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 .16התמיכה המוענקת למורים בראשית דרכם
השנים הראשונות במקצוע ההוראה חשובות לא רק לבניית הידע והמיומנויות של המורים,
אלא גם לעיצוב תפיסותיהם ועמדותיהם בנוגע להוראה ולקריירה בהוראה ,ומכאן גם
להתמדהבמקצוע.מחקרים מראים כי לכל שנת ניסיון נוספת יש תרומה להישגי התלמידים,
ובפרט תרומה ניכרת בחמש השנים הראשונות במקצוע ההוראה 1.לכן תנאי ההעסקה
והעבודה,הליווי והתמיכההמקצועית וכןההתפתחותהמקצועית שלמוריםבראשיתדרכם
הם מרכיבים חשובים בגיבוש הזהות המקצועית ,בחיזוק הבחירה בהוראה כמקצוע,
במחויבותלמקצועובמניעתהנשירהממנו,והםאףתורמיםלשיפוראיכותההוראהוהישגי
תלמידים 2.ברמההמערכתיתחיונישהשקעותבהכשרהובפיתוחשלמוריםבראשיתדרכם
יניבו תוצאות  ותפוקות בטווח הזמן הבינוני והארוך ,והדבר אפשרי רק אם מורים בראשית
דרכםיתפסואתההוראהשלהםכאיכותיתויתמידובמקצוע .
כרבעמהמוריםבכללישראלהםמוריםבראשיתדרכם,קריבעלי ותקבהוראהשל 5שנים
לכלהיותר (לוח .)9שיעורזהגבוהמשיעורםבממוצעמדינותה OECD-(.)19%איןהבדל
של ממש בשיעור המורים בראשית דרכם בין בתי ספר דוברי עברית ( )25%לבתי ספר
דובריערבית( .)23%
על הבדלים בין מורים בראשית דרכם למורים ותיקים בתחושת המסוגלות העצמית
ובשביעות הרצון ממקצוע ההוראה ומסביבת העבודה בבית הספר ראו בתת-פרק 6.1
ובתת-פרק ,8.2בהתאמה .ככלל,למוריםבראשית דרכםגםתחושתמסוגלותנמוכהיותר
וגם תחושת שביעות רצון נמוכה יותר (בעיקר בבתי ספר דוברי העברית) ,בהשוואה
לעמיתיהםהמוריםהוותיקים.בפרקזהנתמקדבתמיכה המוענקת למורים בראשית דרכם.
יש לבחון את הממצאים שהוצגו לעיל ,בישראל ובהשוואה לממוצע מדינות ה ,OECD-גם
לנוכח הממצאיםשיוצגולהלןבדברהתמיכההמוענקתלמוריםבראשיתדרכםואשרעשויים
להסביר היבטים שונים של מסוגלות ושביעות רצון מבית הספר ומהמקצוע .אפשר למנות
חמישה  היבטים מרכזיים של תמיכה המוענקת למורים בראשית דרכם ,אשר עשויים ,כל
היבטבדרכו,לסייעלהם להתמודדכראויעםמטלותתפקידם.היבטיםאלוהםהשמהלבתי
ספר ,הפחתת עומס העבודה ,השתתפות בפעילויות ליווי ,השתתפות במסגרות של חניכה
והנחיה,וכןהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועילמורים .
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 .16.1השמה לבתי ספר
אם השמת מורים לבתי ספר נעשית באופן שוויוני ,או לפחות אקראי ,אפשר לצפות לכך
ששיעור המורים בראשית דרכם המופנים לבתי ספר עתירי תלמידים מרקע מוחלש (רקע
חברתי-כלכלינמוךאוצרכיםמיוחדיםאורקעשלהגירה/עליה)יהיהדומהלשיעורהמורים
בראשיתדרכםהמופניםלבתיספר שאינםעתיריםבתלמידיםכאלו.השמהלאשוויוניתשל
מוריםבראשיתדרכםלבתיספר,ובפרטבתיספר עםריכוזגבוהשלתלמידיםמאוכלוסיות
מוחלשות –אםמרקעחברתי-כלכלינמוךואםמרקעשלהגירה –יכולהלהיות מקורלדאגה
מזווית הראייה של מורים ושל תלמידים כאחד .מבחינת המורים מדובר בתלמידים שלרוב
מתקשיםמבחינהלימודית-שפתית-תרבותיתועוד,בעליצרכיםרחביםיותר,ואתגרההוראה
בכיתות אלו גדול יותר .מבחינת התלמידים ,ובפרט מאוכלוסיות מוחלשות ,מדובר למעשה
בחוסר שוויון בחשיפה למורים ותיקים ומנוסים .בעת האחרונה נמצא כי פער ההישגים
הלימודיים בין תלמידים שאפשר לייחסו להבדלים ברקע החברתי-כלכלי שלהם גדול יותר
במדינות שבהן בתי ספר באזורים מוחלשים מעסיקים פחות מורים מוסמכים ומנוסים,
בהשוואה לבתי ספר באזורים מבוססים .אפשר לתלותמגמהזובהבדליםבשיעורההתמדה
של מורים בין בתי ספר באזורים מוחלשים לעומת בתי ספר באזורים מבוססים ,ו/או
להבדלים בניידות :למורים ותיקים יש אפשרויות רבות יותר לעבור לבתי ספר המועדפים
עליהם,בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם 3.
בישראל,בחינהשלהשמתמוריםלבתיספר,בפילוחעלפימאפייניהתלמידיםבבתיהספר,
לאהעלתה הבדליםשלממשביןהשמת מוריםבראשיתדרכםלבתיספרעתיריתלמידים
מרקעמוחלשולשארבתיהספרשבהםשיעורהתלמידיםמרקעמוחלשאינוגבוה(לוח .)73
זאתלעומת ממוצעמדינותה,OECD-המשקףנטייה לשבץ מורים בראשית דרכם לבתי ספר
מאתגרים יותר מבחינת הרכב התלמידים ,ובעיקר בתי ספר שבהם שיעור גבוה יותר של
תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך (ב 8-מדינות ,ובעיקר בערב הסעודית ,בטורקיה,
באסטוניה ובבלגיה הפלמית)ו/אותלמידיםמרקעשלהגירה (ב 6-מדינות,ובעיקר באנגליה
ובאיחודהאמירויותהערביות) .
לוח  :73שיעורי המורים בראשית דרכם בבתי הספר – לפי מאפייני התלמידים
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כמוכןלאנמצאבישראלהבדלשלממשביןשיעורהמוריםבראשיתדרכםלשיעורהמורים
הוותיקיםהמופניםלבתיספרעתיריתלמידיםמרקעמוחלש.
 .16.2הפחתת עומס ההוראה
הפחתתעומסההוראהעשויהלסייעלמורים חדשיםבמקצועלהתמודדטוביותרעםאתגרי
התפקיד ועם המטלות הנלוות אליו .הדבר עשוי לפנות להם זמן רב יותר לביצוע מטלות
ופעילויות שלפי הממצאים מורים בראשית דרכם מקדישים להן זמן רב יותר מעמיתיהם
הוותיקיםיותר,והןחיוניותלתפקודם,כגוןהיכרותעםתוכנית הלימודים והחזוןהביתספרי,
תכנון והכנה של מערכי שיעור ,בדיקת עבודות ומבחנים של תלמידיהם ,פעילות של ליווי
וחניכהו/אוהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועיבביתהספרומחוצהלו. 
במבט ראשון נראה כי בישראל מורים בראשית דרכם מלמדים כשעתיים פחות בשבוע
מעמיתיהם הוותיקים יותר ( 20לעומת  22שעות שבועיות בממוצע ,לוח  74ותרשים .)71
בממוצעמדינותה OECD-לאנמצאביניהםפערשלממשבהיקףשעותההוראההשבועיות.
בישראלהפערבהיקףשעותההוראהניכרבעיקרבבתיספרדובריערבית–מוריםבראשית
דרכםמלמדיםכ3-שעותשבועיותפחותמעמיתיהםהוותיקיםיותרבבתיספראלו.
תרשים  :71היקף ההוראה השבועי (בשעות) בפילוח לפי ותק בהוראה – כלל המדינות
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הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפיממוצעהיקףשעותההוראההשבועישלהמוריםבראשיתדרכם.
מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.4.12
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ישנה שונות רבה בין מדינות :ב 18-מדינות נמצא כי מורים בראשית דרכם מלמדים פחות
שעות ממורים ותיקים (בבואנוס איירס (ארגנטינה) הפער עומד על כ 4-שעות שבועיות,
בפורטוגל ובברזיל על כ 3-שעות שבועיות ,ובלטביה ,מקסיקו ואסטוניה הפער עומד על 2
שעות שבועיות לפחות) ,ואילו ב 10-מדינות אחרות נמצא כי הם מלמדים יותר ממורים
ותיקים(באנגליההפערעומדעלכ3-שעותשבועיות,באלברטה(קנדה),אוסטרליהוטורקיה
הפערעומדעל2שעותשבועיותלפחות) .
לוח  :74היקף ההוראה השבועי (בשעות) – לפי ותק בהוראה
פילוח
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בישראל ובמרבית המדינות שבהן קיים עומס הוראה מופחת בקרב מורים בראשית דרכם,
הדברבאלידי ביטוי לרוב גםבעומסעבודהכולל מופחת ,אםכי לא בהכרחבאותה מידה
בכלהמדינות .עם המדינות היוצאות דופן נמנית סינגפור ,שבה עומסההוראה של המורים
בראשיתדרכםקטןבשעהשבועיתבהשוואה למוריםותיקיםיותראךעומסהעבודההכללי
שלהםגדולבשעתיים,שכןביןהיתרהםמקדישיםזמןרביותרמעמיתיהםהוותיקיםלתיקון
שלעבודותהתלמידיםולהשתתפותבפעילויותחוץ-קוריקולריות .
עםזאת,הן בישראל והן בממוצע מדינות ה OECD-נמצאכי איןהבדל שלממש בין מורים
בראשיתדרכםלמוריםותיקיםמבחינתעומסהעבודהוהיקףהשעותהמוקצותלהוראה,תוך
בקרה על היקף המשרה ומשתני הרקע של המורים .הסיבה היא שמורים בראשית דרכם
מועסקיםבחלקיותמשרהבשיעוריםגבוהיםיותרמעמיתיהםהוותיקים.כך,בכללישראלרק
מחצית()50%מןהמוריםבראשיתדרכםמועסקיםבהיקףשל 90%משרהלפחותלעומת
כשלושה רבעים ( )76%מן המורים הוותיקים ,ואילו בהיקף משרה שאינו עולה על 70%
מועסקים כשליש ( )32%מן המורים בראשית דרכם לעומת כשמינית ( )13%מן המורים
הוותיקים .התמונה דומה בשני מגזרי השפה .להיבט זה חשיבות רבה מבחינת הקושי
בשימורמוריםבראשיתדרכםבבתיהספר.
 .16.3פעילויות ליווי
ככל שהכשרת המורים לעתיד טובה ומקיפה ,אי-אפשר לצפות כי היא תכין אותם לכל
האתגרים הצפויים להם במהלך שנותיהם הראשונות במקצוע ,ומעבר לכך גם לאתגרים
המשתנים והייחודיים לכל בית ספר .בדוח של ה OECD-שפורסם בעת האחרונה נמצא כי
אחד ההיבטים ש משותפים למערכות חינוך הבולטות בהישגיהן ובשוויוניות שלהן הוא
מדיניות מוסדרת המחייבת תקופה ממושכת של התנסות בכיתה כחלק מתהליך ההכשרה
של פרחי ההוראה ,ו/או פעילויות ליווי ופעילויות חניכה והדרכה למורים 68.הללו מאפשרות
לגשרולחברביןתיאוריהופרקטיקהבהקשרביתספריבראשיתהקריירה.לפעילויותליווי,
וכך גם לפעילויות חניכה ,משמעות רבה ,ובעיקר כאשר הפרקטיקום בהכשרת המורים
מצומצם בהיקפו .להשתתפות בפעילויות ליווי השלכות על איכות ההוראה (פיתוח מערכי
שיעור מיטביים ,ניהול כיתה ,שימוש בפרקטיקות מיטביות לשאילת שאלות ,התאמת
פעילויות בכיתה לצורכי התלמידים ,שמירה על אווירה לימודית בכיתה) ועל הישגי
התלמידים.במחקרטאליס 2013נמצא כימוריםשהשתתפובפעילויותליוויבראשיתדרכם
בהוראה נטו יותר לשמש חונכים למורים אחרים בשלבים מתקדמים יותר של הקריירה
שלהם,מהשמעידעלקיומושלמעגלפיתוחמקצועימתמשךשבותפקידהמוריםמתהפך. 
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על פי ההגדרה במחקר טאליס  4,2018"פעילויות ליווי" הן תוכניות רשמיות לליווי מורים,
בעיקר למורים חדשים בהוראה שזו שנתם הראשונה במקצוע לאחר קבלת רישיון ההוראה
(לדוגמה:פיקוחעלידימנהל,חניכהעלידימורהמנוסהועוד).פעילויותליוויעניינןגם כלל
הפעילויותהלארשמיותשנערכותעלידיביתהספרכדילתמוךבמוריםבעליניסיוןבהוראה
שהחלולעבודבביתהספרבפעםהראשונה(עבודתעמיתיםעםמוריםחדשיםבביתהספר,
ספרהנחיותלמוריםחדשיםועוד) 5.כפישיתוארלהלן,מדיווחיהמנהליםוהמוריםבישראל
עולה כי פעילויות ליווי רשמיות ,שמיועדות מלכתחילה למורים בשנתם הראשונה במקצוע,
מוצעות גםלמורים שהם חדשיםבביתהספראך בעלי ותקבהוראה (ותק של יותר משנה
אחת)  .פעילויות אלו מוצעות נוסף על פעילויות ליווי לא רשמיות המוצעות לכלל המורים
שהחלולעבודבביתהספר–ביןשהםחדשיםבמקצועוביןשאינםכאלה.אפשרללמודמכך
על החשיבות שמנהלים מייחסים לפעילויות ליווי ,ובפרט לפעילויות הרשמיות .בהקשר זה
ראוילצייןכימוריםבראשיתדרכםמתאפייניםבשיעורהתמדהנמוךיחסיתבביתהספרשבו
הםמלמדיםלצדשיעורגבוהיחסיתשלניידות6,כךשישמקוםלשלבםבפעילויותליוויבבית
הספרהקולטגםאםאיןמדוברבשנתםהראשונהבמקצועההוראה .
דיווחי מנהלים
במחקרטאליסנשאלוהמנהליםעלאודותהיצעתוכניות הליווילמוריםחדשיםבביתספרם
–ביןשזושנתםהראשונהבמקצועוביןשהםבעליותקבהוראהאבלחדשיםבביתהספר–
ואילו מורים נשאלו על השתתפותם בפעילויות ליווי ,תוך הבחנה בין השתתפות בפעילויות
אלו בשנתם הראשונה במקצוע לבין השתתפות בפעילויות ליווי בבית הספר הנוכחי שהם
מלמדים בו.עלכןחשובלהדגישכידיווחימנהליםודיווחימוריםעלוליםלהיבדלאלומאלו
בנקודת הזמן והמקום שהם מתארים :מנהלים מתארים את ההיצע והנגישות של פעילויות
הליווי  בבית הספר הנוכחי בהווה ,קרי נכון לשנת ביצוע הסקר ,ואילו מורים מתארים את
השתתפותם בפעילויות אלו או בעת שהצטרפו לבית הספר הנוכחי ,אך לאו דווקא בהווה
(ייתכןשבעבר),אובעתשנעשומורים,אךלאודווקאבביתהספרהנוכחיוסבירשבעבר(רק
מורהשזושנתוהראשונהבמקצועמתייחסלביתהספרהנוכחי).כמוכן,ייתכןשלא כל סגל
ההוראה יודע על קיומן של פעילויות ליווי או מעּודד להשתתף בהן (רק מי שהפעילויות
רלוונטיותעבורואונזקקלהן,לתפיסתהמנהלים,משיקוליתקציב,התאמה,צורך,אומגבלת
כוחאדם),ולחלופיןייתכןכיפעילותמובאתלידיעתכללהמוריםומוצעתלהם,אךרקחלקם
מעונייניםאויכוליםלהשתתףבה .

