםבהםמדווחיםבשיעוריםנמוכיםעלחווייתלחץבעבודה,
 (.14לוח כלכלימוחלש)ראו-מרקעחברתי
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כעשירית)האישיים העבודה"כלללא"מותירהלהםזמן9%רקב"מידתמה", טועניםכי )

) מהם משליש ופחות האישיים, לחיים30%לחיים זמן להם מותירה העבודה כי טוענים )

,OECD-(.בממוצעמדינותה2 לוחדהרבה)קרי"דיהרבה"או"הרבהמאוד"()האישייםבמי

ממחצית שפחות כך האישיים, לחיים המוקדש בזמן פגיעה על מדווחים פחות המורים

לחייםהאישיים44%מהמורים) העבודהמשאירהלהםזמן כי טוענים ב"מידתמה",( רק

העב6% וכמחציתמהםבלבדטועניםכי לחייםהאישיים, מותירהלהםזמן לא" ודה"כלל

(טועניםכיהעבודהמותירהלהםבמידהרבהזמןלחייםאישיים.בישראלמסתמןכי49%)

(מדווחיםכיהעבודהמותירהלהםבמידה33%מעטיותרמוריםבבתיספרדובריערבית)

ס בבתי לעמיתיהם בהשוואה האישיים, לחיים זמן )רבה עברית דוברי כלומר28%פר ,)

פגיעהבזמןהמוקדשלחייםהאישייםשכיחהיותרבקרבמוריםבבתיספרדובריעברית.

שיעורי המורים המדווחים כי עבודתם משפיעה במידה רבה על בריאותם ועל : 2 לוח
 זמנם

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

לעבודתי יש השפעה שלילית על בריאותי 
 הנפשית

18% 24% 17% 19% 

לעבודתי יש השפעה שלילית על בריאותי 

 הגופנית
17% 21% 17% 19% 

 33% 28% 49% 30% העבודה שלי משאירה לי זמן לחיי האישיים

 תחושת רווחה לבין תחושת מסוגלות ושביעות רצוןקשר בין העל: -מבט

בריאות חווייתלחץבעבודהוהשפעהשליליתעל ארבעתההיבטיםשל המוריםעל דיווחי

מדדמסכםאחדשל לכדי שהעבודהמותירהלחייםאישייםקובצו נפשיתופיזיתועלהזמן

ביןתחושתהרווחהשלהמוריםבמחקרטאליסניסולעמודעלקשראפשרירווחתהמורים.

לב תלוי( מסביר/בלתי )משתנה הרצון ושביעות המסוגלות תחושות ין )משתניםשלהם

 מורים של רקע מאפייני על בקרה תוך מוסברים/תלויים(, ומשרתם מגדר, )כגון ותקגיל,

משרהבהוראה והיקף הספר עתירות(בבית )כיתות מלמדים הם שבהן הכיתות ושל

.כלכלימוחלשותלמידיםעםבעיותהתנהגות(-משיגים,תלמידיםמרקעחברתי-תלמידיםתת

,ולמעשהכמעטOECD-בשניהמקריםנמצאקשרשלילי,הןבישראלוהןבממוצעמדינותה

הם )כלומר נמוכה שרווחתם מורים כך, במחקר. שהשתתפו המדינות לחץבכל חווים

לחיים זמן פחות להם מותירה והיא בריאותם, על שלילית השפעה לעבודתם בעבודתם,

אישיים(נוטיםלדווחהןעלשביעותרצוןנמוכהיותרוהןעלתחושתמסוגלותוחוללותעצמית

נמוכהיותר.כאמור,איןלהסיקעלכיווניותהקשרים.כך,לדוגמה,ייתכןשרמותלחץגבוהות

שתחושתמסוגלותבעבו לחלופין או המורהובתחושתהמסוגלותשלו, דהפוגעותבתפקוד

נמוכהמגבירהאתהלחץשהמוריםחווים,שכןהםחסריביטחוןביכולתםלבצעמשימות.

 גורמים המהווים מקור ללחץ 

המורים, בריאות על השליליות השפעותיה ועל בעבודה הלחץ תחושת על שעמדנו לאחר

חשי יכוליםנודעת שונים גורמים בעבודתם. ללחץ מקור שהם הגורמים על ללמוד בות

להשפיעבאופןשונהעלעוצמתהלחץשהמוריםחוויםועלתדירותוומשכו.

בעבודתםהמוריםנשאלוטאליסבמחקר לחץ של מקור הם מסוימים גורמים מידה באיזו

הספר עומס.בבית עיקריות: קטגוריות לשלוש לסווג אפשר האפשריים הלחץ גורמי את

שלהלןובתרשימיםבלוחותבעבודה,התנהגותהתלמידיםוהתמודדותעםבעליענייןאחרים.

