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 הכשרה ומוכנות להוראה. 7

ניצבלואתגר,כמוריםלשמשמוטיבציהבעליהםוההוראהבמקצועשבחרומועמדיםבהינתן

למל חשים שהם המוכנות מידת שאלת ועומדת ותלויה איכותיים כמורים אתהכשרתם א

מכרעתתרומהלהוראהכניסההטרםמוריםהכשרתבמהלךהלמידהלהזדמנויות.תפקידם

שאורוכשיםשהמוריםלידע לתפקודםנדרשר ההוראהאסטרטגיותעלניכרתוהשפעה,

אלוההוראהאיכותועלמאמציםשהם היבטים לל,ישירותקשורים שלהם. תחושתמשל,

שלהחזוןאתלשקףאלולמידההזדמנויותעל.ועודתלמידיםלהישגי,המוכנותשלהמורים

הנכנסיםלמוריםשיהיומצפיםמוריםלהכשרתוהמוסדותחינוךשמערכתוהמיומנויותהידע

הלימודכיתותבשערי עם. מורים הכשרת של המרכזיים תקופתנמניםהמאפיינים משך

שלההכשרה,ההסמכהוהתעודהשהלימודיםמקניםובעיקרהתכניםהנכלליםבהם.בחינה

תחושתשאיםאלו,המוריםאלמולתחושתהמוכנותשלהםבנובהכשרתהנושאיםהנכללים

יכולה שלהם, הרצון ושביעות בהוראה זהמערךשלהתוצריםעלאורלשפוךהמסוגלות

.שיפורנקודותשנדרשבהןעלולהצביע

למסגרת בהלימה יותר, רחב בהקשר זה בפרק המוצג את לראות יש לעיל האמור לצד

תהליךרציףומתמשךתהמקצועיהתפתחותהרואהבהכשרהוב,המושגיתשלמחקרטאליס

לאורךכלהקריירהשלהמוריםוהמנהלים.

 נושאים שנכללו בהכשרת מורים. 7.1

שלהםההכשרהבתוכניותשנכללוהנושאיםאודותעלהמוריםנשאלוהמחקרבמסגרת

בעבודתםנושאלכלבנוגעמוכניםחשוהםבאיזומידהו,הפורמליתבהשכלתםלהוראהאו

המעמיקהתוכניהידעגוףאתלמוריםמספקיםהנלמדהדעתבתחוםתוכןקורסי.בהוראה

תוךמשמעותיתדרךבוהמיומנויותהתכניםלהוראתהבסיסהואזהכניותידע.מהםהנדרש

התוכניהידעלצד.עתידיותלמידהולמטרותהתלמידיםשלהקודםלידע,נושאיםביןקישור

תנדרש בהוראהדרכיעלופרקטיתפדגוגיתהכשרהגם איכותיתהוראהלשםמקצועה

משמעותיתולמידה הפעלתולשםידערוכשיםהתלמידיםכיצדלהבנהנדרשיםהללו.

ביןושפהרקע,מוטיבציה,הישגיםבהבדליהמתחשבותויעילותמגוונותהוראהאסטרטגיות

תלמידים ,ללמדכיצדשלהכלליותהפדגוגיותוהמיומנויותללמדשנדרשהתוכןלצד.

