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סקר ההוראה והלמידה הבין-לאומי

דוח מורחב
פרק  – 17ריכוז ממצאים בהיבטים נבחרים
הדוח המלא של מחקר טאליס  2018מפורסם באתר הראמ"ה

 .17ריכוז ממצאים בהיבטים נבחרים
דוחמחקרטאליסבבתיהספרלשנת 2018הציבבמוקדאתההתמקצעותשלכוחההוראה
ובחןהיבטיםמגוונים וממדיםשוניםהנוגעיםלכך.בפרקזהנסקור אתהתובנותהעיקריות
העולות מן הממצאים ,וכן נציג אתההשלכות וההמלצות הנגזרותמן הממצאים בכל הנוגע
למדיניות .חלק מההמלצות כלליות ומשקפות מבט בין-לאומי ,כפי שעולה מממצאי הדוח
ומהספרותהמקצועיתהעדכנית,וחלקןספציפיותלישראל .
התובנות העולות מן המחקר ,כפי שהן מוצגות בפרק  1בדוח הבין-לאומי ,נְסַ ּבֹות סביב
שלושהציריםעיקריים :


קידום הוראה איכותית לכל תלמיד – המחקר מתמקד בשאלה כיצד להבטיח הוראה
איכותית לכל תלמיד,ולשםכךבוחןאם וכיצדתנאי העבודה ואיכות העבודה של המורים
והמנהלים משפיעים על סביבת הלמידה ומעצבים אותה ,ותורמים ללמידה ולרווחת
התלמידיםברמתהכללוהפרט.



תמיכה בצמיחה המקצועית של מורים ומנהלים לאורך הקריירה שלהם – המחקר
בוחן אם מתחוללים תהליכי התמקצעות בהוראת המקצועות השונים מבחינת ידע
ומיומנויות,וכיצדישלתמוךבצמיחתםהמקצועיתשלהעוסקיםבהם.



גיוס של מורים ומנהלים איכותיים ובקרה על השינויים במצבת כוח האדם – המחקר
מתאראתמאפייניכוחהאדםבמקצועותההוראה ומציעדרכים למשיכת מורים ומנהלים
איכותייםוהנחיותלניטורהדינמיקהשלכוחהעבודה.

פרק זה נשען על פרק  1בדוח הבין-לאומי ,אך המיקוד הוא בממצאים הנוגעים למערכת
החינוך בישראל ,ובהיבטים מרכזיים הרלוונטיים במיוחד בה .בכל היבט יוצגו באופן
אינטגרטיביממצאיםעיקרייםמןהדוח,עלפירובלצדלוחבנספחובוירוכזומדדיםנבחרים
המציגים את המצב בישראל ובכל אחת מהמדינות שהשתתפו במחקר בהשוואה לממוצע
מדינות ה .OECD-על פי רוב לא יפורטו הנתונים עצמם בחלק זה ,אך יצוינו התרשימים
וה לוחות שבהם הוצגו הנתונים ,אלא אם כן מדובר בנתונים שלא קיבלו במה משמעותית
בפרקיםקודמים. 
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משמעת ,היבטי אקלים וסביבה פדגוגית
היבטמרכזיבעיניקובעיהמדיניות,המנהלים,המוריםוההוריםכאחדהואתמיכהבלמידה
וברווחה של התלמידים וזאת באמצעות סביבה בית ספרית בטוחה ומוגנת לשוהים בבית
הספר ,באמצעות אקלים לימודי וסביבה פדגוגית ,וכן באמצעות היחסים בין המורים
והתלמידים .בלוח  89שבנספח מרוכזים מספר מדדים נבחרים הנוגעים לאקלים הבית
הספרי ,בדגש על התנהגות תלמידים וניהול כיתה .בישראל ,ארבעה מהמדדים הנוגעים
להתנהגות תלמידים וניהול כיתה גבוהים בהשוואה לממוצע מדינות ה OECD-שהשתתפו
במחקר,כפישיפורטלהלן .
תחילה חשוב להדגיש כי ישראל ,בהשוואה לממוצע מדינות ה ,OECD-בולטת בשיעורים
גבוהיםשלמנהליםהמדווחיםעלאירועיאלימותובריונות(בעיקראיומיםאואלימותמילולית
בקרב תלמידים ,אלימות בין תלמידים המובילה לפגיעה פיזית ,חבלה ברכוש וגניבות)
המתרחשים בתדירות גבוהה בבית הספר ,כלומר בהיבטים אלו הסביבה הבית ספרית
בישראלבטוחהפחות(לוח  15ותרשים .)11תפיסתהמוריםבנוגעליחסיהםעםהתלמידים
משקפת יחסים טובים ואכפתיות מצד המורים ,בעיקר בבתי ספר דוברי עברית ,בשיעורים
הדומים לממוצע מדינות ה OECD-(לוח  .)17יש לזכור כי בעיות משמעת נפוצות יחסית
במדינות רבות ,ובהן ישראל ,ומהוות מכשול בפני הוראה איכותית וניצול מיטבי של זמן
השיעור.הדברניכרבעיקרבקרבמוריםבראשיתדרכם(ראותת-פרק  .)13.3
הנושא'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה'נכללבהכשרתמורים(תרשים )23ובפיתוחמקצועי
של מורים בישראל (תרשים  )36בשיעורים דומים ואף גבוהים במקצת בהשוואה לממוצע
מדינות ה . OECD-כמו כן ,תחושת המוכנות של מורים בישראל בנושא זה בעת כניסתם
למקצוע גבוהה במעט בהשוואה לממוצע מדינות ה OECD-(תרשים  ,)23ואילו תחושת
המסוגלותשלהםלרסןהפרעותבכיתהדומהלזושבממוצעמדינותה OECD-(תרשים .)25
הדבר בא לידי ביטוי בכך ששיעור המורים המדווחים על איבוד זמן רב מהשיעור בשל
הפרעות תלמידים דומה בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-(לוח  .)60על אף הדמיון
בנתוניםאלוביןישראללממוצעמדינותה,OECD-שיעורהמוריםשהביעוצורךרבבפיתוח
מקצועי בנושא זה גבוה יחסית ,גם בהשוואה לנושאים האחרים בישראל וגם בהשוואה
לממוצע ה OECD-(תרשים  .)38מסתמן אפוא כי במרבית ההיבטים הנוגעים לנושא
'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה'וכןריסוןהפרעותהתנהגותיותבכיתה,המדדיםבישראל–
שלהכללתהנושאבהכשרתמוריםובפיתוחמקצועיושלתחושתהמוכנות–גבוהיםבמקצת
מהמדדים המקבילים בממוצע מדינות ה OECD-או דומים להם .כך גם שיעור המורים
המביעים צורך רב יותר בפיתוח מקצועי בנושא גבוה יותר בישראל ,ואף יש קושי בריסון
הפרעותשכןחלקניכריותרמןהשיעורמנותבלטיפולבבעיותאלו(עלחשבוןהלמידה). 