.שהשיבו"דיהרבה"או"הרבהמאוד")להלן"במידהרבה"(מוצגיםשיעוריהמורים
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שהםבמידהרבהמקורשללחץמס עבודהעולבישראל,מתוךהגורמיםהאפשרייםהנוגעים

אםהרשותהמקומית–ולדרישות של בעלי ענייןלצרכים ומענה  התמודדותגם )בעבודה

צרכים עם לתלמידים השיעורים התאמת ואם התלמידים הורי אם החינוך, משרד ואם

 כ–מיוחדים מורים: של מבוטלים לא שיעורים ידי על כ30%-צוינו בישראל40%-עד

 Error! Not a valid bookmark)OECD-ושיעוריםדומיםיחסיתגםבממוצעמדינותה

self-reference.).

(,כמחצית49%כמחציתמהמוריםדיווחועלעומסבבדיקתעבודותומבחנים)(,64 תרשים

(דיווחועלחובותהמתווספותעקבהיעדרויותשלמוריםאחרים,ועליתר24%משיעורזה)

המוריםבישראל) כשלישמן דפוסדיווחזהשונהבעיקרו35%דע33%הגורמיםדיווחו .)

,שכןבישראלהעומסהכרוךבבדיקתמבחניםועבודותוכןOECD-מהדפוסבממוצעמדינותה

ה מבמדינות יותר לחץ גורמי הם שיעורים כOECD-ריבוי של ריבוי8%-)פערים ואילו ,)

(.14%עבודותמנהלהכגורםלחץשכיחפחותבישראל)פער

שהםבמידהרבהמקורשללחץהתנהגויות תלמידים פשרייםהנוגעיםלמתוךהגורמיםהא

אםהרשותהמקומית–ולדרישות של בעלי ענייןלצרכים ומענה  התמודדותגם )בעבודה

צרכים עם לתלמידים השיעורים התאמת ואם התלמידים הורי אם החינוך, משרד ואם

 כ–מיוחדים מורים: של מבוטלים לא שיעורים ידי על כ30%-צוינו בישראל40%-עד

 Error! Not a valid bookmark)OECD-ושיעוריםדומיםיחסיתגםבממוצעמדינותה

self-reference.).

תלמידים(,2 תרשים להישגי האחריות על דיווחו בישראל מהמורים שלישים שני כמעט

ויותר61%כמקורלחץ) ממחציתמהמוריםציינואתהצורךבשמירהעלהמשמעתבבית(,

) 55%הספר גבוהים אלו גורמים שני על הדיווח שיעורי בהשוואה(. בישראל יותר הרבה

מצדאיומיםאוהתעללותמילולית(.לעומתזאת,17%)פעריםשלOECD-לממוצעמדינותה

המוריםהםגורםלחץרקבקרבפחותמעשיריתמהמוריםבישראל)תלמידים (,8%כלפי

(.14%שיעורםכמעטכפול)OECD-בעודבממוצעמדינותה

אםהרשותהמקומיתואםמשרד–ולדרישות של בעלי ענייןלצרכים התמודדות ומענה גם

צוינועל–החינוך,אםהוריהתלמידיםואםהתאמתהשיעוריםלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים

בישראלושיעוריםדומיםיחסיתגם40%-עדכ30%-ידישיעוריםלאמבוטליםשלמורים:כ

.(.Error! Not a valid bookmark self-reference)OECD-בממוצעמדינותה

במידה רבה מקור של לחץ  הםכי הגורמים הבאים  שדיווחו המורים שיעורי :2 תרשים
 בעבודתם
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 II.2.43וטבלהII.2.9,תרשיםOECD (2020)מקור למידע: 

הם-במבטבין גורמיםאלו )יותרלאומי, עבורמרביתהמוריםבפורטוגל לחץ -ממקורשל

בממוצעשלההיגדיםבכלקטגוריה,בכלשלושהקטגוריות(.שיעוריםניכרים)הנושקים60%

ובבלגיה50%-ל אפריקה בדרום בצרפת, גם נרשמו מהקטגוריות( אחת בכל בממוצע

ובגא במקסיקו )ארגנטינה(, איירס בבואנוס זאת, לעומת הםהצרפתית. אלו גורמים ורגיה

המוריםבלבד)פחותמ עבורמיעוטםשל לחץ ההיגדיםבכל20%-מקורשל בממוצעשל

קטגוריה,בכלשלושהקטגוריות(.

(,חלקניכרמןהגורמיםהםבמידהרבהמקורשללחץבעבודה3 לוחישראלי)-במבטפנים

ספר בהשוואהלמוריםבבתי עברית, דוברי ספר מוריםבבתי יותרשל גבוה בקרבשיעור

כ של פערים ערבית. 15%-דוברי כמעט ה30%ועד לגורמים בנוגע עומסנרשמו באים:

בבית משמעת על שמירה תלמידים, להישגי באחריות נשיאה ועבודות, מבחנים בבדיקת

הספר,עמידהבדרישותמשתנותשלרשותמקומיתאומשרדהחינוךוכןמתןמענהלדאגות

ההורים.רקגורםאחדצויןכמקורלחץעלידישיעורגבוהיותרשלמוריםבבתיספרדוברי

(.10%אוהתעללותמילוליתמצדהתלמידים)פערשלערבית:איומים

כי הגורמים הבאים הם במידה רבה מקור של לחץ  שדיווחו המורים : שיעורי3 לוח
 בעבודתם

 מקורות לחץ
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

ה
ד
בו

ע
ס 

מ
עו

 