4

הגדרות"פעילויותליווי"במחקר 2018הןהרחבהשלההגדרות ששימשובמחקר,2013כךשפעילויותאלו
אינן מוגבלותרקלתמיכהבמוריםהחדשיםבמקצוע,קרימוריםבשנתםהראשונהבמקצועההוראה,אלאגם
לתמיכהבמוריםמנוסיםאבלחדשיםבביתהספר .
5
להרחבה על החונכות והליווי למתמחים ולעובדי הוראה חדשים ועל מקומו של הליווי בפיתוח המקצועי של
מוריםאלוראובאתרמשרדהחינוך :
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/Honhim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/PituachMiktzoai/achareyHitmachut.htm
וכןחוזרמנכ"לבנושא:  https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=120
אפשר לראות בהרחבה של פעילויות הליווי למורים בשלוש השנים הראשונות לכניסתם למקצוע חלק
מפעולותלקידוםקליטהמיטביתשלמוריםבשלבהכניסהלהוראה .
6
 שיעור ההתמדה של מורים בראשית דרכם בבית הספר שהם מלמדים בו נמוך יחסית (בשנים  2000עד
 2018כ 55%-עד כ 60%-מהם המשיכו ללמד בשנה נתונה בבית הספר שבו לימדו בשנה קודמת ,וזאת
לעומת כ 85%-מ קרב כלל המורים) ,ואילו שיעור הניידות של מורים בראשית דרכם גבוה יחסית (שיעור
המוריםבראשיתדרכםשעברוללמדבמוסדאחרבשנההעוקבתגבוהפי 3מהשיעורבקרבכללהמורים).
מקור:פרסומיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה. 
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מדיווחי המנהלים עולה כי הנגישות לפעילויות ליווי לא רשמיות בבתי הספר רבה יותר
בהשוואה לפעילויות ליווי רשמיות .כך ,בישראל , 79%מהמנהלים דיווחו כי בבית ספרם
מתקיימות תוכניות ליווי לא רשמיות ,לעומת  66%מהמנהלים שדיווחו כי בבית ספרם
מתקיימותפעילויותליווירשמיות (לוח .)75ב 6%-מבתי הספרלאמתקיימותכללפעילויות
ליווי.תמונהדומהנמצאהגםבממוצעמדינותהOECD-שהשתתפובמחקר,אףכיבשיעורים
נמוכים יותר : 74%ממנהלי בתי הספר דיווחו כי בבית ספרם מתקיימת תוכנית ליווי לא
רשמית ,לעומת 54%מהמנהליםשדיווחוכיבביתספרם מתקיימותפעילויותליווירשמיות,
ואילו בכ 13%-מבתיהספרלאמתקיימותכללפעילויותליווי .אפשר להבחיןבפעריםגדולים
בין המדינות .בחלקן שיעור בתי הספר שלא מתקיימות בהם כלל פעילויות ליווי הוא אפסי
(אנגליה  ,בלגיההפלמית ,הולנד ,ניוזילנד ,שנגחאי (סין) וסינגפור) ,ובחלקןהאחר שיעורם
עומדעל40%ויותר(ברזיל,גאורגיהוהונגריה) .
לוח  :75שיעורי המנהלים שדיווחו על נגישות של פעילויות ליווי למורים חדשים בבית
ספרם
סוג פעילות הליווי המוצעת
פעילויות ליווי רשמיות למורים חדשים
פעילויות ליווי רשמיות המוצעות רק למורים
בראשית דרכם
פעילויות ליווי לא רשמיות למורים שהחלו לעבוד
בבית הספר
לא מוצעות פעילויות ליווי בבית הספר