שילוב תקשוב בהוראה
לשילוב תקשוב בהוראה נודעת חשיבות רבה ,ומיומנויות התקשוב תופסות מקום מרכזי
במיומנויות המאה ה .21-בלוח  90שבנספח מרוכזים מספר מדדים נבחרים הנוגעים
לשימוש בתקשוב בהוראה ,תוך פירוט המדינות השונות .בישראל ,ארבעה מהמדדים
הנוגעים לשילוב תקשוב בהוראה גבוהים בהשוואה לממוצע מדינות ה OECD-שהשתתפו
במחקר .בשני מדדים – מוכנות מורים בנושא עם ההצטרפות למקצוע והשתתפות מורים
בפיתוח מקצועיבנושא – הדברמשקף תמונה חיובית יותר בישראל ,ובשני מדדים – צורך
רב של מורים בפיתוח מקצועי בנושא ומנהלים המדווחים על מחסור בטכנולוגיה דיגיטלית
כחסםלהוראהאיכותית – הדברמשקףתמונהשליליתיותרבישראלבהשוואהלמדינותה-
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.OECDלהלןעיקריהממצאיםשהוצגובדוחוהמלצותהנגזרותמהם,תוךהתמקדותבהקשר
שלמערכתהחינוךבישראל: 
שיעור המורים המדווחים על הכללת הנושא בהכשרתם דומה לשיעור המקביל בממוצע
מדינות ה ,OECD-ושיעור המדווחים על מוכנות בנושא בעת הכניסה בשערי המקצוע גבוה
במעטבישראל(לוח  .)32ועםזאת,בישראלתחושת המסוגלות שלהמוריםביכולתם לסייע
לתלמידים ללמוד באמצעות טכנולוגיה דיגיטלית נמוכה בהשוואה לממוצע מדינות הOECD-
(תרשים  .)25אומנם יותר מורים בישראל מדווחים על השתתפות בפיתוח מקצועי בנושא,
בהשוואה לעמיתיהם בממוצע מדינות ה( OECD-תרשים  ,)36אך גם יותר מורים בישראל
מדווחיםעלצורךרבבפיתוחמקצועיבנושאזה (תרשים .)38עלצורךכזהדיווחובשיעורים
דומים גם מי שהשתתפו בפיתוח מקצועי בנושא וגם מי שלא השתתפו בו (ראו תת-פרק
 ,)10.1מה שמעיד על דרישה גבוהה ומתמשכת שאינה זוכה למענה מספק גם לנוכח
השתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועיבנושא.עלאףההבדליםשנרשמובחלקמןהמדדים
לעיל בין ישראל ומדינות ה ,OECD-לא נמצא ביניהם הבדל של ממש בשיעורי המורים
המדווחיםעלשימושתדירבפרקטיקותהמאפשרותלתלמידיםלהשתמשבתקשוב(תרשים
 ,)27כלומר במידת היישום של הפרקטיקות הרלוונטיות בכיתת הלימוד .בין מחזורי מחקר
טאליס  2013ו 2018-נרשמה מגמת עלייה הן בשיעור המורים המדווחים על השתתפות
בפעילויות לפיתוח מקצועי בנושא 'שילוב תקשוב לצורכי הוראה' (תרשים  ,)37והן בשיעור
המורים המדווחים על צורך רב בפיתוח מקצועי בנושא 'מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה'.
וחשובאףיותר:ביןשנימחזוריהמחקר,שיעורהמוריםהמיישמיםבתדירותגבוההפעילויות
המאפשרותלתלמידיםשימושבתקשובלהכנתעבודהאופרויקט שולשכמעט(מ 19%-ב-
 2013ל 52%-ב.)2018-עלייהחדהזובשיעוריהדיווחעלהפרקטיקההיאהגדולהביותר
בהשוואה לכל הפרקטיקות בישראל ,וגם העלייה הגדולה ביותר בשימוש בפרקטיקה זו
בהשוואה לכל המדינות שהשתתפו במחקר (ראו תת-פרק  .)9.1הדבר מעיד שמורים
מזמנים לתלמידים אפשרויות של ממש לשלב תקשוב בלמידה ,והדבר מיושם בתדירות
גבוהה,לפחותעלסמךהדיווחהעצמישלהמורים .
בהקשר זה חשוב לעמוד על הבדל ניכר בין המורים בראשית דרכם למורים הוותיקים
בהיבטים של הכשרה ,צורך בפיתוח מקצועי ותחושת מסוגלות בנושא .הנושא 'שימוש
בתקשוב לצורכי הוראה' נפוץ פחות בהכשרה ובהשכלה הפורמלית של מורים ותיקים,
בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם 
כשנשאלועלתחילתדרכםהמקצועית,שיעורנמוךבהרבהמקרבהמוריםהוותיקיםדיווחוכי
חשומוכניםדיהצורךלהתמודדעםתקשובבהוראה,בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם(ראו
תת-פרק  7.2תחושת המוכנות להוראה) .גם כיום ,פחות מורים ותיקים חשים תחושת
מסוגלותלסייעלתלמידיםללמודבאמצעותשימושבטכנולוגיהדיגיטלית,בהשוואה למורים
בראשיתדרכם(ראותת-פרק  8.2תחושת מסוגלות והקשר לוותק בהוראה וכןלוח .)34
על אף הפער בתחושת המסוגלות נמצא כי שיעור המורים הוותיקים המיישמים בתדירות
גבוההפרקטיקותהמאפשרותלתלמידיםלהשתמשבתקשובבעתהכנת פרויקטים/עבודות
בכיתה דומהלשיעורהמקבילבקרבהמוריםבראשיתדרכם(ראותת-פרק  9.1פרקטיקות
הוראה) .
תחום זה הוא אחד משני תחומים בלבד שבהם שיעור המורים הוותיקים שציינו צורך רב
להתפתחבתחוםאיננונופלמשיעורהמוריםבראשיתדרכםשציינוזאת(ראותת-פרק 16.5
פיתוח מקצועי של מורים) ,קרי כמעט בכל התחומים שיעור נמוך יותר של מורים ותיקים
מציינים צורך רב בפיתוח מקצועי ,בהשוואה למורים בראשית דרכם ,אך בנושא זה של
'שימוש בתקשוב לצורכי הוראה' השיעורים דומים .המורים הוותיקים משתתפים יותר

