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 מורים בראשית דרכם. התמיכה המוענקת ל16

השניםהראשונותבמקצועההוראהחשובותלארקלבנייתהידעוהמיומנויותשלהמורים,

תפיסות לעיצוב גם ומיהםועמדותיהםאלא בהוראה, ולקריירה להוראה גםכאןבנוגע

,התלמידיםלהישגיתרומהישנוספתניסיוןשנתלכלכימראיםלהתמדהבמקצוע.מחקרים

ההעסקה1.ההוראהבמקצועהראשונותהשניםבחמשניכרתתרומהובפרט תנאי לכן

והתמיכההמקצועיתו והעבודה,הליווי ההתפתחותהמקצועיתשלמוריםבראשיתדרכםכן

מרכיב כמקצוע,יםחשוביםהם בהוראה הבחירה בחיזוק המקצועית, הזהות בגיבוש

וב תורמיםלשיפוראיכותההוראהוהישגיהםאףמחויבותלמקצועובמניעתהנשירהממנו,

ברמההמערכתיתחיונישהשקעותבהכשרהובפיתוחשלמוריםבראשיתדרכם2תלמידים.

רקאםמוריםבראשיתאותתוציניבו והדבראפשרי והארוך, הבינוני ותפוקותבטווחהזמן

כאיכותיתויתמידובמקצוע.דרכםיתפסואתההוראהשלהם

שנים5ותקבהוראהשלבעליכרבעמהמוריםבכללישראלהםמוריםבראשיתדרכם,קרי

(.איןהבדל19%)OECD-(.שיעורזהגבוהמשיעורםבממוצעמדינותה9לוח )לכלהיותר

עברית דוברי ספר בתי בין דרכם בראשית המורים בשיעור ממש ספר25%)של לבתי )

(.23%דובריערבית)

 ותיקים למורים דרכם בראשית מורים בין הבדלים בתחושת המסוגלות העצמית על

ומסביובשביעות הרצון  ההוראה ממקצוע ראו הספר בבית העבודה  6.1 פרק -תתבבת

ככלל,למוריםבראשיתדרכםגםתחושתמסוגלותנמוכהיותר,בהתאמה.8.2 פרק -תתוב

בהשוואה העברית(, דוברי ספר בבתי )בעיקר יותר נמוכה רצון שביעות תחושת וגם

.תמיכה המוענקת למורים בראשית דרכםבפרקזהנתמקדבלעמיתיהםהמוריםהוותיקים.

וב בישראל לעיל, שהוצגו הממצאים את לבחון השוואהיש הלממוצע גםOECD-מדינות ,

עשוייםאשרהממצאיםשיוצגולהלןבדברהתמיכההמוענקתלמוריםבראשיתדרכםונוכחל

שוני היבטים םלהסביר ומהמקצוע. מביתהספר רצון ושביעות מסוגלות למנותאפשרשל

כלחמישה עשויים, אשר דרכם, בראשית למורים המוענקת תמיכה של מרכזיים היבטים

להתמודדכראויעםמטלותתפקידם.היבטיםאלוהםהשמהלבתיהםסייעלהיבטבדרכו,ל

הפחתתעומס ,עבודההספר, השתתפותבמסגרותשל חניכההשתתפותבפעילויותליווי,

.והנחיה,וכןהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועילמורים

  

                                                           
1
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 השמה לבתי ספר. 16.1

לכך לצפות אפשר אקראי, לפחות או שוויוני, באופן נעשית ספר לבתי מורים השמת אם

מוחלש)רקע תלמידיםמרקע עתירי ספר לבתי דרכםהמופנים המוריםבראשית ששיעור

כלכלינמוךאוצרכיםמיוחדיםאורקעשלהגירה/עליה(יהיהדומהלשיעורהמורים-חברתי

השמהלאשוויוניתשלשאינםעתיריםבתלמידיםכאלו.בראשיתדרכםהמופניםלבתיספר

עםריכוזגבוהשלתלמידיםמאוכלוסיותבתיספרמוריםבראשיתדרכםלבתיספר,ובפרט

מקורלדאגהיכולהלהיות–מרקעשלהגירהואםכלכלינמוך-אםמרקעחברתי–מוחלשות

תלמידים מוריםושל מבחינתהמוריםמדוברכאחדמזוויתהראייהשל תלמידיםשלרובב.

תרבותיתועוד,בעליצרכיםרחביםיותר,ואתגרההוראה-שפתית-מתקשיםמבחינהלימודית

מבחינת יותר. גדול התלמידיםבכיתותאלו מוחלשותמאוכלוסיותובפרט, למעשהמדובר,

 בחשיפה שוויון ולמוריםבחוסר מנוסיםותיקים ה. ההישגיםערפכינמצאאחרונהבעת

בין יותרשלהםכלכלי-החברתיברקעלהבדליםולייחסאפשרשתלמידיםהלימודיים גדול

 ,ומנוסיםמוסמכיםמוריםפחותמעסיקיםמוחלשיםאזוריםבספרבתיבהןשבמדינות

לתלותמגמהזובהבדליםבשיעורההתמדהאפשר.מבוססיםאזוריםבספרלבתיבהשוואה

 ספר בתי בין מורים בשל לעומת מוחלשים ספראזורים מבוססיםבבתי ו/או,אזורים

בניידות ללהבדלים : ותיקים ישמורים יותר רבות המועדפיםלעבוראפשרויות ספר לבתי

3ראשיתדרכם.בבהשוואהלמורים,עליהם

ספר,המוריםלבתיספר,בפילוחעלפימאפייניהתלמידיםבבתיתבישראל,בחינהשלהשמ

לבתיספרעתיריתלמידיםמוריםבראשיתדרכםתליםשלממשביןהשמהבדהעלתהלא

(.73לוח )מרקעמוחלשולשארבתיהספרשבהםשיעורהתלמידיםמרקעמוחלשאינוגבוה

ספרלבתידרכםבראשיתמוריםלשבץנטייהמשקף,הOECD-ממוצעמדינותהזאתלעומת

התלמידיםהרכבמבחינתיותרמאתגרים ספרובעיקר, שליותרגבוהשיעורשבהםבתי

מדינות8-ב)נמוךכלכלי-חברתימרקעתלמידים הסעודיתבערבובעיקר, ,טורקיהב,

באנגליהובעיקר,מדינות6-ב)ו/אותלמידיםמרקעשלהגירה(הפלמיתבלגיהבואסטוניהב

(.הערביותהאמירויותאיחודוב

 מאפייני התלמידים  לפי – ספרהמורים בראשית דרכם בבתי י ה: שיעור73 לוח

 מאפייני התלמידים בבית הספר
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

תלמידים 

מרקע 
-חברתי

 כלכלי נמוך

 23% 27% 19% 26% תלמידים מרקע נמוך 30%עד 

 23% 21% 22% 22% תלמידים מרקע נמוך 30%-יותר מ

פער ]השמה לבתי"ס עתירי 
 תלמידים מרקע מוחלש[

-4% 3% -6% 0% 

תלמידים 

עם צרכים 
מיוחדים 

 )צ"מ(

 24% 25% 19% 25% תלמידים עם צ"מ 10%עד 

 22% 25% 20% 24% תלמידים עם צ"מ 10%-יותר מ

פער ]השמה לבתי"ס עתירי 
 תלמידים עם צ"מ[

-1% 1% 0% -2% 

תלמידים 
 עולים/

 מהגרים

 24% 25% 19% 24% תלמידים עולים/מהגרים 10%עד 

 --- 27% 23% 26% תלמידים עולים/מהגרים 10%-יותר מ

פער ]השמה לבתי"ס עתירי 
 תלמידים עולים/מהגרים[

2% 4% 2% --- 

                                                           
3
להרחבהראו:

OECD (2018), Effective Teacher Policies: Insights from PISA, PISA, OECD Publishing, Paris, 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264301603-en. 
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2 ארצות הברית

2 אלברטה )קנדה(

-2 צ'ילה

קולומביה

דרום אפריקה

2 טורקיה

1 איחוד האמירויות

רוסיה

3 אנגליה

ערב הסעודית

2 אוסטרליה

הונגריה

-2 מקסיקו

איסלנד

OECD-ממוצע מדינות ה

בולגריה

סלובניה

-1 פינלנד

ניו זילנד

סלובקיה

-2 ישראל

-3 ברזיל

דנמרק

1 מלטה

צ'כיה

1 בלגיה פלמית

-2 אסטוניה

-2 לטביה

בלגיה 

שבדיה

-1 ספרד

קוריאה

-1 אוסטריה

הולנד

ליטא

-2 קרואטיה

וייטנאם

יפן

-3 פורטוגל

-1 סינגפור

-1 גאורגיה

-2 צרפת

1 נורבגיה

-1 איטליה

-2 רומניה

-2 קזחסטן

-4 בואנוס איירס )ארגנטינה(

10 15 20 25 30

מוריםבראשיתדרכם מוריםותיקים

כמוכןלאנמצאבישראלהבדלשלממשביןשיעורהמוריםבראשיתדרכםלשיעורהמורים

 הוותיקיםהמופניםלבתיספרעתיריתלמידיםמרקעמוחלש.

