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 למקצוע  מייחסתוהיוקרה שהחברה של המורים רצון השביעות  .6

 מהמקצוע ומסביבת בית הספר רצון השביעות . 6.1

הסיפוקשלמוריםמעבודתםנוגעלתחושתההנאהושביעותהרצוןשלהםמהעיסוקבהוראה

קייםוכן מסביבתהעבודהבביתהספרשבוהםמלמדים.המחקרבתחוםהחינוךמלמדכי

לביןתחושתהחוללותהעצמיתשלהם,שהמוריםשואביםמעבודתםקשרחיוביביןהסיפוק

כךנמצאכילענוסףם.התלמידיראהולרמתההישגיםהלימודייםשלוכאמורגםלאיכותההו

מחויבותרבהלמקצוע,והםנוטיםמגליםוההמעבודתםגםמוריםהמביעיםשביעותרצוןגב

תורמתלרווחתונשירהפחותלהיפגעמשחיקה שביעותהרצון .ממכלולהממצאיםעולהכי

המורים,להתמדתםבמקצועוליכולתםלספקהוראהמיטבית.

ומסביבתההוראהממקצוערצונםשביעותעלוהכלליתהרגשתםעלהמוריםנשאלובמחקר

בלוחותשלהלןמוצגיםשיעוריהמוריםשהסכימואוהסכימומאודעם.בביתהספרעבודתם

ובעיקרמעבודתםההיגד. מהמקצוע רצון מרביתםשבעי מתשובותהמוריםעולהכי ככלל,

בביתהספר.

ה נוגעבכל ההוראההלשביעות ממקצוע עליון16 תרשים)רצון פאנל (, מהמורים79%,

מהםסוברים75%בהוראהלויכלולהחליטשוב,גםכיוםבישראלהיובוחריםט'-בכיתותז'

כשלישמהםתוהיםאםהיהעדיףלבחור יתרונותהמקצועעוליםבבירורעלחסרונותיו, כי

(מתחרטיםעלההחלטהלהיותמורה.11%(,ורקכעשיריתמהם)34%אחר)מקצוע

-כעד85%-כ,(,פאנלתחתון16 תרשים)לשביעותרצוןמהעבודהבביתהספרנוגעבכלה

(89%(,נהניםלעבודבביתהספרהנוכחי)92%מןהמוריםמרוציםמהעבודהשלהם)90%

) בו לעבוד שטוב עבודה כמקום עליו ממליצים רק86%והיו ואילו (, המוריםשישית מן

כמעטכלזאתועוד,(.16%)הדבראפשריהיהםלעבורלביתספראחר,לובישראלהיורוצי

ובממוצעמדינותה95%המוריםבישראל) מגזריהשפה( ללאהבדלשלממשבין ,-OECD

(מרוציםמתפקודםבביתהספר.93%)

 ומהעבודה בבית הספרשביעות רצון מהמקצוע על  שדיווחו המורים שיעורי: 16 תרשים

 
II.2.10טבלה,OECD (2020)וכןI.4.34,I.4.33,טבלאותOECD (2019)מקור למידע: 
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,ככלל בישראל רצון שביעות על הדיווח הושיעורי מדינות OECD-בממוצע  תרשים)דומים

הדברהיהולצייןששיעורהמוריםבישראלשהיורוציםלעבורלביתספראחר,ל.אפשר(16

 ,בהתאמה(.20%לעומת16%)OECD-במדינותהמשיעורםאפשרי,נמוךבמעט

הולנד,-במבטבין קולומביה, המוריםבאוסטריה, לפחותשלושהרבעיםמן נמצאכי לאומי

כלאחדמארבעתההיגדיםהנוגעיםבספרדובואנוסאיירס)ארגנטינה(הביעושביעותרצון

הסכמה-לשביעותרצוןממקצועההוראה)הסכמהעםההיגדיםהמנוסחיםעלדרךהחיובואי

דרךהשלילה(.עםההיגדיםהמנוסחיםעל

ניכריםפעריםגדוליםביןמגזריהשפהבהיבטיםמסוימיםשלשביעות-במבטפנים ישראלי

) ספרדובריעברית,בהשוואהל21 לוחו 20 לוחהרצון דובריערבית,בתיספר(.כךבבתי

יכלולהחליטשובגבוההרבהיותר נמצאכישיעורהמוריםשהיובוחריםלעבודכמוריםלו

ובהתאםלכךנמוךשיעורהמוריםשתוהיםאםהיהעדיף63%לעומת85%) ,בהתאמה(,

מתחרטיםעלהחלטתםלהיותה,בהתאמה(ושיעור45%לעומת30%לבחורמקצועאחר)

בקרבמוריםבבתיכילעילמעידש,בהתאמה(.מכלולהממצאים21%לעומת8%מורים)

מ יותר נמוכה ההוראה ממקצוע הרצון שביעות ערבית דוברי שלספר רצונם שביעות

 בבתיספרדובריעברית.עמיתיהם

 המורים ממקצוע ההוראהשל רצון ה: שביעות 20 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

לו יכולתי להחליט שוב, עדיין הייתי בוחר לעבוד 
 כמורה

79% 76% 85% 63% 

יתרונות המקצוע כמורה עולים בבירור על 

 חסרונותיו
75% 76% 74% 77% 

 45% 30% 34% 34% אני תוהה אם היה עדיף לבחור מקצוע אחר

 21% 8% 9% 11% אני מתחרט על החלטתי להיות מורה

בבתיספר.תמונהדומהמצטיירתגםבבחינתחלקמהיבטישביעותהרצוןממקוםהעבודה

עברית ערבית,דוברי דוברי ספר בהשוואהלבתי יותרשיעורםשלהמוריםשנהנים, גבוה

) הספר בבית 91%לעבוד 82%לעומת ושל בהתאמה( ביתהמורים, על ממליצים שהיו

,בהתאמה(,וכנגזרמכךגםפחותמורים80%לעומת88%הספרכמקוםשטובלעבודבו)

 ,בהתאמה(.21%לעומת14%)אחרביתספרלהיורוציםלעבורבבתיספרדובריעברית

 בבית הספר עבודהמההמורים של רצון ה: שביעות 21 לוח

 ההיגד
כלל 

 אלישר

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 89% 92% 90% 92% בסך הכול אני מרוצה מהעבודה שלי

 82% 91% 90% 89% אני נהנה לעבוד בבית הספר הזה

הייתי ממליץ על בית הספר הזה כעל מקום 
 שטוב לעבוד בו

86% 83% 88% 80% 

הייתי רוצה לעבור לבית ספר אחר, לו היה 

 אפשריהדבר 
16% 20% 14% 21% 

בישראלנמצאהמגמהכלליתהמשקפתהרעה,אוירידה,קודם,המחקרהבהשוואהלמחזור

.(17 תרשיםבשביעותהרצוןממקצועההוראה)
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שינוי בשיעורי ההסכמה עם ההיגדים הנוגעים לשביעות רצון ממקצוע : 17 תרשים
 2018ובמחזור מחקר  2013כלל המדינות שהשתתפו במחזור מחקר  – ההוראה

