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פרק  – 6שביעות הרצון של המורים והיוקרה שהחברה
מייחסת למקצוע
הדוח המלא של מחקר טאליס  2018מפורסם באתר הראמ"ה

 .6שביעות הרצון של המורים והיוקרה שהחברה מייחסת למקצוע
 .6.1שביעות הרצון מהמקצוע ומסביבת בית הספר
הסיפוקשלמוריםמעבודתםנוגעלתחושתההנאהושביעותהרצוןשלהםמהעיסוקבהוראה
וכן מסביבתהעבודהבביתהספרשבוהםמלמדים.המחקרבתחוםהחינוךמלמדכיקיים
קשרחיוביביןהסיפוקשהמוריםשואביםמעבודתם לביןתחושתהחוללותהעצמיתשלהם,
וכאמורגםלאיכותההוראהולרמתההישגיםהלימודייםשלתלמידיהם.נוסףעלכךנמצאכי
מוריםהמביעיםשביעותרצוןגבוההמעבודתםגםמגלים מחויבותרבהלמקצוע,והםנוטים
פחותלהיפגעמשחיקה ונשירה.ממכלול הממצאים עולה כי שביעותהרצון תורמתלרווחת
המורים,להתמדתםבמקצועוליכולתםלספקהוראהמיטבית .
במחקר נשאלו המורים על הרגשתם הכללית ועלשביעות רצונם ממקצוע ההוראה ומסביבת
עבודתם בביתהספר .בלוחותשלהלןמוצגיםשיעוריהמוריםשהסכימואוהסכימומאודעם
ההיגד .ככלל ,מתשובות המורים עולה כי מרביתם שבעי רצון מהמקצוע ובעיקר מעבודתם
בביתהספר. 
בכל הנוגע לשביעות הרצון ממקצוע ההוראה (תרשים  ,16פאנל עליון) , 79%מהמורים
בכיתותז'-ט' בישראלהיובוחריםגםכיוםבהוראהלויכלולהחליטשוב,75%מהםסוברים
כי יתרונות המקצוע עולים בבירורעלחסרונותיו ,כשלישמהם תוהיםאםהיה עדיף לבחור
מקצועאחר(,)34%ורקכעשיריתמהם()11%מתחרטיםעלההחלטהלהיותמורה .
בכלהנוגע לשביעותרצוןמהעבודהבביתהספר (תרשים ,16פאנלתחתון) ,כ 85%-עדכ-
90%מןהמוריםמרוציםמהעבודהשלהם(,)92%נהניםלעבודבביתהספרהנוכחי()89%
והיו ממליצים עליו כמקום עבודה שטוב לעבוד בו ( ,)86%ואילו רק שישית מן המורים
בישראלהיורוציםלעבורלביתספראחר,לוהיההדבראפשרי(.)16%זאתועוד,כמעטכל
המוריםבישראל( ,95%ללאהבדל שלממש ביןמגזריהשפה) ובממוצע מדינות הOECD-
()93%מרוציםמתפקודםבביתהספר .
תרשים  :16שיעורי המורים שדיווחו על שביעות רצון מהמקצוע ומהעבודה בבית הספר

מקור למידע,OECD (2019) :טבלאות,I.4.33I.4.34וכן),OECD (2020טבלה II.2.10
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ככלל ,שיעורי הדיווח על שביעות רצון בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-דומים (תרשים
.)16אפשרלצייןששיעורהמוריםבישראלשהיורוציםלעבורלביתספראחר,לוהיההדבר
אפשרי,נמוךבמעטמשיעורםבמדינותהOECD-(16%לעומת,20%בהתאמה).
במבט בין-לאומי נמצא כי לפחות שלושה רבעים מן המורים באוסטריה ,קולומביה ,הולנד,
ספרדובואנוסאיירס(ארגנטינה)הביעושביעותרצוןבכלאחדמארבעתההיגדיםהנוגעים
לשביעותרצוןממקצועההוראה(הסכמהעםההיגדיםהמנוסחיםעלדרךהחיובואי-הסכמה
עםההיגדיםהמנוסחיםעלדרךהשלילה) .
במבטפנים-ישראליניכריםפעריםגדוליםביןמגזרי השפהבהיבטיםמסוימים שלשביעות
הרצון(לוח  20ולוח .)21כךבבתי ספרדובריעברית,בהשוואהלבתיספר דובריערבית,
נמצאכישיעורהמוריםשהיובוחריםלעבודכמוריםלויכלולהחליט שובגבוההרבהיותר
( 85%לעומת  ,63%בהתאמה) ,ובהתאם לכך נמוך שיעור המורים שתוהיםאםהיה עדיף
לבחורמקצועאחר( 30%לעומת,45%בהתאמה)ושיעור המתחרטיםעלהחלטתםלהיות
מורים( 8%לעומת  ,21%בהתאמה).מכלול הממצאים שלעיל מעיד כי בקרבמורים בבתי
ספר דוברי ערבית שביעות הרצון ממקצוע ההוראה נמוכה יותר משביעות רצונם של
עמיתיהםבבתיספרדובריעברית.
לוח  :20שביעות הרצון של המורים ממקצוע ההוראה
ההיגד
לו יכולתי להחליט שוב ,עדיין הייתי בוחר לעבוד
כמורה
יתרונות המקצוע כמורה עולים בבירור על
חסרונותיו
אני תוהה אם היה עדיף לבחור מקצוע אחר
אני מתחרט על החלטתי להיות מורה
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תמונהדומהמצטיירתגםבבחינתחלקמהיבטישביעותהרצוןממקוםהעבודה .בבתיספר
דוברי עברית ,בהשוואה לבתי ספר דוברי ערבית ,גבוה יותר שיעורם של המורים שנהנים
לעבוד בבית הספר ( 91%לעומת  ,82%בהתאמה) ושל המורים שהיו ממליצים על בית
הספרכמקוםשטובלעבודבו( 88%לעומת,80%בהתאמה),וכנגזרמכךגםפחותמורים
בבתיספרדובריעבריתהיורוציםלעבורלביתספראחר(14%לעומת,21%בהתאמה).
לוח  :21שביעות הרצון של המורים מהעבודה בבית הספר
ההיגד
בסך הכול אני מרוצה מהעבודה שלי
אני נהנה לעבוד בבית הספר הזה
הייתי ממליץ על בית הספר הזה כעל מקום
שטוב לעבוד בו
הייתי רוצה לעבור לבית ספר אחר ,לו היה
הדבר אפשרי
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בהשוואהלמחזורהמחקרהקודם,בישראלנמצאהמגמהכלליתהמשקפתהרעה,אוירידה,
בשביעותהרצוןממקצועההוראה(תרשים .)17 
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תרשים  :17שינוי בשיעורי ההסכמה עם ההיגדים הנוגעים לשביעות רצון ממקצוע
ההוראה – כלל המדינות שהשתתפו במחזור מחקר  2013ובמחזור מחקר 2018
היגדים המנוסחים על דרך החיוב