 הוראהההפחתת עומס . 16.2

חדשיםבמקצועלהתמודדטוביותרעםאתגריהוראהעשויהלסייעלמוריםההפחתתעומס

ו התפקיד עם הנלוות הילאהמטלות מטלותדברו. לביצוע יותר רב זמן להם לפנות עשוי

ש ופעילויות הממצאים לפי מקדישים דרכם בראשית מורים מעמיתיהםלהן יותר רב זמן

והחזוןהביתספרי,הלימודיםתוכניתחיוניותלתפקודם,כגוןהיכרותעםהןהוותיקיםיותר,ו

והכנ שלתכנון ליוויה של פעילות תלמידיהם, של ומבחנים עבודות בדיקת שיעור, מערכי

בביתהספרומחוצהלו.פיתוחמקצועיוחניכהו/אוהשתתפותבפעילויותל

בשבוע פחות כשעתיים מלמדים דרכם בראשית מורים בישראל כי נראה ראשון במבט

22לעומת20)מעמיתיהםהוותיקיםיותר (.71 תרשיםו74 לוחשעותשבועיותבממוצע,

פערשלממשבהיקףשעותההוראההשבועיות.ביניהםלאנמצאOECD-בממוצעמדינותה

מוריםבראשית–בישראלהפערבהיקףשעותההוראהניכרבעיקרבבתיספרדובריערבית

 .בבתיספראלושעותשבועיותפחותמעמיתיהםהוותיקיםיותר3-כדרכםמלמדים

 כלל המדינות  –היקף ההוראה השבועי )בשעות( בפילוח לפי ותק בהוראה : 71 תרשים



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .השבועישלהמוריםבראשיתדרכםממוצעהיקףשעותההוראהמדינותמסודרותבסדריורדלפיההערה: 

I.4.12,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 
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ב מדינות: מוריםבראשיתדרכםמלמדיםפחות18-ישנהשונותרבהבין מדינותנמצאכי

כ על עומד הפער )ארגנטינה( איירס )בבואנוס ותיקים ממורים שבועיות,4-שעות שעות

כ על ובברזיל 3-בפורטוגל שעותשבועיות, וובלטביה, עלמקסיקו עומד 2אסטוניההפער

שבועיות בשעות ואילו ממורים10-לפחות(, יותר מלמדים הם כי נמצא אחרות מדינות

באלברטה)קנדה(,אוסטרליהוטורקיה,שעותשבועיות3-אנגליההפערעומדעלכבותיקים)

(.לפחותעיותשעותשבו2הפערעומדעל

  לפי ותק בהוראה –)בשעות( השבועי ההוראה  : היקף74 לוח

 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

ק 
ת

ו

ה
א

ר
הו

ב
 

 21 20 20 20 דרכם בראשית מורים

 24 21 21 22 ותיקים מורים

 3- 1- 1- 2- פער

 קייםעומסהוראהמופחתבקרבמוריםבראשיתדרכםשבמרביתהמדינותובישראל ,בהן

ביטוי הדברבאלידי לאבהכרחבאותהמידהאםכילרובגםבעומסעבודהכוללמופחת,

עבכלהמדינות מוריםהבהעומסההוראהשלש,תסינגפורנמנייוצאותדופןההמדינותם.

תיקיםיותראךעומסהעבודההכללילמוריםוהשבועיתבהשוואהבראשיתדרכםקטןבשע

ביןהיתרהםמקדישיםזמןרביותרמעמיתיהםהוותיקיםלתיקוןשכןשלהםגדולבשעתיים,

.קוריקולריות-חוץשלעבודותהתלמידיםולהשתתפותבפעילויות

בממוצעמדינותה בישראלוהן הן איןהבדלשלממשOECD-עםזאת, מוריםנמצאכי בין

תוךותלהוראה,צוהיקףהשעותהמוקהעבודהעומסמבחינתמוריםותיקיםלבראשיתדרכם

על הבקרה המורים. של הרקע ומשתני המשרה היאהיקף שמוריםבראשיתדרכםסיבה

בכללישראלרק,כךמועסקיםבחלקיותמשרהבשיעוריםגבוהיםיותרמעמיתיהםהוותיקים.

משרהלפחותלעומת90%יםבראשיתדרכםמועסקיםבהיקףשל(מןהמור50%מחצית)

) רבעים שא76%כשלושה משרה בהיקף ואילו הוותיקים, המורים מן ינו( על 70%עולה

) כשליש )32%מועסקים כשמינית לעומת דרכם בראשית המורים מן המורים13%( מן )

רב חשיבות זה להיבט השפה. מגזרי בשני דומה התמונה הקושיהוותיקים. מבחינת ה

 בשימורמוריםבראשיתדרכםבבתיהספר.

 פעילויות ליווי. 16.3

 ומקיפה, טובה לעתיד המורים שהכשרת לכלאפשר-איככל אותם תכין היא כי לצפות

שנ במהלך להם הצפויים הראשונותהאתגרים במקצועותיהם לכך ומעבר , לאתגריםגם

ה בדוחשל ביתספר. והייחודייםלכל OECD-המשתנים כיבעתהשפורסם אחרונהנמצא

 האחד הואשהיבטים שלהן ובשוויוניות בהישגיהן הבולטות חינוך למערכות משותפים

מדיניותמוסדרתהמחייבתתקופהממושכתשלהתנסותבכיתהכחלקמתהליךההכשרה

ההוראה ופעילויותחניכהוהדרכהלמורים.,שלפרחי פעילויותליווי מאפשרות68ו/או הללו

לגשרולחברביןתיאוריהופרקטיקהבהקשרביתספריבראשיתהקריירה.לפעילויותליווי,

 ובוכך רבה, משמעות חניכה, לפעילויות המוריםעיקרגם בהכשרת הפרקטיקום כאשר

מערכי )פיתוח ההוראה איכות על השלכות ליווי בפעילויות להשתתפות בהיקפו. מצומצם

התאמת שאלות, לשאילת מיטביות בפרקטיקות שימוש כיתה, ניהול מיטביים, שיעור

לצ בכיתה בכיתה(ופעילויות לימודית אווירה על שמירה התלמידים, הישגיורכי על

כימוריםשהשתתפובפעילויותליוויבראשיתדרכםנמצא2013מחקרטאליסבים.תלמידה

הקריירה של יותר מתקדמים בשלבים אחרים למורים חונכים לשמש יותר נטו בהוראה

בותפקידהמוריםמתהפך.שמקצועימתמשךפיתוחקיומושלמעגלעלשמעידמהשלהם,
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 טאליס ההגדרהבמחקר פי ליווי""פעיל2018,4על מורים,הןויות לליווי תוכניותרשמיות

ההוראהבמקצועהראשונהםבעיקרלמוריםחדשיםבהוראהשזושנת לאחרקבלתרישיון

כללגםעניינן.פעילויותליווי:פיקוחעלידימנהל,חניכהעלידימורהמנוסהועוד(לדוגמה)

תמוךבמוריםבעליניסיוןבהוראההפעילויותהלארשמיותשנערכותעלידיביתהספרכדיל

ראשונה)עבודתעמיתיםעםמוריםחדשיםבביתהספר,בפעםהשהחלולעבודבביתהספר

כפישיתוארלהלן,מדיווחיהמנהליםוהמוריםבישראל5ספרהנחיותלמוריםחדשיםועוד(.

שמיועדות רשמיות, פעילויותליווי כי במקצוע,לכתחילהלמוריםבשנתםהראשונהמעולה

ותקבהוראה )ותקשליותרמשנהמוצעותגםלמוריםשהםחדשיםבביתהספראךבעלי

אחת( רשמיות לא ליווי פעילויות על נוסף מוצעות אלו פעילויות המוריםה. לכלל מוצעות

ללמודמכךאפשר.שאינםכאלהמקצועוביןבחדשיםשהםבין–שהחלולעבודבביתהספר

החשיבותשמנהלים על ובפרט ליווי, לפעילויות זהלפעילויותמייחסים בהקשר הרשמיות.

בושראוילצייןכימוריםבראשיתדרכםמתאפייניםבשיעורהתמדהנמוךיחסיתבביתהספר

כךשישמקוםלשלבםבפעילויותליוויבבית6ניידות,שלמלמדיםלצדשיעורגבוהיחסיתהם

ההוראה.במקצועהראשונהםהספרהקולטגםאםאיןמדוברבשנת

 דיווחי מנהלים

הליווילמוריםחדשיםבביתספרםתוכניותמנהליםעלאודותהיצעהבמחקרטאליסנשאלו

–בביתהספרחדשיםבהוראהאבלבעליותקשהםוביןבמקצועהראשונהשזושנתםבין–

הש תוךהבחנהבין עלהשתתפותםבפעילויותליווי, מוריםנשאלו תתפותבפעילויותואילו

בשנ אלו תם במקצועהראשונה הנוכחי בביתהספר ליווי השתתפותבפעילויות שהםלבין

דיווחימנהליםודיווחימוריםעלוליםלה מלמדים בדלאלומאלויבו.עלכןחשובלהדגישכי

והמקום מנהליםמתאריםאתרהםמתאשבנקודתהזמן נגישותההיצעוהים: פעילויותשל

אתהליווי מתארים מורים ואילו הסקר, ביצוע לשנת נכון קרי בהווה, הנוכחי הספר בבית

אל בפעילויות והשתתפותם באו הנוכחישעת לביתהספר בהווה,הצטרפו דווקא לאו אך

לאודווקאבביתהספרהנוכחיוסבירשבעבר)רקאך,מוריםשנעשועתבאו,בעבר(שתכןי)י

סגלכללאייתכןשעמתייחסלביתהספרהנוכחי(.כמוכן,מורהשזושנתוהראשונהבמקצו

שלההוראה קיומן על שהפעילויותמירק)בהןלהשתתףדדמעּואוליוויפעילויותיודע

התאמה,צורך,אומגבלת,תקציבמשיקולי,המנהליםלתפיסת,ןלהעבורואונזקקרלוונטיות

לידיעתכללהמוריםומוצעתלהם,אךרקחלקםתכןכיפעילותמובאתי,ולחלופיןי(כוחאדם

בה.השתתףמעונייניםאויכוליםל

                                                           
4
,כךשפעילויותאלו2013ששימשובמחקרשלההגדרותהרחבההן2018הגדרות"פעילויותליווי"במחקר

מוגבלותרקלתמיכהבמוריםהחדשיםבמקצוע,קרימוריםבשנתםהראשונהבמקצועההוראה,אלאגםאינן
לתמיכהבמוריםמנוסיםאבלחדשיםבביתהספר.

