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66לוח לחץשלמקוררבהבמידההםהבאיםהגורמיםכישדיווחוהמנהליםשיעורי:

140..................................................................................................בעבודתם

141............................בהוראהלעסוקלהמשיךרוציםשמוריםהממוצעהשניםמספר:67לוח



 
 

143.......................השניםחמשבתוךההוראהאתלעזוברצוןשהביעוהמוריםשיעור:68לוח

144.........................הניהולבעבודתלהמשיךרוציםשמנהליםהממוצעהשניםמספר:69לוח

145......................שניםחמשבתוךתפקידםאתלעזוברצוןשהביעוהמנהליםשיעורי:70לוח

71לוח נפגעתאיכותיתהוראהלספקהספרביתשליכולתוכישדיווחוהמנהליםשיעורי:

148................................................................הבאיםהגורמיםבשלניכרתבמידה

72לוח ההשקעהמבחינתהבאותלפעולותרבהחשיבותהמייחסיםהמוריםשיעורי:

150..............................................................................................בהןהכספית

156...................התלמידיםמאפיינילפי–הספרבבתידרכםבראשיתהמוריםשיעורי:73לוח

158.........................................בהוראהותקלפי–(בשעות)השבועיההוראההיקף:74לוח

160..ספרםבביתחדשיםלמוריםליוויפעילויותשלנגישותעלשדיווחוהמנהליםשיעורי:75לוח

76לוח במקצועהראשונהבשנהליוויבפעילויותהשתתפותעלשדיווחוהמוריםשיעורי:

161..............................................בהוראהותקלפיובפילוחהמוריםכלל–ההוראה

77לוח לפי–הנוכחיהספרבביתליוויבפעילויותהשתתפותעלשדיווחוהמוריםשיעורי:

162..............................................................................................בהוראהותק

78לוח שקיבלוהליווימפעילויותחלקהיוהבאיםהאמצעיםכישדיווחוהמוריםשיעורי:

163.............................................................הנוכחיהספרבביתלעבודכשהתחילו

165.......הנוכחיהספרבביתלמוריםהנחיהפעילויותקיוםעלשדיווחוהמנהליםשיעורי:79לוח

80לוח ההיבטיםולשיפורלקידוםחשובותההנחיהפעילויותכישציינוהמנהליםשיעורי:

166......................................................................................................הבאים

81לוח ותקלפי–הנוכחיהספרבביתהנחיהבפעילויותשהשתתפוהמוריםשיעורי:

167....................................................................................................בהוראה

169......בהוראהותקלפי–מקצועילפיתוחכלשהיבפעילותשהשתתפוהמוריםשיעורי:82לוח

83לוח לפיתוחבפעילויותשהשתתפוOECD-המדינותובממוצעבישראלהמוריםשיעורי:

170.....................................................בהוראהוהוותקהפעילותסוגלפי–מקצועי

עללטובההשפעהלהשהייתהמקצועילפיתוחפעילותעלשדיווחוהמוריםשיעורי:84לוח

170................................................................בהוראהותקלפי–שלהםההוראה

85לוח הבאיםהמאפייניםאתשציינוOECD-המדינותובממוצעבישראלהמוריםשיעורי:

מאפייןלפי–שלהםההוראהעללטובהשהשפיעומקצועילפיתוחפעילויותשל

172...........................................................................בהוראהותקולפיהפעילות

86לוח נכללוהבאיםשהתכניםOECD-המדינותובממוצעבישראלהמוריםשיעורי:

174....בהוראהותקולפיהפעילותתוכןלפי–השתתפושבהןמקצועילפיתוחבפעילויות

87לוח בפיתוחרבצורךשהביעוOECD-המדינותובממוצעבישראלהמוריםשיעורי:

176.............................בהוראהוהוותקהפעילותנושאלפי–הבאיםבנושאיםמקצועי

187..(OECD-להמשתייכותמדינותלציון)*טאליסבמחקרשהשתתפוהמדינותרשימת:88לוח

188.....פדגוגיתסביבהכמשקפיםכיתהוניהולתלמידיםהתנהגותהנוגעיםמדדיםריכוז:89לוח

שהשתתפוהמדינותפירוט,הוראהלצורכיבתקשובלשימושהנוגעיםמדדיםריכוז:90לוח

189.....................................................................................................במחקר

190.................................................מקצועיופיתוחלהכשרההנוגעיםמדדיםריכוז:91לוח

191..וצרכיהםתלמידיםיכולותמבחינתהטרוגניתבכיתהלהוראההנוגעיםמדדיםריכוז:92לוח

192......................המוריםרצוןשביעותוביןבמחקרשוניםמנבאיםביןהקשריםריכוז:93לוח

שלעצמיתוחוללותמסוגלותתחושתוביןבמחקרשוניםמנבאיםביןהקשריםריכוז:94לוח

194.....................................................................................................המורים

 

  



 
 

 תרשימים רשימת

9.................................המדינותכלל–'ט-'זבכיתותהמוריםבקרבהנשיםשיעורי: 1תרשים

10.................................................המדינותכלל–המנהליםבקרבהנשיםשיעור: 2תרשים

11............המדינותכלל–ומנהליםמוריםבקרבהנשיםשיעורי:המגדריהשוויוןמדד: 3תרשים

12........................................................המדינותכלל–'ט-'זבכיתותהמוריםגיל: 4תרשים

12.......................................................................המדינותכלל–המנהליםגיל: 5תרשים

13.................................................המדינותכלל–'ט-'זבכיתותהמוריםהשכלת: 6תרשים

16.................................................................המדינותכלל–המנהליםהשכלת: 7תרשים

אתעליהםשקיבלולפנילמנהליםייעודיותהכשרהשהשלימוהמנהליםשיעור: 8תרשים

17.................................................................................המדינותכלל–התפקיד

20...........................................................המדינותכלל–מוריםהעסקתסטטוס: 9תרשים

21.........................................................המדינותכלל–מוריםהעסקתסטטוס: 10תרשים

המתואריםוהבריונותהאלימותאירועיכיהמדווחיםהמנהליםשיעורי: 11תרשים

25......OECD-המדינותובממוצעבישראל–בשבועפעםלפחותהספרבביתמתרחשים

האלימותאירועיכיהמדווחיםהמנהליםבשיעוריטאליסמחקרמחזוריביןשינוי: 12תרשים

26......המדינותכלל–בשבועפעםלפחותהספרבביתמתרחשיםהמתואריםוהבריונות

משמעתבעיותעלהמדווחיםהמוריםבשיעוריטאליסמחקרמחזוריביןשינוי: 13תרשים

28...................................................................................המדינותכלל–בכיתה

31............ישראל–תלמידים-מוריםיחסיעלבדיווחטאליסמחקרמחזוריביןשינוי: 14תרשים

–מוריםלהיותבהחלטתםהשוניםלשיקוליםחשיבותשייחסוהמוריםשיעורי: 15תרשים

34.......................................................................OECD-המדינותוממוצעישראל

37..........הספרבביתומהעבודהמהמקצוערצוןשביעותעלשדיווחוהמוריםשיעורי: 16תרשים

ההוראהממקצוערצוןלשביעותהנוגעיםההיגדיםעםההסכמהבשיעורישינוי: 17תרשים

39...................2018מחקרובמחזור2013מחקרבמחזורשהשתתפוהמדינותכלל–

–הספרבביתומהעבודהמהמקצוערצוןשביעותעלשדיווחוהמוריםשיעורי: 18תרשים

41.......................................ישראל'ט-'זכיתותמוריבקרבבהוראהותקלפיבפילוח

43.......הספרבביתומהעבודהמהמקצוערצוןשביעותעלשדיווחוהמנהליםשיעורי: 19תרשים

ט-'זבכיתותהמוריםשיעור: 20תרשים –בחברהמוערךההוראהמקצועכיהמסכימים'

45...............................................................................................המדינותכלל

ט-'זבכיתותהמוריםשיעורי: 21תרשים חוזהומתנאימשכרםרצוןשביעותהמביעים'

48......................................................................המדינותכלל–שלהםההעסקה

שלהםההעסקהחוזהומתנאימשכרםרצוןשביעותהמביעיםהמנהליםשיעורי: 22תרשים

50.............................................................................................המדינותכלל–

בהשכלתםאולהוראההכשרתםבתוכניתנכללהנושאכישציינוהמוריםשיעורי:23תרשים

52................................בהוראהלעבודהחלוכאשרבנושאמוכניםחשווכי הפורמלית

הליבהנושאימדד':24תרשים הממוצעהנושאיםסךמדד'ו' בהכשרותהנושאיםבעבור'

54................................................המדינותכלל–הפורמליתבהשכלתםאוהמורים

59..................פעילויותבביצועגבוההמסוגלותתחושתעלשדיווחוהמוריםשיעורי: 25תרשים

בפילוח–פעילויותבביצועגבוההמסוגלותתחושתעלשדיווחוהמוריםשיעורי:26תרשים

60..................................................ישראל'ט-'זכיתותמוריבקרבבהוראהותקלפי

64.........גבוההבתדירותהוראהפרקטיקותמיישמיםהםכישדיווחוהמוריםשיעורי: 27תרשים

ההוראהלבהירותהתורמותפרקטיקותביישוםטאליסמחקרמחזוריביןשינוי: 28תרשים

67......................................................................המדינותכלל–גבוההבתדירות

פרקטיקותאתגבוההבתדירותמיישמיםהםכישדיווחוהמוריםשיעורי: 29תרשים

69.....................................................................................................ההערכה



 
 

–גבוההבתדירותהערכהפרקטיקותביישוםטאליסמחקרמחזוריביןשינוי:30תרשים

70......................................................................................................בישראל

משובהכוללותהערכהפרקטיקותביישוםטאליסמחקרמחזוריביןשינוי:31תרשים

71......................................................................המדינותכלל–גבוההבתדירות

73........המדינותכלל–מקצועילפיתוחכלשהיבפעילותשהשתתפוהמוריםשיעורי:32תרשים

74...........ציבורייםספרבבתימקצועילפיתוחבפעילויותמוריםלהשתתפותדרישה:33תרשים

76...........הפעילותסוגלפי–מקצועילפיתוחבפעילויותשהשתתפוהמוריםשיעורי:34תרשים

מקצועיפיתוחלפעילויותבנוגעשלהלןהמאפייניםאתשציינוהמוריםשיעורי:35תרשים

79...............................................................ההוראהעלחיוביותהשפעהלהןשיש

82..............................בהןהשתתפושהמוריםמקצועילפיתוחבפעילויותהתכנים:36תרשים

שהשתתפומקצועילפיתוחבפעילויותבתכניםטאליסמחקרמחזוריביןשינוי:37תרשים

83....................................................................................בישראל–מוריםבהן

84.............שוניםבתחומיםמקצועיבפיתוחרבצורךכיוםלהםשישהמוריםשיעורי:38תרשים

להשתתפותםמכשולהםהמתואריםהגורמיםכישציינוהמוריםשיעורי:39תרשים

89...............................................................................מקצועילפיתוחבפעילויות

בפעילויותלהשתתףכדישלהלןהסיועסוגיאתקיבלוכישציינוהמוריםשיעורי:40תרשים

91.............................................................................................מקצועילפיתוח

41תרשים להשתתפותוהעידודהתמיכהומידתמקצועילפיתוחבפעילויותהשתתפות:

92..............................................................................................אלובפעילויות

–למנהליםהמיועדותמקצועילפיתוחבפעילויותשהשתתפוהמנהליםשיעורי:42תרשים

94.............................................................................................פעילותסוגלפי

97..........שוניםבתחומיםמקצועיבפיתוחרבצורךכיוםלהםשישהמנהליםשיעורי:43תרשים

להשתתפותםמכשולמהוויםהבאיםהגורמיםכישציינוהמנהליםשיעורי:44תרשים

98....................................................למנהליםהמיועדותמקצועילפיתוחבפעילויות

101.............................ישראלבכלל–פעולהשיתופיבמגווןההשתתפותתדירות:45תרשים

שלבתדירותפעולהשיתופיבמגווןהשתתפותעלשדיווחוהמוריםשיעורי:46תרשים

102.....................................................................................לחודשאחתלפחות

השתתפותעלשדיווחוהמוריםבשיעוריטאליסמחקרמחזוריביןשינוי:47תרשים

104.................המדינותכלל–פעולהשיתופיבמגווןלחודשאחתלפחותשלבתדירות

ביןליחסיםהנוגעיםהבאיםההיגדיםמןאחדכלעםשמסכימיםהמוריםשיעורי:48תרשים

107..............................................................הספרבביתהשיתוףולתרבותמורים

למתןהנוגעיםהבאיםההיגדיםמןאחדכלעםשמסכימיםהמוריםשיעורי:49תרשים

109............................................הספרבביתהחלטותבקבלתלהשתתףהזדמנויות

ליחסיםהנוגעיםהבאיםההיגדיםמןאחדכלעםשמסכימיםהמנהליםשיעורי:50תרשים

מוריםבין בקבלתלהשתתףהזדמנויותולמתןהספרבביתהשיתוףלתרבות,

111...................................................................................הספרבביתהחלטות

הבאיםלהיגדיםבנוגעמנהליהםלתפיסתדומהשתפיסתםהמוריםשיעורי:51תרשים

מוריםביןליחסיםהנוגעים הזדמנויותולמתןהספרבביתהשיתוףלתרבות,

112..........................................................הספרבביתהחלטותבקבלתלהשתתף

המידעמקורותמספרלפיבחלוקה,עבודתםעלמשובשקיבלוהמוריםשיעורי:52תרשים

115....................................................................המדינותכלל–למשובששימשו

נותןהגורםלפי–הספרבביתעבודתםעלמשובשקיבלוהמוריםשיעורי:53תרשים

116.....................................................................................................המשוב

שנתנוהגורמיםמספרלפיבחלוקה,עבודתםעלמשובשקיבלוהמוריםשיעורי:54תרשים

117..................................................................................המדינותכלל–משוב



 
 

המידעמקורלפי–הספרבביתעבודתםעלמשובשקיבלוהמוריםשיעורי:55תרשים

118.....................................................................................עליונשעןשהמשוב

משובקבלתעלהמדווחיםהמוריםבשיעוריטאליסמחקרמחזוריביןשינוי: 56תרשים

119..............................................המדינותכלל–הבאיםהמידעמקורותעלהנשען

הספרבביתעבודתםעלמשובשקיבלוהמוריםשיעורי:57תרשים המידעמקורלפי,

121...........................................................בהוראהותקלפי–עליונשעןשהמשוב

שלהםההוראהעללטובהשהשפיעמשובשקיבלוהמוריםשיעורי:58תרשים מקרב,

122........................................................בהוראהותקלפי–משובשקיבלוהמורים

חיובישינויחוללהספרבביתעבודתםעלשקיבלושהמשובהמוריםשיעורי:59תרשים

123..........................משובשקיבלוהמוריםמקרב–הבאיםבהיבטיםשלהםבהוראה

–והכנתםשיעוריםולתכנוןלהוראהשהוקצההשבועיהשעותבהיקףהשינוי:60תרשים

127.............................................................................................המדינותכלל

129.....המדינותכלל–והוראהלימודיםלתכנוןהמוקצההמנהליםשלמזמנםהחלק: 61תרשים

131..........................................וללמידהלהוראההמוקצהבשיעורהיחסיהחלק:62תרשים

134.......................................המדינותכלל–המוריםבקרבבעבודהלחץחוויית: 63תרשים

לחץשלמקוררבהבמידההםהבאיםהגורמיםכישדיווחוהמוריםשיעורי:64תרשים

137..................................................................................................בעבודתם

לחץשלמקוררבהבמידההםהבאיםהגורמיםכישדיווחוהמנהליםשיעורי:65תרשים

139..................................................................................................בעבודתם

–השניםחמשבתוךההוראהמקצועאתלעזוברצוןשהביעוהמוריםשיעורי:66תרשים

142.............................................................................................המדינותכלל

איכותיתהוראהלספקהספרביתשליכולתוכישדיווחוהמנהליםשיעורי: 67תרשים

147.................................................................הבאיםהגורמיםבשלמאודנפגעת

שליכולתוכישדיווחובישראלהמנהליםבשיעוריטאליסמחקרמחזוריביןשינוי: 68תרשים

149.........הבאיםהגורמיםבשלניכרתבמידהנפגעתאיכותיתהוראהלספקהספרבית

ההשקעהמבחינתהבאותלפעולותרבהחשיבותהמייחסיםהמוריםשיעורי:69תרשים

150..............................................................................................בהןהכספית

התחלתעםהמוריםבשכרבהתחשבהמוריםשכרלשיפורהמיוחסתהחשיבות:70תרשים

152............................................................................ההוראהבמקצועעבודתם

157........המדינותכלל–בהוראהותקלפיבפילוח(בשעות)השבועיההוראההיקף: 71תרשים

שקיבלוהליווימפעילויותחלקהיוהבאיםהאמצעיםכישדיווחוהמוריםשיעורי: 72תרשים

163.............................................................הנוכחיהספרבביתלעבודכשהתחילו
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 2018לאומי טאליס -המחקר הבין

"ה(ראמ) בחינוך והערכה למדידה הארצית הרשות להציג מתכבדת ממצאיםמבחר

מעיקריים מחקר לשנת(Teaching and Learning International Survey – TALIS)טאליס

טאליס1 .2018 המחקר -הביןהוא והמקיףלאומי, ביותר המורההחדשני לעבודת בנוגע

ולסביבההלימודיתבבתיהספר לשיתוףפעולהופיתוחארגוןהעלידימחקרטאליסנערך.

)ה OECD-כלכלי ל( אחת של שנים5-במחזוריות משנת השנייה2008החל הפעם זו .

מרכזהמחקרהלאומי–ראמ"הבישראלהמחקרנערךעלידי.שישראלמשתתפתבמחקר

.בתחוםהחינוךשלישראל

.הםשמעצביםאתההוראה,החינוךאיכותאתלשפרניסיוןכלבלבניצביםומנהליםמורים

ותו הלמידה תהליכי על משפיעים ובכך איכותה, את קובעים הישגיםובכללצריהם,

ההוראה;מקצועאתלטפחדרכיםמחפשותשונותמדינותעלכןמערכותחינוךב.התלמידים

למקצוע כניסתםאיכותיתהכשרהלספק;ראוייםמועמדיםלמשוך טרם ההוראה לכוחות

הספר בתי ליווי;בשערי להם דרכם,להעניק בראשית ותמיכה פיתוחבלתמוך;הנחיה

לעודדולתמוךבמורים;שנותעבודתםלאורךעוסקיםבמקצועהלשךמתמשומעמיקמקצועי

מיטביות פרקטיקות של והפצה עיצוב ניכוס, של ;בתהליך הרצון שביעות את שללהגביר

והמנהלים מעמדהמורים את לםולקדם כאמצעים איכותי., אדם כוח של ולשימור משיכה

למדינותלסייעלכוישושימושיהשוואתימידעלספקהיאטאליסמחקרשלהמרכזיתהמטרה

שלהןהחינוךמדיניותאתלבחון אתולהגדיר,בעולםשקיימותחדשניותמגישותללמוד,

 .במדינהההוראהמקצועולקידוםלעיצובהרלוונטייםהתחומים
עלחמישהנדבכים:מחקרטאליסעלפימושתתתההוראהכמקצועהגדרת

  והתמחות כללי ידע הכולל והמיומנויות, מקצועבבסיסהידע סףכןו, ותנאי סטנדרטים

במקצוע לעוסקים הספציפיות ומיומנויות ידע בסיס של ופיתוח למקצוע למצטרפים

שנכנסובשערימילמתמשךפיתוחמקצועיבאמצעותהכשרהמוקדמתלפרחיההוראהו

 ;המקצוע

 ש כפי המקצוע של והמיצוב ההמעמד המצופיםמשתקפיםם האתיים בסטנדרטים

העבודה ותקנות מהתפקיד, והמקצועי האינטלקטואלי הסיפוק מקצועיים, מעובדים

 ;העוסקיםבהוראה)כמומערךהגמולים,מדדיםמקצועייםוקידוםמקצועי(לעהחלות

 הנשענתעלקהילותמקצועיותמוּוסתותהמספקותהזדמנויותלשיתוף בקרתעמיתים,

 ;גיבושהזהותהמקצועיתוהומשובמעמיתיםלשםחיזוקהפרקטיקותהמקצועיותפעול

 שמוריםומנהלים מנהיגותועצמאות)אוטונומיה( -בעבודתםהיוםנהניםמהםאחריות,

בכל מדיניות ובפיתוח מקצועי דעת שיקול בהפעלת החלטות, קבלת בתהליכי יומית,

 ;רמותמערכתהחינוך

 וסקיםבמקצוע.שהחברהרוחשתכלפיהעהערכההיוקרההנתפסתוה

זה  חלקהואמחקר יותרשל לספקאינדיקטוריםומידעביןממערךרחב -מחקריםשנועדו

הוא'נותן. (Indicators of Education Systems – INES)בעולם חינוךמערכותאודותעללאומי

אותםלספקמידעותובנות הספרומזמין למוריםומנהליםבבתי שבכוחםלהשפיעעלקול'

. מדינות 24 השתתפו,2008שנערךבשנת,קביעתהמדיניות.במחזורהראשוןשלהמחקר

                                                           
1
באתרהאינטרנטשלראמ"הבקישור:למידענוסףוהרחבהראו

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/TALIS.htm 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/TALIS.htm
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 טאליס הנוכחי, 2018במחזור השתתפו 48, מהן מדינותהמשתייכותלארגון31מדינות,

(.נספחב 88 לוח)ראוOECD-לשיתוףפעולהולפיתוחכלכלי,ה

מחקרטאליסמבוססעלדיווחעצמישלמוריםומנהליםבנושאיםשוניםהנוגעיםלעבודתם.

נושאיםאלוהוצגובשנישאלוניםייעודיים,אחדלמורהואחדלמנהל.במחזורהמחקרהנוכחי

 השיבו ההמשתתפים ראבפעם באינטרנט. מקוונים שאלונים על כישונה לזכור חשוב

ו תרבותיות מהטיות מושפעים להיות עלולים עצמי דיווח על המבוססים רצייהממחקרים

.שלהמשיביםחברתית

ו/אוט היא טאליס של היעד אוכלוסיית ומנהליבתיהספר'המוריםהמלמדיםבכיתותז',ח'

-שמונה יםיסודי ספר יתהםמוריםומנהליםבבבישראלאוכלוסייתהיעדשלהמחקר .הםשל

שנתי.-ארבע תיכון ו/או, שנתי-שש חלקמתיכוןותבינייםשהןחטיב, ביניים תוחטיב, יםשנתי

 אוכלוסיית מדגםמייצגשלשהםבתיספר200-שנכללובמחקרנדגמוכ מהמדינות אחת בכל
 על להשיב המנהל התבקש ספר בית בכל לההמחקר. נדגמו2מורים20-וכ,מנהלשאלון

שאלוןלמורה.הלהשיבעל

מנהלים130-מוריםו1,788הםמ,מנהלים184-מוריםו2,627בישראלהשתתפובמחקר

ב ובתי עברית דוברי ו839-ספר 54-מורים ערבית. דוברי ספר בבתי שיעורמנהלים

 של םמנהליהההשתתפות כבמחקר על 93%-עומד של ההשתתפות שיעור הספר. בתי

כ על שנדגמו87%-עומד הספר ההשתתפות3,מבתי אלושיעור ספר בבתי המורים ושל

לשארהמדינותועומדיםבהשוואהנחשביםגבוהיםושיעוריהשתתפותאל.85%-כומדעלע

בתנאיהארגון.

גיל,מגדר,–המחקרמספקתמונתמצבעלפרופילהמוריםוהמנהליםוכוללמידעדמוגרפי

ובכללזה,המחקרמאפייןגםאתההקשרהביתספריותנאיהעסקה.בהוראה,השכלהותק

הכשרתהמורים,והיחסיםביןבאיביתהספריבעיניהמנהליםוהמוריםביתספרהאקליםה

 להוראה, וומוכנותם מסוגלות מותחושת של עצמית רים,חוללות הוראה ודרכיפרקטיקות

הערכה מקצועי, מוריםפיתוח ומנהליםשל , פעולה שיתוף השיתוףבקרב ותרבות מורים

 הספר בונהוכןבבית משוב לקבלת הזדמנויות ועוד. זאת מידע מספק המחקר על,

שביעותהרצוןמהיבטיםשוניםכגוןהמקצוע,סביבתעלוההוראהלתחוםלהיכנסהמוטיבציה

 את בוחן זאתהמחקר לצד ההעסקה. ותנאי השכר בביתהספר, העבודהההוראה היקף

 וההוראה, ואת בעבודה הלחץ החוויית את לנשירה עוסקמסיבות גם המחקר המקצוע.

וב איכותית להוראה בחסמים שוניםהחשיבות בערוצים להשקעה קידוםמיוחסת לשם

נהגםעלהוראהבכיתהראשובפעםהבמחזורמחקרזהנשאלוהמוריםוהמנהלים.החינוך

מוצגיםלארק-רב היבטיםמגווניםאלו אלאגםבתרבותית. המוריםוהמנהלים, עבורכלל

שהםמורים)בעיקרותקבהוראה,וגםגילומגדר(ומאפייניהכיתותהבפילוחעלפימאפייני

םכלכלימוחלש,תלמידי-שיעורגבוהשלתלמידיםמרקעחברתישבהן)כיתותבהןמלמדים

 משיגיםאותלמידיםעםצרכיםמיוחדים(.-מרקעשלהגירה/עלייה,תלמידיםתת

דוחב ישראליתמוצגיםזה מבט מנקודת המחקר של העיקריים .הממצאים יוצגובמסמך

לצ יוצג השוואה ולשם ישראל, אודות על ינתונים ממוצע שהשתתפוOECD-המדינותדם

עבורישראליוצגב.כמוכן,אלאושונותממנהלישרשדומותוכןהתייחסותלמדינותבמחקר

) עברית דוברי ספר בתי לפי בחלוקה כלומר שפה, מגזר לפי בפילוח נתון בפיקוחשכל

                                                           
2
היהרלוונטיותההכיתהבשכבותבהםהמוריםהמלמדיםשמספרבתיספרבהתאםלהנחיותמרכזהמחקר,ב

 התבקשוכלהמוריםהמלמדיםבשכבותאלהלהשיבעלשאלון.,20-קטןמ
3
בית50%אםלפחותמחקרביתספרנחשבמשתתףב אםמנהל וכן עלשאלון, השיבו מהמוריםשנדגמו

הספרהשיבעלשאלון.
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והממלכתי והבדואי(.-הממלכתי הדרוזי הערבי, ערבית)במגזר דוברי ספר ובתי זאתדתי(

מחז ממצאי בין השוואה תוצג זמן לאורך מגמות על ללמוד כדי הנוכחיועוד, המחקר ור

(.2013הקודם)ממצאיהמחזור(ל2018)

?מטאליסללמודאפשר-איומהאפשרמה

במאפייניםההבדליםעלרבותללמדיכולטאליסמחקר• ובעבודתואמונותבתפיסות,

בתילביןבינםוהןבישראלספרבתיביןהן,שוניםביתספרייםהקשריםבתוךהמורה

מספקישלזכורכיכלמחזורמחקראולם.בעולםאחרותחינוךובמערכותבמדינותספר

.נתונהזמןבנקודתמידע

אתמייצגותבהכרחשאינן',ט-'כיתותז–מסוימותכיתהבדרגותמתמקדטאליסמחקר•

החינוךמערכתכלל אתהכוללותהספרבתימסגרותביןרבהשונותקיימתבישראל.

הללוהכיתהדרגות ,ב"י-'זשנתי-ששספרביתבמסגרתאועצמאיותבינייםחטיבות:

.ועוד,ב"י-'שנתיט-ארבעתיכון',ח-'שנתייםא-שמונהיסודייםספרבתי

הםולכן,מנהליםושלמוריםשלעצמידיווחעלמתבססיםטאליסמחקרשלהממצאים•

דעותיהםאתמייצגים אתתיםיולע,שלהםהפעילויותותיאוריאמונותיהם,תפיסותיהם,

לתפיסתם,הרצויהאוהמצופהולתשובההשאלותלכוונתבנוגעפרשנותם מחדגיסא,.

