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 . ריכוז ממצאים בהיבטים נבחרים17

הציבבמוקדאתההתמקצעותשלכוחההוראה2018דוחמחקרטאליסבבתיהספרלשנת

היבטיםמגווניםוממדיםשוניםהנוגעיםלכך.בפרקזהנסקוראתהתובנותהעיקריות ובחן

נציגאתההשלכותוההמלצ וכן בכלהנוגעותהנגזרותמןהממצאיםהעולותמןהממצאים,

בין מבט ומשקפות כלליות מההמלצות חלק הדוח-למדיניות. מממצאי שעולה כפי לאומי,

ומהספרותהמקצועיתהעדכנית,וחלקןספציפיותלישראל.

 בפרק מוצגות שהן כפי המחקר, מן העולות הבין1התובנות סביב-בדוח נְַסּבֹות לאומי,

שלושהציריםעיקריים:

 הוראהלהבטיחהמחקרמתמקדבשאלהכיצד–תלמיד לכל איכותית הוראה קידום

המוריםשלהעבודהואיכותהעבודהוכיצדתנאיתלמיד,ולשםכךבוחןאםלכלאיכותית

על משפיעים ותורמיםסביבתוהמנהלים אותה, ומעצבים ולרווחתללמידההלמידה

 התלמידיםברמתהכללוהפרט.

 המחקר–שלהם הקריירה לאורך ומנהלים מורים של המקצועית בצמיחה תמיכה

אם מבחינתבוחן השונים המקצועות בהוראת התמקצעות תהליכי ידעמתחוללים

 הם.בהעוסקיםשלהמקצועיתבצמיחתםישלתמוךוכיצדומיומנויות,

 המחקר–האדם כוח השינויים במצבת על ובקרה איכותיים ומנהלים מורים גיוס של

ומנהליםמוריםלמשיכתומציעדרכיםמתאראתמאפייניכוחהאדםבמקצועותההוראה

 העבודה.כוחשלהדינמיקהוהנחיותלניטוראיכותיים

 

 פרק על נשען זה הבין1פרק למערכת-בדוח הנוגעים בממצאים הוא המיקוד אך לאומי,

 במיוחד הרלוונטיים מרכזיים ובהיבטים בישראל, באופןהחינוך יוצגו היבט בכל בה.

אינטגרטיביממצאיםעיקרייםמןהדוח,עלפירובלצדלוחבנספחובוירוכזומדדיםנבחרים

לממוצע בהשוואה במחקר שהשתתפו אחתמהמדינות ובכל בישראל אתהמצב המציגים

ה התרשימיםOECD-מדינות יצוינו אך זה, בחלק עצמם הנתונים יפורטו לא רוב פי על .

משמעותיתוה במה קיבלו שלא בנתונים מדובר כן אם אלא הנתונים, הוצגו לוחותשבהם

בפרקיםקודמים.
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  משמעת, היבטי אקלים וסביבה פדגוגית

המדיניות,המנהלים,המוריםוההוריםכאחדהואתמיכהבלמידה היבטמרכזיבעיניקובעי

בבית לשוהים ומוגנת בטוחה ספרית בית סביבה באמצעות וזאת התלמידים של וברווחה

המורים בין היחסים באמצעות וכן פדגוגית, וסביבה לימודי אקלים באמצעות הספר,

 הביתבנספחש89 לוחבוהתלמידים. לאקלים הנוגעים נבחרים מדדים מספר מרוכזים

הנוגעים מהמדדים ארבעה בישראל, כיתה. וניהול תלמידים התנהגות על בדגש הספרי,

ה מדינות לממוצע בהשוואה גבוהים כיתה וניהול תלמידים שהשתתפוOECD-להתנהגות

במחקר,כפישיפורטלהלן.

ה מדינות לממוצע בהשוואה ישראל, כי להדגיש חשוב בשיעוריםOECD-תחילה בולטת ,

גבוהיםשלמנהליםהמדווחיםעלאירועיאלימותובריונות)בעיקראיומיםאואלימותמילולית

ו ברכוש חבלה פיזית, לפגיעה המובילה תלמידים בין אלימות תלמידים, גניבות(בקרב

ספרית הבית הסביבה אלו בהיבטים כלומר הספר, בבית גבוהה בתדירות המתרחשים

תפיסתהמוריםבנוגעליחסיהםעםהתלמידים.(11תרשים ו 15לוח בישראלבטוחהפחות)

בשיעוריםמשקפתיחסיםטוביםואכפתיותמצדהמורים עברית, דוברי ספר בעיקרבבתי ,

ה מדינות לממוצע יחסית(.17 לוח)OECD-הדומים נפוצות משמעת בעיות כי לזכור יש

זמן של מיטבי וניצול איכותית הוראה בפני מכשול ומהוות ישראל, ובהן רבות, במדינות

(.13.3 פרק -תתהשיעור.הדברניכרבעיקרבקרבמוריםבראשיתדרכם)ראו

(ובפיתוחמקצועי23 תרשיםהנושא'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה'נכללבהכשרתמורים)

 מורים )של גבוהיםבמקצתבהשוואהלממוצע(36 תרשיםבישראל ואף בשיעוריםדומים

ה כניסתםOECD-מדינות בעת זה בנושא בישראל מורים של המוכנות תחושת כן, כמו .

ה מדינות לממוצע בהשוואה במעט גבוהה תחושת23 תרשים)OECD-למקצוע ואילו ,)

(.25 תרשים)OECD-המסוגלותשלהםלרסןהפרעותבכיתהדומהלזושבממוצעמדינותה

בשל מהשיעור רב זמן איבוד על המדווחים המורים ששיעור בכך ביטוי לידי בא הדבר

ה מדינות ובממוצע בישראל דומה תלמידים הדמיון60 לוח)OECD-הפרעות אף על .)

