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 בחינוך ההשקעה וחשיבותחסמים להוראה איכותית . 15

י מטרות השגת על שמקשות הסיבות בהבנת רב עניין ש וביניהן החינוכי, קידוםההליך

עצמ ללומד כלים מתן לימודיים, ושוויוניהישגים איכותי חינוך והענקת אי כן כמו נודעת.

להשיגישלהשקיעשהאפיקיםיהויחשיבותרבהלז בהםכדי זאתגםעלמטרותאלו. כל

לימודים,תהליכים,סביבהתוכניותבנוףהביתספרימבחינתמטרות,הניכריםרקעהשינויים

 ועוד. המורה מעמד למיניהן, רפורמות ספרי, בית התשובהואקלים כי מלמדים מחקרים

שונים ספר בבתי שונה להיות ,עשויה ספר בבתי שיעשלמשל יחסית גבוה מקרבור

 חברתיבאיםתלמידיהם -מרקע נמוך. כלכלי ספר, בתי ומנהלי השחקניםמורים שהם

יומית,ואף-מצוייםבליבתהעשייההחינוכיתהיוםוהמרכזייםבקוהחזיתשלמערכתהחינוך

משמשיםזרועמבצעתשלהמדיניותהחינוכיתוכןסוכנישינויבעתרפורמות,עשוייםגםהם

ךאורולספקמידעחיוניעלהתהליכיםהחינוכיים,עלהקשייםועלאפיקיהשינוי.לשפו

מ טאליס והמנהליםמחקר המורים של לקולם ותהודה במה מןעניק משוב מנגנון מעין ,

נוגעבכלההוקובעיהשטחכלפימעלהאלמעצביהמדיניות ,הנוכחיבמחקרלהיבטיםאלו.

חינוךבי המנהליםעלאודות-ןבדומהלמחקרי נשאלו האתגרים,החסמיםלאומייםקודמים,

משאביםחומרייםוכיווהגורמים אנוש, צאבאלה)גורמי על( לדעתם, ביתספרםשמקשים,

כיצדהיומדרגיםהעדפותיהםועל'ט-לספקחינוךאיכותי.לצדזאתנשאלוהמוריםבכיתותז'

תקציבהחינוך.אילוהוגדלתפעילויושלאתחשיבותההשקעההכספיתבמגוון

 גורמים הפוגעים ביכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית. 15.1

 לציין המנהלים התבקשו טאליס מידהבמחקר לספבאיזו הספר בית של יכולתו קנפגעת

עקבאו,אינםמתאימיםשקיימיםבשלגורמיםמגווןגורמים,אוהיעדרהוראהאיכותיתבשל

מנהל מספקת. שאיננה שאיכות/כמות פגיעה על ממשדיווח הספרשל בית של ביכולתו

ארבעאפשרויותתוך"ממאודהרבה"או"דיהרבההוגדרמישבחר"לספקהוראהאיכותית

".דוהרבהמא"ו""דיהרבה","במידתמה",כלללאתשובה:"

הסתוךמ בית של ביכולתו הפוגעים האפשריים הגורמים איכותיתמגוון הוראה לספק פר

ציינו-מחציתמהמנהליםבכיתותז'שלישעדככ,(71 לוחו67 תרשים) בישראל מחסור ט'

בתנאים פיזיים  כגון-איאו שלהם, הוראההתאמה בישראל 50%–מרחבי המנהלים מן

) לגבוה הבהשוואה מדינות להוראה(OECD-כל דיגיטלית טכנולוגיה תשתיות40%–, ,

כ.34%–גישהמוגבלתלאינטרנטו39%–פיזיות כן, ואףבישראלשלישמהמנהליםכמו

מחסורביותר כוחהוראהמוסמךומיומןבדגשעל ,הון אנושי איכותיציינו מיומניםמורים:

מיוחדים צרכים עם לתלמידים בהוראה41%–בהוראה מיומנים מורים רב, -בסביבה

רב או מוסמכים38%–לשונית-תרבותית מורים להוראה37%–, מיומנים מורים ,

35%–שלתלמידיםמרקעמוחל לצדזאתצוין35%–מוריםלהוראהבמסלולמקצועיו, .