 היגדים המנוסחים על דרך החיוב

 
 היגדים המנוסחים על דרך השלילה

 
המוריםהמסכימיםעםההיגד"יתרונותהמקצועכמורהעוליםבבירורעלמדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורה: הערות

חסרונותיו")פאנלעליון(אועםההיגד"אניתוההאםהיהעדיףלבחורמקצועאחר")פאנלתחתון(.
מסומניםבצבעכהה)כחוללעומתתכלת,שחורלעומתאפור(.שינוייםמובהקיםסטטיסטית

בפאנלהעליון,הנוגעלהיגדיםהמנוסחיםעלדרךהחיוב,עלייהביןשניםמשקפתשיפורבשביעותהרצון,ואילוירידהבין
שני עלייהבין הנוגעלהיגדיםהמנוסחיםעלדרךהשלילה, בניגודלכך,בפאנלהתחתון, םמשקפתשניםמשקפתהרעה.

הרעהבשביעותהרצון,ואילוירידהביןשניםמשקפתשיפור.

 II.2.6-וII.2.5תרשימים,OECD (2020)מקור למידע: 

 של חדה עלייה המחקר: מחזורי בין מאוד ניכר שינוי נרשם היבטים בשיעור10%בשני

לצד(,2018-ב34%-ל2013-ב24%-היהעדיףלבחורמקצועאחר)מאםהמוריםשתוהים

בשיעורהמוריםשסובריםכיהיתרונותהנובעיםמעבודהכמורהעולים11%ירידהדומהשל

בקרב75%-ל86%-בבירורעלהחסרונות)מ נצפו מגמותאלו כי חשובלציין בהתאמה(. ,

שינוייםשנימגזריהשפה.במורים בקרבהמדינותשהשתתפובישראלבולטיםבגודלםאלו

 אףכי שינוייםמובהקים, המשקפיםגםהםהרעהבשביעותהרצון,גדוליםבמחקר. פחות,

המורים בשיעורי הישנרשמו יכליםלעבודכמוריםבוחרועדיין )ירידהשללהחליטשובולו

(ובשיעוריהמוריםשמתחרטיםעלהחלטתםלהיות2018-ב79%-ל2013-ב83%-מ:4%

מורי של )עלייה 2%ם בכל11%-ל9%-מ: הרעה המשקפות דומות, מגמות בהתאמה(. ,

ניו פינלנד, אנגליה, בדנמרק, גם נרשמו מהמקצוע, הרצון שביעות של זילנדההיבטים

ופורטוגל,ולעומתזאתמגמותהמשקפותשיפורבשביעותהרצוןמהמקצועניכרותבאסטוניה

ובשבדיה.
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בישראלנמצאהמגמהמעורבתהמשקפתהרעהקודם,המחקרהבהשוואהלמחזורכמוכן,

ירידותקלותכמהקלהב מןההיבטיםשלשביעותרצוןמהסביבההביתספרית.כךנרשמו

2013-ב92%-בשיעורהמוריםשנהניםלעבודבביתהספרהנוכחישלהם)מ3%מאודשל

2018-ב89%-ל ושל 2%( הכהבשיעור בסך מעבודתם )מומרוצים ,92%-ל94%-ל

בהתאמה(.בשארההיגדיםלאנרשםשינוישלממש.

 השביעות רצון היגדיםשל על מבוססים הללו כי ואף המיצ"ב, במדדי גם נבחנה המורים

מ טאליסההיגדיםשונים אפשר,במחקר ללמוד שביעותמהם של משלימים היבטים על

כיעולהט'עלשביעותרצונםבמיצ"בתשע"ח-בכיתותז'המלמדיםמדיווחיהמורים21רצון.

87%,כמוכן(דיווחועלשביעותרצוןמביתהספר)מדדמסכם(.67%)מהםכשנישלישים

דיווחועלשביעותרצוןמהתנהלות77%-ההוראהומהמוריםדיווחועלשביעותרצוןמעבודת

שביעותהרצוןמעבודתההוראהגבוההיותרבקרבכיעודעולהממיצ"בתשע"חביתהספר.

מחקרממצאיבתיספרדובריערבית)בדומהלבהשוואהלמוריםבבתיספרדובריעברית,

ימגזריהשפה)בשונה(,ואילושביעותהרצוןמהתנהלותביתהספרדומהבשנ2018טאליס

 (.2018טאליסממצאימ

נוטים אפשרי היההדבר לו אחר לביתספר לעבור רצון שהביעו מורים כי נמצא בישראל

יותר, נמוכה מסוגלות תחושת בעלי המקצוע, מן יותר נמוכה רצון שביעות בעלי להיות

-שלתלמידיםתתשיעורגבוהיותרשישבהןולדווחכיהםמלמדיםבכיתותמהמגדרגברי,

שלמוריםשהביעורצוןבמעטבעיותהתנהגות.בכלמדינהנמצאפרופילשונהבעלימשיגיםו

לעבורלביתספראחר,אךהמאפייןהמשותףלמרביתןהואשביעותהרצוןהנמוכהיותרשל

מוריםאלו.

ועוד שזאת הרצון שביעות מידת בין חיובי קשר נמצא , המסל תחושת ובין וגלותהמורים

לאחר וזאת ביקורתש שמּו שלהם, ותקעלתת גיל, )מגדר, המורים של הרקע משתני

בהוראה(,מאפייניהמשרה)היקףמשרה(והכיתה)דיווחימוריםעלשיעוריהתלמידיםמרקע

תת-חברתי ותלמידים התנהגותיות בעיות עם תלמידים מוחלש, אשרמשיגים(-כלכלי

קבוע מוחזקים מורים כלומר, להיותיעשמב. נוטים מהמקצוע יותר גבוהה רצון שביעות ים

וכ תחושתמסוגלותגבוההיותר, גבוההיותריעיגםמוריםהמבמוהםבעלי םשביעותרצון

מהסביבההביתספרית.

 ותק בהוראה

שלמורים שלמוריםבראשיתדרכםנמוכהבמעטמזו רובשביעותהרצון עלפי בישראל,

שיעורנמוךיותר,רצוןמביתהספרהלשביעותנוגע(.בכלה18 תרשיםותיקים,אודומהלה)

מעבוד מרוצים דרכם בראשית מורים )תשל 89%ם הוותיקים(,93%לעומת מהמורים

הדברהיהושיעורגבוהיותרשלמוריםבראשיתדרכםהיורוציםלעבורלביתספראחרלו

שיעורנמוךיותרשלמוריםבראשיתנוסףעלכך,,בהתאמה(.14%לעומת20%תלויבהם)

,96%לעומת92%ביתהספר)בםדרכםמרוציםמתפקוד נוגעהבכללאמוצגבתרשים(.