5
למת הוראהחדשיםולהרחבהעלהחונכותוהליווי שלעלמחיםולעובדי בפיתוחהמקצועי שלהליווי מקומו

מוריםאלוראובאתרמשרדהחינוך:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/Honhim/ 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/PituachMiktzoai/achareyHitmachut.htm 
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=120וכןחוזרמנכ"לבנושא:

חלק למקצוע לכניסתם הראשונות השנים בשלוש למורים הליווי פעילויות של בהרחבה לראות אפשר
שלמוריםבשלבהכניסהלהוראה.לקידוםקליטהמיטביתמפעולות

6
 מוריםבראשיתדרכםבביתהספר ההתמדהשל יחסית)שהםשיעור נמוך בו במלמדים עד2000שנים

ללמדבשנהנתונהבביתהספר60%-עדכ55%-כ2018 וזאתשמהםהמשיכו בשנהקודמת, לימדו בו
כ )שיעורמ85%-לעומת יחסית גבוה דרכם בראשית מורים של הניידות שיעור ואילו המורים(, כלל קרב

.מהשיעורבקרבכללהמורים(3המוריםבראשיתדרכםשעברוללמדבמוסדאחרבשנההעוקבתגבוהפי
.פרסומיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהמקור:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/Honhim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/PituachMiktzoai/achareyHitmachut.htm
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=120
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/ThanimPedagogim/TarbutHaklita/PrasKlitaMeitavitAv.htm
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%96%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-2018-2000.aspx
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 כי עולה המנהלים יותרמדיווחי רבה הספר בבתי רשמיות לא ליווי לפעילויות הנגישות

 כךבהשוואה רשמיות. ליווי ,לפעילויות ספרם79%בישראל, בבית כי דיווחו מהמנהלים

ומתקיימ רשמיתוכניותת לא ליווי לעומת ספר66%ות, בבית כי שדיווחו םמהמנהלים

פעילויותכללהספרלאמתקיימותמבתי6%-.ב(75 לוח) מתקיימותפעילויותליווירשמיות

שהשתתפובמחקר,אףכיבשיעוריםOECD-תמונהדומהנמצאהגםבממוצעמדינותה.ליווי

 יותר: 74%נמוכים מתקיימת ספרם בבית כי דיווחו הספר בתי לאתוכניתממנהלי ליווי

מתקיימותפעילויותליווירשמיות,םמהמנהליםשדיווחוכיבביתספר54%לעומת,רשמית

פעריםגדוליםהבחיןבלאפשרמבתיהספרלאמתקיימותכללפעילויותליווי.13%-בכואילו

המדינות .בין הספר שיעורבתי הואאפסישבחלקן פעילויותליווי לאמתקיימותבהםכלל

ובחלקןהאחרשיעורם)אנגליה וסינגפור(, )סין( זילנד,שנגחאי ניו הולנד, בלגיההפלמית, ,

)ברזיל,גאורגיהוהונגריה(.יותרו40%עומדעל

בבית פעילויות ליווי למורים חדשים  של נגישותשיעורי המנהלים שדיווחו על : 75 לוח
 ספרם

 סוג פעילות הליווי המוצעת
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 70% 64% 54% 66% למורים חדשים רשמיותפעילויות ליווי 

המוצעות רק למורים  רשמיותפעילויות ליווי 

 בראשית דרכם 
32% 20% 28% 41% 

למורים שהחלו לעבוד  לא רשמיותפעילויות ליווי 
  בבית הספר

79% 74% 83% 69% 

 10% 5% 13% 6%  מוצעות פעילויות ליווי בבית הספרלא 

 פעילויות הבישראל הליווי רשמיות בשנתםאומנם בהוראה, חדשים למורים מיועדות

 כי נמצא אך במקצוע, מבתיבכהראשונה מחצית מתקיימותשהספר פעילויות הליוויבהם

) 32%הרשמיות 66%מתוך הן( ורקמוצעות אך בלמוריםחדשים במחציתמקצוע, ואילו

הליוויהרשמיותמוצעותלכלהמוריםשהחלולעבודבביתפעילויותהספרהאחרתשלבתי

.שאינםכאלההוראהוביןבמקצועההםחדשיםשספר,ביןה

פנים עברית-במבט דוברי ספר בבתי השפה. מגזרי שני בין הבדל נמצא כשניישראלי

שיעורגבוהיותרו,תלמוריםוליווירשמיויותפעילדיווחועלקיום(64%)מהמנהליםשלישים

דיווחועלקיוםפעילויותליווילארשמיות.לעומתזאת,בבתיספרדוברי(83%שלמנהלים)

.בבתיספר70%-ערביתשיעוריהדיווחעלשניסוגיפעילויותהליוויהיודומים,ועמדועלכ

יווירשמיותרקלמוריםבראשיתדרכםדובריערבית,שיעורבתיהספרהמציעיםפעילויותל

5%-(.עלפידיווחיהמנהלים,רקבכ28%בהשוואהלבתיספרדובריעברית)גבוה(41%)

(10%שיעורכפול)בתיספרדובריעבריתלאמתקיימותפעילויותליווי,וזאתלעומתתוךמ

בתיספרדובריערבית.ב

 מוריםדיווחי 

 תחילה מוריםבדיווחינתמקד בפעילויות להשתתפות הראשונה  םבשנתליוויהנוגעים

םפעילויותליוויבשנתבמןהמוריםהשתתפו43%בכללישראל.(76 לוח)ההוראהבמקצוע 

כמעט–מהמוריםלאהשתתפובפעילויותליוויכלל(57%)וכנגזרמכך:במקצועהראשונה

) רשמיות ליווי בפעילויות )41%כולם רשמיות לא ליווי בפעילויות גם וכמחציתם .(23%(

שיעור )זההשתתפותכללי בשנההראשונהבמקצועבישראל גבוה(43%בפעילויותליווי

המקבילמעטב מדינותהמהשיעור הואבהשתתפות.(38%)OECD-בממוצע עיקרהפער

) רשמיות ליווי ה33%בפעילויות מדינות OECD-בממוצע ואילובישראל41%לעומת ,)

(.,בהתאמה23%-ו24%בפעילויותליווילארשמיותהשיעוריםדומים)
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 בפעילויותליווירשמיות57%המוריםבראשיתדרכם)מממחציתיותרבישראל, (השתתפו

)ההוראהבמקצועהראשונהםבשנת המוריםהוותיקים כשלישמן לעומתרק (35%, מה,

במוריםבבתיספרהואפעילויותאלונפוצותיותרבשניםהאחרונות.מקורהפערכימעידש

מןהמוריםהוותיקיםדיווחועל31%מןהמוריםבראשיתדרכםלעומת60%)דובריעברית

לאבהשתתפות( אך ספר, ערביתבתי בהתאמה(48%-ו46%)דוברי אין, לעומתזאת, .

 ניכר הבדל ישראל יבשיעורבכלל )ההשתתפות דרכם בראשית מורים ו25%של מורים(

) 23%ותיקים רשמיות( לא ליווי בפעילויות כי נמצא עברית. דוברי ספר בהשוואהבבתי ,

ערבית, ספרדוברי בפעילויותלבתי לארשמיותיותרמוריםבראשיתדרכםהשתתפו ליווי

רדובריערביתיותרמוריםותיקיםהשתתפוואילובבתיספ,בהתאמה(,14%לעומת22%)

.(,בהתאמה45%לעומת35%)בהן

הבדליםקטניםאךמובהקיםOECD-בממוצעמדינותה המוריםבראשיתדרכםנרשמו בין

פחותהשתתפובראשיתדרכםהוראהמוריםבמקצועהבשנההראשונה.למוריםהוותיקים

ליווי בפעילויות הוותיקים מעמיתיהם הן 31%)שמיותר, 34%לעומת בהתאמה( לאוהן,

22%)רשמיות בהתאמה(24%לעומת שיעור., מכך, כנגזר ליוויההשתתפות בפעילויות

כלשהן הבשנההראשונה )במקצוע מוריםבראשיתדרכם בקרב יותר נמוך (34%הוראה

) ותיקים למורים 39%בהשוואה מ–( הפוכה המצטיירתמגמה )המגמה כאמורבישראל

.,בהתאמה(39%לעומת57%

במקצוע ה הראשונה השתתפות בפעילויות ליווי בשנשיעורי המורים שדיווחו על : 76 לוח
 לפי ותק בהוראה כלל המורים ובפילוח  – הוראהה

 המורים סוג פעילות הליווי המוצעת ופילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
 דוברי

 ערבית

השתתפות בפעילויות ליווי 

 רשמיות

 48% 38% 33% 41% כלל המורים   

 46% 60% 31% 57% מורים בראשית דרכם

 48% 31% 34% 35% מורים ותיקים

השתתפות בפעילויות ליווי 

 לא רשמיות

 43% 16% 24% 23% כלל המורים   

 35% 22% 22% 25% מורים בראשית דרכם

 45% 14% 24% 23% מורים ותיקים

 לא השתתף בפעילויות ליווי

 43% 62% 62% 57% כלל המורים   

 45% 43% 66% 43% מורים בראשית דרכם

 43% 68% 61% 61% מורים ותיקים

,(77 לוח)מלמדיםהם בו שבבית הספר הנוכחי בנוגעלהשתתפותמוריםבפעילויותליווי

 ישראל 41%בכלל המוריםהשתתפו במן בביתהספר ליווי מכךנוכחיהפעילויות )וכנגזר

עילויותליוויפבשיעוריםדומיםיחסיתב–מהמוריםלאהשתתפובפעילויותליוויכלל(59%

) )32%רשמיות רשמיות ולא 29%( (. שיעור השתתפות הספרזה בבית ליווי בפעילויות

הםמלמדיםבישראל) שבו OECD-ממוצעמדינותהשיעורהמקבילבדומהל(41%הנוכחי

OECD-בפילוחלפיסוגפעילויותהליווינרשםשיעורגבוהבמעטבממוצעמדינותה.(42%)

ואילובפע29%לעומת35%בפעילויותליווילארשמיות) ילויותהליוויהרשמיותבישראל(,

,בהתאמה(.32%לעומת29%השיעוריםדומיםיחסית)

 רשמיות42%המוריםבראשיתדרכם)מכמעטמחציתבישראל, בפעילויותליווי (השתתפו

 שבביתהספרהנוכחי המוריםהוותיקים),מלמדיםהםבו (.28%לעומתפחותמשלישמן

עברית ספרדוברי בהתאמה(24%לעומת43%)מקורהפערבמוריםבבתי מוריםלאבו,

.לעומתזאתאיןהבדלניכרבשיעור,בהתאמה(39%לעומת41%)דובריערביתבבתיספר

לארשמיות מוריםבראשיתדרכם)ההשתתפותבפעילויותליווי ותיקים31%בין למורים )
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(28%) כפי בנפרדלראותאפשרש, שפה מגזר בכל )גם ספר עברית:בבתי 32%דוברי

.,בהתאמה(25%לעומת26%דובריערבית:בבתיספר;,בהתאמה30%לעומת

מלמדים,הםבושבביתהספרהנוכחי.נרשמוהבדליםקטניםיותרOECD-בממוצעמדינותה

36%)רשמיותהן,מוריםבראשיתדרכםהשתתפויותרמעמיתיהםהוותיקיםבפעילויותליווי

שיעורכנגזרמכך,.,בהתאמה(34%לעומת39%)שמיותוהןלאר,בהתאמה(28%לעומת

 ליוויההשתתפות בפעילויות הנוכחי הספר בבית הן בקרבשבאשר גבוה מלמדים הם בו

בהשוואהלמוריםותיקים)49%מוריםבראשיתדרכם) מגמהבישראללדומהב–(40%(

.,בהתאמה(38%לעומת48%)

 – השתתפות בפעילויות ליווי בבית הספר הנוכחישיעורי המורים שדיווחו על : 77 לוח
 ותק בהוראה  לפי

 המורים סוג פעילות הליווי המוצעת ופילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