היגדים המנוסחים על דרך השלילה

הערות :המדינותמסודרותבסדריורדלפישיעור המוריםהמסכימיםעםההיגד"יתרונותהמקצועכמורהעוליםבבירורעל
חסרונותיו"(פאנלעליון)אועםההיגד"אניתוההאםהיהעדיףלבחורמקצועאחר"(פאנלתחתון) .
שינוייםמובהקיםסטטיסטיתמסומניםבצבעכהה(כחוללעומתתכלת,שחורלעומתאפור) .
בפאנלהעליון,הנוגעלהיגדיםהמנוסחיםעלדרךהחיוב,עלייהביןשניםמשקפתשיפורבשביעותהרצון,ואילוירידהבין
שנים משקפת הרעה .בניגודלכך,בפאנל התחתון ,הנוגע להיגדים המנוסחיםעל דרך השלילה ,עלייה בין שנים משקפת
הרעהבשביעותהרצון,ואילוירידהביןשניםמשקפתשיפור .
מקור למידע,OECD (2020) :תרשימיםII.2.5וII.2.6-

בשני היבטים נרשם שינוי ניכר מאוד בין מחזורי המחקר :עלייה חדה של  10%בשיעור
המוריםשתוהיםאםהיהעדיףלבחורמקצועאחר(מ24%-ב2013-ל34%-ב,)2018-לצד
ירידהדומהשל11%בשיעורהמוריםשסובריםכיהיתרונותהנובעיםמעבודהכמורהעולים
בבירור על החסרונות (מ 86%-ל ,75%-בהתאמה) .חשוב לציין כי מגמות אלו נצפו בקרב
מוריםבשנימגזריהשפה.שינויים אלובישראלבולטיםבגודלם בקרבהמדינותשהשתתפו
במחקר .שינויים מובהקים ,אףכי גדולים פחות ,המשקפים גםהםהרעהבשביעות הרצון,
נרשמובשיעורי המורים שעדיין היו בוחרים לעבוד כמורים לו יכלו להחליט שוב (ירידה של
 :4%מ 83%-ב 2013-ל 79%-ב)2018-ובשיעוריהמוריםשמתחרטיםעלהחלטתםלהיות
מורים (עלייה של  :2%מ 9%-ל ,11%-בהתאמה) .מגמות דומות ,המשקפות הרעה בכל
ההיבטים של שביעות הרצון מהמקצוע ,נרשמו גם בדנמרק ,אנגליה ,פינלנד ,ניו זילנד
ופורטוגל,ולעומתזאתמגמותהמשקפותשיפורבשביעותהרצוןמהמקצועניכרותבאסטוניה
ובשבדיה. 
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כמוכן,בהשוואהלמחזורהמחקרהקודם,בישראלנמצאהמגמהמעורבתהמשקפתהרעה
קלהבכמה מןההיבטים שלשביעותרצוןמהסביבההבית ספרית.כךנרשמוירידותקלות
מאודשל 3%בשיעורהמוריםשנהניםלעבודבביתהספרהנוכחישלהם(מ 92%-ב2013-
ל 89%-ב )2018-ושל  2%בשיעור המרוצים מעבודתם בסך הכול (מ 94%-ל,92%-
בהתאמה).בשארההיגדיםלאנרשםשינוישלממש .
שביעות הרצון של המורים נבחנה גם במדדי המיצ"ב ,ואף כי הללו מבוססים על היגדים
שונים מההיגדים במחקר טאליס ,אפשר ללמוד מהם על היבטים משלימים של שביעות
רצון 21.מדיווחיהמוריםהמלמדים בכיתותז'-ט'עלשביעותרצונםבמיצ"בתשע"ח עולה כי
כשנישלישים מהם ()67%דיווחועלשביעותרצוןמביתהספר(מדדמסכם).כמוכן,87%
מהמוריםדיווחועלשביעותרצוןמעבודתההוראהו77%-דיווחועלשביעותרצוןמהתנהלות
ביתהספר.עודעולהממיצ"בתשע"חכישביעותהרצוןמעבודתההוראהגבוההיותרבקרב
מוריםבבתיספרדובריעברית,בהשוואהלבתיספרדובריערבית(בדומהלממצאימחקר
טאליס,)2018ואילושביעותהרצוןמהתנהלותביתהספרדומהבשנימגזריהשפה(בשונה
מממצאיטאליס.)2018
בישראל נמצא כי מורים שהביעו רצון לעבור לבית ספר אחר לו היה הדבר אפשרי נוטים
להיות בעלי שביעות רצון נמוכה יותר מן המקצוע ,בעלי תחושת מסוגלות נמוכה יותר,
מהמגדרגברי ,ולדווחכיהםמלמדיםבכיתותשישבהןשיעורגבוהיותרשלתלמידיםתת-
משיגיםובעליבעיותהתנהגות.בכלמדינהנמצאפרופילשונהבמעטשלמוריםשהביעורצון
לעבורלביתספראחר,אךהמאפייןהמשותףלמרביתןהואשביעותהרצוןהנמוכהיותרשל
מוריםאלו. 
זאת ועוד ,נמצא קשר חיובי בין מידת שביעות הרצון של המורים ובין תחושת המסוגלות
שלהם ,וזאת לאחר שמּושתת ביקורת על משתני הרקע של המורים (מגדר ,גיל ,ותק
בהוראה),מאפייניהמשרה(היקףמשרה)והכיתה(דיווחימוריםעלשיעוריהתלמידיםמרקע
חברתי-כלכלי מוחלש ,תלמידים עם בעיות התנהגותיות ותלמידים תת-משיגים) אשר
מוחזקים קבוע .כלומר ,מורים שמביעים שביעות רצון גבוהה יותר מהמקצוע נוטים להיות
בעלי תחושת מסוגלות גבוהה יותר ,וכמוהם גם מורים המביעים שביעות רצון גבוהה יותר
מהסביבההביתספרית .
ותק בהוראה
בישראל ,על פי רוב שביעות הרצון של מורים בראשית דרכם נמוכה במעט מזו של מורים
ותיקים,אודומהלה(תרשים .)18בכלהנוגעלשביעותהרצוןמביתהספר,שיעורנמוךיותר
של מורים בראשית דרכם מרוצים מעבודתם ( 89%לעומת  93%מהמורים הוותיקים),
ושיעורגבוהיותרשלמוריםבראשיתדרכםהיורוציםלעבורלביתספראחרלו היההדבר
תלויבהם(20%לעומת,14%בהתאמה).נוסףעלכך,שיעורנמוךיותרשלמוריםבראשית
דרכם מרוצים מתפקודם בבית הספר ( 92%לעומת  ,96%לא מוצג בתרשים) .בכל הנוגע
לשביעותרצוןממקצועההוראה ,שיעורגבוהיותרשלמוריםבראשיתדרכםתוהיםאםהיה
עדיף להם לבחור מקצוע אחר ( 38%לעומת  33%מהמורים הוותיקים) .לא זו בלבד
שממצאיםאלומחדדיםאתהפערבשביעותרצוןביןמוריםבראשיתדרכםלמוריםהוותיקים,
אלאשהםגםמעידיםשעיקרהפעריםהםבתחושתשביעותהרצוןמביתהספר,ורקמיעוטם
ממקצוע ההוראה ומהבחירה בו .ממצאים אלו מזמנים בחינה של תנאי העבודה וההעסקה
שלמוריםבראשיתדרכםבבתיספר,שהרילאנמצאהבדלשלממשבהשמהלבתיספר,
עלפימאפייניתלמידיהם,ביןמוריםבראשיתדרכםלמוריםהוותיקים(לוח  .)73לצדזאת,
אם התהייה בדבר הבחירה במקצוע היא מדד לרצון המורים להתמיד ולהמשיך בו,
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מהממצאים עולה תמונה לא מעודדת בנוגע למורים בראשית דרכם (ואף יותר מכך בנוגע
למוריםצעירים)שאמוריםלהיותעתודותההוראהלשניםרבותקדימה.
תרשים  :18שיעורי המורים שדיווחו על שביעות רצון מהמקצוע ומהעבודה בבית הספר –
בפילוח לפי ותק בהוראה בקרב מורי כיתות ז'-ט' ישראל