היסודיהספרבביתבעיקרשנדרשות הספציפיותפדגוגיותלמיומנויותגםחשיבותנודעת,

מסויםותוכןדעתלתחום ועודזאת. דרךהפעילההלמידהחשיבותאתמדגישיםמחקרים,

בהוראהמעשיתהתנסות לשיעוריםלתכנןאתהצורךלהםמזמנתאשר, הנוגע תוכןבכל

כיתתיותפרקטיקות)ההוראהדרכילו ,שוניםתלמידיםשלהלמידהתהליכיאתולנתח(

הרצאותבאמצעותפאסיביללימודבהשוואה מדינותבמספר. ,ואוסטרליהאסטוניהגוןכ,

מעשיתשהתנסותכךברפורמההחלו סטאזאופרקטיקוםגםהמכונה, חובהמרכיבהיא',

.מוריםלהכשרתתוכניותב )סטאז'( בהוראה התמחות חובת מוטלת בוגריעלבישראל

משנתלימודיהםאתשהחלולחינוךהאקדמיותבמכללותסדיריםללומדיםהמסלולים

לחינוךבמכללותאקדמאיםלהסבתהמסלוליםבוגריעל,(1997-1996)ז"התשנהלימודים

על(,וכן2001-2000)א"התשסהלימודיםמשנתלימודיהםאתשהחלו,בפועלמוריםשאינם

 אתההכשרהתוכניותבוגרי להוראהבמחלקותלהכשרתמוריםבאוניברסיטאותשהתחילו

 1(.2002-2003)לימודיהםלתעודתהוראהמשנתהלימודיםהתשס"ג

הםבהכשרתליבה נושאי ההוראהמורים דרכי מלמד, שהמורה המקצועות של התוכן

והפדגוגיהשלמקצועותאלו,ופדגוגיהכללית.

                                                           
1
בכתובת:0109להרחבהעלהתמחותוכניסהלהוראהראוהוראתקבעמספר

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=120#_Toc256000030 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=120#_Toc256000030
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הליבההללובנפרד,כ כיהואנכלל90%-בעבורכלאחדמנושאי מהמוריםבישראלדיווחו

זאתבדומה(23 תרשים) שלהםבתוכניתההכשרה מדינותבממוצעהמקביליםלשיעורים,

ברם.OECD-ה בחלקהכשרהקיבלולאמוריםשלמבוטללאשיעורמסוימותבמדינות,

כך.הליבהמתחומי הכשרהקיבלולאובבלגיהבאיסלנדהמוריםמן20%-כעד15%-כ,

איטליה,צרפתגוןכאירופהמערבבמדינותהמוריםמן40%-כעד20%-כ,התוכןבתחומי

מן35%-כעד20%-וכ,התוכןלתחוםייחודיתאוכלליתבפדגוגיההכשרהקיבלולאוספרד

כיה'צגוןכאירופיותבמדינותהמורים הוראתבדרכיהכשרהקיבלולאספרדוצרפת,

שלבמיוחדגבוהשיעורבהןש–בספרדובעיקרבצרפת,באיטליהכילצייןמעניין.המקצוע

בפרטהלימודמקצועותשלופדגוגיהבכללפדגוגיהשלההיבטים–שלישיתוארבעלימורים

לאנמצאהבדלשלממשבין.כיתתיותפרקטיקותגםוכך,המוריםבהכשרתפחותנפוצים

או ההכשרה בתוכניות הליבה נושאי ארבעת הכללת על הדיווח בשיעורי השפה מגזרי

,אםבכלל(.5%-פחותמההשכלהשלמורים)פעריםקטניםשל

 או להוראה הכשרתם בתוכנית נכלל הנושא כי שציינו המורים שיעורי :23 תרשים
 בהוראה לעבוד החלו כאשר בנושא מוכנים חשווכי  הפורמלית בהשכלתם

 I.4.20-וI.4.13,טבלאותOECD (2019)מקור למידע: 

,בישראלהמוריםדיווחיפיעלמוריםבהכשרותביותרהשכיחיםשהם,הליבהנושאימלבד

נכללובהכשרתםכידיווחוהמוריםמןרבעיםכשלושה תלמידים'התנהגותהנושאיםגם

הנושאעלדיווחומהםשלישיםשני.(73%)הטרוגנית'בכיתהו'הוראה(74%)כיתה'וניהול

67%)תחומים'חוצילמידהכישורי'הוראת אחר'מעקבהנושאיםעלדיווחוהםמפחות(,

ורק(,58%)הוראה'לצורכיבתקשובו'שימוש(61%)התלמידים'שלוהלמידהההתפתחות

שיעורי,רובפיעל2(.34%)לשונית'-רבאותרבותית-רבבסביבה'הוראהעלדיווחוכשליש

,במחקרשהשתתפוOECD-המדינותבממוצעשיעוריםהמקביליםלדומיםבישראלהדיווח

                                                           
2
רבת-הנושא'הוראהבסביבהרב בישראלוהןבממוצע-רבותיתאו נפוץפחותבהכשרותמורים,הן לשונית'