ישראללממוצעמדינותה ,שיעורהמוריםשהביעוצורךרבבפיתוחOECD-בנתוניםאלובין

גבוה זה בנושא בהשוואהמקצועי וגם בישראל האחרים לנושאים בהשוואה גם יחסית,

ה לנושא(.38 תרשים)OECD-לממוצע הנוגעים ההיבטים במרבית כי אפוא מסתמן

–'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה'וכןריסוןהפרעותהתנהגותיותבכיתה,המדדיםבישראל

גבוהיםבמקצת–שלהכללתהנושאבהכשרתמוריםובפיתוחמקצועיושלתחושתהמוכנות

ה מדינות בממוצע המקבילים המוריםOECD-מהמדדים שיעור גם כך להם. דומים או

בריסון קושי יש ואף בישראל, יותר גבוה בנושא מקצועי בפיתוח יותר רב צורך המביעים

יעורמנותבלטיפולבבעיותאלו)עלחשבוןהלמידה(.הפרעותשכןחלקניכריותרמןהש

 

  שילוב תקשוב בהוראה

מרכזי מקום תופסות התקשוב ומיומנויות רבה, חשיבות נודעת בהוראה תקשוב לשילוב

ה המאה 21-במיומנויות הנוגעיםבנספחש90 לוחב. נבחרים מדדים מספר מרוכזים

מהמדדים ארבעה בישראל, השונות. המדינות פירוט תוך בהוראה, בתקשוב לשימוש

ה מדינות לממוצע בהשוואה גבוהים בהוראה תקשוב לשילוב שהשתתפוOECD-הנוגעים

 מדדים בשני מורים–במחקר. והשתתפות למקצוע ההצטרפות עם בנושא מורים מוכנות

בנושא מדדים–בפיתוחמקצועי ובשני צורך–הדברמשקףתמונהחיוביתיותרבישראל,

דיגיטלית בטכנולוגיה מחסור ומנהליםהמדווחיםעל בנושא מוריםבפיתוחמקצועי רבשל

-הדברמשקףתמונהשליליתיותרבישראלבהשוואהלמדינותה–כחסםלהוראהאיכותית
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OECDלהלןעיקריהממצאיםשהוצגובדוחוהמלצותהנגזרותמהם,תוךהתמקדותבהקשר.

שלמערכתהחינוךבישראל:

בממוצע המקביל לשיעור דומה בהכשרתם הנושא הכללת על המדווחים המורים שיעור

המדווחOECD-מדינותה ושיעור גבוה, המקצוע מוכנותבנושאבעתהכניסהבשערי יםעל

לסייעביכולתםשלהמוריםמסוגלותהתחושתועםזאת,בישראל(.32 לוח)במעטבישראל

OECD-נמוכהבהשוואהלממוצעמדינותהדיגיטליתטכנולוגיהבאמצעותללמודלתלמידים

בנושא,(.25 תרשים) אומנםיותרמוריםבישראלמדווחיםעלהשתתפותבפיתוחמקצועי

מדינותה מוריםבישראל36 תרשים)OECD -בהשוואהלעמיתיהםבממוצע יותר גם אך ,)

דיווחובשיעוריםכזהצורךעל(.38 תרשים)זהמדווחיםעלצורךרבבפיתוחמקצועיבנושא

גם במידומים מקצועישהשתתפו פיתוח מיוגםבנושא השתתפו שלא )ראו פרק -תתבו

 10.1 שמה(, ומתמשכת גבוהה דרישה על למעיד זוכה שאינה לנוכחמענה גם מספק

עלאףההבדליםשנרשמובחלקמןהמדדים.פיתוחמקצועיבנושאהשתתפותבפעילויותל

ה ומדינות ישראל בין המוריםOECD-לעיל בשיעורי ממש של הבדל ביניהם נמצא לא ,

 תרשים)המדווחיםעלשימושתדירבפרקטיקותהמאפשרותלתלמידיםלהשתמשבתקשוב

כלומרבמידתהיישוםשלהפרקטיקותהרלוונטיותבכיתתהלימוד(27 מחקר., מחזורי בין

 השתתפות2018-ו2013טאליס על המדווחים המורים בשיעור הן עלייה מגמת נרשמה

בנושא'שילובתקשובלצ )בפעילויותלפיתוחמקצועי הוראה' בשיעור37 תרשיםורכי והן ,)

הוראה'. לצורכי 'מיומנויותתקשוב בנושא מקצועי בפיתוח רב צורך על המדווחים המורים

ביןשנימחזוריהמחקר,שיעורהמוריםהמיישמיםבתדירותגבוההפעילויותוחשובאףיותר:

-ב19%-שולשכמעט)משימושבתקשובלהכנתעבודהאופרויקטהמאפשרותלתלמידים

.עלייהחדהזובשיעוריהדיווחעלהפרקטיקההיאהגדולהביותר(2018-ב52%-ל2013

ה וגם בישראל, הפרקטיקות לכל עלייהבהשוואה זוהגדולה בפרקטיקה בשימוש ביותר

ל במחקרבהשוואה שהשתתפו המדינות כל שמורים.(9.1 פרק -תת)ראו מעיד הדבר

בתדירות מיושם והדבר בלמידה, תקשוב לשלב ממש של אפשרויות לתלמידים מזמנים

גבוהה,לפחותעלסמךהדיווחהעצמישלהמורים.