179

בפעילויות לקידום ופיתוח מקצועי בנושא 'מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה' (ראו תת-פרק
 16.5פיתוח מקצועי של מורים).ייתכןכיהדברתרםלכךשכיוםהפערביןמוריםבראשית
דרכם למורים ותיקים בתחושת המסוגלות בנושא שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית קטן יחסית,
בעודהפערביניהםבמוכנותלשימושבתקשובבהוראהעםהכניסהלתפקידהיהגדולמאוד.
כלומר ,ייתכן שתחושת המסוגלות של מורים ותיקים בנושא התקשוב ,הנשענת על ידע
ומיומנויות ,נתמכת במידה ניכרת בהשתתפות בפיתוח מקצועי בנושא ,ואילו תחושת
המסוגלות של מורים בראשית דרכם בנושא זה נתמכת בעיקר בהכשרתם קודם הכניסה
למקצוע. 
זאת ועוד ,שיעורים גבוהים יותר מקרב המנהלים בישראל מציינים שמחסור בטכנולוגיה
דיגיטלית(וגםבגישהלאינטרנט)מהוויםחסמיםלהוראהאיכותית(תרשים  ,)67ועלכןאין
זה מפתיע שבאופן יחסי הרבה יותר מורים בישראל ,בהשוואה לממוצע מדינות ה,OECD-
נותניםעדיפותוקדימותלהשקעהכספיתבתקשובכאמצעילשיפורפניהחינוך(תרשים .)69
עם זאת חשוב לציין את השיפור הרב שחל בהיבט זה של השפעת מחסור בטכנולוגיה
דיגיטלית ובתשתיות ,בהשוואה למחזור המחקר הקודם (תרשים  :)68ירידה מ 59%-ב-
 2013ל 40%-ב 2018-בשיעורהמנהליםשלדעתםמחסורבטכנולוגיהדיגיטליתלהוראה–
מחשביםותוכנות– פוגעבאיכותההוראהבביתהספר,וירידהמ 50%-ב 2013-ל 34%-ב-
2018בשיעורהמנהליםשלתפיסתםגישהמוגבלתלאינטרנטפוגעתבאיכותההוראה .

