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 ההוראה והניהולת וומשר מנהליםהמורים והפרופיל  .2

 מרכזי תפקיד בלמורים חינוךמערכתכל שכן , עלמופקדיםהם ומשפיעים ההוראה על

 בלמידה. התלמידים שוניםוהיבטיםהמוריםכימלמדהעדכניהחינוכיהמחקרמעורבות

אצללמידהעלהמשפיעיםביותרהחשוביםהגורמיםהםהכשרהלולהוראההקשורים ה

תלמידים נמנםע. אלו הערכהיםגורמים ושיטות הוראה אסטרטגיות הוראה, פרקטיקות

ופיתוח הכשרה לצד לקידוםהמופעלותבכיתה, ולתאריםמתקדמיםתרומה גםלהכשרה .

ומשפיעיםעלסביבתהעבודהשלהמוריםמופקדיםמנהליםההמורים,נוסףעל1ההוראה.

עליה תהליכי בקידום מרכזי תפקיד להם ויש וה, אתההוראה להבין חשוב לכן למידה.

שלההליךהחינוכי.לסטטוסהעומדים,הפרופילשלהמוריםוהמנהלים בכלמדינהבחזיתו

 לשל בחוזה העסקה או קביעות קרי המורה, העסקת פרק חשיבות קצוב, בביטחוןזמן

מחויבות על ללמד עשוי והמנהל המורה המשרהשל והיקף המורה, של עלוםהתעסוקתי

לתפקידם.שהםמייחסיםחשיבותה

 ט' ומנהלי בתי הספר-פרופיל המורים בכיתות ז' .2.1

מגדר

מהמורים76%כשלושהרבעים) 'ט-'בכיתותז( שיעורזה1 תרשיםהםנשים)בישראל (.

 במדינותגבוה (68%)OECD-המהממוצע . הנשים שיעור המורים בקרב יותר בבתיגבוה

 עברית דוברי 78%)ספר ל( ערביתבהשוואה דוברי ספר )67%)בתי מתוך(.1לוח (

בלטביה) הנשיםבקרבהמוריםגבוהבמיוחד שיעור במחקר, (,89%המדינותשהשתתפו

) וליטא מהמורים85%רוסיה ממחצית פחות מהוות הן ביפן רק זאת ולעומת אחת(, כל

(.42%)

 המדינות  כלל – ט'-המורים בכיתות ז'בקרב הנשים  ישיעור: 1 תרשים

המורים.בקרבמדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורהנשיםההערה: 
I.3.17,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

  

                                                           
1
הוצאת:אביב-תל.ל.)עורכת(יהושע-יוספסברגבן.ההוראהלקידוםמתקדמיםתארים(תרומת2017רןע.)

 http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12655.pdf.ת"מופמכון

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12655.pdf
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 מגדר – המורים של הרקע מאפייני: 1לוח 

 קריטריון
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

 דוברי
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 מגדר
 33% 22% 32% 24% גברים

 67% 78% 68% 76% נשים

,גבוה50%עומדעלותמנהלנשיםההט'בישראל,שיעור-מנהליבתיהספרבכיתותז'בקרב

:פערניכרנרשםביןמגזריהשפה.(2 תרשים()47%)OECD-המהממוצעבמדינותבמעט

המנהליםשלישיםכשניעבריתדובריספרבבתי מן הם כשישית,(63%)נשים לעומת

(.בשנימגזריהשפה,ובמידהרבהיותרבבתי2 לוחערבית)דובריספרבבתי(בלבד16%)

נמוךבמידהניכרתמשיעורהנשיםספרדובריערבית,שיעורהנשיםבקרבמנהליבתיהספר

 הספרבקרבהמורים. בתי שיעורהנשיםבקרבמנהלי במחקר, מתוךהמדינותשהשתתפו

(,ולעומתזאתביפןובטורקיההןמהוותפחות77%(ובברזיל)84%גבוהבמיוחדבלטביה)

בכלאחתמהמדינות(.7%מעשיריתמהמנהלים)

כלל המדינות  – המנהלים בקרבשיעור הנשים : 2 תרשים

 
המנהלים.בקרבמדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורהנשיםההערה: 

I.3.21,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

 מגדר – : מאפייני הרקע של המנהלים2 לוח

 קריטריון
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 מגדר
 84% 37% 53% 50% גברים

 16% 63% 47% 50% נשים

למעטיפן,שהשתתפובמחקר,לאומי,נשיםהןהרובבקרבהמוריםבכלהמדינות-במבטבין

מיעוטבקרבהמנהליםבכמחציתמהמדינותשהשתתפובמחקר.בבחינתשיעורהןבגדראך

ישראל3 תרשיםהנשיםבקרבמוריםומנהלים) בהןשיעורהנשיםשהמדינותנמניתעם(,

,בעיקרבקרבמוריםובמידתמהגםבקרבמנהלים.ברם,OECD-המהממוצעבמדינותגבוה

 המגדרי", המשווה ל"קו מתחת נמצאת שישראל במה הפער את משקף הנשיםין שיעור

בק מורים לביןרב כאלה, פערים מנהלים. בקרב יותר הנמוך כישיעורן שונהאף במידה

 המדינות בכל נמצאו מבישראל, מברזיל, חוץ דיהבששהשתתפו הסעודית, ויכוליםוערב

 –לנבועממניעפנימי או,ניהולכלומרנטייהמופחתתשלנשיםלהגישמועמדותלתפקידי

 .ניהולכלומרנטייהמופחתתלבחורבנשיםשהגישומועמדותלתפקידי–חיצוניממניע
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כלל המדינות  – הנשים בקרב מורים ומנהלים ישיעור :מדד השוויון המגדרי: 3 תרשים