למ דרכם בראשית המורים בין ניכר הבדל על לעמוד חשוב זה הוותיקיםבהקשר ורים

בנושא. מסוגלות ותחושת מקצועי בפיתוח צורך הכשרה, של 'בהיבטים שימושהנושא

הוראה לצורכי 'בתקשוב של הפורמלית ובהשכלה בהכשרה פחות ותיקים,נפוץ מורים

בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם

כידיווחוותיקיםהומוריםשיעורנמוךבהרבהמקרבהכשנשאלועלתחילתדרכםהמקצועית,

בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם)ראו,להתמודדעםתקשובבהוראהחשומוכניםדיהצורך

תחושת המוכנות להוראה 7.2 פרק -תת גם תחושת(. חשים ותיקים מורים פחות כיום,

מוריםלבהשוואה,מסוגלותלסייעלתלמידיםללמודבאמצעותשימושבטכנולוגיהדיגיטלית

תחושת מסוגלות והקשר לוותק בהוראה 8.2 פרק -תת)ראודרכםבראשית (.34 לוחוכן

 אף הוותיקיםהעל המורים שיעור כי נמצא המסוגלות בתחושת בתדירותפער המיישמים

עבודות/פרויקטיםגבוההפרקטיקותהמאפשרותלתלמידיםלהשתמשבתקשובבעתהכנת

פרקטיקות  9.1 פרק -תתדומהלשיעורהמקבילבקרבהמוריםבראשיתדרכם)ראובכיתה

(.הוראה

 הוא זה רבתחום צורך שציינו הוותיקים המורים שיעור שבהם בלבד תחומים משני אחד

 16.5 פרק-תתשציינוזאת)ראולהתפתחבתחוםאיננונופלמשיעורהמוריםבראשיתדרכם

מוריםותיקיםפיתוח מקצועי של מורים יותרשל נמוך כמעטבכלהתחומיםשיעור קרי ,)

של זה בנושא אך דרכם, בראשית למורים בהשוואה מקצועי, בפיתוח רב צורך מציינים

 הוותיקים המורים דומים. השיעורים הוראה' לצורכי בתקשוב יותר'שימוש משתתפים
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 בפעילויותלקידום ופיתוח 'מיומנויותתקשובמקצועי בנושא )ראו הוראה'  פרק-תתלצורכי

16.5 ייתכןכיהדברתרםלכךשכיוםהפערביןמוריםבראשית.(פיתוח מקצועי של מורים

יחסית, דרכםלמוריםותיקיםבתחושתהמסוגלותבנושאשימושבטכנולוגיהדיגיטליתקטן

בעודהפערביניהםבמוכנותלשימושבתקשובבהוראהעםהכניסהלתפקידהיהגדולמאוד.

בנושא ותיקים מורים של המסוגלות שתחושת ייתכן ידעכלומר, על הנשענת התקשוב,

תחושת ואילו בנושא, מקצועי בפיתוח בהשתתפות ניכרת במידה נתמכת ומיומנויות,

הכניסה קודם בהכשרתם בעיקר נתמכת זה בנושא דרכם בראשית מורים של המסוגלות

למקצוע.

בטכנולוגיה שמחסור מציינים בישראל המנהלים מקרב יותר גבוהים שיעורים ועוד, זאת

ועלכןאין(,67 תרשים)לית)וגםבגישהלאינטרנט(מהוויםחסמיםלהוראהאיכותיתדיגיט

מדינותה לממוצע בהשוואה בישראל, מורים יותר הרבה יחסי שבאופן ,OECD-זהמפתיע

(.69 תרשיםנותניםעדיפותוקדימותלהשקעהכספיתבתקשובכאמצעילשיפורפניהחינוך)

בטכנולוגיה מחסור השפעת של זה בהיבט שחל הרב השיפור את לציין חשוב זאת עם

 ובתשתיות, )דיגיטלית הקודם המחקר למחזור מ68 תרשיםבהשוואה ירידה -ב59%-(:

–בשיעורהמנהליםשלדעתםמחסורבטכנולוגיהדיגיטליתלהוראה2018-ב40%-ל2013

-ב34%-ל2013-ב50%-הספר,וירידהמפוגעבאיכותההוראהבבית–מחשביםותוכנות

בשיעורהמנהליםשלתפיסתםגישהמוגבלתלאינטרנטפוגעתבאיכותההוראה.2018



 הכשרת מורים ופיתוח מקצועי

ומנהליםבנספחש91 לוחב מורים להכשרת הנוגעים נבחרים מדדים מספר מרוכזים

ולפיתוחמקצועי,תוךפירוטהמדינותהשונות.בישראל,שלושהמהמדדיםהנוגעיםלהכשרת

ה מדינות בממוצע המקבילים למדדים בהשוואה גבוהים מקצועי ולפיתוח OECD-מורים

 מדדים בשני במחקר. לפ–שהשתתפו בפעילויות והשתתפותהשתתפות מקצועי יתוח

למוריםבראשיתדרכם ואילו–בפעילויותליווי הדברמשקףתמונהחיוביתיותרבישראל,

השתתפותמנהליםבתוכניותלמנהיגותחינוכיתהדברמשקףתמונהשליליתיותר-במדדאי

התמקדות תוך מהם, הנגזרות והמלצות בדוח שהוצגו הממצאים עיקרי להלן בישראל.