בכלוהמנהליםהמוריםתפיסותאלצוהרפותחשהואהיותרבערךבעלהואזהמידע

עלמתבססיםאינםהממצאים,גיסאמאידך.המדיניותוליישוםהעבודהלסביבתהנוגע

הללוההתנהגויות.למעשההלכהשלהתנהגותםאובפועלעשיהםמשלישירהמדידה

עצמיבדיווחשנמסרהמידעמתוךשעוליםהדפוסיםמןשונותשהןאפשר עצמידיווח.

,מדינהבאותהחינוךהובמערכתמסוימתבמדינההכלליתמהתרבותמושפעלהיותעלול

ואתהחוקרהגוףאתולַרצותלהרשיםרצוןמתוךלחיובומוטהשגויהעצמיתמתפיסהוכן

(.חברתיתרצייה)בכללותההחברה

לחשוףאינוטאליסמחקר• בכוחואךסיבתייםקשריםמיועד קשריםעללהצביעיש

.משתניםביןסטטיסטיים

ובכלמדינהבכלזההבאופןיתפרשולאשהשאלותהחששקייםלאומי-ביןמחקרבכל•

מדינהבכלאוכלוסייה-ותתאוכלוסייה ובתרבותבשפההשוניעקב, הליךכאשרגם,

ביותרמוקפדהתרבותיתוההתאמההתרגום שלההניואנסיםקבוצהלכל. הפרשנות,

שלה השאלותהבנתעללהשפיעשעשוייםייחודייםקשריםה מדינהובכל, בישראל.

.וערביתעברית:שפותלשתינעשיםוההתאמההתרגום
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 שיטת המחקר וביצוע המחקר בישראל .1

שהשתתפוהמדינותבכלל2018טאליסמחקרשלהביצועמהלךבהרחבהתואריזהבפרק

ב בישראלובפרטו ושלביאתלבצעישכיצדהקובעיםמפורטיםתקניםטאליסלמחקר.

ווגדרהאלותקנים.ועוד,השאלוניםהעברתהליכי,התרגוםהליך,הדגימהזהובכללהשונים

שיאפשרבאופןהנאספיםהנתוניםאיכותעלבקרהלשםבפירוט השוואה נהמהימלערוך

.במחקרשהשתתפוהמדינותכללביןפהותק

  המחקר שאלוני .1.1

ממוחשבבפורמטשאלוניםבשנישימושנעשהטאליסבמחקר הספרביתלמנהלהאחד,

הספרבביתלמוריםוהאחר בפןשאלוןבמילויהגלומיםהיתרונות. הן רבים, ממוחשב

 ובהם התוכני, בפן והן היאאפשרהלוגיסטי לשאלון שהגישה כך המידע חיסיון למנות

סיסמ במאגר,הבאמצעות ישירות ונשמר חשוף אינו שהוזן והמידע משתמש לכל אישית

מילויהשאלוןומעקבאחרההנחיותלמילוי,בפורמטגמישוידידותילמשתמש,קלותונוחות

ועוד.,מןהנדרשלהקלדתהנתוניםולעיבודםצמצוםהז

לאומי-הביןהמחקרמרכזשמינהשונותממדינותמומחיםהשלקבוצהתחיפהשאלוניםאת

(Instrument Development Expert Group ובקיצור ,IDEG.)הפריטיםאתסקרוהמומחים

2013-וב2008-ב)טאליסשלהקודמיםהמחקרבמחזוריששימשו קודמיםבמחזוריםוכן(

(PISA)פיזהמחקרשל מאפשריםוהםהנוכחיהמחקרלמחזורנבחרומהפריטיםחלק.

להתאימםכדיושכתוביםתיקוניםנעשומהפריטיםבחלק.השניםלאורךשינוימגמותלהציג

הנוכחילשאלון למחקרורלוונטייםחדשיםאינדיקטוריםבפיתוחהמומחיםעסקוכןכמו.

.םעבורחדשיםפריטיםובפיתוחהנוכחי

היגדיםםמרבית,בלבדסגוריםמפריטיםמורכביםהשאלונים . רוב פי מתבקשהמשיבעל

.מסוימתפעולהעושההואשבההתדירותאתאוההיגדעםהסכמתומידתאתלקבוע

ואילו(דקות45:מוערךהשבהזמן)פריטים45כללהספרביתלמנהלהשאלון השאלון,

4(.שעה:מוערךהשבהזמן)פריטים58כלללמורה

המנהלשלהאישיהרקעעלשאלותכלללמנהלהשאלון הספרביתשלהרקע, סוג,

המנהיגות מוריםשלפורמליתהערכה, הספרביתאקלים, למוריםוהנחיהליווי, חינוך,

מהעבודהרצוןושביעותתרבותית-רבבסביבה הרקעעלשאלותכלללמורההשאלון.

ופרקטיקותלהוראהבנוגעתפיסות,פיתוחמקצועי,הספרבביתהעבודה,להוראהוההכשרה

.מהעבודהרצוןושביעותהספרביתאקלים,מגוונתבסביבהעבודה,בכיתההוראה

השאלוניםשלוההתאמההתרגוםכיהלי בהתאםנעשוולערביתלעבריתמאנגלית

 ונעשולאומי-הביןהמחקרמרכזשקבעולהנחיותלסטנדרטים תלויבלתיובאופןבמקביל,

 המטרהשפותשתיבעבור ביןהשוואהכגון)איכותבקרתשלנוספיםבהליכיםֻלווהם.

עבריתלהתרגום ערביתלהתרגוםלבין נועדהשוניםשלביועלהמוקפדהתרגוםהליך(.

התרגוםאיכותאתלהבטיח למקורהנאמנותאת, שלהתוכנייםהמאפייניםשימוראת,

,ועודזאת.הסגנוניתהאחידותואת(ועודהמשפטיםמורכבות,השפהמְשלבכגון)השאלות

שגוריםבמונחיםשימושעלהקפדה,למשל)תרבותיתהתאמהשלהליךכללהתרגוםהליך

בישראלהחינוךבמערכת מערכתשלבהקשרופשרמשמעותלשאלותשישלהבטיחכדי(

הישראליתהחינוך עורךלשון,. שותפיםמתרגםמאנגליתלשפתהמטרה, היו להליכיםאלו

 )שהואגםמומחהלהכשרתמוריםומנהלים(, פסיכומטריקאימתאםתרבותי ראמ"ה.ונציג

                                                           
4
לנוסחיהשאלוניםבאתרראמ"ה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/Talis_2018.htm

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/Talis_2018.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/Talis_2018.htm
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שהשתתפוהמדינותמןאחתבכלהשאלוניםשלהסופיהעיצובולפניההליךשלסיומולאחר

במחקר ישראלובכללן, לשםלאומי-הביןהמחקרלמרכזמיםהמתורגהחומריםהועברו,

הסופיואישורוהתרגוםשלובקרהאימות עיצובוכןהשאלוניםשלוההתאמההתרגום.

.לאומי-הביןהמחקרמרכזשסיפקתוכנהבאמצעותנעשוהשאלונים

 (Pilot study) מחקר החלוץה .1.2

חלוץ במחקר נבדקו ולמורים( )למנהלים הנוכחי המחקר לצורך שפותחו השאלונים שני

מחקרל,ובהןישראל.שהשתתפובמחקרשהועברכשנהלפניהמחקרהעיקריבכלהמדינות

מרץש,החלוץ בחודשים בישראל -נערך ,2017אפריל מטרותהיו עיקריותשתי האחת,:

לתרגלאתהנהליםהלוגיסטייםהכרוכיםבביצועהשנייה,ו;לבדוקאתהפריטיםהמתורגמים

לוגיסטיות חשיפתתקלות הנתונים, ניהול הספר, עםבתי קשר יצירת זה )ובכלל המחקר

 ועוד(. הקשורותלהעברתהשאלוניםהמקוונים, במרכזהנתוני ונותחו עובדו החלוץ מחקר

-הבין הביןלאומי. -בהיבט בדיקת לאומי, משמשטיב הפריטיםהפריטים לבחירת גם ת

ישי שינויים המצריכים פריטים ולאיתור העיקרי במחקר כללו בניסוחם לגיבושםושיפור עד

בהיבטהלאומי,מחקרהחלוץגובשוהשאלוניםהסופייםלמחקרהעיקרי.העלסמךהסופי.

 )בישראל מדינה בכל הלאומי המחקר למנהלי המדינותנשלחו אחתמן כל -הנתוניםשל

ערביתנתוני דוברי ספר ולבתי עברית דוברי ספר לבתי נפרדים ו(ם לבחון, נתבקשו הם

מהפריטים לכמה לחזור חריגים( סטטיסטיים נתונים )עקב לצורך ובהתאם אלו, נתונים

לשפרםמבחינת הועבר.התרגוםוההתאמההתרבותיתאיכותולבדוקאםאפשר המחקר

 של )30במדגם ספר ו15בתי עברית ערבית15-דוברי של(דוברי ובהשתתפותם 30,

 ם.מורי427-מנהליםו

 : אוכלוסיית המטרה, מסגרת הדגימה והמדגם (Main study)המחקר העיקרי  .1.3

2018אפריל-מרץבחודשיםבישראלהספרבבתינערךהעיקריהמחקר לקראתוההכנות.

החלו כאמור, לכןקודםשנתיים, שהשתתפוספרבתישלדגימההיתרביןוכללו, הכנה,

הסופייםהמקווניםהשאלוניםוהפקתהמחקרחומרישלותרגום השלביםיתוארולהלן.

.העיקריהמחקרבביצועהמרכזיים

זכיתותמוריהייתהטאליסבמחקרהמטרה אוכלוסיית ח', ט-ו', שהםהספרבתיומנהלי'

הםבמלמדים שונותבמסגרותמלמדיםהללושהמוריםהיות. בתילמעשההקיףהמחקר,

שוניםמסוגיםספר ח-'א)שנתיים-שמונה: ט-'ז)בינייםחטיבות'(, שנתיים-ששספרבתי'(,

ב"י-'ז) ב"י-'ט)שנתיים-ארבעספרובתי( שלהמטרהאוכלוסייתבשהגדירהמחקרמרכז(.

המחקר לפחותמלמדיםהספרבביתהקבועיםתפקידיהםשבמסגרתהמוריםכלכלולים

ההוראהשעותהיקף.המחקרנערךבהשהלימודיםבשנת'טאו',ח,'זבשכבותאחתכיתה

זהלמחקררלוונטיאינו בוכלוליםהלימודמקצועותוכל, לגרועשישקבעהמחקרמרכז.

בלבדהמיוחדהחינוךשלתלמידיםהמלמדיםמוריםהמטרהמאוכלוסיית מחליפיםמורים,

הספרבבית העברתוובעתלמחקרההכנותבעתממושכתתקופהשנעדריםמורים, וכן,

.ספרביתואחיותסייעותכגוןסיועצוותאנשי

חינוך,גם-כמובכלהמחקריםהבין נקבעתהדגימה שיטת מחקרטאליסבלאומייםבנושאי

לאפייןאחראיבמחקרשהשתתפובמדינותהלאומיהמחקרמרכז.לאומי-הביןהארגוןידיעל

עםיחדולתכנןהדגימהעבורבהרלוונטייםהשוניםהמשתניםאתהאפשרככלבמדויק

הלאומיהמחקרמרכז,מכןלאחר.במדינההמדגםיבוצעשבההדרךאתלאומי-הביןהארגון

הדגימה מסגרתאתמעביר , הספררשימתלמשל הואלאומי-הביןוהארגון,בישראלבתי

.בפועלהדגימהאתמבצעש



6 
 

להבטיח בהתאם)מגזרשפהבמדגםלכלהקבוצותוהמגזריםבאוכלוסייהייצוג הולםכדי

בביתהספרלשפ תההוראה , רקעסוג -חברתיפיקוח, בזה(כלכלי בהליך,וכיוצא ְמַקְבצים

שלהמדגםאת (strata)לשכבותבתיהספרהכנתו ש, יידגממהן עלפישיעורהבתיספרו

 באוכלוסייה. שכבה כל של מרכזכאמור, בשיתוף מדינה בכל מוגדרות הדגימה שכבות

,ממלכתי:עבריתדוברי)הספרביתסקטורשכבותהדגימהבישראלהן:לאומי.-המחקרהבין

.בכלאחתמשכבותהדגימהמוינו(ובדואידרוזי,ערביממלכתי:ערביתדוברי;דתי-ממלכתי

הספרלפי ח-'איסודי)שלהםמבנההבתי ט-'זב"חט', ב"י-'זמקיף', ב"י-'טתיכון, מגדר(;

)גבוה,בינוניכלכלי-חברתירקע(;דתי-הממלכתילפיקוחרקרלוונטי-בנות/בנים)הספרבית

בהתבססעלמדדטיפוחשטראוס( ונמוך, אלובכיתותהתלמידיםימספרוששימבישראל.

.ספרביתבכלהמוריםמספרלש(קירובלשםהערכה)

בדומהלמחקריםביןטאליסהדגימהבמחקר ספר, לאומייםאחריםבתחוםהחינוך,-בבתי

(:Stratified Two-Stage Cluster Sample Design)בשכבותשלבית-דואשכולותדגימתהיא

נדגמיםהראשוןבשלב ראשיתדגימהיחידת)ספרבתי200באקראי בהסתברויות(

ספרביתבכלאוכלוסייתהמטרהלגודלפרופורציוניות השנישלבב. שנדגםספרביתבכל,

משניתדגימהיחידת)מורים20נדגמיםבמחקרלהשתתף סךמתוךאקראיתבדגימה(

מקצועוההמורהגילמובאיםבחשבוןהמוריםדגימתב.ספרביתבאותוהרלוונטייםהמורים

מלמדהואש הכיתהבשכבותשמלמדיםמורים20-מפחותבהםיששקטניםספרבבתי.

בכלביתספרשנדגםלהשתתףבמחקר,גםמנהלבית.משתתפיםהמוריםכלהרלוונטיות

הספרמתבקשלמלאשאלון.

)מחליפים"ספרבתישנימלכתחילהנדגמיםלמחקרשנדגםספרביתלכל ראשוןמחליף"

הלהחלפהסיבות.ספרביתאותושללמאפייניושלהםהרקעבמאפייניהדומים(,שניומחליף

שונותלהיותיכולות סירוב(אחרספרביתעםאיחודאוספרביתסגירת)טכניותסיבות: ,

ספרבית,למשל)לאומי-ןהביהמחקרמרכזשלשיקוליםאוביתהספרלהשתתףבמחקר,

(.3-מקטןבוהרלוונטיותהכיתהבשכבותהמלמדיםהמוריםשמספר

 ביתבכלמורים20-ומדינהבכלספרבתי200כללהעיקריהמחקרשלהמדגםכאמור,

ספר השוניםהסטטיסטייםהמדדיםיציבותאתמבטיחזהגודל. טעותכימבטיחהואוכן,

יועדזהגודלכילצייןחשוב.מקובליםערכיםעלתעלהלאשוניםאינדיקטוריםשלהמדידה

במחקרהמדינותלכל וביןהבריתארצותכמוגדולהבמדינהשמדוברבין,שהשתתפו

נדרש,טאליסמחקרשלהתקניםפיעל.ישראלאולוקסמבורגכמוקטנהבמדינהשמדובר

ממוצעהשתתפותושיעורבמדגםשעלוהספרבתימתוך85%לפחותשלהשתתפותשיעור

לפחותאם"משתתף"נחשבספרבית.המשתתפיםהספרבבתימהמורים80%לפחותשל

.שאלוןעלהשיבהספרביתמנהלאםוכןשאלוןעלהשיבושנדגמומהמורים50%

ספרה בתי השתתפות טאליסלמחקרשנדגמוספרבתי200מתוך: השתתפובישראל

ספרדובריבתיבמנהלים130-מוריםו1,788הםמ,מנהלים184-מוריםו2,627במחקר

ערבית.54-מוריםו839-עבריתו ספרדוברי מנהלישלההשתתפותשיעורמנהליםבבתי

87%-כעלעמדבמחקרהספרבתישלההשתתפותשיעור,93%-כעלעמדהספרבתי

שנדגמוהספרמבתי .85%-כעלעמדואלספרבבתיהמוריםשלההשתתפותושיעור,

.הארגוןבתנאיועומדיםהמדינותלשארבהשוואהגבוהיםנחשביםואלהשתתפותשיעורי

במחקרףלהשתתוהמוריםהמנהליםמצדההיענותמידתבישראלכימלמדיםאלונתונים

.הנדרשיםלאומיים-הביןהסטנדרטיםאתותאמהנאותההייתה
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 הליך איסוף הנתונים .1.4

כךעלהודעהשנדגמוהספרבתימנהליקיבלוהמחקרביצועלפניכחודשיים בשיחתהן,

אישלמנותנתבקשוהספרבתימנהלי.למנהלאישיבמכתבוהןה"ראממנציגיאישיתטלפון

מטעמםקשר ניהולית-פדגוגיתדמותאוהספרבביתהחינוכימהצוותמנוסהמורהלרוב,

שכבהרכזכגון)הספרבבית פדגוגירכז, מנהלסגן, תיאוםעלמופקדהיההקשראיש(.

',טאו'ח',זבכיתותהמלמדיםהמוריםכללשלרשימההכנתזהובכלל,ספרובביתהמחקר

פרטיוהעברתשנדגמוהמוריםעםקשריצירת;במחקרשישתתפוהמוריםיידגמושמתוכה

המקווניםלשאלוניםהכניסה טכניותבבעיותנתקליםהמוריםכאשרסיועהענקת; עידוד;

במחקרהפעילהההשתתפות כשבועייםשלזמןפרקניתןולמוריהםהספרביתלמנהלי.

בשבועייםהוארךמכןלאחרוהשאלוניםלמילוי 2018אפריל-מרץ)נוספים ולכללמנהל(.

נמסרוכן,גישהוסיסמאותלשאלוןקישורשכללמיילנשלחבמחקרלהשתתףשנדגמומורה

.בולהשתתףוהזמנההמחקרעלמידעובואישימכתבלו

מדינהבכל מארגנימינו מחקר רטאליס עצמאילאומיאיכותַבקָּ ר. באמצעותהוכשרהַבקָּ

לאומי-הביןהמרכזרגןשאבסדנהוהשתתפותאליושנשלחורלוונטייםקריאהחומרי הוא.

העברתנוהליעלבקרהלצורךטאליסמארגניידיעלבאקראישנדגמוספרבתי20-בביקר

ר.השאלונים ביקרשבהםהספרמבתיאחדבכלההתנהלותעלמפורטיםדוחותמילאהַבקָּ

ולאכסדרההתנהלהבישראלהשאלוניםהעברת,ככלל.המחקרלמארגניישירותוהעבירם

.הנהליםמןדופןיוצאותחריגותאו/ומיוחדותבעיותנצפו

 עיבוד הנתונים .1.5

כלשלהגולמייםהנתונים.טאליסמחקרשללאומי-הביןבמרכזונותחועובדוהמחקרנתוני

מדינהבכלהמחקרמנהליהתבקשוזהבשלב.שלההלאומייםהמחקרלמנהלינשלחומדינה

במחקרהמדינותשארשללנתוניםבהשוואה)חריגיםממצאיםישאםלבדוק (.שהשתתפו

כראויהובנהלאאחרתאוזושאלהכילהעידעשוייםחריגיםממצאים נמצאולאבישראל.

חריגותבעיות כאמור. בשלבעודהתגלוהתרבותיתובהתאמהבתרגוםהבעיותמרבית,

.העיקריהמחקרנערךבטרםותוקנוהחלוץהמחקר

 דיווח והצגת הנתונים .1.6

דיווחעצמ קרי שאלונים, מילוי הדברעלולמחקרטאליסמושתתעל מנהליםומורים. של י

 בחובו להשיבלטמון נוטים אנשים שבה בדרך שמקורן עיקריים, סוגים משני הטיות

) חברתית לרצייה נטייה ישנה ראשית, נוטיםsocial desirabilityלשאלונים. אנשים קרי ,)

 להשיבבדרךשתיתפס כךבאופן אחרים. ידי על נמצאבמחקריםשמוריםהלדוגמ,חיובי ,

 לדווח נוטים בכיתותיהם, מיישמים שהם הפרקטיקות על לדווח מתבקשים אשר עליותר

 בפרקטיקות למידה,לתפיסתם,נחשבותששימוש ומקדמות ואיכותיות לדווח עלפחות

ישנההטיהתרבותית)5הלכהלמעשה.בהןמשתמשיםשהםהפרקטיקות  culturalשנית,
biasתוךהיגדיםאותכניםשוניםשעוליםמהשאלונים(,כלומראנשיםנוטיםלפרשולשפוט

6התבססותעלמדדיםוסטנדרטיםהמוטמעיםבתרבותם.

                                                           
5
ראו:דוגמהל

Muijs, D. )2006(, “Measuring teacher effectiveness: Some methodological reflections”, Educational 
Research and Evaluation, Vol. 12, pp. 53-74, http://dx.doi.org/10.1080/13803610500392236. 

6
ראו:דוגמהל

He, J. and F. Van de Vijver )2013(, “Methodological issues in cross-cultural studies in educational 
psychology”, in Liem, G. and A. Bernardo )eds.(, Advancing crosscultural perspectives on educational 
psychology: A festschrift for Dennis McInerney, Information Age Publishing, Charlotte, NC. 

http://dx.doi.org/10.1080/13803610500392236
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כדי אלו אפשריות הטיות לצמצם גישות,נקטו מספר המחקר ביטויהעורכי לידי הןבאות

כך, הממצאים. על הדיווח בדרכי והן המחקר שאלוני הרצייהכדיבעיצוב מן להפחית

לאירוע,למצבנוגעותותואחרהמוריםלמאפייניםשלכללנוגעותהחברתית,חלקמהשאלות

ו ספציפי, למועד כוללניתאו התייחסות מזמן שאינו כגוןבאופן , העבודהעלשאלות דרכי

ובדןולאאתהנשאלאישית)אףכיהדברכרוךבאצוותהמוריםבביתהספרהמאפיינותאת

 עלמידע בצוות פרטים בין למאפייני,(המוריםהשונות הנוגעות שאלות שלאו תהליכים

לאורךבכיתהשמידעכזהעשוילייצגפחותאתהנעשהאף)ההוראהוהלמידהב"כיתתיעד"

לדוגמזמן(. להתייחסהמוריםהתבקשוהוראהפרקטיקותשעניינןהשאלותמןבחלקה,

לימדושבה'טאו/ו',ח',זבכיתההאחרוןשלישיביום11:00השעהשלאחרהראשוןלשיעור

לשיעורלהתייחסהתבקשוהםשלישייוםבאותולימדולאאם)למחקרשנדגםהספרבבית

זבכיתההראשון ח', טאו/ו', (.חרתושלמביוםלימדושבהבכיתהשנדגםהספרבבית'

בהנחיההמצוינתשעהובאותהיעדכיתתבאותהמיוחדדברשוםשאיןמאחר ההנחה,

כללשלאקראימדגםהםתיארושהמוריםשהשיעוריםהיאזהמחקריהליךשביסוד

מעביריםהשיעורים השיעוראתלקבועכיצדמדויקתההנחיהה.נתונהבמדינהשמורים

כיתה) לתארשיבחרומוריםמצדהטיותלמנועהנועדהמענהבעתאליומתייחסיםשהם(

התרבותיות,לעיתיםההטיותאתמזערכדיל.בעיניהםמועדףאומיוחדשיעורדווקאבמחקר

),מדווחיםעלצברתשובותיחד לדיווחעלקטגוריותהקיצון :לדוגמהכךשניתןפחותביטוי

 מדֻבשיעורי ההסכמה יחד מיווחים מאוד" ו"מסכים "מסכים" לשציינו אובנוגע נתון, היגד

תדירות על כהשלבדיווחים מדוֻגוןהתרחשותמסוימת, שימושבפרקטיקה, יחדיו מיוחים

 "לעיתים בשציינו הממצאים בתיאור ועוד, זאת תמיד"(. כמעט או ו"תמיד היבטקרובות"

מדֻ-הבין הדיווחהגבוהיםביותרבכלמדינהה/יםשזכ/ההיגדלעיתים/יםווחלאומי לשיעורי ו

.ממדינהלמדינהמאודשוניםשהשתתפהבמחקר,גםאםשיעוריהדיווח

כרכיםבשניהמחקרממצאיאתפרסםמOECD-הארגון הראשוןהכרך. מורים"שכותרתו,

לידעהנוגעיםבהיבטיםעסקו19.06.19-בפורסם,"החייםלאורךכלומדיםומנהלים

וניהולהוראה"שכותרתו,השניהכרך7.שלהםובהתמקצעותומנהליםמוריםשלולמיומנויות

ב,"מוערכיםכמקצועות המקצועותשלביוקרהתמקדוה19.03.20-פורסם בהזדמנויות,

הקריירה שיתופיתבתרבות, ואוטונומיהאחריותיות, למדידההארציתהרשותבמקביל.

בישראלהמחקרממצאיאתמתפרסמ(ה"ראמ)בחינוךוהערכה -הלמדינותהשוואהאגב,

OECD8.בדוחזהובאתרראמ"ה–שפהמגזריפילפילוחותוךבמחקרשהשתתפו

  

                                                           
 7
להרחבהראו: 

OECD (2019), TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners, TALIS, 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en 

/http://www.oecd.org/education/talisעלשארפרסומימחקרטאליסונתוניוראו:
8
ידידותיתדרךבומפורטותבוכןעלוןוולמצואלצדהדוחהמורחבגםאתעיקריממצאיאפשרבאתרראמ"ה

התובנותהנבחרותהעולותמןהמחקר:12
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/Talis_2018.htm 

http://www.oecd.org/education/talis/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/Talis_2018.htm


9 
 

 ההוראה והניהולת וומשר מנהליםהמורים והפרופיל  .2

 מרכזי תפקיד בלמורים ,חינוךמערכתכל שכן עלמופקדיםהם ומשפיעים ההוראה על

 בלמידה. התלמידים שוניםוהיבטיםהמוריםכימלמדהעדכניהחינוכיהמחקרמעורבות

אצללמידהעלהמשפיעיםביותרהחשוביםהגורמיםהםהכשרהלולהוראההקשורים ה

תלמידים נמנםע. אלו הערכההוראהפרקטיקותיםגורמים ושיטות הוראה אסטרטגיות ,

 ופיתוחהמופעלות הכשרה לצד בכיתה, לקידום. ולתאריםמתקדמיםתרומה גםלהכשרה

ומשפיעיםעלסביבתהעבודהשלהמוריםמופקדיםמנהליםההמורים,לענוסף9ההוראה.

עליה תהליכי בקידום מרכזי תפקיד להם ויש וה, ההוראה אתלמידה. להבין חשוב לכן

לסטטוסשלההליךהחינוכי.ובכלמדינהבחזיתהעומדים,המוריםוהמנהליםהפרופילשל

 להמורההעסקתשל בחוזה העסקה או קביעות קרי , קצוב,פרק בביטחוןזמן חשיבות

המשרה והיקף המורה, של התעסוקתי והמנהל המורה מחויבותשל על ללמד עלוםעשוי

.םלתפקידשהםמייחסיםחשיבותה

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

מגדר

מהמורים76%כשלושהרבעים) 'ט-'בכיתותז( זה(1 תרשים)הםנשיםבישראל שיעור .