בתי"ס
דוברי
עברית
64%

בתי"ס
דוברי
ערבית
70%
41%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

66%

54%

32%

20%

28%

79%

74%

83%

69%

6%

13%

5%

10%

בישראל פעילויות הליווי הרשמיות אומנם מיועדות למורים חדשים בהוראה ,בשנתם
הראשונה במקצוע ,אך נמצא כי בכמחצית מבתי הספר שמתקיימות בהם פעילויות הליווי
הרשמיות ( 32%מתוך  )66%הן מוצעות אך ורק למורים חדשים במקצוע ,ואילו במחצית
האחרתשלבתי הספרפעילויותהליוויהרשמיותמוצעותלכלהמוריםשהחלולעבודבבית
הספר,ביןשהםחדשיםבמקצועההוראהוביןשאינםכאלה. 
במבט פנים-ישראלי נמצא הבדל בין שני מגזרי השפה .בבתי ספר דוברי עברית כשני
שלישים מהמנהלים()64%דיווחועלקיוםפעילויות ליווירשמיותלמורים ,ושיעורגבוהיותר
שלמנהלים( )83% דיווחועלקיוםפעילויותליווילארשמיות.לעומתזאת,בבתיספרדוברי
ערביתשיעוריהדיווחעלשניסוגיפעילויותהליוויהיודומים,ועמדועלכ.70%-בבתיספר
דובריערבית,שיעורבתיהספרהמציעיםפעילויותליווירשמיותרקלמוריםבראשיתדרכם
( )41%גבוה בהשוואהלבתיספרדובריעברית(.)28%עלפידיווחיהמנהלים,רקבכ5%-
מתוךבתיספרדובריעבריתלאמתקיימותפעילויותליווי,וזאתלעומתשיעורכפול()10%
בבתיספרדובריערבית .
דיווחי מורים
נתמקד תחילה בדיווחי מורים הנוגעים להשתתפות בפעילויות ליווי בשנתם הראשונה
במקצוע ההוראה(לוח .)76בכללישראל43%מןהמוריםהשתתפובפעילויותליוויבשנתם
הראשונהבמקצוע (וכנגזרמכך: 57%מהמוריםלאהשתתפובפעילויותליוויכלל)– כמעט
כולם בפעילויות ליווי רשמיות ( )41%וכמחציתם גם בפעילויות ליווי לא רשמיות (.)23%
שיעור השתתפות כללי זה בפעילויות ליווי בשנה הראשונה במקצוע בישראל ( )43%גבוה
במעט מהשיעור המקביל בממוצע מדינות ה OECD-( .)38%עיקר הפער הוא בהשתתפות
בפעילויות ליווי רשמיות ( 33%בממוצע מדינות ה OECD-לעומת  41%בישראל) ,ואילו
בפעילויותליווילארשמיותהשיעוריםדומים(24%ו,23%-בהתאמה) .
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בישראל,יותר ממחציתמהמוריםבראשיתדרכם()57%השתתפובפעילויותליווירשמיות
בשנתם הראשונה במקצוע ההוראה ,לעומת רק כשליש מן המורים הוותיקים ( ,)35%מה
שמעידכי פעילויותאלונפוצותיותרבשניםהאחרונות.מקורהפערהואבמוריםבבתיספר
דובריעברית ( 60%מןהמוריםבראשיתדרכםלעומת 31%מןהמוריםהוותיקיםדיווחועל
השתתפות) ,אך לא בבתי ספר דוברי ערבית ( 46%ו ,48%-בהתאמה) .לעומת זאת ,אין
הבדל ניכר בכלל ישראל בשיעורי ההשתתפות של מורים בראשית דרכם ( )25%ומורים
ותיקים ( )23%בפעילויות ליווי לא רשמיות .נמצא כי בבתי ספר דוברי עברית ,בהשוואה
לבתי ספר דוברי ערבית ,יותר מורים בראשית דרכם השתתפו בפעילויות ליווי לא רשמיות
( 22%לעומת,14%בהתאמה) ,ואילובבתיספרדובריערביתיותרמוריםותיקיםהשתתפו
בהן(35%לעומת,45%בהתאמה). 
בממוצע מדינות ה OECD-נרשמו הבדלים קטנים אך מובהקים בין המורים בראשית דרכם
למוריםהוותיקים .בשנההראשונהבמקצועההוראהמוריםבראשיתדרכם השתתפופחות
מעמיתיהם הוותיקים בפעילויות ליווי ,הן רשמיות ( 31%לעומת  ,34%בהתאמה) והן לא
רשמיות ( 22%לעומת  ,24%בהתאמה) .כנגזר מכך ,שיעור ההשתתפות בפעילויות ליווי
כלשהן בשנה הראשונה במקצוע ההוראה נמוך יותר בקרב מורים בראשית דרכם ()34%
בהשוואה למורים ותיקים ( )39%– מגמה הפוכה מהמגמה המצטיירת בישראל (כאמור
57%לעומת,39%בהתאמה) .
לוח  :76שיעורי המורים שדיווחו על השתתפות בפעילויות ליווי בשנה הראשונה במקצוע
ההוראה – כלל המורים ובפילוח לפי ותק בהוראה
סוג פעילות הליווי המוצעת ופילוח המורים
השתתפות בפעילויות ליווי
רשמיות
השתתפות בפעילויות ליווי
לא רשמיות
לא השתתף בפעילויות ליווי

כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים
כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים
כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

41%
57%
35%
23%
25%
23%
57%
43%
61%

33%
31%
34%
24%
22%
24%
62%
66%
61%

בתי"ס
דוברי
עברית
38%
60%
31%
16%
22%
14%
62%
43%
68%

בתי"ס
דוברי
ערבית
48%
46%
48%
43%
35%
45%
43%
45%
43%

בנוגעלהשתתפותמוריםבפעילויותליוויבבית הספר הנוכחי שבו הם מלמדים (לוח ,)77
בכלל ישראל  41%מן המורים השתתפו בפעילויות ליווי בבית הספר הנוכחי (וכנגזר מכך
 59%מהמוריםלאהשתתפובפעילויותליוויכלל) – בשיעוריםדומיםיחסיתבפעילויותליווי
רשמיות ( )32%ולא רשמיות ( .)29%שיעור השתתפות זה בפעילויות ליווי בבית הספר
הנוכחי שבו הם מלמדים בישראל ( )41%דומה לשיעור המקביל בממוצע מדינות הOECD-
( .)42% בפילוחלפיסוגפעילויותהליווינרשםשיעורגבוהבמעטבממוצעמדינותהOECD-
בפעילויותליווילארשמיות( 35%לעומת 29%בישראל),ואילובפעילויותהליוויהרשמיות
השיעוריםדומיםיחסית(29%לעומת,32%בהתאמה) .
בישראל ,כמעט מחצית מהמוריםבראשית דרכם()42%השתתפובפעילויותליווי רשמיות
בבית הספר הנוכחי שבו הם מלמדים ,לעומת פחות משליש מן המורים הוותיקים (.)28%
מקור הפער במורים בבתי ספר דוברי עברית ( 43%לעומת  ,24%בהתאמה) ולא במורים
בבתיספרדובריערבית(41%לעומת,39%בהתאמה).לעומתזאתאיןהבדלניכרבשיעור
ההשתתפות בפעילויות ליווי לא רשמיות בין מורים בראשית דרכם ( )31%למורים ותיקים
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( ,)28%כפי שאפשר לראות גם בכל מגזר שפה בנפרד (בבתי ספר דוברי עברית :32%
לעומת,30%בהתאמה;בבתיספרדובריערבית:26%לעומת,25%בהתאמה). 
בממוצעמדינותהOECD-נרשמוהבדליםקטניםיותר.בביתהספרהנוכחישבוהםמלמדים,
מוריםבראשיתדרכםהשתתפויותרמעמיתיהםהוותיקיםבפעילויותליווי,הןרשמיות(36%
לעומת,28%בהתאמה)והןלארשמיות(39%לעומת,34%בהתאמה).כנגזרמכך,שיעור
ההשתתפות בפעילויות ליווי באשר הן בבית הספר הנוכחי שבו הם מלמדים גבוה בקרב
מורים בראשית דרכם ( )49%בהשוואה למורים ותיקים ( )40%– בדומה למגמה בישראל
(48%לעומת,38%בהתאמה) .
לוח  :77שיעורי המורים שדיווחו על השתתפות בפעילויות ליווי בבית הספר הנוכחי –
לפי ותק בהוראה
סוג פעילות הליווי המוצעת ופילוח המורים
השתתפות בפעילויות ליווי
רשמיות
השתתפות בפעילויות ליווי
לא רשמיות
לא השתתף בפעילויות ליווי

כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים
כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים
כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