 38% 53% 41% 49% מדי לבדוקיש לי מבחנים ועבודות רבים 

 32% 36% 28% 35% יש לי שיעורים רבים מדי ללמד 

יש לי עבודות מנהלה רבות מדי )למשל 

 מילוי טפסים( 
35% 49% 34% 37% 

יש לי עבודת הכנה רבה מדי לקראת כל 

 שיעור
33% 33% 36% 27% 
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חובות שמתווספות עקב היעדרויות של 
 מורים

24% 25% 25% 23% 
ת 

הגו
תנ

ה

ם
די

מי
ל

ת
 

 49% 66% 44% 61% נשיאה באחריות להישגי התלמידים

 43% 59% 38% 55% שמירה על המשמעת בבית הספר

איומים או התעללות מילולית כלפיך מצד 

 תלמידים
8% 14% 5% 15% 

ם 
ע

ת 
דו

ד
מו

ת
ה

עניין
לי 

ע
ב

עמידה בקצב הדרישות המשתנות של  

 הרשות המקומית או של משרד החינוך
38% 41% 43% 24% 

 15% 42% 34% 35% מתן מענה לדאגות של הורים

התאמת שיעורים לתלמידים עם צרכים 

 מיוחדים
28% 31% 29% 24% 

מקורות השונות בגורמי הלחץעל: -מבט

אם ישללמודתחילה מורים, בקרב להורדתרמתהלחץ לפעול יוכלו שמערכותחינוך כדי

 ידי תופעהשמוסברתעל הוא ספר.הלחץ בתי בין הבדלים ידי על או מורים בין הבדלים

הדברעשוילסייעבעיצובדרכיפעולהלהתמודדותעםמקורותלחץברמתהמוריםאוברמת

המורים מידה )באיזו הלחץ למדד המורים בתגובות השונות נבחנה כך לשם הספר. בתי

לחיים מידההעבודהמותירהלהםזמן באיזו וכיצדהעבודהחוויםלחץבעבודתם, אישיים,

עבודה)לחץ הנוגעיםלעומס לחץ לגורמי וכן בריאותםהנפשיתוהפיזית( על משפיעהשל

עבודות מבחנים, בדיקת השיעורים, בהעברת ובהכנתם, לשיעורים בהיערכות עומס בשל

מנהלהרבותוחובותהמתווספותעקבהיעדרותשלמוריםאחרים(.

נמצאכימרביתהשונותבמדדהלחץובגורמילחץהנוגעיםבכלהמדינותשהשתתפובמחקר

לעומסעבודהמקורהבשונותבתוךביתהספר,ורקחלקקטןמהשונותקשורלהבדליםבין

 בישראל, כך, ספר. ו8%בתי הלחץ הנוגעים7%-מהשונותבמדד לחץ מהשונותבגורמי

 ובהתאמה הספר, בתי בין בהבדלים מקורם עבודה בשונות93%-ו92%לעומס מקורם

ביןבתיהספר.תמונה בתוךבתיהספר.במיליםאחרות,איןהבדליםניכריםבהיבטיםאלו

.OECD-דומהנמצאהגםבממוצעמדינותה

 חוויית לחץ בעבודה בקרב מנהלים. 14.2

באיזומידהגורמיםמסוימיםהםמקורשללחץבעבודתםגםהמנהליםנשאלובדומהלמורים

ובתרשימיםחותבלו.בביתהספר מוצגיםשיעורי אוהמנהליםשלהלן הרבה" "די שהשיבו

."הרבהמאוד")להלן"במידהרבה"(

 המנהלים שיעורי בישראל לחץ3 תרשים)ככלל, כמקורות הגורמים מרבית את שציינו )

 המורים משיעורי יותר גבוהים ולדרישות של לצרכים ומענה  התמודדותגם )בעבודתם

ואםהתאמת–בעלי עניין התלמידים אםהורי החינוך, אםהרשותהמקומיתואםמשרד

-צוינועלידישיעוריםלאמבוטליםשלמורים:כ–השיעוריםלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים

 Error! Not)OECD-בישראלושיעוריםדומיםיחסיתגםבממוצעמדינותה40%-עדכ30%

a valid bookmark self-reference.).

גורמיםאלוכמקורותלחץבעבודתם,חוץמגורםהאיומיםאוההתעללות2 תרשים (שציינו

מצדתלמידים.מלבדזאת,מדרגמקורותהלחץבקרבמנהליםדומהלמדרגבקרבמורים.