I.3.5,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

שלממשב לאנרשםשינוי בישראל מחקרטאליסבמחזורהמוריםבקרבשיעורהנשיםין

.(2018(לשיעורןבמחזורהמחקרהנוכחי)2013)הקודם

 גיל

 זהגיל בכיתות המורים של 'ט-'הממוצע הוא מהממוצעשנ42בישראל במעט נמוך ים,

 ו 3לוח )שנים(44)OECD-במדינותה

,לעומת27%בישראל)יותרו50ניבשיעורנמוךיותרשלמוריםנובעמהדבר(.4 תרשים

43:)גילממוצעהמוריםבבתיספרדובריעברית(.בממוצע,OECD-בממוצעמדינותה34%

לוח ()שנים39:)גילממוצעבבתיספרדובריערביתשניםמעמיתיהם4-שנים(מבוגריםב

3 ל(. הגיל נתוני את לבחון שנוכחיש עבריתרביםהעובדה דוברי ספר בבתי המורים מן

וכן הצבאי, השירות שנות לאחר רק במקצוע בהכשרתם מתחילים בישראל( מכך )וכנגזר

 .)ראולהלן(יתהבדליםבשיעוריהמוריםשעברוהסבהאקדמנמצאו

 גיל – רקע של המוריםה: מאפייני 3לוח 

 קריטריון
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 גיל

 39.4 43.4 44.1 42.4 ממוצע ]שנים[   

 15% 11% 11% 12% 30-פחות מ

 69% 59% 54% 62% 49עד  30

 16% 30% 34% 27% יותרו 50
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כלל המדינות  – ט'-גיל המורים בכיתות ז': 4 תרשים

.)הגילהממוצעמוצגבצירהימני(מדינותמסודרותבסדריורדלפיהגילהממוצעשלהמוריםההערה: 
I.3.1,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 מנהלי של הממוצע בהגיל הספר זבתי 'ט-'כיתות הוא במעט50בישראל נמוך שנים,

שיעורנמוךמבעיקרנובעהדבר.(5 תרשיםו 4 לוחשנים()52)OECD-מדינותהבממוצעהמ

(.איןOECD-בממוצעמדינותה20%לעומת10%בישראל)יותרו60יותרשלמנהליםבני

.(4 לוח)המנהליםשלבגילהממוצעיןמגזריהשפהבהבדלשלממש

 גיל – : מאפייני הרקע של המנהלים4 לוח

 קריטריון
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 גיל

 49.5 50.2 52.2 50.0 גיל ממוצע ]שנים[   

 9% 4% 8% 5% 40-פחות מ

 75% 88% 72% 85% 59עד  40

 16% 8% 20% 10% יותרו 60

 כלל המדינות  – גיל המנהלים: 5 תרשים

מדינותמסודרותבסדריורדלפיהגילהממוצעשלהמנהלים.ההערה: 
I.3.2,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 
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מחקר מחזורי המוריםוהמנהליםבין שלממשבגילהממוצעשל לאנרשםשינוי בישראל

 המורים2018-ו2013טאליס של היחסיים בשיעורים ממש של שינויים נרשמו לא וכן ,

והמנהליםבכלאחתמקטגוריותהגיל.

 ה והכשרה להוראה ולניהולהשכל

 46%ומעלה, מהם בישראל תואר ראשון  'ט-'מורים בכיתות זשל ה(98%)לרוב המוחלט 

מהממוצעבמעטגבוהזהנתון(. 6 תרשיםו5לוח בעלי תואר שלישי ) 1%-בעלי תואר שני ו

בעליתואר44%מוריםבעליתוארראשוןומעלה,מהם95%העומדעלOECD-הבמדינות

 בעליתוארשלישי.1%-שניו

 כלל המדינות  – ט'-השכלת המורים בכיתות ז': 6 תרשים

 
מדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורמצטברשלבעליתוארשניושלישי.ההערה: 

I.4.3,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

)כ-במבט בין גבוה שיעור ניכר 90%-לאומי שני תואר בעלי מורים של ויותרומעלה(

ומעלה(שלמוריםבעלי4%-כ)בקרואטיה,צ'כיה,פינלנד,פורטוגלוסלובקיה,ושיעורגבוה

לעומתזאת,שיעורםשלמוריםחסריהשכלהאקדמית,.כיה'וצאיטליה,בצרפתתוארשלישי

 תםהשכלשבין ובין ומטה במדינות-עלשהשכלתםתיכונית גבוה אקדמית, לא תיכונית

) אפריקה בדרום ובעיקר )79%מסוימות, אוסטריה )ארגנטינה(37%(, איירס בואנוס ,)