32%
42%
28%
29%
31%
28%
59%
52%
62%

29%
36%
28%
35%
39%
34%
58%
51%
60%

בתי"ס
דוברי
עברית
29%
43%
24%
30%
32%
30%
60%
50%
63%

בתי"ס
דוברי
ערבית
40%
41%
39%
25%
26%
25%
58%
57%
58%

המוריםנשאלוגםעלהאמצעיםשהיוחלקמהליווישקיבלוכשהתחילו לעבוד בבית הספר
הנוכחי (תרשים  7.)72בישראל,פעילויות אלו כללו לרוב פגישות מתוכננות עם המנהל ו/או
עם מורים מנוסים או הדרכה מצידם או השתלמויות/קורסים פנים אל פנים (מעט יותר מ-
 80%מהמורים דיווחו על כך) .נפוצות גם ,אף כי במידה פחותה במעט ,הוראה בצוות עם
מורים מנוסים ()74%והיכרות כללית מנהלתית (.)61%כמחצית מהמורים ואףפחות דיווחו
שפעולות הליווי כללו השתלמויות/קורסים מקוונים ()49%או רישות/שיתוף פעולה עם מורים
חדשים אחרים ( .)42%רק כשליש מהמורים דיווחו על פעילויות מקוונות (כגון השתתפות
בקהילות וירטואליות של מורים) ועל תלקיטים/יומני תיעוד ( .)33%על הפחתה בעומס
ההוראה דיווחו רק כרבע מהמורים ( .)22%בעבורמרביתפעילויותהליווישיעוריהדיווחהיו
גבוהים יותר בישראל בהשוואה לממוצעמדינות ה ,OECD-ובעיקר הוראה בצוות עם מורים
מנוסים ( 74%לעומת  ,45%בהתאמה) ,השתתפות בהשתלמויות וקורסים מקוונים (49%
לעומת,23%בהתאמה) אופנים אלפנים( 81%לעומת,64%בהתאמה) ,וכןהשתתפות
בפעילויותמקוונותכגוןקהילותוירטואליות( 33%לעומת,20%בהתאמה).למעשה,ישראל
נמניתעם המדינותשבהן,עלפידיווחיהמורים,שיעוריההשתתפותבפעילויותליווימקוונות
– קורסים/השתלמויות או קהילות וירטואליות – גבוהים מאוד ,וזאת לצד ברזיל ,קזחסטן,
קוריאה,רוסיה,שנגחאי(סין),טורקיה,איחודהאמירויותהערביות,וייטנאם וטאיוואן.לעומת
זאת,בישראלפחותמוריםדיווחועלרישותושיתוףפעולהעםמוריםחדשים( 42%לעומת
 61%בממוצעמדינותה.)OECD-רקב 5-מדינותנרשםשיעורנמוךמבישראלשלפעילויות
ליווי הכוללות שיתוף פעולה עם מורים אחרים :ספרד ( ,)40%איסלנד ( ,)38%בולגריה
(,)36%שבדיה()29%ופורטוגל( .)28%
7

 הדיווחמוגבלרקלמוריםשדיווחוכיהשתתפובפעילויותליוויבביתהספרהנוכחי,אםבפעילויותרשמיותואם
בפעילויותלארשמיות,ואשרמלמדיםבבתיספרשמתקיימותבהםפעילויותליווילמוריםחדשים,לפידיווחי
המנהלים.
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תרשים  :72שיעורי המורים שדיווחו כי האמצעים הבאים היו חלק מפעילויות הליווי
שקיבלו כשהתחילו לעבוד בבית הספר הנוכחי

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.4.42

במבט פנים-ישראלי (לוח  ,)78שיעורי הדיווח על האמצעים שהיו חלק מהליווי שקיבלו
כשהתחילולעבודבביתהספרהנוכחיהיועלפירובגבוהיםהרבהיותרבקרבמוריםבבתי
ספר דוברי ערבית בהשוואה לבתי ספר דוברי עברית .הפערים הגדולים והניכרים ביותר
נרשמובהשתתפותבפעילויותליוויהכוללותתלקיטיםויומניתיעוד( 75%בבתיספרדוברי
ערביתלעומת 24%בבתיספרדובריעברית),הפחתתעומסהעבודה( 61%לעומת,14%
בהתאמה) ,שיתוף פעולה עם מורים חדשים אחרים ( 74%לעומת  ,35%בהתאמה)
ופעילויותמקוונות( 54%לעומת,29%בהתאמה).בשארהאמצעיםשנכללובפעילויותליווי
נרשמו פערים של  10%עד כ .20%-לעומת זאת ,שיעורי דיווח דומים בשני מגזרי השפה
נרשמו בנוגע להוראה בצוות עם מורים מנוסים .ייתכן שהפערים הללו בין מגזרי השפה
נוגעיםבעיקרלהבדליםבדגמיההשבההשוניםופחותלהבדליםממשייםבאמצעיםהנכללים
בפעילויותהליווי .
לוח  :78שיעורי המורים שדיווחו כי האמצעים הבאים היו חלק מפעילויות הליווי שקיבלו
כשהתחילו לעבוד בבית הספר הנוכחי
האמצעי
הדרכה מצד המנהל ו/או מצד מורים מנוסים
פגישות מתוכננות עם המנהל ו/או עם מורים מנוסים
השתלמויות/קורסים פנים אל פנים
הוראה בצוות עם מורים מנוסים
היכרות כללית/מנהלית
השתלמויות/קורסים מקוונים
רישות /שיתוף פעולה עם מורים חדשים אחרים
פעילויות מקוונות (השתתפות בקהילות וירטואליות)
תלקיטים (פורטפוליו)/יומני תיעוד
הפחתת עומס ההוראה

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

82%
82%
81%
74%
61%
49%
42%
33%
33%
22%

71%
79%
64%
45%
63%
23%
61%
20%
36%
21%

בתי"ס
דוברי
עברית
81%
80%
78%
74%
59%
45%
35%
29%
24%
14%

בתי"ס
דוברי
ערבית
91%
94%
98%
72%
73%
67%
74%
54%
75%
61%
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חשוב לציין כי בישראל ,בעבור מרבית סוגי פעילויות הליווי (למעט השתלמויות לסוגיהן,
פעילויותמקוונות וכןתלקיטים/יומניתיעוד) ,דיווחיהמנהליםעלקיוםהפעילותבביתהספר
גבוהיםמדיווחיהמוריםעלהשתתפותבהם,והפעריםעומדיםעלכ15%-עדכ 8.30%-
בישראל ,פילוח של  דיווחי המורים שהשתתפובפעילויותליווי בביתהספרהנוכחילפי ותק
בהוראהמראהשאמצעיםשוניםנכלליםבמידהשונהבפעילויותליווילמוריםבראשיתדרכם,
בהשוואה לפעילויות ליווי למורים ותיקים ,וזאת כדי לתת מענה לצורכיהם ולתמוך בהם.
הבדלים מובהקים נמצאו רק בבתי ספר דוברי עברית 9.שיעורים גבוהים יותר של מורים
בראשיתדרכם(ב,12%-בהשוואהלמוריםותיקים)דיווחוכיכשהתחילולעבודבביתהספר
הנוכחיהיכרותכללית/מנהלתיתהייתהחלקמןמהליווישקיבלו.ממצאזהמובןלנוכחהניסיון
הרב יותר וההיכרות של מורים ותיקים עםנושאימנהלה(אף כינדרשמהם להכיר מקרוב
היבטיםייחודייםלביתהספר).שיעוריםגבוהיםיותרשלמוריםבראשיתדרכםדיווחוכיגם
אמצעים כגון הדרכה מצד מנהל ו/או מורה מנוסה (פער של  )18%או השתלמויות/קורסים
פניםאלפנים(פערשל)9%נכללובפעילויותהליווישקיבלו כשהתחילולעבודבביתהספר
הנוכחי.אמצעיםאלויכוליםלסייעבידימוריםבראשיתדרכםבהקשריםכללייםשלהוראה,
בהקשרים ייחודיים של בית הספר הקולט ,ובהתמודדות עם אתגרים אופייניים למורים
חדשים,ועלכןאךצפוישיותרמוריםבראשיתדרכםידווחועלכך,מהגםשחלק מפעילויות
אלורווחותיותרבשניםהאחרונות.
מבט-על :קשר בין השתתפות בפעילויות ליווי לבין תחושת שביעות רצון וחוללות עצמית
במחקר טאליס ניסו לעמוד על קשר אפשרי בין השתתפות בפעילויות ליווי (משתנה
מסביר/בלתיתלוי)לביןתחושתהמסוגלותושביעותהרצון(משתניםמוסברים/תלויים),תוך
בקרה על מאפייני רקע של מורים (כגון מגדר ,ותק בהוראה) .בישראל נמצא כי רק
השתתפותבפעילויותליוויבשנההראשונהלהוראהתורמתלתחושתחוללותעצמיתגבוהה
יותר(אךלאקשורהלשביעותרצון).ברבותמתוך המדינותשהשתתפובמחקרוכןבממוצע
מדינותהOECD-נמצאכיהשתתפותבפעילויותליווי,רשמיותולארשמיות כאחד,קשורההן
לשביעות רצון גבוהה יותר והן לתחושת חוללות עצמית גבוהה יותר .קשרים חיוביים אלו
נמצאו הן בנוגע להשתתפות בפעילויות ליווי בבית הספר הנוכחי שבו המורים מלמדים
(במרבית המדינות :ב 38-מדינות נמצא קשר חיובי עם שביעות רצון וב 24-מדינות נמצא
קשרעםתחושתמסוגלות)והןבנוגעלהשתתפותבפעילויותליוויבשנההראשונהלהוראה
(במיעוטהמדינות:ב12-מדינותנמצאקשרחיוביעםשביעותרצוןוב11-מדינותנמצאקשר
עם תחושת מסוגלות) .מכלול הממצאים מעיד כי יש משקל רב יותר לפעילויות ליווי בבית
8