מתוךהגורמיםהאפשרייםהנוגעיםל שהםבמידהרבהמקורשלודה עומס בעבבישראל,

 )לחץ )(,3 תרשיםבעבודה המנהלים מן רבעים שלושה עומס70%כמעט על דיווחו )

של היעדרויות עקב המתווספות חובות על דיווחו מהמנהלים וכמחצית מנהלה, בעבודות
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צוות) ניהגורמים(.ש47%(ועלעומסבשלהערכתמוריםומתןמשובלמורים)49%אנשי

בהשוואהלממוצע מנהליםבישראל של יותר גבוה שיעור בקרב לחץ האחרוניםהםמקור

,בהתאמה(.18%-ו12%)פעריםשלOECD-מדינותה

במידה רבה מקור של לחץ  הםכי הגורמים הבאים  שדיווחו המנהלים שיעורי :3 תרשים
 בעבודתם

 

 II.2.47טבלה,OECD (2020)מקור למידע: 

שהםבמידהרבהמקורשללחץהתנהגויות תלמידיםמתוךהגורמיםהאפשרייםהנוגעיםל

) להישגי3 תרשיםבעבודה האחריות על דיווחו בישראל מהמנהלים רבעים שלושה ,)

) לחץ כמקור בבית73%תלמידים המשמעת על בשמירה הצורך את ציינו שלישים ושני )

) ביש65%הספר יותר הרבה גבוהים אלו גורמים שני על הדיווח שיעורי בהשוואה(. ראל

כOECD-לממוצעמדינותה 25%-)פעריםשל לעומתזאת, התעללותמילולית(. איומיםאו

מנהליםהםגורםלחץבקרבשיעורמזערימהמנהליםבישראל)מצדתלמידים (,4%כלפי

(.6%)OECD-בדומהלשיעורםבממוצעמדינותה

 הרשות–(3 תרשים)לצרכים ולדרישות של בעלי ענייןהתמודדות ומענה גם בעיקר

(,ובמידהפחותהגםשילוביותרואף50%-המקומיתאומשרדהחינוךוהוריהתלמידים)כ

) מיוחדים צרכים עם 38%תלמידים מנהלים–( של מבוטלים לא שיעורים ידי על צוינו

בממוצעמדינותה ואףנמוכיםבמעטבעיקרOECD-בישראל. הדיווחדומיםיחסית, שיעורי

בכלהנוגעלשילובתלמידיםעםצרכיםמיוחדים.

-מלאומי,גורמיםאלוהםמקורשללחץבקרבמרביתהמנהליםבפורטוגל)יותר-במבטבין

בממוצעשלההיגדיםבכלקטגוריה,בכלשלושהקטגוריות(.שיעוריםניכרים)הנושקים70%

אפריקה50%-ל בדרום בקולומביה, גם נרשמו מהקטגוריות( אחת בכל בממוצע ויותר

ובלטביה.לעומתזאת,בהולנדגורמיםאלוהםמקורשללחץבקרבמיעוטמהמנהליםבלבד

בממוצעשלההיגדיםבכלקטגוריה,בכלשלושהקטגוריות(.25%-)פחותמ

 ישראלי)-במבטפנים
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(,הגורמיםהנוגעיםלהתמודדותעםבעליענייןהםבמידהרבהמקורשללחץבעבודה4 לוח

עבורשיעורגבוהיותרשלמנהליםבבתיספרדובריעברית,בהשוואהלמנהליםבבתיספר

בהיגדהנוגעלמענהלדאגותההורים(.אשר40%-ועדכ15%-שלכדובריערבית)פערים

באלונרשמופעריםמתוניםיותר,-לגורמיםהנוגעיםלעומסבעבודהאולהתנהגותתלמידים

הדיווח שיעורי לבין עברית דוברי ספר בבתי מנהלים בקרב הדיווח שיעורי בין בכלל, אם

קרי ערבית, דוברי ספר בבתי עמיתיהם בקרבבקרב יותר גבוהים או דומים שיעורים

.רקגורםאחדצויןכמקורלחץעל10%הראשונים,והפעריםבשיעוריהדיווחאינםעוליםעל

ידישיעורגבוהיותרשלמנהליםבבתיספרדובריערבית:איומיםאוהתעללותמילוליתמצד

 של )פער יחסית)5%התלמידים נדיר לחץ זהמקור כי אף ספרמה7%(, בבתי מנהלים

ו ערבית נמצא2%-דוברי זה אחרון ממצא עברית(. דוברי ספר בבתי מעמיתיהם בלבד

 בהלימהלממצאבקרבמורים.

כי הגורמים הבאים הם במידה רבה מקור של לחץ  שדיווחו המנהלים : שיעורי4 לוח
 בעבודתם

 מקורות לחץ
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

ה
ד
בו

ע
ס 

מ
עו

 