השתתפות בפעילויות ליווי 

 רשמיות

 40% 29% 29% 32% כלל המורים   

 41% 43% 36% 42% דרכם מורים בראשית

 39% 24% 28% 28% מורים ותיקים

השתתפות בפעילויות ליווי 

 לא רשמיות

 25% 30% 35% 29% כלל המורים   

 26% 32% 39% 31% מורים בראשית דרכם

 25% 30% 34% 28% מורים ותיקים

 לא השתתף בפעילויות ליווי

 58% 60% 58% 59% כלל המורים   

 57% 50% 51% 52% דרכםמורים בראשית 

 58% 63% 60% 62% מורים ותיקים

כשהתחילו לעבוד בבית הספר המוריםנשאלוגםעלהאמצעיםשהיוחלקמהליווישקיבלו

או/והמנהלעםמתוכננותפגישותלרובכללואלובישראל,פעילויות7(.72 תרשים)הנוכחי

-מיותרמעט)פניםאלפניםקורסים/השתלמויותאודםימצהדרכהאומנוסיםמוריםעם

(כךעלדיווחומהמורים80% גםנפוצות. עםבצוותהוראה,במעטפחותהבמידהכיאף,

דיווחופחותאףוהמוריםמכמחצית(.61%)מנהלתיתכלליתוהיכרות(74%)מנוסיםמורים

מוריםעםפעולהשיתוף/רישותאו(49%)מקווניםקורסים/השתלמויותכללוהליווישפעולות

השתתפותכגון)מקוונותפעילויותעלדיווחומהמוריםכשלישרק.(42%)אחריםחדשים

בקהילות של מוריםוירטואליות 33%)תיעודיומני/תלקיטיםועל( (. בעומסהפחתהעל

בעבורמרביתפעילויותהליווישיעוריהדיווחהיו(.22%)מהמוריםכרבערקוווחידהוראהה

ובעיקרהוראהבצוותעםמוריםOECD-ממוצעמדינותהבהשוואהלגבוהיםיותרבישראל ,

השתתפותבהשתלמויותוקורסיםמקוונים)45%לעומת74%מנוסים) בהתאמה(, 49%,

פניםאלפנים)23%לעומת וכןהשתתפות64%לעומת81%,בהתאמה(או ,בהתאמה(,

,בהתאמה(.למעשה,ישראל20%לעומת33%בפעילויותמקוונותכגוןקהילותוירטואליות)

שתתפותבפעילויותליווימקוונותהבהן,עלפידיווחיהמורים,שיעוריהשהמדינותיתעםנמנ

– וירטואליות קהילות או –קורסים/השתלמויות מאוד, גבוהים קזחסטן,וזאת ברזיל, לצד

.לעומתוטאיוואןוייטנאם,קוריאה,רוסיה,שנגחאי)סין(,טורקיה,איחודהאמירויותהערביות

לעומת42%לפחותמוריםדיווחועלרישותושיתוףפעולהעםמוריםחדשים)זאת,בישרא

מדינותנרשםשיעורנמוךמבישראלשלפעילויות5-ב(.רקOECD-בממוצעמדינותה61%

 אחרים: מורים עם פעולה שיתוף הכוללות )ליווי 40%ספרד )(, בולגריה38%איסלנד ,)

(.28%(ופורטוגל)29%(,שבדיה)36%)

                                                           
7
פעילויותרשמיותואםבהדיווחמוגבלרקלמוריםשדיווחוכיהשתתפובפעילויותליוויבביתהספרהנוכחי,אם

,לפידיווחימתקיימותבהםפעילויותליווילמוריםחדשיםשבתיספרואשרמלמדיםבלארשמיות,בפעילויות
 .המנהלים
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היו חלק מפעילויות הליווי  הבאיםשיעורי המורים שדיווחו כי האמצעים : 72 תרשים
 כשהתחילו לעבוד בבית הספר הנוכחי שקיבלו

 I.4.42,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

פנים )-במבט 78 לוחישראלי מהליווי חלק שהיו האמצעים על הדיווח שיעורי שקיבלו(,

בתיבגבוהיםהרבהיותרבקרבמוריםעלפירובכשהתחילולעבודבביתהספרהנוכחיהיו

דוברי ספר עבריתערבית דוברי ספר לבתי ביותר.בהשוואה והניכרים הגדולים הפערים

בבתיספרדוברי75%נרשמובהשתתפותבפעילויותליוויהכוללותתלקיטיםויומניתיעוד)

,14%לעומת61%עבודה)הבבתיספרדובריעברית(,הפחתתעומס24%ערביתלעומת

בהתאמה( אחרי, חדשים מורים עם פעולה )שיתוף 74%ם בהתאמה(35%לעומת ,

בשארהאמצעיםשנכללובפעילויותליווי,בהתאמה(.29%לעומת54%ותמקוונות)ופעילוי

 20%-כעד10%שלפעריםנרשמו . דיווחדומיםלעומתזאת, השפהשיעורי מגזרי בשני

ל בנוגע שה.מנוסיםמוריםעםבצוותהוראהנרשמו ייתכן השפההללפערים מגזרי בין ו

באמצעיםהנכלליםממשייםלהבדליםופחותהשוניםלהבדליםבדגמיההשבהבעיקרנוגעים

יותהליווי.בפעילו

שקיבלו הליווי שיעורי המורים שדיווחו כי האמצעים הבאים היו חלק מפעילויות : 78 לוח
 בבית הספר הנוכחיכשהתחילו לעבוד 

 האמצעי
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 91% 81% 71% 82% הדרכה מצד המנהל ו/או מצד מורים מנוסים

 94% 80% 79% 82% פגישות מתוכננות עם המנהל ו/או עם מורים מנוסים

 98% 78% 64% 81% השתלמויות/קורסים פנים אל פנים 

 72% 74% 45% 74% הוראה בצוות עם מורים מנוסים 

 73% 59% 63% 61% היכרות כללית/מנהלית 

 67% 45% 23% 49% השתלמויות/קורסים מקוונים 

 74% 35% 61% 42% רישות /שיתוף פעולה עם מורים חדשים אחרים 

 54% 29% 20% 33% פעילויות מקוונות )השתתפות בקהילות וירטואליות(

 75% 24% 36% 33% תלקיטים )פורטפוליו(/יומני תיעוד 

 61% 14% 21% 22% הפחתת עומס ההוראה 
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 )חשוב הליווי פעילויות סוגי מרבית בעבור בישראל, כי לסוגיהןלמעטלציין ,השתלמויות

הספריהמנהליםעלקיוםהפעילותבביתדיווח,(וכןתלקיטים/יומניתיעודפעילויותמקוונות

8.30%-עדכ15%-הפעריםעומדיםעלכוגבוהיםמדיווחיהמוריםעלהשתתפותבהם,

פילוח ותקשלבישראל, לפי בביתהספרהנוכחי בפעילויותליווי המוריםשהשתתפו דיווחי

שאמצעיםשוניםנכלליםבמידהשונהבפעילויותליווילמוריםבראשיתדרכם,ראהבהוראהמ

לצ מענה לתת כדי וזאת ותיקים, למורים ליווי לפעילויות בהם.ובהשוואה ולתמוך רכיהם

ד ספר בבתי רק נמצאו מובהקים עברית.הבדלים מורים9וברי של יותר גבוהים שיעורים

,בהשוואהלמוריםותיקים(דיווחוכיכשהתחילולעבודבביתהספר12%-בראשיתדרכם)ב

הניסיוןלנוכח.ממצאזהמובןשקיבלוחלקמןמהליוויהייתההנוכחיהיכרותכללית/מנהלתית

מנהלה)אףיהרביותרוהה נדרשמהםלהכירמקרכרותשלמוריםותיקיםעםנושאי בוכי

היבטיםייחודייםלביתהספר(.שיעוריםגבוהיםיותרשלמוריםבראשיתדרכםדיווחוכיגם

 מורהמנוסה)פערשלאמצעיםכגון ו/או השתלמויות/קורסים18%הדרכהמצדמנהל או )

תהספרכשהתחילולעבודבבישקיבלו(נכללובפעילויותהליווי9%פניםאלפנים)פערשל

הנוכחי.אמצעיםאלויכוליםלסייעבידימוריםבראשיתדרכםבהקשריםכללייםשלהוראה,

 ובהקשרים הקולט, הספר בית של למוריםייחודיים אופייניים אתגרים עם בהתמודדות

מפעילויותשחלקחדשים,ועלכןאךצפוישיותרמוריםבראשיתדרכםידווחועלכך,מהגם

 .רבשניםהאחרונותרווחותיותאלו

 על: קשר בין השתתפות בפעילויות ליווי לבין תחושת שביעות רצון וחוללות עצמית-מבט

 אפשרי קשר על לעמוד ניסו טאליס במחקר )משתנהבין ליווי בפעילויות השתתפות

מסביר/בלתיתלוי(לביןתחושתהמסוגלותושביעותהרצון)משתניםמוסברים/תלויים(,תוך

רק כי נמצא בישראל בהוראה(. ותק מגדר, )כגון מורים של רקע מאפייני על בקרה

הההשתתפותבפעילויותליוויבשנההראשונהלהוראהתורמתלתחושתחוללותעצמיתגבו

במחקרוכןבממוצעהמדינותשהשתתפותוךמיותר)אךלאקשורהלשביעותרצון(.ברבות

,קשורההןכאחדנמצאכיהשתתפותבפעילויותליווי,רשמיותולארשמיותOECD-מדינותה

אלו חיוביים קשרים יותר. גבוהה עצמית חוללות לתחושת והן יותר גבוהה רצון לשביעות

להש בנוגע הן מלמדיםנמצאו המורים שבו הנוכחי הספר בבית ליווי בפעילויות תתפות

ב וב38-)במרביתהמדינות: רצון עםשביעות חיובי קשר נמצא נמצא24-מדינות מדינות

קשרעםתחושתמסוגלות(והןבנוגעלהשתתפותבפעילויותליוויבשנההראשונהלהוראה

מדינותנמצאקשר11-םשביעותרצוןובמדינותנמצאקשרחיוביע12-)במיעוטהמדינות:ב

מכלול ישהממצאיםעםתחושתמסוגלות(. כי בביתליווילפעילויותיותררבמשקלמעיד

                                                           
8
נכ מהאמצעים אילו למוריםבביתהמנהליםנשאלו אפשרויותלליםבתכניותהליווי אותן הזהכאשר הספר

אותוסולםתשובות.עלהוצגובפניהן,
9
בבתיספרדובריערביתנמצאוהבדליםיחסיתגדולים,בנוגעלמיעוטהאמצעיםשנכללובפעילויותליווי,אך