המנהלים נשאלו אילו מהאמצעים נכללים בתכניות הליווי למורים בבית הספר הזה כאשר אותן אפשרויות
הוצגובפניהן,עלאותוסולםתשובות. 
9
 בבתיספרדובריערביתנמצאוהבדליםיחסיתגדולים,בנוגעלמיעוטהאמצעיםשנכללובפעילויותליווי,אך
הבדלים אלו לא הגיעו לכדי מובהקות סטטיסטית .כך שיעורים גבוהים יותר של מורים בראשית דרכם,
בהשוואהלשיעורהמוריםהוותיקים,דיווחוכיכשהתחילולעבודבביתהספרהנוכחיהיכרותכללית/מנהלתית
הייתהחלקמןמהליוויאותוקבלו(פער ,)8%ואילושיעוריםנמוכיםיותרשלמוריםבראשיתדרכםדיווחועל
כי נכללו בפעילויות הליווי פגישות מתוכננות עם המנהל ו/או מורים מנוסים (פער של )-8%–הפוך מהממצא
בבתי ספר דוברי עברית – וכן הוראה בצוות עם מורים מנוסים (פער של .)-15%המשותף לשני האמצעים
האחרוניםהללו,שנפוצים יותר בפעילויות ליווישלמוריםותיקים,הואשהם נוגעים ליחסיםעםצוותההוראה
הבכירומנהלבביתהספר.ייתכןשהדברמשקףכיישנהמידהמסוימתשלהדרהכךשבפעילויותליווימורים
בראשיתדרכםפחותנחשפיםלאמצעיםהמערביםמוריםמנוסיםמצוותביתהספר,אואתמנהלביתהספר.
כך או כך ,פערים אלו ,אף כי גדולים ,כאמור אינם מובהקים סטטיסטית .גם במגזר דוברי העברית נרשמו
בעבוראמצעיםנוספיםפערים–  בעיקרשיעוריםגבוהיםיותרשלמוריםבראשיתדרכםשדיווחושפעילויות
הליווינכללופגישות מתוכננת  עםהמנהלו/אועםמוריםמנוסים (פער של  ,)8%הפחתת עומס הוראה (פער
 ,)7%שיתוף פעולה עם מורים חדשים אחרים (פער  )5%ופעילויות מקוונות כגון השתתפות בקהילה
וירטואלית(פער)5%–אשרגםהםאינםמובהקים .
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הספר הנוכחי שבו המורים מלמדים ,בהשוואה לפעילויות ליווי בשנת ההוראה הראשונה,
ושהקשרים בין פעילויות ליווי לביןשביעות הרצון שלהמוריםחזקים יותר בהשוואה לקשרים
בינןלביןתחושתהחוללותהעצמית .
 .16.4הנחיה
במחקרטאליס"הנחיה"משמעה מערךהפעילויותהסדורבביתהספרשבמהלכןאישצוות
מנוסה(מורה,רכזמקצוע,מדריךביתספרי)מנחהמורה מנוסהפחות.עם פעולותההנחיה
נמנות הנחיה בישיבות צוות הקבועות במערכת ,הנחיה בעקבות צפייה בשיעור ,שיחות
אישיות ועוד. פעילות הנחיהנחשבתעלפירובחלקאינטגרלימןההוראה.מערךההנחיה
עשוי לכלול רק מורים בראשית דרכם ,רק מורים חדשים בבית הספר או את כלל המורים
בבית הספר .מן הספרות המקצועית עולה כי קיימת השפעה חיובית של איכות ההנחיה
(קשר חזק) והיקף ההנחיה (קשר מתון) על תפקוד המורה המונחה בעבודתו בכיתה ,על
כישוריההוראהשלווכןעלהישגיתלמידיו .
דיווחי מנהלים
המנהלים נשאלו על קיום פעילויות הנחיה בבית ספרם (לוח  .)79בישראל , 92%מבתי
הספרמקיימיםפעילויותהנחיה,אםרקלמוריםבשנתםהראשונהבמקצועההוראה(,)14%
אם רק למורים שהחלו לעבוד בבית הספר ( ,)15%ואם לכל המורים בבית הספר (.)62%
בממוצעמדינותה OECD-פעילות הנחיהמוצעתרקבכשנישלישיםמבתיהספר()64%–
שיעור נמוך במידה ניכרת מהשיעור המקביל בישראל .כדאי לשים לב לכך שבמדינות ה-
 OECDשיעור בתי הספר המציעים פעילויות הנחיה הניתנות בלעדית למורים בשנתם
הראשונה במקצוע ההוראה ( )26%כמעט כפול משיעורם בישראל ( ,)14%אך בישראל
גבוהה במידה ניכרת פעילות ההנחיה הזמינה לכלל המורים בבית הספר ( 62%לעומת
,18%בהתאמה).עודנמצאכיאין הבדלים ניכרים בין שני מגזרי השפה בישראלבשכיחות
פעילויותההנחיהלמורים. 
לוח  :79שיעורי המנהלים שדיווחו על קיום פעילויות הנחיה למורים בבית הספר הנוכחי
פעילויות ההנחיה
קיימות פעילויות הנחיה רק למורים שזוהי שנת
ההוראה הראשונה שלהם
קיימות פעילויות הנחיה רק למורים שהחלו לעבוד
בבית הספר
קיימות פעילויות הנחיה לכל המורים בבית הספר
כיום לא ניתנת הנחיה למורים בבית הספר

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

14%

26%

15%

12%

15%

19%

17%

12%

62%
8%

18%
36%

60%
8%

67%
9%

במבט על כלל המדינות שהשתתפו במחקר טאליס  2018נמצא כי קיימת שונות רבה בין
המדינות .ישראל נמנית עם המדינות שפעילויות ההנחיה נפוצות בהןמאוד,ובהןארה"ב,סין
(שנגחאי),סינגפור,קזחסטןואנגליה:במדינותאלופחותמ 5%-מהמנהליםדיווחוכיבבתי
הספרשלהםלאניתנתהנחיה למורים.לעומתם ,יותר מ 65%-מהמנהליםבאוסטריה,ערב
הסעודית,פינלנד,לטביה,צ'ילהובואנוסאיירס(ארגנטינה)דיווחועלכך,כלומרבמדינותאלו
פעילויותהנחיהאינןנפוצותכללועיקר.
המנהלים שדיווחו כי בבית ספרם מתקיימות פעילויות הנחיה נשאלו על החשיבות שהם
מייחסיםלפעילויותאלו.להלןשיעוריהמנהליםשייחסוחשיבותרבהלפעילותהנחיהבקידום
נושאנתון,קריהמנהליםשבחרו"חשובהמאוד"מתוךארבעאפשרויותתשובה:"לאחשובה
כלל","לאחשובהבמיוחד","חשובהבמידתמה"ו"חשובהמאוד"(תרשים 73ולוח .)80 
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בישראל ,מרבית מנהלי בתי הספר ייחסו חשיבות רבה לפעילויות הנחיה לקידום ההיבטים
השונים של איכות המורים וההוראה וכן ביצועי תלמידים .בעיקר הם ייחסו חשיבות רבה
לפעילויותהנחיהלשיפורהכישוריםהפדגוגייםשלהמורים(כ)90%-ולתמיכהבהוראהשל
מוריםמנוסיםפחות( .)85%כ 75%-עדכ 80%-מהםייחסו חשיבותרבהלהנחיהבקידום
שאר הנושאים :שיתוף פעולה בין מורים ,הרחבת ידע מקצועי של מורים וחיזוק הזהות
המקצועיתשלהם,וכןשיפורהישגיהתלמידים.
תרשים  :73שיעורי המנהלים שציינו כי פעילויות הנחיה חשובות לקידום ולשיפור
ההיבטים הבאים

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.4.63

ככלל ,מדרג הנושאים שהנחיה חשובה במידה רבה לקידומם ,לתפיסת המנהלים ,דומה
בישראל ובממוצע מדינות ה .OECD-לצד זאת ,בממוצע מדינות ה OECD-אפשר להבחין
במדרגברורביןקידוםנושאיםשונים(שיעורהמנהליםשייחסוחשיבותרבהלפעולותהנחיה
בתמיכה במורים מנוסים פחות כפול כמעט משיעור המייחסים לה חשיבות להרחבת הידע
של המורים –  77%לעומת  ,42%בהתאמה) ,ואילו בישראל נראה כי מרבית המנהלים
מייחסיםלפעולותהנחיהחשיבותבקידוםכלהנושאיםשנשאלו עליהם ,ללאהבדלניכרבין
הנושאים(כ 75%-עדכ.)90%-כמוכן ,שיעוריהמנהליםבישראלשמייחסים חשיבותרבה
להנחיה גבוהים בהרבה מהשיעורים המקביליםבממוצע מדינות ה ,OECD-והפערים ניכרים
בעיקר בכל הנוגע לייחוס החשיבות הרבה להרחבת הידע של המורים במקצוע/ות שהם
מלמדים ( 74%לעומת  ,42%בהתאמה) ,לשיפור הישגי תלמידים ( 79%לעומת ,54%
בהתאמה) ולשיפור הכישורים הפדגוגיים של מורים ( 89%לעומת  ,67%בהתאמה) .ייתכן
שאפשר לייחס זאת להבדלים בין מדינות בגורמים המנחים ולמוקד ההנחיה,קרי אם הגורם
המנחה הוא מורה ותיק וההנחיה מתמקדת בעיקר בפדגוגיה כללית והוראה בכיתה,או שמא
הגורם המנחה הוא מרכז מקצועי וההנחיה מתמקדת בידע הפדגוגי-התוכני ובסיס הידע
המקצועישלהמורהתוךקישורלקשייםלימודייםשלהתלמידים .
לוח  :80שיעורי המנהלים שציינו כי פעילויות ההנחיה חשובות לקידום ולשיפור ההיבטים
הבאים
חשיבות פעילויות הנחיה
לשיפור הכישורים הפדגוגיים של המורים
לתמיכה בהוראה של מורים פחות מנוסים
לשיפור שיתוף הפעולה של המורים עם עמיתיהם
לשיפור הישגי התלמידים
לחיזוק הזהות המקצועית של המורים
להרחבת הידע של המורים במקצוע/ות שמלמדים