(.19%(ווייטנאם)23%(,סלובניה)28%)

 השכלה – רקע של המוריםה: מאפייני 5לוח 

 קריטריון
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 השכלה

 0% 1% 2% 1% השכלה תיכונית ומטה

 1% 1% 3% 1% תיכונית לא אקדמית-השכלה על

 58% 49% 49% 51% תואר ראשון

 39% 48% 44% 46% תואר שני

 1% 1% 1% 1% תואר שלישי

אומנםשיעורהמוריםבעליהשכלהאקדמיתדומהבשנימגזריהשפה,אךאפשרלראותכי

עברית) ספרדוברי גבוהיותרבבתי תוארשני (בהשוואה48%שיעורםשלהמוריםבעלי

.(5לוח ()39%לשיעורםבבתיספרדובריערבית)

2013-לבהשוואה שניתוארבעליהמוריםבשיעור8%שלגידולחלבישראל, זהגידול.

בהשוואהלבתיספר(14%)ערביתדובריבתיספרביותרוניכר,השפהמגזריבשנינרשם



14 
 

8%)עבריתדוברי אףשהיאהדברמשמעות(. שניביןמבוטללאפערקיים2018-בכי

בשיעורמגזרי שניתוארבעליהמוריםהשפה הפערבגודלצמצוםשלמגמהיכרתנ,

ממש..2013-להשוואהב של שינוי חל לא בישראל שלישי תואר בעלי המורים בשיעור

במספרלאמבוטלשלמדינותנרשםגידולבשיעורהמוריםבעליתואראקדמי,לעומתזאת

-להשוואהסלובניהבבאיסלנדוב,וכןבאוסטריה,,בקרואטיהובפורטוגלבצ'ילהעיקרבכלל)ב

2008 )בו( בפרט שלישי תואר עיקרבעלי ואיטליה(. רומניה שבצרפת, קשורייתכן הדבר

ל שעובדה האחרונות ועמידההכרהלשםלימודשנותיותרלהשליםרשיםנדמוריםבשנים

מקבילהאוראשוןלתוארזכאותשכוללת)ההכשרהבתנאי לוהסמכה מדרישותכחלק(,

שכאלותוכניותשמאפשרותמוריםלהכשרתובמחלקותבמכוניםגידוללצדזאתו,הרשויות

ברם,תופעהזואיננהייחודיתלעוסקים.וכןפרישה/עזיבהשלמוריםשלאהשלימוהכשרתם

(במדינותרבות.64עד25נכונהלכללהאוכלוסייההבוגרת)גילאיהיאבתחוםההוראה,ו

2.מסלוליהוראהספציפייםלהכשרתמוריםבישראלקיימיםמגוון

אומסלוליתוכניותהשלימוט'-(מרביתהמוריםהמלמדיםבכיתותז'6לוח נמצאכיבישראל)

להוראהבתוכניתלהכשרתמורים44%כמעטמחציתם).הוראהלהכשרתמורים (הוסמכו

דו במתכונת הוכשרו כרבע לחינוך, במכללת משולבת באוניברסיטה-במתכונת שלבית

25%) ושיעור (, להוראהמצטבר אקדמאים הסבת בתוכנית הוכשרו במסלול,דומה אם

) השלמהבתחוםהתוכן הכולל לחינוך ואםבתוכניתלקרא18%במכללה מוסמך( תתואר

) 6%בהוראה ישראלי-פניםבמבט(. ל, עברית דוברי ספר בבתי מורים בין ביןהשוואה

עמיתיהם ערבית דוברי ספר שיעורמעלהבבתי יותר גבוה הראשונים בקרב המוריםכי

אקדמאיםלהסבתבתוכניותשהוסמכו לחינוך במכללות ,14%לעומת19%)להוראה

באוניברסיטהשלביות-דוהכשרהבתוכניותשהוסמכוהמוריםשיעוריותרונמוך(,בהתאמה

 (.,בהתאמה30%לעומת24%)

 הכשרה להוראה – רקע של המוריםה: מאפייני 6לוח 

 קריטריון
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

הכשרה 
 3להוראה

להכשרת מורים במתכונת  תוכנית
 משולבת במכללה לחינוך

44% --- 44% 45% 

-להכשרת מורים במתכונת דו תוכנית

 שלבית באוניברסיטה
25% --- 24% 30% 

להסבת אקדמאים להוראה  תוכנית
 במכללה לחינוך

18% --- 19% 14% 

 6% --- 6% 6% (M. Teachמוסמך בהוראה ) תוכנית

 1% 3% --- 3% ללא תעודת הוראה

 3% 4% --- 4% אחר

                                                           
2
 מגווןשלמסלוליםלהכשרתמורים:קיימים

 לקראתתוארראשוןבחינוךלימודים–להכשרתמוריםבמתכונתמשולבתבמכללהלחינוךכניתות(B.Ed.)

