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 הבחירה בהוראה כקריירה וגורמי המשיכה למקצוע .5

כדישוניםבאמצעיםלהשתמשמחקריםמראיםכימדינותשהישגיתלמידיהןגבוהיםנוטות

כניסהמבחניבאמצעותהיתרבין,המוריםאתלבחור כניסתםטרםהוראהפרחיהכשרת,

למשוךמצליחותמעטותמדינותרק,זאתעם.בהצלחה'סטאזתקופתשלוהשלמהלהוראה

ומיומנויותגבוהותלבחורבמקצועההוראהוללמודגבוהיםלימודייםהישגיםבעלימועמדים

וב אקדמייםעיקרלקראתו, לימודים המצריכים אחרים למקצועות שנודעת.בהשוואה מכאן

אםכהעדפהראשונהואם–הבחירהשלהבוחריםבמקצועההוראהלהבנתתהליךחשיבות

הזבמקצועוהשיקוליםלבחירההמוטיבציהבבסיסשהגורמיםתהבנלו–לא בתורםאשר,

המועמדים.בעינילמושךאותושהופכיםההוראהבמקצועהיבטיםעלאורלשפוךיכולים

 העדפה בבחירה בהוראה כקריירה .5.1

 אם המורים נשאלו טאליס הראשונההבמחקר ההעדפה הייתה בבחירתשלהםהוראה

 בישראל, )הקריירה. שלישים שני ז'(61%כמעט בכיתות המורים הוראה-מן כי ציינו ט'

העדפ הייתה הקריירהתם בבחירת במ(18 לוח)הראשונה נמוך זה שיעור . בהשוואהעט

תםהעדפהייתה(.שיעורגבוהבמיוחדשלמוריםשהוראה67%)OECD-מדינותהבממוצעל

)הראשונה בווייטנאם ובעיקר אסיה, מזרח במדינות נרשם הקריירה (,93%בבחירת

ו89%גאורגיה)ב )ב( )סין( שיעורנמוךבמיוחדנרשםבבואנוסאיירס87%שנגחאי ואילו ,)

לתלותהבדליםניכריםאפשר(.49%דרוםאפריקה)בעיקרב(ו53%)ובהולנד)ארגנטינה(

 בין המיוןהאלו ובמשךשלתהליכי שלמועמדים,מדינותבאיכות,בקושי ההכשרהוהרישוי

להוראה,באיכותמערכתהחינוךוההוראההמסופקתבמדינות,בהבדליםתרבותייםהנוגעים

החברתי -למעמד ושל המקצוע של )כגוןכלכלי התעסוקה בשוקי בהבדלים בו, העוסקים

סקטורים( ספר,מוביליותבין מוריםבבתי ממשבין של הבדל נמצא לא בישראל וכדומה.

עמיתיהםבבתיספרדובריערבית.ביןדובריעבריתל

 יירהקרההראשונה בבחירת  תם: שיעורי המורים שציינו כי הוראה הייתה העדפ18 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

בבחירת הקריירה, האם הוראה הייתה ההעדפה 

 ?הראשונה שלך
61% 67% 61% 62% 

בממוצעמדינותה בישראלוהן ,שיעורהבחירהבהוראהכהעדפהראשונהגבוהOECD-הן

10%-בכ מורות לבקרב בהשוואה פערים במדינותמורים. בעיקר נרשמו ניכרים מגדריים

אירופה מזרח )פערכגון 28%שלאסטוניה )פער ולטביה ( 21%של במדינותואילו(,

דנמרק)הנורדיות פינלנד, ונורבגיה, ( בהולנדוכן ובדרוםהערביותהאמירויותבאיחוד,

.המיניםביןמובהקפערנרשםלאאפריקה נרשםפערלטובתהגברים. כימקובלרקביפן

,שנייהקריירהאומאוחרייעודההוראהבתחוםבקריירהלראותמנשיםיותרנוטיםגברים

בישראלנפוץ)מהצבאמוקדמתפרישהלאחרהלדוגמ מהתעשייהאו( זהמגדריפער.