גלובליזציהותמורותגיאוOECD-מדינותה עםהתגברותםוהתפשטותםשלתהליכי הרלוונטיות-. פוליטיות,

 בהכשרותמורים. יותר גבוהים בשיעורים מוטמע והוא בנסיקה הנושא לכךכעדותשל המדינותבמרבית,
מוריםמבקרבבראשיתדרכםמוריםבקרביותרגבוהיםמוריםלהכשרתבתכניותהכללתועלדיווחהשיעורי
,בעיקרבמדינותאירופיות.נושאזהנפוץיותרבהכשרותמוריםבמדינותדוברותאנגליתאובמדינותותיקים

יותרמשפהרשמיתאחתאומסורתשלרב תרבותיות)כגוןקנדה,אוסטרליה,אנגליה,ניוזילנד,-שישבהן
איננוזהממצא.שראלבילאאךדרוםאפריקה,ארה"ב,איחודהאמירויותהערביותומדינותבמזרחאסיה,

-לאומיבסיסעלחברתיותקבוצותביןהפרדהקרי,בסגרגציהמאופיינתבישראלהחינוךמערכתשכןמפתיע
(.ברם,במדינותמסוימותשבהןשיעוריםגבוהיםשלתלמידיםמרקעשלהגירה,ותרבותידתי,שפתי,אתני

ותלהכשרתמורים.כמוצרפתופורטוגל,הנושאעדייןלאחדרבהרחבהלתוכני
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ההכשרהבתוכניותיותרנפוץהטרוגנית'בכיתה'הוראההנושא:בולטיםהבדליםשניחוץמ

שלוהלמידהההתפתחותאחר'מעקבהנושאואילו(,,בהתאמה62%לעומת73%)בישראל

(.,בהתאמה70%לעומת61%)בישראלפחותנפוץהתלמידים'

31 לוח)ישראלי-פניםבמבט שאינםהנושאיםשארהכללתעלהדיווחששיעורינמצא(

הנושאיםעבור)15%-בכערביתדובריבתיספרבמוריםבקרבארבעתנושאיהליבהגבוהים

'הטרוגניתבכיתההוראה' תחומים'חוצילמידהכישורי'הוראת, לצורכיבתקשוב'שימוש,

-רבאותרבותית-רבבסביבה'הוראה)20%-כעד(כיתה'וניהולתלמידיםו'התנהגותהוראה'

לשונית' זאת–(התלמידים'שלוהלמידהההתפתחותאחר'מעקב)30%כמעטעדואף(

 .בהשוואהלשיעוריםהמקביליםבבתיספרדובריעברית

או בהשכלתם להוראה : שיעורי המורים שציינו כי הנושא נכלל בתוכנית הכשרתם 31 לוח
 הפורמלית

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

התוכן של חלק מהמקצועות שאני מלמד או של 
 כולם

91% 92% 90% 92% 

 90% 91% 92% 91% פדגוגיה כללית

מהמקצועות שאני מלמד או של הפדגוגיה של חלק 
 כולם

90% 89% 89% 93% 

דרכי הוראה בחלק מהמקצועות שאני מלמד או 

 בכולם
89% 88% 88% 92% 

 85% 71% 72% 74% התנהגות התלמידים וניהול הכיתה

 84% 70% 62% 73% הוראה בכיתה הטרוגנית

 79% 63% 65% 67% הוראת כישורי למידה חוצי תחומים

 81% 54% 70% 61% ההתפתחות והלמידה של התלמידיםמעקב אחר 

 70% 54% 56% 58% שימוש בתקשוב לצורכי הוראה

 51% 29% 35% 34% לשונית-תרבותית או רב-הוראה בסביבה רב

שני בהכשרתהמוריםחושבו נושאיםשנכללו ללמודעלהיקףהנושאיםוהתאימותבין כדי

 את המשקף ליבה' נושאי 'מדד במדדים: כי שדיווחו המורים אושיעור הכשרתם תוכנית

הכשרתמורים)ארבעתהשכלתם הליבהשל נושאי תכני,:הראשוניםהנושאיםנכללו ידע

ו'מדדסךהנושאיםהממוצע'המשקףאתהמספר(,פדגוגיה,דרכיהוראהשלתחוםהדעת

ים.שצוינובשאלה,שנכללובהכשרתהמורתוךהנושאיםהממוצעשלהנושאים,מ

בין במבט -ככלל, שני בין דומה מגמה נמצאה לא )לאומי במדינות24 תרשיםהמדדים (.