הכשרת מורים ופיתוח מקצועי
בלוח  91שבנספח מרוכזים מספר מדדים נבחרים הנוגעים להכשרת מורים ומנהלים
ולפיתוחמקצועי,תוךפירוטהמדינותהשונות.בישראל,שלושהמהמדדיםהנוגעיםלהכשרת
מורים ולפיתוח מקצועי גבוהים בהשוואה למדדים המקבילים בממוצע מדינות הOECD-
שהשתתפו במחקר .בשני מדדים – השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי והשתתפות
בפעילויות ליווי למורים בראשית דרכם – הדבר משקף תמונה חיובית יותר בישראל ,ואילו
במדדאי-השתתפותמנהליםבתוכניותלמנהיגותחינוכיתהדברמשקףתמונהשליליתיותר
בישראל .להלן עיקרי הממצאים שהוצגו בדוח והמלצות הנגזרות מהם ,תוך התמקדות
במערכתהחינוךבישראל: 
בתוכניותלהכשרתמורים,טרםכניסתםבשעריהמקצוע,המועמדיםלהוראהלארקזוכים
לרכוש את בסיס הידע והמיומנויות שישרתו אותם בתפקידם ,אלא גם תפיסותיהם
ועמדותיהם כלפי המקצוע מתעצבות ,והן מתגבשות ומתפתחות עם הכניסה להוראה
והתקדמותהפיתוחהמקצועי והקריירה .כמחציתמהמוריםבכיתותז'-ט'בישראלהם בעלי
תוארשניויותר,ושארהמוריםמרביתםבעליתוארראשון,וזאתבדומהלממוצעמדינותה-
 OECD(לוח  5ותרשים  .)6נוסף על כך ,מרבית המורים המלמדים בכיתות ז'-ט' בישראל
השלימו תוכניות או מסלולי הוראה להכשרת מורים – כמעט מחצית מהם ( )44%הוסמכו
להוראהבתוכניתלהכשרת מוריםבמתכונתמשולבתבמכללתלחינוך,רבע( )25%הוכשרו
במתכונת דו-שלבית באוניברסיטה ,ושיעור דומה הוכשרו בתוכנית להסבת אקדמאים
להוראה ,אם במסלול במכללה לחינוך הכולל השלמה בתחום התוכן ( )18%ואם בתוכנית
לקראתתוארמוסמךבהוראה()6%(לוח .)6 
מממצאיהמחקרעולהכיהכשרהבנושאנתוןאובפרקטיקהמסוימתקודםהכניסהלתפקיד
או פיתוח מקצועי בהם במהלך התפקיד קשורים בתפיסת מוכנות ומסוגלות גבוהה יותר
בנושא ובנטייה רבה יותר לאמץ וליישם את הפרקטיקה שבמוקד .עוד נמצא כי יש נושאים
נפוצים בפעילויות לפיתוח מקצועי – אם בשל היצע גבוה מצד המערכת ואם בשל ביקוש
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גבוה מצד המורים – אף שהם נפוצים מאוד גם בהכשרת המורים קודם כניסתם לתפקיד,
כגון'ידע,הבנהוכישוריםפדגוגייםבתחוםהדעתשהמורהמלמד'(תרשים 23ותרשים .)36
לעומתזאת,נושאיםכגון'הוראתכישורילמידהחוציתחומים'ו'הוראהבסביבהרב-תרבותית
אורב-לשונית'נפוציםפחותהןבהכשרתמוריםוהןבפעילויותלפיתוחמקצועי. 
ככללנמצאכיבישראלמדרגהנושאיםשנכללובהכשרתהמוריםדומהלמדרגהנושאיםלפי
מוכנות המורים להוראתם עת נכנסו לתפקידם (תרשים  .)23משמעות הדבר היא שככל
ששיעור גבוה יותר שלמורים דיווחוכי נושאמסוים נכלל בהכשרתם ,כך שיעורגבוה יותר
שלמוריםדיווחועלמוכנותלהוראהבנושא.הנושאיםהשכיחיםפחותבהכשרתמוריםהם
'מעקבאחרההתפתחותוהלמידהשלהתלמידים','שימושבתקשובלצורכיהוראה'ו'הוראה
בסביבהרב-תרבותיתאורב-לשונית',וגםהמוכנותלהוראה בנושאיםאלונמוכהיותר.בשני
הנושאיםהראשונים,שיעורהמוריםשדיווחועלהיעדרמוכנותאףשהנושאנכללבהכשרתם
הואהגבוהביותר,וכךגםבנושא'התנהגותתלמידיםבניהולכיתה'.הדברמצביעעלצורך
בשילובנרחביותרשלנושאיםאלובהכשרתמורים,וכןבטיובדרכיההכשרהבנושאיםאלו.
במבט בין-לאומי ,הנושא 'מעקב אחר ההתפתחות והלמידה של התלמידים' הוא היחיד
שהכללתובהכשרותמוריםבישראלנמוכהיותרבהשוואהלממוצעמדינותה,OECD-ולעומת
זאתהנושא'הוראהבכיתההטרוגנית'לארקמשולב הרבהיותרבהכשרותמוריםבישראל,
אלאגםהמוכנותבוגבוהההרבהיותרבישראל. 
מעברלנושאים עצמם יש חשיבות רבה לכך שלהשתתפותבפעילותלפיתוח מקצועי תהיה
משמעות והשפעה לטובה על ההוראה .כ 80%-מן המורים בישראל שהשתתפו בפעילות
לפיתוחמקצועידיווחועלפעילותמשמעותיתותורמת,בדומהלשיעורםבממוצעמדינותה-
. OECDהמאפייניםהבולטיםשלפעילויותאלוהםמיקודבתוכןוהתבססותעללמידהפעילה,
ובישראלמושםמשקלרבגםעלפעילותממושכתומתמשכת(תרשים .)35 
שיעורהמנהליםבעליתוארשניואףיותרגבוהבישראלמהשיעורהמקבילבממוצעמדינות
ה OECD-(לוח .)7חלקהארישלהמנהליםבישראלעברוקורסאותוכניתלהכשרתמנהלים
או קורס במִ נהל חינוכי (שיעורם דומה לשיעור המקביל בממוצע מדינות ה ,)OECD-ופחות
מהם השתתפו בתוכנית למנהיגות חינוכית (שיעורם נמוך בהשוואה לממוצע במדינות ה-
 .)OECDרק חלק מהם עשו כן לפני שהתמנו לתפקיד (שיעורם נמוך בהשוואה לממוצע
במדינות ה )OECD-(לוח  8ותרשים  .)8לצד זאת ,כמעט כל המנהלים השתתפו בשנה
שקדמהלעריכתהסקרלפחותבפעילותאחתלפיתוחמקצועי(לוח ,)45ובכללזהקורסים
במנהיגות ותוכניות הסמכה פורמליות ,ובעיקר בקהילות מקצועיות של מנהלים ,ימי עיון
והשתלמויותוקריאתספרותמקצועית.אםכך,מנהליםמפציםעלמחסורבהכשרהייעודית
בתחומי ניהול ומנהיגות קודם כניסתם לתפקיד ,וזאת באמצעות השתתפות מוגברת
בתוכניותייעודיותובפיתוחמקצועילאחרכניסתםלתפקיד. 
אפיק נוסף לתמיכה במנהלים הוא השתתפות בפעילויות חניכה וליווי ,אם כחלק מקהילות
מקצועיות של מנהלים ואםבאמצעותהדרכה שלעמיתיםמנוסים,שבהןחולקיםומשתפים
מידענצבר,ניסיון,הצלחותוהתמודדותעםאתגרים.השתתפותמנהליםבשתיפעילויותאלו
לפיתוחמקצועישכיחהיותרבישראלבהשוואהלממוצעמדינותהOECD-(תרשים .)42 
בישראל ,כמחצית מהמורים ומהמנהלים מציינים כי אין להם תמריץ להשתתף בפעילויות
לפיתוח מקצועי או כי פעילויות אלו מתנגשות בשעות העבודה שלהם ,ושיעור דומה מקרב
המוריםורבעמןהמנהליםציינוגםשאיןלהםזמןלפעילויותלפיתוחמקצועיבשלמחויבויות
משפחתיות .שניים מהחסמים הללו – היעדר תמריצים והיעדר זמן בשל מחויבויות
משפחתיות – נפוצים יותר בישראל בהשוואה לממוצע מדינות ה ,OECD-הן בקרב מורים
(תרשים )39והןבקרבמנהלים(תרשים .)44 
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מורים בראשית דרכם
התקופה שבה מורים עושים את צעדיהם הראשונים במקצוע קריטית להמשך דרכם
ולהתמדה שלהם בהוראה .בתקופה זו הם גם נצרכים לתמיכה ולחיזוקים הן ברמה
המקצועית(אפקטיביותבהוראה,התמודדותעםאתגרים)והןברמההאישית(רווחה,שיעור
המוטיבציה).לאבכדיעזיבתהמקצועבשניםהראשונותלהוראההיאתופעהידועהונפוצה
במדינותמסוימות,ובכללןישראל .
במדינותרבותמוריםבראשיתדרכםמושמיםבמידהרבהיותרובמכווןלבתיספרמאתגרים
יותר מבחינת הרקע והרכב התלמידים ,אך אין הדבר כך בישראל (לוח  .)73ועם זאת גם
בישראלמוריםבראשיתדרכםנוטיםלגלותשביעותרצוןנמוכהיותרמעמיתיהםהוותיקים,
הןמבחינתהבחירהבמקצועוהןמבחינתהרצוןלעבורלביתספראחר(תרשים .)18 
פעילויות ליווי הן אחד האמצעים המרכזיים לתמיכה במורים בראשית דרכם (או במורים
חדשים בתפקיד/בבית הספר) .הנגישות של פעילויות ליווי רשמיות למורים בראשית דרכם
גבוהה בישראל בהשוואה לממוצע מדינות ה OECD-(לוח  ,)75וכך גם השתתפותם
בפעילויות אלו בשנתם הראשונה במקצוע (לוח  .)76מעניין לציין כי בהשוואה למדינות ה-
, OECDבישראלנפוצים יותרבפעילויותהליווי אמצעים המערבים אינטראקציות עם המנהל
אועםמוריםמנוסים(הדרכה,פגישות,ובעיקרהוראהבצוות)וכןהשתלמויות(פניםאלפנים
ובעיקר מקוונות) ,אך דווקא שיתוף פעולה עם מורים חדשים נפוץ פחות בישראל (תרשים
)72–שיתוףהיכוללהעניקתמיכהואמפתיהביןמוריםהחולקיםניסיוןדומהוקשייםדומים.
גם פעילויות הנחיה נפוצות יותר בישראל ,בהשוואה לממוצע מדינות ה ,OECD-ובעיקר
למוריםבראשיתדרכם(לוח  79ותרשים  .)74
אפיקנוסףלתמיכהבמוריםבראשיתדרכםהואשיתוףפעולהעםמוריםאחרים,ובכללזה
קבלת משוב בונה .אומנם בישראל לא נמצא הבדל בין שיעורי המורים בראשית דרכם
שקיבלו משוב לבין המורים הוותיקים יותר ,אך נמצא כי הם נבדלים אלו מאלו במקורות
המידעשהמשוב נשעןעליהם(תרשים .)57כך,משובהמבוססעלצפייהבשיעורנפוץיותר
בקרב מורים בראשית דרכם ,ואילו משוב המבוסס על עדויות מהישגי תלמידים או הערכה
עצמית נפוץ יותר בקרב מורים ותיקים .חשוב אף יותר ,מורים בראשית דרכם ,אף יותר
ממוריםותיקים,מוצאיםכיהמשובשקיבלוהיהבעלמשמעותעבורםוכיהייתהלוהשפעה
חיוביתעלההוראהשלהם(תרשים  .)58
לאחר שמּושתת ביקורת על היקף המשרה שמוחזק קבוע ,בישראל עומס ההוראה ועומס
העבודהבכללשלמוריםבראשיתדרכםדומיםלאלושלמוריםותיקים(ראותת-פרק.)16.2
לכאורה היקף שעות ההוראה השבועי של מורים בראשית דרכם קטן בהשוואה למורים
ותיקים(תרשים ,)71אךהדברנובעבעיקרמהעסקהבחלקיותמשרה .
נמצאו הבדלים בין מורים בראשית דרכם למורים ותיקים בהקשר של שתי פרקטיקות:
האחת ,למורים בראשית דרכם תחושת מסוגלות נמוכה יותר ביכולתם לסייע לתלמידים
לחשובחשיבה ביקורתית (תרשים ,)26ומתוךכךגםשיעורנמוךיותרשלמוריםבראשית
דרכםמיישמיםבתדירותגבוההאתהפרקטיקה'מתןמשימותהמצריכותחשיבהביקורתית',
הנמנית עם פרקטיקות לקידום למידה משמעותית (ראו תת-פרק  ;)9.1השנייה נוגעת
להיבטים שונים של ניהול כיתה – החל מתחושת מסוגלות נמוכה יותר (תרשים  ,)26דרך
שימוש מוגבר בפרקטיקות לניהולכיתההנוגעותלריסון תלמידים(ראו תת-פרק  ,)9.1ועד
דיווחיםרביםיותרעלבעיותמשמעת(ראותת-פרק ,)4.2וכןהקצאתזמןרביותרלניהול
כיתה ומועט יותר להוראה (ראו תת-פרק  4.2ולוח  .)61מקובל כי למורים בראשית דרכם
נדרשזמןרביותרלהיערךכראוילקראתהוראה,לתכנןולבנותמערכישיעור,וכדומה. 
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גיוס כוחות הוראה איכותיים ושימורם במערכת
אחד האתגרים המרכזיים הניצבים לפני מערכות חינוך הוא גיוס כוחות איכותיים להוראה,
בחירתמישישבידםהידעוהמיומנויותהנדרשותבמקצוע,ושימורםבמערכתלאורךזמןתוך
מתן הזדמנויות להתפתחות ולקידום מקצועי .בחינה של העדפת קריירה בתחום ההוראה
והשיקוליםבהחלטהלהיותמורהשופכיםאורעלגורמיהמשיכהלמקצוע. 
בישראל ,כ 60%-מן המורים ציינו כי הוראה הייתה העדפה הראשונה שלהם בבחירת
הקריירה,שיעורנמוךבמעטבהשוואהלממוצעמדינותה OECD-(לוח  .)18שיעורזהנמוך
יותר בקרב מורים בראשית דרכם בהשוואה למורים ותיקים (ראו תת-פרק  5.1העדפה
בבחירה בהוראה כקריירה).מוריםשהוראההיאהבחירההראשונהשלהם במקצוענוטים
להיות יותר שבעי רצון מעבודתם בהוראה ובעלי תחושת חוללות עצמית גבוהה יותר.
בישראל (תרשים  ,)15רובם המכריע של המורים ציינו שיקולים הנוגעים להגשמה עצמית
באמצעות שירות הציבור ותרומה לחברה כגורמים מכריעים בהחלטתם להיות מורים;
כשלושה רבעים מהם ציינו תנאי העסקה במקצוע (לוח זמנים ,ביטחון תעסוקתי) ,ורק
מחציתםציינומאפייניםכלכליים(הכנסה).הגורםהאחרוןנמוךיותרבקרבמוריםבבתיספר
דוברי עברית בהשוואה לבתי ספר דוברי ערבית .על פי רוב ,במדינות שבהן שיעור גבוה
מקרב המורים ציינו את מרכיבי השכר ותנאי העסקה כשיקולים מרכזיים בבחירה במקצוע,
המקצועזוכהלהערכהרבהבחברה,והןגםמדינותבעלותהישגיםגבוהיםיחסיתבמבחני
 .PISAמכאן שעידוד ההתמקצעות של העוסקים בהוראה – הן מבחינת תנאי קבלה ופיתוח
מקצועי והןמבחינתהתנאיםוהיחסהמוענקיםלהם מןהמערכת– עשוילתרוםגםלשיפור
הישגיהתלמידיםוגםלמיצובההוראהכמקצועיוקרתיומוערךבחברה.שיפורשכרהמורים
הואהגורםהזוכהלתעדוףהראשוןבמעלהבקרבמוריםבשנימגזריהשפה(תרשים .)69
ממצא זה איננו מפתיע לנוכח השיעור הנמוך יחסית של מורים ומנהלים בישראל שהביעו
שביעות רצון משכרם ומתנאי ההעסקה בכלל (מלבד שכר) ,וזאת בהשוואה לשיעורים
המקבילים בממוצע מדינות ה OECD-(תרשים  21ותרשים  .)22היבט זה מקבל משנה
חשיבות שכן שביעות הרצון מהשכר בישראל נמוכה בעיקר בקרב מורים בראשית דרכם,
בהשוואה למורים ותיקים יותר ,ופער זה ניכר ביתר שאת בקרב מורים בבתי ספר דוברי
עברית (לוח  .)29מעניין שבכל הנוגע לשביעות רצון מתנאי החוזה (מלבד שכר) ,שביעות
הרצון של מורים בראשית דרכם בישראל דומה לזו של מורים ותיקים ואף גבוהה ממנה
במקצת.בהקשרשלשכרהמוריםחשובלצייןכישכרםבכיתותז'-ט'בישראלדומהלשכר
עמיתיהם במדינות ה .OECD-כאמור ,בשנים האחרונות חל שיפור ניכר בשכר המורים
בישראל ,בין היתר בשל רפורמות דוגמת "אופק חדש" ואחרות .עוד נמצאו במחקר טאליס
קשריםמורכביםביןהשיקוליםבהחלטהלהצטרףלהוראה לביןייחוסחשיבותלשיפורשכר
,ובפרט'זרקורעלשיפורשכרהמורים') .