התבהעדפ כהוראה ובציפיותהמקצועיותבשאיפותדומהלפערבהלימהנמצאקריירה

כפי,ההוראהבתחוםלקריירהשאפומבניםבנותיותרעת,15בניתלמידיםבקרבלקריירה

ראשונהכהעדפהבהוראהבבחירהלגבריםנשיםביןהפער,בישראל.PISAבמחקרישעלה

המוריםמן52%לעומתהמורותמן63%–עבריתדובריספרבבתייותרניכרלקריירה

ל–לקריירהראשונהכהעדפהבהבחרו לעומת64%)ערביתדובריספרבתיבהשוואה

(.בהתאמה,57%
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 כי בקרביותרגבוההראשונהכהעדפההוראהקריירתבהבחירהבישראלעודמענייןלציין

מגזרישניבנכוןזהוממצא(,51%)דרכםבראשיתלמוריםבהשוואה(64%)ותיקיםמורים

ש.,בהתאמה(59%לעומת68%)OECD-המדינותהשפהוכןבממוצע הדברמשקףייתכן

מורים בין בנשירה/התמדה הבדלים לדוגמה, . שהוראה מורים הראשונההייתה הבחירה

בו ומתמידים המקצוע את לעזוב פחות נוטים לשלהם בהשוואה לאהשמייותר, הוראה

ישלזכורכימוריםהראשונה,ועלכןשיעורםבקרבמוריםותיקיםגבוהיותר.תםבחירהייתה

המקצ את עזבו שיעורישכבר את משקפים הללו שהערכים כך בסקר, השתתפו לא וע

רקבקרבהמוריםהפעיליםבמערכתהחינוך.ראשונהכהעדפההוראהקריירתבהבחירה

כהעדפההוראהקריירתשיעוריהבחירהב,דובריעבריתבתיספרמןהראוילצייןכיכצפויב

ראשונה להוראה מוריםשההסמכההראשונהשלהם בקרב יותר גבוהים בתוכניותהייתה

שלבית-תכונתדומ(ואםב72%במתכונתמשולבתבמכללהלחינוך)אם–להכשרתמורים

בתוכניות,(65%אוניברסיטה)ב בקרבמוריםשהוסמכו לונמוכיםיותר –הסבתאקדמאים

מישאיןלהםבקרבאו,(52%)M.Teachני(ואםבמסלוללתוארש39%במסלולהרגיל)אם

) הוראה ב52%תעודת זאת, לעומת ספר(. ממשבתי של הבדל נמצא לא ערבית דוברי

60%-)כלפימסגרתההכשרהלהוראהראשונהכהעדפההוראהקריירתבשיעוריהבחירהב

.הסבראפשרילהבדלזהביןבקרבמישאיןלהםתעודתהוראה(13%,לעומתרק65%עד

והמשך מעמיקה בחינה מצריך הדבר אך התעסוקה, באפשרויות פער הוא השפה מגזרי

 כי לציין ראוי עוד בהבחירהמחקר. ראשונהכהעדפההוראהקריירת בין מוריםדומה

49-30ניבקרבמוריםב61%,30בקרבמוריםצעיריםעדגיל60%בקבוצותהגילהשונות)

(.יותרו50בנימבוגריםבקרבמורים62%-שניםו

הבחירהב בין ללמודעלקשראפשרי הוראהכהעדפהקריירתבמחקרטאליסנעשהניסיון

תחושתהחוללותהעצמיתשלהמוריםושביעות לבין תלוי( ראשונה)משתנהמסביר/בלתי

ורים)מגדר,רצונםמהמקצוע)משתניםמוסברים/תלויים(,תוךבקרהעלמשתנירקעשלהמ

במחקרנמצא ובמדינותרבותשהשתתפו בישראל מוריםשבחרו,כצפוי,ותקבהוראה(. כי

)גםכאשרבהוראהכהעדפהראשונהנטולהיותהןבעליתחושתחוללותעצמיתגבוההיותר

והןבעלישביעותרצוןגבוההיותרמןהמקצועשביעותרצוןמוחזקתקבועכמשתנהמבוקר(

(.מוחזקתקבועכמשתנהמבוקרחושתחוללותעצמית)גםכאשרת

 שיקולים בהחלטה להיות מורה .5.2

טאליס להיותבמחקר בהחלטתם שונים לשיקולים שייחסו החשיבות על המורים נשאלו

או בינונית" במידה "חשובים היו הללו שהשיקולים המורים שיעור על דיווח להלן מורים.