שונותש קיימת הליבה נושאי ארבעת כל נכללו שבהכשרתם מורים של גבוה שיעור בהן

מןהמוריםבישראלדיווחושכל80%-במספרהנושאיםהממוצעבהכשרתמורים,ולהפך.כ

בהכשרתם, נכללו הליבהגםיחד נושאי שיעוריםOECD-מדינותהבוזאתבדומהלממוצע .

רוסיה,ברומניהוכן(,99%עםוייטנאםבראשן)אסיהמזרחגבוהיםבמיוחדנרשמובמדינות

)כ אירופ90%-ובולגריה במדינות ואילו אחת(, ביותריותכל הנמוכים השיעורים ,נרשמו

) בספרד 48%ובעיקר ב(, בצ'כיה, ובאיטליה, בצרפת אחת(65%-)כאיסלנד בישראל.כל

מדינותבלממוצעדומה,בהמוריםבהכשרותהנושאיםעשרתתוךמשבעהבממוצענכללים

OECD-ה בממוצענכלליםהערביותהאמירויותובאיחודבווייטנאםמוריםבהכשרותבעוד.

מהנושאיםתשעה בצרפת, כיה'צב, הםמשישה-כחמישהרקנכלליםספרדבו, בהקשרים.

שלאלומדדיםעלהדיווחשיעוריבתחתיתנמצאותוצרפתספרדמנםואכילצייןחשובאלו

מוריםבהכשרתהנכלליםהנושאים –דרכםבראשיתמוריםרקבוחניםכאשראך,

השוואהבניכרפערמגלים–מוריםלהכשרתהעדכניותתוכניותהאתמשקפיםשדיווחיהם

נעשוואלבמדינותמוריםלהכשרתהעדכניותתוכניותהמהשמעידכי,המוריםכלללדיווחי
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בהןהנלמדיםהנושאיםמבחינתיותרמקיפות הליבהנושאיעיקרוב, מגמהלעומתזאת.

לצדצמצוםשלמדאיגה הסעודית, בערב מורים של עדכניות בהכשרות הנושאים היקף

,כיה'צבנצפהבליטא,שכפימוריםשלעדכניותבהכשרותהליבהנושאיםשלהכללתצמצום

.ערבהסעודיתבאיסלנדובאסטוניה,ב,גאורגיהב

בעבור הנושאים בהכשרות 'מדד נושאי הליבה' ו'מדד סך הנושאים הממוצע'  :24 תרשים
 כלל המדינות  –המורים או בהשכלתם הפורמלית 


I.4.14,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

 תחושת חוללות עצמית בנושאבין שנכללו בהכשרת מורים לקשר בין נושאים העל: -מבט

במחקרטאליסניסולעמודעלקשראפשריביןהתכניםוהנושאיםבהכשרתהמורים)משתנה

תחושתהמסוגלותבאותםתכניםומידתגוןכ,הוראההמסביר/בלתיתלוי(לביןמדדיאיכות

בכיתה הסקריישומם העברת בעת , מוסברים/תלויים(, שמושתת)משתנים לאחר וזאת

בקרהעלמאפיינירקעשלמורים)כגוןמגדר,ותקבהוראה(.בישראלנמצאוקשריםחיוביים

נושא'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה'הבכלהמקריםשנבחנו.כך,מוריםשבהכשרתםנכלל

כיתה לנהל ביכולתם יותר ויעילים מסוגלים לחוש הנושאמורי;נטו נכלל שבהכשרתם ם

להשתמש לתלמידיהם לאפשר יותר רבה בתדירות נטו הוראה' לצורכי בתקשוב 'שימוש

ומוריםשבהכשרתםנכללהנושא'הוראה;בתקשובלשםביצועפרויקטיםאועבודהבכיתה

להוראה-רבאותרבותית-רבבסביבה בנוגע יותר רבה מסוגלות על לדווח נטו לשונית'

אלו הפורמלית.בסביבות בהכשרתם נכללו לא אלו שנושאים למורים בהשוואה זאת כל ,

ו במחקר שהשתתפו המדינות במרבית גם התקבלה דומה תמונה הכן מדינות -בממוצע

OECD.