משלישמהמנהליםבישראליותר.(43%מסייע)המערךבבשיעוריםדומיםגםכוחהוראה

(.רק36%)זמןעםתלמידים(ו39%)להנהגהחינוכיתזמןהמוקדש–זמןבציינוגםמחסור

 המנהלים מן ,בישראלכרבע פחות, ואף בציינו כגורמיםועזרי לימוד םחומרימחסור

ל בהתייחסם איכותית, הוראה לספק ביתהספר של ביכולתו –חומריםבספרייההפוגעים

למידה-חומריהוראהול,22%–ועיחומריםהנחוציםלתרגולמיומנויותבמסלולמקצל,27%

.בלבד15%–

שלביתהספרלספקהוראהאיכותית הדיווחבישראלעלגורמיםהפוגעיםביכולתו שיעורי

 בהוואשר פיזיים, בתנאים למחסור איכותינוגעים אנושי ן הלימודבזמן, מחומרי ובחלק

לרובבכOECD-ממוצעמדינותהבהשוואהלגבוהים הפעריםהגדולים!25%-עדכו10%-,
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) להוראה ראויים במרחבים מחסור על מנהלים בדיווחי נרשמו 50%ביותר ,25%לעומת

,בהתאמה(.16%לעומת35%בהתאמה(ועלמחסורבמוריםלהוראהבמסלולמקצועי)

המנהלים שדיווחו כי יכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית  שיעורי: 67 תרשים
 באיםהבשל הגורמים  מאודנפגעת 

I.3.63,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

המנהליםרואים ברמתהמדינותאתמספרהגורמיםשלפחותמחציתמן לבחון עודמעניין

עומדים, מסוימת במדינה אם לגלות עשויה זו בחינה איכותית. הוראה בפני חסמים בהם

לתפיסתמרביתהמנהלים,חסמיםרביםומגווניםבפניהוראהאיכותיתאושמאהמיקודהוא

 מדינותבכלהכבחסמיםמרכזייםמסוימים. נמצאוהבדליםניכריםבין הםדיווחילנוגעצפוי,

של חסמים על הספר בתי מתןמנהלי כיבפני עולה ההיבטים ממכלול איכותית. הוראה

) )14בקולומביה בווייטנאם )13(, בברזיל )8(, הסעודית ובערב אפריקה בדרום כ"א(7(,

הגורמיםהאפשרייםכחסמיםבפני15תוךמ7לפחותמחציתמןהמנהליםדיווחועללפחות

השוואה לשם איכותית. ,כאמור,בישראל–הוראה גורםמכמחצית על רק דיווחו המורים

נמצא לא להוראה(. ראויים במרחבים )מחסור ככזה גורמיםהאחד או אחידה תבנית

משותפיםהמאגדיםמדינותסביבחסמיםמסוימים,ואףלאנמצאקשרביןדיווחעלחסמים

התמ"ג.בינולביןמסוימיםלביןההוצאהעלהשכלהאו

פנים -במבט כי נמצא הישראלי ערביתשיעורי דוברי ספר בבתי דמנהלים אשר עליווחו

 מרבית ככאלו ביכולתושהגורמים איכותיתפוגעים הוראה לספק הספר בית גבוהיםשל

ניכרת למעבמידה עברית, דוברי ספר בבתי דומיםטמהשיעוריםהמקבילים דיווח שיעורי
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השפה(71 לוח)גורמיםהנוגעיםלמחסורבזמןבעניין מגזרי הפעריםהגדוליםביותרבין .

ל הנוגע ביכולתבכל הפוגעים שלגורמים ו איכותית הוראה לספק הספר בתחוםבית הם

ערביתלעומת58%מחסורבמוריםמוסמכים)ה ספרדוברי ספרדוברי29%בבתי בבתי

)העברית(, פיזיות בתשתיות 57%מחסור בהתאמה(31%לעומת וה, מוגבלתהגישה

) 48%לאינטרנט כמעט28%לעומת עד כשליש שלתפיסת לציין ראוי עוד בהתאמה(. ,

ערבית ספרדוברי לימודפוגעביכולתםבוםמחסורבחומרי,מחציתמהמנהליםבבתי עזרי

לעומתשיעוריםנמוכיםבהרבהבקרב דובריעמיתיהםבלספקהוראהאיכותית, ספר בתי

44%חומריםבספרייה:;,בהתאמה8%לעומת33%למידה:-עברית)חוסרבחומריהוראה

;,בהתאמה21%לעומת לעומת31%חומריםהנחוציםלתרגולמיומנויותבמסלולמקצועי:

בה18% י, יתאמה(. שתכן ובאיכות בכמות פער משקף הדבר המתורגמיםשל החומרים

 דובריערבית.בתיספרקיימיםלתלמידיםבהחומריםהשלתםלערבית,אובמידתהתאמ

המנהלים שדיווחו כי יכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית  י: שיעור71 לוח
 הבאיםבשל הגורמים במידה ניכרת נפגעת 