יותר מדי עבודות מנהלה )למשל מילוי 
 טפסים(

70% 69% 70% 71% 

חובות שמתווספות עקב היעדרויות של 

 אנשי צוות
49% 37% 51% 44% 

יותר מדי עבודה של הערכת מורים ומתן 

 משוב למורים
47% 29% 49% 41% 

ת 
הגו

תנ
ה

ם
די

מי
ל

ת
 

 72% 73% 46% 73% להישגי התלמידיםנשיאה באחריות 

 61% 66% 42% 65% שמירה על המשמעת בבית הספר

איומים או התעללות מילולית כלפיך מצד 
 תלמידים

4% 6% 2% 7% 

ם 
ע

ת 
דו

ד
מו

ת
ה

עניין
לי 

ע
ב

עמידה בקצב הדרישות המשתנות של  

 הרשות המקומית או של משרד החינוך
56% 55% 61% 44% 

 25% 63% 46% 51% הורים מתן מענה לדאגות של

 29% 43% 31% 38% שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים

 נשירה ועזיבת המקצוע. 14.3

נשירה, העולם. ברחבי חינוך מערכות במספר היציבות על מאיימת מורים בקרב נשירה

המורהמלמד. נוגעתלעזיבתהמקצועולארקלעזיבתביתהספרשבו להבדילמתחלופה,

המוריםועל ידי תוכניותהלימודיםעל של מידתיישומן לנשירתמוריםהשפעהלארקעל

בקרבבאיביתהספרועלהאקליםהביתספרי,ומתוךכךאופןיישומן,אלאגםעלהיחסים

עלולה הספר בבתי ההוראה מסגלי איכותיים מורים של נשירה התלמידים. הישגי על גם

להציבגםאתגרפדגוגיוכלכלילפנימערכותהחינוך,הנדרשותלמלאאתהשורותולהפנות

בתוך ולשילובם לקליטתם להפנייתם, מורים, להכשרת חדשהמשאבים ארגונית תרבות

בבתיהספרשחסריםבהםמורים.

כוונותיהם אודות על נשאלו במחקר שהשתתפו והמנהלים המורים נשירה, לאמוד כדי

לצייןבמפורשכמהשניםהםרוצים להמשיךלעסוקבהוראהובניהול,בהתאמה,והתבקשו

 מושפעת להיות עלולה זו שאלה על התשובה כי אף בעבודתם. הנשאללהמשיך מגיל

ועל לעתיד תוכניות על ומעידה טוב קירוב מהווה היא )פנסיה(, הפרישה לגיל ומקרבתו
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שאיפותהקריירהשלהמוריםוהמנהלים.התשובהלשאלהמשמשתמדדמדויקלמועדשבו

מן ללמוד אין כי לציין יש ברם, ספר. בתי מנהלי או מורים לשמש להפסיק מתכננים הם

בגינןהמוריםאוהמנהליםמביעיםרצוןלעזובאתהמקצוע.עודייתכןהשאלהעלהסיבותש

בתפקיד החינוך במערכת להישאר אך במקצוע, בקרוב לעבוד להפסיק מתכננים הללו כי

 לדוגמהבפיקוח,-אחרבביתהספר מחוץלביתהספר, או בהדרכה, או בתפקידמנהלתי

 במנהלחינוכיברשותהמקומיתאובמחקרחינוכי.

 שאיפות המורים במקצוע וכוונות לעזוב את ההוראה

כ בהוראה לעבוד להמשיך רוצים מורים בישראל המורים, אוכלוסיית כלל שנים17-בקרב

קיימים(.5 לוח)OECD-שניםבלבדבקרבהמוריםבממוצעמדינותה15-בממוצע,לעומתכ

וטווחהשניםהממוצעהואמ המוריםבמדינותהשונות, שניםבליטא9-הבדליםניכריםבין

שניםבבלגיההפלמית.בישראלנמצאפערמגדרי,שכןגבריםרוציםלהמשיךלעסוק19ועד

לעומתנשיםשרוצותלהמשיךעודכשניםבממו19-בהוראהעודכ שניםבממוצע.17-צע,

בחינהנוספתמגלהכיהפערהמגדריבשאיפותבמקצועעומדעלכשנהבלבדבשנימגזרי

ייתכן3השפה. לחלופין או נשיםוגברים, ייתכןשפערזהקשורלהבדליםבגילהפרישהבין

הנלווי ובתנאים השניםשקיימיםהבדליםבתפקידיםשהםממלאים במספר הפער להם. ם

ה למדינות ישראל בין במקצועם להמשיך רוצים שמורים בקרבOECD-הממוצע יותר ניכר

גבריםמבקרבנשים.

 מספר השנים הממוצע שמורים רוצים להמשיך לעסוק בהוראה: 5 לוח

 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 21.1 16.0 14.7 17.4 כלל המורים

 מגדר
 22.0 16.9 15.3 18.7 גברים

 20.7 15.8 14.3 16.9 נשים

 גיל
 19.6 21.7 23.7 21.0 שנים 30-שגילם פחות ממורים צעירים 

 17.3 8.7 7.0 10.0 יותרשנים ו 50מורים מבוגרים שגילם 

המוריםהצעירים,OECD-:במדינותה(5 לוח)פילוחעלפיגילהמוריםמגלהתמונהמורכבת

לעומתכ24-שניםרוציםלהמשיךבמקצועכ30-שגילםפחותמ שנים21-שניםבממוצע,

מקורובשאיפותOECD-ביןישראללמדינותהבלבדבקרבעמיתיהםבישראל.אםכך,הפער

שניםויותר(.50שנים(ובגיליםהמבוגריםיותר)49עד30קריירהשלמוריםבגילהביניים)