מקור למידע,OECD (2019) :טבלאותI.4.33וI.4.34-

גםבממוצעמדינותה OECD-שהשתתפובמחקרנמצאכימוריםבראשיתדרכםמעטפחות
שבעי רצון מהיבטים מרכזיים של סביבת העבודה בבית הספר; שיעורים גבוהים יותר של
מורים בראשית דרכם היו רוצים לעבור לבית ספר אחר ( 22%לעומת  19%מהמורים
הוותיקים) 1,ושיעוריםנמוכיםיותרשלמוריםבראשיתדרכםמרוצים מתפקודםבביתהספר
( 90%לעומת 93%מהמוריםהוותיקים) .העדפה רבה יותר למעבר לבית ספר אחר בקרב
מורים בראשית דרכם נמצאה ב 13-מדינות נוספות מלבד ישראל,ובחלקן הפער דו-ספרתי
(טאיוואן,ערב הסעודית,טורקיה וקוריאה).ייתכןשהדבר משקף את הבחירה המוגבלת,אם
בכלל ,של מורים בראשית דרכם באיזה בית ספר ללמד ,תוך מתן העדפה למורים ותיקים
בבחירת בית הספר המועדף עליהם ,ומוביליות נמוכה של מורים בין בתי ספר .כמו כן יש
ראיות להשמה מכוונת של מורים בראשית דרכם לבתי ספר מאתגרים יותר מבחינת
אוכלוסיות תלמידים (רקע חברתי-כלכלי נמוך,מהגרים,צרכים מיוחדים),משאבים ועוד(ראו
פירוטבתת-פרק .)16.1ישלסייגולצייןכירצוןלעבורלביתספרלאבהכרחמעידעלחוסר
שביעות רצון מבית הספר ,אלא יכול לבטא שאיפות שלהמורהלהתקדם בקריירה.לעומת
זאת ,מורים בראשית דרכם יותר שבעי רצון מבחירה במקצוע ההוראה וכן מהיותם מורים,
בהשוואה למורים ותיקים ,ומביעים עמדות חיוביות יותר כלפי המקצוע ,וזאת בכל אחד מן
ההיבטיםשנבדקו.
במבטפנים-ישראלינרשמהתמונהשונהבשנימגזריהשפה(לוח  22ולוח .)23בבתיספר
דובריעברית ,שיעורהמוריםבראשיתדרכם שהביעושביעותרצוןמסביבתהעבודההבית
ספריתנמוךמשיעורהמוריםהוותיקים.כך,יותרמהם(ב ,5%-בהשוואהלמוריםהוותיקים)
מדווחים כי היו רוצים לעבור לבית ספר אחר ,ופחות מהם (ב )6%-מדווחים שהם מרוצים
מהעבודה .בקרב מורים בראשית דרכם בבתי ספר דוברי עברית קיימת גם פחות שביעות
1

 עודנמצאפערמובהק,אךקטןמאוד,בשיעורהמוריםהנהנים לעבוד בביתהספר ( 90%מהמוריםבראשית
דרכםו91%-מהמוריםהוותיקים) .
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רצוןמהיבטיםמסוימים של מקצוע ההוראה ,כך ששיעורהמוריםבראשית דרכםהחושבים
שיתרונות המקצוע עוליםעלחסרונותיונמוך(ב)5%-משיעורם בקרבמורים ותיקים ,ויותר
מהם(ב )4%-תוהיםאםהיהעדיףלבחורמקצועאחר .עםזאת,שיעורגבוהיותר(ב)3%-
שלמוריםבראשיתדרכםהיובוחריםלעבודכמורים,לויכלולהחליטשוב.הדברמעידכיאף
שבבתי ספר דוברי עברית שביעות הרצון של מוריםבראשית דרכם פחותה מזו של מורים
ותיקים,הןמסביבתהעבודהוהןמהיבטיםמסוימיםשלמקצועההוראה,איןבכךכדילהביא
יותרמוריםבראשיתדרכםלקבלהחלטהאחרתבדברהבחירהבמקצוע .
לעומתזאת,בבתיספרדובריערביתמסתמנתתמונהמורכבת.כך,אומנםשיעורגבוהיותר
שלמוריםבראשיתדרכםמביעים שביעותרצוןגבוההמןהמקצוע– כפישמשתקףבדיווח
עלהכרהבכךשיתרונותהמקצועכמורהעוליםעלחסרונותיו(גבוהב7%-בהשוואהלמורים
ותיקים) ,אך בה בעת שיעור גבוה יותר (ב )8%-של מורים בראשית דרכם גם תוהים אם
עדיףהיהלהםלבחורמקצועאחרואףמתחרטיםעלההחלטהלהיותמורה(ב.)7%-כמוכן,
שיעורגבוהיותר(ב)8%-שלמוריםבראשיתדרכםהיורוציםלעבורלביתספראחר,לוהיה
הדבר אפשרי,זאת אף שיותרמהם(ב)8%-נהנים לעבודבבית הספרהנוכחי שלהם והיו
ממליציםעליוכמקוםעבודהשטובלעבודבו(ב,)8%-ואףהביעושביעותרצוןמעבודתם(ב-
 .) 4%בשאר ההיגדים ,בכל מגזר שפה בנפרד ,שיעורי הדיווח של מורים בראשית דרכם
דומיםלשיעוריהדיווחשלמוריםותיקים. 
לוח  :22שביעות הרצון של המורים ממקצוע ההוראה – לפי ותק בהוראה
ההיגד
לו יכולתי להחליט שוב,
הייתי בוחר לעבוד כמורה
יתרונות המקצוע כמורה
עולים בבירור על חסרונותיו
אני תוהה אם היה עדיף
לבחור מקצוע אחר
אני מתחרט על החלטתי
להיות מורה

מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים

בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

82%
78%
73%
75%
38%
33%
13%
10%

81%
74%
79%
75%
32%
34%
8%
9%

בתי"ס
דוברי
עברית
87%
84%
70%
75%
33%
29%
9%
7%

בתי"ס
דוברי
ערבית
65%
63%
82%
75%
51%
43%
26%
19%

לוח  :23שביעות הרצון של המורים מהעבודה בבית הספר – לפי ותק בהוראה
ההיגד
בסך הכול אני מרוצה
מהעבודה שלי
אני נהנה לעבוד בביה"ס
הזה
הייתי ממליץ על ביה"ס הזה
כעל מקום שטוב לעבוד בו
הייתי רוצה לעבור לבי"ס
אחר ,לו היה הדבר אפשרי

מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים

בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

89%
93%
90%
89%
88%
86%
20%
14%

90%
90%
91%
90%
84%
83%
22%
19%

בתי"ס
דוברי
עברית
88%
94%
91%
92%
88%
88%
18%
13%

בתי"ס
דוברי
ערבית
92%
88%
89%
81%
87%
79%
27%
19%

מבט-על :מקורות השונות בשביעות הרצון של המורים 
מחקריםמראיםכיעםהגורמיםהקשוריםלשביעותרצוןהמוריםנמניםהןגורמיםשמקורם
בבית הספר שהםמלמדים בו ,כגון מעורבותבעיצוב מדיניות וקבלת החלטות בבית הספר
ותרומת ההערכהוהמשובשהםמקבליםלשיפורההוראהשלהם,והןגורמיםשמקורםאיננו
בהכרח בבית הספר ,כגון השתתפות בפיתוח מקצועי שיתופי .עולה השאלה באיזו מידה
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השונותבשביעותהרצוןשלהמוריםמקורהבתוךבתיהספר(ביןמוריםבאותומוסדחינוכי
הנבדליםבוותקבהוראה,במקצועותההוראה,בהרכבהתלמידיםבכיתותוכו'),ובאיזומידה
מקורה בין בתי ספר שונים (בין מורים במוסדות חינוך שונים הנבדלים בסוג המוסד ,בסוג
הפיקוח,בנהלים,בחזוןוכו') .
בכל המדינות שהשתתפו במחקר נמצא כי מרבית השונות בשביעות הרצון של המורים
מקורה בשונות בתוך בית הספר ,ורק מיעוט השונות קשור להבדלים בין בתי ספר .כך,
בישראל 13%מהשונותבשביעותהרצוןמסביבתהעבודההביתספריתורק 7%מהשונות
בשביעותהרצוןממקצועההוראהמקורםבהבדליםביןבתיהספר,ובהתאמה 87%ו93%-
מקורם בשונות בתוך בתי הספר .במילים אחרות ,אין הבדלים ניכרים בין בתי הספר
בשביעות הרצון של המורים מהסביבה הבית ספרית ,ועוד פחות מכך ממקצוע ההוראה.
תמונה דומה נמצאה גם בממוצע מדינות ה :OECD- 13%(בדומה לערך בישראל) ו4%-
(כמחציתמהערךבישראל),בהתאמה,מיוחסיםלשונותביןבתיהספר. 
שביעות הרצון של המנהלים
במחקר,בדומהלמורים,גםהמנהלים בבתיספרשכוללים כיתותז'-ט'נשאלו על הרגשתם
הכללית ועל שביעות רצונם ממקצועם כמנהלים ומסביבת עבודתם בבית הספר .בלוחות
שלהלן מוצגים שיעורי המנהלים שהסכימו או הסכימו מאוד עם ההיגדים .ככלל ,מתשובות
המנהליםעולהכיכמעטכולםשבעירצוןמהמקצועובעיקרמעבודתםבביתהספר.עודעולה
כיבישראל,בכלההיבטיםשנבחנו,שביעותהרצוןשלהמנהלים(תרשים )19גבוההמזושל
המורים(תרשים .)16 
בכל הנוגע לשביעות הרצון של המנהלים מהמקצוע , 95%מהמנהלים בישראל סוברים כי
יתרונותהמקצועעוליםבבירורעלחסרונותיו ,ו 92%-מהםהיובוחריםגםכיוםבמקצועלו
יכלולהחליטשוב .רקכשביעיתמהם()14%תוהיםאםהיהעדיףלבחורמקצועאחר,ורק
 5%מתחרטים על ההחלטה להיות מנהלים .בכל הנוגע לשביעות רצון מהעבודה בבית
הספר ,כמעט כל המנהלים ( 98%עד  )100%מרוצים מעבודתם ( ,)100%נהנים לעבוד
בביתהספרהנוכחי()99%והיוממליציםעליוכמקוםעבודהשטובלעבודבו(,)98%ואילו
7%בלבדמןהמנהליםבישראלהיורוציםלעבורלביתספראחרלוהיההדבראפשרי. 
תרשים  :19שיעורי המנהלים שדיווחו על שביעות רצון מהמקצוע ומהעבודה בבית הספר