 הגורם
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

ם
פיזיי

ם 
אי

תנ
חסרים מרחבים להוראה או שהמרחבים  

 הקיימים אינם מתאימים
50% 25% 45% 62% 

חסרה טכנולוגיה דיגיטלית להוראה או 

 *שהטכנולוגיה הקיימת אינה מתאימה
40% 25% 36% 50% 

תשתיות פיזיות או שהתשתיות הקיימות חסרות 

 אינן מתאימות
39% 26% 31% 57% 

 48% 28% 19% 34% *גישה מוגבלת לאינטרנט

שי
אנו

הון 
 

חסרים עובדים המספקים תמיכה )ובכלל זה 

 *המערך המסייע(
43% 33% 38% 56% 

חסרים מורים המיומנים בהוראה לתלמידים 
 *עם צרכים מיוחדים

41% 32% 37% 49% 

-חסרים מורים המיומנים בהוראה בסביבה רב

 לשונית-תרבותית או רב
38% 20% 36% 44% 

 58% 29% 21% 37% *חסרים מורים מוסמכים

 40% 33% 16% 35% *חסרים מורים להוראה במסלול המקצועי

חסרים מורים המיומנים בהוראה לתלמידים 

 אקונומי נמוך-מרקע סוציו
35% 17% 29% 47% 

רי 
מ

חו
ד
מו

לי
חסרים חומרים בספרייה או שהחומרים  

 *הקיימים אינם מתאימים
27% 16% 21% 44% 

חסרים חומרים הנחוצים לתרגול מיומנויות 
במסלול המקצועי או שהחומרים הקיימים אינם 

 מתאימים

22% 18% 18% 31% 

למידה או שהחומרים -חסרים חומרי הוראה
 הקיימים אינם מתאימים*

15% 13% 8% 33% 

מן
ז

חסר זמן המוקצה להנהגה חינוכית או שהזמן  
 המוקצה לכך אינו מספיק

39% 32% 38% 41% 

חסר זמן עם התלמידים או שהזמן המוקצה 

 לכך אינו מספיק
36% 25% 36% 36% 

 הממצאים כימכלול בבמעיד הספר בבתי ובפרט ספרישראל, קייםבתי ערבית, דוברי

מןהמנהליםפוגעניכראשרלתפיסתחלק,מחסורבתנאיםפיזיים,בהוןאנושיאיכותיובזמן

ביכולתושלביתהספרלספקהוראהאיכותית.

 טאליס מחקר במחזור שנבחנו איכותית הוראה בפני האפשריים מהחסמים 2018שמונה

שלעיל(.בישראלנרשמהירידהחדה71 לוחב*-)מסומניםב2013נבחנוגםבמחזורמחקר
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-בהשוואהל2018-בשיעוריהדיווחעלכלשמונתהגורמיםהללוב20%-עדכ10%-שלכ

הדבר1(.68 תרשים)2013 שמשמעות אלו2018-בהיא בגורמים רואים מנהלים פחות

.עלאףהאמורלעילישלזכורכיםבביתהספרחסמיםבפנימתןהוראהאיכותיתלתלמידי

ובפרט הוראהאיכותיתבישראל, הדיווחעלחסמיםבפני ספרשיעורי בקרבמנהליםבבתי

ב וגם מוחלטים בערכים גם גבוהים ערבית, ההשוואהדוברי מדינות OECD-לממוצע

שהשתתפובמחקר.

שדיווחו כי יכולתו  ישראלבהמנהלים  שיעורישינוי בין מחזורי מחקר טאליס ב: 68 תרשים
 באיםבשל הגורמים ה ניכרתבמידה של בית הספר לספק הוראה איכותית נפגעת 

2.19טבלה,OECD (2014)-וI.3.63,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

 תעדוף השקעה בחינוך . 15.2

כהשלמהלדיווחיהמנהליםעלחסמיםלהוראהאיכותיתבביתהספרנשאלוהמוריםבמחקר

 הטאליס, בפעם במחזור עדיפות2018ראשונה לקבל צריכים שלדעתם האפיקים על ,

לשינויפניהחינוך.ביאלהותוקדימותבהשקעהכספיתבחינוך,כדיהתערבתוכניותמבחינת

ההשקעה מבחינת פעילויות למגוון מייחסים שהם החשיבות את לדרג התבקשו המורים

המתוארתלפעולהחשיבותשייחסורהמ.5%-לוהיהתקציבהחינוךגדולבאיהכספיתבהן

גבוההחשיבות"שבחרמיהוגדר "תשובהאפשרויותשלושתוךמ" ",נמוכהחשיבות:

בינוניתחשיבות" ".גבוההחשיבות"ו" היה מהן,אפשר אחת לא אף או פעולה, כל לדרג

מייחסיםלה"חשיבותרבה".שפעולהכ

 ז'80%-מיותרלדעת בכיתות בישראל-מהמורים ,ט' להשקיע המוריםבשיפוריש שכר

84%) בכיתות התלמידים מספר ובצמצום )( נוסף הוראה כוח של גיוס (81%באמצעות

בתמיכה72 לוחו69 תרשים) להשקיע שיש ציינו בישראל המורים מן שלישים כשני .)

) מיוחדים צרכים עם )66%בתלמידים מוחלשות משכבות או היצע60%( בהגדלת ,)

(.61%קנים)(אובשיפורמבניםומת63%באיכותגבוההלמורים)פיתוחמקצועיהתוכניותל

 )מכמחצית המורים על המנהלי העומס את להפחית יש כי ציינו ולהשקיע56%המורים )

) הוראה52%בתקשוב בחומרי השקעה ציינו כשליש ורק )-(, המורים34%למידה גם .)

                                                           
1
אףכיהשיפורבמדדיםאלוניכר,איןהואבהכרחמגיעלכדימובהקותסטטיסטית,ובעיקרכאשרנבחניםרק

הרבהמאוד".במיד"נפגעתאיכותיתהוראהלספקהספרביתשליכולתושיעוריהמנהליםהמדווחיםכי
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ה )OECD-במדינות המורים שכר הגדלת את העדיפויות סדר בראש וצמצום64%ציינו )

) למורה התלמידים 65%מספר ובתחתית ה(, המדרג הוראהאת בחומרי למידה-השקעה

,OECD-במדינותהעמיתיהם(.שיעוריםגבוהיםיותרשלמוריםבישראל,בהשוואהל31%)

ייחסו רבה הפעולות,חשיבות במרבית כספית ולהשקעה ניכר בהדבר תמיכהבעיקר

 )גבוה מוחלשות משכבות בתלמידים 27%-ביותר או צרכיםבתלמידיםבישראל( עם

)ב 19%-מיוחדים )בב(, מורים שכר )בב,(20%-שיפור ובצמצום(17%-השקעהבתקשוב

)ב בכיתות התלמידים (.16%-מספר המנהלי'בפעולותרק העומס ו'השקעה'הפחתת

.OECD-נרשםדמיוןביןשיעוריהדיווחבישראלובממוצעמדינותהלמידה'-בחומריהוראה

 ההשקעה מבחינתהבאות  לפעולות רבה חשיבות המייחסים המורים ישיעור:69 שיםתר
בהן הכספית

I.3.66,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

מבחינת ההשקעה  הבאותהמורים המייחסים חשיבות רבה לפעולות  י: שיעור72 לוח
 הכספית בהן

 הפעולה
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 82% 85% 64% 84% שיפור שכר המורים

ידי גיוס עוד -צמצום מספר התלמידים בכיתות על
 אנשי צוות

81% 65% 85% 71% 

 72% 63% 47% 66% תמיכה בתלמידים עם צרכים מיוחדים

לפיתוח מקצועי באיכות גבוהה  תוכניותהיצע של 
 למורים

63% 55% 59% 71% 

 68% 58% 49% 61% שיפור המבנים והמתקנים בבית הספר

תמיכה בתלמידים משכבות מוחלשות או ממשפחות 
 מהגרים

60% 33% 58% 63% 

ידי העסקת -הפחתת העומס המנהלי של המורים על

 עובדים נוספים בצוות המנהלה
56% 55% 58% 51% 

 64% 47% 35% 52% השקעה בתקשוב

 40% 32% 31% 34% למידה-בחומרי הוראההשקעה 

בין -במבט ומדינה מדינה בכל בוחנים כאשר מהןלאומי, השלוש שיעוריםשהפעולות

 ביותר ההגבוהים חשיבותרבהלהשקעהבהןמקרב ייחסו כדלהלן:מתקבל,מורים מדרג

עומסהמדינות(,'הפחתת29-כיתה')בהמדינות(,'הקטנתגודל39-מורים')בה'שיפורשכר

23-באיכותגבוההלמורים')בפיתוחמקצועימדינות(,'היצעשל24-מנהליעלהמורים')בה

מדינות(,ו'תמיכהבתלמידיםעםצרכיםמיוחדים'15-מדינות(,'שיפורהמבניםוהמתקנים')ב
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הגורמדינות(.10-)ב המדינות במרבית הראשומילמעשה, ם שזכונים הפעולות במדרג