(,ככללנמצאכימוריםבבתיספרדובריערביתרוציםלהמשיך5 לוחישראלי)-במבטפנים

ב21-במקצועכ עמיתיהםבבתי5-שניםבממוצע, בו שניםיותרמהמספרהממוצעשנקבו

כרביןמגזריהשפהספרדובריעברית.פערזהנשמרבקרבגבריםונשיםכאחד.ישהבדלני

ערבית דוברי ספר בבתי מבוגרים מורים בקרב הקריירה שאיפות המורים: בגיל כתלות

שניםבממוצע,כפולממספרהשניםשנקבובועמיתיהםבבתיספרדוברי17-עומדותעלכ

השפהואף מגזרי בשני בקרבמוריםצעיריםשאיפותהקריירהדומותלמדיי ואילו עברית,

עטבבתיספרדובריעברית.גבוהותבמ

כדילאמודאתמידתהנשירההצפויהבחרועורכיהמחקרלהתמקדבמוריםאשרהביעורצון

לעזובאתעבודתםבתוךחמששנים,תוךהתמקדותבמוריםשאינםבטווחשלגילהפרישה.

רים(הביעורצוןזה,לעומתשיעורגבוהיותרמקרבהמו20%כחמישיתמןהמוריםבישראל)

מדינותה )25%)OECD-בממוצע )4 תרשים( רבע כמעט ספר22%(. בבתי המורים מן )

                                                           
3
משמעותהדברהיאשהפערבכללישראל,שהואגדולמהפערבכלמגזרשפהבנפרד,מושפעמהבדליםבין

(.1לוח השפהבשיעוריםהיחסייםשלהמוריםוהמורות)מגזרי
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(מןהמוריםבבתיספרדובריערביתהביעורצון15%דובריעבריתלעומתכשביעיתבלבד)

ובבולגריה בליטא נרשמו במיוחד גבוהים שיעורים שנים. חמש בתוך המקצוע את לעזוב

(.כאמור11%(,ואילובפורטוגלובווייטנאםשיעורםנמוךמאוד)40%(,וכןבאסטוניה)45%)

ואכן, זהעלוללהיותמוטהמהתפלגותהגילבקרבהמוריםבכלמדינהומדינה. נתון לעיל,

יחסית גבוהיםמתאפיינותבאוכלוסייתמוריםמבוגרת השיעורים  !Error)המדינותשבהן

Reference source not found.שנים50(.גםבישראלשיעורהמוריםהמבוגריםשגילם

 Error! Referenceויותרבבתיספרדובריעבריתכפולמשיעורםבבתיספרדובריערבית)

source not found. 11%(. עד שגילם בישראל )50מהמורים (6 לוחו4 תרשיםשנים

הביעורצוןלעזובאתעבודתםבתוךחמששנים,ללאהבדלביןמגזריהשפה,וזאתלעומת

(.מענייןלצייןכיבמרביתהמדינותשיעור14%)OECD-שיעורגבוהיותרבממוצעמדינותה

המוריםשהביעורצוןלעזובאתהמקצועבתוךחמששניםנמוךיותרבקרבמוריםשגילםעד

בבולגריה,50 במיוחד ניכרים הפערים המורים. כלל בקרב לשיעורם בהשוואה שנים

ת,בערבהסעודית,בסינגפור,באיחודהאמירויותהערביותואףאוסטריהורוסיה.לעומתזא

מאוד.במלטההשיעוריםדומים

 –המורים שהביעו רצון לעזוב את מקצוע ההוראה בתוך חמש השנים  שיעורי :4 תרשים
 כלל המדינות

 II.2.11תרשים,OECD (2020)מקור למידע: 

 שיעור המורים שהביעו רצון לעזוב את ההוראה בתוך חמש השנים : 6 לוח

 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 15 22 25 20 כלל המורים

 גיל
 11 11 14 11 שנים 50מורים שגילם עד 

 37 51 52 49 שנים 50-יותר ממורים שגילם 

מבכמחצית פחות שגילם המורים שיעור במחקר שהשתתפו אשר35-מהמדינות שנים

הביעורצוןלעזובאתהמקצועבתוךחמששניםהואהגבוהביותרמקרבהמוריםשגילםעד

50 על עומד זה שיעור בישראל, מ16.3%שנים. פחות שגילם מורים כפול35-בקרב ,

עד41(ובקבוצתהגיל8.4%שנים)40עד35בקירובמשיעורםבקרבמוריםבקבוצתהגיל

)45 7.7%שנים הגיל בקבוצת משיעורם אף וגבוה 46(, )50עד הדבר(.11.3%שנים

 לטווחמלמד מעונייניםבקריירה אינם ביותר המוריםהצעירים מקרב מבוטל לא שיעור כי

 ארוךבהוראהוצופיםעזיבהבקרוב,אףיותרממוריםמבוגריםמהם.
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חוויית לחץ בעבודה ושביעות רצון ובין כוונת המורים לעזוב את קשר בין העל: -מבט

  ההוראה

מחקריעברביססואתהקשרשביןמידתהלחץשמוריםחוויםבעבודתםלביןרצונםלעזוב

אתעבודתם.לצדזאתנמצאוגםמספרגורמיםשעשוייםלרכךאתההשפעותהמזיקותשל

יה,תחושתמסוגלות,שביעותרצון,תמיכהוליווילמורים,חווייתהלחץבעבודה,כמומוטיבצ

מידתהאוטונומיההמוקניתלמוריםומידתשיתוףהפעולהשלהםעםעמיתים,ועוד.