החינוךבישראל:במערכת

בתוכניותלהכשרתמורים,טרםכניסתםבשעריהמקצוע,המועמדיםלהוראהלארקזוכים

תפיסותיהם גם אלא בתפקידם, אותם שישרתו והמיומנויות הידע בסיס את לרכוש

המקצוע כלפי להוראהועמדותיהם הכניסה עם ומתפתחות מתגבשות והן מתעצבות,

וה כמחציתמהמוריםבכיתותז'והתקדמותהפיתוחהמקצועי בישראלהםבעלי-קריירה. ט'

-תוארשניויותר,ושארהמוריםמרביתםבעליתוארראשון,וזאתבדומהלממוצעמדינותה

OECD6 תרשיםו5לוח ) כך, נוסףעל בישראל-מרביתהמוריםהמלמדיםבכיתותז'(. ט'

 הוראהלהכשרתמוריםתוכניותהשלימו מסלולי )כמעט–או הוסמכו44%מחציתמהם )

הוכשרו(25%מוריםבמתכונתמשולבתבמכללתלחינוך,רבע)להוראהבתוכניתלהכשרת

דו -במתכונת בתוכנית הוכשרו דומה ושיעור באוניברסיטה, אקדמאיםלשלבית הסבת

),להוראה במכללהלחינוךהכוללהשלמהבתחוםהתוכן ואםבתוכנית18%אםבמסלול )

.(6לוח )(6%)לקראתתוארמוסמךבהוראה

מממצאיהמחקרעולהכיהכשרהבנושאנתוןאובפרקטיקהמסוימתקודםהכניסהלתפקיד

יותר גבוהה ומסוגלות מוכנות בתפיסת קשורים התפקיד במהלך בהם מקצועי פיתוח או

ישנושאים עודנמצאכי וליישםאתהפרקטיקהשבמוקד. בנושאובנטייהרבהיותרלאמץ

מקצוע לפיתוח בפעילויות נפוצים ביקוש–י בשל ואם המערכת מצד גבוה היצע בשל אם
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אףשהםנפוציםמאודגםבהכשרתהמוריםקודםכניסתםלתפקיד,–גבוהמצדהמורים

(.36 תרשיםו23 תרשים)כגון'ידע,הבנהוכישוריםפדגוגייםבתחוםהדעתשהמורהמלמד'

תרבותית-ו'הוראהבסביבהרב'הוראתכישורילמידהחוציתחומים'גוןלעומתזאת,נושאיםכ

לשונית'נפוציםפחותהןבהכשרתמוריםוהןבפעילויותלפיתוחמקצועי.-אורב

ככללנמצאכיבישראלמדרגהנושאיםשנכללובהכשרתהמוריםדומהלמדרגהנושאיםלפי

 לתפקידם נכנסו עת להוראתם המורים שככל(.23 תרשים)מוכנות היא הדבר משמעות

כךשיעורגבוהיותר נושאמסויםנכללבהכשרתם, כי ששיעורגבוהיותרשלמוריםדיווחו

שלמוריםדיווחועלמוכנותלהוראהבנושא.הנושאיםהשכיחיםפחותבהכשרתמוריםהם

'מעקבאחרההתפתחותוהלמידהשלהתלמידים','שימושבתקשובלצורכיהוראה'ו'הוראה

בנושאיםאלונמוכהיותר.בשנילשונית',וגםהמוכנותלהוראה-תרבותיתאורב-בסביבהרב

הנושאיםהראשונים,שיעורהמוריםשדיווחועלהיעדרמוכנותאףשהנושאנכללבהכשרתם

הואהגבוהביותר,וכךגםבנושא'התנהגותתלמידיםבניהולכיתה'.הדברמצביעעלצורך

שלנושאיםאלובהכשרתמורים,וכןבטיובדרכיההכשרהבנושאיםאלו.בשילובנרחביותר

בין היחיד-במבט הוא התלמידים' של והלמידה ההתפתחות אחר 'מעקב הנושא לאומי,

,ולעומתOECD-שהכללתובהכשרותמוריםבישראלנמוכהיותרבהשוואהלממוצעמדינותה

הרבהיותרבהכשרותמוריםבישראל,זאתהנושא'הוראהבכיתההטרוגנית'לארקמשולב

אלאגםהמוכנותבוגבוהההרבהיותרבישראל.

תהיה מעברלנושאיםעצמםישחשיבותרבהלכךשלהשתתפותבפעילותלפיתוחמקצועי

כ ההוראה. על לטובה והשפעה בפעילות80%-משמעות שהשתתפו בישראל המורים מן

-יתותורמת,בדומהלשיעורםבממוצעמדינותהלפיתוחמקצועידיווחועלפעילותמשמעות

OECDהמאפייניםהבולטיםשלפעילויותאלוהםמיקודבתוכןוהתבססותעללמידהפעילה,.

(.35 תרשים)ובישראלמושםמשקלרבגםעלפעילותממושכתומתמשכת

שיעורהמנהליםבעליתוארשניואףיותרגבוהבישראלמהשיעורהמקבילבממוצעמדינות

(.חלקהארישלהמנהליםבישראלעברוקורסאותוכניתלהכשרתמנהלים7 לוח)OECD-ה

מדינותה בממוצע המקביל לשיעור דומה )שיעורם חינוכי בִמנהל קורס ופחותOECD-או ,)

בה נמוך )שיעורם חינוכית למנהיגות בתוכנית השתתפו המהם במדינות לממוצע -שוואה

OECDלממוצע בהשוואה נמוך )שיעורם לתפקיד שהתמנו לפני כן עשו מהם חלק רק .)

ה בשנה8 תרשיםו 8 לוח)(OECD-במדינות השתתפו המנהלים כל כמעט זאת, לצד .)

(,ובכללזהקורסים45 לוחלפיתוחמקצועי)שקדמהלעריכתהסקרלפחותבפעילותאחת

עיון ימי מנהלים, של מקצועיות בקהילות ובעיקר פורמליות, הסמכה ותוכניות במנהיגות

םכך,מנהליםמפציםעלמחסורבהכשרהייעודיתוהשתלמויותוקריאתספרותמקצועית.א

מוגברת השתתפות באמצעות וזאת לתפקיד, כניסתם קודם ומנהיגות ניהול בתחומי

בתוכניותייעודיותובפיתוחמקצועילאחרכניסתםלתפקיד.