וקדי להעדפה והתערבות בהשקעה בקרבמות שכר 'שיפור היו )בההמורים 21-מורים'

מדינות(.בשארהמדינותזכתהלהעדפהגבוההיותר17-כיתה')בהמדינות(ו'הקטנתגודל

אחרת כך,פעילות למדינות. ייחודיים צרכים על שמלמד המקצועיהלדוגמ,מה הפיתוח ,

שיפורזאתלעומתובברזיל,צ'ילה,קולומביה,מקסיקווסלובניה,נמצאבראשמדרגהפעולות

באיטליה,ערבהסעודיתוטורקיה.נמצאבראשהמדרגהמתקנים

דובריערביתציינובשיעוריםגבוהיםיותרבתיספרמוריםב,(72 לוח)ישראלי-במבטפנים

 את שלהחשיבות ההיצע והגדלת בתקשוב השקעה )לדוגמה: הגורמים במרבית השקעה

למוריםפיתוחמקצועילתוכניות והמתקניםאיכותי המבנים ושיפור , או לפחותבשיעורים(,

.יוצאיםמכללדובריעברית)לדוגמה:שיפורשכרמורים(בתיספרעמיתיהםבדיווחידומיםל

שצוינובשיעוריםגבוהים,מנהליהעומסהצמצוםמספרהתלמידיםבכיתותוהפחתתזההם

מוריםבבתיספרדובריעברית.בקרביותר

יבותהרבהשמוריםרביםמייחסיםשכרהמוריםוהחשבנושאהשיפורשללמעטהבולטות

יחסיאתהחסמיםבפניהוראהאיכותיתשציינוהמנהלים.באופןלפעולהזו,המדרגמשקף

הנושאיםשהשיעוריםהגבוהיםביותרמקרבהמוריםמייחסים נפנהזרקורלעברשני להלן

היבטיםשוניםש נבחן הכיתה. גודל וצמצום המורים שכר שיפור כללהםחשיבותרבה: ל

לאומיתומזוויתישראלית,ונעמיקבמשמעויותהנגזרות.-אחדמןהנושאים,מזוויתבין

 מוריםהזרקור על שיפור שכר 

המוריםבישראל84% חשיבותלהשקעה–שיעורגבוהיותרמבכלנושאאחר–מן ייחסו

המורים שכר כבשיפור מסוימות במדינות 90%-. חשיבות ייחסו המורים מן רבהויותר

איסלנדמקסיקו,צ'ילהו,ליטא,93%-לשיפורבשכרהמוריםוזההיההאפיקהמוביל)ברזיל

ו90%-כ- אחת(, כל באילו מדינות רק וכאחרות מהמורים שליש מאף ייחסוזהפחות

אלברטה)קנדה(,לאנכללבשלושתהמובילים)אףואפיקזה,חשיבותרבהלשכרהמורים

בלבד(.21%-,דנמרקכלאחת35%-כ–אוסטריהופינלנד,בלגיההפלמית

בין -במבט מגמה נמצאה שלולאומי בחוק( )הקבוע ההתחלתי השנתי שהשכר ככל לפיה

מוריםבבתיספרציבורייםעםהתחלתעבודתםבמקצועההוראהגבוהיותר)בהתאםלשיווי

ו עדיפות המקנים המורים שיעור כך פרטית(, לצריכה הקנייה רבהמייחסיםכוח חשיבות

כימגמהזונמצאהולומר(.חשובלסייג70תרשים שיפורשכרהמוריםנמוךיותר,ולהפך)ל

-בממוצעמדינותההמקבילהשכרבהןהשכרההתחלתישלמוריםגבוהמשבעיקרבמדינות

OECDיותר נמוך בהן ההתחלתי שהשכר המדינות במרבית ואילו שיעור,ישראלובהן,,

חשיבותלהשקעהבשיפורשכרהמוריםגבוהמאוד.כךגםכאשרבוחניםמייחסיםהמוריםה

 שנותותק.15אתכוחהקנייהשלהשכרהמרבישלהמוריםבעלי
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 : החשיבות המיוחסת לשיפור שכר המורים בהתחשב בשכר המורים עם70תרשים 
 התחלת עבודתם במקצוע ההוראה