 מורים. להיות בהחלטתם מאוד" חשיבותייחסוהמוריםשלהאריחלקבישראל"חשובים

ולתרומהלחברהשירותדרךיתעצמלהגשמההנוגעיםלשיקוליםרבהאובינונית הציבור

ואנשיםילדיםשלההתפתחותעללהשפיעמאפשרתשהוראהלכךקרי,(15 תרשים)

97%)צעירים 96%)לחברהלתרום(, מוחלשותחברתיותמשכבותתלמידיםולקדם(

91%) המורים,(. מן רבעים כשלושה מזה, נמוך הנוגעיםלשיקוליםחשיבותייחסושיעור

ההוראהבמקצועהעסקהתנאילוכלכלייםלמאפיינים (,75%)בהוראההזמניםללוחקרי,

ושיעורנמוךאף(70%)תעסוקתיטחוןיבאו(71%)יציבהקריירהמספקתשהוראהלכך ,

.הולמתהכנסהייחסוחשיבותלכךשהוראהמספקת–(49%רקכמחציתמהמורים)–יותר

 מדרג בככלל, מורה להיות בהחלטה החשובים להשיקולים דומה בממוצעמדרגישראל

חשיבותלשיקולנתוןייחסושבישראלהמוריםכמוכן,שיעורי(.15 תרשים)OECD-המדינות

לכל10%-במהםגבוהיםאוOECD-המדינותבממוצעשיעוריםהמקביליםעלפירובלדומים

ממשהבדלנמצאזאתעםהיותר. של האפשרות:OECD-המדינותבלממוצעישראלבין

מוריםעבורבבמקצועבבחירהשיקולתהיהימוחלשותחברתיותמשכבותתלמידיםלקדם
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בהתאמה75%לעומת91%)בישראליותררבים , הייתהמהוראההולמתהכנסהואילו(,