.עםהתמחותבתחוםתוכןוכןלימודיתעודתהוראה

 דוכניתות במתכונת מורים באוניברסיטה-להכשרת דעתלימודים–שלבית בתחום ראשון תואר לקראת
.מסויםולאחרמכןלימודיתעודתהוראהבאותותחום

 לימודיםלבעליתוארראשוןאקדמיהלומדיםלקראת–הסבתאקדמאיםלהוראהבמכללהלחינוךכניתות
.תעודתהוראהוהשלמתהתמחותבתחוםהתוכן

 כניתות(מוסמךבהוראהM. Teach)לימודיםלבעליתוארראשוןהלומדיםלקראתתוארשניעםהתמחות–

.וכןתעודתהוראה,בראשיתהדרךבעיקרבמתמטיקהובמדעים,בתחוםתוכן
3
 לאומי.-בשלהשונותהרבהביןמדינותבמסלוליההכשרהשלמורים,לאמדווחממוצעבין
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במרבית.מדינות33-בהמוריםבשאלונינכללהזושאלה,במחקרשהשתתפוהמדינותתוךמ

במתכונתמוריםלהכשרתתוכניותבלהוראההוסמכומוריםשלהאריחלקהמדינות

הוראהבשיטותאינטגרציהוהעמקהעלדגשמושם.בתוכניותבמתכונתמשולבתמשולבת

בכניסהגמישותשליותרמועטהמידהןבהטמונהאך,התוכןתחוםשלבהקשרגםופדגוגיה

למיבעיקרלמקצוע, שלבמיוחדגבוהיםשיעורים.חינוךשאיננואחרתחוםשלמדובנוגע

ש נרשמובמתכונתמוריםלהכשרתתוכניותבלהוראההוסמכומורים טורקיה,במשולבת

בלגיהב פינלנדב, קוריאהב, שנגחאי)סיןב, ממוריהן90%-כעד80%-מכ)ובסלובקיה(

)(אלותוכניותבהוכשרו בווייטנאם (96%ובעיקר מורים. הכשרת זאת, תוכניותבלעומת

שלבית-דובמתכונת אלו תוכניות המדינות. במרבית יחסי, באופן פחות, מציעותשכיחות

הכשרתמורים.יותרחלשהמקצועיתזהותלצד,התוכןעמוקהורחבהיותרבתחוםמומחיות

שלבית-דובמתכונתתוכניותב 75%)באנגליהנפוצה צרפתב(, אלברטהבואוסטרליהב,

בשניםתאוצהצוברותהללותוכניותהכילצייןראויזאתעם(.55%-כעד45%-כ)(קנדה)

משתווהבהןשהוכשרודרכםבראשיתהמוריםשיעורשכן,יותרנפוצותנעשותוהאחרונות

ל שהוכשרושיעור הלדוגמכך–ממנוגבוהואףמשולבתבמתכונתתוכניותבהמורים

ב )קנדה(, באלברטה בהונגריהאנגליה, ב, אפריקה,רומניהבקרואטיה, בדרום בצרפת, ,

ועודבאוסטרליה ש. במוריםלמחסורתגובהמצעדינובעהדברייתכן לכךשהובילו,

תעודהלימודילהשליםרקנדרשושוניםדעתבתחומיאקדמיתוארבעלישמועמדים

ופרקטיקום לחלופין. ש, אתלדחותצעיריםשלוגוברתהולכתנטייהמשקףהדברייתכן

לשלבהקריירהבדברההחלטה יותרמאוחרשלהם .אקדמיתוארהשלימוכברבוש,

התוכןתחוםבהוראתהתמחותעםבתוכניותשהוכשרוהמוריםשיעורהמדינותבמרבית

מעטיםאחוזיםעלעומדבלבד רומניהלמעט, לטביה, (.יותרו20%-כ)וגאורגיהצרפת,

(8%)מקסיקולמעט(,1%-כלרוב)5%-מנמוךהוראהתעודתבעלישאינםמוריםהשיעור

10%)הסעודיתוערב הםשכן,לדאגהמקורהןמוריםשלאלואחרונותקבוצותשתי(.

התוכןבתחוםומעמיקסדורידעחסרים ו, כךשחיונייםכניות-פדגוגיידעשכןכללא כל

הדעתתחוםשלאיכותיתלהוראה כהיבטשנמצאה,בהוראהפרקטיתהתנסותגםוכך,

 .גבוהיםתלמידיהןשהישגיבמדינותמוריםבהכשרתחשוב
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'ט-'המנהליםבכיתותזכמעטלכל מהםתוארשני83%-ל.(7 תרשים)יותרותוארראשון

מהםתוארשלישי4%-ול,(78%–דובריערביתבתיספר;85%–דובריעבריתבתיספר)

נמצאשיעורנמוךיותרשלמנהליםבעליOECD-ממוצעמדינותהב(.,בהתאמה8%-ו2%)

 (.3%ושיעורדומהשלבעליתוארשלישי)(63%תוארשני)

)-במבט בין גבוה שיעור ניכר שלישייותרו95%לאומי או שני תואר בעלי מנהלים של )

 בבאסטוניה, בפינלנד, באיטליה, בפורטוגל, בקרואטיה, מתוכןסלובקיהבצ'כיהובארה"ב, ,.