לאנכללוצרפת,קולומביה,בלגיהOECD-.בחישובממוצעהעלאודותיהןמידעשישמוצגיםרקנתוניהןשלמדינותהערה: 

ואלברטה)קנדה(.
I.3.17,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 על ללמוד נבחנוהכדי מוסבר/תלוי( )משתנה בשכרם לשיפור מורים שייחסו חשיבות

תוך תלויים(, מסבירים/בלתי )משתנים ההוראה במקצוע בבחירה המורים של השיקולים

שגם ההנחה, היקףמשרה(. ותקבהוראה, מגדר, רקעשלמורים)כגון בקרהעלמאפייני

שמוריםשהשיקולהחברתיהיההמניעבהחלטתםלהצטרףנתמכתבעדויותמחקריות,היא

מורים,ואילומוריםשהשיקולהאישי)שכר,הפחותחשיבותלשיפורשכרמייחסיםלהוראה

וכיו באלהתנאים צא שלהם המניע היה לכך( נמצאמייחסים בישראל יותר. רבה חשיבות

המוריםבהחלטהל חלקמשיקולי יןהחשיבותהמיוחסתלבפנותלמקצועההוראהקשרבין

 כך, חשיבותלשיקולשלמילשיפורשכרהמורים. קריירהשבהחלטתםלהיותמוריםייחסו

יותריציבה נטו העסקהבמקצועההוראה( למאפייניםהכלכלייםולתנאי הנוגע שיקול )קרי

דומהנמצאגםבממוצעמדינותחיובילייחסחשיבותלשיפורשכרהמורים.קשרמעמיתיהם

רקבווייטנאםהקשרחזקמזהשבישראלמדינותנוספותמלבדישראל10-בו)OECD-ה (..

שיקולהנוגעעוד)לביטחוןתעסוקתירקבישראלנמצאקשרשליליעםהשיקול,לעומתזאת

כךשבישראלמורים שבשיקוליהםלמאפייניםהכלכלייםולתנאיהעסקהבמקצועההוראה(,

 חשיבות ייחסו מורים תעסוקתילכךלהיות ביטחון מספקת פחותשהוראה נטו דווקא

בממוצעמדינותההלייחסחשיבותלשיפורשכרמעמיתיהם לאנמצאקשרOECD-מורים.

)וב הפוך(4-שכזה קשר נמצא מדינות ועוד. זאת שמורים נמצא בישראל שבשיקוליהם,

וחלשות)קריייחסוחשיבותלאפשרותלקדםתלמידיםמשכבותחברתיותמלהצטרףלמקצוע

לייחסחשיבותמעמיתיהםשירותהציבור(נטויותרבאמצעותשיקולהנוגעלהגשמהעצמית

ממצאזהמפתיע בממוצעמדינותההואנוגדאתו,לשיפורשכרהמורים. -הנחתהמוצא.

OECDוב3-כזה)בלאנמצאקשר מדינותנמצא2-מדינותנמצאקשרדומהלזהבישראל,

הכנסהש)אךלאבישראל(נמצאשמוריםOECD-,בממוצעמדינותהזאתלצד.קשרהפוך(

 והולמת מרכזיים היו האישיים לחיים והתאמתו בהוראה הזמנים לוח בשיקוליהםגמישות

ולייחסחשיבותלשיפורשכרמורים.אתנושאהשכרנטולתעדף,להיותמורים
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,וייתכןיבותלשיפורשכרהמוריםעודנמצאבישראלכימורותיותרממוריםנוטותלייחסחש

מהבדלים אולי נגזרים שבחלקם ומורים, מורות בין בשכר פערים גם משקף שהדבר

.בתפקידיםשהםממלאים)תפקידיניהול,לדוגמה(,בהיקפימשרהועוד

(שלמוריםבראשיתדרכם,בהשוואהלמורים5%-מעט)בבעודמענייןלצייןכישיעורגבוה

ייחס ותיקים, המורים. חשיבותרבהלשיפורבשכר מוריםו יחסיתבין הקטן אףהפער על

בראשיתדרכםלמוריםהוותיקיםשייחסוחשיבותלהשקעהבשיפורשכרהמורים,ישלראות

נרשמושיעוריםדומיםאושיעוריםגבוהיםהפעולותבכלשארממצאזהבהקשרהרחביותר:

ב ותיקים. מורים בקרב במעט ועוד, מוריםזאת בין ממש של הבדלים נמצאו לא ישראל

 במקצוע לבחירה בשיקולים דרכם בראשית למורים הותיקים העובדההוראה, למעט

בהשוואהלמוריםחשובליותרמוריםותיקיםהיהשהשיקול"הוראהמספקתהכנסההולמת"

ייתכןשהדברנובעממבנהמערכתהשכר41%לעומת51%)בראשיתדרכם ,בהתאמה(.