אםכחלקמקהילות וליווי, נוסףלתמיכהבמנהליםהואהשתתפותבפעילויותחניכה אפיק

מנהליםואםבאמצעותהדרכהשלעמיתיםמנוסים,שבהןחולקיםומשתפיםמקצועיותשל

מידענצבר,ניסיון,הצלחותוהתמודדותעםאתגרים.השתתפותמנהליםבשתיפעילויותאלו

.(42 תרשים)OECD-לפיתוחמקצועישכיחהיותרבישראלבהשוואהלממוצעמדינותה

בפעילויות להשתתף תמריץ להם אין כי מציינים ומהמנהלים מהמורים כמחצית בישראל,

ושיעורדומהמקרב מתנגשותבשעותהעבודהשלהם, פעילויותאלו כי או לפיתוחמקצועי

המוריםורבעמןהמנהליםציינוגםשאיןלהםזמןלפעילויותלפיתוחמקצועיבשלמחויבויות

מהחסמ שניים משפחתיות. הללו מחויבויות–ים בשל זמן והיעדר תמריצים היעדר

 ה–משפחתיות מדינות לממוצע בהשוואה בישראל יותר מוריםOECD-נפוצים בקרב הן ,

(.44 תרשים(והןבקרבמנהלים)39 תרשים)
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 מורים בראשית דרכם

הראשונים צעדיהם את עושים מורים שבה דרכםהתקופה להמשך קריטית במקצוע

ברמה הן ולחיזוקים לתמיכה נצרכים גם הם זו בתקופה בהוראה. שלהם ולהתמדה

המקצועית)אפקטיביותבהוראה,התמודדותעםאתגרים(והןברמההאישית)רווחה,שיעור

המוטיבציה(.לאבכדיעזיבתהמקצועבשניםהראשונותלהוראההיאתופעהידועהונפוצה

ותמסוימות,ובכללןישראל.במדינ

במדינותרבותמוריםבראשיתדרכםמושמיםבמידהרבהיותרובמכווןלבתיספרמאתגרים

הדברכךבישראל) אךאין ועםזאתגם(.73 לוחיותרמבחינתהרקעוהרכבהתלמידים,

בישראלמוריםבראשיתדרכםנוטיםלגלותשביעותרצוןנמוכהיותרמעמיתיהםהוותיקים,

(.18 תרשיםהןמבחינתהבחירהבמקצועוהןמבחינתהרצוןלעבורלביתספראחר)

במורים )או דרכם בראשית במורים לתמיכה המרכזיים האמצעים אחד הן ליווי פעילויות

רשמיותלמוריםבראשיתדרכם הנגישותשלפעילויותליווי חדשיםבתפקיד/בביתהספר(.

 מדינות לממוצע בהשוואה בישראל השתתפותם75 לוח)OECD-הגבוהה גם וכך ,)

בשנתםהראשונהבמקצוע) בהשוואהלמ76 לוחבפעילויותאלו כי לציין מעניין -דינותה(.

OECDאמצעיםהמערביםאינטראקציותעםהמנהל בישראלנפוציםיותרבפעילויותהליווי ,

אועםמוריםמנוסים)הדרכה,פגישות,ובעיקרהוראהבצוות(וכןהשתלמויות)פניםאלפנים

אךדווקאשיתוףפעולהעםמוריםחדשיםנפוץפחותבישראל  תרשים)ובעיקרמקוונות(,

שיתוףהיכוללהעניקתמיכהואמפתיהביןמוריםהחולקיםניסיוןדומהוקשייםדומים.–(72

ה מדינות לממוצע בהשוואה בישראל, יותר נפוצות הנחיה פעילויות ובעיקרOECD-גם ,

(.74 תרשיםו 79 לוחדרכם)למוריםבראשית

אפיקנוסףלתמיכהבמוריםבראשיתדרכםהואשיתוףפעולהעםמוריםאחרים,ובכללזה

דרכם בראשית המורים שיעורי בין הבדל נמצא לא בישראל אומנם בונה. משוב קבלת

אך יותר, הוותיקים המורים לבין משוב במקורותשקיבלו מאלו אלו נבדלים הם כי נמצא

(.כך,משובהמבוססעלצפייהבשיעורנפוץיותר57 תרשים)נשעןעליהםהמידעשהמשוב

משובהמב ואילו הערכהבקרבמוריםבראשיתדרכם, תלמידיםאו וססעלעדויותמהישגי

יותר אף דרכם, בראשית מורים יותר, אף חשוב ותיקים. מורים בקרב יותר נפוץ עצמית

השפעהוכיהייתהלוממוריםותיקים,מוצאיםכיהמשובשקיבלוהיהבעלמשמעותעבורם

(.58 תרשים)שלהםההוראהעלחיובית

ועומסעלתתביקורתש שמּו לאחר ההוראה עומס בישראל קבוע, המשרהשמוחזק היקף

(. 16.2פרק -תתהעבודהבכללשלמוריםבראשיתדרכםדומיםלאלושלמוריםותיקים)ראו

למורים בהשוואה קטן דרכם בראשית מורים של השבועי ההוראה שעות היקף לכאורה

אךהדברנובעבעיקרמהעסקהבחלקיותמשרה.(,71 תרשים)ותיקים

פרקטיקות: שתי של בהקשר ותיקים למורים דרכם בראשית מורים בין הבדלים נמצאו

ב יותר נמוכה מסוגלות תחושת דרכם בראשית למורים לתלמידיםםיכולתהאחת, לסייע

(,ומתוךכךגםשיעורנמוךיותרשלמוריםבראשית26 תרשים)ביקורתיתחשיבהלחשוב

,חשיבהביקורתית'פרקטיקה'מתןמשימותהמצריכותדרכםמיישמיםבתדירותגבוההאתה

) משמעותית למידה לקידום פרקטיקות עם הנמנית נוגעת;(9.1 פרק -תתראו השנייה

דרך26 תרשיםהחלמתחושתמסוגלותנמוכהיותר)–להיבטיםשוניםשלניהולכיתה ,)

 תלמידים)ראו ועד9.1 פרק -תתשימושמוגברבפרקטיקותלניהולכיתההנוגעותלריסון ,)

(,וכןהקצאתזמןרביותרלניהול 4.2פרק -תתדיווחיםרביםיותרעלבעיותמשמעת)ראו

 למוריםבראשיתדרכם61 לוחו4.2 פרק -תתכיתהומועטיותרלהוראה)ראו מקובלכי .)