 כך סטטיסטית. מובהקות לכדי הגיעו לא אלו ,דרכםבראשיתמוריםשליותרגבוהיםשיעוריםהבדלים
מנהלתית/כלליתהיכרותהנוכחיהספרבביתלעבודכשהתחילוכידיווחובהשוואהלשיעורהמוריםהוותיקים,

עלריםבראשיתדרכםדיווחו,ואילושיעוריםנמוכיםיותרשלמו(8%פער)קבלואותומהליווימןחלקתהיהי
מהממצאהפוך–(-8%שלפער)מנוסיםמוריםאו/והמנהלעםמתוכננותפגישותהליוויבפעילויותנכללוכי

האמצעיםלשניהמשותף(.-15%שלפער)מנוסיםמוריםעםבצוותהוראהוכן–עבריתדובריספרבבתי
ההוראהצוותעםליחסיםנוגעיםשהםהוא,ותיקיםמוריםשלליוויבפעילויותיותרשנפוצים,הללוהאחרונים

מוריםליווישבפעילויותכךהדרהשלמסוימתמידהישנהכימשקףהדברייתכןש.הספרבביתומנהלהבכיר
.הספרביתמנהלאתאו,הספרביתמצוותמנוסיםמוריםהמערביםלאמצעיםנחשפיםפחותדרכםבראשית

העבריתנרשמו גםבמגזרדוברי כאמוראינםמובהקיםסטטיסטית. גדולים, אףכי פעריםאלו, כך, כךאו
בעיקרשיעוריםגבוהיםיותרשלמוריםבראשיתדרכםשדיווחושפעילויות–בעבוראמצעיםנוספיםפערים

פער)הוראהעומסהפחתת(,8%שלפער)עםהמנהלו/אועםמוריםמנוסיםמתוכננתפגישותהליווינכללו
7% 5%פער)אחריםחדשיםמוריםעםפעולהשיתוף(, בקהילההשתתפותןוכגמקוונותופעילויות(

אשרגםהםאינםמובהקים.–(5%פער)וירטואלית
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מלמדיםשבוהנוכחיהספר המורים הראשונה,ההוראהבשנתליווילפעילויותבהשוואה,

קשריםלבהשוואהיותרהמוריםחזקיםשלרצוןהשביעותלביןליוויפעילויותביןושהקשרים

העצמית.החוללותתחושתבינןלבין

 הנחיה. 16.4

מערךהפעילויותהסדורבביתהספרשבמהלכןאישצוותמשמעהבמחקרטאליס"הנחיה"

פעולותההנחיהמנוסהפחות.עםמנוסה)מורה,רכזמקצוע,מדריךביתספרי(מנחהמורה

שיחות בשיעור, צפייה בעקבות הנחיה במערכת, הקבועות צוות בישיבות הנחיה נמנות

רובחלקאינטגרלימןההוראה.מערךההנחיה.אישיותועוד פעילותהנחיהנחשבתעלפי

המורים אתכלל או רקמוריםחדשיםבביתהספר רקמוריםבראשיתדרכם, לכלול עשוי

מן הספר. ההנחיהאיכותשלחיוביתהשפעהקיימתכיעולההמקצועיתהספרותבבית

חזקקשר) מתוןקשר)ההנחיהוהיקף( בבהמונחההמורהתפקודעל( על,כיתהעבודתו

.תלמידיוהישגיעלוכןשלוההוראהכישורי

 מנהליםדיווחי 

) ספרם בבית הנחיה פעילויות קיום על נשאלו 79 לוחהמנהלים בישראל, מבתי92%(.

,(14%)ההוראהבמקצועהראשונהםבשנתרקלמוריםאם,הנחיהפעילויותמקיימיםהספר

(.62%)בביתהספרהמוריםלכלואם(,15%)בביתהספרלעבודשהחלורקלמוריםאם

–(64%קבכשנישלישיםמבתיהספר)פעילותהנחיהמוצעתרOECD-מדינותהממוצעב

 בישראל. המקביל מהשיעור ניכרת במידה נמוך שיעור לכך לב לשים השכדאי -במדינות

OECDבשנת למורים בלעדית הניתנות הנחיה פעילויות המציעים הספר בתי םשיעור

 הראשונה )במקצוע כ26%ההוראה מ( כפול )שיעורםמעט בישראל14%בישראל אך ,)

 פעילות ניכרת במידה )הגבוהה הספר בבית המורים לכלל הזמינה לעומת62%הנחיה

בישראלבשכיחותהשפהמגזרישניביןניכריםיםהבדל,בהתאמה(.עודנמצאכיאין18%

.למוריםהנחיההפעילויות

 קיום פעילויות הנחיה למורים בבית הספר הנוכחי שיעורי המנהלים שדיווחו על : 79 לוח

 פעילויות ההנחיה
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

קיימות פעילויות הנחיה רק למורים שזוהי שנת 
 ההוראה הראשונה שלהם

14% 26% 15% 12% 

שהחלו לעבוד קיימות פעילויות הנחיה רק למורים 

 בבית הספר
15% 19% 17% 12% 

 67% 60% 18% 62% קיימות פעילויות הנחיה לכל המורים בבית הספר

 9% 8% 36% 8% כיום לא ניתנת הנחיה למורים בבית הספר

 טאליס במחקר המדינותשהשתתפו כלל קיימתשונותרבהביןנמצא2018במבטעל כי

ארה"ב,סיןבהןמאוד,ובהןנפוצותההנחיהשפעילויותהמדינותעםנמניתישראלמדינות.ה

)שנגחאי(,סינגפור,קזחסטןואנגליה מהמנהליםדיווחוכיבבתי5%-פחותמ:במדינותאלו

מהמנהליםבאוסטריה,ערב65%-מיותרלמורים.לעומתם,לאניתנתהנחיההספרשלהם

ינה(דיווחועלכך,כלומרבמדינותאלוסאיירס)ארגנטהסעודית,פינלנד,לטביה,צ'ילהובואנו

 פעילויותהנחיהאינןנפוצותכללועיקר.

 הנחיה פעילויות מתקיימות ספרם בבית כי שדיווחו המנהלים שהםנשאלו החשיבות על

בקידוםהנחיהרבהלפעילותחשיבותוייחסשיחסיםלפעילויותאלו.להלןשיעוריהמנהליםמי

לאחשובהארבעאפשרויותתשובה:"תוךמ"חשובהמאוד"וחרשבהמנהליםנתון,קרינושא

.(80 לוחו73 תרשים)"חשובהמאוד"ו""חשובהבמידתמה","לאחשובהבמיוחד",כלל
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הספרבישראל בתי מרביתמנהלי חשיבותרבהלפעילויותהנחיהלקידוםההיבטיםייחסו,

 הם בעיקר תלמידים. ביצועי וכן וההוראה המורים איכות של רבהייחסוהשונים חשיבות

(ולתמיכהבהוראהשל90%-לפעילויותהנחיהלשיפורהכישוריםהפדגוגייםשלהמורים)כ

חשיבותרבהלהנחיהבקידוםייחסומהם80%-כעד75%-כ.(85%מוריםמנוסיםפחות)

וחיזו מורים של מקצועי ידע הרחבת מורים, בין פעולה שיתוף הנושאים: הזהותקשאר

 .תלמידיםההישגישיפורכןהמקצועיתשלהם,ו

ולשיפור  לקידום חשובות הנחיה פעילויות כי שציינו המנהלים שיעורי :73 תרשים
 ההיבטים הבאים

 I.4.63,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

לקידו רבה במידה חשובה שהנחיה הנושאים מדרג דומהמככלל, המנהלים, לתפיסת ם,

 הבישראל מדינות OECD-ובממוצע . זאת, הלצד מדינות להבחיןאפשרOECD-בממוצע

במדרגברורביןקידוםנושאיםשונים)שיעורהמנהליםשייחסוחשיבותרבהלפעולותהנחיה

ידעהלהרחבתשיעורהמייחסיםלהחשיבותבתמיכהבמוריםמנוסיםפחותכפולכמעטמ

 של 77%–המורים 42%לעומת בהתאמה(, , כי נראה בישראל הואילו מנהליםמרבית

ללאהבדלניכרבין,עליהםנשאלושמייחסיםלפעולותהנחיהחשיבותבקידוםכלהנושאים

כן.(90%-עדכ75%-הנושאים)כ ,שיעוריהמנהליםבישראלשמייחסיםחשיבותרבהכמו

וOECD-הרבהמהשיעוריםהמקביליםבממוצעמדינותהבלהנחיהגבוהים ניכריםיםהפער,

שהם במקצוע/ות המורים של הידע להרחבת הרבה החשיבות לייחוס הנוגע בכל בעיקר

) 74%מלמדים )42%לעומת תלמידים הישגי לשיפור בהתאמה(, 79%, ,54%לעומת

ו 67%לעומת89%הכישוריםהפדגוגייםשלמורים)לשיפורבהתאמה( בהתאמה(. ייתכן,

הגורםאםקרי,ההנחיהולמוקדהמנחיםבגורמיםמדינותביןלהבדליםזאתלייחסשאפשר

שמאאו,בכיתהוהוראהכלליתפדגוגיהבבעיקרמתמקדתוההנחיהותיקמורההואהמנחה

מרכז הוא המנחה בוההנחיהמקצועיהגורם הידעובסיסהתוכני-הפדגוגיידעמתמקדת

התלמידים.שללימודייםלקשייםקישורתוךהמורהשלהמקצועי

ולשיפור ההיבטים חשובות לקידום  ההנחיה: שיעורי המנהלים שציינו כי פעילויות 80 לוח
 הבאים

 חשיבות פעילויות הנחיה 
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

דוברי 

 עברית

דוברי 

 ערבית

 91% 88% 67% 89% לשיפור הכישורים הפדגוגיים של המורים

 86% 84% 77% 85% פחות מנוסיםלתמיכה בהוראה של מורים 

 84% 77% 65% 79% לשיפור שיתוף הפעולה של המורים עם עמיתיהם

 88% 75% 54% 79% לשיפור הישגי התלמידים

 80% 73% 56% 75% לחיזוק הזהות המקצועית של המורים

 77% 72% 42% 74% להרחבת הידע של המורים במקצוע/ות שמלמדים



167 
 

ישראלי,שיעורהמנהליםבבתיספרדובריערביתהמייחסיםחשיבותרבהמאוד-במבטפנים

לשיעורםבבתיבהשוואהבמעטלפעילויותהנחיהבקידוםמוריםובתיהספרדומהאוגבוה

עברית) דוברי (80 לוחספר בניכריםביםההבדל. לשיפורעיקר ייחוסחשיבותרבהמאוד

 תלמידים)פערשל מורים,13%הישגי שיתוףהפעולהבין ובמידהפחותהמכךלשיפור ,)

 (.7%המקצועית)פעריםשלםחיזוקזהותללהרחבתהידעשלהםו

 מוריםדיווחי 

הרבה והחשיבות ספר בבתי הנחיה פעילויות של יחסית הגבוהה השכיחות אף על

הםמנהליש והתלמידים המורים קידום למען אלו לפעילויות –מייחסים בישראל –בוודאי

) דרכם בראשית המורים מן כמחצית רק הוותיקים47%בישראל המורים מן וכשמינית )

דיווחיהםמונהלהםמנחה(משתתפיםבפעילויותהנחיהרש13%) ולפי מיותבביתספרם,

וגבוהיםפישנייםויותרועדיין,שיעוריםאל.(81 לוחו74 תרשים)ומסייעלהםבהםשתומך

ה מדינות בממוצע המקבילים )OECD-מהשיעורים במחקר ,5%-ו22%שהשתתפו

שיעוריםגבוהיםיותרשלמוריםותיקים ערביתנרשמו ספרדוברי בבתי שלפיבהתאמה(.