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

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

 הנשיםבקרבהמוריםגבוה שיעור במחקר, המדינותשהשתתפו (,89%בלטביה)במיוחד

) וליטא 85%רוסיה ממחצית פחות מהוות הן ביפן רק זאת ולעומת אחת(, המוריםמכל

(.42%)

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

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

  

                                                           
9
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

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

המנהליםשלישיםכשנייתעברדובריספרבבתי מן הם כשישית,(63%)נשים לעומת

ובמידהרבהיותרבבתיבשנימגזריהשפה,.(2 לוח)יתערבדובריספרבבתי(בלבד16%)

נמוךבמידהניכרתמשיעורהנשיםשיעורהנשיםבקרבמנהליבתיהספרית,ברספרדובריע

 שיעורהנשיםבקרבתוךמבקרבהמורים. במחקר, הספרהמדינותשהשתתפו בתי מנהלי

,ולעומתזאתביפןובטורקיההןמהוותפחות(77%ובברזיל)(84%בלטביה)במיוחדגבוה

(.בכלאחתמהמדינות7%המנהלים)ממעשירית

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,,שהשתתפובמחקרלאומי,נשיםהןהרובבקרבהמוריםבכלהמדינות-במבטבין

בבחינתשיעור.מדינותשהשתתפובמחקרמיעוטבקרבהמנהליםבכמחציתמהבגדרהןאך

ישראל3 תרשיםהנשיםבקרבמוריםומנהלים) ןבהשיעורהנשיםשהמדינותנמניתעם(,

,בעיקרבקרבמוריםובמידתמהגםבקרבמנהלים.ברם,OECD-המהממוצעבמדינותגבוה

 ל"ישראל מתחת המשווהנמצאת "המגדריקו ש, מה את במשקף הפער הנשיםין שיעור

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

 המדינות בכל נמצאו מבישראל, משהשתתפו דיהבש,ברזילחוץ הסעודית, ויכוליםוערב

 –לנבועממניעפנימי או,ניהולכלומרנטייהמופחתתשלנשיםלהגישמועמדותלתפקידי

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


I.3.5תרשים,OECD (2019)מקור למידע: 

שלממשב לאנרשםשינוי בישראל מחקרטאליסבמחזורהמוריםבקרבשיעורהנשיםין

.(2018(לשיעורןבמחזורהמחקרהנוכחי)2013)הקודם

 גיל

 הממוצעהגיל המורים זשל 'ט-'בכיתות הוא משנ42בישראל במעט נמוך מוצעהמים,

שיעורנמוךיותרשלמוריםנובעמהדבר.(4 תרשיםו 3לוח )שנים(44)OECD-מדינותהב

יותרו50ניב 27%)בישראל , ה34%לעומת מדינות OECD-בממוצע (. המוריםבממוצע,

עברית ספרדוברי 43:)גילממוצעבבתי ספרעמיתיהםמשנים4-במבוגריםשנים( בבתי

רביםהעובדהשנוכחישלבחוןאתנתוניהגילל.(3לוח )(שנים39:גילממוצע)דובריערבית

מןהמוריםבבתיספרדובריעברית)וכנגזרמכךבישראל(מתחיליםבהכשרתםבמקצוערק

 וכן הצבאי, השירות שנות לאחר נמצאו הסבה שעברו המורים בשיעורי אקדמיתהבדלים

.)ראולהלן(

 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

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

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

שיעורנמוךמבעיקרנובעהדבר.(5 תרשיםו 4 לוח)שנים(52)OECD-מדינותהבממוצעהמ

(.איןOECD-בממוצעמדינותה20%לעומת10%בישראל)יותרו60יותרשלמנהליםבני

.(4 לוח)המנהליםשלבגילהממוצעמגזריהשפהיןבהבדלשלממש

 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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נרשם לא מחקרבישראל מחזורי המוריםוהמנהליםבין שלממשבגילהממוצעשל שינוי

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

והמנהליםבכלאחתמקטגוריותהגיל.

 והכשרה להוראה ולניהול ההשכל

 46%מהם , ומעלהתואר ראשון  בישראל 'ט-'בכיתות זמורים של ה(98%)לרוב המוחלט 

מהממוצעבמעטגבוהזהנתון .(6 תרשיםו5 לוח ) בעלי תואר שלישי 1%-בעלי תואר שני ו

בעליתואר44%,מהםמוריםבעליתוארראשוןומעלה95%העומדעלOECD-הבמדינות

 .בעליתוארשלישי1%-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 יותרוומעלה(

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

לראותכיאפשרמנםשיעורהמוריםבעליהשכלהאקדמיתדומהבשנימגזריהשפה,אךוא

עברית) ספרדוברי גבוהיותרבבתי תוארשני (בהשוואה48%שיעורםשלהמוריםבעלי

.(5לוח ()39%לשיעורםבבתיספרדובריערבית)

2013-לבהשוואה שניתוארבעליהמוריםבשיעור8%שלגידולחלבישראל, זהגידול.

לבתיספרבהשוואה(14%)ערביתדובריבתיספרביותרוניכר,השפהמגזריבשנינרשם
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8%)עבריתדוברי אףשהיאהדברמשמעות(. שניביןמבוטללאפערקיים2018-בכי

מגזרי שניתוארבעליהמוריםבשיעורהשפה הפערבגודלצמצוםשלמגמהיכרתנ,

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

במספרלאמבוטלשלמדינותנרשםגידולבשיעורהמוריםבעליתואראקדמי,לעומתזאת

-להשוואהבסלובניהבאיסלנדובאוסטריה,,וכןב,בקרואטיהובפורטוגלצ'ילהבעיקרבכלל)ב

2008 ו( שלישי תואר בעלי עיקר)בבפרט ואיטליה(. רומניה שבצרפת, קשורייתכן הדבר

ל שעובדה האחרונות ועמידההכרהלשםלימודשנותיותרלהשליםנדרשיםמוריםבשנים

אוראשוןלתוארזכאותשכוללת)ההכשרהבתנאי לוהמקבילהסמכה מדרישותכחלק(,

שכאלותוכניותשמאפשרותמוריםלהכשרתובמחלקותבמכוניםגידוללצדזאתו,הרשויות

ברם,תופעהזואיננהייחודיתלעוסקים.וכןפרישה/עזיבהשלמוריםשלאהשלימוהכשרתם

(במדינותרבות.64עד25נכונהלכללהאוכלוסייההבוגרת)גילאיהיאבתחוםההוראה,ו

10.מסלוליהוראהספציפייםלהכשרתמוריםבישראלקיימיםמגוון

אומסלוליתוכניותהשלימוט'-המלמדיםבכיתותז'המוריםתמרבי(6לוח בישראל)נמצאכי

להוראהב(44%)םכמעטמחצית.הוראהלהכשרתמורים להכשרתמוריםתוכניתהוסמכו

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

25%) (, ושיעור בדומהמצטבר תוכניתהוכשרו אקדמאים במסלול,להוראההסבת אם

 לחינוך )במכללה השלמהבתחוםהתוכן ואם18%הכולל תוכניתב( מוסמךלקראתתואר

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

דועמיתיהם ספר בבבתי ערבית מעלהרי יותר גבוה הראשונים בקרב המוריםשיעורכי

אקדמאיםלהסבתתוכניותבשהוסמכו לחינוך במכללות ,14%לעומת19%)להוראה

באוניברסיטהשלביות-דוהכשרהתוכניותבשהוסמכוהמוריםשיעוריותרונמוך(,בהתאמה

 (.,בהתאמה30%לעומת24%)

 הכשרה להוראה – רקע של המוריםה: מאפייני 6לוח 

 קריטריון
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

הכשרה 
 11להוראה

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

                                                           
10
 מגווןשלמסלוליםלהכשרתמורים:קיימים

 לקראתתוארראשוןבחינוךלימודים–להכשרתמוריםבמתכונתמשולבתבמכללהלחינוךכניתות(B.Ed.)

.עםהתמחותבתחוםתוכןוכןלימודיתעודתהוראה

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

 –הסבתאקדמאיםלהוראהבמכללהלחינוךכניתות אקדמיהלומדיםלקראתלימודיםלבעליתוארראשון
.תעודתהוראהוהשלמתהתמחותבתחוםהתוכן

 כניתות(מוסמךבהוראהM. Teach)לימודיםלבעליתוארראשוןהלומדיםלקראתתוארשניעםהתמחות–

.וכןתעודתהוראה,בראשיתהדרךבעיקרבמתמטיקהובמדעים,בתחוםתוכן
11
 לאומי.-שרהשלמורים,לאמדווחממוצעביןבשלהשונותהרבהביןמדינותבמסלוליההכ
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במרבית.מדינות33-בהמוריםבשאלונינכללהזושאלה,במחקרשהשתתפוהמדינותתוךמ

במתכונתמוריםלהכשרתתוכניותבלהוראההוסמכומוריםשלהאריחלקהמדינות

הוראהבשיטותאינטגרציהוהעמקהעלדגשמושםבמתכונתמשולבתתוכניות.במשולבת

בכניסהגמישותשליותרמועטהמידהןבהטמונהאך,התוכןתחוםשלבהקשרגםופדגוגיה

לבעיקרלמקצוע, שלבמיוחדגבוהיםשיעורים.חינוךשאיננואחרתחוםשלמדומיבנוגע

ש במתכונתמוריםלהכשרתתוכניותבלהוראההוסמכומורים טורקיה,בנרשמומשולבת

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

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

שלבית-דובמתכונת המדינות. במרבית יחסי, באופן פחות, תותוכנישכיחות מציעותאלו

הכשרתמורים.יותרחלשהמקצועיתזהותלצד,התוכןעמוקהורחבהיותרבתחוםמומחיות

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

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

משתווהבהןשהוכשרודרכםבראשיתהמוריםשיעורשכן,יותרנפוצותנעשותוהאחרונות

שהוכשרול המורים הלדוגמכך–ממנוגבוהואףמשולבתבמתכונתתוכניותבשיעור

באלברטהב (קנדה)אנגליה, בהונגריה, ב, אפריקהרומניהבקרואטיה, בדרום בצרפת, ,,

ועודבאוסטרליה ש. במוריםלמחסורתגובהמצעדינובעהדברייתכן לכךשהובילו,

תעודהלימודילהשליםרקנדרשושוניםדעתבתחומיאקדמיתוארבעלישמועמדים

ופרקטיקום לחלופין. אתלדחותצעיריםשלוגוברתהולכתנטייהמשקףהדברשייתכן,

הקריירהבדברההחלטה יותרמאוחרלשלבשלהם .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-'בכיתותזהמנהליםכלכמעטל מהםתוארשני83%-ל.(7 תרשים)יותרותוארראשון

תוארשלישיהםמ4%-ול,(78%–דובריערביתבתיספר;85%–דובריעבריתבתיספר)

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

 (.3%בעליתוארשלישי)ושיעורדומהשל(63%תוארשני)

)-במבט בין גבוה שיעור ניכר יותרו95%לאומי של מנהלים( שני תואר שלישיבעלי או

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

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

(שלמנהליםבעליתוארשניאו10%-שיעורנמוך)פחותמ,אלולעומתאיחודהאמירויות.ו

 שלישינרשםבערבהסעודית,קזחסטן,וייטנאםוברזיל.

 כלל המדינות  – השכלת המנהלים: 7 תרשים

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

(8%שיעורהמנהליםבעליתוארשלישיגבוהיותרבבתיספרדובריערבית)בישראלאמנם

בשיעורביןמגזריהשפההבדלשלממשאין,אך(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% ומטההשכלה תיכונית 

 0% 1% 2% 1% תיכונית לא אקדמית-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

הפערביןמגזריכלילבעקבותזאתנסגר(.4%)עבריתדובריבהשוואהלבתיספר(12%)

ומעלה תוארשני ,מתוכם.השפהבשיעורהמנהליםבעלי ספרבכאמור, ערביתבתי דוברי

ותנרשםגידולמספרלאמבוטלשלמדינב.שיעורגבוהיותרשלמנהליםבעליתוארשלישי

 )בהמנהליםבשיעור בכלל אקדמי תואר ועיקרבעלי באוסטריהבבצ'ילה וכן קרואטיה,

בוב בדומהל–2008-להשוואהאיסלנד שלישי,(מוריםהתמונהבקרב תואר ובפרטבעלי

 (.מקסיקובו,בצרפתקוריאהבאיטליה,בעיקר)ב



17 
 

גורמתמחקריםמראיםכיהכשרהייעודיתלתפקידהמנהלולהתמודדותעםאתגריהתפקיד

לל יישםמנהלים את יותר גבוהה הבשכיחות מנהיגותתם.בהכשררכשושפרקטיקות כך,

 ליבת שהן חינוכית, ומנהיגות התוכניותהארגונית האלהייעודיות בתורן תורמות לשיתוף,

שיפורתהליכיםארגונייםבביתלהכשרהמיטביתשלמוריםולצוותהחינוכי,קרבהפעולהב

למנהליםאוייעודיותהכשרהתוכניותדיווחוכיהשתתפובבישראלמנהליםמה89%הספר.

זאת66%)מתוכםנהלחינוכילמ  לתפקיד(עשו שהתמנו בדומהלממוצעמדינותהלפני ,-

OECDמוצגיםשיעוריההשתתפותהכולליםבקורסיםאו8 לוחב)(,בהתאמה54%-ו87%)

מנהלים/מוריםתוכניותב  8 תרשיםבו,להכשרת של השיעורים מוצגים אתמי שהשלימו

ב או בקורס לתפקידתוכניתההכשרה שהתמנו (לפני רק. זאת, מהמנהלים69%לעומת

שיעור,לפנישהתמנולתפקיד(49%)מתוכםלמנהיגותחינוכיתתוכניתבישראלהשתתפוב

 במדינותנמוך בהתאמה(54%-ו83%)OECD-המהממוצע מדינות, בשש רק ולמעשה ,

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

הל ביןבהישגים במבחנים תלמידיהן של בקרב-ימודיים ההשתתפות שיעורי לאומיים,

,וכךגםבקזחסטן,בהונגריהלפחות95%עומדיםעלהללותוכניותהמנהליםבכלאחתמןה

.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

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

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

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

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

ממצא.(,בהתאמה85%-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 סמנהליםמקרבילגיהפועלת–מבחירהאו

מתפיסתהניהול או מורים, מצריךרקעבהוראה)מנהיגותתפקידכאוכלוסיותשאינן שאינו

מנהיגותפדגוגית(.מ,בשונהניהוליתבלבד

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

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

ערבית ב(91%–דוברי בהתאמה91%-ו93%להכשרתמורים)תוכניותאו אך(, שיעור,

78%)השתתפובתוכניתלמנהיגותחינוכיתמנהליםבבתיספרדובריערביתשלגבוהיותר

 (.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

 הוותק המורים של זהממוצע 'ט-'בכיתות בישראל על מן,שנים15-כעומד במעט נמוך

הה במדינות הממוצע שנים(17)OECD-וותק יותר. רב ותק בישראל למורים זאת, עם

ובתפקידיםשאינםקשוריםלהוראה)במצטברמוריםבתורבתפקידיםחינוכייםאחריםלא

OECD-שניםבממוצעמדינותה5.5לעומתשנים7.5-מיותר (. הוותקשלמוריםבממוצע,

ספרדו עבריתגדולבבבתי ערביתהוותקבכשנתייםמרי 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)

.אלומדינותשלושבחהוראהצעירכו

  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 )

נמוך,שנים9מעטעומדעלכבישראל'ט-'בכיתותזספרתמנהלביבתפקידהממוצעוותקה

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

ערבית דוברי שנאךגבוהספר בכחצי דובריבעמיתיהםשלהמהוותקהממוצע ספר בתי

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

,שנים20שניםלעומת23מורים)בתור(וOECD-השניםבממוצעמדינות5-שניםלעומתכ

בעליכלומרהם)בתפקידבראשיתדרכםנמצאיםמןהמנהליםבישראל37%-(.כבהתאמה

 של היותרשנים5ותק (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 

 12בניהול

 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

העסקה סטטוס

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

שיעוריםאלודומים.(15%(אועדשנה)6%שליותרמשנה)קצובהלתקופהעבודהבחוזה

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

בבתימשיעורםנמוך(78%)קביעותלהםהוענקהשבבתיספרדובריעבריתשיעורהמורים

בעליהםמהמוריםבראשיתדרכם40%-כרקכצפוי,.(11לוח )(85%)ספרדובריערבית

בבתיספרדובריעבריתלעומת36%–ביןמגזריהשפהניכרקביעות,וגםכאןנרשםפער

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

ניכר(9 תרשים)לאומי-במבט בין גבוהשל קביעותבדנמרקלהםהוענקהשמוריםשיעור

ל97%) )נושק הסעודית ובערב באיחוד100%-( נרשם במיוחד נמוך שיעור ואילו ,)

בגאורגיה)39%האמירויותהערביות) )סין()35%(, ובשנגחאי שיעורם(.30%( לצדזאת,

עלכרבעמןהמוריםעומדלכלהיותרבחוזהעבודהלתקופהקצובהשלשנהשלהמועסקים

 (.30%(ובגאורגיה)27%(,בספרד)26%(,בארה"ב)25%טליה)באיגבוהמזהאףו

 העסקה סטטוס בין הדוק קשר נמצא כצפוי, מורים הרקעשל מאפייני כךשלהםלבין ,.

 60%בישראל של )ותק המוריםבראשיתדרכם היותרשנים5מן בחוזהלכל מועסקים )

לעומת המוריםהוותיקים)בלבד8%זמני, ישראל5-מותקשליותרמן נמניתעםשנים(.

,אףכי(OECD-בממוצעמדינותה35%לעומת52%בהןפערזהניכרבמיוחד)שהמדינות

) באוסטריה נרשם ביותר הגדול )76%הפער ובבלגיה יותר(71%( אף גדול הפער .

מןהמוריםשגילם6%לעומת30-פחותממןהמוריםשגילם66%גילהמורים:בחשבבהת

.עודבישראל,שיעורהמועסקיםבחוזהזמניגבוהיותרמועסקיםבחוזהזמנייותרשניםו50

) מורים 26%בקרב )לבהשוואה( )19%מורות בישראל זההפער גםבהיבט ניכר7%(. )

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

 פעריםגדוליםיותרמבישראל.

  

                                                           
12
 לאדווחעלידימארגניהמחקר.OECD-לאומיעבורמנהליםבממוצעמדינותה-הנתוןהבין
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 כלל המדינות  – סטטוס העסקת מורים: 9 תרשים

 
קביעות.להםהוענקהשמוריםהמדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורההערה: 

II.3.1,תרשיםOECD (2020): למידעמקור 

היקף משרה

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

13%שיעורהמוריםהמועסקיםבהיקףזה)פוחתכך,ככלשהיקףהמשרהקטןיותר.תחלקי

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

הבדלים50%-מנמוךבהיקף לאנמצאו השפהניכרים(. מגזרי התפלגותזו.(12לוח )בין

עמיתיהםבממוצעמדינותהתפלגותשלמוריםבישראללפיהיקףמשרתםדומהבעיקרהל

-,אףשמסתמןכיבישראלשיעורהמוריםהמועסקיםבמשרהמלאהנמוךבמעט)בOECD-ה

13.חלקיתהמוריםהמועסקיםבמשרה(,ובהתאםלכךגבוהבמעטשיעור6%

 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 ניכר10 תרשיםלאומי ( של גבוה מלאהשיעור במשרה המועסקים מורים

וכןבדרוםאפריקהובארצות,טאיוואןשנגחאי)סין(,סינגפור,קוריאהו:במדינותמזרחאסיה

)כ 95%-הברית נרשם במיוחד נמוך שיעור ואילו (, הסעודית, בבערב )כבברזיל, -הולנד

)42% ובעיקרבמקסיקו (35%( שיעורםשלהמועסקים. בהיקףחלקיתבמשרהלצדזאת,

 (.30%(ובערבהסעודית)23%גבוהבמיוחדבמקסיקו)50%-מנמוך

בישראל כך, הרקעשלמורים. מאפייני היקףהמשרהלבין נמצאקשרהדוקגםבין כצפוי,

מוע45% דרכם בראשית המורים לעומתמן חלקית, במשרה המורים20%סקים מן

) במיוחד ניכר זה פער שבהן המדינות עם נמנית ישראל לפער25%הוותיקים. רק שני ,

 לעומתפערשל39%–בפורטוגל הפערגדולאףOECD-בלבדבממוצעמדינותה8%, .)

                                                           
13
(כפולמשיעורם6%-ייתכןשממצאזהקשורלעובדהשבישראלשיעורהמוריםהעובדיםבשניבתיספר)כ

(.3%)OECD-בממוצעמדינותה
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מןהמורים11%לעומת30-מןהמוריםשגילםפחותמ52%יותרבהתחשבבגילהמורים:

המועסקיםבמשרה50שגילם שיעור בישראל, עוד מועסקיםבמשרהחלקית. ויותר שנים

(.27%(בהשוואהלמורות)21%חלקיתנמוךיותרבקרבמורים)

 כלל המדינות  –סטטוס העסקת מורים : 10 תרשים

 
מוריםהמועסקיםבמשרהמלאה.מדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורההערה: 

II.3.7טבלה,OECD (2020)מקור למידע: 

ב בבתי100%בישראלמועסקיםבמשרהמלאה)'ט-'בכיתותזהספרתיכמעטכלמנהלי

עברית ערבית98%-וספרדוברי ספרדוברי הוראהחובתחלהרובםהמכריעלע.(בבתי

וזאת(96%) עברית, דוברי ספר בבתי יותר ניכר ספר87%לעומת99%)בשיעור בבתי

כמעטכלהמנהליםמועסקיםבמשרהOECD-גםבממוצעמדינותה.(13 לוח)(דובריערבית

) אך96%מלאה כב(, )שלא כשלישמהם על רק 31%ישראל, חובת( ואילו,הוראהחלה

שלישים כירקבצ'כיה)(פטוריםמכך.65%)מהםכשני (94%(,בבולגריה)96%ישלציין

) מנהליםהמועסקיםבמשרהמלאה93%ובסלובקיה של דומים שיעורים נרשמו הכוללת(

,וביתרהמדינותשיעורם50%אינועולהעלספרתיו-מדינותשיעורםחד17-ב.הוראהחובת

לכלהיותר.75%-מגיעלכ

 היקף העסקה – יני הרקע של המנהלים: מאפי13 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% הוראהמשרה חלקית ללא חובת 

בהתפלגותניכרנרשםשינוי2018מחזורל2013בהקשרזהראוילצייןכיביןמחזורמחקר

א מלאה: במשרה המועסקים בישראל )כוהמנהלים כשהיה נותר המצטבר שיעורם -מנם

שיעור99% אך שהמנהלים(, חלה לא עליהם הוראה חובת 4%-ל2013-ב25%-מירד

-ל75%-שחלהעליהםחובתהוראהמהמנהליםשיעורעלהלזהובהתאם,2018-בלבדב

,בהתאמה.96%
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 הרכב התלמידים בבית הספר .3

של העבודה תנאי על אור לשפוך עשויה תלמידים של הרקע במאפייני שונות על עמידה

,ובהםרקעמגווןהיבטיםהלמידהבביתהספר.למאפייניההוראהוהההקשרשלעלמוריםו

כלכלי,צרכיםמיוחדים,מגדר-שפההמדוברתבבית,רקעחברתיהביןהיתר,רקעתרבותי,

נמצאש ועוד. ישקשרבין הרקעשל רווחתםהחברתיתהםהישגילביןתלמידיםהמשתני ,

 ההוראההמיושמיםבכיתהוהגישההפדגוגיתשלהבביתהספר, תהליכי השפעההמורים,

הלמידה. על תהליכיםאלו חשיבותהן14של התלמידיםבביתהספר של להבנתהפרופיל

 התמיכההמבחינת קרי ההוראה, הקשר הבנת מבחינת והן לשילובם, הנוגעת מדיניות

רכיהם.ושנדרשתלמוריםכדישיוכלולספקלמגווןהתלמידיםהוראהאיכותיתומותאמתלצ

.14 לוחןבמאפייניהרקעשלהתלמידיםוהרכבהתלמידיםבביתהספרמוצגיםלהל

 ט' בבתי הספר-מאפייני רקע של תלמידים והרכב התלמידים בכיתות ז' .3.1

ט-'זבכיתותהמלמדיםהמוריםשיעורייוצגולהלן ספרבבתי' ,המנהליםדיווחילפישבהם,

מאפייני-במבט.מסויםסףעלעולהרקעמאפייןעםהתלמידיםשיעור מכלול על על

ז' בכיתות המלמדים המורים שיעורי בישראל -התלמידים, ספר בבתי ט' בהם שונותשיש

-שיעורגבוהשלתלמידיםעםצרכיםמיוחדיםאומרקעחברתי–קרי,גבוההביןתלמידים

ששפתא או נמוך ימכלכלי שונהמשפתההוראה –ם ניכרתגבוהים השיעוריםבמידה מן

ישהבדליםניכריםביןמגזריהשפה.יצויןכי.OECD-המקביליםבממוצעמדינותה

 15:צרכים מיוחדים )יותרבישראל, ז'39%משליש בכיתות מלמדים המורים מן ט'-(

מהממוצעתלמידיםעםצרכיםמיוחדים.שיעורזהגבוה10%-מיותרבהםשבבתיספר

(31%)OECD-הבמדינות דוברי-במבטפנים. ספר כמעטבבתי השיעורכפול ישראלי,

 (.24%(בהשוואהלבתיספרדובריערבית)44%עברית)

 ט'-(מןהמוריםמלמדיםבכיתותז'35%בישראל,כשליש)16:כלכלי נמוך-רקע חברתי

כלכלינמוך.שיעורזה-מרקעחברתיבאיםמהתלמידים30%-מיותרבהםשבבתיספר

ישראלי,השיעורנמוךיותרבבתי-במבטפנים.(20%)OECD-הבמדינותמהממוצעגבוה

 (.51%(בהשוואהלבתיספרדובריערבית)30%ספרדובריעברית)

 (מןהמוריםמלמדיםבכיתותז'25%בישראל,רבע)17:שפת אם שונה משפת הוראה-

ספר בבתי מהתלמידיםשונהמשפתההוראה.10%-מיותרשלהאםשפתבהםשט'

ישראלי,שליש-במבטפנים.(21%)OECD-המהממוצעבמדינותשיעורזהגבוהבמקצת

של32%) זה הרכב עם ספר בבתי מלמדים עברית דוברי ספר בבתי מהמורים )

 בלבד(.2%תלמידים,ואילובבתיספרדובריערביתהשיעוראפסי)

                                                           
14
תהליךהלמידהתוצאותאףכיקיימתמחלוקתבדברמידתההשפעהשלהרכבהתלמידיםבביתהספרעל
 .היחידמאפייניהרקעשלהתלמידשמושתתביקורתעלתלמידים,לאחרההישגיעלו

15
המגדיראותםכתלמידיםעםלקויות מוגדריםכתלמידיםשישלהםאבחון "תלמידיםעםצרכיםמיוחדים"

אדם,ילעשונות. )כוח נוספים פרטיים או ציבוריים משאבים להם שהוקצו תלמידים אלו יהיו קרובות תים
.כםמשאביםחומרייםאומשאביםכספיים(כדילתמוךבחינו

16
הבסיסייםהחייםצורכישבהןממשפחותהמגיעיםכתלמידיםמוגדרים"נמוךכלכלי-חברתימרקעתלמידים"

.ראוירפואיטיפולאוראויהתזונה,הולםדיורגוןכ,מסופקיםאינם
17

שלה )דיאלקט( מהניב או ההוראה משפת שונה אימם ששפת לתלמידים מתייחסת בישראל.השאלה
ההתייחסותהיאלשפותאםעבריתוערבית,בהתאםלמגזרהשפההביתספרי.
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 :כ 18רקע של הגירה המוריםמלמדיםבכיתותז'14%שביעית)בישראל, מן בבתי-( ט'

הלכהלמעשה.מהגריםאומרקעשלהגירההםמהתלמידים10%-מיותרבהםשספר

ו עולים בתלמידים בעיקר מדובר זהבתלמידים שיעור עולה. מהוריהם אחד שלפחות

מהמורים(18%ישראלי,כחמישית)-במבטפנים.(17%)OECD-דומהלממוצעמדינותה

בבתיספרדובריעבריתמלמדיםבבתיספרעםהרכבזהשלתלמידים,ואילובבתיספר

  בלבד(.2%דובריערביתשיעורםאפסי)

 :ט'בבתיספר-(מןהמוריםמלמדיםבכיתותז'8%בישראל,פחותמעשירית) 19פליטים

1%לפחותבהםש פליטיםמהתלמידים הם נמוך זה שיעור ניכרת. מהממוצעבמידה

  נרשמובשנימגזריהשפה.יחסיתשיעוריםדומים.(30%)OECD-הבמדינות

 הספר בית והרכב' ט-'ז בכיתות התלמידים מאפייני: 14 לוח

 מאפיין
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 24% 44% 31% 39% תלמידים עם צרכים מיוחדים 10%-מ יותר

 51% 30% 20% 35% כלכלי נמוך-תלמידים מרקע חברתי 30%-מ יותר

ם שונה משפת ימתלמידים ששפת א 10%-מ יותר

 ההוראה
25% 21% 32% 2% 

 2% 18% 17% 14% תלמידים מהגרים או מרקע של הגירה 10%-מ יותר

 10% 8% 30% 8%  תלמידים שהם פליטים 1%לפחות 

 

 

  

                                                           
18
שהוריונולדומחוץלמדינה."תלמידמהגר"הואמישנולדמחוץלמדינה."תלמידמרקעשלהגירה"הואמי

 גםתלמידעולהאומרקעשלעלייה,בהתאמה.לראותאפשרבהקשרזה
19
מאסוןאודתיתמרדיפה,פוליטימדיכוי,ממלחמהמקלטאחרבחיפושאחרתלמדינהשנמלטמיהוא"פליט"

 .בארץהחוקילמעמדוקשרללאוזאת,טבע
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 ספרי ביתה אקליםה .4

שלשביתהספרהואסביבתהעבודההעיקריתשלהמורהוהמקום בומתרחשחלקהארי

,אםישירותביתספריהשפעהשלממשהלמידה.מחקריםמראיםכילאקלים-הליךההוראה

עלה לאקלים.וועלרווחתםבבביתהספרשלהתלמידיםלימודייםההישגיםואםבעקיפין,

 גם חיובי קשר ספרי החוללותלהבית תחושת זה ובכלל למורים, הנוגעים שונים היבטים

העצמיתשלהם,תחושתהביטחוןוהמוגנותשלהםוהמחויבותשלהםלעבודתם.אקליםבית

למנותאפשראלוםספריהואמדדכוללניהטומןבחובוממדיםפיזיים,חברתייםואקדמיים.ע

ויחסי בכיתה, משמעת הספר, בבית בטיחות מול -מוריםאלימות נוגעים–תלמידים כולם

-התלמידיםוהמורים,להזדמנויותלהוראהוללמידהולתוצאותתהליכיההוראהשללרווחתם

 כנגזר מכך,למידה. התחושת המוגנות וכן והביטחון האקלים יספרבית כוהוערוהכיתתי

כבודבועבריינותואלימותבאירועישעסקוהיגדיםובושאלוןלמנהלאמצעותטאליסבמחקרב

בביתהספר,הדדי השונים הגורמים בין וכן למורה משמעתהיגדיםובושאלון המעריכים

.תלמידים-יחסימוריםובכיתה

 באירועי אלימות מעורבות .4.1

ככלשהם אלימותובריונותמשקפיםאתתפיסתם, המנהליםעלאירועי דיווחי ישלזכורכי

ואליהםונחשפולאירועיםאלהמודעים דווקאבהכרחאתמידתההישנותשלאירועיםלא, ו

ואל על אור ולשפוך ללמד בכך יש אך בפועל, תחושת הספר. בבית מדיווחיהמוגנות

 שבועשלאחתלבתדירותט'-'זבכיתותובריונותהמתרחשיםאלימותהמנהליםעלאירועי

15 לוחו11 תרשים)לפחות סוגים( שלושה כי אלימותנפוציםבישראלעולה אירועי :של

מן10%-25%-)כאלימותמילוליתואלימותפיזיתבקרבתלמידים,וכןחבלהברכושוגניבות

מן2%-יחסית)עדכריםנדי(,ואילוארבעתסוגיהאלימותהנותריםיהםהמנהליםדיווחועל

גבוהיםבישראל הנפוציםובריונותאלימותשיעוריהדיווחעלאירועיהמנהליםדיווחועליהם(.