תוארשל10%-מיותרשיעורגבוה) שלמנהליםבעלי נמצארק( לצדמקסיקוישי בצ'כיה,

(שלמנהליםבעליתוארשניאו10%-לעומתאלו,שיעורנמוך)פחותמאיחודהאמירויות.ו

 שלישינרשםבערבהסעודית,קזחסטן,וייטנאםוברזיל.

 כלל המדינות  –השכלת המנהלים : 7 תרשים

מצטברשלבעליתוארשניושלישי.מדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורההערה: 
I.4.3,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

(8%שיעורהמנהליםבעליתוארשלישיגבוהיותרבבתיספרדובריערבית)אמנםבישראל

בשיעורביןמגזריהשפההבדלשלממש,אךאין(2%בהשוואהלבתיספרדובריעברית)

(.7 לוח)יותרתוארשניוהמנהליםבעלי

 השכלה – : מאפייני הרקע של המנהלים7 לוח

 קריטריון
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 השכלה

 2% 0% 0% 1% השכלה תיכונית ומטה

 0% 1% 2% 1% אקדמיתתיכונית לא -השכלה על

 11% 12% 31% 12% תואר ראשון

 78% 85% 63% 83% תואר שני

 8% 2% 3% 4% תואר שלישי

2013-לבהשוואה שניתוארבעליהמנהליםבשיעור6%שלגידולחלבישראל, הגידול.

ערביתדובריבתיספרביותרוניכר,השפהמגזריבשנינרשםשניתוארבעליםשלבשיעור

בעקבותזאתנסגרכלילהפערביןמגזרי(.4%)עבריתדובריבהשוואהלבתיספר(12%)

ומעלה תוארשני ,מתוכם.השפהבשיעורהמנהליםבעלי ספרבכאמור, ערביתבתי דוברי

במספרלאמבוטלשלמדינותנרשםגידול.שיעורגבוהיותרשלמנהליםבעליתוארשלישי

)ב בכלל אקדמי תואר בעלי המנהלים ועיקרבשיעור באוסטריהבבצ'ילה וכן קרואטיה,

ב בדומהל–2008-להשוואהובאיסלנד שלישי,מורים(התמונהבקרב תואר ובפרטבעלי

 מקסיקו(.בו,בצרפתקוריאהבאיטליה,בעיקר)ב
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גורמתתלתפקידהמנהלולהתמודדותעםאתגריהתפקידמחקריםמראיםכיהכשרהייעודי

לל היישםמנהלים את יותר גבוהה בשכיחות מנהיגותבהכשרתם.רכשושפרקטיקות כך,

 ליבת שהן חינוכית, ומנהיגות ההתוכניותארגונית לשיתוףהאלהייעודיות בתורן תורמות ,

רתהליכיםארגונייםבביתשיפולהכשרהמיטביתשלמוריםולצוותהחינוכי,קרבהפעולהב

למנהליםאוייעודיותדיווחוכיהשתתפובתוכניותהכשרהבישראלמנהליםמה89%הספר.

)מתוכםלמ  זאת66%נהלחינוכי בדומהלממוצעמדינותהעשו לתפקיד(, שהתמנו -לפני

OECDמוצגיםשיעוריההשתתפותהכולליםבקורסיםאו8 לוחב,בהתאמה()54%-ו87%)

וב מנהלים/מורים, להכשרת את 8 תרשיםבתוכניות שהשלימו מי של השיעורים מוצגים

לתפקיד שהתמנו לפני בתוכנית או בקורס ההכשרה רק זאת, לעומת מהמנהלים69%(.

לפנישהתמנולתפקיד(,שיעור49%בישראלהשתתפובתוכניתלמנהיגותחינוכית)מתוכם

 במדינותמהממונמוך מדינות54%-ו83%)OECD-הצע בשש רק ולמעשה בהתאמה(, ,

שבולטות אסיה, מזרח במדינות השוואה, לשם מבישראל. נמוך השתתפות שיעור נרשם

בין במבחנים תלמידיהן של הלימודיים בקרב-בהישגים ההשתתפות שיעורי לאומיים,

,וכךגםבקזחסטן,בהונגריהלפחות95%הללועומדיםעלתוכניותהמנהליםבכלאחתמןה

.ובגאורגיה

 הכשרה לניהול – : מאפייני הרקע של המנהלים8 לוח

 קריטריון
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

הכשרה 
 ניהולל

להכשרת מנהלים או  תוכניתקורס או 
 נהל חינוכילמ  

89% 87% 88% 91% 

 78% 67% 83% 69% למנהיגות חינוכית תוכניתקורס או 

 91% 93% 91% 92% מורים להכשרת תוכנית או קורס

שיעור המנהלים שהשלימו הכשרה ייעודיות למנהלים לפני שקיבלו עליהם את : 8 תרשים
 כלל המדינות  –התפקיד 