בישראל הוראה בראשיתישש,לעובדי למורים ותיקים מורים בין גדולים שכר פערי בה

ובפרטמקצוע,הצטרפותלמוריםאיננומהווהגורםמשיכהמרכזילהדרכם.כךאוכך,שכר

רבהלשיפורבשכר,והדברניכראףיותראךמוריםמייחסיםחשיבותבקרבמוריםצעירים,

בקרבמוריםבראשיתדרכםבהשוואהלמוריםותיקים.

 ההשקעה תעדוף של אלו היבטים מגוון לבחון שליש הרצון שביעות מול אל גם בחינוך

 חוזה ומתנאי משכרם )והמנהלים( בשלהםהעסקהההמורים )כמפורט לשכר -תתפרט

ב,(שביעות רצון מהשכר ומתנאי ההעסקה: 6.3 פרק  השכר מול אל מוריםוכן של פועל

בחטיבותהביניים.בהקשריםאלוחשובלהדגישכישיעורהמוריםבישראלשחשיםשביעות

,ובפרט(21 תרשים)OECD-רצוןמשכרםנמוךבהשוואהלשיעורהמקבילבממוצעמדינותה

עברית) דוברי ספר נמוךבקרבמוריםבראשיתדרכםבבתי אי29 לוחהשיעור שביעות-(.

חוזה מתנאי חשים שהמורים הרצון שביעות רקע על יותר אף בולטת מהשכר הרצון

מדינותה בהשוואהלממוצע ששיעורםגבוהבישראל  לוח)OECD-ההעסקה)פרטלשכר(,

המקביל28 לשכר דומה בישראל ביניים בחטיבות המורים שכר כי להזכיר חשוב עוד .)

ה מדינות בישראלOECD-בממוצע המורים בשכר ניכר שיפור חל האחרונות שבשנים וכן ,

 בין לדוגמה: הגיל, בשכרבפועלשל32%-נרשמהעלייהשלכ2017-ל2012)בכלשלבי

כ של ירידה לעומת הביניים, בחטיבות ה2%-המורים מדינות בממוצע המקביל -בשכר

OECD.ואחרות רפורמותדוגמת"אופקחדש" בשל היתר בין במבטבין2(, כי אף כן, -אם

הביניי בחטיבות המורים של הרצון שביעות לחוסר הצדקה אין כי נראה משווה םלאומי

הואעלהבמידהניכרתבשניםהאחרונותומשתווהלשכרעמיתיהםבישראל שכן משכרם,

,ייתכןשישלבחוןאתנתוניהשכרושביעותהרצוןגםבהשוואהלמקצועותOECD-במדינותה

אחריםבמדינה,השקוליםלמקצועההוראהמבחינתדרישותההשכלה,ההשקעה,התנאים

מקצ זה שבהיבט ייתכן במקצועותוכדומה. לשכר בהשוואה מנחיתות סובל ההוראה וע

ישלתתאתהדעתלשכר כן כמו הנמוכהיחסית. מהשמסביראתשביעותהרצון אחרים,

המוריםבראשיתדרכםולפעריםבינולביןשכרהמוריםהוותיקיםיותר.

 כיתההגודל  צמצוםזרקור על 

 כיתותז'81%כאמור, בישראל-ממורי ציינו–OECD-בממוצעמדינותה65%לעומת–ט'

צוותבאמצעותצמצוםמספרהתלמידיםבכיתותשישלהשקיעב והדברנוספיםגיוסאנשי ,

.במדינותבהשוואהלבתיספרדובריערביתניכריותרבקרבמוריםבבתיספרדובריעברית

                                                           
2
 דוח ראו בינלאומיתלהרחבה השוואתית בראייה בישראל החינוך בישראל,מערכת החינוך משרד מטעם

מערכתשלמצבהעל2019לשנתEducation at a Glance (EAG)מפרסוםהעוליםהממצאיםאתהמסכם

 .OECD-בותהחברלמדינותבהשוואהבישראלהחינוך

https://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/hoveret_lasar_EAG2019_10092019.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-en.pdf?expires=1591778118&id=id&accname=guest&checksum=4D4C6F57828D592F9543BB1E233BDEF6
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וזההיההאפיק,כיתההגודלצמצוםויותרמןהמוריםייחסוחשיבותרבהל85%-מסוימותכ