המורים(ראותת-פרק 15.2
היבטיםאלושלגיוסכוחותהוראהושימורהאיכותייםשבהםבמערכתנעשיםחשוביםיותר
במערכותחינוךשישבהןשיעורגבוהבמיוחדשלמוריםמבוגרים.לדוגמה,בבתיספרדוברי
עברית שיעור המורים שגילם  50ויותר כפול משיעורם בבתי ספר דוברי ערבית (לוח ,)3
ואילו שיעור המנהלים שגילם  60ויותר כפולבבתי ספר דוברי ערבית משיעורם בבתי ספר
דוברי עברית (לוח  .)4בהקשר רחב יותר יש להביא בחשבון מאפיינים דמוגרפיים נוספים
כגון מגדר.נשיםוגבריםנבדלים הןבשיקוליםבבחירתהמקצוע,הןבייחוסחשיבותלשיפור
בשכרוהןבאפשרויותהקידוםלעמדותניהולביתספר,והדברניכרבישראל–גבריםמהווים
כרבע מן העוסקים בהוראה בכיתות ז'-ט' אך כמחצית מן המנהלים ,והפער ניכר במיוחד
בבתיספרדובריערבית(תרשים .)3 
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כאמור בפתח הדברים ,בישראל חלק הארי של המורים ייחסו חשיבות בינונית או רבה
לשיקוליםהנוגעיםלהגשמהעצמיתבאמצעותשירותהציבורולתרומהלחברה,והרבהפחות
מוריםייחסו חשיבות לשיקולים הנוגעים למאפיינים כלכליים ותנאי העסקה במקצוע ההוראה
(תרשים  .)15במחקר נמצא כי מי שהשיקולים הנוגעים לתרומה לחברה היו מרכיב מרכזי
בהחלטתם להיות מורים נטו יותר מעמיתיהם להשתתף בפעילויות לפיתוח מקצועי לאורך
הקריירהשלהם–מאפייןחיוניוהכרחילהיותהמורהלומדלאורךזמן. 