 
ההערה:  או בקורס שהשתתפו המנהלים שיעור לפי יורד מסודרותבסדר למ בתוכניתמדינות או מנהלים נהללהכשרת

עליהםאתהתפקיד.קיבלוחינוכיבטרם
I.4.8,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 כך, על מה92%נוסף )מתוכם בישראל השתתפו90%מנהלים לתפקיד( שהתמנו לפני

,בהתאמה(.ממצא85%-ו91%)OECD-להכשרתמורים,בדומהלממוצעמדינותהתוכניתב

 העובדהזה את תואם המנהלים בכךהיושמרבית ממשיכים אף וחלקם מורים, בעברם

-מ,יותרצ'כיהבקרואטיהובפורטוגל,ב.מענייןלצייןכיבמקסיקו,הניהוליבמקביללתפקידם

ליטאשיעורםעולהבערבהסעודיתובבאיטליה,.םהכשרהכמוריקיבלומהמנהליםלא25%
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מאילוץ–מדיניותעקב.זאתכנראה15%על סמנהליםמקרביהפועלתלגי–מבחירהאו

מתפיסתהניהול או מורים, מצריךרקעבהוראה)מנהיגותכאוכלוסיותשאינן תפקידשאינו

מנהיגותפדגוגית(.מ,בשונהניהוליתבלבד

פנים -במבט 8 לוח)ישראלי השפה מגזרי בשני מנהלים של דומים שיעורים השתתפו(,

למ תוכניותב או מנהלים )להכשרת חינוכי נהל ספר עבריתבתי ספר;88%–דוברי בתי

ערבית ב91%–דוברי או אך91%-ו93%להכשרתמורים)תוכניות( בהתאמה(, שיעור,

78%גבוהיותרשלמנהליםבבתיספרדובריערביתהשתתפובתוכניתלמנהיגותחינוכית)

 (.מעמיתיהםבבתיספרדובריעברית67%לעומת

ל בשיעורי2013-בהשוואה ממש של שינויים חלו לא המדינות ובמרבית בישראל ,

ב מנהלים של גידולתוכניותההשתתפות נרשם מדינות במספר כי אף ייעודיות, הכשרה

נהלחינוכי)פינלנד,פורטוגל,להכשרתמנהליםאולמ תוכניותבשיעורהמנהליםשהשתתפוב

למנהיגותחינוכית)פינלנד,פורטוגל,לטביה,תוכניותלטביה,דנמרק,ניוזילנד,רומניה(אוב

סינגפור,סלובקיהוספרד(.

  ותק

הממו זהוותק בכיתות המורים של כ'ט-'צע על עומד מן15-בישראל במעט נמוך שנים,

ה במדינות הממוצע יותר17)OECD-הוותק רב ותק בישראל למורים זאת, עם שנים(.

מוריםובתפקידיםשאינםקשוריםלהוראה)במצטברבתורבתפקידיםחינוכייםאחריםלא

הוותקשלמוריםOECD-ותהשניםבממוצעמדינ5.5שניםלעומת7.5-מיותר בממוצע, .)

עבריתגדולבכשנתייםמ ספרדוברי ערבית)הוותקבבתי ספרדוברי לוח שלמוריםבבתי

(.נתוןזהמתיישבעםגילםהמבוגריותרשלהמוריםבבתיספרדובריעברית.9

ותקהםבעלי,כלומרהמקצועיתבראשיתדרכםנמצאים(25%כרבעמןהמוריםבישראל)

 היותרשנים5של לכל מגזרי בשני דומים בשיעורים משיעורם, גבוה זה שיעור השפה.

מדינותה 19%)OECD-בממוצע יעורשה(. ביותר הגבוה מוריםבראשיתדרכם נרשםשל

)ב ),(31%טורקיה ובסינגפור ו29%בצ'ילה אחת(, הכל השיעור אילו נרשםנמוך ביותר

מעידעלעתודהמצומצמתבלבדשלשמה(,3%פורטוגל)ב(ו7%ליטא)ב(,9%בווייטנאם)

.בשלושמדינותאלוחהוראהצעירכו

  ותק בהוראה – רקע של המוריםה: מאפייני 9לוח 

 קריטריון
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

ותק 

 בהוראה

 13.8 15.6 17.0 15.1 ותק ממוצע ]שנים[   

 23% 25% 19% 25% שנים( 5מורים בראשית דרכם )עד 

 77% 75% 81% 75% שנים( 5-יותר ממורים ותיקים )