 מורים בהכשרת שנכללו נושאים אילו לזהות גם מאפשר המחקר ועוד, )משתניםזאת

וגלותוהחוללותהעצמיתהכוללתשלחשוביםבמיוחדלתחושתהמסמסבירים/בלתיתלויים(

 ותקמורה מגדר, )כגון מורים של רקע מאפייני על בקרה תוך מוסבר/תלוי(, )משתנה

בממוצעמדינותהקשריםשנמצאוחלשיםיחסיתועלכןנדרשתזהירותבפרשנות.בהוראה(.

מסוגלותנטולדווחעלתחושתהבאיםנושאיםהנמצאשמוריםשבהכשרתםנכללוOECD-ה

בעיקרעםהנושאים'הוראתכישורילמידהיחסיתקשריםחיובייםחזקים.נמצאוגבוההיותר

ב נמצא )קשר תחומים' רב37-חוצי בסביבה ו'הוראה רב-מדינות( או לשונית'-תרבותית

נמצאב) וקשריםחיובייםחזקיםמעטפחותמזהעםהנושאים'הוראה(מדינות20-קשר ,

נמצאבבסביבההטרוגנית )קשר ו'12-' )קשרהכיתהוניהולהתלמידיםהתנהגותמדינות( '

נמצאב ורקבסינגפורנמצאקשרשלילי(.הקשריםביןתחושתמסוגלות10-חיובי מדינות,

עצמיתוביןשארהנושאיםשאינםנושאיליבה,ומתוךנושאיהליבהעם'פדגוגיהכללית',הם



55
 

ה מדינות בממוצע מאוד חלשים בלבדOECD-קשרים מעטות במדינות ונמצאו בישראל,.,

לשונית'נטולדווחעל-תרבותיתאורב-מוריםשבהכשרתםנכללהנושא'הוראהבסביבהרב

.תחושתמסוגלותגבוההיותר

 תחושת המוכנות להוראה. 7.2

 תוכניותהיבטחשובנוסףהמאפשרללמודעל להשכלתםעלתוכניותלהכשרתמורים)או

הוא הפורמלית( באיזו השאלה בכל להוראה מוכנים חשו המורים מהנושאיםמידה אחד

 בעת הכשרתםשבעבודתם, את למקצועסיימו נושאיםוהצטרפו כי הראו עבר מחקרי .

ב כפיתוכניותשנכללו רובלמוכנותשלמוריםלהוראה, קשוריםעלפי להכשרתמוריםהיו

במחקרטאליסנשאלו נתפסהבעיניהם. שזו בעבורכלאחדמנושאיםאלו, באיזוהמורים,

הם המקצוע.מידה בשערי ונכנסו הכשרתם את סיימו כאשר להוראה מוכנים מורהחשו

תוךמ"רבהבמידה"או"בינוניתבמידה"התשובהבאפשרויותשבחרמיהוגדרמוכנותשחש

"תשובהאפשרויותארבע "לאכלל: "מועטהבמידה", בינוניתבמידה", ".רבהמידהב"ו"

,בהכנתהמוריםלדרישותהתפקידעידכיעדרתחושתמוכנותעשוילהיחשובלהדגישכיה

 לא נתון בנושא ההכשרה מידת-מוצלחתהייתה מבחינת ואם הנושא כיסוי מבחינת אם

 ניסיון למורים שנדרש או ביכולתםניכרההעמקה, ובטוחים מוכנים לחוש כדי זמן ולאורך

אתהכשרתהמוריםבנושאיםאלו.,הדברמזמןאפשרותלשפרבנושא.כךאוכך

בנושאיםרבהאובינוניתבמידהמוכנותעלהמדווחיםהמוריםששיעורינמצאבישראל,ככלל

)בתוכניותהנושאהכללתעלהדיווחלשיעוריבהלימהנמצאיםהשונים  תרשיםההכשרה

(23 כך. ,הליבהבנושאימוכנותתחושתעלדיווחומהמורים85%-כעד75%-כבישראל,

אלומקצועותשל'והפדגוגיהההוראהדרכי',מלמדיםשהםהמקצועשל'התוכןתחום'כלומר

'כלליתפדגוגיה'ו -רבבסביבה'הוראהבנושאמוכנותעלדיווחוהמוריםמןשלישרק.