שיעורגבוהיותרשלמוריםבראשיתדרכםתוהיםאםהיה,לשביעותרצוןממקצועההוראה

) אחר מקצוע לבחור להם 38%עדיף בלבד33%לעומת זו לא הוותיקים(. מהמורים

הוותיקים,למוריםשממצאיםאלומחדדיםאתהפערבשביעותרצוןביןמוריםבראשיתדרכם

ורקמיעוטם,יתהספרשעיקרהפעריםהםבתחושתשביעותהרצוןמבעידיםמגםאלאשהם

ממצאיםאלוממקצועההוראהומהבחירהבו העבודהוההעסקה. מזמניםבחינהשלתנאי

שלמוריםבראשיתדרכםבבתיספר,שהרילאנמצאהבדלשלממשבהשמהלבתיספר,

לצדזאת,(.73 לוחהוותיקים)למוריםםבראשיתדרכםעלפימאפייניתלמידיהם,ביןמורי

 התהייה האם בדבר במקצוע בהיאבחירה ולהמשיך להתמיד המורים לרצון ,ומדד
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 לא בנוגעמעודדתבמהממצאיםעולהתמונה מכך יותר )ואף נוגעלמוריםבראשיתדרכם

 הוראהלשניםרבותקדימה.ותעתודותהישאמוריםלהלמוריםצעירים(

– מהמקצוע ומהעבודה בבית הספר על שביעות רצון שדיווחו המורים שיעורי: 18 תרשים
 ט' ישראל-בפילוח לפי ותק בהוראה בקרב מורי כיתות ז'

 
 I.4.34-וI.4.33,טבלאותOECD (2019)מקור למידע: 

שהשתתפובמחקרנמצאכימוריםבראשיתדרכםמעטפחותOECD-מדינותהבממוצעגם

סביבתהעבודהבביתהספר; מהיבטיםמרכזייםשל רצון שבעי שלשיעוריםגבוהיםיותר

דרכם בראשית )מורים אחר ספר לבית לעבור רוצים 22%היו מהמורים19%לעומת

מתפקודםבביתהספרשיעוריםנמוכיםיותרשלמוריםבראשיתדרכםמרוציםו1,הוותיקים(

בקרבאחרספרלביתלמעבריותררבההעדפה מהמוריםהוותיקים(.93%לעומת90%)

ספרתי-דוהפערבחלקןו,ישראלמלבדנוספותמדינות13-בנמצאהדרכםבראשיתמורים

אם,המוגבלתהבחירהאתמשקףהדברייתכןש(.קוריאהוטורקיה,הסעודיתערב,טאיוואן)

בכלל ללמדספרביתבאיזהדרכםבראשיתמוריםשל, ותיקיםלמוריםהעדפהמתןתוך,

עליהםהמועדףהספרביתבבחירת ספרבתיביןמוריםשלנמוכהומוביליות, ישכןכמו.

מבחינתיותרמאתגריםספרלבתידרכםבראשיתמוריםשלמכוונתלהשמהראיות

ועוד)ראומשאבים(,מיוחדיםצרכים,מהגרים,נמוךכלכלי-חברתירקע)תלמידיםאוכלוסיות

ישלסייגולצייןכירצוןלעבורלביתספרלאבהכרחמעידעלחוסר.(16.1  פרק-תתבפירוט

מביתהספר לעומתםאלאיכוללבטאשאיפותשלהמורהלהתקד,שביעותרצון בקריירה.

מהיותםמורים מבחירהבמקצועההוראהוכן רצון מוריםבראשיתדרכםיותרשבעי ,זאת,

ומבבהשוואהל המקצועיעמוריםותיקים, אחדמןוזאת,יםעמדותחיוביותיותרכלפי בכל

 ההיבטיםשנבדקו.

בבתיספר(.23 לוחו22 לוחישראלינרשמהתמונהשונהבשנימגזריהשפה)-במבטפנים

שיעורהמוריםבראשיתדרכםשהביעושביעותרצוןמסביבתהעבודההבית,דובריעברית

ותיקים(הובהשוואהלמורים,5%-ספריתנמוךמשיעורהמוריםהוותיקים.כך,יותרמהם)ב

ופחותמהם רוציםלעבורלביתספראחר, היו ווחיםשהםמרוציםמד(6%-)במדווחיםכי

בקרבמוריםבראשיתדרכםבבתמהעבודה עבריתקיימתגםפחותשביעות. ספרדוברי י

                                                           
1
מהמוריםבראשית90%)בביתהספרלעבודנהניםעודנמצאפערמובהק,אךקטןמאוד,בשיעורהמוריםה

.(מהמוריםהוותיקים91%-ודרכם
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כךששיעורהמוריםבראשיתדרכםהחושבים מהיבטיםמסוימיםשלמקצועההוראה, רצון

נמוך)ב ויותר5%-שיתרונותהמקצועעוליםעלחסרונותיו (משיעורםבקרבמוריםותיקים,

(3%-והיותר)בזאת,שיעורגבםע.תוהיםאםהיהעדיףלבחורמקצועאחר(4%-מהם)ב

אףעידכישלמוריםבראשיתדרכםהיובוחריםלעבודכמורים,לויכלולהחליטשוב.הדברמ

שלמורים שלמוריםבראשיתדרכםפחותהמזו עבריתשביעותהרצון ספרדוברי שבבתי

ותיקים,הןמסביבתהעבודהוהןמהיבטיםמסוימיםשלמקצועההוראה,איןבכךכדילהביא

החלטהאחרתבדברהבחירהבמקצוע.מוריםבראשיתדרכםלקבליותר

מנםשיעורגבוהיותרולעומתזאת,בבתיספרדובריערביתמסתמנתתמונהמורכבת.כך,א

כפישמשתקףבדיווח–שביעותרצוןגבוההמןהמקצועביעיםמוריםבראשיתדרכםמשל

בהשוואהלמורים7%-ונותיו)גבוהבעלהכרהבכךשיתרונותהמקצועכמורהעוליםעלחסר

ותיקים( )ב, יותר גבוה בהבעתשיעור מוריםבראשיתדרכםגםת8%-אך של אםוהים(

(.כמוכן,7%-עלההחלטהלהיותמורה)במתחרטיםעדיףהיהלהםלבחורמקצועאחרואף

חר,לוהיהשלמוריםבראשיתדרכםהיורוציםלעבורלביתספרא(8%-שיעורגבוהיותר)ב

זאתאףשיותרמהם)ב (נהניםלעבודבביתהספרהנוכחישלהםוהיו8%-הדבראפשרי,

-(,ואףהביעושביעותרצוןמעבודתם)ב8%-ממליציםעליוכמקוםעבודהשטובלעבודבו)ב

דרכם4% בראשית מורים של הדיווח שיעורי בנפרד, שפה מגזר בכל ההיגדים, בשאר .)