נדרשזמןרביותרלהיערךכראוילקראתהוראה,לתכנןולבנותמערכישיעור,וכדומה.
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 גיוס כוחות הוראה איכותיים ושימורם במערכת

 מערכותחילאחדהאתגריםהמרכזייםהניצבים כוחותאיכותייםלהוראה,פני גיוס הוא נוך

שימורםבמערכתלאורךזמןתוךושישבידםהידעוהמיומנויותהנדרשותבמקצוע,מיבחירת

ל הזדמנויות בחינלוהתפתחותמתן מקצועי. שלקידום ההוראהתהעדפה בתחום קריירה

והשיקוליםבהחלטהלהיותמורהשופכיםאורעלגורמיהמשיכהלמקצוע.

כ 60%-בישראל, הוראה כי ציינו המורים מן בבחירתהעדהייתה שלהם הראשונה פה

שיעורזהנמוך.(18 לוח)OECD-ממוצעמדינותההקריירה,שיעורנמוךבמעטבהשוואהל

יותר דרכם בראשית מורים לבקרב בהשוואה ותיקים מורים העדפה  5.1 פרק -תת)ראו

במקצוענוטיםם.מוריםשהוראההיאהבחירההראשונהשלה(בבחירה בהוראה כקריירה

יו יותר.להיות גבוהה עצמית חוללות תחושת ובעלי בהוראה מעבודתם רצון שבעי תר

) שיקוליםהנוגעיםלהגשמהעצמיתםרוב(,15 תרשיםבישראל המכריעשלהמוריםציינו

כבאמצעות לחברה ותרומה הציבור שירות מוריםגורמים להיות בהחלטתם ;מכריעים

ב זמנים, )לוח במקצוע העסקה תנאי ציינו מהם רבעים תעיכשלושה ורקטחון סוקתי(,

הגורםהאחרוןנמוךיותרבקרבמוריםבבתיספר.מחציתםציינומאפייניםכלכליים)הכנסה(

 עברית דוברי ספר לבתי בהשוואה ערבית. עלדוברי במדינות רוב, שיעורשפי גבוהבהן

העסקהכשיקוליםמרכזייםבבחירהבמקצועמקרב השכרותנאי אתמרכיבי ,המוריםציינו

המקצועזוכהלהערכהרבהבחברה,והןגםמדינותבעלותהישגיםגבוהיםיחסיתבמבחני

PISAשעידוד מכאן קבלהו–העוסקיםבהוראהשלהתמקצעותה. מבחינתתנאי פיתוחהן

עשוילתרוםגםלשיפור–מןהמערכתהםהתנאיםוהיחסהמוענקיםלוהןמבחינתמקצועי

וריםממקצועיוקרתיומוערךבחברה.שיפורשכרהכההוראההישגיהתלמידיםוגםלמיצוב

(.69 תרשיםהשפה)שנימגזריבהואהגורםהזוכהלתעדוףהראשוןבמעלהבקרבמורים

שהביעו בישראל ומנהלים מורים יחסיתשל הנמוך לנוכחהשיעור מפתיע איננו זה ממצא

שכר )מלבד בכלל ההעסקה ומתנאי משכרם רצון לשיעורים(שביעות בהשוואה וזאת ,

ה מדינות בממוצע 22 תרשיםו21 תרשים)OECD-המקבילים משנה(. מקבל זה היבט

מורי בקרב בעיקר נמוכה בישראל מהשכר הרצון שביעות שכן דרכם,חשיבות בראשית ם

דוברי ספר בבתי מורים בקרב שאת ביתר ניכר זה ופער יותר, ותיקים למורים בהשוואה

שביעות29 לוחעברית) החוזה)מלבדשכר(, מתנאי הנוגעלשביעותרצון שבכל מעניין .)

ממנה גבוהה ואף ותיקים מורים של לזו דומה בישראל דרכם בראשית מורים של הרצון

ט'בישראלדומהלשכר-'במקצת.בהקשרשלשכרהמוריםחשובלצייןכישכרםבכיתותז

ה במדינות המוריםOECD-עמיתיהם בשכר ניכר שיפור חל האחרונות בשנים כאמור, .

במחקרטאליס עודנמצאו ואחרות. היתרבשלרפורמותדוגמת"אופקחדש" בין בישראל,

ייחוסחשיבותלשיפורשכרהשיקוליםבהחלטהלהצטרףלהוראהקשריםמורכביםבין לבין

.,ובפרט'זרקורעלשיפורשכרהמורים'(15.2 פרק -תתמורים)ראוה

היבטיםאלושלגיוסכוחותהוראהושימורהאיכותייםשבהםבמערכתנעשיםחשוביםיותר

במערכותחינוךשישבהןשיעורגבוהבמיוחדשלמוריםמבוגרים.לדוגמה,בבתיספרדוברי

המוריםשגילם 50עבריתשיעור דוברי ספר בבתי משיעורם כפול )ויותר (,3לוח ערבית

שיעור ערביתיותרו60שגילםמנהליםהואילו ספרדוברי ספרכפולבבתי משיעורםבבתי

 ישל4לוח עברית)דוברי יותר בהקשררחב מאפייניםדמוגרפייםנוספיםהביא(. בחשבון

הןבשיקוליםבבחירתהמקצוע,הןבייחוסחשיבותלשיפורמגדר.נשיםוגבריםנבדליםגוןכ

גבריםמהווים–רניכרבישראלבשכרוהןבאפשרויותהקידוםלעמדותניהולביתספר,והדב

ז' בכיתות בהוראה העוסקים מן במיוחד-כרבע ניכר והפער המנהלים, מן כמחצית אך ט'