שנים,נמוך9בישראלעומדעלכמעט'ט-'בכיתותזהוותקהממוצעבתפקידמנהלביתספר

 במדינותבשנה OECD-המהממוצע הממוצעשנים(10)כמעט הוותק בבתישל. מנהלים

ערבית דוברי שנאךגבוהספר בכחצי עמיתיהםהמהוותקהממוצע דוברישל ספר בבתי

)(.10 לוח)עברית ביתספרייםאחרים ניהול בתפקידי יותר רב ותק 7למנהליםבישראל

,שנים20שניםלעומת23מורים)בתור(וOECD-השניםבממוצעמדינות5-שניםלעומתכ

בעלי)כלומרהםבתפקידבראשיתדרכםנמצאיםמןהמנהליםבישראל37%-(.כבהתאמה

 של היותר(שנים5ותק לכל )ו, ערבית דוברי ספר בבתי יותר נמוך לעומת25%שיעורם

 בבתיספרדובריעברית(.41%
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 ותק בניהול – : מאפייני הרקע של המנהלים10 לוח

 קריטריון
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

ותק 

 4בניהול

 9.2 8.6 9.7 8.7 ותק ממוצע ]שנים[   

 25% 41% --- 37% שנים( 5מנהלים בראשית דרכם )עד 

 75% 59% --- 63% שנים( 5-יותר ממנהלים ותיקים )

 סטטוס העסקה והיקף משרה .2.2

סטטוס העסקה

בעודהיתרמועסקים(11לוח )הוענקהקביעותבישראל'ט-'בכיתותזמהמורים80%-לכ ,

שיעוריםאלודומים(.15%(אועדשנה)6%בחוזהעבודהלתקופהקצובהשליותרמשנה)

,בהתאמה(.12%-ו6%,82%)OECD-בעיקרםלשיעוריםהמקביליםבממוצעמדינותה

(נמוךמשיעורםבבתי78%הוענקהלהםקביעות)שעורהמוריםבבתיספרדובריעבריתשי

בעליהםמהמוריםבראשיתדרכם40%-כרק(.כצפוי,11לוח )(85%ספרדובריערבית)

בבתיספרדובריעבריתלעומת36%–קביעות,וגםכאןנרשםפערניכרביןמגזריהשפה

בבתיספרדובריערבית.53%

 סטטוס העסקה – של המורים רקעה: מאפייני 11לוח 

 קריטריון
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

סטטוס 

 העסקה

 85% 78% 82% 79% קביעותהוענקה 

 6% 6% 6% 6% חוזה לתקופה של יותר משנה אחת

 9% 17% 12% 15% חוזה לתקופה של שנה או פחות

)-במבט בין ניכר.9Error! Not a valid bookmark self-reference תרשיםלאומי )

מוריםשהוענקהלהםקביעותבדנמרק גבוהשל ובערבהסעודית)נושקל97%)שיעור )-

)100% הערביות האמירויות באיחוד נרשם במיוחד נמוך שיעור ואילו בגאורגיה39%(, ,)

)35%) )סין( ובשנגחאי 30%( זאת(. המועסקיםלצד שיעורםשל בחוזהעבודהלתקופה,

שנה של קצובה היותר )עומדלכל באיטליה מזה גבוה ואף המורים מן כרבע (,25%על

 (.30%(ובגאורגיה)27%(,בספרד)26%בארה"ב)

כך, שלהם. הרקע מאפייני לבין מורים של העסקה סטטוס בין הדוק קשר נמצא כצפוי,

 המוריםברא60%בישראל מן של )ותק בחוזה5שיתדרכם מועסקים היותר( לכל שנים

לעומת המוריםהוותיקים)ותקשליותרמ8%זמני, ישראלנמניתעם5-בלבדמן שנים(.

(,אףכיOECD-בממוצעמדינותה35%לעומת52%המדינותשבהןפערזהניכרבמיוחד)

) באוסטריה נרשם ביותר הגדול )76%הפער ובבלגיה יותר71%( אף גדול הפער .)

מןהמוריםשגילם6%לעומת30-מןהמוריםשגילםפחותמ66%בהתחשבבגילהמורים:

שניםויותרמועסקיםבחוזהזמני.עודבישראל,שיעורהמועסקיםבחוזהזמניגבוהיותר50

) מורים בהש26%בקרב )( למורות )19%וואה בישראל זההפער גםבהיבט ניכר7%(. )

(נרשמו19%(ובאיחודהאמירויותהערביות)13%(,באסטוניה)10%בגודלו.רקבאיטליה)

 פעריםגדוליםיותרמבישראל.

  

                                                           
4
 לאדווחעלידימארגניהמחקר.OECD-עבורמנהליםבממוצעמדינותהלאומי-הנתוןהבין
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 כלל המדינות  –סטטוס העסקת מורים : 9 תרשים

 
המוריםשהוענקהלהםקביעות.מדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורההערה: 

II.3.1,תרשיםOECD (2020): למידעמקור 

היקף משרה

) מלאה במשרה מועסקים המורים מן רבעים במשרה73%כשלושה מועסקים והיתר ,)

13%שיעורהמוריםהמועסקיםבהיקףזה)פוחתכך,ככלשהיקףהמשרהקטןיותרת.חלקי

בהיקף 71%-90%שלמועסקים בהיקף9%, ו50%-70%שלמועסקים מועסקים5%-,

 בהיקף הבדלים50%-מנמוך נמצאו לא השפהניכרים(. מגזרי  Error! Reference)בין

source not found.).בעיקרה דומה היקףמשרתם לפי בישראל מורים של זו התפלגות

ה מדינות בממוצע עמיתיהם המוריםOECD-להתפלגות שיעור בישראל כי שמסתמן אף ,

)ב במעט גבוהבמעטשיעור6%-המועסקיםבמשרהמלאהנמוך ובהתאםלכך המורים(,

5המועסקיםבמשרהחלקית.