מקור למידע,OECD (2020) :טבלאותII.2.27וII.2.32- 
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ככלל ,שיעורי הדיווח על שביעות רצון בישראל גבוהים מהשיעורים המקבילים בממוצע
מדינות ה ,OECD-או לפחות דומים להם (תרשים  .)19כך ,שיעור גבוה יותר של מנהלים
בישראל ,בהשוואה למדינות ה ,OECD-סבורים כי יתרונות המקצוע עולים על חסרונותיו
( 95%לעומת,81%בהתאמה),וכןשיעורהמנהליםבישראלשהיורוציםלעבודלביתספר
אחר ,לו היה הדבר אפשרי ,עומד על כמחצית משיעורם במדינות ה OECD-( 7%לעומת
,15%בהתאמה).בשארההיגדיםהפעריםעומדיםעלפירובעלכ5%-לכלהיותר.
במבט פנים-ישראלי ניכרים פערים בין מגזרי השפה בהיבטים מסוימים של שביעות הרצון
מהמקצוע(לוח ,)24ואילובהיבטיםשלשביעותרצוןמהעבודהבביתהספרהתמונהדומה
ביןמגזריהשפה(לוח .)25כך,בבתיספרדובריעברית,בהשוואהלבתיספרדובריערבית,
נמצא כי שיעור המנהלים שהיו בוחרים לעבוד כמנהלים ,לו יכלו להחליט שוב ,גבוה יותר
( 94%לעומת,88%בהתאמה),ובהתאםלכךנמוךיותרשיעורהמנהלים שתוהיםאםהיה
עדיף לבחור מקצוע אחר ( 11%לעומת  ,20%בהתאמה) .על אף האמור לעיל ,בקרב
מנהלים בבתי ספר דוברי ערבית גבוה יותר שיעור הסוברים שיתרונות המקצוע עולים על
חסרונותיו(100%לעומת93%בבתיספרדובריעברית).
לוח  :24שביעות הרצון של המנהלים ממקצועם
ההיגד
יתרונות המקצוע כמנהל עולים בבירור על
חסרונותיו
לו יכולתי להחליט שוב ,עדיין הייתי בוחר לעבוד
כמנהל
אני תוהה אם היה עדיף לבחור מקצוע אחר
אני מתחרט על החלטתי להיות מנהל

בתי"ס
דוברי
עברית
93%

בתי"ס
דוברי
ערבית
100%
88%
20%
4%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

95%

81%

92%

87%

94%

14%
5%

20%
7%

11%
5%

לוח  :25שביעות הרצון של המנהלים מהעבודה בבית הספר
ההיגד
בסך הכול אני מרוצה מהעבודה שלי
אני נהנה לעבוד בבית הספר הזה
הייתי ממליץ על בית הספר הזה כעל מקום
שטוב לעבוד בו
הייתי רוצה לעבור לבית ספר אחר ,לו היה
הדבר אפשרי

בתי"ס
דוברי
עברית
100%
99%

בתי"ס
דוברי
ערבית
100%
100%
97%
7%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

100%
99%

95%
96%

98%

95%

98%

7%

15%

7%

במבט בין-לאומי נמצא כי לפחות  90%מן המורים בצ'ילה ,במקסיקו ,בקולומביה ובהולנד
הביעו שביעות רצון בנוגע לכל אחד מארבעת ההיגדים העוסקים בשביעות רצון ממקצוע
ניהולביתהספר (הסכמה עםההיגדיםהמנוסחיםעלדרךהחיוב ואי-הסכמה עםההיגדים
המנוסחיםעלדרךהשלילה).מענייןלצייןכיקולומביהוהולנדגםבלטולטובהבהיבטיםאלו
של שביעות רצון המורים .כמו כן ,לפחות  95%מן המורים באוסטריה ,בצ'כיה ,ברומניה,
ברוסיה ובסלובקיה הביעו שביעות רצון עם כל אחד מארבעת ההיגדים הנוגעים לשביעות
רצוןמהעבודהבביתהספר(הסכמהעםההיגדיםהמנוסחיםעלדרךהחיובואי-הסכמהעם
ההיגדיםהמנוסחיםעלדרךהשלילה) .
ככלל ,בהשוואה למחזור המחקר הקודם ,בישראל לא נמצאו שינויים של ממש בדיווחי
המנהליםעלשביעותרצונם,אםמהמקצועואםמהסביבההביתספרית.
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 .6.2היוקרה המיוחסת למקצוע
היוקרה המיוחסת למקצוע ,מבחינה תעסוקתית ,נוגעת לתפיסה של הציבור הרחב בדבר
האיכויות האנושיות והמקצועיות שהעוסקים בהוראה ובניהול מביאים למשימות הליבה
שלהםכאנשיחינוך.היוקרההמיוחסתלמקצועעשויהלשמשגורםמשיכהלהוןאנושיאיכותי
להצטרף אליו ואף למנוע נשירה של העוסקים בו ולתרום לרווחתם .לתנאי העבודה של
העוסקים בהוראה ובניהול בתי ספר מקום מרכזי בעיצוב היוקרה של המקצוע בחברה.
יוקרתו נמצאהקשורהלשביעותהרצוןשלהעוסקיםבהוראהמתנאיהעסקתם,למעורבותם
בקבלתהחלטותבביתהספרוכןלהכרהבאיכותעבודתםכאנשיהוראה. 
תפיסות מורים בדבר ההערכה כלפי מקצוע ההוראה בחברה
במחקר נשאלו המורים על מידת הסכמתם כי מקצוע ההוראה מוערך בחברה .בתרשים
שלהלן מוצגים שיעורי המורים שהסכימו או הסכימו מאוד עם ההיגד .בישראל ,30%
מהמוריםמסכימיםאומסכימיםמאודכימקצועההוראהמוערךבחברה,וזאתלעומת26%
בממוצע מדינות ה OECD-(לוח  .)26בבתי ספר דוברי ערבית שיעור המורים שחושבים
שמקצוע ההוראה מוערך בחברה כפול משיעורם בבתי ספר דוברי עברית ( 47%לעומת
,24%בהתאמה).
לוח  :26שיעור המורים שמסכימים כי מקצוע ההוראה מוערך בחברה
ההיגד
אני חושב שמקצוע ההוראה מוערך בחברה

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

30%

26%

בתי"ס
דוברי
עברית
24%

בתי"ס
דוברי
ערבית
47%

יש לציין כי שיעורי הסכמה גבוהים במיוחד עם היגד זה נרשמו בקרב המורים בווייטנאם
( ,)92%באיחוד האמירויות הערביות ובסינגפור ( 72%כל אחת) .גם בקוריאה (,)67%
בקזחסטן ובאלברטה (קנדה) ( )63%הסכימו כשני שלישים מן המורים עם ההיגד .לעומת
זאת ,שיעורי הסכמה נמוכים במיוחד נרשמו בקרב המורים בסלובקיה ( ,)5%בסלובניה
()6%ובצרפת( .)7%גםבבואנוסאיירס(ארגנטינה),בפורטוגלובקרואטיה( 9%כלאחת)
נרשמושיעוריםנמוכיםמ10%-(תרשים .)20
תרשים  :20שיעור המורים בכיתות ז'-ט' המסכימים כי מקצוע ההוראה מוערך בחברה –
כלל המדינות

הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורהמוריםהמסכימיםעםההיגד .
מקור למידע,OECD (2019) :תרשים II.2.1
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בישראל נמצא כי יותר מורים ( )37%ממורות ( )28%מסכימים כי מקצוע ההוראה מוערך
בחברה .מגמהזו נמצאה רק בבתי ספר דוברי עברית ( 32%לעומת  ,22%בהתאמה)אך
לא בבתי ספר דוברי ערבית ( 46%לעומת  ,48%בהתאמה) .תמונה דומה נמצאה גם
בממוצע מדינות ה ,OECD-אף כי הפער בין המגדרים מתון יותר ( 29%לעומת ,24%
בהתאמה),וכןבמרביתהמדינותשהשתתפובמחקר.הפערניכרבמיוחדבמקסיקו()13%
ובלטביה(.)12%הסבראפשרילפערמגדריזההואשבמדינותרבותבמקצועשנחשבנשי,
דוגמת הוראה ,הגברים ממלאים תפקידים בכירים יותר יחסית כגון תפקידי ניהול .אם
מלכתחילה בעיקר מי שתופסים את המקצוע כמוערך בחברה פונים להוראה ,ונזכור כי
שיעורםשלהגבריםהמוריםנמוךבמידהניכרתמשיעורהמורות,ישבכךלספקהסברנוסף
לתופעה ,קרי מקור ההבדל בין המגדרים נעוץ בהבדל ביניהם בשיעור המורים מכל מגדר
במקצוע. 
בישראללאנמצאוהבדליםשלממשבפילוחלפיותקבהוראה(אףכירקבבתיספר דוברי
ערבית נמצא ששיעור המורים בראשית דרכם הסוברים כי מקצוע ההוראה מוערך בחברה
גבוה ב 8%-משיעור המורים הוותיקים הסוברים כך , 54%לעומת  ,46%בהתאמה) וגיל.
לעומתזאת,בממוצע מדינות ה ,OECD-ובחלקלא מבוטלמן המדינות שהשתתפובמחקר,
נמצא כי שיעורי ההסכמה עם ההיגד הנוגע לערך המיוחס למקצוע בחברה נמוכים יותר
בקרבמוריםמבוגרים(שגילם50ויותר,לעומתמוריםשגילםעד30שנים),וכןבקרבמורים
ותיקים (לעומת מורים בראשית דרכם) .בשני המקרים ,הפערים ניכרים בעיקר בבולגריה,
אסטוניה,רומניה,שבדיהורוסיה .
מתוך33המדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים,2013ו,2018-ב12-מדינות
נרשמה עלייה בשיעור המורים שמסכימים כי מקצוע ההוראה מוערך בחברה (עלייהבולטת
של  13%באסטוניה ,של  14%בשנגחאי (סין) ושל  16%באלברטה (קנדה)) .השינוי
בישראל ( 34%ב 2013-לעומת 30%ב)2018-איננו מובהק סטטיסטית,וכך הדבר גם ב-
 12מדינות נוספות .בניגוד לכך ,ב 7-מדינות נרשמה דווקא ירידה בשיעורי המורים
שמסכימיםכימקצועההוראהמוערךבחברה(ירידותשלכ20%-בצ'ילהובבלגיההפלמית). 
מבט-על :הקשר בין תפיסת המורה בדבר ההערכה שהחברה רוחשת למקצוע ההוראה
לבין הבחירה במקצוע ההוראה כקריירה ושביעות הרצון מהמקצוע
כדיללמודעל גורמיםהמסבירים את הבחירה בקריירת הוראה כהעדפה ראשונה (משתנה
מוסבר/תלוי),נבחןהקשרשלההןעםהסכמתהמורהכימקצועההוראהמוערךבחברהוהן
עםשביעותהרצוןשלהמורה(משתניםמסבירים/בלתיתלויים),תוךבקרהעלמאפיינירקע
של מורים ומשרתם (כגון :גיל ,מגדר ,ותק בהוראה בכלל ובבית הספר הנוכחי בפרט),
מאפייני משרת ההוראה (היקף משרה וכן הוראת מקצועות  ,STEMקרי מדע וטכנולוגיה,
הנדסה ומתמטיקה) ,ומאפייני הכיתה (שיעור תלמידים עם בעיות התנהגותיות ,שיעורי
תלמידיםשהישגיהםהלימודייםנמוכיםלתפיסתהמורים– להלן"תת-משיגים" – ותלמידים
מרקע חברתי-כלכלי מוחלש) .נחזור ונזכיר כי עיבודים אלו עשויים להעיד על הקשרים בין
המשתנים,אךאיןבכךללמדעלכיווניותהקשרים,ובוודאילאעלקשרסיבה-תוצאה .
בישראל,וכךגםב 26-מדינותנוספותובממוצעמדינותה,OECD-נמצאכימוריםשסוברים
כי מקצוע ההוראה מוערך בחברה נטו לבחור בהוראה כבחירה ראשונה לקריירה שלהם.
בישראל קשר זה חזק במיוחד .רק בארבע מדינות (וייטנאם ,שנגחאי (סין) ,ערב הסעודית
ואיחודהאמירויותהערביות)נמצאקשרחזק יותר .הדברמרמזכיבישראל,וכך בכמחצית
מהמדינותשהשתתפובמחקר,יוקרתהמקצועוההערכהשרוחשיםלובחברהעשויותלעודד
מועמדים לראות בהוראה בחירה ראשונה ומועדפת לקריירה שלהם .ברם ניכר כי קיימת
שונותביןהמדינות,שכןבמחציתהאחרתשלהמדינותלאנמצאקשרדומה .
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בישראל,ובכלהמדינותשהשתתפובמחקרלמעטבואנוסאיירס(ארגנטינה),נמצאכימורים
שסובריםכימקצועההוראהמוערךבחברהמביעיםשביעותרצוןגבוההיותרמעבודתם .
תפיסות המנהלים בדבר מידת ההערכה כלפי מקצוע ההוראה בחברה
במחקרנשאלוגםהמנהליםבאופןדומהעלמידתהסכמתםעםההיגדולפיומקצועההוראה
מוערךבחברה.בלוח שלהלןמוצגיםשיעוריהמוריםשהסכימואוהסכימומאודעםההיגד.
כמחצית מהמנהלים בישראל ( )49%מסכימים כי מקצוע ההוראה מוערך בחברה ,וזאת
לעומתרקמעט יותרמשלישמהמנהלים()37%בממוצעמדינות ה OECD-(לוח .)27פער