 )דיווחיהם מנחה מורה להם עברית,(20%מונה דוברי ספר בבתי לשיעורם בהשוואה

,ואילובשיעוריהמוריםבראשיתדרכםשמדווחיםכימונהלהםמורהמנחהאיןהבדל(10%)

 (.81 לוח)שלממשביןמגזריהשפה

בבית הספר  שציינו כי יש להם מורה מנחה שתומך בהםשיעורי המורים  :74 תרשים
 ותק בהוראה לפי – הנוכחי

 I.4.64,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

ותק  לפי – בפעילויות הנחיה בבית הספר הנוכחי שיעורי המורים שהשתתפו: 81 לוח
 בהוראה 

 השתתפות בפעילויות הנחיה ופילוח
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

יש לי מורה מנחה שמונה 
 לתמוך בי

 26% 19% 9% 21% כלל המורים   

 45% 47% 22% 47% מורים בראשית דרכם

 20% 10% 5% 13% מורים ותיקים

אני מורה מנחה של מורה 
 אחד או יותר

 30% 27% 11% 28% כלל המורים   

 15% 12% 6% 13% מורים בראשית דרכם

 34% 32% 13% 32% מורים ותיקים
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) המדינות משיעור44במרבית גבוה חונך להם שמונה דרכם בראשית המורים שיעור ,)

(השיעוריםדומיםיחסית.עםזאת4המוריםהוותיקיםשמונהלהםחונך,ובשארהמדינות)

המוריםבראשיתדרכםשמונהלהםמנחהשחונך מדינותבשיעורי קיימתשונותגדולהבין

איננה הנחיה בהם. ותומך אותם )ארגנטינה(, איירס בבואנוס בשכיחה פינלנד,בצ'ילה,

ב באיטליה, בראשיתדרכםמהמורים10%עד5%ספרד)רקבסלובניהובליטא, כידיווחו

-סינגפור)כבשנגחאי)סין(ובניוזילנד,בבקזחסטן,הרבהיותרמונהלהםמנחה(,אךנפוצה

דיווחועלכך(.בראשיתדרכםמהמורים65%-מיותרעד55%

לאחלשינוישלממשבשיעורהמוריםבישראל2013-ו2018בהשוואהביןמחזוריהמחקר

מדינותנרשמהירידה)בעיקרבמזרח8-ב,לעומתזאת10שמונהלהםמנחהשתומךבהם.

ויפן סינגפור קוריאה, כאסיה: של ירידה נרשמה אלו במדינות ב10%-. ורק מדינות4-(,

כולן–צ'כיה,גאורגיה,פורטוגלושבדיה)בשיעורהמוריםשמונהלהםמנחהנרשמהעלייה

(.מוריםשהיהלהםמנחה4%עד3%-כוךמאודשלנרשםבהןשיעורנמ2013-מדינותשב

ההנחיה לאיכות חשיבות נודעת לעיל, כאמור ההנחיה המנחה,. ממאפייני גם מושפעת

זוןביתהספר.במחקרטאליסניסולעמודלארקהיכרותועםחמניסיונובהוראהועיקרמוב

עלשיעורהמוריםהמשמשיםמנחיםלמוריםאחריםבביתהספרבמסגרתתכנוןביתספרי,

81 לוחאלאגםעלמאפייניהרקעשלהם,ובפרטניסיונםבהוראה) מרבעיותר(.בישראל,

מהםכשליש)28%מהמורים) משמשיםמוריםמנחיםלמוריםאחרים, המורים32%( מן )

המוריםבראשיתדרכם.שיעוריםאל13%הוותיקיםוכשמינית) במידהניכרתגבוהיםו(מן

(משמשיםכמורים11%רקכתשיעית)–OECD-מוצעמדינותהבמהמקביליםמהשיעורים

) כשמינית מ13%מנחים, וכמחצית הוותיקים המורים מן בראשית6%)זה( המורים מן )

 גבוהה מנחים יהיו ותיקים שמורים ההסתברות כן, אם לדרכם. בראשיתבהשוואה מורים

מורהבהשוואהלדרכם,ואילוההסתברותשלמורהבראשיתדרכוימונהמורהמנחהגבוהה

 ותיקים מורים של בשיעורם בהתחשב בקרבותיק. המורים, הןאפשרכלל כי להעריך

בממוצעה והן על90%-כOECD-בישראל מהמוריםהמשמשיםמנחיםהםמוריםותיקים.

מוריםהמשמשיםמנחיםהםמוריםבראשיתדרכם,שהריבעיקרמה10%-פניומפתיעכיכ

נראהשישטעםבבחירהשלמערכותחינוך,בכלזאתו11הםמיועדותפעילויותההנחיה.ל

המוריםעצמםלשלבמוריםחדשיםיחסיתבמקצועכמנחיםלמוריםבתי )אחרים(ספראו

בהתמודדותעםאתגריהמקצועבראשיתדרכם,שכןהראשוניםיכוליםלחלוקמניסיונםהטרי

.בעבודתההוראהבשניםהראשונות

 של מורים פיתוח מקצועי. 16.5

 פיתוח מקצועיהשתתפות בפעילות כלשהי ל

ב ב 10פרק כאמור מקצועיהעוסק )פיתוח המורים של הרקע מאפייני בבחינת (,82 לוח,

שיעורהמשתתפיםבפעילויותל כי נמצא פיתוחמקצועיבישראל מוריםבגבוה בקרב מעט

הפערמקור.(94%מוריםבראשיתדרכם)בהשוואהל(97%ותיקים) במוריםבבתיהקטן

.OECD-צעמדינותהספרדובריעברית.תמונהדומהנרשמהגםבממו

  
                                                           

10
לפעילויותרשמיותבלבדבבתימצומצמתיותרומתייחסת2018-וזאתאףשההגדרהשלפעילויותהנחיהב

ספר כך על, המדווחים המורים בשיעור ירידה צפויה הייתה ההגדרה מצמצום הנגזר פי על שלפחות
השתתפותבפעילויותהנחיה.

11
ובהממצא, הבישראל שמשמשיםOECD-מדינות דרכם בראשית מורים למאפייני בנוגע בדיקה מצריך ,

תםוהכשרתםמנחיםמבחינתהשכל ייעודיותלמנהיגותאו השתתפותבפעילויות , ייחודיהיותם רקע בעלי
שיכוליםלהסבירמדועעלאףהיעדרבתחוםהדעתאוהפדגוגיהועוד,שיכוליםלהעידעלכישוריםומיומנויות

לחלופין,ישלברראםמדוברבממצאהנגזרמפרשנותשלההיגדים..הניסיוןבהוראההםמשמשיםמנחים
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 לפי ותק בהוראה –תפו בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי : שיעורי המורים שהשת82 לוח

 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 94% 94% 93% 94% מורים בראשית דרכם

 95% 97% 95% 97% מורים ותיקים

 פיתוח מקצועיהפעילויות לסוגי 

,שיעוריהמוריםהוותיקיםבישראלשדיווחופיתוחמקצועיסוגיהפעילויותלמחלקניכרבעבור

 בראשית המורים לשיעורי בהשוואה גבוה בהן השתתפו )כי (.83 לוחו75 תרשיםדרכם

המורים57%להשתתפותבקהילהמקצועיתשלמורים)נוגעבולטבעיקרבכלההדבר מן

 לעומת בהן השתתפו ספרות41%הוותיקים של בקריאה דרכם(, בראשית המורים מן

) 75%מקצועית בהשתלמויות/קו61%לעומת בהתאמה(, ), מקוונים לעומת55%רסים

פניםאלפנים)44% או בהתאמה( בהשתתפותבימי76%לעומת84%, וכן בהתאמה(, ,

) 59%עיון דרכם50%לעומת בראשית מורים של שיעורם לכך, בניגוד בהתאמה(. ,

מהמוריםהוותיקים(.24%לעומת31%יותר)בוהשהשתתפובתוכניתהסמכהפורמליתג

לאנרשםבישראלהבדלשלממשבשיעוריההשתתפותפיתוחמקצועיבשארהפעילויותל

 בראשיתדרכם.למוריםביןמוריםותיקים

סוג  לפי –פיתוח מקצועי שהשתתפו בפעילויות לבישראל שיעורי המורים  :75 תרשים
 והוותק בהוראה פעילותה

 I.5.7,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

הפעריםקטנים,(83 לוח)OECD-דומהמאודנרשמהגםבממוצעמדינותהתמונה אףכי

 ותיבמרביתיותר. מורים של יותר גבוהים השתתפות שיעורי נרשמו קים,הפעילויות

ספרותמקצועית)פערשלבקריאתבהשוואהלמוריםבראשיתדרכם.הפעריםניכריםבעיקר

ה8% (, בקהילה )שתתפות ימי5%מקצועית ופעילות(, פנים אל פנים והשתלמויות עיון

בראשיתדרכםהשתתפום(.לעומתזאת,שיעורגבוהיותרשלמוריכלאחת4%-אחרת)כ

מנםמובהקיםאךו(.בשארהפעילויותההבדליםא9%שלבתוכניתהסמכהפורמלית)פער

-מהאחידהביןהמדינות.כך,ב(.בחלקמסוגיהפעילויותלאנמצאהמג2%-כקטניםמאוד)

עלהשתתפותבהדרכהדרכםמדינותשיעוריםגבוהיםיותרשלמוריםבראשית11 דיווחו

ב ואילו עצמית, התבוננות ו/או בהם וצפייה עמיתים שיעור9-של דווקא אחרות מדינות
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 גבוהיותר. בהן סבירלהניחהמוריםהוותיקיםשהשתתפו ןתנגישונובעיםמשהבדליםאלו

פיתוחבמסגרתןניתןסוגזהשלפעילותלשלרובשלפעילויותליוויופעילויותחניכהלמורים,

במקצועי זאת, לעומת על20-. דיווחו ותיקים מורים של יותר גבוהים שיעורים מדינות

דווקאשיעורהמוריםבלבדשמדינותאחרות4השתתפותבקהילותמקצועיות,לעומת בהן

שהש דרכם יותר.בראשית גבוה בקהילות של32-בתתפו יותר גבוהים שיעורים מדינות

 לעומת פורמלית, הסמכה בתוכנית השתתפות על דיווחו דרכם בראשית מדינות3מורים

יותר. גבוה אלו בתוכניות שהשתתפו הוותיקים המורים שיעור דווקא שבהן בלבד אחרות

קו משקף המדינות בין הפערים בתמונת שהדמיון לעודדייתכן ובהנחיה במדיניות דמיון וי

לתמוךבהם שנועדו ותקמסויםלהשתתףבפעילויותמסוימותלפיתוחמקצועי מוריםבעלי

 ולקדמם.