שלמוריםותיקים.יווחשיעוריהדדומיםל

 לפי ותק בהוראה  – המורים ממקצוע ההוראהשל רצון ה: שביעות 22 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

לו יכולתי להחליט שוב, 

 הייתי בוחר לעבוד כמורה 

 65% 87% 81% 82% מורים בראשית דרכם

 63% 84% 74% 78% מורים ותיקים

יתרונות המקצוע כמורה 

 עולים בבירור על חסרונותיו 

 82% 70% 79% 73% מורים בראשית דרכם

 75% 75% 75% 75% מורים ותיקים

אני תוהה אם היה עדיף 

 לבחור מקצוע אחר 

 51% 33% 32% 38% מורים בראשית דרכם

 43% 29% 34% 33% מורים ותיקים

אני מתחרט על החלטתי 

 להיות מורה 

 26% 9% 8% 13% מורים בראשית דרכם

 19% 7% 9% 10% מורים ותיקים

 לפי ותק בהוראה – בבית הספר עבודהמההמורים של רצון ה: שביעות 23 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

בסך הכול אני מרוצה 

 מהעבודה שלי 

 92% 88% 90% 89% מורים בראשית דרכם

 88% 94% 90% 93% מורים ותיקים

אני נהנה לעבוד בביה"ס 
 הזה 

 89% 91% 91% 90% מורים בראשית דרכם

 81% 92% 90% 89% מורים ותיקים

הייתי ממליץ על ביה"ס הזה 

 כעל מקום שטוב לעבוד בו

 87% 88% 84% 88% מורים בראשית דרכם

 79% 88% 83% 86% מורים ותיקים

הייתי רוצה לעבור לבי"ס 
 אחר, לו היה הדבר אפשרי 

 27% 18% 22% 20% מורים בראשית דרכם

 19% 13% 19% 14% מורים ותיקים

המוריםשל רצון הרות השונות בשביעות מקועל: -מבט

עםהגורמיםהקשוריםלשביעותרצוןהמוריםנמניםהןגורמיםשמקורםכימחקריםמראים

מעורבותבעיצובמדיניותוקבלתהחלטותבביתהספרבו,הםמלמדיםשבביתהספר כגון

ההערכהוהמשובשהםמקבליםלשיפורההוראהשלהם,והןגורמיםשמקורםאיננותותרומ

כ הספר, בבית מקצועגוןבהכרח בפיתוח השאלההשתתפות עולה שיתופי. מידהי באיזו
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המוריםמקורהבתוךבתיהספר)ביןמוריםבאותומוסדחינוכישלרצוןההשונותבשביעות

,ובאיזומידהתקבהוראה,במקצועותההוראה,בהרכבהתלמידיםבכיתותוכו'(והנבדליםבו

מורים ספרשונים)בין בתי שוניםהנבדליםבךמוסדותחינובמקורהבין המוסד, בסוגסוג

חזוןוכו'(.בנהלים,בפיקוח,ה

 בשביעות השונות מרבית כי נמצא במחקר שהשתתפו המדינות הבכל רצון המוריםשל

כך ספר. בתי בין להבדלים קשור השונות מיעוט ורק הספר, בית בתוך בשונות ,מקורה

מהשונות7%מהשונותבשביעותהרצוןמסביבתהעבודההביתספריתורק13%בישראל

93%-ו87%הספר,ובהתאמהבתיבשביעותהרצוןממקצועההוראהמקורםבהבדליםבין

 ניכרים הבדלים אין אחרות, במילים הספר. בתי בתוך בשונות הספרמקורם בתי בין

 הבשביעות רצון ההוראה.של ממקצוע מכך פחות ועוד ספרית, הבית מהסביבה המורים

 בממוצע גם נמצאה דומה התמונה OECD-מדינות ו13%: בישראל( לערך 4%-)בדומה

)כמחציתמהערךבישראל(,בהתאמה,מיוחסיםלשונותביןבתיהספר.

 המנהלים של רצון השביעות  

הרגשתםעלנשאלוט'-כיתותז'שכולליםבבתיספרהמנהלים,גםמוריםבדומהל,במחקר

והכללית ממקצועםרצונםשביעותעל הספרעבודתםומסביבתכמנהלים בלוחות.בבית

 מוצגיםשיעורי מאודעםהמנהליםשלהלן הסכימו או מתשובות.יםההיגדשהסכימו ככלל,

המנהליםעולהכיכמעטכולםשבעירצוןמהמקצועובעיקרמעבודתםבביתהספר.עודעולה

מזושל(גבוהה19 תרשיםהמנהלים)שלרצוןהכיבישראל,בכלההיבטיםשנבחנו,שביעות

(.16 תרשיםהמורים)

ה נוגעבכל הלשביעות רצון המהמנהליםשל כימהמנהלים95%מקצוע, סוברים בישראל

לובמקצועגםכיוםהיובוחריםמהם92%-ו,יתרונותהמקצועעוליםבבירורעלחסרונותיו

תוהיםאםהיהעדיףלבחורמקצועאחר,ורק(14%)מהםרקכשביעית.יכלולהחליטשוב

5% להיות ההחלטה על ה.מנהליםמתחרטים בביתנוגעבכל מהעבודה רצון לשביעות

 )הספר, המנהלים כל 98%כמעט 100%עד מעבוד( לעבוד100%)תםמרוצים נהנים ,)

(,ואילו98%(והיוממליציםעליוכמקוםעבודהשטובלעבודבו)99%בביתהספרהנוכחי)

.בישראלהיורוציםלעבורלביתספראחרלוהיההדבראפשריהמנהליםמןבלבד7%

 שביעות רצון מהמקצוע ומהעבודה בבית הספרעל  שדיווחו המנהלים שיעורי: 19 תרשים

 
II.2.32-וII.2.27,טבלאותOECD (2020)מקור למידע: 
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,ככלל בישראל רצון שביעות על הדיווח בשיעורי המקבילים מהשיעורים ממוצעגבוהים

להםOECD-מדינותה דומים לפחות או כך,(.19 תרשים), מנהליםשיעור של יותר גבוה

לבישראל בהשוואה ה, חסרונותיו,OECD-מדינות על עולים המקצוע יתרונות כי סבורים

,בהתאמה(,וכןשיעורהמנהליםבישראלשהיורוציםלעבודלביתספר81%לעומת95%)