זהמקורובעיקרבשיעוריםגבוהיםבמיוחדבקרבמנהליםבבתיספרדובריערבית(.)66%
ראוי לציין כי בכלל ישראל ובכל מגזר שפה בנפרד ,שיעורי המנהלים שסוברים כי מקצוע
ההוראהמוערךבחברה(לוח )27גבוהיםבכ 15%-עד 20%משיעוריהמוריםשסובריםכך
(לוח  .)26מגמה דומה נרשמה כמעט בכל המדינות שהשתתפו במחקר (הפער בממוצע
מדינות ה OECD-קטן יותר ועומד על  .)11%הסבר אפשרי לפער זה בתפיסות מנהלים
ומוריםבדברההערכהבחברהכלפימקצועההוראההואשמנהליםמשליכיםמהיוקרהשל
תפקידםכמנהיגיםומוביליחינוךעלההערכהשהחברהרוחשתלמקצוע .
לוח  :27שיעורי המנהלים שמסכימים כי מקצוע ההוראה מוערך בחברה
ההיגד
אני חושב שמקצוע ההוראה מוערך בחברה
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מנקודתראותבין-לאומיתיששונותרבהביןמדינות .שיעוריההסכמהבווייטנאםובסינגפור
נושקיםל 100%-( 99%ו,98%-בהתאמה),ואילובסלובקיה ,בבלגיההצרפתית ובקרואטיה
נרשמושיעוריהסכמהחד-ספרתייםבלבד(,2%6%ו,8%-בהתאמה).
 .6.3שביעות רצון מהשכר ומתנאי ההעסקה
המניעיםהמרכזייםוהשכיחיםביותרבהחלטהשלמוריםלהצטרףלמקצוע נוגעים להגשמה
עצמית באמצעות שירות הציבור ולתרומה לחברה ,וכך גם האפשרות להשפיע על
ההתפתחותשלילדיםואנשיםצעיריםולקדםתלמידיםמשכבותמוחלשות.לצדזאת,חלק
ניכר מן המורים ייחסו חשיבות גם לשיקולים הנוגעים למאפיינים כלכליים ולתנאי ההעסקה
במקצועההוראה(תרשים .)15מתוכםנמצאמקוםמרכזילביטחוןתעסוקתי,להכנסהיציבה
ממקור מהימן ולאפשרות לשלב בין העבודה לבין החיים האישיים (להרחבה ראו תת-
פרק  5.2שיקולים בהחלטה להיות מורה).זאתועוד,לשכרולתנאיההעסקההשפעהלא
רק עלההחלטהלהצטרףלמקצוע,אלאגםעלההתמדהבמקצוע.לשימורכוחותההוראה
והניהולבמערכתהחינוךמשקלרבבשימורהידעובקידוםהמערכתעלמרכיביה,שכןלניסיון
הנצבר של העוסקים במקצוע השלכות של ממש על איכות העשייה שלהם ועל תפקודם
מבחינות והיבטים מגוונים :ההיבט הפדגוגי ,ניהול כיתה ותהליכים ,יחסים בין באי בית
הספר,התמודדותעםקשיים ולחצים,הבנה והטמעהשל החזוןהציפיותוההקשרשלבית
הספרומקצועהלימוד,ועוד.הללובתורםעשוייםלתרוםלשיפורםשל האקליםהביתספרי,
הסביבה הפדגוגית ואף הישגי התלמידים .כדי להבטיח שימור כוחות הוראה איכותיים על
מערכת החינוך ובתי הספר לספק למורים ולמנהלים תגמול ותנאי העסקה הולמים ,אם
בערכים מוחלטים ואם באופן יחסי למקצועות אחרים המצריכים רמות הכשרה ומיומנויות
דומות .הדבר כולל מגוון היבטים של שכר ישיר ,תנאים נלווים ,תמריצים ומנגנונים לעידוד
ולשיפורתנאים,וכןתגמולהנגזרמהערכתביצועים. 
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שביעות הרצון של המורים משכרם ומתנאי העסקתם
במחקר נשאלו המורים על שביעות רצונם מהשכר שהם מקבלים על עבודתם וכן מחוזה
ההעסקהשלהםכמורים(מלבדהשכר,כגון הטבותושעותעבודה) .בלוחותשלהלןמוצגים
שיעורי המורים שהסכימו או הסכימו מאוד עם כל היגד .ככלל ,שיעורי המורים שהביעו
שביעות רצוןמהיבטיםאלו נמוכיםמהשיעוריםהמקביליםבממוצעמדינותה,OECD-ושיעור
שביעותהרצוןמהשכרנמוךמשיעורשביעותהרצוןמתנאיההעסקה .
בישראל ,פחות משליש מהמורים ( )30%שבעי רצון מהשכר שהם מקבלים על עבודתם
כמורים ,וכמחצית מן המורים ( )51%מרוצים מתנאי חוזה ההעסקה שלהם (כאמור ,מלבד
השכר) .שיעורים אלו ,בעיקר האחרון ,נמוכים במידה ניכרת משיעורי המורים בממוצע
מדינותה,OECD-אשרעומדיםעל39%ו,66%-בהתאמה(לוח 28ותרשים .)21עודנמצא
כישיעוריהמוריםהמביעים שביעותרצוןמשניהיבטיםאלוגבוהיםיותרבקרבמוריםבבתי
ספרדובריערבית,בהשוואהלשיעוריהםבבתיספרדובריעברית .
לוח  :28שביעות הרצון של המורים משכרם ומתנאי חוזה ההעסקה שלהם
ההיגד
אני מרוצה מהשכר שאני מקבל על עבודתי
מלבד השכר ,אני מרוצה מתנאי חוזה ההעסקה שלי
כמורה (למשל הטבות ,שעות עבודה)
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במבטבין-לאומיניכרכיבאופןכלליאיןמתאםחזקביןשביעותהרצוןשלהמוריםמשכרם
ובין שביעות רצונם מתנאי ההעסקה .ועםזאת,בטאיוואן ,בסינגפור ,באוסטריה ובאלברטה
(קנדה) נרשמו שיעורי שביעות רצון מכל אחד מן ההיבטים הללו בקרב לפחות  70%מן
המורים,ואילובפורטוגלנרשמושיעורישביעותרצוןמהנמוכיםביותר(תרשים  .)21
תרשים  :21שיעורי המורים בכיתות ז'-ט' המביעים שביעות רצון משכרם ומתנאי חוזה
ההעסקה שלהם – כלל המדינות

הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורהמוריםשמביעיםשביעותרצוןמשכרם .
מקור למידע,OECD (202) :טבלאותII.3.56וII.3.59-

בישראל נמצאה תמונה מעורבת בבחינת שביעות הרצון מהיבטים אלו לפי הוותק במקצוע
של המורים (לוח  .)29בכל הנוגע לשכר שיעור המורים הוותיקים שהביעו שביעות רצון
( )34%כפול מהשיעור המקביל בקרב מורים בראשית דרכם ( .)15%מגמה זו קיימת רק

48

בבתי ספר דוברי עברית ( 34%לעומת  ,10%בהתאמה) ,ואילו בבתי ספר דוברי ערבית
השיעורים דומים ( 34%לעומת  ,31%בהתאמה) .מעניין לציין כי מגמה דומה נמצאה רק
בשש מדינות נוספות ,בהן קוריאה ,סינגפור ואלברטה (קנדה) ,אנגליה ואוסטריה – שכולן
מתאפיינותבפערי שכר גדוליםבין מורים ותיקים למורים בראשית דרכם (ראו להלן) – אך
המגמה בישראל היא הבולטת מכולן .לעומת זאת ,ב 16-מדינות אחרות נמצאה מגמה
הפוכה.עודחשובלצייןכיהפערשנרשםבשביעותהרצוןמהשכרביןישראללממוצעמדינות
ה OECD-(לוח )28מקורו בעיקרבמוריםבראשית דרכם(רק  15%בישראל לעומת שיעור
הגבוה כמעט פי  3במדינות ה OECD- - .)43%מגמה זו בישראל מוסברת בכך שמערכת
השכרבארץמושתתתעלקידוםדרגותופיתוחמקצועישבאופןטבעימתאפשריםעםצבירת
ותק .כך ,שכרו השנתי של מורה בעל ותק של כ 15-שנים גדול פי  1.63משכרו של מורה
בתחילת דרכו המקצועית 2.לשם השוואה ,בבתי ספר ציבוריים בארה"ב שכרו השנתי של
מורה בעל ותק של כ 15-שנים גדול פי  1.59משכרו של מורה בתחילת דרכו המקצועית,
בדומהלישראל; בקוריאההואגדולפי,1.76באנגליהפי,1.69ובפינלנדהואגדולפי1.24
בלבד .מלבד זאת חשוב לציין כי שכרו השנתי של מורה בראשית דרכו בישראל (בהתאם
לשיווי כוח הקנייה לצריכה פרטית) נמוך יחסית ,ודומה בגודלו לשכר עמיתיו בצ'כיה ,וכן -
ובעיקר  -שבישראל שכר המורים בכלל ושל המורים בראשית דרכם בפרט נמוך בהשוואה
לשכרם של עובדים אחרים במשק שהם בעלי השכלה דומה .ככלל ,ברמת המדינות נמצא
מתאםחיוביחזקביןהשכרהשנתישלמוריםבשירותהציבוריוביןשיעורהמוריםשהביעו
שביעותרצוןמשכרם.חשובלצייןכיהפנייתמשאביםלהגדלתהשכרההתחלתישלמורים
בראשית דרכם עשויה לסייע למשוך עוד כוח אדם איכותי למקצוע ולהגדיל את שביעות
רצונם.עםזאת,ישלהיותעריםלעובדהשבמדינותשבהןדרגותהשכרשטוחותיחסית,קרי
שאין בהן הבדלים ניכרים בין שכרם של מורים ותיקים לשכרם של מורים בראשית דרכם,
ניכרכיהמוריםהוותיקיםנוטיםלהיותפחותשבעירצוןמשכרם .
בכל הנוגע לתנאי חוזה ההעסקה ,שיעור המורים הוותיקים שהביעו שביעות רצון ()49%
נמוךדווקאמהשיעורהמקבילבקרבמוריםבראשיתדרכם(.)59%מגמהזוקיימתהןבבתי
ספר דוברי עברית ( 47%לעומת  ,56%בהתאמה) ,והן בבתי ספר דוברי ערבית (55%
לעומת  ,68%בהתאמה) .מגמה דומה נמצאה ב 18-מדינות נוספות (בממוצע מדינות ה-
OECDהפערמתוןיחסיתועומדעל,5%כמחציתמהפערשנמצאבישראל). 
לוח  :29שביעות רצון המורים מהעבודה בבית הספר – לפי ותק בהוראה
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2

ישלהתייחסלנתוןזה בזהירותהראויהשכןמדוברעלשכרממוצע,ובקרבמוריםישנהשונותבשכרהנגזרת
מוותק,השתתפותבפיתוחמקצועי,מילויתפקידיםנוספים,היקףמשרהועוד.
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שביעות הרצון של המנהלים משכרם ומתנאי העסקתם
במחקרנשאלוגםהמנהליםעלשביעותרצונםמהשכרשהםמקבליםעלעבודתםוכןמחוזה
ההעסקהשלהםכמנהלים (מלבדהשכר,כגון הטבותושעותעבודה) .בלוחותשלהלןמוצגים
שיעורי המנהלים שהסכימו או הסכימו מאוד עם כל היגד .ככלל ,שיעורי המנהלים בישראל
אשר שבעי רצון מהיבטים אלו נמוכים מהשיעורים המקבילים בממוצע מדינות ה.OECD-
בדומהלמורים,גםבקרבמנהליםשיעורשביעותהרצוןמהשכרנמוךמשיעורשביעותהרצון
מתנאיההעסקה.עודניכרכיבישראלשיעורישביעותהרצוןמהשכרומתנאיהעסקהבקרב
מנהליםנמוכיםבכ5%-מבקרבמורים. 
בישראל,רקרבעמהמנהלים ()25%שבעירצוןמהשכרשהםמקבליםעלעבודתם,ופחות
ממחצית מהמנהלים ( )44%מרוצים מתנאי חוזה ההעסקה שלהם (כאמור ,מלבד השכר).
שיעורים אלו ,בעיקר האחרון ,נמוכים במידה ניכרת משיעורי המנהלים בממוצע מדינות ה-
,OECDאשרעומדיםעל47%ו,66%-בהתאמה(לוח  30ותרשים .)22עודנמצאכישיעורי
המנהלים המגלים שביעות רצון משני היבטים אלו גבוהים הרבה יותר ,למעשה כמעט
כפולים ,בקרב מורים בבתי ספר דוברי ערבית ,בהשוואה לשיעוריהם בבתי ספר דוברי
עברית .
לוח  :30שביעות הרצון של המנהלים משכרם ומתנאי חוזה ההעסקה שלהם
ההיגד
אני מרוצה מהשכר שאני מקבל על עבודתי
מלבד השכר ,אני מרוצה מתנאי חוזה ההעסקה שלי
כמנהל (למשל הטבות ,שעות עבודה)
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במבטבין-לאומיניכרכיבאופןכלליאיןמתאםחזקביןשביעותהרצוןשלהמנהליםמשכרם
ובין שביעות רצונם מתנאי ההעסקה .ועם זאת ,בסינגפור ,באנגליה ובהולנדנרשמו שיעורי
שביעות רצון מכל אחד מן ההיבטים הללו בקרב כ 80%-מן המנהלים ואף יותר ,ואילו
באיטליהנרשמושיעורישביעותרצוןהנמוכיםביותר(תרשים .)22
תרשים  :22שיעורי המנהלים המביעים שביעות רצון משכרם ומתנאי חוזה ההעסקה
שלהם – כלל המדינות

הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורהמנהליםשמביעיםשביעותרצוןמשכרם .
מקור למידע,OECD (2020) :טבלאותII.3.65ו II.3.66-
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