ה מדינות בממוצע המקבילים השיעורים OECD-מן הגבוהים. הדיווח שיעורי כי לעין בולט

שלאחתבתדירותרחשיםתלמידים,המתבקרבאלימותמילוליתלביותרנוגעיםלאיומיםאו

ל לפחות כרבע–שבוע המנהלים מן 26%)בישראל לעומת ( כשביעית (14%)בלבד

שלאיומיםאואלימותמילוליתאירועיםכך.מדווחיםעלOECD-בממוצעמדינותהעמיתיהםמ

35%-)כדרוםאפריקהבניוזילנדובנפוציםמאודבבלגיה)בעיקרהפלמית(,תלמידיםקרבב

,אסיהמזרח(במדינות1%-יריםיחסית)פחותמונד,דיווחועלכך(,יותראףו,המנהליםמן

יפן,קוריאה,שנגחאי)סין(וקזחסטן.

תלמידיםהמובילהלפגיעהפיזיתבקרבמדווחיםעלאלימותמןהמנהליםבישראלכשמינית

כלהערכיםהמקביליםב(.ערךזההואהגבוהמOECD-בממוצעמדינותה2%לעומת13%)

8%בברזיל,9%ספרתי)-בכלהמדינותשיעורהדיווחהואחד:ותשהשתתפובמחקרהמדינ

זהבמלטהובטורקיהופחותמ כן, כמו מהמנהליםבישראלכמעטעשיריתביתרהמדינות(.

ברכ חבלה על וומדווחים ש )על 9%גניבות ה3%לעומת מדינות OECD-בממוצע רק(.

(נרשמושיעורידיווחגבוהים21%(ובעיקרבדרוםאפריקה)11%(,ברזיל)10%בבולגריה)

יותר.

הוריםוכלהמורים,המנהלים,הובעיניקובעיהמדיניותבעינימקורלדאגההםיםאלוממצא

החינוך במערכת שקשור מי ובמדינות בישראל ש, נפוצים, אלו אלימות אירועי נוכחלבהן

קתםהשפע שנופלים התלמידים רווחת על והמתמשכת והניכרת רבן רגשיתמבחינה

 שלהם, המוגנות תחושת על וחברתית, נםביטחועל וכנגזר העצמי מכך גם הישגיהםעל

הלימודיים.
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צוותביתהספרנפוציםפחותמצדמוריםאומצדלעומתזאת,איומיםאוהתעללותמילולית

בהןאלימותמצדצוותשהמדינותם(.ישראלנמניתע,בהתאמה3%לעומת0.2%בישראל)

10%-מיותרבהןש,ברזילממבלגיההפלמיתו,הלדוגמ,ביתהספרנדירהיחסית)להבדיל

רמתהעקה,עלרווחתהתלמידיםשלממשהשלכותזואלימות.למןהמנהליםדיווחועלכך(

ושלהם ואף והמוגנות, הביטחון תחושת מידת ביתר.(מהמערכת)נשירהתםהתמדעל

הדיווחשלהמנהליםבישראלדומיםלממוצעמדינותה -אירועיהאלימותוהבריונותשיעורי

OECD.(2%-עדכ1%)בלבדזעומים,ועומדיםעלאחוזים

והבריונות המתוארים  האלימות שיעורי המנהלים המדווחים כי אירועי: 11 תרשים

 OECD-בישראל ובממוצע מדינות ה – בשבוע פעם לפחות הספר בביתמתרחשים 

 
I.3.42,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

לפחות:אירועיאלימותתדיריםונפוציםבבלגיההפלמית,בברזיל,באנגליהובדרוםאפריקה

המנהלים10% מן אלימותבתדירותבמדינותאלו קיוםאירועי על אחתלשבועדיווחו של

אףכיישראלאינהעליהםנשאלו.שלפחות,בעבורלפחותשלושהמשבעתאירועיהאלימות

תלמידיםבקרבאלימותמילוליתופיזיתישלתתאתהדעתולפעוללמיגור,תנאיזהלעעונה

.,לנוכחשיעוריהדיווחהגבוהיםבבתיהספרבישראלוכןחבלהברכושוגניבות

מתרחשים המתוארים והבריונות  האלימות אירועיהמנהלים המדווחים כי שיעורי : 15 לוח
  בשבוע אחת פעם לפחות הספר בבית

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 20% 29% 14% 26% איומים או אלימות מילולית בקרב תלמידים

 3% 17% 2% 13% פיזיתאלימות בין תלמידים המובילה לפגיעה 

 7% 10% 3% 9% חבלה ברכוש וגניבות

תלמיד או הורה מדווח על קשר בלתי רצוי בין 

 תלמידים במרחב האלקטרוני
2% 3% 3% 1% 

תלמיד או הורה מדווח על פרסום מידע פוגעני על 

 תלמידים באינטרנט
2% 2% 2% 1% 

 0% 2% 1% 1% שימוש/אחזקה של סמים ו/או של אלכוהול

איומים או התעללות מילולית של מורים או של צוות 

 בית הספר
0% 3% 0% 1% 

פנים -במבט שיעורי כי נמצא ישראלי מנהלים של הדיווח שלסוגיהמרביתעל אירועים

עברית,בהשוואהלבתיגבוהיםיותרהאלימותוהבריונותבקרבתלמידים ספרדוברי בבתי

בעיק ניכרים הפערים ערבית. דוברי בספר אלימות על בדיווח המובילהקרבר תלמידים

,בהתאמה(ועלאיומיםאואלימותמילוליתבקרבתלמידים3%לעומת17%לפגיעהפיזית)

,בהתאמה(.20%לעומת29%)



26 
 

 למחזור הבהשוואה טאליס 2013מחקר נרשם בישראל חד גידול שיעורב15%של

עלהמנהליםשדיווחו (27%-ל12%-)מ20תלמידיםקרבבלאפיזיתבריונותעלאיומיםאו

.(12 תרשים) על המדווחים המנהלים בשיעור יותר חד גידול נרשם זילנד בניו כךרק

ש19%) לזה דומה גידול נרשם באנגליה ואילו בלטביה,(15%)ישראלב(, זאת לעומת .

 ואלברטה אסטוניה קרואטיה, י(קנדה)צ'ילה, נרשמה של רידה בדיווחי10%-מיותר

עלאירועיםאלו.המנהלים

 שיעורי המנהלים המדווחים כי אירועישינוי בין מחזורי מחקר טאליס ב: 12 תרשים
כלל  – בשבוע פעם לפחות הספר והבריונות המתוארים מתרחשים בבית האלימות
 המדינות


ביןמחזוריהמחקרמוצגיםרקנתוניהןשלהערה:  מדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים.רקכאשרהשינוי

ובהקסטטיסטיתמוצגהפערהמספרי.מ

I.3.13,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 עלייה המחקר מחזורי בין נרשמה בישראל 8%של אלימות על הדיווח בקרבבשיעורי

ניוזילנדבגםבפינלנדו.(2018-ב13%-ל2013-ב5%-תלמידיםהמובילהלפגיעהפיזית)מ

(.בתדירותשלשאראירועיהאלימותוהבריונותלאחל2%-כ –)קטנהנרשמהמגמתעלייה

ו בישראל, ממש של שינוי המדינותכך במרבית במחקרגם המדינותשהשתתפו במיעוט .

                                                           
20
'איומיםאואלימותמילוליתבקרבתלמידים)אוהתעללות במחזורהמחקרהנוכחיההיגדיםשנכלליםהם:

ואילובמחזור הורהמדווחעלפרסוםמידעפוגעניעלתלמידיםבאינטרנט', 'תלמידאו וכן מילוליתאחרת('
 אחרותשלבריונותלאפיזית('.נכללההיגד'איומיםאוהתעללותמילוליתבתלמידיםאחרים)אוצורות2013

19.3 ניו זילנד

12.8 בלגיה פלמית

פינלנד

14.6 אנגליה

ברזיל

שבדיה

צרפת

14.9 ישראל

בולגריה

מקסיקו

נורבגיה

-11.1 אלברטה )קנדה( -4.4

הולנד

רומניה

-11.0 אסטוניה

-14.1 לטביה

6.6 סלובקיה

-7.9 פורטוגל

-6.2 ספרד

סינגפור

דנמרק 5.5

-10.1 קרואטיה

-11.9 צ'ילה -5.1

איטליה

איסלנד

צ'כיה

גאורגיה

יפן

-6.3 קוריאה

שנגחאי )סין(

שינוי באחוזים בין 2013 ל-2018

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45% %

לא פיזית מצד תלמידיםאיומים או בריונות 
  איומים או התעללות מילולית של מורים או צוות

בית הספר
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רומניהבגניבות)עלברכושובשיעוריהדיווחעלחבלה(2%-קלה)שלכנרשמהדווקאירידה

בו מנהלים דיווחי של השינוי במגמות גם נרשמה דומה ותמונה אוספרד(, איומים על

צ'ילה,לעומתעלייהבו(קנדה)אלברטהבמוריםאוצוותביתהספר)מצדהתעללותמילולית

(.12 תרשים()5%-בכולןהשינויביןמחזוריהמחקרעומדעלכ–דווקאבדנמרק

בתיספרבבישראלנרשמההשוניםאלימותהאירועיחלקמעלייהחדהבשיעוריהדיווחעל

בתיואילוב,(17%-ל4%-,אלימותפיזית:מ29%-ל12%-דובריעברית)אלימותמילולית:מ

(ואףירידה20%-ל17%-דובריערביתנרשמהעלייהקלהבלבד)אלימותמילולית:מספר

(.3%-ל11%-)אלימותפיזית:מ

תלמידים דיווחי אךמבוססיםעל המיצ"ב, אלימותובריונותנבחניםגםבמדדי היבטיםשל

הד21ונוגעיםלקיוםהאירועיםבחודששקדםלהעברתהשאלון. יווחבמיצ"בתשע"חשיעורי

ז' כיתות תלמידי -בקרב גבוהים האלימות היבטי מרבית על טאליסמהט' במחקר נתונים

המילולית–עלפינתוניהמיצ"ב,במרביתמדדיהאלימות,.לעומתזאתלהםאודומים2018

והפיזית לתשע"ח–כאחד תשע"ג השנים בין ירידה מגמת למחזוריות)המקבילנרשמה

האחרונים( ועוד,טאליס זאת  . במיצ"ב התלמידים מדיווחי תשע"ח כי עולה אירועימרבית

אלימותה דוברי ספר בבתי יותר עבריתשכיחים ערבית, דוברי ספר לבתי אובהשוואה

 דומים לפחות במחקרבדומהוזאת22,בשיעורםלהם המנהלים מדיווחי העולים לממצאים

 טאליס.

 משמעת בכיתה .4.2

הסכמתםעםהיגדיםהנוגעיםלשמירהמידתט'על-המוריםבכיתותז'נשאלובמחקרטאליס

 בכיתתם, וסדר משמעת והשלכותיהןלעל לוהפרעות האווירה לימודית. עד פחותכרבע

מדווחיםמ בישראל מהמורים 23שליש בדומהמשמעתבעיותעל השיעור, במהלך בכיתה

מהמוריםמדווחיםעלאיבודזמןרב30%-כבישראל,.(16 לוח)OECD-מדינותהבלממוצע

נרגעים שהתלמידים ועד תלמידים הפרעות בשל השיעורמהשיעור ומתחילת 26%-,

מהמוריםמדווחיםעלרעשרבבכיתהשמפריעלהוראה.שיעורדומהשלמוריםלאהסכימו

 נעימה. לימודים אווירת ליצור משתדלים התלמידים זאתכי לממוצע,כאמור,כל בדומה

בעיותעלקרי24בהןהמוריםמדווחיםעלאקליםמשמעתיירוד,ש.מדינותOECD-מדינותהב

25ספרד,בלגיה,צ'ילה,איסלנד,פורטוגלודרוםאפריקה.משמעתתדירותיותר,הןברזיל,

בקרבמוריםבבתיספרדובריעברית,שיעוריהדיווחעלבעיותמשמעתבכיתהגבוהיםיותר

ה בכל בכיתהלנוגעובעיקר הרוחות להרגעת עד השיעור בתחילת רב זמן להמתין צורך

                                                           
21
ראובאתרראמ"ה:להרחבה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/Aklim_2018.htm 
22
תלמידים,ונדליזםוגניבותקרבבמילוליתאלימותפיזיתאואלימותט'על-שיעוריהדיווחשלתלמידיכיתותז'
גבוהיםיותרבבתיספרדובריעבריתבהשוואהלבתיספרדובריערבית;שיעוריהדיווחפגיעהמצדמוריםו

הדיווחעלחבורותאלימותגבוהיםיותרבבתי שיעורי ואילו השפה, מגזרי עלסחיטהואיומיםדומיםבשני
 .וגנותעדרתחושתמיבבתיספרדובריערביתיותרתלמידיםמדווחיםעלהספרדובריערבית.ועםזאת,

23
 אם אלא הדוח, לאורך שבחרוכן למורים מתייחסים ההיגד עם המסכימים המורים שיעורי אחרת, צוין

מאוד"או"מסכים" מ"מסכים "לאתוך מסכים", לא "כלל אפשרויותהתשובה: וארבע "מסכים" -מסכים",
"מסכיםמאוד".

24
-חיםעלהפרותמשמעתו/אופחותממדוושמהמוריםבמדינה40%-מיותרמארגניהמחקרקבעוסףשל

ירודאםהיא60% מדינהנחשבתבעלתאקליםמשמעתי מהמוריםשמדווחיםעלאווירהלימודיתנעימה.
לפחות.היגדים2עונהעלהתנאיםהנ"לבעבור

25
אלימותמעורבותבאירועיהבהן,לפידיווחיהמנהלים,שהמדינותעםברזיל,בלגיהודרוםאפריקהנמנוגם

תדירהיותר.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/Aklim_2018.htm
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ספרמוריםבמה23%לעומת33%) ובתי ערבית( מפריעללימודיםשבכיתהלרעשדוברי

,בהתאמה(.18%לעומת29%)

 בכיתה משמעתבעיות  על דיווחי מורים: 16 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

כשהשיעור מתחיל עליי לחכות זמן רב עד 
 שהתלמידים נרגעים

30% 28% 33% 23% 

 26% 30% 29% 29% אני מאבד זמן רב מהשיעור בגלל הפרעות תלמידים

 18% 29% 26% 26% יש בכיתה הזאת הרבה רעש המפריע ללימודים

התלמידים בכיתה משתדלים ליצור אווירת לימודים 
 נעימה

74% 71% 73% 79% 

:לאומינרשמהמגמהמעורבת-במבטבין,2013קודם,טאליסהמחקרהבהשוואהלמחזור

 המדינות מן ובחלהבחלק משמעת, בעיות על הדיווח בשיעורי אחרותירידה עלייהחלה

.(13 תרשים)דווקא

על בעיות המדווחים  המוריםשיעורי שינוי בין מחזורי מחקר טאליס ב: 13 תרשים
 כלל המדינות –משמעת בכיתה 

ביןמחזוריהמחקרהערה:  מוצגיםרקנתוניהןשלמדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים.רקכאשרהשינוי

מובהקסטטיסטיתמוצגהפערהמספרי.
I.3.14,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

הולנד

ברזיל

צ'ילה

ספרד

4.3 פורטוגל

איסלנד

8.8 בלגיה פלמית 6.8

6.9 קוריאה 5.0

צרפת

פינלנד

-4.7 סינגפור -4.9

-5.3 ישראל

4.6 ניו זילנד 4.4

אוסטרליה

-4.1 שבדיה

אלברטה )קנדה(

-3.2 סלובקיה

איטליה

אנגליה

-4.9 לטביה

4.0 בולגריה -3.1

מקסיקו

-3.6 דנמרק

-6.3 אסטוניה -3.5

-19.8 נורבגיה

-2.9 צ'כיה

4.9 רומניה 2.8

קרואטיה

-3.3 יפן

גאורגיה -1.9

-2.8 שנגחאי )סין(

שינוי באחוזים בין 2013 ל-2018

0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70% %

כשהשיעור מתחיל עליי לחכות זמן רב עד 
שהתלמידים נרגעים

הרבה רעש המפריע ללימודים יש בכיתה זאת
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בדיווחיהמוריםרקבנוגעלצורךבהמתנהארוכהעד(5%-)שלכ,בישראלנרשמהירידהכך

 בשיעורלהרגעת בתחילת בין.הרוחות לאומי-במבט נרשמה במגמת מדינות11-ירידה

ניכרתבנורבגיהירידה) לצד(20%: נרשמהעלייה)שמדינות6, ניכרתבבלגיהעלייהבהן

שינויבישראללאחלבשארהיבטיהמשמעתהכיתתית(.7%-כ:,ובקוריאה9%-כ:הפלמית

מכל בבחינת המחקר. מחזורי בין ממש של ההיבטים ניכרתול בין 2018-ל2013הרעה

היבטיםשלמשמעתבבולגריה,בבלגיההפלמיתובניוזילנד,וזאתלעומתצ'כיה,3-בלפחות

בהןנרשמההטבהבמשמעתהכיתתית.ש,אסטוניהוסינגפור

נתוני םכאמור, לבחון ויש מורים, דיווחי על מבוססים אלו הסתייגויותוךתםולפרשאותם

ומגבלותשלדיווחעצמי.מעברלהטיותתרבויותבדגמיהדיווח,שינוייםבדיווחיכוליםלנבוע

 בפרקטיקות משינויים גם אלא התלמידים, של בהתנהגויות משינויים רק הוראההלא

פרונטלית(ה)לדוגמ מהוראה יותר רועשת סביבה מזמנת בקבוצות הוראה מה, דגשוכן

פיתוחמקצועירונותעלבשניםאחשהושם או מוריםוהבדלימבניהולכיתה, גילבין הבדלי

ומהלא.לדווחעליהתפיסההנוגעיםלמהנחשבהפרתמשמעתשראוי

תלמידי במדיווחי ז'ם ה-כיתות בכל יותר שלילית תמונה עולה בתשע"ח במיצ"ב נוגעט'

(מהתלמידיםדיווחו67%הפרותסדרובעיותמשמעתבכיתה.כשנישלישים)ןשללשכיחות

וכמעטשלושהרבעיםמהם) להרעיש, המוריםצריכיםלחכותשתלמידיםיפסיקו (71%כי

.עםלמהלךהשיעורומפריעיםבכיתהובלגןרעשעושיםהתלמידיםקרובותלעיתיםדיווחוכי

ב שיפור של מגמה עולה המיצ"ב מנתוני בכיתהזאת, תלמידים של תשע"גהתנהגות בין

לתשע"ח.

 והמורים על: קשר בין אקלים משמעתי בכיתה ומאפייני הכיתה-מבט

 ללמודעל בנוגעגורמיםהמסביריםשונותבתחושתהמוריםהבמחקרטאליסנעשהניסיון

.בישראל)משתנהמוסבר/תלוי(צורךשלהםבשיפורהמשמעתבאקליםהמשמעתיבכיתהול

במחקר ככלששיעורםשלתלמידיםעםבעיות,כצפוי,נמצאובמדינותרבותשהשתתפו כי

צורךעלובעיותמשמעתרבותיותריותר,כךמוריםמדווחיםעלבוהגבכיתההתנהגותיות

 היבטי בשיפור .בכיתההמשמעת שיעור עם גם נמצא דומה שלהקשר מרקע תלמידים

בניגודלכךהגירה/עלייה נמצא. כלומרככלעםשיעורםשלתלמידיםמחונניםהפוךקשר ,

עלפחותבעיותמשמעתוהצורךבשיפורנוטיםלדווחכךמורים,יותרששיעורםבכיתהגבוה

המשמעתבכיתה יותרהיבטי תקפיםגםכאשרנעשתהבקרהעל.קטן נמצאו קשריםאלו

ותקבהוראה(. היקףמשרה, מורים)מגדר, רקעשל ביןנמצבישראלמאפייני שניאקשר

 מורים של רקע הלביןמאפייני בכיתה: המשמעתי משרהאקלים והיקף בהוראה ותק

בעליותקרביותרהם)הקשוריםזהבזה(.ככלשהמוריםמועסקיםבהיקףמשרהגדוליותרו

בעיותמשמעתופחותצורךבשיפורהמשמעת.מדווחיםעלפחותםבהוראה,כךה

תחושת חוללות עצמית ויישום פרקטיקות הוראה ,משמעתיעל: קשר בין אקלים -מבט

בחינתהקשרביןמדדיאקליםומשמעתכיתתיתלביןפרקטיקותהוראהשהמוריםמיישמים

עשויהלשפוךאורעלשאלהמרכזית:האםובאיזומידההםבכיתהותחושתהמסוגלותשל

תלמידים הישגי אקליםומשמעתבכיתהלבין בין הפרקטיקותבאמצעותווכיםמתֻ26הקשר

שהמוריםמיישמיםותפיסתהמסוגלותשלהם?

אקליםהמשמעתיבנוגעלאילומשתניםמוסבריםעלידיתחושתהמוריםנבחןבמחקרעלכן,

בכיתהוהצורךשלהםבשיפורהמשמעת)משתנהמסביר/בלתיתלוי(אגבבקרהעלמשתני

                                                           
26
נגיעהלהישגיתלמידים.ועד לו ין,הואמאפשרללמודעלייודגשכימחקרטאליסעניינובמוריםעצמםואין

 קשוריםלהישגיתלמידים.כיהםקשריםביןמדדיםאשרבמחקריםאחריםנמצא
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מוריםשמדווחיםעלהפרותמשמעתרבותרקעשלמוריםומאפייניכיתה.בישראלנמצאכי

ו בכיתתם יותר פחותעל בטוחים לחוש נוטים המשמעתי האקלים בשיפור יותר רב צורך

ללמידה מהשיעור זמן להקדישפחות יותר(, נמוכה תחושתחוללותעצמית )קרי ביכולתם

ולהפעילבתדירותנמוכהיותרפרקטיקותהוראה קדמותהמקונסטרוקטיביסטיותולהוראה,

מתןמשימותשאיןלהןפתרון)כגון:ידעשלהבניהומעודדותגבוהמסדרחשיבהמיומנויות

מאליו ומובן אשרמשימות את בקשהמחייבות ביקורתי, באופן לחשוב התלמידים

מהתלמידיםלעבודבקבוצותקטנותכדילהגיעלפתרוןמשותףלבעיהאומשימה,אולבקש

ככלהיאש.משמעותהדברתהדרךלפתרוןמשימותמורכבות(אבכוחותעצמםמהםלבחור

יותר נמוכה בכיתה המסוגלות,שהמשמעת תחושת רק לא נפגעת כך המורים, לתפיסת

הםשל פוחת גם אלא ובמשך בפועל, להוראה מקדישים שהם לפרקטיקותעיקרהזמן

 החיוניותלקידוםלמידהמשמעותית.

 תלמידים-יחסי מורים .4.3

 טאליס במחקר נשאלו מידתהסכמתם על יחסיעםהמורים של היבטים הבוחנים היגדים

-מורים כדיתלמידים, מידהללמוד ובאיזו אלו, עם אלו מסתדרים ותלמידים מורים עלכן

יםתלמיד-יםמוריחסיאודותעלמדיווחיהמוריםאקליםביתספריהתומךברווחתהתלמידים.