 לו האחר, במדינות משיעורם כמחצית על עומד אפשרי, הדבר לעומת7%)OECD-היה

 .לכלהיותר5%-,בהתאמה(.בשארההיגדיםהפעריםעומדיםעלפירובעלכ15%

שביעותהרצון-במבטפנים השפהבהיבטיםמסוימיםשל מגזרי ניכריםפעריםבין ישראלי

(,ואילובהיבטיםשלשביעותרצוןמהעבודהבביתהספרהתמונהדומה24 לוח)מהמקצוע

דובריערבית,בתיספרבבתיספרדובריעברית,בהשוואהל,(.כך25 לוח)ביןמגזריהשפה

 שיעור כי המנהליםנמצא לעבוד בוחרים יותרכמנהליםשהיו גבוה שוב, להחליט יכלו לו ,

שתוהיםאםהיההמנהליםשיעורנמוךיותר,בהתאמה(,ובהתאםלכך88%לעומת94%)

) אחר מקצוע לבחור 11%עדיף 20%לעומת בהתאמה(. בקרב, לעיל, האמור אף על

 שיעור יותר ערביתגבוה דוברי ספר עוליםעלהמנהליםבבתי סובריםשיתרונותהמקצוע

 בבתיספרדובריעברית(.93%עומתל100%חסרונותיו)

 המנהלים ממקצועםשל רצון ה: שביעות 24 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 על בבירור עולים כמנהל המקצוע יתרונות
 חסרונותיו

95% 81% 93% 100% 

 לעבוד בוחר הייתי עדיין, שוב להחליט יכולתי לו

 כמנהל

92% 87% 94% 88% 

 20% 11% 20% 14% אחר מקצוע לבחור עדיף היה אם תוהה אני

 4% 5% 7% 5% אני מתחרט על החלטתי להיות מנהל

 בבית הספר עבודהמה מנהליםשל הרצון ה: שביעות 25 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 100% 100% 95% 100% שלי מהעבודה מרוצה אני הכול בסך

 100% 99% 96% 99% הזה הספר בבית לעבוד נהנה אני

פר הזה כעל מקום בית הסהייתי ממליץ על 
 שטוב לעבוד בו 

98% 95% 98% 97% 

בית ספר אחר, לו היה הייתי רוצה לעבור ל

 הדבר אפשרי
7% 15% 7% 7% 

בין לפחות-במבט כי נמצא 90%לאומי בצ'ילה, המורים במן ובמקסיקו, הולנדבקולומביה

 רצון שביעות הלבנוגעהביעו ההיגדים מארבעת אחד ממקצועבעוסקיםכל רצון שביעות

הסכמהעםההיגדים-)הסכמהעםההיגדיםהמנוסחיםעלדרךהחיובואיניהולביתהספר

המנוסחיםעלדרךהשלילה(.מענייןלצייןכיקולומביהוהולנדגםבלטולטובהבהיבטיםאלו

 רצון שביעות מורים.השל לפחות כן, ברומניה,95%כמו בצ'כיה, באוסטריה, המורים מן

הנוגעיםלשביעות מארבעתההיגדים אחד כל עם רצון שביעות ובסלובקיההביעו ברוסיה

הסכמהעם-רצוןמהעבודהבביתהספר)הסכמהעםההיגדיםהמנוסחיםעלדרךהחיובואי

ההיגדיםהמנוסחיםעלדרךהשלילה(.

 ככלל, למחזור הבהשוואה המחקר בדיווחיקודם, ממש של שינויים נמצאו לא בישראל

 המנהליםעלשביעותרצונם,אםמהמקצועואםמהסביבההביתספרית.
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 היוקרה המיוחסת למקצוע. 6.2

 הרחב הציבור של לתפיסה נוגעת תעסוקתית, מבחינה למקצוע, המיוחסת בדברהיוקרה

הליבה למשימות מביאים ובניהול בהוראה שהעוסקים והמקצועיות האנושיות האיכויות

שלהםכאנשיחינוך.היוקרההמיוחסתלמקצועעשויהלשמשגורםמשיכהלהוןאנושיאיכותי

 באליולהצטרף העוסקים של נשירה למנוע שלוואף העבודה לתנאי לרווחתם. ולתרום

ס בתי ובניהול בהוראה בחהעוסקים המקצוע של היוקרה בעיצוב מרכזי מקום רה.בפר

נמצאהקשורהלשביעותהרצוןשלהעוסקיםבהוראהמתנאיהעסקתם,למעורבותםויוקרת

םכאנשיהוראה.תבקבלתהחלטותבביתהספרוכןלהכרהבאיכותעבוד

 מקצוע ההוראה בחברהבדבר ההערכה כלפי תפיסות מורים 

המוריםנשאלובמחקר בחברה. מוערך ההוראה מקצוע כי הסכמתם מידת בתרשיםעל

 עם מאוד הסכימו או שהסכימו המורים שיעורי מוצגים ההיגד.שלהלן 30%בישראל,

26%מהמוריםמסכימיםאומסכימיםמאודכימקצועההוראהמוערךבחברה,וזאתלעומת

ה מדינות (26 לוח)OECD-בממוצע שחושבים. המורים שיעור ערבית דוברי ספר בבתי

בחברה מוערך ההוראה בשמקצוע משיעורם עבריתכפול דוברי ספר לעומת47%)בתי

 (.,בהתאמה24%

 המורים שמסכימים כי מקצוע ההוראה מוערך בחברהשיעור : 26 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 47% 24% 26% 30% אני חושב שמקצוע ההוראה מוערך בחברה

בווייטנאם המורים בקרב נרשמו זה היגד עם במיוחד גבוהים הסכמה שיעורי כי לציין יש

92%) באיחוד )(, ובסינגפור הערביות אחת(72%האמירויות ).כל בקוריאה ,(67%גם

וב (63%)(קנדהלברטה)אבקזחסטן לעומתהסכימו המוריםעםההיגד. שלישיםמן כשני

) בסלובקיה המורים בקרב נרשמו במיוחד נמוכים הסכמה שיעורי בסלובניה5%זאת, ,)

כלאחת(9%קרואטיה)בפורטוגלובגםבבואנוסאיירס)ארגנטינה(,.(7%(ובצרפת)6%)

 (.20 תרשים)10%-מנרשמושיעוריםנמוכים

 – המסכימים כי מקצוע ההוראה מוערך בחברה ט'-המורים בכיתות ז'שיעור : 20 תרשים
 כלל המדינות 

 
.המוריםהמסכימיםעםההיגדמדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורההערה: 

II.2.1,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 
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יותרמורים) נמצאכי ממורות)37%בישראל מקצועההוראהמוערך28%( מסכימיםכי )

.בחברה ספרדוברי נמצאהרקבבתי ,בהתאמה(אך22%לעומת32%)עבריתמגמהזו

 דוברי ספר בבתי 46%)ערביתלא בהתאמה(48%לעומת גם, נמצאה דומה תמונה .