שהשתתפו בפעילויות  OECD-ובממוצע מדינות השיעורי המורים בישראל : 83 לוח

 ותק בהוראהוהופעילות הסוג  לפי – לפיתוח מקצועי

 OECDממוצע  כלל ישראל סוג פעילויות לפיתוח מקצועי

 השתלמויות/קורסים פנים אל פנים
 75% 76% מורים בראשית דרכם

 76% 84% מורים ותיקים

 קריאת ספרות מקצועית
 66% 61% מורים בראשית דרכם

 74% 75% מורים ותיקים

 ימי עיון בנושא חינוך
 46% 50% מורים בראשית דרכם

 50% 59% ותיקיםמורים 

שתתפות בקהילה מקצועית של ה
 מורים

 36% 41% מורים בראשית דרכם

 41% 57% מורים ותיקים

 השתלמויות/קורסים מקוונים
 33% 44% מורים בראשית דרכם

 36% 55% מורים ותיקים

הדרכה של עמיתים וצפייה בהם 

 ו/או התבוננות עצמית

 45% 46% מורים בראשית דרכם

 43% 51% ותיקיםמורים 

 תוכנית הסמכה פורמלית
 22% 31% מורים בראשית דרכם

 13% 24% מורים ותיקים

 סיורים בבתי ספר אחרים
 24% 24% מורים בראשית דרכם

 26% 25% מורים ותיקים

בוריים סיורים בארגונים עסקיים / צי
 / מהמגזר השלישי ועמותות

 16% 14% מורים בראשית דרכם

 18% 15% ותיקיםמורים 

 אחר
 30% 29% מורים בראשית דרכם

 34% 31% מורים ותיקים

 פיתוח מקצועית לומאפיינים של פעילויות משמעותי

) דרכם בראשית מורים של דומים ו83%שיעורים ( ותיקשל )ימורים ה81%ם שתתפו(

לב משמעותית מקצועיפעילות פיתוח פעילות קרי לטובה, שלהםשהשפיעה ההוראה על

,וכןבכלאחדממגזריהשפה.OECD-(.שיעוריםדומיםנרשמובממוצעמדינותה84 לוח)

 לטובה השפעה להשהייתה  מקצועי לפיתוח פעילות על שדיווחו: שיעורי המורים 84 לוח
 לפי ותק בהוראה – שלהם ההוראה על

 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 83% 83% 83% 83% מורים בראשית דרכם

 83% 80% 81% 81% מורים ותיקים
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הפעילויותהמשמעותיותהשלבחינ ותקבהוראהלמאפייני 76 תרשים)מוריםבפילוחלפי

85 לוחו בראשיתמעלה( ממורים יותר גבוהים בשיעורים ציינו בישראל ותיקים מורים כי

 ובעיקר מאפיינים, בתוכןמאפייניםדרכםמספר למיקוד הנחוץ,הנוגעים בתוכן מיקוד כגון

) המקצוע 73%להוראת לעומת זה מאפיין ציינו הוותיקים המורים המורים62%מן מן

,בהתאמה(והיות80%לעומת87%בראשיתדרכם(,הסתמכותעלידעקודםשלהמורה)

שיעוריםגבוהיםיותרשל80%לעומת86%הפעילותמובניתהיטב) כן, כמו בהתאמה(. ,

היבטיםחלקמןהגםפיתוחמקצועיקיםציינוכמאפייניםשלפעילויותמשמעותיותלמוריםותי

) בהוראה בחדשנות מיקוד דוגמת פעולה, ושיתוף פעילה למידה על התבססות 76%של

 ,בהתאמה(.82%לעומת87%,בהתאמה(ומתןהזדמנויותללמידהפעילה)69%לעומת

 לפיתוח מקצועי פעילויות לש הבאים המאפיינים שיעורי המורים שציינו את :76 תרשים
 לפי ותק בהוראה –שלהם  ההוראה על שהשפיעו לטובה

 I.5.15,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

לכלהיותרביןמוריםבראשית2%נרשמופעריםקטניםבלבדשלOECD-הבממוצעמדינות

לפיתוח פעילויות של השונים המאפיינים על הדיווח בשיעורי יותר ותיקים למורים דרכם

ההוראהשלהם) השפעהחיוביתעל שהייתהלהן פערים,(85 לוחמקצועי נמצאו כאשר .

לכדי הפערים הגיעו ולעיתים ותיקים, מורים בקרב יותר גבוהים תמיד היו הדיווח שיעורי

מובהקותסטטיסטית.
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 המאפיינים את שציינו OECD-ובממוצע מדינות השיעורי המורים בישראל : 85 לוח

 מאפיין לפי –שלהם  ההוראה על שהשפיעו לטובה מקצועי פיתוחל פעילויות לש הבאים
 ותק בהוראהלפי פעילות וה

 OECDממוצע  כלל ישראל מאפיין של פעילות משמעותית לפיתוח מקצועי

 תוכןמיקוד ב

היא התאימה לצורכי הפיתוח 

 המקצועי האישיים שלי

 78% 88% מורים בראשית דרכם

 78% 91% מורים ותיקים

 היא הסתמכה על הידע הקודם שלי
 89% 80% מורים בראשית דרכם

 91% 87% מורים ותיקים

 היא הייתה מובנית היטב
 76% 80% מורים בראשית דרכם

 76% 86% מורים ותיקים

היא התמקדה בתוכן הנחוץ 
 להוראת המקצועות שאני מלמד

 70% 62% מורים בראשית דרכם

 72% 73% מורים ותיקים

 למידה פעילה ושיתוף פעולההתבססות על 

ם היא נתנה הזדמנויות לתרגל/לייש
 ידע ורעיונות חדשים בכיתה שלי

 85% 86% מורים בראשית דרכם

 86% 88% מורים ותיקים

היא נתנה הזדמנויות ללמידה 

 פעילה

 77% 82% מורים בראשית דרכם

 78% 87% מורים ותיקים

היא נתנה הזדמנויות ללמידה 

 שיתופית

 74% 82% מורים בראשית דרכם

 74% 82% מורים ותיקים

היא התמקדה בחדשנות בהוראה 

 שלי

 63% 69% מורים בראשית דרכם

 65% 76% מורים ותיקים

 ממושכתפעילות 

היא יצרה הזדמנויות לפעילויות 
 המשך

 50% 79% מורים בראשית דרכם

 52% 80% מורים ותיקים

היא התקיימה לאורך תקופה 

 ממושכת 

 41% 77% מורים בראשית דרכם

 41% 77% מורים ותיקים

 מעוגנת בבית הספרפעילות 

 היא התקיימה בבית הספר שלי
 46% 57% מורים בראשית דרכם

 48% 55% מורים ותיקים

היא כללה את רוב העמיתים מבית 

 הספר שלי

 39% 42% מורים בראשית דרכם

 40% 42% ותיקיםמורים 



פעילויות של בתכנים ותיקים ממורים נבדלים דרכם בראשית מורים אם השאלה עולה

 .םעלצורךרבבפיתוחמקצועיבנושאיםהשוניםההשתתפובהןוכןבדיווחישלפיתוחמקצועי

 פיתוח מקצועיתכנים שנכללו בפעילויות ל

בשכיחותותיקיםמוריםבראשיתדרכםומוריםביןהבדליםמענייניםצביעעלמחקרטאליסמ

(לרוב86 לוחו77 תרשים)בהןהשתתפו.בישראלשפיתוחמקצועיתכניםשלפעילויותלה

ביןמוריםבראשיתדרכםפיתוחמקצועילאנרשםהבדלניכרבשכיחותהתכניםבפעילויותל

ציינואת,בהשוואהלוותיקים,שפחותמוריםבראשיתדרכםמלבדהעובדהלמוריםותיקים,

) פרטנית' 'הוראה 33%הנושאים הערכות43%לעומת מתוך מידע 'ניתוח בהתאמה(, ,

) בו' ושימוש 42%התלמידים הוראה'50%לעומת לצורכי ו'מיומנויותתקשוב בהתאמה( ,

בהתאמה(.71%לעומת63%) הפעריםהניכריםביותרנרשמוOECD-ממוצעמדינותהב,

-תרבותיתאורב-ב(ו'הוראהבסביבהר6%בנושאים'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה')פער

 )פער דרכם4%לשונית' בראשית מורים של מקצועי לפיתוח בפעילויות יותר הנפוצים .(,

ב המורים בשיעורי ההפערים מדינות מסויםOECD-ממוצע נושא הכללת על שדיווחו

לכלהיותרבשאר3%בפעילויותלפיתוחמקצועישבהןהשתתפוקטניםיחסיתועומדיםעל

:'הוראהבסביבההלדוגמפוציםיותרבפעילויותשלמוריםבראשיתדרכם)הנושאים,חלקםנ
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רב-רב -תרבותיתאו 'הוראהלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים', תקשורתעםאנשים'לשונית',

(ואחריםנפוציםיותרבפעילויותשלמוריםותיקיםותשונותאוממדינותשונות'ועודמתרבוי

 .הלימודים'ועוד(תוכניתעתשאנימלמד','ידעוהבנהשל:'ידעוהבנהבתחומיהדה)לדוגמ

ותק  לפי – בהן השתתפו המוריםש פיתוח מקצועיהתכנים בפעילויות ל :77 תרשים
 בהוראה

 I.5.18,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

תחושתהנתוניםתואמיםאתהממצאולפיולפחותבנושא'מיומנויותתקשובלצורכיהוראה'