 כי בישראלעולה במרבית ולמעשה במחקרהמדינות, מורים,שהשתתפו בין היחסים

שיעוריההסכמהעםכלאחדמןההיגדיםעומדיםעל.מאודטוביםט'-כיתותז'בלתלמידים

מןהמוריםבכיתות94%כך,.(17 לוח)OECD-מדינותהב,והםדומיםלממוצעלפחות90%

-ז' לה, שנזקקים לתלמידים נוספת עזרה מספק הספר שבית מסכימים בישראל 93%ט'

מאמינים אף המורים ומרבית אלו, עם אלו היטב מסתדרים ותלמידים שמורים מסכימים

(.90%(ומתענייניםבמהשישלתלמידיםלומר)92%בה)שרווחתהתלמידיםחשו

-במבטפנים ספרדובריהמוריםישראלי,דיווחי דיווחינמוכיםיותרבהשוואהלערביתבבתי

ספרדובריעבריתבכלה רווחתהשלחשיבותבדברםתפיסתהמורילנוגעעמיתיהםבבתי

בהתאמה97%לעומת78%התלמידים) ו, ,93%לעומת82%בדבריהם)התעניינותשל(

(.בהתאמה

 יםתלמיד-מורים יחסי דיווחי מורים על: 17 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

אם תלמיד זקוק לעזרה נוספת, בית הספר מספק לו 
 אותה

94% 92% 94% 93% 

אלו  מסתדרים היטבבדרך כלל המורים והתלמידים 

 עם אלו
93% 96% 94% 90% 

 78% 97% 96% 92% רוב המורים מאמינים שרווחת התלמידים חשובה

 82% 93% 93% 90% רוב המורים מתעניינים במה שיש לתלמידים לומר

בישראל,לאחלו2013קודם,טאליסהמחקרהמענייןלצייןכיבהשוואהלמחזורבהקשרזה

ירידהקלההבנרשמה,ועםזאת(14 תרשים)תלמידים-בתפיסתיחסימוריםשינוייםניכרים

ההסכמהעםההיגד2%-כשל מוריםותלמידיםמסתדריםהיטבכללבדרךולפיובשיעורי

בדיווחעלהיבטמובהקתירידהבהחלהשהמדינההיחידהישראלהיאלמעשה.אלועםאלו

וזאתלעומת מחזוריהמחקר, חלהשמדינות8זהבין רובשלעלייה)בהן חוץ,2%עלפי

,בבחינתמכלולההיבטים(.6%בהנרשמהעלייהשלשיטליהאמ ניכר2018-ל2013בין

3-בשיפור היבטים מוריםלפחות יחסי מקסיקו,-של קוריאה, גאורגיה, בצרפת, תלמידים

 .לפחותהיבטים2-רקבפורטוגלנרשמההרעהב,ו)סין(וסינגפורשנגחאי
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 ישראל – תלמידים-על יחסי מוריםבדיווח  טאליס מחקר מחזורי בין שינוי : 14 תרשים

I.3.49,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

(דיווחו49%ט')-כיתותז',מנתונימיצ"בתשע"חעולהכירקכמחציתמתלמידינוסףעלכך

(דיווחועליחסי73%עליחסיקרבהואכפתיותביןמוריםותלמידים,וכשלושהרבעיםמהם)

מחנךהכיתהבקר ותלמידיםלהואכפתיותבין זאת. נתוניםבכל תניכרמידהבנמוכיםאלו

.2018המוריםבמחקרטאליסמדיווחי
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 למקצועהבחירה בהוראה כקריירה וגורמי המשיכה  .5

כדישוניםבאמצעיםלהשתמשמחקריםמראיםכימדינותשהישגיתלמידיהןגבוהיםנוטות

כניסהמבחניבאמצעותהיתרבין,המוריםאתלבחור כניסתםטרםהוראהפרחיהכשרת,

למשוךמצליחותמעטותמדינותרק,זאתעם.בהצלחה'סטאזתקופתשלוהשלמהלהוראה

ללמודומיומנויותגבוהותלבחורבמקצועההוראהוגבוהיםלימודייםהישגיםבעלימועמדים

ובלקראתו אקדמייםעיקר, לימודים המצריכים אחרים למקצועות שנודעת.בהשוואה מכאן

אםכהעדפהראשונהואם–הבוחריםבמקצועההוראההבחירהשלתהליךהבנתלחשיבות

הזבמקצועוהשיקוליםלבחירההמוטיבציהבבסיסשהגורמיםתהבנלו–לא בתורםאשר,

המועמדים.בעינילמושךאותושהופכיםההוראהבמקצועהיבטיםעלאורלשפוךיכולים

 העדפה בבחירה בהוראה כקריירה .5.1

 נשאלו טאליס במחקר המורים האם הייתה שלהםהוראה הראשונה בבחירתההעדפה

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

העדפ הייתה הקריירהתם בבחירת (18 לוח)הראשונה במעט נמוך זה שיעור בהשוואה.

תםהעדפהייתהשיעורגבוהבמיוחדשלמוריםשהוראה(.67%)OECD-מדינותהבממוצעל

הראשונה במדינות נרשם הקריירה )אסיהמזרחבבחירת בווייטנאם ובעיקר (,93%,

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

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

 בין המיוןמדינותהאלו ובמשךשלתהליכי שלמועמדיםוהרישויההכשרה,באיכות,בקושי

תרבותייםהנוגעיםבהבדליםהמסופקתבמדינות,באיכותמערכתהחינוךוההוראהלהוראה,

החברתי -למעמד בו, העוסקים ושל המקצוע של כלכלי התעסוקה בשוקי )כגוןבהבדלים

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

עמיתיהםבבתיספרדובריערבית.ביןדובריעבריתל

 קריירהההראשונה 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 OECD-הן ראהכהעדפהראשונהגבוההבחירהבהושיעור,

10%-בכ מורות לבקרב במדינותבהשוואה בעיקר נרשמו ניכרים מגדריים פערים מורים.

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

דנמרק)הנורדיות פינלנד, ונורבגיה, ( בהולנדוכן ובדרוםהערביותהאמירויותבאיחוד,

נרשםפערלטובת.המיניםביןמובהקפערנרשםלאאפריקה כימקובלגברים.הרקביפן

,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 משקףהדברייתכן

מורים בין בנשירה/התמדה הבדלים ,הלדוגמ. שהוראה הראשונההייתהמורים הבחירה

 נוטים שלהם בופחות ומתמידים המקצוע את ליותרלעזוב בהשוואה לאהשמי, הוראה

ישלזכורכימורים.הראשונה,ועלכןשיעורםבקרבמוריםותיקיםגבוהיותרתםבחירהייתה

שיעוריש את משקפים הללו שהערכים כך בסקר, השתתפו לא המקצוע את עזבו כבר

.במערכתהחינוךרקבקרבהמוריםהפעיליםראשונהכהעדפההוראהקריירתבהבחירה

כהעדפההוראהקריירתשיעוריהבחירהב,עבריתדובריבתיספרבכצפוימןהראוילצייןכי

ראשונה להוראה מוריםשההסמכההראשונהשלהם בקרב יותר בתוכניותהייתהגבוהים

שלבית-תכונתדומואםב(72%במתכונתמשולבתבמכללהלחינוך)אם–להכשרתמורים

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

מישאיןלהםבקרבאו,(52%)M.Teach(ואםבמסלוללתוארשני39%הרגיל)במסלולאם

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

60%-)כלפימסגרתההכשרהלהוראהראשונהכהעדפההוראהקריירתבשיעוריהבחירהב

הסבראפשרילהבדלזהבין.תעודתהוראה(מישאיןלהםבקרב13%,לעומתרק65%עד

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

 מחקר. כי לציין ראוי בהבחירהעוד ראשונהכהעדפההוראהקריירת בין מוריםדומה

49-30ניבקרבמוריםב61%,30בקרבמוריםצעיריםעדגיל60%)הגילהשונותבקבוצות

.(יותרו50בנימבוגריםבקרבמורים62%-שניםו

ללמודעל הבחירהבבמחקרטאליסנעשהניסיון בין הוראהכהעדפהקריירתקשראפשרי

תחושתהחוללותהעצמיתשלהמוריםושביעות לבין תלוי( ראשונה)משתנהמסביר/בלתי

,תוךבקרהעלמשתנירקעשלהמורים)מגדר,(ים/תלוייםמוסברים)משתנמהמקצוערצונם

במחקרנמצאותקבהוראה( ובמדינותרבותשהשתתפו בישראל ,כצפוי,. מוריםשבחרוכי

)גםכאשרבהוראהכהעדפהראשונהנטולהיותהןבעליתחושתחוללותעצמיתגבוההיותר

והןבעלישביעותרצוןגבוההיותרמןהמקצוע(מבוקרמוחזקתקבועכמשתנהשביעותרצון

.(מוחזקתקבועכמשתנהמבוקר)גםכאשרתחושתחוללותעצמית

 שיקולים בהחלטה להיות מורה .5.2

להיות בהחלטתם שונים לשיקולים שייחסו החשיבות על המורים נשאלו טאליס במחקר

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

 מורים. להיות בהחלטתם מאוד" חשיבותייחסוהמוריםשלהאריחלקבישראל"חשובים

ולתרומהלחברההציבורשירותדרךעצמיתלהגשמההנוגעיםלשיקוליםרבהאובינונית

ואנשיםילדיםשלההתפתחותעללהשפיעמאפשרתשהוראהלכךקרי,(15 תרשים)

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

91%) מזה(. נמוך שיעור מן רבעים כשלושה הנוגעיםלשיקוליםחשיבותייחסוהמורים,,

ההוראהבמקצועהעסקהתנאילוכלכלייםלמאפיינים (,75%)בהוראההזמניםללוחקרי,

ו(70%)תעסוקתיטחוןיבאו(71%)יציבהקריירהמספקתשהוראהלכך שיעורנמוךאף,

.הולמתהכנסהייחסוחשיבותלכךשהוראהמספקת–(49%המורים)מרקכמחצית–יותר

ב מורה להיות בהחלטה החשובים השיקולים מדרג לככלל, דומה בממוצעמדרגישראל

חשיבותלשיקולנתוןייחסושבישראלהמוריםשיעורי,כמוכן.(15 תרשים)OECD-המדינות

לכל10%-במהםגבוהיםאוOECD-המדינותבממוצעשיעוריםהמקביליםלעלפירובדומים

ממשהבדלנמצאזאתעםהיותר. של האפשרות:OECD-המדינותבלממוצעישראלבין

מוריםעבורבבמקצועבבחירהשיקולתהיהימוחלשותחברתיותמשכבותתלמידיםלקדם
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בהתאמה75%לעומת91%)בישראליותררבים , הייתהמהוראההולמתהכנסהואילו(,

(.בהתאמה,67%לעומת49%)מוריםפחותעבורבבמקצועבבחירהשיקול

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

 OECD-ישראל וממוצע מדינות ה –

I.4.1,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

עלההשפעה,הלדוגמ,כך.שהשתתפובמחקרככלל,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

ספרדובריבכללישראלב (הכלכליגם)מהמעמדנובעתבפרטעבריתובקרבמוריםבבתי

אינןגבוהות.ולכתחילהציפיותיהםשלהבאיםבשערימהמקצוע,כךששלגבוההלא
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  27בהחלטתם להיות מורים השוניםשיקולים לחשיבות  שייחסו: 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

בכוחמחסורעםתמודדותמהמתפתחותבמדינותבעיקר,פחתההוראהבמגזרתעסוקתיה

זמנייםהוראה בחוזים המועסק אדם כוח מגייסות ואשר פחותרלוונטיזהשיקולכןועל,

לאבישראל.למקצוע)להבדילממוריםותיקיםשהורגלולתנאיםאחרים(החדשיםמצטרפיםל

שהשיקול,למעטהעובדהדרכםבראשיתלמוריםותיקיםמוריםביןממששלהבדליםנמצאו

'הולמתהכנסהמספקתהוראה' המקצוע בבחירת מרכזי שיקול היה בעיקר מוריםבקרב

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

 בין אפשרי קשר על לעמוד ניסו טאליס ובמחקר להיותמורה המוטיבציה שיקוליםהגורמי

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

מנםואגיל(.וקריירה)משתנהמוסבר/תלוי(תוךבקרהעלמאפיינירקעשלמורים)כגוןמגדר

 אךבממוצעמדינותהבישראל קשריםשכאלו, מוריםשOECD-לאנמצאו כינמצאכי ציינו

עלהתפתחותהשפעהטחוןתעסוקתי,יהשיקולבהחלטהלהיותמורההיהקריירהיציבה,ב

הוראהכהעדפהראשונה.לעומתזאת,מוריםקריירתלחברהנטולבחורבתרומהילדיםאו

ההעדפההראשונהשלהםלקריירהנטולייחסחשיבותלנוחותהנלוויתהייתהשהוראהלא

וחהזמניםבהוראהולהכנסההולמת.לל

                                                           
27

הוגדר מסוים לשיקול חשיבות שייחס שבחרמורה ממי רבה" "במידה או בינונית" ארבעתוך"במידה
 .במידהבינונית"ו"במידהרבה""",במידהמועטה"אפשרויותתשובה:"כלללא",



36 
 

זאת, שלצד לתהליכיםייתכן רק לא קשורים למקצוע להצטרף והשיקולים המוטיבציה

ניסולעמודשמוביליםלבחירהבמקצועאלאגםלתהליכיםלאחרההצטרפותלמקצוע.עלכן

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 במקצועבהחלטתם 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
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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 

 ישראל

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 
 הדבר אפשרי

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

מתפקודםבביתהספרשיעוריםנמוכיםיותרשלמוריםבראשיתדרכםמרוציםו28,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

                                                           
28
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 השאלהגוןבהכרח עולה שיתופי. מקצועי בפיתוח מידההשתתפות באיזו
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המוריםמקורהבתוךבתיהספר)ביןמוריםבאותומוסדחינוכישלרצוןההשונותבשביעות

,ובאיזומידהתקבהוראה,במקצועותההוראה,בהרכבהתלמידיםבכיתותוכו'(והנבדליםבו

מורים ספרשונים)בין בתי ךחינומוסדותבמקורהבין המוסד, בסוגשוניםהנבדליםבסוג

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%דההביתספריתורקמהשונותבשביעותהרצוןמסביבתהעבו13%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

ד התמונה מדינות בממוצע גם נמצאה OECD-ומה 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 צון רה: 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 הייתי ממליץ על בית הס

 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 הַונחזור קשריםביןעשוייםלהעידעל

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. של29בתחילתדרכו השנתי ציבורייםבארה"בשכרו ספר בבתי לשםהשוואה,

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

 

  

                                                           
29
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

נמוךמשיעורשביעותהרצוןבדומהלמורים,גםבקרבמנהליםשיעורשביעותהרצוןמהשכר

מתנאיההעסקה.עודניכרכיבישראלשיעורישביעותהרצוןמהשכרומתנאיהעסקהבקרב

מבקרבמורים.5%-בכמנהליםנמוכים

בליםעלעבודתם,ופחות(שבעירצוןמהשכרשהםמק25%)בישראל,רקרבעמהמנהלים

חוזהההעסקה44%המנהלים)ממחציתמ מרוציםמתנאי ( שכר(.מלבדהשלהם)כאמור,

נמוכים בעיקרהאחרון, המנהליםבממוצעמדינותהבמידהניכרתשיעוריםאלו, -משיעורי

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

כמעט למעשה יותר, הרבה גבוהים אלו היבטים משני רצון שביעות המגלים המנהלים

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% אני מרוצה מהשכר שאני מקבל על עבודתי

השכר, אני מרוצה מתנאי חוזה ההעסקה שלי מלבד 

 (עבודהכמנהל )למשל הטבות, שעות 
44% 66% 34% 65% 

םמשכרהמנהליםשלרצוןהלאומיניכרכיבאופןכלליאיןמתאםחזקביןשביעות-במבטבין

שביעותרצונם ועובין בסינגפורםזאתמתנאיההעסקה. שיעורי,, באנגליהובהולנדנרשמו

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

 (.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: 
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 הכשרה ומוכנות להוראה .7

ניצבלואתגר,כמוריםלשמשמוטיבציהבעליהםוההוראהבמקצועשבחרומועמדיםבהינתן

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

מכרעתתרומהלהוראהכניסההטרםמוריםהכשרתבמהלךהלמידהלהזדמנויות.תפקידם

שאורוכשיםהמוריםשלידע לתפקודםנדרשר ההוראהאסטרטגיותעלניכרתוהשפעה,

שלהםההוראהאיכותועלמאמציםשהם אלו. לל,ישירותקשורים היבטים תחושתמשל,

שלהחזוןאתלשקףאלולמידההזדמנויותעל.ועודתלמידיםלהישגי,המוכנותשלהמורים

הנכנסיםלמוריםשיהיומצפיםמוריםלהכשרתוהמוסדותחינוךשמערכתוהמיומנויותהידע

הלימודכיתותבשערי עם. מורים הכשרת של המרכזיים תקופתנמניםהמאפיינים משך

שלבחינהההכשרה,ההסמכהוהתעודהשהלימודיםמקניםובעיקרהתכניםהנכלליםבהם.

תחושתהמוריםאלמולתחושתהמוכנותשלהםבנושאיםאלו,בהכשרתהנושאיםהנכללים

 שלהם, הרצון ושביעות בהוראה זהמערךשלהתוצריםעלאורלשפוךיכולההמסוגלות

.שיפורבהןשנדרשנקודותעלולהצביע

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

תהליךרציףומתמשךתהמקצועיהתפתחותהרואהבהכשרהוב,שגיתשלמחקרטאליסהמו

לאורךכלהקריירהשלהמוריםוהמנהלים.

 נושאים שנכללו בהכשרת מורים .7.1

שלהםההכשרהתוכניותבשנכללוהנושאיםאודותעלהמוריםנשאלוהמחקרבמסגרת

בעבודתםנושאלכלבנוגעמוכניםחשוהםבאיזומידהו,הפורמליתבהשכלתםאולהוראה

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 בישראל מוטלת )סטאז'( בהוראה התמחות בוגריעלחובת

משנתלימודיהםאתשהחלולחינוךהאקדמיותבמכללותסדיריםללומדיםהמסלולים

לחינוךבמכללותאקדמאיםלהסבתהמסלוליםבוגריעל,(1997-1996)ז"התשנהלימודים

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

 אתההכשרהתוכניותבוגרי להוראהבמחלקותלהכשרתמוריםבאוניברסיטאותשהתחילו

 30(.2002-2003)לימודיהםלתעודתהוראהמשנתהלימודיםהתשס"ג

ההוראההםמוריםבהכשרתליבה נושאי דרכי מלמד, שהמורה המקצועות של התוכן

והפדגוגיהשלמקצועותאלו,ופדגוגיהכללית.

                                                           
30
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

ביןלאנמצאהבדלשלממש.כיתתיותפרקטיקותגםוכך,המוריםבהכשרתפחותנפוצים

 השפה מגזרי ארבעת הכללת על הדיווח בבשיעורי הליבה אותוכניותנושאי ההכשרה

,אםבכלל(.5%-פחותמההשכלהשלמורים)פעריםקטניםשל

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

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

,בישראלהמוריםדיווחיפיעלמוריםבהכשרותביותרהשכיחיםשהם,הליבהנושאימלבד

נכללובהכשרתםכידיווחוהמוריםמןרבעיםכשלושה תלמידיםהתנהגות'הנושאיםגם

הנושאעלדיווחומהםשלישיםשני.(73%)'הטרוגניתבכיתההוראה'ו(74%)'כיתהוניהול

67%)'תחומיםחוצילמידהכישוריהוראת' אחרמעקב'הנושאיםעלדיווחוהםמפחות(,

ורק(,58%)'הוראהלצורכיבתקשובשימוש'ו(61%)'התלמידיםשלוהלמידהההתפתחות

שיעורי,רובפיעל31(.34%)'לשונית-רבאותרבותית-רבבסביבההוראה'עלדיווחוכשליש

,במחקרשהשתתפוOECD-המדינותבממוצעשיעוריםהמקביליםלדומיםבישראלהדיווח

                                                           
31
עלשונית'נפוץפחותבהכשרותמורים,הןבישראלוהןבממוצ-תרבותיתאורב-הנושא'הוראהבסביבהרב

גלובליזציהותמורותגיאוOECD-מדינותה עםהתגברותםוהתפשטותםשלתהליכי הרלוונטיות-. פוליטיות,

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

יותרמשפהרשמיתאחתאומסורתשלרב תרבותיות)כגוןקנדה,אוסטרליה,אנגליה,ניוזילנד,-שישבהן
איננוזהממצא.בישראללאאךינותבמזרחאסיה,דרוםאפריקה,ארה"ב,איחודהאמירויותהערביותומד

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

כמוצרפתופורטוגל,הנושאעדייןלאחדרבהרחבהלתוכניותלהכשרתמורים.
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ההכשרהבתוכניותיותרנפוץ'הטרוגניתבכיתההוראה'הנושא:בולטיםהבדליםשניחוץמ

שלוהלמידהההתפתחותאחרמעקב'הנושאואילו(,,בהתאמה62%לעומת73%)בישראל

(.,בהתאמה70%לעומת61%)בישראלפחותנפוץ'התלמידים

31 לוח)ישראלי-פניםבמבט שאינםהנושאיםשארהכללתעלהדיווחששיעורינמצא(

הנושאיםעבור)15%-בכערביתדובריבתיספרבמוריםבקרבארבעתנושאיהליבהגבוהים

'הטרוגניתבכיתההוראה' 'תחומיםחוצילמידהכישוריהוראת', לצורכיבתקשובשימוש',

-רבאותרבותית-רבבסביבההוראה')20%-כעד('כיתהוניהולתלמידיםהתנהגות'ו'הוראה

'לשונית זאת–('התלמידיםשלוהלמידהההתפתחותאחרמעקב')30%כמעטעדואף(

 .בהשוואהלשיעוריםהמקביליםבבתיספרדובריעברית

או בהשכלתם להוראה הכשרתם  תוכניתהמורים שציינו כי הנושא נכלל ב: שיעורי 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

מלמד או של  הפדגוגיה של חלק מהמקצועות שאני
 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% של התלמידיםמעקב אחר ההתפתחות והלמידה 

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

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

שני בהכשרתהמוריםחושבו נושאיםשנכללו ללמודעלהיקףהנושאיםוהתאימותבין כדי

 ליבה' נושאי 'מדד המדדים: משקף שדיווחואת המורים בשיעור אותוכניתכי הכשרתם

הכשרתמורים)ארבעתהשכלתם הליבהשל נושאי תכני,:הראשוניםהנושאיםנכללו ידע

משקףאתהמספרה'מדדסךהנושאיםהממוצע'ו,(פדגוגיה,דרכיהוראהשלתחוםהדעת

.שצוינובשאלה,שנכללובהכשרתהמוריםתוךהנושאיםהממוצעשלהנושאים,מ

בין במבט -ככלל, שני בין דומה מגמה נמצאה לא במדינות.(24 תרשים)המדדיםלאומי

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

מןהמוריםבישראלדיווחושכל80%-כבמספרהנושאיםהממוצעבהכשרתמורים,ולהפך.

וזאתבדומהלממוצע בהכשרתם, נכללו הליבהגםיחד שיעוריםOECD-מדינותהבנושאי .

רוסיה,ברומניהוכן(,99%עםוייטנאםבראשן)אסיהמזרחגבוהיםבמיוחדנרשמובמדינות

)כ אירופ90%-ובולגריה במדינות ואילו אחת(, הניותכל השיעורים ביותרנרשמו ,מוכים

) בספרד 48%ובעיקר ב(, בצ'כיה, ובאיטליה, )כבצרפת אחת(65%-איסלנד 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
 המדינות  כלל – המורים או בהשכלתם הפורמלית


I.4.14טבלה,OECD (2019)מקור למידע: 

 תחושת חוללות עצמית בנושאבין קשר בין נושאים שנכללו בהכשרת מורים להעל: -מבט

במחקרטאליסניסולעמודעלקשראפשריביןהתכניםוהנושאיםבהכשרתהמורים)משתנה

תחושתהמסוגלותבאותםתכניםומידתגוןכ,הוראההמסביר/בלתיתלוי(לביןמדדיאיכות

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

בקרהעלמאפיינירקעשלמורים)כגוןמגדר,ותקבהוראה(.בישראלנמצאוקשריםחיוביים

'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה'נושאהבכלהמקריםשנבחנו.כך,מוריםשבהכשרתםנכלל

כיתה לנהל ביכולתם יותר ויעילים מסוגלים לחוש הנושא;נטו נכלל שבהכשרתם מורים

לצורכי' בתקשוב להשתמש'הוראהשימוש לתלמידיהם לאפשר יותר רבה בתדירות נטו

הוראה'ומוריםשבהכשרתםנכללהנושא;בתקשובלשםביצועפרויקטיםאועבודהבכיתה

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

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

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

OECD.

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

חשוביםבמיוחדלתחושתהמסוגלותוהחוללותהעצמיתהכוללתשלמסבירים/בלתיתלויים(

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

בממוצעמדינותועלכןנדרשתזהירותבפרשנות.יחסיתהקשריםשנמצאוחלשיםבהוראה(.

נטולדווחעלתחושתמסוגלותהבאיםנושאיםהנמצאשמוריםשבהכשרתםנכללוOECD-ה

עםהנושאים'הוראתכישורילמידהבעיקריחסיתקיםקשריםחיובייםחז.נמצאוגבוההיותר

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

נמצא) וקשריםחיובייםחזקיםמעטפחותמ(מדינות20-בקשר עםהנושאים'הוראהזה,

נמצאב )קשר ו'12-בסביבההטרוגנית' )קשרהכיתהוניהולהתלמידיםהתנהגותמדינות( '

נמצאב הקשריםביןתחושתמסוגלותורקבסינגפורנמצאקשרשלילי(.מדינות,10-חיובי

נושאיהליבהעם'פדגוגיהכללית',הםתוךעצמיתוביןשארהנושאיםשאינםנושאיליבה,ומ
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ה מדינות בממוצע מאוד חלשים OECD-קשרים במדינות ונמצאו , ישראל,ב.בלבדמעטות

לשונית'נטולדווחעל-תרבותיתאורב-מוריםשבהכשרתםנכללהנושא'הוראהבסביבהרב

.תחושתמסוגלותגבוההיותר

 תחושת המוכנות להוראה .7.2

 תוכניותהיבטחשובנוסףהמאפשרללמודעל להשכלתםתוכניותעללהכשרתמורים)או

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

 בעת הכשרתםשבעבודתם, את למקצועסיימו נושאיםוהצטרפו כי הראו עבר מחקרי .

ב קשוריםתוכניותשנכללו רובלהכשרתמוריםהיו כפיעלפי למוכנותשלמוריםלהוראה,

 נתפסהבעיניהם. בעבורכלאחדהמוריםטאליסנשאלובמחקרשזו נושאיםאלומ, באיזו,

הם מידה להוראה מוכנים כאשרחשו סיימו המקצוע.את בשערי ונכנסו מורההכשרתם

תוךמ"רבהבמידה"או"בינוניתבמידה"התשובהבאפשרויותשבחרמיהוגדרמוכנותשחש

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

,בהכנתהמוריםלדרישותהתפקידעידכיעדרתחושתמוכנותעשוילהיחשובלהדגישכיה

 לא נתון בנושא מידת-מוצלחתהייתהההכשרה מבחינת ואם הנושא כיסוי מבחינת אם

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

הכשרתהמוריםבנושאיםאלו.אתבנושא.כךאוכך,הדברמזמןאפשרותלשפר

בנושאיםרבהאובינוניתבמידהמוכנותעלהמדווחיםהמוריםששיעורינמצאבישראל,ככלל

 תרשים)ההכשרהתוכניותבהנושאהכללתעלהדיווחלשיעוריבהלימהנמצאיםהשונים

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

אלומקצועותשל'והפדגוגיהההוראהדרכי',מלמדיםהםשהמקצועשל'התוכןתחום'כלומר

'כלליתפדגוגיה'ו -רבבסביבההוראה'בנושאמוכנותעלדיווחוהמוריםמןשלישרק.