ה מדינות ),OECD-בממוצע יותר מתון המגדרים בין הפער כי 29%אף ,24%לעומת

(13%הפערניכרבמיוחדבמקסיקו).בהתאמה(,וכןבמרביתהמדינותשהשתתפובמחקר

במדינותרבותבמקצועשנחשבנשי,ש(.הסבראפשרילפערמגדריזההוא12%ובלטביה)

 תפקידים ממלאים הגברים הוראה, דוגמת יותר בכירים יחסית ניהול. תפקידי אםכגון

מ לכתחילה בעיקר מי בחברה כמוערך המקצוע את כישתופסים ונזכור להוראה, פונים

משיעורהמורות,ישבכךלספקהסברנוסףבמידהניכרתשיעורםשלהגבריםהמוריםנמוך

ביניהםב בהבדל המגדריםנעוץ בין מקורההבדל קרי מגדרהמורישיעורלתופעה, םמכל

במקצוע.

דובריבתיספרבפילוחלפיותקבהוראה)אףכירקבשלממשבישראללאנמצאוהבדלים

מקצועההוראהמוערךבחברה ערביתנמצאששיעורהמוריםבראשיתדרכםהסובריםכי

 8%-בגבוה כך, הוותיקיםהסוברים המורים וגיל.46%לעומת54%משיעור בהתאמה( ,

ב במחקר,OECD-ממוצעמדינותהלעומתזאת, המדינותשהשתתפו ובחלקלאמבוטלמן ,

יותר נמוכים בחברה למקצוע המיוחס לערך הנוגע ההיגד עם ההסכמה שיעורי כי נמצא

שנים(,וכןבקרבמורים30,לעומתמוריםשגילםעדיותרו50בקרבמוריםמבוגרים)שגילם

בשני )לעומתמוריםבראשיתדרכם(. בבולגריה,ותיקים בעיקר ניכרים הפערים המקרים,

אסטוניה,רומניה,שבדיהורוסיה.

מדינות12-ב,2018-ו2013,האחרוניםהמחקרימחזורבשנישהשתתפוהמדינות33תוךמ

יהבולטתי)עלבחברהמוערךההוראהמקצועכישמסכימיםהמוריםבשיעורעלייהנרשמה

 13%של של 14%באסטוניה, )סין( בשנגחאי ב16%ושל ((קנדה)אלברטה השינוי.

-בגםהדברוכך,סטטיסטיתמובהקאיננו(2018-ב30%לעומת2013-ב34%)בישראל

ב.נוספותמדינות12 לכך, המורים7-בניגוד בשיעורי ירידה דווקא נרשמה מדינות

בצ'ילהובבלגיההפלמית(.20%-)ירידותשלכבחברהמוערךההוראהמקצועכישמסכימים

שת למקצוע ההוראה חההערכה שהחברה רובדבר תפיסת המורה קשר בין העל: -מבט

 מהמקצוע בין הבחירה במקצוע ההוראה כקריירה ושביעות הרצוןל

ללמודעל ה)משתנראשונהכהעדפההוראהקריירתבהבחירהגורמיםהמסביריםאתכדי

שלההןעםהסכמתהמורהכימקצועההוראהמוערךבחברהוהןנבחןהקשר,מוסבר/תלוי(

(,תוךבקרהעלמאפיינירקעעםשביעותהרצוןשלהמורה)משתניםמסבירים/בלתיתלויים

 מורים של ומשרתם מגדר, גיל, בפרט)כגון: הנוכחי הספר ובבית בכלל בהוראה ,(ותק

ההוראה משרת היק)מאפייני מקצועות הוראת וכן משרה וטכנולוגיה,STEMף מדע קרי ,

ומתמטיקה )(הנדסה הכיתה ומאפייני , עם תלמידים התנהגותיותשיעור שיעוריבעיות ,

ותלמידים–משיגים"-להלן"תת–תלמידיםשהישגיהםהלימודייםנמוכיםלתפיסתהמורים

מוחלש(-מרקעחברתי עיבודיםאל.כלכלי כי ונזכיר ה ונחזור על קשריםביןעשוייםלהעיד

תוצאה.-לאעלקשרסיבההמשתנים,אךאיןבכךללמדעלכיווניותהקשרים,ובוודאי

,נמצאכימוריםשסובריםOECD-מדינותנוספותובממוצעמדינותה26-בישראל,וכךגםב

שלהם. לקריירה ראשונה כבחירה בהוראה לבחור נטו בחברה מוערך ההוראה מקצוע כי

ערבהסעודית.בישראלקשרזהחזקבמיוחד )סין(, שנגחאי רקבארבעמדינות)וייטנאם,

 בכמחציתוכךדברמרמזכיבישראל,הואיחודהאמירויותהערביות(נמצאקשרחזקיותר.

לעודדותשיםלובחברהעשויחמהמדינותשהשתתפובמחקר,יוקרתהמקצועוההערכהשרו

קיימת כי ניכר ברם שלהם. לקריירה ומועדפת ראשונה בחירה בהוראה לראות מועמדים

המדינותלאנמצאקשרדומה.במחציתהאחרתשלשונותביןהמדינות,שכן
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בישראל,ובכלהמדינותשהשתתפובמחקרלמעטבואנוסאיירס)ארגנטינה(,נמצאכימורים

שביעותרצוןגבוההיותרמעבודתם.ביעיםחברהמשסובריםכימקצועההוראהמוערךב

 מקצוע ההוראה בחברה בדבר מידת ההערכה כלפי מנהליםהתפיסות 

מקצועההוראהעםההיגדולפיועלמידתהסכמתםגםהמנהליםבאופןדומהנשאלובמחקר

ההיגד.שלהלןמוצגיםשיעוריהמוריםשהסכימואוהסכימומאודעםבלוחמוערךבחברה.

) בישראל מהמנהלים וזאת49%כמחצית בחברה, מוערך ההוראה מקצוע כי מסכימים )

(.פער27 לוח)OECD-בממוצעמדינותה(37%)משלישמהמנהליםיותרלעומתרקמעט

(.66%בשיעוריםגבוהיםבמיוחדבקרבמנהליםבבתיספרדובריערבית)בעיקרזהמקורו

מקצוע כי שסוברים המנהלים שיעורי בנפרד, שפה מגזר ובכל ישראל בכלל כי לציין ראוי

משיעוריהמוריםשסובריםכך20%עד15%-(גבוהיםבכ27 לוחההוראהמוערךבחברה)

26 לוח) כמעט נרשמה דומה מגמה בממוצעב(. )הפער במחקר שהשתתפו המדינות כל

ה OECD-מדינות על ועומד יותר מנהלים11%קטן בתפיסות זה לפער אפשרי הסבר .)