)משתנהמסביר/בלתיתלוי(ביןחווייתהלחץבעבודהקשרבחוןאתהבמחקרטאליסניסול

רהעלמאפיינירקעשלמורים(,תוךבקהרצוןלעזובאתהמקצוע)משתנהמוסבר/תלוילבין

גיל,היקףמשרה,ותקבהוראהבביתהספר(וכןמאפייניהכיתותשהם)כגוןמגדר,ומשרתם

)כיתותעתירותתלמידיםתת תלמידיםמרקעחברתי-מלמדיםבהן מוחלש-משיגים, כלכלי

במחקרנמצאמדינותשהשתתפובישראלוכמעטבכלה.ותלמידיםעםבעיותהתנהגותיות(

נוטיםלדווחבשכיחותגבוהה בעבודתם מוריםשחוויםהרבהלחץ כזה: קייםקשר אכן כי

יותרעלרצונםלעזובאתההוראהבתוךחמששנים.

הבית ולסביבה לתמיכה הנוגעים אפשריים מתווכים משתנים למודל הוכנסו כאשר ברם,

כיההוראה,קביעתהיקףספרית,כגוןאוטונומיהלמורה)בקביעתתוכניהלימוד,בחירתדר

מקצועי בפיתוח השתתפות בכיתה(, משמעת והחלת הלמידה הערכת הבית, שיעורי

פעולה שיתוף הספר, בבית רשמיות ליווי בתוכניות השתתפות האחרונה, בשנה אפקטיבי

משובהמבוססעלצפייהבשיעור, מתן עםמורים)הוראהשיתופיתבאותהכיתה, מקצועי

בפעילות בלמידהמעורבות והשתתפות שונות גיל ובקבוצות שונות בכיתות משותפת

מקצועיתשיתופית(,וכןמשתניםהנוגעיםלתחושותולתפיסותשלהמורה,כגוןהאםמקצוע

מהמקצוע רצון ושביעות עצמית וחוללות מסוגלות תחושת בחברה, מוערך ההוראה

קשרמובהקביןחווייתהלחץכאשרהללונכללובמודללאנמצא–ומהסביבההביתספרית

ב נצפתה דומה תופעה השנים. חמש בתוך ההוראה את לעזוב הרצון ובין 15-בעבודתם

מדינותנוספות.

את לעזוב רצון ובין בעבודה לחץ חוויית בין הקשר בשאלת מרכזי מקום הרצון לשביעות

באתהמקצוע,המקצוע.מוריםהחשיםשביעותרצוןגבוההנוטיםהרבהפחותלרצותלעזו

גםאםהםחוויםלחץבעבודתם.ישקשרחיוביחזקביןשביעותרצוןלחלקניכרמהמשתנים

ואת שלשביעותהרצון למודל.מכלולהממצאיםהללומחזקיםאתמקומההמרכזי שנוספו

אתהמקצוע. לעזוב המורים מצד הרצון בהפחתת לפחות או הנשירה, בצמצום חשיבותה

ישחשיבותגםלהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועאפקטיביובתפיסתבישראלנמצאכי

סבורים או אפקטיבי מקצועי בפיתוח שהשתתפו מורים בחברה: למקצוע המיוחס הערך

שהחברהמייחסתערךרבלעוסקיםבהוראה,נוטיםפחותלעזובאתהמקצוע.

ב כי לציין הראוי חווייתהלחץבעבוד18-מן לעזובמדינותהקשרבין הרצון תההוראהובין

במילים אתההוראהבתוךחמששניםנותרמובהקגםלאחרהכללתהמשתניםהנוספים.

ב של18-אחרות, ברצון מרכזי תפקיד ממלאת עודנה בעבודה הלחץ חוויית אלו מדינות

המוריםלעזובאתהמקצועבשניםהקרובות,גםלאחרשמביאיםבחשבוןאתהתמיכהואת

הסביבההביתספרית,וכןאתשביעותהרצוןשלהםותחושתהמסוגלות.מאפייני

 תפקידם במקצוע וכוונות לעזוב את  המנהליםשאיפות 

מקרבכללהמנהליםבמדינותשהשתתפובמחקר,מנהליםבישראלרוציםלהמשיךבעבודת

לעומתפחותמ9-הניהולכ  לוח)OECD-שניםבממוצעמדינותה8-שניםנוספותבממוצע,

3-(.ישהבדליםניכריםביןהמנהליםבמדינותהשונות.טווחהשניםהממוצעמשתרעמכ7

בישראלנמצאפערשניםבדנמרק,בפינלנדובארצותהברית.11-שניםביפןובקוריאהועדכ
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שניםבממוצע,ואילוהנשיםרוצות10-מגדרי:הגבריםרוציםלהמשיךבעבודתהניהולעודכ