עד45%-כשלבינייםבשיעורימוכנותעלדווחהנושאיםשארועל,'לשונית-רבאותרבותית

תחושתעלשדיווחוהמוריםשיעוריפיעלהנושאיםמדרגכיעולהמכאן.המוריםמן60%-כ

במהלךםהכללתעלשדיווחוהמוריםשיעוריפיעלהנושאיםלמדרגדומהוראההלמוכנות

השוניםבנושאיםמוכנותעלהמדווחיםהמוריםשיעורי,עקביבאופן,ברם.ההכשרהלהוראה

ההכשרהתוכניותבהנושאהכללתעלהדיווחמשיעורינמוכים דומיםדיווחשיעורימחוץ,

אחרבוכןפערקטןבלבדבנושא'מעק'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

לאחשוואףיותרהמוריםממחציתשכנמצא–איטליה,ספרד,איסלנד,אוסטריהויפןצרפת,

איסלנדובאם.הליבהשנייםמארבעתנושאיבמוכנותלפחות אפשרצרפתאיטליה,ספרד,

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

בנושאמוכנותעלדיווחוהמוריםמןכרבערקבאוסטריהוביפן.כךאיןהדבר(,24 תרשים)

'לשונית-רבאותרבותית-רבבסביבההוראה' בשיעורימוכנותעלדווחהנושאיםשארועל,

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

נרשמהשונותגדולהביןמדינות:פחותו',הטרוגניתבכיתההוראה'בנושאמוכנותעדריהעל

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

מתוך21)הללוהמדינותבכלכמעטעדרמוכנותבנושאזה.ייווחועלההאמירויותהערביותד

תחושתעדריהכלומר,דרכםבראשיתמוריםעלרקמסתכליםכאשרתקףנותרהנתון(25



56 
 

30-ב,זאתלעומת.המוריםוכללדרכםבראשיתמוריםיןבבעיקרהדומהזהבנושאמוכנות

רכיולצבתקשובשימוש'בנושאמוכנותעדריהעלמהמורים50%-מיותרדיווחומדינות

עדריהכלומר,דרכםבראשיתמוריםעבורבתקףהנתוןהללומהמדינות4-ברקאך',הוראה

ותיקיםמוריםשלנחלתםבעיקראוהבנושאהמוכנותתחושת גםקשורהדברכיסביר.

בשנים(יותרמעמיקגםוכנראה)יותררחבהיקףבמוריםבהכשרתנכללשהנושאעובדהל

.האחרונות

עלשתחושתהמוכנותשלמוריםבבתיספרדובריערביתגבוההנמצאישראלי-פניםבמבט

-כביניהםעומדיםעלוהפערים(,32 לוחמזושלעמיתיהםבבתיספרדובריעברית)פירוב

הליבההקשוריםלפדגוגיהודרכיההוראהשלהמקצועותשהםמלמדים)לעומתבנושאי6%

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

ו השונים(, כהשפה כ15%-על 30%-עד הנושאים. מגזריביותרהגדולהפערבשאר בין

שלוהלמידהההתפתחותאחרמעקב'בנושאנרשםשלהמוריםבתחושתהמוכנותהשפה

(.עבריתדובריבתיספרב49%לעומתערביתדובריבתיספרב77%')תלמידים

 בהוראה  לעבודהחלו כאשר  : שיעורי המורים שציינו כי חשו מוכנים בנושא32 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,שיעוריהמדווחיםעל32.זהעדרמוכנותבנושאיאלושדיווחועלהםשלשיעור

יםהמדווחקרבעדרמוכנותמיה 12%רק–כללבהכשרתםהםהנמוכיםביותרנהנושאכי

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

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

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

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

כימכלולהממצאיםמ הצורךבנושאיםעיד לאמוכניםדי מוריםחשו שיעורלאמבוטלשל

למקצועמסוימים הצטרפותם עם בנושאים ובעיקר רב', בסביבה -הוראה רבתרבותית -או

הוראה'ו'לשונית אם'שימושבתקשובלצורכי מהמורים50%-מיותרכללהמורים)קרבמ,

ה על ידיווחו ואם אלו( בנושאים מוכנות מעדר נכללקרב הנושא כי שדיווחו המורים

                                                           
32
"היעדרמוכנות"הואהערךהמשליםשלמישדיווחעל"מוכנות",כלומרמישבחרבאפשרויותהתשובה"כלל

בקרבהמוריםשציינוכירקבעבורכלנושא,הנתוןעלאודותהיעדרמוכנותמחושב."במידהמועטהאו"לא"
.נושאנכללבהכשרתםה
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)כ ה30%-בהכשרתם על דיווחו בנושאימהם גם נושא(. בכל מוכנות התנהגות'עדר

הכיתה וניהול שיעו,'התלמידים ניכר ר בהכשרתם נכלל המוריםשהנושא עלידמקרב ווחו

מעקבאחרההתפתחותוהלמידהשל'עדרמוכנות.לצדנושאיםאלוראוילצייןכיהנושאיה

המוריםבכיתות–'התלמידים וחשובלתפקוד פחותבהכשרותמורים–נושאמרכזי נפוץ

ב ההשוואהבישראל נמוך,OECD-לממוצע מוכנותבנושא המדווחיםעל יחסיתוגםשיעור

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

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

עללבהשוואה מצביעים אלו ממצאים ערבית. דוברי ספר בבתי עמיתיהם בהכשרותשכך

ל לעילמורים שצוינו בנושאים לשיפור מקום רב')יש בסביבה רב-הוראה או -תרבותית

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

,ארוכהיותרשלממש,אושלחלופיןנדרשתהתנסות,('ההתפתחותוהלמידהשלהתלמידים

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

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

,בהכשרתם ועל מוכנות גבוהה יחסית המורים של בנושא בזה לממוצעהשוואהבישראל

וכןהשונותהרבהביןתלמידיםבישראלברמתההישגיםהלימודייםנוכח.לOECD-מדינותהב

 זה נושא התלמידים, הרקעשל חשיבותבמאפייני לשיםעליומרכזיתוהואבעל הראוי מן

לצייןלחיובאתאפשרכךלעףנוסבתהליכיההכשרהשלמורים.דגשולייחדלומקוםנכבד

מ של הגבוהה והמוכנות המקצועניםתכברים ובשל , עיקר נכללמיבקרב שהנושא

בהכשרתם.

 והקשר לוותק בהוראהכניסה למקצוע העם תחושת מוכנות 

 מוריםבראשיתדרכם דיווחי משוויםבין המוריםכאשר תחושתלדיווחי על יותר הוותיקים

מצטיירתתמונה המקצוע, כניסתםבשערי עם בנושאיםהשונים, להוראה המוכנותשלהם

מעורבת.במרביתהנושאיםתחושתהמוכנותשלמוריםבראשיתדרכםדומהלזושלמורים

 קרי ותיקים, אםבכלללכלהיותר5%שלפעריםקטניםנרשמו במיעוטהנושאיםנרשמו.,

:תחושתהמוכנותשלמוריםותיקיםגבוההבמקצתמזו10%-פחותמ-קליםבלבדפערים

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

,ואילותחושתהמוכנותםמלמדיםהשלחלקמהמקצועותש,בהתאמה(72%לעומת78%)

למידהכישוריהוראתשלמוריםותיקיםבנושא'שלמוריםבראשיתדרכםגבוההבמקצתמזו

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

בתחושתהמוכנותנרשםרקבנושא' פערגדולומשמעותי לעומתזאת, שימושבהתאמה(.

שבו'הוראהלצורכיבתקשוב ), דרכם בראשית מורים של המוכנות גבוהה65%תחושת )

  בלבד(.40%הרבהמזושלמוריםותיקים)ב
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 חוללות עצמיתמסוגלות ותחושת  .8

והביטחוןהיאעצמיתחוללות המסוגלות למוריםאשרשלו.ביכולותלאדםשישתחושת

מתייחסתעצמיתההחוללות המשימותאתלבצעיכולתםדברבלתפיסתם כרוכותהמגוון

בעבודתם במהותןחלקתנעצמיתחוללותטאליסבמחקר. הדומות קטגוריות לארבע

)רלקטגוריותשלפרקטיקותההוראה עצמיתחוללות:(פרקטיקות הוראה 9.1 פרק -תתאו

)בניהול ולרסן–(Classroom managementכיתה לימודית אווירה ליצור ביכולת כלומר

ה ללמידהמהתנהגויות )עצמיתחוללות;פריעות –(Instructionבהוראה ביכולתכלומר

והערכה הוראה פרקטיקות מעורבותעצמיתחוללות;להשתמשבמגוון התלמידיםבקידום

) ביכולת–(Student engagementבלמידה רגשיתכלומר תמיכה לתלמידים לספק

ליצור וכן וקוגניטיבית, בלמידהענייןאצלם מעורבותם את עצמית;ולהגביר וחוללות

) מתקדמות וב,(Enhanced activitiesבפעילויות באמצעותעיקר ללמוד לתלמידים לסייע

לביןעצמיתחוללותביןחיוביקשרקייםכייםמלמדיםמחקר.שימושבטכנולוגיהדיגיטלית

המוריםתדירותהשימושבפרקטיקותהרלוונטיות ואיכותההוראהשל יישומן אופן , ולשני,

התלמידקשראלוהיבטים של למוטיבציה התלמידיםהן )ויחס ולביתיםללמידה למקצוע

 והן שניהםהלימודייםההישגיםלרמתהספר( ירתוצ)ולידעהנרכשבטווחהקצרוהארוך(,

מוריםהמפגיניםתחושתחוללותעצמיתגבוההנוטיםעולהממחקריםכיעוד.למידהחיוניים

הלותמחויבותרבהיותרלתפקידםולהציגעמידותגבוהלהיותיותרשבעירצוןמעבודתם,לג

מעידיםעלחשיבותהחוללותהעצמיתלרווחתהמורה.כלאלה–ונשירהבפנישחיקה

 תחושת מסוגלות בביצוע פרקטיקות שונות .8.1

טאליסבמ חקר נשאלו מידההמורים שונותבאיזו הוראה פרקטיקות לבצע יכולים הם

 בכיתתם. שהדיווח 33לוח ו25 תרשים)להלן ( תחושתלשיעורמתייחס בעלי המורים

שציינוכיביכולתםלבצעאתהפעילות"דיהרבה"או"הרבהמיחוללותעצמיתגבוהה,קרי

 גבוההמאוד". עצמית חוללות על דיווחו מורים הבאות הקטגוריות משלוש אחת בכל

'הוראה'כניהול':95%-עדכ80%-בשיעוריםשלכ ברם,ויתה', 'קידוםמעורבותבלמידה'.

 לכמחצית )מרק 52%המורים גבוהה עצמית חוללות תחושת לתלמידיםב( לסייע יכולתם

.ללמודבאמצעותשימושבטכנולוגיהדיגיטלית

ז'90%-מליותר,בישראל כיתות -ממורי בט' גבוהה מסוגלות תיכולתחושת להבהיר'ם

התנהגותהמורהמצפהמהם 94%)'לתלמידיםלאיזו כשהתלמידים'(, לספקהסברחלופי

(.על92%)'שהםיכוליםלהצליחבלימודיםלגרוםלתלמידיםלהאמין'(ו93%)'אינםמבינים

מן90%-כל80%-כדיווחוביןהנוספותהפרקטיקותבמרביתתחושתחוללותעצמיתגבוהה

דיווחועלתחושתחוללותגבוההב'שימושבמגווןאסטרטגיותהערכה'.75%-המורים,ו

רוב שלמוריםבמדינותה,עלפי ישראלדומהלזו -תחושתהחוללותהעצמיתבקרבמורי

OECD. פערים עצמית חוללות תחושתבתחושת ישראל למורי פרקטיקות: במספר ניכרו

לעוררמוטיבציה'ובעיקרביכולתם,למידהמעורבותבמסוגלותרבהיותרבהיבטיםשלקידום

לגרוםלתלמידים',בהתאמה(,68%לעומת78%)'בתלמידיםהמגליםענייןמועטבלימודים

שהםיכוליםלהצליחבלימודים ו85%לעומת92%)'להאמין בהתאמה( לעזורלתלמידים',

למוריישראלתחושתלצדזאת,,בהתאמה(.81%לעומת86%)'להכירבערכהשלהלמידה

,,בהתאמה(80%לעומת74%)'שימושבמגווןאסטרטגיותהערכה'במסוגלותנמוכהיותר

)-ב בכיתה' ההוראה אסטרטגיות 80%'גיוון בהתאמה(,85%לעומת ב, יכולתם'ובעיקר

דיגיטלית בטכנולוגיה שימוש באמצעות ללמוד לתלמידים 52%)'לסייע ,67%לעומת

 רקפרקטיקותבתחושותהמסוגלותבהתאמה(. נמוכותלא ישראל מורי של בהשוואהאלו

תהמסוגלותותחושלבהשוואהאלאגם,OECD-מוריםבמדינותהלשיעוריםהמקביליםבקרב

בשארהפרקטיקות.
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  פעילויותעל תחושת מסוגלות גבוהה בביצוע  שדיווחו המורים שיעורי: 25 תרשים

I.2.20,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

 על תחושת מסוגלות גבוהה בביצוע פעילויות  : שיעורי המורים שדיווחו33לוח 

 פרקטיקות הוראה
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

ה
ת
כי
ל 
הו
ני

להבהיר לתלמידים לאיזו התנהגות אני  

 מצפה מהם
94% 91% 95% 92% 

לגרום לתלמידים להישמע לכללי 

 ההתנהגות בכיתה
87% 89% 85% 91% 

 90% 82% 85% 84% הפרעות בכיתהלרסן 

 89% 80% 83% 82% להרגיע תלמיד מפריע או רועש

ה
א
ר
הו

לספק הסבר חלופי כשהתלמידים אינם  

 מבינים
93% 92% 93% 94% 

 94% 88% 88% 90% לנסח שאלות טובות לתלמידים

 83% 79% 85% 80% לגוון את אסטרטגיות ההוראה בכיתה שלי

 85% 70% 80% 74% אסטרטגיות הערכהלהשתמש במגוון 

ת 
בו
ר
עו
מ
ם 
דו
קי

ה
ד
מי
ל
ב

 

לגרום לתלמידים להאמין שהם יכולים 
 להצליח בלימודים

92% 85% 91% 93% 

לעזור לתלמידים להכיר בערכה של 

 הלמידה
86% 81% 84% 91% 

 81% 78% 81% 79% לעזור לתלמידים לחשוב בצורה ביקורתית

המגלים עניין לעורר מוטיבציה בתלמידים 

 מועט בלימודים
78% 68% 74% 88% 

פעילויות מתקדמות: לסייע לתלמידים ללמוד 
 באמצעות שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית

52% 67% 48% 61% 
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(,מוריםבבתיספרדובריערביתמדווחיםעלתחושתחוללות33לוח ישראלי)-במבטפנים

ניכרים הפערים עברית. דוברי ספר בבתי עמיתיהם של לזו דומה או יותר גבוהה עצמית

עיקרב הפרקטיקות: 'בשלוש מוטיבציה מולעורר עניין המגלים בלימודים'בתלמידים עט

בהתאמה(,74%לעומת88%) אסטרטגיותהערכה', ,70%לעומת85%)'שימושבמגוון

ו בהתאמה( באמצעות ללמוד לתלמידים דיגיטלית'סיוע בטכנולוגיה לעומת61%)'שימוש

,בהתאמה(.48%

ל הקודם המחקר מחזור החוללותהנוכחימחזורבין בתחושת ממש של שינויים חלו לא

מוריםבישראלהעצמית של ירידהבשיעור. במספרמדינותנרשמה המוריםילעומתזאת,

הפרקטיקות) תחושתמסוגלותעצמיתגבוההבכל על שדיווחו בצרפת,הדבר בעיקר ניכר

 בברומניהובסלובקיה(, )אחרותמדינותואילו עליותחדותבשיעוריםאלו יפן,בצ'כיה,בחלו

 הולנד(.בקוריאה,וב

 לות והקשר לוותק בהוראהתחושת מסוג .8.2

ותיקים מורים מרביתהפרקטיקותנמצאשתחושתהחוללותהעצמיתשל בעבור בישראל,

,אםקיימים,עלפירובהפערים.(34 לוחו26 תרשים)גבוההמזושלמוריםבראשיתדרכם

ריסוןהפרעותניהולכיתה)הנוגעותל,וניכריםבחלקמפרקטיקות10%עד5%-עומדיםעלכ

חוסינ)והערכההוראהל(,לגרוםלתלמידיםלהישמעלכלליההתנהגותבכיתהיכולת,בכיתה

לתלמידים טובות הערכה,שאלות אסטרטגיות במגוון בלמידהשימוש מעורבות ולקידום )

.(להכירבערכהשללמידהויכולתלסייעלתלמידיםלחשובבצורהביקורתית)

 – פעילויותעל תחושת מסוגלות גבוהה בביצוע  שדיווחו המורים שיעורי :26 תרשים
 ט' ישראל-בפילוח לפי ותק בהוראה בקרב מורי כיתות ז'

 
I.2.20,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 
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ה מדינות בממוצע בעיקרOECD-גם ניכרו העצמית המסוגלות בתחושת הפערים ,

)ריסוןהפרעותבכיתה,לגרוםלתלמידיםלהישמעלכלליההתנהגותבפרקטיקותניהולכיתה

 מרעיש( או מפריע תלמיד להרגיע והערכהבובכיתה, הוראה פרקטיקות במגוון שימוש

הולםאתממצאזה.)להשתמשבמגווןאסטרטגיותהערכה,לנסחשאלותטובותלתלמידים(

שימושבפרקטיקותאלוהשיתדרכםעלתדירותבראמוריםבדיווחימוריםותיקיםוהפערים

ניהולכיתה.פרקהזמןהמוקדשלהזמןמהשיעורהמוקדשלהוראהולמידהלעומתפרקועל

ה מדינות שיש פערים בהן ניכרים ותיקים מורים למוריםבין דרכם בתחושתבראשית

.לעומתזאתשבדיה,אוסטרליהוהולנדהןיפן,החוללותהעצמית הבדליםכמעטלאנמצאו

טורקיה,בולגריה,מלטהודרוםאפריקה.ב

 –על תחושת מסוגלות גבוהה בביצוע הפעילויות  שדיווחו המורים : שיעורי34 לוח
 בפילוח לפי ותק בהוראה 

 פרקטיקות הוראה
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 ניהול כיתה

להבהיר לתלמידים לאיזו 

 התנהגות אני מצפה מהם

 93% 92% 88% 92% מורים בראשית דרכם

 92% 95% 92% 95% מורים ותיקים

לגרום לתלמידים 
להישמע לכללי 

 ההתנהגות בכיתה

 84% 79% 83% 80% מורים בראשית דרכם

 93% 87% 90% 89% מורים ותיקים

 85% 75% 78% 77% מורים בראשית דרכם לרסן הפרעות בכיתה

 91% 85% 87% 87% מורים ותיקים

להרגיע תלמיד מפריע או 

 רועש

 86% 75% 77% 78% מורים בראשית דרכם

 90% 81% 85% 84% מורים ותיקים

 הוראה

לספק הסבר חלופי 
 כשהתלמידים לא מבינים

 96% 91% 91% 92% מורים בראשית דרכם

 93% 94% 92% 94% מורים ותיקים

לנסח שאלות טובות 
 לתלמידים

 93% 79% 85% 82% מורים בראשית דרכם

 94% 91% 88% 92% מורים ותיקים

לגוון את אסטרטגיות 

 ההוראה בכיתה שלי

 85% 77% 82% 79% מורים בראשית דרכם

 83% 80% 85% 81% מורים ותיקים

להשתמש במגוון 
 אסטרטגיות הערכה

 84% 63% 75% 68% מורים בראשית דרכם

 85% 73% 81% 76% מורים ותיקים

 קידום מעורבות בלמידה

לגרום לתלמידים להאמין 
שהם יכולים להצליח 

 בלימודים

 94% 87% 84% 89% מורים בראשית דרכם

 92% 93% 86% 93% מורים ותיקים

להכיר לעזור לתלמידים 

 בערכה של הלמידה

 90% 76% 77% 80% מורים בראשית דרכם

 90% 87% 82% 88% מורים ותיקים

לעזור לתלמידים לחשוב 

 בצורה ביקורתית

 76% 71% 77% 72% מורים בראשית דרכם

 82% 80% 81% 80% מורים ותיקים

לעורר מוטיבציה 

בתלמידים המגלים עניין 

 מועט בלימודים

 86% 70% 64% 74% דרכםמורים בראשית 

 89% 75% 69% 79% מורים ותיקים

 פעילויות מתקדמות

לסייע לתלמידים ללמוד 
באמצעות שימוש 

 בטכנולוגיה דיגיטלית

 66% 53% 68% 56% מורים בראשית דרכם

 60% 47% 67% 50% מורים ותיקים
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ב ישראל המסוגלות תחושת יותר בקרבגבוהה דרכם בראשית למוריםבהשוואהמורים

,בהתאמה(.ממצאזהאיננו50%לעומת56%)'גיטליתשימושבטכנולוגיהדי'ברקותיקים

 בהתחשב מפתיע 'שבעובדה הוראההנושא לצורכי בתקשוב בהכשרה'שימוש יותר נפוץ

מוריםבראשיתדרכם 77%)ובהשכלההפורמליתשל ל( ותיקיםבהשוואה (.52%)מורים

וא המנם מדינות OECD-בממוצע נמצא לא ביניהם מסוגלות בתחושת שימוש'בפער

ניו,(6%)צ'כיהבישראלנרשםבמהפערהקיים',אךפערדומהאוגדולבטכנולוגיהדיגיטלית

(.11%(ווייטנאם)10%)נורבגיה(,8%והולנד)יפן(,7%זילנד)

בישראלנמצא הבדליםבין ו מגזרי .(34 לוח)השפהשני עבריתתחושתבבתי ספרדוברי

וזאתעלפירובהחוללותהעצמיתשלמוריםבראשיתדרכםנמוכה מזושלמוריםותיקים,

בכללישראלוגםבהבהרתהתנהגותמצופהוביכולתלעוררמוטיבציהצוינובכלהפעילויותש

ענייןבתלמידים המגלים בבתי זאת, לעומת בלימודים. תחושתמועט ערבית דוברי ספר

רובהחוללותהעצמיתשלמוריםבראשיתדרכםדומה לזושלמוריםותיקים,למעטעלפי

תבכיתה,להישמעהולכיתה)ריסוןהפרעונמוכהיותרבנוגעליכולותשלניתחושתמסוגלות

ביקורתית(. בצורה לחשוב לתלמידים )עזרה בלמידה מעורבות וקידום ההתנהגות( לכללי

 דרכם בראשית מורים השפה, מגזרי בשני בשימושמגלים יותר גבוהה מסוגלות תחושת

בטכנולוגיהדיגיטלית.

 המוריםעל: קשר בין תחושת חוללות עצמית למאפייני -מבט

בממוצעמדינותה כמו OECD-בישראל, בין נמצאקשרחיובי היקףהמשרהותקבהוראהו,

תלוייםמסבירים)משתנ תחושתהחוללותהעצמיתהכוללתשלוים/בלתי המורהלבין של )

 קרי מוסבר/תלוי(, ו)משתנה יותר ותיקים בעלימורים להיות נוטים מלאה במשרה מורים

 עצמית חוללות יותרתחושת לגבוהה ובהשוואה במקצוע דרכם בראשית מוריםלמורים

בהתאמה חלקית, במשרה הקשר.המועסקים בבחינת כי לציין עלבקרהנעשתהיםיש

תלמידיםעםצרכיםמיוחדים,י(וכיתתיים)גודלכיתה,שיעורמשתנירקעאישיים)גיל,מגדר

 תלמידים שיעורי לתפיסת נמוכים הלימודיים –"משיגים-תת"להלן–וריםהמשהישגיהם

רלצבירתושהדברקשסביר(.קשריםעםמאפייניםאלויפורטובהמשך.מחונניםותלמידים

משתניםאלוקשוריםזהבזה,.מהיקףהמשרהוהןמקצועהןמוותקבהנגזרניסיוןבהוראה,

ותיקים מורים בקרב יותר גבוה מלא בהיקף הוראה במשרת האוחזים שיעור ,הםש,שכן

מועסקיםבמשרהמלאהצובריםמוריםשתחושתחוללותעצמיתגבוההיותר.בעלי,כאמור

ל בהשוואה יותר רב תמיניסיון חיוביות התנסויות וצבירת חלקי, בהיקף ורמתשמועסקים

חשובלהדגישכיהקשרביןכלאחדמןהמשתניםהמסביריםלתחושתמסוגלותגבוההיותר.

מובהקעצמיתהחוללותהלתחושתהללו , המשתנההשניעלתתביקורתש שמּו לאחרגם

 .אשרמוחזקקבוע
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 פרקטיקות הוראה והערכה  .9

 יותר,מאתגרתותובעניתמבעבר.מצופהממוריםוממנהליםדינמיתההוראהבעידןהנוכחי

ב ולפתח להתאים לכללרציפותלחדש, לאפשר כדי וזאת שלהם, אתפרקטיקותההוראה

 והמיומנויות הידע את לרכוש שתלמידיהם יזדקקו העבודהלהם ובשוק הבוגרים בחייהם

חשובביותרנגזרשמכךבחינוך.במחקרטאליסרואיםבמוריםובמנהליםמומחים33עתיד.ב

פרקטיקותשלהםבמהלךאםוכיצדמוריםומנהליםמשתמשיםבידע,במיומנויותובהדולמד

שיפורנוסףבהיבטיםאלו.לעבודתם,והאםהםרואיםמקוםלהתפתחותו

םהמיישםבכיתהבפרטואפרקטיקותההוראהוההערכהשהשלבכללוהאיכותשלהמורה

יםהחשוביםהמשתנ הספר בית להצלחת החינוך.ביותר המשתנים34,35ומערכת מרבית

 רובעלהפרקטיקותשהמוריםההביתספרייםהקשוריםלהישגי תלמידיםמשפיעיםעלפי

 הלמידה. על גם משפיעים ובכך מפעילים הלמידהלשם להשתמשקידום נדרשים מורים

 הוראה בפרקטיקות מלואוהערכה את ולמצות התלמידים הישגי את לשפר בהן שיש

כלכלי,שפתהאם,סטטוס-יתהפוטנציאלשלהם,ללאקשרלמאפייניהרקעשלהם)רקעחבר

 וכדומה(. לספקעלייה המורים על אלו, פרקטיקות של ואפקטיבי מושכל ליישום מעבר

מעצבת בהערכה ביטוי לידי שיבוא תוצאותיו ועל הלמידה תהליך על משוב לתלמידיהם

בסופושלתהליךהלמידה)מסכמתבהערכהו(במהלךתהליךהלמידהעלתהליךהלמידה)

.שונהעלידיאנשיםשוניםדרךנתפסב"הוראהאיכותית"בשדההחינוכיהמושג.(יווצרתעל

כלשכןלא,והממדיםהמרכיביםאותוםמההואמסמלומהבשאלההסכמהידילהגיעלקשה

קידוםהישגיתלמידיםגוןמדדיםכבנוגעאליועלסמךלהסיקאפשר,אךלמדודאותוקשה

מתקדמות.הוראהוהערכהפרקטיקותשליישוםוכןוהמוטיבציהללמידה,

למדודמההמוריםעושיםבכיתות.נועדומחקרטאליסמבוססעלמגווןמדדיםמשלימיםש

כיצדהםמלמדים המוריםמתבקשיםלתאר באיזופרטולאגבהתייחסותלכיתהאקראית,

שונות והערכה הוראה בפרקטיקות משתמשים הם פרקתדירות המוקדהזומה שמן

.לפעילויותשונותבכיתה

 פרקטיקות הוראה .9.1

 הפרקטיקות הן ההוראה פעולות והעושהשהמורה תלמידיו עם בכיתה שבהן הואדרכים

לסווגאתפרקטיקותאפשר.במחקרטאליסתואורושידעאוליצואפשרויותלרכהםלןמזמ

 האפקטיביות –ההוראה חיובי בקשר שנמצאו ירלתוצאלו קטגוריות–הלמידה לארבע

) כיתה ניהול פרקטיקות לכךClassroom managementעיקריות: שתורמות פרקטיקות ,)

) לתלמידים ומובנת ברורה פרקטיקותClarity of instructionשההוראה ,)

ידע של והבניה משמעותית למידה ומקדמות המעודדות פעילקונסטרוקטיביסטיות באופן

(Cognitive activation,)וכןפעילויותמתקדמותהנשענותעלפרויקטיםמורכביםו/אוארוכים

(Enhanced activities.)