יכיםמהיוקרהשלמקצועההוראההואשמנהליםמשלפילכההערכהבחברהבדברומורים

למקצוע.תשחרוהחברהתפקידםכמנהיגיםומוביליחינוךעלההערכהש

 המנהלים שמסכימים כי מקצוע ההוראה מוערך בחברה ישיעור: 27 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 66% 42% 37% 49% בחברהאני חושב שמקצוע ההוראה מוערך 

הסכמהבווייטנאםובסינגפורהשיעורי.לאומיתיששונותרבהביןמדינות-מנקודתראותבין

ובקרואטיההצרפתיתבבלגיה,ואילובסלובקיה,בהתאמה(,98%-ו99%)100%-נושקיםל

 ,בהתאמה(.8%-ו6%,2%)ספרתייםבלבד-רשמושיעוריהסכמהחדנ

 ומתנאי ההעסקה  שביעות רצון מהשכר. 6.3

להגשמהנוגעיםהמניעיםהמרכזייםוהשכיחיםביותרבהחלטהשלמוריםלהצטרףלמקצוע

לחברהשירותבאמצעותעצמית ולתרומה הציבור גם, עלוכך להשפיע האפשרות

ההתפתחותשלילדיםואנשיםצעיריםולקדםתלמידיםמשכבותמוחלשות.לצדזאת,חלק

חניכר המוריםייחסו העסקההתנאילוכלכלייםלמאפייניםהנוגעיםשיקוליםגםלשיבותמן

נמצאמקוםמרכזילביטחוןתעסוקתי,להכנסהיציבהתוכםמ(.15 תרשים)ההוראהבמקצוע

 מהימן ממקור האישיולאפשרות החיים לבין העבודה בין ילשלב ראו )להרחבה -תתם

(.זאתועוד,לשכרולתנאיההעסקההשפעהלאשיקולים בהחלטה להיות מורה 5.2  פרק

עלההחלטהלהצטרףלמקצוע,אלאגםעלההתמדהבמקצוע.לשימורכוחותההוראהרק

בשימורהידעובקידוםהמערכתעלמרכיביה,שכןלניסיוןרבוהניהולבמערכתהחינוךמשקל

 השלכות במקצוע העוסקים של הנצבר ממש של העשייה איכות על ושלהם םתפקודעל

 מגוונים: והיבטים המבחינות ביתפדההיבט באי בין יחסים ותהליכים, כיתה ניהול גוגי,

החזוןהציפיותוההקשרשלביתהשלוהטמעההספר,התמודדותעםקשייםולחצים,הבנ

האקליםהביתספרי,םשלהספרומקצועהלימוד,ועוד.הללובתורםעשוייםלתרוםלשיפור

כוחו שימור להבטיח כדי התלמידים. הישגי ואף עלהסביבההפדגוגית איכותיים תהוראה

אם הולמים, העסקה ותנאי תגמול ולמנהלים למורים לספק הספר ובתי החינוך מערכת

ומיומנויות הכשרה רמות המצריכים אחרים למקצועות יחסי באופן ואם מוחלטים בערכים

ומנגנוניםלעידוד תמריצים תנאיםנלווים, ישיר, היבטיםשלשכר מגוון כולל הדבר דומות.

ורתנאים,וכןתגמולהנגזרמהערכתביצועים.שיפלו
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 המורים משכרם ומתנאי העסקתםשל רצון השביעות 

המוריםנשאלובמחקר מחוזהרצונםשביעותעל וכן עבודתם על מקבלים שהם מהשכר

בלוחותשלהלןמוצגים.הטבותושעותעבודה(גוןשכר,כמלבדהההעסקהשלהםכמורים)

 עם מאוד הסכימו או שהסכימו המורים שיעורי היגדכל המורים שיעורי ככלל, שהביעו.

שיעור,וOECD-נמוכיםמהשיעוריםהמקביליםבממוצעמדינותהמהיבטיםאלורצוןותעישב

שביעותהרצוןמהשכרנמוךמשיעורשביעותהרצוןמתנאיההעסקה.

) מהמורים משליש פחות עבודתם30%בישראל, על מקבלים שהם מהשכר רצון שבעי )

המורים) וכמחציתמן חוזהההעסקהשלהם)כאמור,51%כמורים, מרוציםמתנאי מלבד(

ה נמוכים האחרון, בעיקר אלו, שיעורים שכר(. ניכרת בממוצעבמידה המורים משיעורי

עודנמצא(.21 תרשיםו28 לוחבהתאמה),66%-ו39%,אשרעומדיםעלOECD-מדינותה

שביעותרצוןמשניהיבטיםאלוגבוהיםיותרבקרבמוריםבבתיביעיםכישיעוריהמוריםהמ

םבבתיספרדובריעברית.יהספרדובריערבית,בהשוואהלשיעור

 המורים משכרם ומתנאי חוזה ההעסקה שלהםשל רצון שביעות ה: 28 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 34% 28% 39% 30% אני מרוצה מהשכר שאני מקבל על עבודתי

השכר, אני מרוצה מתנאי חוזה ההעסקה שלי  מלבד
 כמורה )למשל הטבות, שעות עבודה(

51% 66% 49% 57% 

םמשכרהמוריםשלרצוןהלאומיניכרכיבאופןכלליאיןמתאםחזקביןשביעות-במבטבין

שביעותרצונם וובין בסינגפורטאיוואן,בעםזאתמתנאיההעסקה. באוסטריהובאלברטה,,

 רצון שביעות שיעורי נרשמו מ)קנדה( לפחות בקרב הללו ההיבטים מן אחד מן70%כל

(.21 תרשיםביותר)המורים,ואילובפורטוגלנרשמושיעורישביעותרצוןמהנמוכים

שביעות רצון משכרם ומתנאי חוזה  ביעיםהמ ט'-בכיתות ז'שיעורי המורים : 21 תרשים
 המדינות  כלל – ההעסקה שלהם

 
.שביעותרצוןמשכרםשמביעיםהמוריםמדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורההערה: 

 II.3.59-וII.3.56טבלאות,OECD (202)מקור למידע: 

 הבישראל לפי מהיבטיםאלו ותקבמקצועונמצאהתמונהמעורבתבבחינתשביעותהרצון

) המורים ה(29 לוחשל בכל רצוןנוגע. שביעות שהביעו הוותיקים המורים שיעור לשכר

מ34%) כפול ה( מוריםשיעור בקרב קיימתרק15%בראשיתדרכם)המקביל זו מגמה .)
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) עברית דוברי ספר 34%בבתי 10%לעומת ספר בבתי ואילו בהתאמה(, ערבית, דוברי