85%-כ-ספרדוהולנדדרוםאפריקה,,92%-)פורטוגללתעדוףההשקעההכספיתהמוביל

 ובאחרות אחת(, וכשלישכל מהמורים מאף המוריםזהפחות לשכר רבה חשיבות ,ייחסו

(.בלבד14%-,קזחסטן32%-,וייטנאם35%-)גאורגיהנמצאבתחתיתהמדרגואפיקזה

ללמודעל הכדי כיתה)משתנהמוסבר/תלוי(נבחנוהמוריםלצמצוםגודלהחשיבותשייחסו

מספרמאפייניםכיתתיים)משתניםמסבירים/בלתיתלויים(אפשריים,תוךבקרהעלמאפייני

 המדינות ובמרבית בישראל בהוראה(. ותק מגדר, גיל, )כגון מורים של שהשתתפורקע

בכיתהתלמידיםרביםיותר,ישככלש–אומריהוונמצאקשרחיוביעםגודלהכיתה,במחקר

בחלקהנוטהלייחסחשיבותרבהיותרלהשקעהבצמצוםגודלהמורהכך כי לציין מעניין .

בהמופניםיותרשכיתה,הוחלבמדיניותהבהןלאנמצאקשרעםגודלשממיעוטהמדינות

ש כך מוחלשים, ספר לבתי שמורים ייתכן המורים אלו חלופייםבמדינות אפיקים ראו

ל עםשיעורשזאתמפתיעפחותנוכחלהשקעהכספיתבחינוך. חיובי נמצאקשר בישראל

שככלששיעורםגבוהיותרכךמוריםנוטיםולפיוהתלמידיםמרקעשלהגירה/עלייהבכיתה,

 שיעור עם הקשרים כי לציין מעניין כיתה. צמצום הלתעדף תלמידים משיגים-תתשהם

אףשמבחינהלימ עםצרכיםמיוחדים, עםבעיותהתנהגותאו ןדומיםבגודלםאיהםודית,

מגיעיםלכדימובהקותסטטיסטית.הם

ממצאכימורותיותרממוריםנוטותלייחסחשיבותלצמצוםגודלהכיתה.בישראלעודנמצא

זהחשובומעניין,ומזמןהמשךמחקרלשםבחינתהגורמיםשבבסיסהבדלמגדריזה.

 בממוצע יש בישראל המורים, דיווחי פי בכ27.7על בכיתה, 4-תלמידים יותרתלמידים

במדינות המקביל )OECD-המהממוצע במחקר 23.8שהשתתפו רקאלומדינותתוךמ(. ,

 יותר גדולה הממוצעת הכיתה וביפן במקסיקו מבצ'ילה, ובארה"ב הכיתהבישראל, גודל

ישראל.גודלההממוצעבדומהלהממוצע

,לאחלשינוישלממשבגודל2013חשובלצייןכיבהשוואהלמחזורהמחקרהקודם,טאליס

) בישראל 2013-ב27.6הכיתה ניכרת2018-ב27.7לעומת לא המדינות בשאר ואילו ,)

מדינותנרשםדווקאגידול8-ואילוב,מדינותנרשםצמצוםבגודלהכיתה6-מגמהאחידה:ב

 הבגודל כן כמו התלמידיםכיתה. מספר בין היחס המנהלים, דיווחי פי על כי לציין חשוב

הספר בבית המורים )3למספר ל12.2בישראל דומה מורה( לכל המקבילתלמידים יחס

ה מדינות 12.3)OECD-בממוצע ובישראל המספקיםגבוה(, העובדים של שיעורם יותר

פדגוגית פדגוגי,תמיכה תמיכה )איש וסייעות יועצים כגון לכל 8.2ת מורים 11.9לעומת

(,וכןשלאנשיהמנהלהוצוותהניהול)אישצוותניהולומנהלהלכלOECD-בממוצעמדינותה

4.3 אOECD-בממוצעמדינותה6.9לעומתמורים, מנםמספרו(.ממכלולהנתוניםעולהכי

מדינותה מOECD-התלמידיםבכיתהגבוהבישראלממספרםבממוצע אךהיחסבין ספר,

וOECD-דומהבישראלובממוצעמדינותההתלמידיםלמספרהמורים המעטפתשלהצוות,

 הפדגוגיוהניהולירחבהיותרבישראל.
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