 בבקרבהמסוגלות ותיקים למורים הנוגע יותרכל נמוכה דיגיטלית בטכנולוגיה שימוש

פונים ותיקים מורים של יותר גבוהים שיעורים כן ועל דרכם, בראשית למורים בהשוואה

בנושא מקצועי לפיתוח 'שי. שהנושא בעובדה מלכתחילה מקורו זה שממצא מושסביר

של הפורמלית בהשכלה או להוראה ההכשרה בתוכנית נכלל הוראה' לצורכי בתקשוב

(,לעומתכמחציתבלבדמהמוריםהוותיקים77%כשלושהרבעיםמהמוריםבראשיתדרכם)

52%) (. כן, הוראההנושאאם לצורכי בתקשוב ובהשכלהשימוש בהכשרה פחות נפוץ

 של למהפורמלית בהשוואה ותיקים, מורים דרכם, בראשית ורים לכך תחושתובהתאם

ה מסוגלות בנושא שלהם יותר, נמוכה לקידוםכאמור, בפעילויות יותר משתתפים גם והם

מקצועיבתחום.זהאחדמשניתחומיםבלבדשבהםשיעורהמוריםהוותיקיםשציינוצורךרב

(.להתפתחבתחוםאיננונופלמשיעורהמוריםבראשיתדרכם)ראופירוטלהלן

ה מדינות בממוצע זאת, OECD-לעומת מוריםשהנושא בין ביותר הגדול הפער נרשם בו

 דרכם בלבראשית ותיקים מורים הנוגע לכל בפעילויות מקצועיהשתתפות הואפיתוח

) כיתה' וניהול 49%לעומת55%'התנהגותתלמידים בהתאמה(. אינו, כי אף דומה, פער
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בושהנושאהיחיד–,בהתאמה(55%לעומת61%)מובהקסטטיסטית,נרשםגםבישראל

ב דרכם. בראשית מורים בקרב יותר גבוהים הדיווח ששיעורי13-שיעורי נמצא מדינות

ב שהשתתפו דרכם בראשית מקצועיהמורים המוריםפיתוח משיעורי גבוה זה בנושא

הוותיקים בצרפת). באנגליה)26%הפעריםהגדוליםביותרנרשמו )22%(, וביפן (.17%(

ממצאזהמקורובהשמהמכוונתשלמוריםבראשיתדרכםלבתיספרמאתגריםיותרייתכןש

אוכלוסיי הרכב תםמבחינת לחלופין, ש. פרקטיקותייתכן לעצמם סיגלו כבר ותיקים מורים

הניסיו מכוח אם כיתה, לניהול ליעילות בעקבותהשתתפותבפעילויות ואם שצברו פיתוחן

עליהנשאלובסקר(.שבשניםקודמות)קודםלשנהמקצועי

תכניםנרשמושיעוריהעודראוילצייןכיבאנגליהובצרפת,וגםביפןובטורקיה,בעבורמרבית

ואילו ותיקים, למורים בהשוואה דרכם, בראשית מורים בקרב יותר גבוהים השתתפות

 לנדהתמונההפוכה.באיס

הבאים נכללו התכנים ש OECD-ובממוצע מדינות השיעורי המורים בישראל : 86 לוח

 ותק בהוראהלפי פעילות וה תוכן לפי – בהן השתתפושבפעילויות לפיתוח מקצועי 

 OECDממוצע  כלל ישראל התכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי

שאני  דע והבנה בתחומי הדעתי

 מלמד

 74% 77% מורים בראשית דרכם

 76% 80% מורים ותיקים

ים בהוראת תחומי כישורים פדגוגי
 הדעת שאני מלמד

 73% 79% מורים בראשית דרכם

 73% 79% מורים ותיקים

 דרכים להערכת תלמידים
 64% 66% מורים בראשית דרכם

 65% 70% מורים ותיקים

 מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה
 58% 63% מורים בראשית דרכם

 61% 71% מורים ותיקים

 תוכנית הלימודיםידע והבנה של 
 63% 65% מורים בראשית דרכם

 65% 68% מורים ותיקים

 למידההוראת כישורי 
 49% 59% מורים בראשית דרכם

 48% 61% מורים ותיקים

 התנהגות התלמידים וניהול הכיתה
 55% 61% מורים בראשית דרכם

 49% 55% מורים ותיקים

מתוך הערכות ניתוח מידע 

 התלמידים ושימוש בו

 45% 42% מורים בראשית דרכם

 47% 50% מורים ותיקים

 להוריםשיתוף פעולה בין המורים 
 36% 43% מורים בראשית דרכם

 35% 45% מורים ותיקים

 הוראה פרטנית
 47% 33% מורים בראשית דרכם

 47% 43% מורים ותיקים

 ניהול וארגון בבית הספר
 23% 38% מורים בראשית דרכם

 22% 37% מורים ותיקים

וראה לתלמידים עם צרכים ה

 מיוחדים

 44% 31% מורים בראשית דרכם

 42% 34% מורים ותיקים

תרבותית או -בסביבה רבהוראה 

 לשונית-רב

 25% 20% מורים בראשית דרכם

 21% 22% מורים ותיקים

תרבויות אנשים מתקשורת עם 

 שונות או ממדינות שונות

 20% 19% מורים בראשית דרכם

 19% 19% מורים ותיקים

 אחר
 28% 26% מורים בראשית דרכם

 28% 26% מורים ותיקים
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 פיתוח מקצועיהצורך בפעילויות ל

םבראשיתדרכם,בהשוואהלמוריםמורישליותרשיעורגבוהבישראלכמעטבכלהנושאים

) רבבפיתוחמקצועי צורך ציינו אפשר87 לוחו78 תרשיםותיקים, אתהנושאים(. לחלק

מוריםבראשית בין בפיתוחמקצועי צורך על הדיווח בשיעורי הפער לשלושקטגוריותלפי

בהםשיעורהמוריםבראשיתדרכםהמדווחיםעלש(שישהנושאים1ותיקים:)למוריםדרכם

צורךרבבפיתו 20%-ועדכ10%-)מגדול בהרבהחמקצועי מוריםהוותיקים:בהשוואהל(

'כישוריםשאניהדעתבתחומיוהבנה'ידע שאניהדעתתחומיבהוראתפדגוגייםמלמד',

התלמידיםתלמידים','התנהגותלהערכתהלימודים','דרכיםתוכניתשלוהבנהמלמד','ידע

ההוראהההוראהוֶהקשרנוגעיםלליבתהנושאים-הספר'בביתוארגוןהכיתה'ו'ניהולוניהול

בכיתה הספר, 2);והמקצועבית נושאים שישה דרכםש( בראשית המורים שיעור בהם

 בפיתוחמקצועי רב צורך על 5%-)מבמקצת בוהגהמדווחים 7%ועד ל( מוריםבהשוואה

' פרטניתותיקים: 'הוראה מיוחדים', צרכים עם לתלמידים 'הוראה רב', בסביבה -הוראה

רב או 'לשונית-תרבותית למידה', כישורי 'הוראת התלמידים', הערכות מתוך מידע ניתוח

בו ו'ושימוש להורים' המורים בין פעולה תלמידיםה נושאים–'שיתוף לאוכלוסיות נוגעים

הוראהייחודיים לתהליכי נושאים3);ספציפיותאו שני הדיווחעלצורךרבש( בהםשיעורי

לצורכיתקשובותיקים:'מיומנויותמוריםמוריםבראשיתדרכםובקרבדומיםפיתוחמקצועיב

תקשורתעםאנשיםמתרבויותשונותאוממדינות,בהתאמה(ו'30%לעומת27%הוראה')

.21-מיומנויותהמאההםאתמייצגיה נושאים–,בהתאמה(15%לעומת16%')שונות

 –הבאים תכנים שיעורי המורים בישראל שהביעו צורך רב בפיתוח מקצועי ב :78 תרשים
 ותק בהוראה לפי
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 ותק בהוראההופעילות וה נושא לפי –מקצועי בנושאים הבאים 

 OECDממוצע  כלל ישראל פיתוח מקצועיצורך רב ב נושאים שבהם ישה

 ורכי הוראהמיומנויות תקשוב לצ
 --- 27% מורים בראשית דרכם

 --- 30% מורים ותיקים

 הוראת כישורי למידה 
 --- 30% מורים בראשית דרכם

 --- 24% מורים ותיקים

הוראה לתלמידים עם צרכים 

 מיוחדים 

 --- 29% מורים בראשית דרכם

 --- 24% מורים ותיקים

 התנהגות התלמידים וניהול הכיתה
 --- 35% מורים בראשית דרכם

 --- 17% מורים ותיקים

מתוך הערכות ניתוח מידע 

 התלמידים ושימוש בו

 --- 24% מורים בראשית דרכם

 --- 17% מורים ותיקים

ים בהוראת תחומי כישורים פדגוגי

 הדעת שאני מלמד

 --- 33% מורים בראשית דרכם

 --- 14% מורים ותיקים

 דרכים להערכת תלמידים
 --- 26% מורים בראשית דרכם

 --- 14% מורים ותיקים

תרבותית או -בסביבה רבהוראה 

 לשונית-רב

 --- 21% מורים בראשית דרכם

 --- 15% מורים ותיקים

 שיתוף פעולה בין המורים להורים
 --- 21% מורים בראשית דרכם

 --- 15% ותיקיםמורים 

דע והבנה בתחומי הדעת שאני י

 מלמד

 --- 28% מורים בראשית דרכם

 --- 12% מורים ותיקים

תרבויות תקשורת עם אנשים מ

 שונות או ממדינות שונות

 --- 16% מורים בראשית דרכם

 --- 15% מורים ותיקים

 ניהול וארגון בבית הספר
 --- 22% מורים בראשית דרכם

 --- 12% ותיקיםמורים 

 תוכנית הלימודיםידע והבנה של 
 --- 23% מורים בראשית דרכם

 --- 9% מורים ותיקים

 הוראה פרטנית
 --- 16% מורים בראשית דרכם

 --- 11% מורים ותיקים

 גיסאאםכך, בהשוואהלמוריםבישראלבראשיתדרכםמחד נוטיםלדווח,מוריםותיקים,

גיסא,מאידך.מרביתהנושאיםבבשיעוריםגבוהיםיותרעלצורךרבבפיתוחמקצועי,וזאת

ב דומים רוב פי על השונים בנושאים מקצועי לפיתוח בפעילויות ההשתתפות קרבשיעורי

וותיקים.ותיקים,ובחלקמןהנושאיםאףגבוהיםיותרבקרבהמוריםמוריםבראשיתדרכםו

 