 היקף משרה – רקע של המוריםה: מאפייני 12לוח 

 קריטריון
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

היקף 

 משרה

 74% 73% 79% 73% (90%<משרה מלאה )

 11% 14% 10% 13% (71%-90%משרה חלקית )

 8% 9% 7% 9% (50%-70%חלקית )משרה 

 7% 4% 4% 5% (50%משרה חלקית )>

)-במבט בין ניכר.Error! Reference source not foundלאומי ( של גבוה מוריםשיעור

המועסקיםבמשרהמלאהבמדינותמזרחאסיה:שנגחאי)סין(,סינגפור,קוריאהוטאיוואן,וכן

(,ואילושיעורנמוךבמיוחדנרשםבערבהסעודית,95%-בדרוםאפריקהובארצותהברית)כ

)כבברז בהולנד )42%-יל, במקסיקו ובעיקר 35%( המועסקים(. של שיעורם זאת, לצד

מ נמוך בהיקף חלקית )50%-במשרה במקסיקו במיוחד הסעודית23%גבוה ובערב )

 (.30%)

בישראל כך, הרקעשלמורים. מאפייני היקףהמשרהלבין נמצאקשרהדוקגםבין כצפוי,

45% דרכם בראשית המורים לעומתמן חלקית, במשרה המורים20%מועסקים מן

                                                           
5
(כפולמשיעורם6%-ייתכןשממצאזהקשורלעובדהשבישראלשיעורהמוריםהעובדיםבשניבתיספר)כ

(.3%)OECD-בממוצעמדינותה
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) במיוחד ניכר זה פער שבהן המדינות עם נמנית ישראל לפער25%הוותיקים. רק שני ,

 לעומתפערשל39%–בפורטוגל הפערגדולאףOECD-בלבדבממוצעמדינותה8%, .)

המוריםמן11%לעומת30-מןהמוריםשגילםפחותמ52%יותרבהתחשבבגילהמורים:

המועסקיםבמשרה50שגילם שיעור בישראל, עוד מועסקיםבמשרהחלקית. ויותר שנים

(.27%(בהשוואהלמורות)21%חלקיתנמוךיותרבקרבמורים)

 כלל המדינות  –סטטוס העסקת מורים : 10 תרשים

 
המועסקיםבמשרהמלאה.מוריםמדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורההערה: 

II.3.7טבלה,OECD (2020)מקור למידע: 

ב בבתי100%בישראלמועסקיםבמשרהמלאה)'ט-'בכיתותזהספרתיכמעטכלמנהלי

עברית ערבית(98%-וספרדוברי ספרדוברי הוראהחובתלרובםהמכריעחלהע.בבתי

וזאת96%) עברית(, דוברי ספר בבתי יותר ניכר ספר87%לעומת99%)בשיעור בבתי

ערבית )דוברי )Error! Reference source not found.).ה מדינות בממוצע OECD-גם

(,אךשלאכבישראל,רקעלכשלישמהם96%כמעטכלהמנהליםמועסקיםבמשרהמלאה)

שלישיםמהם)חלהחובת(31%) כשני ואילו רק65%הוראה, כי ישלציין פטוריםמכך. )

) 96%בצ'כיה )(, )94%בבולגריה ובסלובקיה מנהלים93%( של דומים שיעורים נרשמו )

חובת הכוללת מלאה במשרה בהמועסקים חד17-הוראה. שיעורם ואינו-מדינות ספרתי

לכלהיותר.75%-,וביתרהמדינותשיעורםמגיעלכ50%עולהעל

 קההיקף העס – : מאפייני הרקע של המנהלים13 לוח

 קריטריון
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

היקף 

 העסקה

 87% 99% 31% 96% משרה מלאה עם חובת הוראה

 11% 1% 65% 4% משרה מלאה ללא חובת הוראה

 2% 0% 2% 1% משרה חלקית עם חובת הוראה

 0% 0% 2% 0% משרה חלקית ללא חובת הוראה

נרשםשינויניכרבהתפלגות2018למחזור2013בהקשרזהראוילצייןכיביןמחזורמחקר

)כ כשהיה נותר המצטבר שיעורם אומנם מלאה: במשרה המועסקים בישראל -המנהלים

מ99% ירד הוראה חובת עליהם חלה שלא המנהלים שיעור אך 4%-ל2013-ב25%-(,

-ל75%-נהליםשחלהעליהםחובתהוראהמ,ובהתאםלזהעלהשיעורהמ2018-בלבדב

,בהתאמה.96%

 