פר פירוט, סביבתקביתר להבטיח כדי נוקטים שהמורים הפעולות הן כיתה לניהול טיקות

)ו הזמן במשאבי ומיטבי יעיל ושימוש מסודרת למידה השיעור.במשאבים במהלך אחרים(

שהמורהנוקטפעולותפירושןלתלמידיםומובנתברורהשההוראהלכךשתורמותפרקטיקות

                                                           
33
 OECD (2018), Teaching for the Future: Effective Classroom Practices To Transform Education, OECD

Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264293243-en. 
34
 OECD (2005), Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Paris, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264018044-en. 
35

 Hattie, J. (2009), Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, 
Routledge, London 
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ללמוד צפויים הם מה לתלמידים קודמיםושמבהירות לנושאים קשור החדש הנושא כיצד

 ולחייהם, נלמדו שכבר הלמידהוכן של הנלמד.,שיקוף וסיכום נלמד החומר אכן כי וידוא

קפר פעילויות כוללות משמעותית למידה לקידום קונסטרוקטיביסטיות המצריכותטיקות

.עלפירובהללוניתניםהערכה,שילובויישוםשלידעמצדהתלמידיםכחלקמפתרוןבעיות

מזמנות מתקדמות פעילויות מורכבות. בעיות פתרון או שיתופית עבודה של בהקשר

לעיתיםשםלתלמידיםאפשרותלעבודהעצמאיתל הממושךמהכנתפרויקט, שימושצריך,

בכליםכגוןטכנולוגיותמידעותקשורת.

תדירותהםמיישמיםפרקטיקותהוראהשונותבכיתתם.באיזובמחקרטאליסנשאלוהמורים

 המורים שיעור על דיווח הפרקטיקותשדיווחולהלן את מיישמים הם "לעיתיםכי הללו

) "תמיד" או "תשובהאפשרויותארבעתוךמקרובות" "פעםאףכמעטאופעםאף: מידי",

 תרשים)OECD-בהשוואהלממוצעמדינותהבכללישראל("תמיד"ו"קרובותלעיתים","פעם

(.35 לוחבפילוחלפימגזרשפה)(וכן27

 הגבוה בתדירות הוראה פרקטיקות מיישמים הם כי שדיווחו המורים שיעורי: 27 תרשים

I.2.1,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

עם בישראל ביותר הנפוצות ההוראהנמנותהפרקטיקות לבהירות שתורמות ,פרקטיקות

להסבירו(89%)הסברכיצדנושאחדשקשורלנושאשכברנלמדלספקמתוכןהןהשכיחותו

מהלמידה הציפיות את 86%)לתלמידים להוראה(. התורמות פרקטיקות של מיעוט רק

)בעיקרתרגולמשימותדומותעדOECD-ברורהומובנתשכיחותיותרבישראלמבמדינותה
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וכןהסברכיצדנושאחדשקשורלנושא,שהמורהמוודאשכלהתלמידיםהבינואתהחומר

נלמד( ה.שכבר מדינות ובממוצע בישראל יחסית דומים השיעורים הפרקטיקות -בשאר

OECD פרקטיקותאלו משוםאחרותבעיקרהשכיחותיותרמשתורמותלבהירותההוראה.

" שהן רבה משמעות ולכך )נוחות(, ליישום יותר וקלות )יעילות( זמן פחות נוכחלגוזלות"

ו/או חומר של יותר גדולים היקפים ללמד רבות, במדינות המורים, מן הגוברות הדרישות

ללמדבכיתותהטרוגניותמבחינתהרכבהתלמידים.

גם פרקטיקות כיתה לניהול ובעיקר בישראל, מאוד השכיחות לכללידרישה להישמע

) להקש85%ההתנהגות ובקשה )י( המורה לדברי (83%ב כל. המורים, דיווחי פי על

) בישראל יותר שכיחות הכיתה ניהול בנושא 70%הפרקטיקות ה85%עד מבמדינות )-

OECDשימושבתדירותרבהבפרקטיקותלניהולכיתהנובעמצורךשל(.70%-עדכ60%-)כ

של-איואםבשלחוזרותונשנותמצדתלמידיםהמורים,אםבשלהפרעות המורההצלחתו

אווירהלימודית,כךשנדרשלחזורעלהפעולהשובושוב.מענייןלצייןכיאףשבישראלליצור

-מדינותהממוצעהמוריםמדווחיםעלשימושתדירבפרקטיקותלניהולכיתה,אףיותרמב

OECDהמדינותמוצעמןישראלל,הדיווחיםעלמשמעתדומיםבי-OECD(.16 לוח)

כיהםמיישמיםיםמדווח–רקכשלישועדמחציתלכלהיותר–שלמוריםיחסיתשיעורנמוך

 גבוהה עלבתדירות הדיווח שיעורי רוב פי על משמעותית. למידה לקידום פרקטיקות

 בישראל יותר נמוכים דווקא משמעותית למידה לקידום כ10%-בכפרקטיקות 15%-עד

משיOECD-מדינותהבהשוואהל מתן דיווחדומיםעל פתרון)למעטשיעורי להן מותשאין

 מאליו(. נחשבותתובעניותומורכבאלופרקטיקותמובן שותיותר, בשלהעובדהשהןייתכן

 התוכן. לתחום האחרות, מהפרקטיקות יותר אף לצייןקשורות, המדינותעםכימעניין

הבולטותבשיעורידיווחגבוהיםעלתדירותהשימושבפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותית

ש מדינות נמנות שלהן החינוך וימערכות גבוהים: בהישגים ידועות אטניאינן קולומביה,ם,

 איחודהאמירויותהערביות.ו)בואנוסאיירס(גנטינהאר

פרויקטשנדרשלפחות הפרקטיקההנדירהביותרבישראלהיאפעילותמתקדמתשלמתן

)רק להשלימו לעומתשיעור28%שבועכדי יישומהבתדירותגבוהה, על מהמוריםדיווחו

שיעוריהדיווחעלפעילויות ויקטים(.טכפולשלמדווחיםעלשימושבתקשובבהכנתפרעכמ

ה מדינות ובממוצע בישראל פחות .דומיםOECD -מתקדמות נפוצות מתקדמות פעילויות

שהןמצריכותמשאביםנוספים)דוגמתתקשוב(וכןמיומנויותשלשימושבהם,שוםכנראהמ

 ההוראה. ברצף שילובן של ומורכב מוקפד תכנון כךנוסףלצד מעל מוכנות צדנדרשת

 תאחריותעלהלמידהומיומנויותשלתכנוןלמידה.קבלכגוןהתלמידיםלפעילויותאלו,

בכלזאת,מגזריהשפהשניבעיקרהבאףשהתמונהדומה–(35 לוח)ישראלי-במבטפנים

דובריבתיספרבבתיספרדובריערבית,בהשוואהל:נמצאוהבדלים,ולהלןהניכריםשבהם

עברית,נפוצותיותרהפרקטיקותהבאות:מתןפרויקטיםשנדרשלפחותשבועכדילהשלימם

42%) )23%לעומת ההוראה בתחילת מטרות הצבת בהתאמה(, 90%, ,75%לעומת

,73%לעומת84%תרגולמשימותדומותשהמורהבטוחשכלהתלמידיםהבינו)בהתאמה(,

.לעומתזאת,,בהתאמה(74%לעומת83%בשיעור)והרגעתתלמידיםמפריעיםבהתאמה(

פתרון להן שאין משימות מתן הבאות: הפרקטיקות יותר נפוצות עברית דוברי ספר בבתי

) מאליו 37%ברור בהתאמה27%לעומת בכיתה, ההתנהגות לכללי להישמע ודרישה )

(.בהתאמה,80%לעומת87%)
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 בתדירות גבוהה הוראה פרקטיקות מיישמים הם כי שדיווחו המורים : שיעורי35 לוח

 פרקטיקות הוראה
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

ה
ת
כי
ל 
הו
ני

אני דורש מהתלמידים להישמע לכללי  
 ההתנהגות בכיתה

85% 71% 87% 80% 

אני מבקש מהתלמידים להקשיב למה שאני 

 אומר
83% 70% 83% 83% 

 83% 74% 65% 77% אני מרגיע תלמידים שמפריעים בשיעור

כשהשיעור מתחיל, אני דורש מהתלמידים 

 להירגע במהירות 
70% 61% 68% 74% 

ה
א
ר
הו
ה
ת 
רו
הי
ב

 

אני מסביר כיצד נושא חדש קשור לנושא 

 שכבר נלמד בכיתה
89% 84% 89% 90% 

 91% 84% 90% 86% אני מסביר לתלמידים מה אני מצפה שילמדו

 90% 75% 81% 79% אני מציב מטרות בתחילת ההוראה

אני נותן לתלמידים לתרגל משימות דומות 

עד שאני בטוח שכל התלמידים הבינו את 
 החומר

76% 68% 73% 84% 

 74% 71% 74% 72% אני מציג סיכום של החומר שנלמד לאחרונה

אני נותן משימות מחיי היומיום או מעולם 

העבודה כדי להדגים כיצד הידע החדש 
 שימושי

71% 74% 72% 70% 

ה 
ד
מי
ל
ם 
דו
קי

ת
תי
עו
מ
ש
מ

 

אני נותן משימות הדורשות מהתלמידים 
 לחשוב באופן ביקורתי

49% 58% 48% 51% 

אני מבקש מתלמידים לבחור את הדרך 

 לפתרון משימות מורכבות בעצמם 
35% 45% 35% 37% 

בקבוצות אני מבקש מהתלמידים לעבוד 
קטנות כדי להגיע לפתרון משותף לבעיה או 

 למשימה

35% 50% 35% 35% 

 27% 37% 34% 34% אני נותן משימות שאין להן פתרון מובן מאליו

ת 
לו
עי
פ

ת
מ
ד
ק
ת
מ

 

אני מאפשר לתלמידים להשתמש בתקשוב 
 כשהם מכינים עבודות או פרויקטים בכיתה

52% 53% 52% 52% 

פרויקטים שכדי אני נותן לתלמידים 
 להשלימם נדרש לפחות שבוע אחד

28% 29% 23% 42% 

16תוךמ שהפרקטיקות המורים עליהן נשאלו הנוכחי, המחקר במחזור פרקטיקות6יש

בבחינתהשינויביןמחזוריהמחקרנמצאבמחזורהמחקרהקודם.גםעליהןהמוריםנשאלוש

היישוםשלארבעפרקטיקות.העלייהעלייהבתדירותבישראלנרשמה2018עד2013-שמ

הבולטתוהמשמעותיתביותרהיאבפעילותהמתקדמתשימושבתקשובלהכנתעבודהאו

:פרויקט יישושיעור של מה פרקטיקה זו גבוהה בתדירות שולש ,52%-ל19%-)מכמעט

 של עלייה ונרשמה ה–33%בהתאמה(, הגדולה עלייה לביותר המדינותבהשוואה כל

 מ27-ב,למעשהבמחקר.שהשתתפו המחקר31תוך מחזורי בשני שהשתתפו המדינות

 במגמתעולמית, כךשמדובר זו, נרשמהעלייהבתדירותהשימושבפרקטיקה ניכרתוהיא

 שבדיהורומניה)בכולן וגםבפינלנד, יעלינרשמהכאמורבישראל שינויויותר(.30%השל

זה מקובישראלבולט את הממשקף של המרכזי ממיומנויותם כחלק והתקשוב טכנולוגיה

הדיגיטלי21-המאהה ב,בתוכניתמדיניותהחינוך דיגיטליתוכן להטמעתפדגוגיה תוכנית

37מגווןהכליםהעומדיםלרשותמוריםותלמידיםבענןהחינוכיוקיום36בלמידהמשמעותית,

                                                           
36
https://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Documents/digital_books.pdfלדוגמה:
37
 gov.il/cloud/home/Pages/default.aspxhttps://sites.education.לפירוטראו:

https://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Documents/digital_books.pdf
https://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
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 תוכנית)במסגרת התקשוב מערכת להתאמת ההלאומית למאה 21-החינוך במחקרים(.

נמצאכימוריםשמיישמיםבתדירותגבוההיותרפרקטיקותהוראההממוקדותבתלמיד,כגון

לאפשר יותר שנוטים הם פרויקט, סביב ולמידה יחידנית למידה בצוות, שיתופית למידה

בין דיווחיתלמידים.עודנמצאקשרחיובי וזאתלפי שימושבתקשובובמשאביםדיגיטליים,

בשיעורימתמטיקהלביןדיווחיתלמידיםעלשימושבאסטרטגיותהמצריכותשימושבתקשוב

תקשובבשיעוריםאמצעיבבמידהיצירתקשריםלידעקודםולניסיוןחיים.ברם,בעודשימוש

קשורOECD-בביתהספרתורםלהישגיתלמידים,שימושמעברלרמההממוצעתבמדינותה

םבספרדובאיטליהנמצאכיהאפקטיביותשלשימושבמחקרי38דווקאבהישגיםנמוכיםיותר.

בתקשוב השימוש באופן תלויה לתלמידים, התרומה קרי בהוראה, תבמיד,בתקשוב

של ומיומנותם זו פרקטיקה בהפעלת תהליכיבהמורים לבין תקשוב בין לשלב יכולתם

מורים, של העצמית המסוגלות בתחושת אחרים, מורים עם פעולה בשיתוף ההוראה,

בית ותשתיות לימודיות תוכנות של בזמינות גם פחותה ובמידה ההוראה, את בתפיסתם

ספריות.

ביישוםפרקטיקותהמקדמותהוראהברורהומובנת10%-נרשמהעלייהממוצעתשלכעוד

(28 תרשים)לתלמידים . מתוך אלופרקטיקות נרשמה של גדולה ביישום21%עלייה

 שימושי'הפרקטיקה החדש הידע כיצד להדגים כדי היומיום מחיי משימות ועלייה'מתן ,

כ בטוחשכלתרגולמשימותדומותעדשהמורה'ביישוםהפרקטיקה5%-מתונהיותרשל

החומר את הבינו כ'התלמידים של עלייה 5%-. המתקדמת בפעילות גם מתן'נרשמה

.'פרויקטיםשנדרשלפחותשבועכדילהשלימם

עלייהביישוםפרקטיקותהמקדמותהוראהברורהלתלמידים(,28 תרשים)לאומי-במבטבין

ב .מדינות14-נרשמה של )עלייה בקוריאה נצפתה ביותר המרשימה ,(23%העלייה

וברומניה)14%בפורטוגל) נרשמהג(.11%( לצדבולגריה, ייהםהעלבשלושמדינותאלו,

.יםשנדרשלפחותשבועכדילהשלימם'מתןפרויקטהחדהביותרבפעילותהמתקדמת'

שינוי בין מחזורי מחקר טאליס ביישום פרקטיקות התורמות לבהירות : 28 תרשים
  המדינות כלל – בתדירות גבוהה ההוראה

ביןמחזוריהמחקרהערה:  מוצגיםרקנתוניהןשלמדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים.רקכאשרהשינוי

ממוצעשלשלושפרקטיקותהתורמותהואמובהקסטטיסטיתמוצגהפערהמספרי.הערךהמחושבבעבורכלמחזורמחקר
מתןמשימותמחייהיומיוםכדילהדגישכיצדהידע'עליהןנשאלוהמוריםבשנימחזוריהמחקר:שלהוראהברורהומובנת,

.'תרגולמשימותדומותעדשבטוחשכלהתלמידיםמביניםו''שנלמדלאחרונההחומרהצגתסיכוםשל','החדששימושי
I.2.2,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

                                                           
38
 לאומי.-בדוחהבין58.לפירוטראועמודPISAהממצאיםהללומבוססיםעלמחקר



68 
 

תקבהוראה,נמצאובפילוחלפישלעיל,בבחינתשיעוריהמוריםהמיישמיםאתהפרקטיקות

רובשיעוריהדיווחדומיםביןמוריםבראשיתדרכם הוותיקים,למעטחלקלמוריםכיעלפי

בהשוואהלמוריםבראשיתמפרקטיקותניהולהכיתההמיושמותיותרעלידימוריםותיקים

הסברמהמצפים';,בהתאמה68%לעומת82%:'הצבתמטרותבתחילתההוראה')דרכם

(וכןפרקטיקהלקידוםלמידהמשמעותית,בהתאמה77%לעומת88%:'ילמדושהתלמידים

משימותהמצריכותחשיבהביקורתית') 'מתן וזאתלעומת,בהתאמה44%לעומת50%: ,)

דרכם בראשית מורים ידי על יותר שמיושמת כיתה לניהול למוריםפרקטיקה בהשוואה

בשיעור')הוותיקים מפריעים תלמידים של 'הרגעה 83%: בהתאמה75%לעומת , שאר(.

בראשית מורים של יחסית דומים שיעורים ידי על גבוהה בתדירות מיושמות הפרקטיקות

ובכללזה פרקטיקותהמאפשרותלתלמידיםלהשתמשבתקשובדרכםושלמוריםותיקים,

,בהתאמה(.52%לעומת50%)בכיתהעבודות/פרויקטיםמכיניםכשהם

 מוריםהמאפייני כיתה והמאפייני  ביןלמדדי איכות לתהליך ההוראה על: קשר בין -מבט

במחקרטאליס.םהתלמידיםשלצרכילוםההוראהשלהםלמאפיינימוריםנוטיםלהתאיםאת

להוראה המוקדש השיעור חלק הוראה: לתהליכי עיקריים איכות מדדי שלושה נקבעו

 וללמידה, המעודדות קונסטרוקטיביסטיות והבניהפרקטיקות משמעותית למידה ומקדמות

שונותביןמוריםבכלל,וכןתחושתחוללותעצמית.כדיללמודאילוגורמיםקשוריםשלידע

כיתתיים מאפיינים מספר נבחנו מוסברים/תלויים( )משתנים הללו האיכות מממדי אחד

יים(.)משתניםמסבירים/בלתיתלושיכוליםלהסבירשונותזוומאפיינירקעשלמורים

קשרשליליביןשיעורהתלמידיםנמצא,ובכללןישראל,רבותבמדינות–מאפיינים כיתתיים

ביןחיוביוביןשלושתמדדיהאיכות,וקשרמשיגיםמבחינהלימודית)לתפיסתמוריהם(-תתה

כך, האיכות. מרביתמדדי שיעורהתלמידיםהמחונניםוהתלמידיםעםצרכיםמיוחדיםובין

מוקדשחלקהשיעורה,משיגיםמבחינהלימודית-שגבוהיותרשיעורםשלתלמידיםתתככל

נמוכהפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותיתשליישוםהתדירותלהוראהוללמידהקטןיותר,

 יותר. קטנה המורים של העצמית החוללות ותחושת יותר זאת, יותרלעומת שגבוה ככל

גםכךגבוהותיותר,התלמידיםעםצרכיםמיוחדיםשלהתלמידיםהמחונניםבכיתהוםשיעור

תחושתהחוללותהעצמיתשלגםויישוםפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותיתשלתדירותה

נוגעלפחותבכלה.)אךלאנמצאקשרעםחלקהשיעורהמוקדשלהוראהולמידה(המורים

תת כ-לתלמידים ומחוננים, משיגים את תופסים שמורים כהכל ללמדםמיתלמידים שקל

מיישמיםעיקרלהוראהוביותררבבעלייכולתלימודיתגבוההיותר,כךהםמקדישיםזמןכו

פרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותית,וחשיםבטוחיםיותרביכולתםללמד.

:קשרלביןמדדיהאיכותגודלהכיתהמורכבביןקשרגםלצדהרכבהתלמידיםבכיתהנמצא

 קשרעםשלילי לעומת וללמידה, להוראה למעשה הלכה המוקדש הממוצע השיעור חלק

לאנמצאקשרמובהק.פרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותיתשליישוםהתדירותעםחיובי

ישככלששהיאכיתהוביןתחושתהחוללותהעצמיתשלהמורים.משמעותהדברהביןגודל

תלמ אבכיתה יותר, רבים וידים אך וללמידה, להוראה מוקדש זמן פחות דיווחימנם לפי

לאאםאף,תחתופאינההפעלתפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותיתןשלתדירותהמורים

 מיוחדיםשולבו צרכים עם תלמידים יותר בכיתה ומצריכיםהמשך. מפתיעים אלו ממצאים

 מחקרכדילעמודעלשורשיהם.

המוקדשקשרחיוביביןהוותקשלהמורהבהוראהוביןחלקהשיעורנמצא–מוריםמאפייני 

 מוריםותיקים,גםלאחרבקרהעלמשתנים.תחושתחוללותעצמיתללהוראהוללמידהוכן

 לגודל עצההרכבלוכיתהההנוגעים חוללות תחושת על מדווחים ועלמ, יותר גבוהה ית

תחושת–רקמדדהאיכותהאחרוןנמצאשכמוכן.הקדשתזמןרביותרלהוראהוללמידה

שלהמורהגדוליותרככלשהיקףמשר:משרההלהיקףגםקשור–חוללותעצמית כך,תו



69 
 

במדינותרבות,אךלאבישראל,מורותנוטות39.גבוההיותרשלותחושתהחוללותהעצמית

רקביפןנרשםקשרהפוך..מוריםבהשוואהללדווחעלתחושתחוללותעצמיתגבוההיותר

 פרקטיקות הערכה .9.2

–לצדשימושמושכלואפקטיביבפרקטיקותההוראה,עלהמוריםלספקלתלמידיהםמשוב

במהלךתהליךהלמידהעלתהליךהלמידה)הערכהמעצבת(ובסופושלתהליךהלמידהעל

מתןמשובבונההשלכותחיוביותעלתהליכיהלמידהוההוראה.ל)הערכהמסכמת(.יורתוצ

 המורים נשאלו טאליס במחקר באיזו להערכתהתדירות שונות בשיטות משתמשים ם

ארבעפרקטיקותההערכהדומהמתוךהשימושבשלושבישראל40הלמידהשלהתלמידים.

שימושתדירבדרכי'מןהמוריםדיווחועל(69%עד66%),כךששנישלישים(29 תרשים)

משלהם 41,'הערכה לציון'על בנוסף עבודותהתלמידים על בכתב משוב 'מתן ועל צפייה',

מ משוב ומתן משימה על עובדים בעודם בישראל'ידייבתלמידים פחותמשלישמהמורים .

(.29%)'מאפשריםלתלמידיהםלהעריךאתההתקדמותשלהםבעצמם'דיווחושהם

 פרקטיקות אתגבוהה  בתדירות מיישמים הם כי שדיווחו המורים שיעורי: 29 תרשים
  ההערכה

I.2.6טבלה,OECD (2019)מקור למידע: 

תדירהם80%נמצאשכמעטOECD-בממוצעמדינותה באופן כי המוריםדיווחו צופים'מן

דרכי'וכןעלשימושתדירב'ידייבתלמידיםבעודםעובדיםעלמשימהונותניםלהםמשובמ

משלהם וא.'הערכה של הפרקטיקה בנוסף'מנם התלמידים עבודת על בכתב משוב מתן

ה'לציון מבמדינות בישראל יותר 69%)OECD-שכיחה יתר58%לעומת אך בהתאמה(, ,

קיימתשונותרבה.בקירוב15%-עדכ10%-פרקטיקותההערכהנפוצותפחותבישראל,בכ

 בתדירותהשימושבפרקטיקותהערכה. מדינות בין רוב פי הלטיניתעל במדינותאמריקה

בפרקטיקותהערכה,ובמדינותדוברותאנגלית שימושתדיר המוריםהמדווחיםעל שיעורי

)שבולטותלטובהאסיהוברוסיה,ואילובשארהמדינות,ובעיקרבמדינותמזרחגבוהיםיותר

.פחות,יישומןשלפרקטיקותהערכהנפוץלאומיים(-בהישגיתלמידיהןבמבחניהישגיםבין

פנים )-במבט בשיעורים36 לוחישראלי דיווחו ערבית דוברי ספר בבתי שמורים נמצא )

גבוהיםיותרמעמיתיהםבבתיהספרדובריעבריתעליישוםפרקטיקותההערכהבתדירות

צפייהבתלמידיםכשהםעובדיםומתןמשוב'גבוהה.הדברבולטבעיקרבשיעוריהדיווחעל

                                                           
39
המשתניםשנשמרוהחלקמןינמצאגםקשרשליליעםגילהמורים,אךמאפייןזהשלמוריםעלפירובלאה

 מודליםבמחקר.מבוקריםב
40
משימות מאגרי מדף, מבחני דוגמת בישראל, נפוצים שחלקם הערכה כלי נכללו לא שבשאלון לזכור יש

.ועודפנימיההערכהמתוקשבות,מבחניהמיצ"ב
41
היאנתונהלמנעדרחבשלפרשנותנדרש .כך,תיוזהירותבפירושהנתוניםשלפרקטיקתהערכהזו,שכן

תחבעצמו,אחריפרשכהתאמהשעשהלמבחןמדףימורהמסויםיכולפרש"דרךהערכהמשלי"כמבחןשפ
קייםאושימושבחלקממנו,ומורהנוסףיפרשכשימושבכליהערכהשאחריםפיתחואךלפירצףשהמורה

.לפיתפיסתוקבע
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60%לעומת81%)'ידיימ על פחותהמכך ובמידה בהתאמה(, אפשרותלתלמידים', מתן

שימושבכליםובדרכיהערכה',בהתאמה(ועל26%לעומת38%)'להעריךאתהתקדמותם

,בהתאמה(.67%לעומת74%)'משלהמורה

 פרקטיקות את בתדירות גבוהה מיישמים הם כי שדיווחו המורים שיעורי: 36 לוח
 ההערכה

 פרקטיקות הערכה
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

אני נותן משוב בכתב על עבודת התלמידים, בנוסף 
 לציון

69% 58% 69% 68% 

 74% 67% 77% 69% אני משתמש בכלים ובדרכי הערכה מֶשלי

אני צופה בתלמידים כשהם עובדים על משימה ונותן 
 להם משוב מיָדי

66% 79% 60% 81% 

אני מאפשר לתלמידים להעריך את ההתקדמות 

 שלהם בעצמם
29% 41% 26% 38% 

בהשוואהלמחזורהמחקרהקודםנרשמהעלייהבשיעוריהמוריםהמדווחיםעלשימושתדיר

הניכרביותרנוגעל.(30 תרשים)ארבעפרקטיקותההערכהמתוךבשלוש שימוש'השינוי

(.שינוייםמתונים2018-ב69%-ל2013-ב51%-)מ'בכליםובדרכיהערכההייחודיםלמורה

ב נרשמו בעצמם'יותר אתההתקדמותשלהם -)מ'הערכההמאפשרתלתלמידיםלהעריך

65%-)מ'מתןמשובבכתבעלעבודותהתלמידיםבנוסףלציון',בהתאמה(וב29%-ל24%

 ,בהתאמה(.69%-ל

 – גבוהה בתדירות הערכה פרקטיקות ביישום טאליס מחקר מחזורי בין שינוי :30 תרשים
  בישראל

I.2.9,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

יותרמוריםמדווחיםעל,2013-בהשוואהל,2018-בנראהכי(31 תרשים)לאומי-במבטבין

 בעיקר נכון הדבר המדינות. מן ניכר וזאתבחלק בפרקטיקותהערכה, בנוגעשימושתדיר

ל )פרקטיקות משלי' הערכה ודרכי בכלים במדינות22-ב'משתמש עלייה שיעורנרשמה

עלעבודתהתלמידים,ו'מתןמשובבכתב42(זוהמוריםשדיווחועלשימושתדירבפרקטיקה

'צפייה–מדינות(,ואילובפרקטיקההאחרתהמערבתמתןמשוב19-בנוסףלציון')עלייהב

יותרמעורבתמגמהדווקאנרשמה–ידי'יבתלמידיםכשהםעובדיםעלמשימהומתןמשובמ

ירידהב7-)עלייהב 8-מדינותלצד מגמהמעורבתנרשמהגםביישוםתדירשלמדינות(.