כלל
ישראל
89%
85%
79%
79%
75%
74%

ממוצע
OECD
67%
77%
65%
54%
56%
42%

דוברי
עברית
88%
84%
77%
75%
73%
72%

דוברי
ערבית
91%
86%
84%
88%
80%
77%
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במבטפנים-ישראלי,שיעורהמנהליםבבתיספרדובריערביתהמייחסיםחשיבותרבהמאוד
לפעילויותהנחיהבקידוםמוריםובתיהספרדומהאוגבוהבמעט בהשוואהלשיעורםבבתי
ספר דוברי עברית (לוח  .)80ההבדלים ניכרים בעיקר בייחוס חשיבות רבה מאוד לשיפור
הישגי תלמידים (פער של  ,)13%ובמידה פחותה מכך לשיפור שיתוף הפעולה בין מורים,
להרחבתהידעשלהםולחיזוקזהותםהמקצועית(פעריםשל.)7%
דיווחי מורים
על אף השכיחות הגבוהה יחסית של פעילויות הנחיה בבתי ספר והחשיבות הרבה
שמנהליהם מייחסים לפעילויות אלו למען קידום המורים והתלמידים – בוודאי בישראל –
בישראל רק כמחצית מן המורים בראשית דרכם ( )47%וכשמינית מן המורים הוותיקים
()13%משתתפיםבפעילויותהנחיהרשמיותבבית ספרם,ולפידיווחיהםמונהלהםמנחה
שתומך בהם ומסייעלהם(תרשים  74ולוח  .)81ועדיין,שיעוריםאלוגבוהיםפישנייםויותר
מהשיעורים המקבילים בממוצע מדינות ה OECD-שהשתתפו במחקר ( 22%ו,5%-
בהתאמה) .בבתי ספר דוברי ערבית נרשמו שיעורים גבוהים יותר של מורים ותיקים שלפי
דיווחיהם מונה להם מורה מנחה ( ,)20%בהשוואה לשיעורם בבתי ספר דוברי עברית
(,)10%ואילובשיעוריהמוריםבראשיתדרכםשמדווחיםכימונהלהםמורהמנחהאיןהבדל
שלממשביןמגזריהשפה(לוח .)81
תרשים  :74שיעורי המורים שציינו כי יש להם מורה מנחה שתומך בהם בבית הספר
הנוכחי – לפי ותק בהוראה

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.4.64

לוח  :81שיעורי המורים שהשתתפו בפעילויות הנחיה בבית הספר הנוכחי – לפי ותק
בהוראה
השתתפות בפעילויות הנחיה ופילוח
יש לי מורה מנחה שמונה
לתמוך בי
אני מורה מנחה של מורה
אחד או יותר

כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים
כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים

כלל
ישראל
21%
47%
13%
28%
13%
32%

ממוצע
OECD
9%
22%
5%
11%
6%
13%

דוברי
עברית
19%
47%
10%
27%
12%
32%

דוברי
ערבית
26%
45%
20%
30%
15%
34%
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במרבית המדינות ( ,)44שיעור המורים בראשית דרכם שמונה להם חונך גבוה משיעור
המוריםהוותיקיםשמונהלהםחונך,ובשארהמדינות()4השיעוריםדומיםיחסית.עםזאת
קיימת שונות גדולהבין מדינותבשיעורי המוריםבראשית דרכם שמונה להם מנחה שחונך
אותם ותומך בהם .הנחיה איננה שכיחה בבואנוס איירס (ארגנטינה) ,בצ'ילה ,בפינלנד,
באיטליה ,בליטא ,בסלובניה ובספרד(רק  5%עד  10%מהמורים בראשית דרכם דיווחו כי
מונהלהםמנחה),אךנפוצההרבהיותר בקזחסטן,בניוזילנד,בשנגחאי(סין)ובסינגפור(כ-
55%עדיותרמ65%-מהמוריםבראשיתדרכםדיווחועלכך). 
בהשוואהביןמחזוריהמחקר 2018ו 2013-לאחלשינוישלממשבשיעורהמוריםבישראל
שמונהלהםמנחהשתומךבהם 10.לעומתזאת ,ב 8-מדינותנרשמהירידה(בעיקרבמזרח
אסיה :קוריאה ,סינגפור ויפן .במדינות אלו נרשמה ירידה של כ ,)10%-ורק ב 4-מדינות
נרשמהעלייה בשיעורהמוריםשמונהלהםמנחה (צ'כיה,גאורגיה,פורטוגלושבדיה– כולן
מדינותשב2013-נרשםבהןשיעורנמוךמאודשלכ3%-עד4%מוריםשהיהלהםמנחה). 
כאמור לעיל ,נודעת חשיבות לאיכות ההנחיה .ההנחיה מושפעת גם ממאפייני המנחה,
ובעיקרמניסיונובהוראהומהיכרותועםחזוןביתהספר.במחקרטאליסניסולעמודלארק
עלשיעורהמוריםהמשמשיםמנחיםלמוריםאחריםבביתהספרבמסגרתתכנוןביתספרי,
אלאגםעלמאפייניהרקעשלהם,ובפרטניסיונםבהוראה(לוח .)81בישראל,יותר מרבע
מהמורים ( )28%משמשים מורים מנחים למורים אחרים ,מהם כשליש ( )32%מן המורים
הוותיקים וכשמינית ()13%מן המוריםבראשית דרכם .שיעורים אלו גבוהים במידה ניכרת
מהשיעורים המקבילים בממוצע מדינות ה OECD-– רק כתשיעית ( )11%משמשים כמורים
מנחים ,כשמינית ( )13%מן המורים הוותיקים וכמחצית מזה ( )6%מן המורים בראשית
דרכם .אם כן ,ההסתברות שמורים ותיקים יהיו מנחים גבוהה בהשוואה למורים בראשית
דרכם,ואילוההסתברותשלמורהבראשיתדרכוימונהמורהמנחהגבוההבהשוואהלמורה
ותיק .בהתחשב בשיעורם של מורים ותיקים בקרב כלל המורים ,אפשר להעריך כי הן
בישראל והן בממוצע ה OECD-כ 90%-מהמורים המשמשים מנחים הם מורים ותיקים .על
פניומפתיעכיכ 10%-מהמוריםהמשמשיםמנחיםהםמוריםבראשיתדרכם,שהריבעיקר
להם מיועדות פעילויות ההנחיה 11.ובכל זאת נראה שיש טעם בבחירה של מערכות חינוך,
בתי ספר או המורים עצמם לשלב מורים חדשים יחסית במקצוע כמנחים למורים (אחרים)
בראשיתדרכם,שכןהראשוניםיכוליםלחלוקמניסיונםהטריבהתמודדותעםאתגריהמקצוע
בשניםהראשונותבעבודתההוראה .
 .16.5פיתוח מקצועי של מורים
השתתפות בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי
כאמור בפרק  10העוסק בפיתוח מקצועי ,בבחינת מאפייני הרקע של המורים (לוח ,)82
בישראל נמצא כי שיעור המשתתפים בפעילויות לפיתוח מקצועי גבוה במעט בקרב מורים
ותיקים ( )97%בהשוואה למורים בראשית דרכם ( .)94%מקור הפער הקטן במורים בבתי
ספרדובריעברית.תמונהדומהנרשמהגםבממוצעמדינותה .OECD-

10

וזאתאףשההגדרהשלפעילויותהנחיהב 2018-מצומצמתיותרומתייחסת לפעילויותרשמיותבלבדבבתי
ספר ,כך  שלפחות על פי הנגזר מצמצום ההגדרה הייתה צפויה ירידה בשיעור המורים המדווחים על
השתתפותבפעילויותהנחיה .
11
הממצא ,בישראל ובמדינות ה ,OECD-מצריך בדיקה בנוגע למאפייני מורים בראשית דרכם שמשמשים
מנחים מבחינת השכלתם והכשרתם ,השתתפות בפעילויות ייעודיות למנהיגות או היותם בעלי רקע ייחודי
בתחוםהדעתאוהפדגוגיהועוד,שיכוליםלהעידעלכישוריםומיומנויותשיכוליםלהסבירמדועעלאףהיעדר
הניסיוןבהוראההםמשמשיםמנחים.לחלופין,ישלברראםמדוברבממצאהנגזרמפרשנותשלההיגדים. 
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לוח  :82שיעורי המורים שהשתתפו בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי – לפי ותק בהוראה
פילוח
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

94%
97%

93%
95%

בתי"ס
דוברי
עברית
94%
97%

בתי"ס
דוברי
ערבית
94%
95%

סוגי הפעילויות לפיתוח מקצועי
בעבורחלקניכרמסוגיהפעילויותלפיתוחמקצועי,שיעוריהמוריםהוותיקיםבישראלשדיווחו
כי השתתפו בהן גבוה בהשוואה לשיעורי המורים בראשית דרכם (תרשים  75ולוח .)83
הדבר בולטבעיקרבכל הנוגע להשתתפות בקהילה מקצועית של מורים( 57%מן המורים
הוותיקים השתתפו בהן לעומת  41%מן המורים בראשית דרכם) ,בקריאה של ספרות
מקצועית ( 75%לעומת  ,61%בהתאמה) ,בהשתלמויות/קורסים מקוונים ( 55%לעומת
 ,44%בהתאמה) או פנים אל פנים ( 84%לעומת  ,76%בהתאמה) ,וכן בהשתתפות בימי
עיון ( 59%לעומת  ,50%בהתאמה) .בניגוד לכך ,שיעורם של מורים בראשית דרכם
שהשתתפובתוכניתהסמכהפורמליתגבוה יותר( 31%לעומת 24%מהמוריםהוותיקים).
בשארהפעילויותלפיתוח מקצועי לאנרשם בישראלהבדל שלממש בשיעורי ההשתתפות
ביןמוריםותיקיםלמוריםבראשיתדרכם.
תרשים  :75שיעורי המורים בישראל שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי – לפי סוג
הפעילות והוותק בהוראה