הוראה בכיתות הטרוגניות עם שונות ביכולות של תלמידים ובצורכיהם
המורים נדרשים להוראה בסביבות מגוונות ובכיתות הטרוגניות מבחינת הרכב התלמידים.
מחקרטאליס הבין-לאומישםדגשעלכיתותבעלותהרכבמגווןשלתלמידיםמבחינתרקע
תרבותי ולשוני (שפתי) ,וגם מתמקד בהיבטים של שונות ביכולות של התלמידים ,קרי
תלמידיםעםצרכיםמיוחדיםותלמידיםמחוננים.בלוח  87שבנספח מרוכזיםמספרמדדים
נבחריםהנוגעיםלהוראהבכיתותהטרוגניותמבחינתהיכולותוהצרכיםשלהתלמידים .
תלמידיםעםצרכיםמיוחדים:אומנםבישראל,בהשוואהלממוצעבמדינותה,OECD-נרשמו
שיעוריםגבוהיםיחסיתשלמוריםהמלמדיםבבתיספרעתיריתלמידיםעםצרכיםמיוחדים
(לוח , 14מבוססעלדיווחימנהלים),אךשיעוריהמוריםהמלמדיםבכיתותמרובותתלמידים
עם צרכיםמיוחדים דומיםלשיעורים המקבילים בממוצע מדינותה OECD-(לוח  ,87מבוסס
על דיווחי מורים) .'הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים' הוא מהנושאים הנפוצים פחות
בפעילויות לפיתוח מקצועי בישראל ,וגם אחד משני נושאים בלבד שבהם שיעורים גבוהים
יותר של מורים בממוצע מדינות ה ,OECD-בהשוואה לישראל ,דיווחו על השתתפות
בפעילויות לפיתוח מקצועי (תרשים  .)36מאידך ,שיעור המורים בישראל שהביעו צורך רב
בפיתוח מקצועי בנושא זה הוא מהגבוהים ,גם בהשוואה לנושאים האחרים בישראל וגם
בהשוואהלממוצעמדינותה OECD-(תרשים .)38בשיעורזהגםנרשמהעלייהמובהקתבין
מחזוריהמחקר  - 2018לעומת  .2013שיעורים גבוהים יותר שלמנהליםבישראל מציינים
שמחסור במורים מיומנים בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים הוא חסם להוראה
איכותית(תרשים .)67 
הוראהבכיתההטרוגנית:הנושא'הוראהבכיתההטרוגנית',שלרובנתפסבהקשרשליכולות
קוגניטיביות של תלמידים ופחות מכך בהקשר של רקע וצרכים ,גם נפוץ יותר בהכשרות
מורים בישראל וגם המוכנות בו גבוהה יותר בישראל בהשוואה לממוצע מדינות הOECD-
(תרשים  .)36למעשה ,בנושא זה הפערים הגדולים ביותר הם לטובת מורים בישראל,
מבחינתהכללתהנושאבהכשרתמוריםומוכנותבנושא,בהשוואהלמוריםבממוצעמדינות
ה.OECD- 