עד45%-כשלבינייםבשיעורימוכנותעלדווחהנושאיםשארועל,לשונית'-רבאותרבותית

תחושתעלשדיווחוהמוריםשיעוריפיעלהנושאיםמדרגכיעולהמכאן.המוריםמן60%-כ

במהלךםהכללתעלשדיווחוהמוריםשיעוריפיעלהנושאיםלמדרגדומהוראההלמוכנות

השוניםבנושאיםמוכנותעלהמדווחיםהמוריםשיעורי,עקביבאופן,ברם.ההכשרהלהוראה

ההכשרהבתוכניותהנושאהכללתעלהדיווחמשיעורינמוכים דומיםדיווחשיעורימחוץ,

וכןפערקטןבלבדבנושא'מעקבאחר'לשונית-רבאותרבותית-רבבסביבההוראה'בנושא

עלעומדיםהפעריםבישראל,רובפיעל.(23 תרשים)ההתפתחותוהלמידהשלהתלמידים'

מוריםכיתכןיוי,המוריםאוכלוסייתלכללנוגעיםאלופעריםכילזכוריש.15%-כעד10%-כ

.ולהיפך,בהכשרתםנכלללאאםאףמסויםבנושאלהוראהמוכנותחשים

במחקרשהשתתפוOECD-המדינותמנתוניגםעולהיחסיתדומהכלליתתמונה תוךמ.

בהשוואה(80%)התוכןבנושאימוכניםחשומוריםשליותרגדולמעטשיעור,הליבהנושאי

–במדינותמסוימות(.70%-כ)ההוראהודרכיהפדגוגיהבנושאילשיעורהמוריםשחשוכך

המוריםואףיותרלאחשומשכמחציתנמצא–איטליה,ספרד,איסלנד,אוסטריהויפןצרפת,

איסלנדוצרפתאםבהליבה.שנייםמארבעתנושאיבמוכנותלפחות אפשראיטליה,ספרד,

 שדיווחו מורים של נמוכים לשיעורים זאת לייחס כי בהכשרתםעל נכללו הליבה נושאי

בנושאמוכנותעלדיווחוהמוריםמןכרבעאיןהדברכךבאוסטריהוביפן.רק(,24 תרשים)

לשונית'-רבאותרבותית-רבבסביבה'הוראה בשיעורימוכנותעלדווחהנושאיםשארועל,

דיווחוהמוריםמכלל50%-מיותרמדינות25-ב.המוריםמן55%-כעד45%-כשלביניים

נרשמהשונותגדולהביןמדינות:פחותו',הטרוגניתבכיתההוראה'בנושאמוכנותעדריהעל

ו25%-מ ובאסטוניה ובאיחוד75%-מיותרמהמוריםבצ'כיה ברומניה מהמוריםבהונגריה,

מתוך21)הללובכלהמדינותכמעטיווחועלהיעדרמוכנותבנושאזה.האמירויותהערביותד

תחושתעדריהכלומר,דרכםבראשיתמוריםעלרקמסתכליםכאשרתקףנותרהנתון(25



56
 

30-ב,זאתלעומת.המוריםוכללדרכםבראשיתמוריםיןבבעיקרהדומהזהבנושאמוכנות

רכיולצבתקשובשימוש'בנושאמוכנותעדריהעלמהמורים50%-מיותרדיווחומדינות

עדריהכלומר,דרכםבראשיתמוריםעבורבתקףהנתוןהללומהמדינות4-ברקאך',הוראה

ותיקיםמוריםשלנחלתםבעיקראוהבנושאהמוכנותתחושת גםקשורהדברכיסביר.