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.7

תמונה דומה מאוד נרשמה גם בממוצע מדינות ה OECD-(לוח  ,)83אף כי הפערים קטנים
יותר .במרבית הפעילויות נרשמו שיעורי השתתפות גבוהים יותר של מורים ותיקים,
בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם.הפעריםניכריםבעיקרבקריאתספרותמקצועית(פערשל
 ,)8%השתתפות בקהילה מקצועית ( ,)5%ימי עיון והשתלמויות פנים אל פנים ופעילות
אחרת(כ 4%-כלאחת).לעומתזאת,שיעורגבוהיותרשלמורים בראשיתדרכםהשתתפו
בתוכניתהסמכהפורמלית(פער של .)9%בשארהפעילויותההבדליםאומנםמובהקיםאך
קטניםמאוד(כ.)2%-בחלקמסוגיהפעילויותלאנמצאהמגמהאחידהביןהמדינות.כך,ב-
 11מדינות שיעורים גבוהים יותר של מורים בראשית דרכם דיווחו על השתתפות בהדרכה
של עמיתים וצפייה בהם ו/או התבוננות עצמית ,ואילו ב 9-מדינות אחרות דווקא שיעור

169

המורים הוותיקים שהשתתפו בהן גבוה יותר .סביר להניח שהבדלים אלו נובעים מנגישותן
שלפעילויותליוויופעילויותחניכהלמורים,שלרובבמסגרתןניתןסוגזהשלפעילותלפיתוח
מקצועי .לעומת זאת ,ב 20-מדינות שיעורים גבוהים יותר של מורים ותיקים דיווחו על
השתתפותבקהילותמקצועיות,לעומת 4מדינותאחרותבלבדשבהןדווקאשיעורהמורים
בראשית דרכם שהשתתפו בקהילות גבוה יותר .ב 32-מדינות שיעורים גבוהים יותר של
מורים בראשית דרכם דיווחו על השתתפות בתוכנית הסמכה פורמלית ,לעומת  3מדינות
אחרות בלבד שבהן דווקא שיעור המורים הוותיקים שהשתתפו בתוכניות אלו גבוה יותר.
ייתכן שהדמיון בתמונת הפערים בין המדינות משקף קווי דמיון במדיניות ובהנחיה לעודד
מורים בעלי ותק מסוים להשתתף בפעילויות מסוימות לפיתוח מקצועי שנועדו לתמוך בהם
ולקדמם.
לוח  :83שיעורי המורים בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-שהשתתפו בפעילויות
לפיתוח מקצועי – לפי סוג הפעילות והוותק בהוראה
סוג פעילויות לפיתוח מקצועי
השתלמויות/קורסים פנים אל פנים
קריאת ספרות מקצועית
ימי עיון בנושא חינוך
השתתפות בקהילה מקצועית של
מורים
השתלמויות/קורסים מקוונים
הדרכה של עמיתים וצפייה בהם
ו/או התבוננות עצמית
תוכנית הסמכה פורמלית
סיורים בבתי ספר אחרים
סיורים בארגונים עסקיים  /ציבוריים
 /מהמגזר השלישי ועמותות
אחר

מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים

בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים

כלל ישראל

ממוצע OECD

76%

75%

84%

76%

61%

66%

75%

74%

50%

46%

59%

50%

41%

36%

57%

41%

44%

33%

55%

36%

46%

45%

51%

43%

31%

22%

24%

13%

24%

24%

25%

26%

14%

16%

15%

18%

29%

30%

31%

34%

מאפיינים של פעילויות משמעותיות לפיתוח מקצועי
שיעורים דומים של מורים בראשית דרכם ( )83%ושל מורים ותיקים ( )81%השתתפו
בפעילות משמעותית לפיתוח מקצועי ,קרי פעילות שהשפיעה לטובה על ההוראה שלהם
(לוח .)84שיעוריםדומיםנרשמובממוצעמדינותה,OECD-וכןבכלאחדממגזריהשפה .
לוח  :84שיעורי המורים שדיווחו על פעילות לפיתוח מקצועי שהייתה לה השפעה לטובה
על ההוראה שלהם – לפי ותק בהוראה
פילוח
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

83%
81%

83%
81%

בתי"ס
דוברי
עברית
83%
80%

בתי"ס
דוברי
ערבית
83%
83%



170

בחינה של מאפייניהפעילויותהמשמעותיות למורים בפילוחלפי ותק בהוראה (תרשים 76
ולוח  )85מעלה כי מורים ותיקים בישראל ציינו בשיעורים גבוהים יותר ממורים בראשית
דרכם מספר מאפיינים ,ובעיקר מאפיינים הנוגעים למיקוד בתוכן ,כגון מיקוד בתוכן הנחוץ
להוראת המקצוע ( 73%מן המורים הוותיקים ציינו מאפיין זה לעומת  62%מן המורים
בראשיתדרכם),הסתמכותעלידעקודםשלהמורה( 87%לעומת,80%בהתאמה)והיות
הפעילות מובנית היטב ( 86%לעומת  ,80%בהתאמה) .כמו כן ,שיעורים גבוהים יותר של
מוריםותיקיםציינוכמאפייניםשלפעילויותמשמעותיותלפיתוחמקצועיגםחלקמןההיבטים
של התבססות על למידה פעילה ושיתוף פעולה ,דוגמת מיקוד בחדשנות בהוראה (76%
לעומת,69%בהתאמה)ומתןהזדמנויותללמידהפעילה(87%לעומת,82%בהתאמה).
תרשים  :76שיעורי המורים שציינו את המאפיינים הבאים של פעילויות לפיתוח מקצועי
שהשפיעו לטובה על ההוראה שלהם – לפי ותק בהוראה

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.15

בממוצעמדינותהOECD-נרשמופעריםקטניםבלבדשל2%לכלהיותרביןמוריםבראשית
דרכם למורים ותיקים יותר בשיעורי הדיווח על המאפיינים השונים של פעילויות לפיתוח
מקצועי שהייתה להן השפעה חיובית על ההוראה שלהם (לוח  .)85כאשר נמצאו פערים,
שיעורי הדיווח היו תמיד גבוהים יותר בקרב מורים ותיקים ,ולעיתים הגיעו הפערים לכדי
מובהקותסטטיסטית. 
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לוח  :85שיעורי המורים בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-שציינו את המאפיינים
הבאים של פעילויות לפיתוח מקצועי שהשפיעו לטובה על ההוראה שלהם – לפי מאפיין
הפעילות ולפי ותק בהוראה
כלל ישראל

מאפיין של פעילות משמעותית לפיתוח מקצועי
מיקוד בתוכן
88%
מורים בראשית דרכם
היא התאימה לצורכי הפיתוח
המקצועי האישיים שלי
91%
מורים ותיקים
80%
מורים בראשית דרכם
היא הסתמכה על הידע הקודם שלי
87%
מורים ותיקים
80%
מורים בראשית דרכם
היא הייתה מובנית היטב
86%
מורים ותיקים
62%
מורים בראשית דרכם
היא התמקדה בתוכן הנחוץ
להוראת המקצועות שאני מלמד
73%
מורים ותיקים
התבססות על למידה פעילה ושיתוף פעולה
86%
מורים בראשית דרכם
היא נתנה הזדמנויות לתרגל/ליישם
ידע ורעיונות חדשים בכיתה שלי
88%
מורים ותיקים
82%
מורים בראשית דרכם
היא נתנה הזדמנויות ללמידה
פעילה
87%
מורים ותיקים
82%
מורים בראשית דרכם
היא נתנה הזדמנויות ללמידה
שיתופית
82%
מורים ותיקים
69%
מורים בראשית דרכם
היא התמקדה בחדשנות בהוראה
שלי
76%
מורים ותיקים
פעילות ממושכת
79%
מורים בראשית דרכם
היא יצרה הזדמנויות לפעילויות
המשך
80%
מורים ותיקים
77%
מורים בראשית דרכם
היא התקיימה לאורך תקופה
ממושכת
77%
מורים ותיקים
פעילות מעוגנת בבית הספר
57%
מורים בראשית דרכם
היא התקיימה בבית הספר שלי
55%
מורים ותיקים
42%
מורים בראשית דרכם
היא כללה את רוב העמיתים מבית
הספר שלי
42%
מורים ותיקים

ממוצע OECD
78%
78%
89%
91%
76%
76%
70%
72%
85%
86%
77%
78%
74%
74%
63%
65%
50%
52%
41%
41%
46%
48%
39%
40%


עולה השאלה אם מורים בראשית דרכם נבדלים ממורים ותיקים בתכנים של פעילויות
לפיתוחמקצועישהשתתפובהןוכןבדיווחיהםעלצורךרבבפיתוחמקצועיבנושאיםהשונים.
תכנים שנכללו בפעילויות לפיתוח מקצועי
מחקרטאליסמצביעעלהבדליםמענייניםביןמוריםבראשיתדרכםומוריםותיקיםבשכיחות
התכניםשלפעילויותלפיתוחמקצועי שבהןהשתתפו.בישראל(תרשים  77ולוח )86לרוב
לאנרשםהבדלניכרבשכיחותהתכניםבפעילויותלפיתוחמקצועי ביןמוריםבראשיתדרכם
למוריםותיקים,מלבדהעובדה שפחותמוריםבראשיתדרכם,בהשוואהלוותיקים ,ציינואת
הנושאים 'הוראה פרטנית' ( 33%לעומת  ,43%בהתאמה) ,'ניתוח מידע מתוך הערכות
התלמידים ושימוש בו' ( 42%לעומת  ,50%בהתאמה) ו'מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה'
( 63%לעומת  ,71%בהתאמה) .בממוצע מדינות ה OECD-הפערים הניכרים ביותר נרשמו
בנושאים'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה'(פער)6%ו'הוראהבסביבהרב-תרבותיתאורב-
לשונית' (פער  ,) 4%הנפוצים יותר בפעילויות לפיתוח מקצועי של מורים בראשית דרכם.
הפערים בשיעורי המורים בממוצע מדינות ה OECD-שדיווחו על הכללת נושא מסוים
בפעילויותלפיתוחמקצועישבהןהשתתפוקטניםיחסיתועומדיםעל 3%לכלהיותרבשאר
הנושאים,חלקםנפוציםיותרבפעילויותשלמוריםבראשיתדרכם(לדוגמה:'הוראהבסביבה