טיפוח ההגשמה והסיפוק המקצועיים ככלי להגברת שביעות הרצון של מורים
אחדהממצאיםהחשוביםבמחקרטאליס 2018הואביסוסהקשרביןשביעותרצון(נמוכה)
לביןהסכנהשלנשירה,קריכוונותלעזובאתהמקצוע.ב 44-מדינות,ובהןישראל,נמצאכי
ככל ששביעות הרצון של המורים גבוהה יותר ,כך פוחתים הסיכויים שבכוונתם לעזוב את
ההוראה.עלכןהגברהשלשביעותהרצוןשלהמוריםושלתחושתההגשמהוהסיפוקשהם
חווים בעבודתם היא גם מטרה בפני עצמה וגם ואמצעי של מערכות חינוך לשמר כוחות
הוראה איכותיים .ככלל ,רמת שביעות הרצון של המורים בישראל גבוהה ,בעיקר מהיבטים
הנוגעיםלעבודהבביתהספרומעטפחותמכךמהמקצועעצמו,ובשיעוריםהדומיםלממוצע
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מדינותהOECD-(תרשים .)16שביעותהרצוןשלהמנהליםגבוההאףיותר,ובדומהלמורים
בעיקר מהיבטים הנוגעים לעבודה בבית הספר ומעט פחות מכך מהמקצוע עצמו .בישראל
שיעורהמנהליםהמדווחיםעלשביעותרצוןגבוהמעטמהשיעורהמקבילבממוצעמדינותה-
OECD(תרשים  .)19
על כן יש טעם לעמוד על הגורמים הקשורים לשביעות רצון ותחושת סיפוק והגשמה אצל
מורים .במחקר נבחן הקשר בין מגוון גורמים ובין שביעות רצון ,והעיקריים שבהם מרוכזים
בלוח  93שבנספח.אפשרלסווגגורמיםאלולמספרמנופים(בראייהכוללניתהנשענתעל
הממצאיםשלכללהמדינותשהשתתפובמחקר)למעןהגברתשביעותרצונםשלהמורים :