(.בהתאמה,67%לעומת49%)מוריםפחותעבורבבמקצועבבחירהשיקול

 מורים להיות בהחלטתם השונים לשיקולים חשיבות שייחסו המורים ישיעור: 15 תרשים

 OECD-ישראל וממוצע מדינות ה –

I.4.1,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

עלההשפעה,הלדוגמ,.כךשהשתתפובמחקרככלל,לאנמצאוהבדליםניכריםביןהמדינות

מדינות37-בביותרהנפוץהשיקולתהיהיצעיריםואנשיםילדיםשלםהתפתחות 10-וב,

(.לחברהלתרוםהאפשרותלאחרלרוב)ביותרהנפוץהשניהיהזהשיקולנוספותמדינות

שלהגבוהבמעמד,בהןההוראהבאיכותשנודעות–ולטביהפינלנדובאסיהמזרחבמדינות

,תעסוקתיטחוןיבשלהשיקולים–המוריםשלהאיתןהכלכליובמעמדההוראהמקצוע

שהפיכתעידיםמהממצאיםמכלול.יותררבהחשיבותזוכיםלהולמתוהכנסהיציבהקריירה

כלכליתמבחינהלמושךההוראהמקצוע רמתהמצריכיםאחריםלמקצועותבהשוואה,

דומההשכלה מעניין.אטרקטיביכמקצועבמיצובולסייעיכולה, לציין מדינותןשלמרביתכי

לאומיים-ביןבמבחניםגבוהיםבהישגיםבולטותאלו מערכתביעילותשההכרהוסביר,

איכותייםלמועמדיםמשיכהמוקדהיאגםמהווהתלמידיםלהישגיובתרומתההחינוך

.להוראה

שירותבאמצעותעצמיתלהגשמההנוגעיםשיקוליםעלהדיווחשיעוריכינמצאבישראל

דומיםהציבור במוריםבקרב מגזרי (19 לוח)השפהשני זאתלעומת. עלהדיווחשיעורי,

15%-בכיותרגבוהיםההוראהבמקצועהעסקהותנאיכלכלייםלמאפייניםהנוגעיםשיקולים

עיקרוב,עבריתדוברילבתיספרבהשוואהערביתדובריבבתיספרמוריםבקרב30%עד

ספרב70%)הולמתהכנסהמספקתהוראההשכךלנוגעהבכל לעומתערביתדובריבתי

ייתכן.,בהתאמה(66%לעומת85%וקריירהיציבה)(עבריתדובריבתיספרבבלבד42%

לשיקוליםהחשיבותכי הניתנת יחסית ההוראהבמקצועהעסקהתנאילוכלכלייםהנמוכה

ספרדובריב (הכלכליגם)מהמעמדנובעתבפרטעבריתישראלבכללובקרבמוריםבבתי

אינןגבוהות.ולכתחילהציפיותיהםשלהבאיםבשערימהמקצוע,כךששלגבוההלא
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  1שייחסו חשיבות לשיקולים השונים בהחלטתם להיות מורים: שיעורי המורים 19 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

הוראה מאפשרת לי להשפיע על ההתפתחות של 
 ילדים ושל אנשים צעירים 

97% 92% 97% 96% 

 97% 96% 88% 96% הוראה מאפשרת לי לתרום לחברה 

הוראה מאפשרת לי לקדם תלמידים משכבות 

 חברתיות מוחלשות 
91% 75% 91% 92% 

לוח הזמנים בהוראה )למשל שעות העבודה, 

חופשות, משרות חלקיות( מתאים למחויבויות שלי 
 בחיי האישיים 

75% 66% 71% 87% 

 85% 66% 61% 71% הוראה היא קריירה יציבה 

 80% 66% 71% 70% הוראה מספקת ביטחון תעסוקתי 

 70% 42% 67% 49% הוראה מספקת הכנסה הולמת 

ככלל ביןניכריםהבדליםהמדינותבמרביתנמצאולאבחורבמקצועההוראהלבשיקולים,

ותיקיםמוריםוביןדרכםבראשיתמורים מדינות12-ב. ,פינלנד)נורדיותבמדינותובעיקר,

גיהבונוראיסלנד דרכםבראשיתשמוריםנמצאאסטוניהבוזילנד-ניוב(, למוריםבהשוואה,

גלינובעמהדברייתכןש.מוחלשותמשכבותלתלמידיםלתרומהחשיבותיותרייחסו,ותיקים

המוריםלהכשרתשקדמהלעתרלוונטיים,שהםהאחרונותבשניםהמוניתאבטלהמוהגירה

החדשים תעסוקתילביטחוןחשיבותפחותייחסודרכםבראשיתמורים,מדינות18-ב.

בפורטוגלבולטהדבר)בהוראה המוריםמבלבד39%לעומתהוותיקיםמהמורים71%:

חשיבותלכךייחסודרכםבראשית ש(. טחוןיבההאחרונהעתשבמכךנובעהדברייתכן

בכוחמחסורעםתמודדותממתפתחותהבמדינותבעיקר,פחתההוראהבמגזרתעסוקתיה

זמנייםהוראה בחוזים המועסק אדם כוח מגייסות ואשר פחותרלוונטיזהשיקולכןועל,

לאבישראל.למקצוע)להבדילממוריםותיקיםשהורגלולתנאיםאחרים(החדשיםמצטרפיםל

שהשיקול,למעטהעובדהדרכםבראשיתלמוריםותיקיםמוריםביןממששלהבדליםנמצאו

הולמת'הכנסהמספקת'הוראה בקרב בעיקר המקצוע בבחירת מרכזי שיקול מוריםהיה

מערכתממבנהנובעהדבראולי(.בקרבמוריםבראשיתדרכם44%לעומת51%)ותיקים

למוריםותיקיםמוריםביןגבוהיםשכרפעריקיימיםבהש,בישראלהוראהלעובדיהשכר

שהנחואותםלבחורהראשוניםלשיקוליםלהתייחסנתבקשומוריםהכיאף.דרכםבראשית

לצד,הנוספתהכלכליתהאחריותעםוההתבגרותעםודאי,הכלכליהשיקולייתכןש,במקצוע

.זהלשיקוליתרהחשיבותגרםלהםלייחס,בשכרמעלייהנהניםהםשהעובדה

לבין בחירה  גורמי מוטיבציה להיות מורה ושיקולים בבחירת המקצועקשר בין העל: -מבט

פיתוח מקצועיהוראה כהעדפה ראשונה ולהשתתפות בפעילויות לקריירת ב

גור בין אפשרי קשר על לעמוד ניסו טאליס ובמחקר להיותמורה המוטיבציה שיקוליםהמי

בבחירת להוראה העדפה מתן לבין תלויים( מסבירים/בלתי )משתנים במקצוע בבחירה

מנםוגיל(.אוקריירה)משתנהמוסבר/תלוי(תוךבקרהעלמאפיינירקעשלמורים)כגוןמגדר

אךבממוצעמדינותה קשריםשכאלו, לאנמצאו מוריםשOECD-בישראל כינמצאכי ציינו

עלהתפתחותהשפעהטחוןתעסוקתי,יהשיקולבהחלטהלהיותמורההיהקריירהיציבה,ב

הוראהכהעדפהראשונה.לעומתזאת,מוריםקריירתלחברהנטולבחורבתרומהילדיםאו

ההעדפההראשונהשלהםלקריירהנטולייחסחשיבותלנוחותהנלוויתהייתהשהוראהלא

וחהזמניםבהוראהולהכנסההולמת.לל

                                                           
1

הוגדר מסוים לשיקול חשיבות שייחס שבחרמורה ממי רבה" "במידה או בינונית" ארבעתוך"במידה
 .במידהבינונית"ו"במידהרבה""",במידהמועטה"אפשרויותתשובה:"כלללא",
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זאת, שלצד לתהליכיםייתכן רק לא קשורים למקצוע להצטרף והשיקולים המוטיבציה

שמוביליםלבחירהבמקצועאלאגםלתהליכיםלאחרההצטרפותלמקצוע.עלכןניסולעמוד

היתר,במחקר ,בין בין הקשר במקצועהעל בבחירה ושיקולים מורה להיות מוטיבציה

ל בפעילויות השתתפות לבין תלויים( מסבירים/בלתי מקצועי)משתנים )משתנהפיתוח

היקףמשרה(.ומוסבר/תלוי(תוךבקרהעלמאפיינירקעשלמורים)כגוןמגדר,ותקבהוראה

הציבורהיומרכזייםשירותבאמצעותעצמיתהגשמהשלנמצאכימוריםששיקוליםבישראל

ל בהחלטתם במקצוע לנוטבחור יותר רבות בפעילויות להשתתף מקצועיים )קשרפיתוח

 במחקר(, שהשתתפו המדינות בכל כמעט נמצא ששיקוליםואילודומה הנוגעיםמורים

בהחלטתםנוטיםלהשתתףבמקצועהעסקהותנאיכלכלייםלמאפיינים מקוםמרכזי תפסו

מדינותנמצא7-בומדינותנוספות,5-)קשרדומהנמצאבפיתוחמקצועיבפחותפעילויותל

בהןנמצאקשרהפוךהמדינותשודומהבהןנמצאקשרשישלצייןכיהמדינות(.קשרהפוך

אינןנבדלותאלומאלובשכרהשנתיההתחלתיהקבועבחוקשלמוריםבבתיספרציבוריים

.(70תרשים ב)כמוצג