(.3תרשים ערבית)בבתיספרדוברי
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 הדברים, בפתח רבהאובינוניתחשיבותייחסוהמוריםשלהאריחלקבישראלכאמור

והרבהפחות,הציבורולתרומהלחברהשירותבאמצעותעצמיתלהגשמההנוגעיםלשיקולים

ההוראהבמקצועהעסקהותנאיכלכלייםלמאפייניםהנוגעיםלשיקוליםחשיבותייחסומורים

מרכיבמרכזי.(15 תרשים) שהשיקוליםהנוגעיםלתרומהלחברההיו מי במחקרנמצאכי

לאורך בפעילויותלפיתוחמקצועי מעמיתיהםלהשתתף יותר נטו להיותמורים בהחלטתם

לאורךזמן.היותהמורהלומדמאפייןחיוניוהכרחיל–הקריירהשלהם



 הוראה בכיתות הטרוגניות עם שונות ביכולות של תלמידים ובצורכיהם

המוריםנדרשיםלהוראהבסביבותמגוונותובכיתותהטרוגניותמבחינתהרכבהתלמידים.

לאומישםדגשעלכיתותבעלותהרכבמגווןשלתלמידיםמבחינתרקע-הביןמחקרטאליס

קרי התלמידים, של ביכולות שונות של בהיבטים מתמקד וגם )שפתי(, ולשוני תרבותי

מרוכזיםמספרמדדיםבנספח ש 87 לוחתלמידיםעםצרכיםמיוחדיםותלמידיםמחוננים.ב

נבחריםהנוגעיםלהוראהבכיתותהטרוגניותמבחינתהיכולותוהצרכיםשלהתלמידים.

,נרשמוOECD-:אומנםבישראל,בהשוואהלממוצעבמדינותהתלמידיםעםצרכיםמיוחדים

בבתיספרעתיריתלמידיםעםצרכיםמיוחדיםשיעוריםגבוהיםיחסיתשלמוריםהמלמדים

,מבוססעלדיווחימנהלים(,אךשיעוריהמוריםהמלמדיםבכיתותמרובותתלמידים14 לוח)

מבוסס,87 לוח)OECD-המקביליםבממוצעמדינותהעםצרכיםמיוחדיםדומיםלשיעורים

פחות הנפוצים מהנושאים הוא מיוחדים' צרכים עם לתלמידים 'הוראה מורים(. דיווחי על

נושאיםבלבדשבהםשיעוריםגבוהים וגםאחדמשני בישראל, בפעילויותלפיתוחמקצועי

ה מדינות בממוצע מורים של לישראל,OECD-יותר בהשוואה השתתפות, על דיווחו

 צורךרב(.36 תרשים)בפעילויותלפיתוחמקצועי שיעורהמוריםבישראלשהביעו מאידך,

וגם בישראל האחרים לנושאים בהשוואה גם מהגבוהים, הוא זה בנושא מקצועי בפיתוח

(.בשיעורזהגםנרשמהעלייהמובהקתבין38 תרשים)OECD-בהשוואהלממוצעמדינותה

.שיעוריםגבוהיםיותרשלמנהליםבישראלמציינים2013לעומת2018-מחזוריהמחקר

 מיוחדים צרכים עם תלמידים עם בעבודה מיומנים במורים להוראההואשמחסור חסם

(.67 תרשיםאיכותית)

:הנושא'הוראהבכיתההטרוגנית',שלרובנתפסבהקשרשליכולותהוראהבכיתההטרוגנית

בהכשרות יותר נפוץ גם וצרכים, רקע של בהקשר מכך ופחות תלמידים של קוגניטיביות

י גבוהה בו המוכנות וגם בישראל המורים מדינות לממוצע בהשוואה בישראל OECD-ותר

בישראל,36 תרשים) מורים לטובת הם ביותר הגדולים הפערים זה בנושא למעשה, .)

מבחינתהכללתהנושאבהכשרתמוריםומוכנותבנושא,בהשוואהלמוריםבממוצעמדינות

.OECD-ה



 ביעות הרצון של מוריםטיפוח ההגשמה והסיפוק המקצועיים ככלי להגברת ש

הואביסוסהקשרביןשביעותרצון)נמוכה(2018אחדהממצאיםהחשוביםבמחקרטאליס

מדינות,ובהןישראל,נמצאכי44-לביןהסכנהשלנשירה,קריכוונותלעזובאתהמקצוע.ב

פוחתיםהסיכוייםשבכוונתםלעזובאת כך יותר, המוריםגבוהה של ששביעותהרצון ככל

ההוראה.עלכןהגברהשלשביעותהרצוןשלהמוריםושלתחושתההגשמהוהסיפוקשהם

כוחות לשמר חינוך מערכות של ואמצעי וגם עצמה בפני מטרה גם היא בעבודתם חווים

בעיקרמהיבטים שלהמוריםבישראלגבוהה, רמתשביעותהרצון ככלל, הוראהאיכותיים.

פחותמכךמהמקצועעצמו,ובשיעוריםהדומיםלממוצעהנוגעיםלעבודהבביתהספרומעט
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שביעותהרצוןשלהמנהליםגבוההאףיותר,ובדומהלמורים(.16 תרשים)OECD-מדינותה

בישראל בעיקרמהיבטיםהנוגעיםלעבודהבביתהספרומעטפחותמכךמהמקצועעצמו.