בחירת מועמדים עם מוטיבציה פנימית חזקה שרואים בהוראה העדפה ראשונה
לקריירה,ובפרטקריירהארוכתטווח; 
מועמדיםבעליגישהשללומדלאורךהחייםהשואפיםלהתפתחולהתמקצע,אשרשמים
דגש על  השתתפות בפעילויות ליווי והנחיה (היבטים אלו אינם מובהקים בישראל)
ובפעילויותמשמעותיותשלפיתוחמקצועי; 
תנאי עבודה (הפחתת גורמי לחץ) ואקלים בית ספרי שתורמים לרווחת המורים ,וכן
הערכהמצדהחברהכלפיהמקצוע; 
החשיבותשלתחושתאמון,שיתוףוכבודהדדיביןמוריםוכןאוטונומיהכיתתית. 

חשוב להתחשב בהקשר הלאומי ובסדרי העדיפויות במדיניות ,וכן בעוצמת הקשר בין כל
מנוף לבין שביעות הרצון ,כפי שעולה ממצאי המחקר .חשוב גם לבחון את ההתאמה של
המנופיםלצרכיםשלקבוצותמוריםשונותהנבדלותזומזובמאפייניהן .

קידום תחושת ההגשמה והסיפוק המקצועיים באמצעות תחושת מסוגלות גבוהה
לא רק תחושת הרווחה של המורים חשובה לשם שימור המורים במקצוע ,אלא גם שיפור
תחושתההגשמהוהסיפוקשהםשואביםמןההוראה.ככלשהמניעיםהמרכזייםשלמורים
להצטרףלמקצוענוגעיםלתחושתהגשמהעצמיתבאמצעותשירותהציבור,לתרומהלחברה
והשפעהעלהתפתחותםשלילדים,עלמערכותחינוךלשאוףלקדםאתתחושתהמסוגלות
והחוללות העצמית של המורים .מורים המגלים תחושת מסוגלות גבוהה וביטחון ביכולות
ההוראה שלהם וביעילותה נוטים לגלות שביעות רצון גבוהה יותר ומחויבות רבה יותר
לעבודתם ומושפעים פחות משחיקה ,מה שמעיד על חשיבותה של תחושת המסוגלות
לרווחתהמורים. 
על כן יש טעם לעמוד על הגורמים הקשורים לתחושת המסוגלות והחוללות העצמית של
מורים .במחקר נבחן הקשר בין מגוון גורמים ובין תחושת מסוגלות ,והעיקריים שבהם
מרוכזים בלוח  94שבנספח .ראוי לציין כי יש דמיון רב בין הגורמים שנמצאו קשורים
לתחושתמסוגלות עצמית לביןהגורמים שנמצאו קשוריםלשביעות רצון(לוח  93בנספח),
וגם שני משתנים אלו נמצאו קשורים זה לזה ,קרי קשר חיובי בין שביעות רצון מסביבת
העבודההביתספריתומןהמקצועוביןתחושתמסוגלותעצמית.ועםזאתאפשרלסווגלצדם
מספרמנופיםנוספים(בראייהכוללניתהנשענתעלהממצאים שלכללהמדינותשהשתתפו
במחקר)למעןהגברתתחושתהמסוגלותשלהמורים :



היבטים הנוגעים לתנאים של חוזה ההעסקה (היבטים אלו אינם מובהקים בישראל),
מבחינתהביטחוןהתעסוקתי(חוזהקבועאוזמני)והיקףהמשרה(מלאהאוחלקית);
האקליםהכיתתיהמשמעתי;
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ההשפעות של השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי והתוכן של פעילויות אלו ,ובפרט
פעילויותשכללואתהתכניםהבאים:שֹונּותביןתלמידיםבכיתה,ניהולכיתהוהתנהגות
תלמידים .

בישראלובמדינותרבותנמצאוגםקשריםעםמאפייניםכיתתיים –ככלשגבוה יותרשיעורם
שלתלמידיםתת-משיגיםמבחינהלימודיתבכיתה,כךתחושתהמסוגלותשלהמוריםנמוכה
יותר (קשר הפוך נמצא עם שיעורם של תלמידים מחוננים בכיתה) ,וכן עם מאפיינים של
המורה:ככלשהמורהותיקיותרכךתחושתהמסוגלותשלוגבוההיותר .
האמור בסעיף קודם ,העוסק בשביעות רצון ,בנוגע למנופים תקף גם בהקשר של קידום
תחושת המסוגלות .יש לתת את הדעת גם למנופים הנוגעים להשמת מורים מנוסים ובעלי
הכשרה מתאימה לכיתות מאתגרות מבחינת הרכב התלמידים והתנהגותם ,וכן להפניית
מוריםשנדרשיםלהתמודדעםכיתותמאתגרותלפעילויותמתאימותלפיתוחמקצועיותמיכה
בהם. 
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