מגמהדומהנמצאהרק31%לעומת34%השיעוריםדומים) כי לציין מעניין בהתאמה(. ,

ומדינותנוספובשש סינגפור קוריאה, בהן אלברטהת, ואוסטריה אנגליה שכולן–)קנדה(,

מוריםותיקים שכרגדוליםבין למוריםמתאפיינותבפערי להלן( אך–בראשיתדרכם)ראו

בישראהמגמה מכולן. הבולטת היא ל זאת, מגמה16-בלעומת נמצאה אחרות מדינות

כרביןישראללממוצעמדינותשההפוכה.עודחשובלצייןכיהפערשנרשםבשביעותהרצוןמ

בעיקרבמוריםבראשיתדרכם)28 לוח)OECD-ה לעומתשיעורבישראל15%רק(מקורו

 מוסברתבכךשמערכת(.43%-OECD-במדינותה3הגבוהכמעטפי בישראל זו מגמה

מושתתתעלקידוםדרגותופיתוחמקצועישבאופןטבעימתאפשריםעםצבירתארץהשכרב

כך שלמורהבעלותקשלכ,ותק. השנתי 15-שכרו שלמורהשכרומ1.63שניםגדולפי

המקצועית. דרכו של2בתחילת השנתי שכרו בארה"ב ציבוריים ספר בבתי השוואה, לשם

כ ותקשל 15-מורהבעל פי שלמ1.59שניםגדול המקצועית,שכרו מורהבתחילתדרכו

1.24,ובפינלנדהואגדולפי1.69,באנגליהפי1.76בקוריאההואגדולפי;בדומהלישראל

מ לבדזאתבלבד. חשוב כי )לציין בישראל מורהבראשיתדרכו של השנתי בהתאםשכרו

כוחהקנייהלצריכהפרטית( לנמוךלשיווי ודומהבגודלו ועשכריחסית, בצ'כיה, מיתיו -כן

ו נמוךבהשוואהבפרטבראשיתדרכםהמוריםמוריםבכללושלהשבישראלשכר-בעיקר

ככללשהםעובדיםאחריםבמשקשכרםשלל השכלהדומה. ברמתהמדינותנמצא,בעלי

מתאםחיוביחזקביןהשכרהשנתישלמוריםבשירותהציבוריוביןשיעורהמוריםשהביעו

משכרם.חשובלצייןכיהפנייתמשאביםלהגדלתהשכרההתחלתישלמוריםשביעותרצון

שביעות את ולהגדיל למקצוע איכותי אדם כוח עוד למשוך לסייע עשויה דרכם בראשית

יחסית,קרישטוחותבהןדרגותהשכרשבמדינותעםזאת,ישלהיותעריםלעובדהש.רצונם

ש אין הבדליםניכריםבבהן מוריםשכרין מוריםםותיקיםשל בראשיתדרכם,לשכרםשל

.משכרםכיהמוריםהוותיקיםנוטיםלהיותפחותשבעירצוןניכר

ה )נוגעבכל רצון שביעות שהביעו הוותיקים המורים שיעור ההעסקה, חוזה (49%לתנאי

(.מגמהזוקיימתהןבבתי59%בראשיתדרכם)המקבילבקרבמוריםשיעורהמדווקאנמוך

) עברית דוברי 47%ספר )56%לעומת ערבית דוברי ספר בבתי והן בהתאמה(, 55%,

 ב68%לעומת נמצאה דומה מגמה בהתאמה(. ה18-, מדינות )בממוצע נוספות -מדינות

OECDהפערשנמצאבישראל(.מ,כמחצית5%הפערמתוןיחסיתועומדעל

 ותק בהוראה לפי – בבית הספר עבודהמה: שביעות רצון המורים 29 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

אני מרוצה מהשכר שאני 

 מקבל על עבודתי

 31% 10% 43% 15% מורים בראשית דרכם

 34% 34% 39% 34% מורים ותיקים

אני מרוצה , מהשכרחוץ 
מתנאי חוזה ההעסקה שלי 

 כמורה

 68% 56% 70% 59% מורים בראשית דרכם

 55% 47% 65% 49% מורים ותיקים

 

  

                                                           
2
בזהירותהראויהשכןמדוברעלשכרממוצע,ובקרבמוריםישנהשונותבשכרהנגזרתישלהתייחסלנתוןזה

 מוותק,השתתפותבפיתוחמקצועי,מילויתפקידיםנוספים,היקףמשרהועוד.
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 המנהלים משכרם ומתנאי העסקתםשל רצון השביעות 

מהשכרשהםמקבליםעלעבודתםוכןמחוזהרצונםשביעותעלהמנהליםגםנשאלובמחקר

בלוחותשלהלןמוצגים.הטבותושעותעבודה(גוןשכר,כמלבדה)ההעסקהשלהםכמנהלים

 מאודעםהמנהליםשיעורי הסכימו או היגדכלשהסכימו שיעורי ככלל, בישראלהמנהלים.

 רצון שבעי אלואשר המהיבטים מדינות בממוצע המקבילים מהשיעורים .OECD-נמוכים

בדומהלמורים,גםבקרבמנהליםשיעורשביעותהרצוןמהשכרנמוךמשיעורשביעותהרצון

מתנאיההעסקה.עודניכרכיבישראלשיעורישביעותהרצוןמהשכרומתנאיהעסקהבקרב

מבקרבמורים.5%-בכמנהליםנמוכים

ם,ופחותבליםעלעבודת(שבעירצוןמהשכרשהםמק25%)בישראל,רקרבעמהמנהלים

44%המנהלים)ממחציתמ חוזהההעסקהשלהם)כאמור, מרוציםמתנאי שכר(.מלבדה(

נמוכים בעיקרהאחרון, המנהליםבממוצעמדינותהבמידהניכרתשיעוריםאלו, -משיעורי

OECD(.עודנמצאכישיעורי22 תרשיםו 30 לוח,בהתאמה)66%-ו47%,אשרעומדיםעל

 הרבה גבוהים אלו היבטים משני רצון שביעות המגלים כמעטהמנהלים למעשה יותר,

לשיעור בהשוואה ערבית, דוברי ספר בבתי מורים בקרב דוברייהכפולים, ספר בבתי ם

עברית.

 המנהלים משכרם ומתנאי חוזה ההעסקה שלהםשל רצון השביעות : 30 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 37% 20% 47% 25% מהשכר שאני מקבל על עבודתיאני מרוצה 

השכר, אני מרוצה מתנאי חוזה ההעסקה שלי מלבד 
 (כמנהל )למשל הטבות, שעות עבודה

44% 66% 34% 65% 

םמשכרהמנהליםשלרצוןהלאומיניכרכיבאופןכלליאיןמתאםחזקביןשביעות-במבטבין

שביעותרצונם ועובין םזאתמתנאיההעסקה. שיעורי,בסינגפור, באנגליהובהולנדנרשמו

 רצון כמשביעות בקרב הללו ההיבטים מן אחד 80%-כל ואף המנהלים ואילויותרמן ,

 (.22 תרשיםביותר)הנמוכיםיטליהנרשמושיעורישביעותרצוןבא

שביעות רצון משכרם ומתנאי חוזה ההעסקה  ביעיםשיעורי המנהלים המ: 22 תרשים
 המדינות  כלל – שלהם

 
.שביעותרצוןמשכרםביעיםהמנהליםשממדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורההערה: 

II.3.66-וII.3.65טבלאות,OECD (2020)מקור למידע: 