בשנים(יותרמעמיקגםוכנראה)יותררחבהיקףבמוריםבהכשרתנכללשהנושאעובדהל

.האחרונות

שתחושתהמוכנותשלמוריםבבתיספרדובריערביתגבוההעלנמצאישראלי-פניםבמבט

-כ(,והפעריםביניהםעומדיםעל32 לוחפירובמזושלעמיתיהםבבתיספרדובריעברית)

בנושאיהליבההקשוריםלפדגוגיהודרכיההוראהשלהמקצועותשהםמלמדים)לעומת6%

במגזרי מורים בין המוכנות בתחושת פער נרשם לא כללית ופדגוגיה תוכן בנושאי זאת,

השונים והשפה כ(, כ15%-על הפער30%-עד הנושאים. מגזריביותרהגדולבשאר בין

שלוהלמידהההתפתחותאחרמעקב'בנושאנרשםשלהמוריםהשפהבתחושתהמוכנות

(.עבריתדובריבתיספרב49%לעומתערביתדובריבתיספרב77%')תלמידים

 בהוראה  לעבודהחלו כאשר  חשו מוכנים בנושא : שיעורי המורים שציינו כי32 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

התוכן של חלק מהמקצועות שאני מלמד או של 
 כולם

84% 80% 84% 83% 

 77% 75% 70% 76% פדגוגיה כללית

הפדגוגיה של חלק מהמקצועות שאני מלמד או של 

 כולם
79% 71% 78% 83% 

דרכי הוראה בחלק מהמקצועות שאני מלמד או 

 בכולם
76% 71% 75% 82% 

 76% 53% 53% 59% התנהגות התלמידים וניהול הכיתה

 75% 54% 44% 59% הוראה בכיתה הטרוגנית

 69% 54% 49% 58% הוראת כישורי למידה חוצי תחומים

 77% 49% 53% 56% מעקב אחר ההתפתחות והלמידה של התלמידים

 63% 41% 43% 47% שימוש בתקשוב לצורכי הוראה

 48% 28% 26% 33% לשונית-תרבותית או רב-הוראה בסביבה רב

ו הכשרתמוריםבנושאמסוים האפקטיביותשל על ללמוד כדי למוכנותהמוריםעל הקשר

 נושא כי שציינו המורים בקרב לבחון יש זה, בנושא להוראה אתמסוים בהכשרתם נכלל

בנושאיהליבה,שיעוריהמדווחיםעל3.זהעדרמוכנותבנושאיאלושדיווחועלהםשלשיעור

12%רק–כללבהכשרתםהםהנמוכיםביותרנהנושאכיהמדווחיםקרבעדרמוכנותמיה

שלכולם'בנושא מלמדאו שלחלקמהמקצועותשאני פדגוגיה'בנושא20%-כועד'התוכן

'כללית שיעורי הנושאים בשאר ה. על כיהמדווחים על ועומדים יותר גבוהים מוכנות -עדר

התנהגות'ו'לשונית-תרבותיתאורב-הוראהבסביבהרב',בעיקרבנושאים30%-עדכ25%

(.32%)'שימושבתקשובלצורכיהוראה'כלאחד(וכן29%)'התלמידיםוניהולהכיתה

כימכלולהממצאיםמ לאמעיד מוריםחשו הצורךבנושאיםשיעורלאמבוטלשל וכניםדי

רבמסוימים בסביבה 'הוראה בנושאים ובעיקר למקצוע, הצטרפותם רב-עם או -תרבותית

אם הוראה', ו'שימושבתקשובלצורכי מהמורים50%-מיותרקרבכללהמורים)מלשונית'

ה על ידיווחו ואם אלו( בנושאים מוכנות נכללמעדר הנושא כי שדיווחו המורים קרב

                                                           
3
"היעדרמוכנות"הואהערךהמשליםשלמישדיווחעל"מוכנות",כלומרמישבחרבאפשרויותהתשובה"כלל

בקרבהמוריםשציינוכירקבעבורכלנושא,הנתוןעלאודותהיעדרמוכנותמחושב."במידהמועטהאו"לא"
.נושאנכללבהכשרתםה
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 ה30%-)כבהכשרתם על דיווחו בנושאימהם גם נושא(. בכל מוכנות 'התנהגותעדר