כ עוד הניהול בעבודת בגיל8-להמשיך מהבדל נובע שהפער ייתכן שוב, בממוצע. שנים

ה למדינות ישראל בין הפער בישראל. ונשים גברים של השניםOECD-הפרישה במספר

יםרוציםלהמשיךבתפקידםניכריותרבקרבגבריםבהשוואהלנשים.הממוצעשמנהל

גילהמנהליםמגלהתמונהמורכבת) (:המנהליםהצעיריםיחסית7 לוחאולםפילוחעלפי

מ פחות כ45-שגילם עוד בתפקידם להמשיך רוצים ה12-שנים במדינות בממוצע -שנים

OECD,כ ה11-לעומת למדינות ישראל בין הפער כך, אם בישראל. מקורוOECD-שנים

55שנים(ובגיליםהמבוגריםיותר)54עד45יםבגילהביניים)בשאיפותקריירהשלמנהל

שניםויותר(.תמונהדומהנרשמהגםבקרבמורים.

 מספר השנים הממוצע שמנהלים רוצים להמשיך בעבודת הניהול: 7 לוח

 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 10.5 8.5 7.7 9.1 המנהליםכלל 

 מגדר
 10.3 9.6 8.1 9.9 גברים

 11.8 7.8 7.3 8.2 נשים

 גיל
 12.7 9.5 12.2 10.8 שנים 45-שגילם פחות ממנהלים 

 4.7 5.5 4.3 5.3 יותרשנים ו 55מנהלים שגילם 

(,ככללנמצאכימנהליםבבתיספרדובריערביתרוציםלהמשיך7 לוחישראלי)-במבטפנים

עברית.11-בתפקידםכ דוברי ספר שנתייםיותרמעמיתיהםבבתי שניםנוספותבממוצע,

ישהבדלביןמגזרישנים(מבקרבגברים)פחותמשנה(.3פערזהניכריותרבקרבנשים)

45-השפהכתלותבגילהמנהלים:שאיפותלהמשךהקריירהבקרבמנהליםשגילםפחותמ

כ ערביתעומדותעל דוברי ספר כ13-שניםבבתי בהשוואה3-שניםבממוצע, יותר שנים

 שגילם מנהלים בקרב ואילו עברית, דוברי ספר בבתי שאיפות55לעמיתיהם ויותר שנים

דומותבשנימגזריהשפה,ואףגבוהותבמעטבבתיספרדובריעברית.הקריירהדי

בחנועורכי4שנים55-כדילאמודאתמידתהנשירההצפויהבקרבבמנהליםשגילםפחותמ

המחקראתשיעורהמנהליםשהביעורצוןלעזובאתעבודתםבתוךחמששנים,תוךשימת

שגילםפחותמ יותר45-דגשעלמי 55-מרבעמהמנהליםבישראלשגילםפחותמשנים.

,ללאהבדלשלממשביןמגזריהשפה(הביעורצוןזה,בדומהלשיעורהמקביל28%שנים)

ה מדינות )29%)OECD-בממוצע יותר8 לוח( ואף כמחציתמהמנהלים מדינות במספר .)

 המקצוע את לעזוב רצון )–הביעו ובפורטוגל במלטה )51%כך בספרד בערב53%(, ,)

) )56%הסעודית בברזיל ובעיקר נרשמו62%( במיוחד נמוכים שיעורים זאת, לעומת .)

ובסינגפור)7%בצ'כיה) זהעלוללהיותמוטהמהת10%( נתון כאמורלעיל, פלגותהגיל(.

בקרבהמנהליםבכלמדינהומדינה.

מהםהביעורצון20%(נמצאכיבישראל8 לוחשנים)45-בקרבהמנהליםשגילםפחותמ

-בממוצעמדינותה30%לעזובאתתפקידםבתוךחמששנים,לעומתשיעורגבוהיותרשל

OECDלעזובאתתפקידםגבוהיותרבבתי רצון בטווחגיליםזהשיעורהמנהליםשהביעו .

)ספר עברית )22%דוברי ערבית דוברי ספר בבתי לשיעורם בהשוואה בקרב17%( .)

,בהתאמה(.36%לעומת30%שניםהתמונההפוכה)54עד45מנהליםשגילם

 שיעורי המנהלים שהביעו רצון לעזוב את תפקידם בתוך חמש שנים: 8 לוח

                                                           
4
 שניםאויותר.55מנהליםבישראלשגילם32בשלהגבלתהגיל,עיבודזהאיננוכולל
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 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי" 
דוברי 

 ערבית

 29% 28% 29% 28% שנים 55-שגילם פחות מ כלל המנהלים

 גיל
 17% 22% 30% 20% שנים 45-פחות ממנהלים שגילם 

 36% 30% 29% 32% (54)עד יותר שנים ו 45מנהלים שגילם 

 