172

רב-תרבותית או רב-לשונית' ,'הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים' ,'תקשורת עם אנשים
מתרבויותשונותאוממדינותשונות'ועוד)ואחריםנפוציםיותרבפעילויותשלמוריםותיקים
(לדוגמה:'ידעוהבנהבתחומיהדעתשאנימלמד','ידעוהבנהשלתוכניתהלימודים'ועוד).
תרשים  :77התכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי שהמורים השתתפו בהן – לפי ותק
בהוראה

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.18

לפחותבנושא'מיומנויותתקשובלצורכיהוראה' הנתוניםתואמיםאתהממצאולפיו תחושת
המסוגלות בקרב מורים ותיקים בכל הנוגע לשימוש בטכנולוגיה דיגיטלית נמוכה יותר
בהשוואה למורים בראשית דרכם ,ועל כן שיעורים גבוהים יותר של מורים ותיקים פונים
לפיתוח מקצועי בנושא .סביר שממצא זה מקורו מלכתחילה בעובדה שהנושא 'שימוש
בתקשוב לצורכי הוראה' נכלל בתוכנית ההכשרה להוראה או בהשכלה הפורמלית של
כשלושהרבעיםמהמוריםבראשיתדרכם(,)77%לעומתכמחציתבלבדמהמוריםהוותיקים
( .)52%אם כן ,נושא השימוש בתקשוב לצורכי הוראה נפוץ פחות בהכשרה ובהשכלה
הפורמלית של מורים ותיקים ,בהשוואה למורים בראשית דרכם ,ובהתאם לכך תחושת
המסוגלות שלהם בנושא נמוכה יותר ,כאמור ,והם גם משתתפים יותר בפעילויות לקידום
מקצועיבתחום.זהאחדמשניתחומיםבלבדשבהםשיעורהמוריםהוותיקיםשציינוצורךרב
להתפתחבתחוםאיננונופלמשיעורהמוריםבראשיתדרכם(ראופירוטלהלן). 
לעומת זאת ,בממוצע מדינות ה OECD-הנושא שבו נרשם הפער הגדול ביותר בין מורים
בראשית דרכם למורים ותיקים בכל הנוגע השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי הוא
'התנהגות תלמידים וניהול כיתה' ( 55%לעומת  ,49%בהתאמה) .פער דומה ,אף כי אינו
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מובהקסטטיסטית,נרשםגםבישראל ( 61%לעומת,55%בהתאמה)– הנושאהיחידשבו
שיעורי הדיווח גבוהים יותר בקרב מורים בראשית דרכם .ב 13-מדינות נמצא ששיעורי
המורים בראשית דרכם שהשתתפו בפיתוח מקצועי בנושא זה גבוה משיעורי המורים
הוותיקים .הפערים הגדולים ביותר נרשמו בצרפת ( ,)26%באנגליה ( )22%וביפן (.)17%
ייתכןש ממצאזהמקורובהשמהמכוונתשלמוריםבראשיתדרכםלבתיספרמאתגריםיותר
מבחינת הרכב אוכלוסייתם .לחלופין ,ייתכן שמורים ותיקים כבר סיגלו לעצמם פרקטיקות
יעילות לניהול כיתה ,אם מכוח הניסיון שצברו ואם בעקבות השתתפות בפעילויות לפיתוח
מקצועיבשניםקודמות(קודםלשנהשעליהנשאלובסקר) .
עודראוילצייןכיבאנגליהובצרפת,וגםביפןובטורקיה,בעבורמרביתהתכניםנרשמושיעורי
השתתפות גבוהים יותר בקרב מורים בראשית דרכם ,בהשוואה למורים ותיקים ,ואילו
באיסלנדהתמונההפוכה.
לוח  :86שיעורי המורים בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-שהתכנים הבאים נכללו
בפעילויות לפיתוח מקצועי שבהן השתתפו – לפי תוכן הפעילות ולפי ותק בהוראה
התכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי
מורים
ידע והבנה בתחומי הדעת שאני
מלמד
מורים
מורים
כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי
הדעת שאני מלמד
מורים
מורים
דרכים להערכת תלמידים
מורים
מורים
מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה
מורים
מורים
ידע והבנה של תוכנית הלימודים
מורים
מורים
הוראת כישורי למידה
מורים
מורים
התנהגות התלמידים וניהול הכיתה
מורים
מורים
ניתוח מידע מתוך הערכות
התלמידים ושימוש בו
מורים
מורים
שיתוף פעולה בין המורים להורים
מורים
מורים
הוראה פרטנית
מורים
מורים
ניהול וארגון בבית הספר
מורים
מורים
הוראה לתלמידים עם צרכים
מיוחדים
מורים
מורים
הוראה בסביבה רב-תרבותית או
רב-לשונית
מורים
מורים
תקשורת עם אנשים מתרבויות
שונות או ממדינות שונות
מורים
מורים
אחר
מורים

בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים

כלל ישראל
77%
80%
79%
79%
66%
70%
63%
71%
65%
68%
59%
61%
61%
55%
42%
50%
43%
45%
33%
43%
38%
37%
31%
34%
20%
22%
19%
19%
26%
26%

ממוצע OECD
74%
76%
73%
73%
64%
65%
58%
61%
63%
65%
49%
48%
55%
49%
45%
47%
36%
35%
47%
47%
23%
22%
44%
42%
25%
21%
20%
19%
28%
28%
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הצורך בפעילויות לפיתוח מקצועי
בישראלכמעטבכלהנושאיםשיעורגבוהיותרשלמוריםבראשיתדרכם,בהשוואהלמורים
ותיקים ,ציינו צורך רב בפיתוח מקצועי (תרשים  78ולוח  .)87אפשר לחלק את הנושאים
לשלוש קטגוריות לפי הפער בשיעורי הדיווח על צורך בפיתוח מקצועי בין מורים בראשית
דרכםלמוריםותיקים:()1שישהנושאיםשבהםשיעורהמוריםבראשיתדרכםהמדווחיםעל
צורך רב בפיתוח מקצועי גדול בהרבה (מ 10%-ועד כ )20%-בהשוואה למורים הוותיקים:
'ידע והבנה בתחומי הדעת שאני מלמד' ,'כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי הדעת שאני
מלמד','ידע והבנה של תוכנית הלימודים','דרכים להערכת תלמידים','התנהגות התלמידים
וניהולהכיתה'ו'ניהול וארגוןבביתהספר'-נושאיםהנוגעיםלליבתההוראהוהֶ קשרההוראה
בכיתה ,בית הספר והמקצוע; ( )2שישה נושאים שבהם שיעור המורים בראשית דרכם
המדווחים על צורך רב בפיתוח מקצועי גבוה במקצת (מ 5%-ועד  )7%בהשוואה למורים
ותיקים :'הוראה פרטנית' ,'הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים' ,'הוראה בסביבה רב-
תרבותית או רב-לשונית' ,'הוראת כישורי למידה' ,'ניתוח מידע מתוך הערכות התלמידים
ושימוש בו' ו'שיתוף פעולה בין המורים להורים' – נושאים הנוגעים לאוכלוסיות תלמידים
ספציפיות או לתהליכי הוראה ייחודיים; ( )3שני נושאים שבהם שיעורי הדיווח על צורך רב
בפיתוחמקצועידומים בקרבמוריםבראשיתדרכםומוריםותיקים:'מיומנויות תקשוב לצורכי
הוראה'( 27%לעומת,30%בהתאמה)ו'תקשורתעםאנשיםמתרבויותשונותאוממדינות
שונות'(16%לעומת,15%בהתאמה)–נושאים המייצגיםאתמיומנויותהמאהה.21- 
תרשים  :78שיעורי המורים בישראל שהביעו צורך רב בפיתוח מקצועי בתכנים הבאים –
לפי ותק בהוראה
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לוח  :87שיעורי המורים בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-שהביעו צורך רב בפיתוח
מקצועי בנושאים הבאים – לפי נושא הפעילות והוותק בהוראה
הנושאים שבהם יש צורך רב בפיתוח מקצועי
מורים בראשית דרכם
מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
הוראת כישורי למידה
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
הוראה לתלמידים עם צרכים
מיוחדים
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
התנהגות התלמידים וניהול הכיתה
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
ניתוח מידע מתוך הערכות
התלמידים ושימוש בו
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי
הדעת שאני מלמד
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
דרכים להערכת תלמידים
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
הוראה בסביבה רב-תרבותית או
רב-לשונית
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
שיתוף פעולה בין המורים להורים
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
ידע והבנה בתחומי הדעת שאני
מלמד
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
תקשורת עם אנשים מתרבויות
שונות או ממדינות שונות
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
ניהול וארגון בבית הספר
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
ידע והבנה של תוכנית הלימודים
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
הוראה פרטנית
מורים ותיקים

כלל ישראל
27%
30%
30%
24%
29%
24%
35%
17%
24%
17%
33%
14%
26%
14%
21%
15%
21%
15%
28%
12%
16%
15%
22%
12%
23%
9%
16%
11%

ממוצע OECD
---------------------------------------------------------

אם כך ,מחד גיסא מורים בישראל בראשית דרכם ,בהשוואה למורים ותיקים ,נוטים לדווח
בשיעוריםגבוהיםיותרעלצורךרבבפיתוחמקצועי,וזאתבמרביתהנושאים .מאידךגיסא,
שיעורי ההשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי בנושאים השונים על פי רוב דומים בקרב
מוריםבראשיתדרכםומוריםותיקים,ובחלקמןהנושאיםאףגבוהיםיותרבקרבהוותיקים .
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