-ממוצעמדינותהשיעורהמנהליםהמדווחיםעלשביעותרצוןגבוהמעטמהשיעורהמקבילב

OECD(.19 תרשים)

אצל והגשמה ותחושתסיפוק רצון הגורמיםהקשוריםלשביעות על לעמוד ישטעם כן על

והעיקרייםשבהםמרוכזים שביעותרצון, גורמיםובין מגוון הקשרבין במחקרנבחן מורים.

.אפשרלסווגגורמיםאלולמספרמנופים)בראייהכוללניתהנשענתעלבנספחש93 לוחב

הממצאיםשלכללהמדינותשהשתתפובמחקר(למעןהגברתשביעותרצונםשלהמורים:

 מוטיבציהעםמועמדיםבחירת ראשונהחזקהפנימית העדפה בהוראה שרואים

;לקריירה,ובפרטקריירהארוכתטווח

 מועמדיםבעליגישהשללומדלאורךהחייםהשואפיםלהתפתחולהתמקצע,אשרשמים

בישראל(עלדגש מובהקים אינם אלו )היבטים והנחיה ליווי בפעילויות השתתפות

;מקצועיובפעילויותמשמעותיותשלפיתוח

 עבודהאיתנ לחץ( גורמי וכןהמוריםלרווחתםמישתורספריביתואקלים)הפחתת ,

;הערכהמצדהחברהכלפיהמקצוע

 וכבודהדדיביןמוריםוכןאוטונומיהכיתתית.אמון,שיתוףתחושתשלהחשיבות

להתחשב במדיניותהעדיפויותובסדריהלאומיבהקשרחשוב כל, בין הקשר בעוצמת וכן

המחקרמנוףלבין שעולהממצאי כפי אתההתאמהשל.שביעותהרצון, גםלבחון חשוב

המנופיםלצרכיםשלקבוצותמוריםשונותהנבדלותזומזובמאפייניהן.



 קידום תחושת ההגשמה והסיפוק המקצועיים באמצעות תחושת מסוגלות גבוהה

א המוריםחשובהלשםשימורהמוריםבמקצוע, לאגםשיפורלארקתחושתהרווחהשל

תחושתההגשמהוהסיפוקשהםשואביםמןההוראה.ככלשהמניעיםהמרכזייםשלמורים

הציבור,לתרומהלחברהשירותבאמצעותעצמיתלהצטרףלמקצוענוגעיםלתחושתהגשמה

והשפעהעלהתפתחותםשלילדים,עלמערכותחינוךלשאוףלקדםאתתחושתהמסוגלות

המ של העצמית ביכולותוהחוללות וביטחון גבוהה מסוגלות תחושת המגלים מורים ורים.

יותר רבה ומחויבות יותר גבוהה רצון שביעות לגלות נוטים וביעילותה שלהם ההוראה

המסוגלות תחושת של חשיבותה על שמעיד מה משחיקה, פחות ומושפעים לעבודתם

לרווחתהמורים.

לתחו הקשורים הגורמים על לעמוד טעם יש כן שלעל העצמית והחוללות המסוגלות שת

שבהם והעיקריים מסוגלות, תחושת ובין גורמים מגוון בין הקשר נבחן במחקר מורים.

ב קשוריםשבנספח94 לוחמרוכזים שנמצאו הגורמים בין רב דמיון יש כי לציין ראוי .

) קשוריםלשביעותרצון הגורמיםשנמצאו (,בנספח93 לוחלתחושתמסוגלותעצמיתלבין

מסביבת רצון שביעות בין חיובי קשר קרי לזה, זה קשורים נמצאו אלו משתנים שני וגם

העבודההביתספריתומןהמקצועוביןתחושתמסוגלותעצמית.ועםזאתאפשרלסווגלצדם

שלכללהמדינותשהשתתפומספרמנופיםנוספים)בראייהכוללניתהנשענתעלהממצאים

במחקר(למעןהגברתתחושתהמסוגלותשלהמורים:

 בישראל(, מובהקים אינם אלו )היבטים ההעסקה חוזה של לתנאים הנוגעים היבטים

 ;חוזהקבועאוזמני(והיקףהמשרה)מלאהאוחלקית(מבחינתהביטחוןהתעסוקתי)

 האקליםהכיתתיהמשמעתי; 
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  השתתפות ובפרטההשפעותשל פעילויותאלו, של והתוכן בפעילויותלפיתוחמקצועי

פעילויותשכללואתהתכניםהבאים:שֹונּותביןתלמידיםבכיתה,ניהולכיתהוהתנהגות

תלמידים.

שיעורםיותרבוהשגככל–בישראלובמדינותרבותנמצאוגםקשריםעםמאפייניםכיתתיים

תחושתהמסוגלותשלהמוריםנמוכהכך,בכיתהתמבחינהלימודימשיגים-שלתלמידיםתת

מחוננים תלמידים של שיעורם עם נמצא הפוך )קשר שלבכיתהיותר מאפיינים עם וכן ,)

כךתחושתהמסוגלותשלוגבוההיותר.יותרככלשהמורהותיק:המורה

 רצון, בשביעות העוסק קודם, בסעיף להאמור קידוםבנוגע של בהקשר גם תקף מנופים

ישלתתאתהדעתגםלמנופיםהנוגעיםלהשמת מוריםמנוסיםובעליתחושתהמסוגלות.

 וכן והתנהגותם, התלמידים הרכב מבחינת מאתגרות לכיתות מתאימה יתהפנילהכשרה

מוריםשנדרשיםלהתמודדעםכיתותמאתגרותלפעילויותמתאימותלפיתוחמקצועיותמיכה

בהם.

 