הכיתה' וניהול ד,התלמידים בהכשרתם נכלל המוריםשהנושא מקרב ניכר עלישיעור ווחו

עדרמוכנות.לצדנושאיםאלוראוילצייןכיהנושא'מעקבאחרההתפתחותוהלמידהשליה

 ה–התלמידים' וחשובלתפקוד פחותבהכשרותמורים–מוריםבכיתותנושאמרכזי נפוץ

ב ההשוואהבישראל נמוך,OECD-לממוצע מוכנותבנושא המדווחיםעל יחסיתוגםשיעור

ה על הדיווח שיעורי ככלל, עברית. דוברי ספר בבתי מורים בקרב מוכנותיבעיקר עדר

דוברי ספר בבתי מורים בקרב יותר גבוהים היו ליבה נושאי שאינם עברית,בנושאים

לבהשוואה כך על מצביעים אלו ממצאים ערבית. דוברי ספר בבתי בהכשרותשעמיתיהם

לעילל שצוינו בנושאים לשיפור מקום יש רב')מורים בסביבה רב-הוראה או -תרבותית

'לשונית הוראה', 'שימושבתקשובלצורכי מעקבאחר'ו'התנהגותתלמידיםוניהולהכיתה',

,ארוכהיותרשלממש,אושלחלופיןנדרשתהתנסות,('תלמידיםההתפתחותוהלמידהשלה

 כדי בכיתות המוכנותבהוראה תחושת את אלהלשפר מול אל אתאפשר. לחיוב לציין

 של יחסית הגבוה השיעור על שדיווחו הטרוגנית'מורים בכיתה 'הוראה הנושא הכללת

 ועל בהכשרתם, מוכנות המורים של יחסית גבוהה בנושא בבישזה לממוצעהשוואהראל

וכןהשונותהרבהביןתלמידיםבישראלברמתההישגיםהלימודייםנוכח.לOECD-מדינותהב

 זה נושא התלמידים, הרקעשל חשיבותבמאפייני לשיםעליומרכזיתוהואבעל הראוי מן

לצייןלחיובאתאפשרנוסףעלכךבתהליכיההכשרהשלמורים.דגשולייחדלומקוםנכבד

מ של הגבוהה והמוכנות ובניםתכברים המקצוע, של עיקר נכללמיבקרב שהנושא

בהכשרתם.

 והקשר לוותק בהוראהעם הכניסה למקצוע תחושת מוכנות 

תחושת על יותר המוריםהוותיקים מוריםבראשיתדרכםלדיווחי דיווחי משוויםבין כאשר

בנושאיםהשונים להוראה מצטיירתתמונההמוכנותשלהם המקצוע, כניסתםבשערי עם ,

מעורבת.במרביתהנושאיםתחושתהמוכנותשלמוריםבראשיתדרכםדומהלזושלמורים

פעריםקטנים נרשמו קרי במיעוטהנושאיםנרשמו5%שלותיקים, אםבכלל. לכלהיותר,

גבוההבמקצתמזו:תחושתהמוכנותשלמוריםותיקים10%-פחותמ-פעריםקליםבלבד

' ו'79%לעומת85%)'התוכןשלמוריםבראשיתדרכםבנושאי בהתאמה( , 'הוראההדרכי

הםמלמדים,ואילותחושתהמוכנותשלחלקמהמקצועותש,בהתאמה(72%לעומת78%)

למידהכישוריהוראתשלמוריםבראשיתדרכםגבוההבמקצתמזושלמוריםותיקיםבנושא'

יצירתיותלמשל)'תחומיםחוצי ביקורתיתחשיבה, 63%)(בעיותפתרון, ,56%לעומת

בתחושתהמוכנותנרשםרקבנושא' פערגדולומשמעותי לעומתזאת, שימושבהתאמה(.

שבוהוראהלצורכיבתקשוב )', דרכם בראשית מורים של המוכנות גבוהה65%תחושת )

 בלבד(.40%בהרבהמזושלמוריםותיקים)