)ב בעצמם' שלהם ההתקדמות את להעריך לתלמידים 'מאפשר מדינות10-הפרקטיקה

בנ עלייה, 7-רשמה הפרקטימדינות שתי ירידה(. האחרונותקנרשמה ות ש, בהןנרשמה

 הןבעיקרןפרקטיקותהערכהמעצבת.מגמהמעורבת,

                                                           
42
תדירות"שימושבכליםובדרכיהערכהמשלי",חשובלהדגישכיבמחזורהמחקרהנוכחינשאלומוריםעל

ואילובמחזורהמחקרהקודםהםנשאלועלתדירות"פיתוחכליםודרכיהערכהמשליושימושבהם".
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הכוללות משוב  הערכה פרקטיקות ביישום טאליס מחקר מחזורי בין שינוי :31 תרשים
 המדינות כלל – גבוהה בתדירות


I.2.4תרשים,OECD (2019)מקור למידע: 



מעידים הממצאיםהללו מכלול כי בחלקתדירעלייהבשימושבעולםישמגמהכלליתשל

ובפרט-ותז'מפרקטיקותההערכהבקרבמוריםבכית כליםודרכיבפרקטיקותהכוללותט',

 ההערכה בכמורהשל משוב מתן ילצד זאת לעומת תה. היש בכל מעורבת נוגעמגמה

מי משוב במתן ילשימוש די בתלמידים צפייה על לתלמידיםהמבוסס אפשרות מתן או

ממצא במהלך:TIMSSםאתהמגמההמסתמנתממחקרמימשליאלויםלהערכהעצמית.

 1995השנים 2007עד נצפתה לבקרב ח'מורים כיתות בשימושתלמידי קלה עלייה

בפרקטיקותהערכה,ובעיקרשימושבמבחנים.

  

7.8 אוסטרליה

12.1 ספרד

אנגליה

6.8 נורבגיה

7.3 מקסיקו 1.7

3.0 צרפת

4.1 סינגפור

7.8 אלברטה )קנדה(

11.4 ברזיל 3.5

שנגחאי )סין( 8.1

3.7 ניו זילנד

9.6 בלגיה פלמית

-6.7 פורטוגל

3.9 ישראל

קרואטיה -8.3

צ'ילה -4.1

10.7 איסלנד

7.4 בולגריה

דנמרק -6.3

שבדיה 5.0

גאורגיה 6.3

איטליה -4.9

6.0 הולנד

7.7 אסטוניה -6.5

13.0 פינלנד 2.9

3.9 רומניה

11.1 קוריאה 14.7

צ'כיה -4.0

סלובקיה -4.6

3.4 יפן

לטביה -4.9

0 20 40 60 80 100 % 0 20 40 60 80 100 %

בנוסף , בכתב על עבודת התלמידים מתן משוב
לציון

  צפייה בתלמידים כשהם עובדים על משימה
ומתן משוב מידי
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 פיתוח מקצועי .10

מקצועי לצוותפיתוח כי להבטיח בו ויש ומנהלים, מורים של בקריירה חיוני מרכיב הוא

המיומנויות העדכני, הידע עומדים והניהולי החינוכי המומחיות, , והמאפייניםהכישורים

 תפקידםהייחודים למילוי משפיעהנדרשים המקצועי הפיתוח נטיותיהם. עמדותיהם, על

שלמוריםהמקצועיותותפיסותיהם שלהםתחושותהמסוגלותושביעותהרצון, כדי, וישבו

 מ.ונשירהשחיקהלמנוע כנגזר כל ישגםאלו לפיתוחהמקצועי הישגיהשפעהמתונה על

להתלמידים הזדמנויות ולמנהלים למורים לספק שואפות חינוך מערכות לפיכך, פיתוח.

הנימקצועי וטיב ההוראה אפקטיביות על רבה במידה להשפיע ובכך , חשיבותאלהלהול.

 הנוכחית בעת הלנוכחרבה בהאתגרים אתכרוכים שיכינו וכישורים מיומנויות הקניית

פיתוחלראותבפעילויותלאפשרצרכיה.אתאתפניהובמהירותהתלמידיםלחברהשמשנה

שלבנוסףעלרצףשתחילתובהכשרתמוריםטרםכניסתםלמקצוע,דרךהתמחותמקצועי

כאחדרשמיותולארשמיות–פיתוחמקצועיעםהכניסהלמקצוע,והמשכובמגווןפעילויותל

בבסיסמחקרטאליסהעוסקותבמגווןתכניםומשימותהנוגעיםלתפקידהמורהוהמנהל.–

ובמנהלניצבת במורים הרואה שלהםהגישה הקריירה לאורך החיים". לאורך "לומדים ים

משתניםוצ המקצועיים ובבעקבות–רכיהם במדיניות בהגדרתתוכניותשינויים לימודים,

מסגרותהועליהםלזהותולאתראת–כיוצאבזהתפקיד,במסגרתהחינוכית,בניסיוןהנצברו

להםלהתפתחהו מבחינהפעילויותשיאפשרו פעילויותמקצועיתולקבלמענהלצרכיםאלו.

כפיתוחמקצועיל פיתוחתליביתהספרעשויותלתרוםליצירתתרבותשלוהמתקיימותבין

וחזוןמשותףללמידהבקרבצוותההוראהוהניהול.עלמנהליםלארקלספקלצוותמקצועי

אלאגםלפיתוחמקצועיהזדמנויותומסגרותל כיבפעילויותאלהשתתף, עודחשובלציין ו.

ל מקצועיפעילויות ובניצבותפיתוח מצליחות, חינוכיות רפורמות של בליבן הןכללאופן י

גבוהים. שהישגיהן 43שכיחותבמערכותחינוך טבעי שהשתתפותבפעילויותהואאפואאך

מקצועיל כנקבעהפיתוח ברמדד פיתוח מטרות האו"ם-של מטעם עדותיאוה,קיימא

44התפתחותם.למתמשךלתפקודהמוריםופיתוחמקצועיחשיבותשלללרלוונטיותהגוברתו

ל שונים מסוגים בפעילויות החינוכי הצוות של ההשתתפות למידת מקצועימעבר ,פיתוח

מקצועיפיתוחביעיםמבהמוריםהצורךשאלולנוכחבפעילויותהנפוציםתכניםהבחינהשלו

.פיתוחמקצועיתלויהועומדתשאלתהמאפייניםשלפעילויותמשמעותיותלבתכניםשונים,

בפעילויות מורים השתתפות בפני כמכשלה שעומדים החסמים לאפיון ישחשיבות כן כמו

.פיתוחמקצועיומנגדהפעולותשנעשותלעידודההשתתפותבפעילויותל,אלו
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 בקרב מורים פיתוח מקצועי .10.1

 פיתוח מקצועילהשתתפות בפעילות כלשהי 

השקדמשנהבפיתוחמקצועיט'בישראלהשתתפובפעילויותל-מהמוריםבכיתותז'96%-כ

(,ולא94%)OECD-מדינותהבממוצעשיעורהשיעורזהדומהל45.(37 לוח)למועדהמחקר

 בין ממש של הבדל השפה.נרשם מגזרי )כשיעורים במיוחד נרשמו99%-גבוהים )

 ליטאולטביה, )סין(, שנגחאי אוסטריה, אוסטרליה, בבאלברטה)קנדה(, צ'ילהוברזלואילו

(נרשמושיעוריםנמוכים,באופןיחסיכמובן83%צרפת)ב(ו86%ערבהסעודית)(,ב87%)

.(32 תרשים)

  פיתוח מקצועי: שיעורי המורים שהשתתפו בפעילות כלשהי ל37 לוח

 
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 95% 97% 94% 96% השתתפות בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי

 מדינות ה כלל – פיתוח מקצועיל כלשהי בפעילות שהשתתפו המורים שיעורי :32 תרשים

I.5.1,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 כי מעידים אלו גבוהים לשיעורים בפעילויות תדירה מקצועיהשתתפות מרכיבאהיפיתוח

 של ובקריירה המקצועי במסלול למעשהאינטגרלי השתתפות,מורים. רבות במדינות

 תרשים)מרכיבחובהבמסלולהמקצועיובקריירהשלמוריםיאהפיתוחמקצועיבפעילויותל

.(33 העיגון השתתפות לשל בפעילויות מקצועימורים החינוךפיתוח מערכת במדיניות

15-שארותבמקצוע)בימבטיחכילכלמורהתהיההזדמנותלכך,אםכדרישתחובהלשםה

 לקידוםאו ואםכתנאי ואםגםוגם10-העלאהבשכר)בלמדינות( ישראל(, בכללן מדינות,

ליטאוקזחסטן(.2-)ב גישהריכוזית,מדינות: מדיניותמחייבתבנושאמעידהעל עםזאת,

ב אלא בפעילויות להשתתפות בנוגע לא למורה, בלבד מועט דעת שיקול נוגעהמאפשרת

גוןההשתתפותין,עיי.ועדשלהםצרכיםלתאםלהעדפותובההפעילות,נושאלוהפעילותסוגל

ל בפעילויות מורים השתתפות להבטחת היחיד הכלי איננו מקצועיבמדיניות כך,פיתוח .

בהן,אףשאיןפיתוחמקצועיבסינגפורובהולנדנרשמושיעוריהשתתפותגבוהיםבפעילויותל

לדוגמ בסינגפור, החינוך. המוריםהמעוגנתבמדיניותמשרדי מן פעילותזוהדרישהשכזו ,

                                                           
45
בשנהשקדמהלהעברתהסקר.פיתוחמקצועיילותלהמורים)והמנהלים(נשאלועלאודותהשתתפותםבפע

יותשלפעילויותלפיתוחמקצועי.אפשרו10תוךהשיעורהמוצגמתייחסלמוריםשציינולפחותאחתמ
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היום ובעשייה מקצועית להכשרה ספרי הבית בחזון -מושרשת ביומית כךהבית ספר,

 מוקצות בכלשלמורים 100שנה להכשרה, מקצועילשעות ברשתותלופיתוח השתתפות

וקהילותשלמורים,בהתאםלשיקולדעתם.

 בבתי ספר ציבוריים מקצועיפיתוח דרישה להשתתפות מורים בפעילויות ל :33 תרשים


2015לשנתPISA,מבוססעלנתוניםשנאספובמחקרI.5.2,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 והמורים מאפייני בית הספר לפי – פיתוח מקצועיהשתתפות בפעילויות ל

פיתוחמקצועיעולההשאלההאםישהבדליםבשיעוריההשתתפותשלמוריםבפעילויותל

ובאליומשתייכיםשהםכאשרבוחניםאתמאפייניביתהספר אתמאפייניהרקעשלעיקר,

הזדמנויותשוותלםבביתהספרתלמידיה מתן ספרשוניםפיתוחמקצועי. שלמוריםבבתי

 איכותית להוראה שוויונית נגישות להבטיח כדי חיוני היבט46.שוניםיםרקעמלתלמידים

מותנהיתוחמקצועיפאפשרותלהמשליםלכךהוא פרופילבשאיננו מאפייניבהמוריםושל

מהם.אומושפעהרקעשלהם)גיל,מגדר,ותק(

ל בפעילויות משתתפים בישראל המורים כל כמעט מקצועיכאמור, פיתוח אם גם נרשמו,

 מובהקים אך מאוד קטנים פערים לעיתים ספרבין בפעילויותבתי ההשתתפות בשיעורי

כלכלימוחלש-בתיספרעתיריתלמידיםמרקעחברתיבישראלמוריםבכך.פיתוחמקצועיל

מ) 30%-יותר להשתתף נוטים ל( מקצועיבפעילויות )פיתוח מעמיתיהם יותר 97%מעט

ספר95%לעומת (.30%-בהםשיעורהתלמידיםמרקעמוחלשעומדעלפחותמשבבתי

ביןמוריםבבתיפיתוחמקצועיתללעומתזאתלאנמצאהבדלבשיעוריההשתתפותבפעילויו

ה או מהגרים/עולים תלמידים בשיעור הנבדלים לפיתלמידיםספר או מיוחדים, צרכים עם

שללאנמצאוהבדליםOECD-.גםבממוצעמדינותהאליומשויךביתהספרשגודלהיישוב

לממש בפעילויות ההשתתפות מקצועיבשיעורי במאפייניפיתוח הנבדלים ספר בתי בין

ביתהספר,מבחינתהרכבהיאשמשמעותהדבר.הרקעשלתלמידיהם הבדליםבמאפייני

לצדזאת,.פיתוחמקצועיתלמידיהם,אינםמהוויםחסםבפניהשתתפותמוריםבפעילויותל

 הראוי צייןלמן עתירי ספר בבתי מורים של יותר גבוהים השתתפות שיעורי תלמידיםכי

כןכמו(,ו6%-(וביפן)פערשלכ9%כלכלימוחלשנרשמוגםבצ'ילה)פערשל-מרקעחברתי

פעריתלמידיםעםצרכיםמיוחדים)רשיעוריהשתתפותגבוהיםיותרבבתיספרעתינרשמו

(.בבתיספראלו5%-עדכ4%-(בברזיל,צ'ילה,בולגריהופורטוגל)פערשלכ10%-מגדול

ףיכוללדחוףמוריםלהשתתמהשודדיםעםאתגריהוראהרביםוניכריםיותר,המוריםמתמ

בהדרכותנוספות.

פיתוחשיעורהמשתתפיםבפעילויותלהמורים,בישראלנמצאכיהרקעשלבבחינתמאפייני

מקצועי גבוה מעט בקרב יותר ותיקים 97%)מורים ל( דרכםבהשוואה בראשית מורים

.(94%) וגיל. מגדר לפי בפילוח ההשתתפות בשיעורי מובהק הבדל נמצא לא גםככלל,

                                                           
46
להרחבהראו:

Darling-Hammond, L. and G. Sykes (2003), "Wanted: A national teacher supply policy for education: 
The right way to meet the 'highly qualified teacher' challenge", Education Policy Analysis Archives, Vol 
11/3, http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v11n33.2003. 

Yes כן לא

דרישת חובה כדי להשאר במקצוע Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No

דרישה לשם קידום או העלאה בשכר Yes Yes No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No

לא דרישה No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
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פיתוחניכריםבשיעוריההשתתפותבפעילויותלהבדליםלאנמצאוOECD-במרביתמדינותה

המקצועי מדינות בממוצע המורים. של הרקע מאפייני לפי נמצאוואOECD-בפילוח מנם

נמצאששיעוריההשתתפות,מלבדישראל,מדינות6-באךאלובעיקרםשוליים.רק,פערים

נרשמו7%-גבוהיםיותרבקרבמוריםותיקיםבהשוואהלמוריםבראשיתדרכם)פעריםשלכ

יותרבקרבמוריםנמוכיםמדינותנמצאששיעוריההשתתפות7-ברק;רומניה(בבאיטליהו

במקסיקו9%-שנים)פערשלכ30-פחותמםשגילבהשוואהלמוריםיותרשניםו50שגילם

ב7%-וכ וכן מורות10-בצרפת(, בקרב יותר גבוהים ההשתתפות ששיעורי נמצא מדינות

בבואנוסאיירס)ארגנטינה((.9%-בגאורגיהושלכ13%-בהשוואהלמורים)פערשלכ

 צועיפיתוח מקמוטיבציה להיות מורה ובין השתתפות בפעילויות להקשר בין העל: -מבט

ל בפעילויות להשתתפות זרז לשמש העשוי מורים, של חשוב מקצועימאפיין הוא,פיתוח

ל שלהם בהוראההמניע בפעילויותעסוק להשתתף מורים לעודד נוטות חינוך מערכות .

מקצועיל וכיופיתוח גמולים שכר, העלאת קידום, בדמות תמריצים הענקת בזהתוך ,צא

תמריציםבמוטיבציה"חיצונית".מחקריעברמלמדיםכישימושסוגשללראותבהםאפשרש

 לירידה דווקא להוביל עלול אלו במעין שכן השתתפות, במוטיבציההם לפגוע עלולים

וב המורים, של בהעיקר"הפנימית" ואוטונומיה. כשירות שייכות, בתחושת שלהם בצורך

רקעלשיקוליםתועלתניים,לאנשענתפיתוחמקצועיהנעהלהשתתפותבפעילויותלהבעת,

שיפורההוראהכדילסייעלתלמידים,בופיתוחמקצועיבתישלהמורהיאמרצוןעלאלאגם

לקהילהולחברהכולה.

 השיקולים קרי להיותמורה, המוטיבציה בין קשר על לעמוד ניסו טאליס בבסיסשבמחקר

 לבין תלוי(, מסביר/בלתי )משתנה מורה להיות בההחלטה להשתתפות פיתוחפעילויות

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

אפקטיבייותרכאשרמוריםפיתוחמקצועיכיווןשמןהספרותידועשהיקףמשרה(.ובהוראה

ל הפעילויות מספר הוא שנבדק המדד פעילויות, של יותר רחב במגוון פיתוחמשתתפים

שקצועימ השתתף המורה בהן לסקר. שקדמה בשנה השיקולים5.2  פרק-תתבכמתואר ,

הוראהמאפשרתלהשפיעעלהתפתחותילדיםואנשים:למשלחלקולשיקולים"חברתיים")נ

ולקדםתלמידיםמשכבותחברתיותמוחלשות לתרוםלחברה שיקוליםשאפשר–צעירים,

טחוןיב:הוראהמספקתלמשלולשיקולים"אישיים")עדותלמוטיבציהפנימית(בהםלראות

הותעסוקתי הכנסה , ועוד גמיש זמנים לוח שאפשר–למת, שיקולים לראות עדותבהם

חיצונית(. הלמוטיבציה בכל וכמעט במחקרבישראל שהשתתפו מ)מדינות ערבחוץ

ב עמדו החברתיים שהשיקולים מורים )קנדה((, ואלברטה אפריקה דרום בסיסהסעודית,

 לאחר,וזאתגםפיתוחמקצועיהחלטתםלהצטרףלמקצוענטולהשתתףביותרפעילויותל

רקעשלמוריםעלתתביקורתש שמּו רקבכרבעמןשמוחזקיםקבועמשתני לעומתזאת, .

להצטרף החלטתם בבסיס עמדו האישיים שהשיקולים מורים בין קשר נמצא המדינות

השתתפותבפעילויות פיתוחמקצועיללמקצועלבין מדינותנמצא7-ב:ללאמגמהאחידה,

גםישראל(נמצאקשרחיובי)אףכיבכל6-ובקשרשלילי האלהמדינותה6מדינות)ובהן

ללמודעלחשיבותאפשרמכאן.עוצמתהקשרנמוכהיותרמהקשרעםשיקולים"חברתיים"(

להשתתפות"השיקוליםה עשוייםפיתוחמקצועיפעילויותלבחברתיים" והיותםמוטיבעליו ,

רשויותהחינוךוהמוסדותהמציעיםפעילויותומנהליבתיספר)בטיפוחמוטיבציהזו(להישען

גורמימשיכה(.שמשו)מתןתגמוליםשיכאלה

 פיתוח מקצועיסוגי הפעילויות ל

במחקרטאליס סוגיםשלפעילויותלנשאלו .פיתוחמקצועיהמוריםעלהשתתפותםבמגוון

עם אלו השתלמויותאפשרפעילויות עיון, וימי )כנסים מובנות רשמיות פעילויות למנות

הסמכהפורמליות(ופעילויותלארשמיות)השתתפותבקהילותמקצועיות,תוכניותוקורסים,
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חלקןתורמותבעיקרלמיומנויותהדרכהשלעמיתיםוצפייהבהם,קריאתספרותמקצועית(.

)סמינ בתוכן מקצועית(התלויות ספרות קריאת חברתיות,רים, מיומנויות מקדמות וחלקן

 פעילויות במגוון השתתפות מקצועיות(. קהילות עמיתים, של )הדרכה בעלותושיתוף

מאפייניםשוניםעשויהלתרוםלפרופילשלםיותרשלמוריםומנהלים.

ב השתתפות על דיווחו בישראל מורים פע4.5-בממוצע, של שונים לסוגים פיתוחילויות

ממוצעזהגבוהאךבמעטמהממוצעבמדינותהמקצועי -בשנהשקדמהלהעברתהסקר.

OECDפעילויות4) של שונים סוגים בקזחסטן, מורים ב(. ובליטא, )סין(ברוסיה שנגחאי

בכ בממוצע ל6-השתתפו פעילויות של שונים מקצועיסוגים בצ'ילה,פיתוח מורים ואילו ,

סוגיםשלפעילויות.3-פורטוגלהשתתפובממוצעבכבצרפתוב

שנהשקדמהבהןהשתתפובשפיתוחמקצועיהפעילויותלתוךמ,בישראללפידיווחיהמורים

 השתתפות,(38לוח ו34 תרשים)מחקרהלמועד הן הפעילויותהשכיחותביותרבישראל

מהמוריםדיווחועלכך(וקריאתספרותמקצועית82%בהשתלמויות/קורסיםפניםאלפנים)

(,סיוריםבבתי26%הסמכהפורמלית)תוכנית(,ואילוהפעילויותהשכיחותפחותהן71%)

ו25%ספראחרים) עסקייםבארגוניםסיורים( ציבורייםבארגונים, בארגוניםאובעמותות,

)מהמגזר הםבטווחפיתוחמקצועי(.שיעוריההשתתפותבשארהפעילויותל15%השלישי

 .55%עד50%-הבינייםועומדיםעלכ

 פעילותהסוג  לפי – פיתוח מקצועישיעורי המורים שהשתתפו בפעילויות ל :34 תרשים

 I.5.7,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

מדינותה בממוצע גם נרשמה יחסי באופן דומה הפעילויותOECD-תמונה מדרג מבחינת ,

מקצועיל אפיתוח בהן, המורים השתתפות מידת פי םעל כי עללרוב הדיווח שיעורי

 יותר גבוהים )השתתפות בתוכנית(.34 תרשיםבישראל בהשתתפות בעיקר ניכר הדבר

לימודיםלקראתתואר) בממוצעמדינות15%בישראללעומת26%הסמכהפורמליתכגון

)OECD-ה מורים של מקצועית בקהילה 53%(, בהתאמה(,40%לעומת ,

,בהתאמה(.שיעוריהדיווחעלקריאהשל36%לעומת52%ם)ובהשתלמויות/קורסיםמקווני

.OECD-ספרותמקצועיתועלהשתתפותבסיוריםדומיםבישראלובממוצעמדינותה

ל פעילויות בסוגי מדינות בין הבדלים מקצועיקיימים כבהןהשתתפוהמוריםשפיתוח ,ך.

מהמורים90%-מיותר,עלהשתתפותבהשתלמויותוקורסיםפניםאלפניםדיווחוהלדוגמ

 בבאוסטריה, באוסטרליה, בלטביה, ובסינגפור, כמחציתבסלובניה רק לעומת ליטא,
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יותרעלקריאתספרותמקצועיתדיווחוו;יפןכשלישמהמוריםברומניהובצרפתובהמוריםמ

90%-מ בקרואטיה, במהמורים באסטוניה, בליטא, ברוסיה, )סין(, סלובניהבשנגחאי

וייטנאםבוו ממחצית פחות לעומת מ, בצ'ילה, בהמורים בצרפת, הסעודיתבמלטה, ערב

.סוגיפעילויותאלונחשביםמסורתיים,ועיקרהביקורתורקכרבעמהמוריםבאיטליהספרדבו

מנםופסיביולאפעיל.א–המורהבתהליךהבנייתהידעמושלהמוטחתבהםעוסקתבמקו

הדרושלמורים,אךהןלרובמנותקותמןכניוהתונמצאויעילותבחיזוקהידעמאודנפוצותהן

ההוראהבכיתתהלימוד.מההקשרהביתספריו

לשלבביןניסיוןבהוראה,הקשרושישבכוחגורםמקובללראותבגישותמעוגנותביתספר

עלהדרכהשלעמיתיםביתספריויחסיםביןמוריםעמיתיםכדילשפראתאיכותההוראה.

-עדכ85%-וצפייהבהםו/אוהתבוננותעצמיתכחלקממערךפורמליבביתהספרדיווחוכ

95% הערביות, האמירויות באיחוד המורים ובמן )סין( כבשנגחאי לעומת 20%-קזחסטן,

גםהשתתפותבקהילות.ובטורקיהפינלנדב,ספרדבהמוריםבצרפת,קרבפחותמבלבדואף

לארקחדשניו והן מוריםמעוגנותבעשייההביתספרית, אלאגםיוצרותמקצועיותשל ת,

תוךהבניהמשותפת וניסיון, ידע סביבההמעודדתמוריםעמיתיםומנהליםלשתףפעולה,

פדגו וחדשנות ידע לצשל המותאמת תמיכה הענקת וכן וגית המורים. רכי השתתפותעל

מן20%-פחותמייטנאם,לעומתוובומןהמוריםבקזחסטן75%-כבקהילותמקצועיותדיווחו

עלובפורטוגלצ'ילהבהמורים פעילו. בוודאי,פחותיחסיתצותנפואלותיואףהאמורלעיל,

יותר.ותפעילויותהמסורתילבהשוואה

 פעילותהסוג  לפי – פיתוח מקצועי: שיעורי המורים שהשתתפו בפעילויות ל38לוח 

 פיתוח מקצועיסוג הפעילות ל
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 86% 80% 76% 82% השתלמויות/קורסים פנים אל פנים

 74% 71% 72% 71% קריאת ספרות מקצועית

ימי עיון בנושא חינוך שבהם מורים, מנהלים ו/או 

ים בסוגיות חוקרים מציגים את המחקר שלהם או דנ
 בנושאי חינוך

57% 49% 54% 67% 

 52% 54% 40% 53% השתתפות בקהילה מקצועית של מורים

 53% 52% 36% 52% השתלמויות/קורסים מקוונים

הדרכה של עמיתים וצפייה בהם ו/או התבוננות 
 עצמית, כחלק ממערך פורמלי של בית הספר

49% 44% 47% 57% 

 38% 22% 15% 26% הסמכה פורמלית תוכנית

 28% 24% 26% 25% סיורים בבתי ספר אחרים

סיורים בארגונים עסקיים, בארגונים ציבוריים, 

 בעמותות או בארגונים מהמגזר השלישי
15% 17% 12% 22% 

 38% 28% 33% 30% אחר

מוריםבבתיספרדובריערביתדומיםבקרבפיתוחמקצועיההשתתפותבפעילויותלשיעורי

הפעריםהגדולים.(38לוח )מהםאוגבוהיםבבתיספרדובריעבריתלשיעוריםהמקבילים

כ של )פערים עיון ובימי פורמלית הסמכה בתוכנית בהשתתפות נרשמו וכן15%-ביותר )

(.10%-הדרכהשלעמיתים)פעריםשלכבבהשתתפותבסיוריםבארגוניםשוניםו

 פיתוח מקצועילת ומאפיינים של פעילויות משמעותי

פיתוחמערכותחינוךברחביהעולםשואפותלזהותאתהמרכיביםוהמאפייניםשלפעילויותל

הלמידה.מיקודבמאפייניםאלויתוצרלותהליכיההוראהלשלממשתרומהלהןיששמקצועי

 גלהעשוי לביר פעילויות של היעילות מקצועיאת הכרוכותפיתוח עלויות לצמצם ואף

 מאפשר טאליס מחקר אפקטיביות. שאינן שיעורבפעילויות על ללמוד המדיניות לקובעי

ה למורים בפעילויות להשתתפות כי דיווחו מקצועיאשר להעברתפיתוח שקדמה בשנה
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 שלהםהייתההסקר ההוראה על חיובית פעילויותו,השפעה של המפתח מאפייני על

למשמעותיותאלו לתפיסתהמורים. בלבדא, תפיסתזו בין קשר אףבוחן אלאשהמחקר

 של החיובית לההשפעה מקצועיפעילויות המורים:פיתוח של תוצאה מדדי שלושה ובין

פרקטיקותהחיוניותלקידוםלמידהמשמעותית.והפעלהשלןתחושתמסוגלות,שביעותרצו

80%-כ דיווחו השפה, מגזרי בין ניכר הבדל ללא בישראל, המורים תהשתתפולכימן

ממוצעדומהלשיעורהיתההשפעהחיוביתעלההוראהשלהם,בהיפיתוחמקצועיבפעילותל

אוסטרליה,90%-כ.(39 לוח)OECD-מדינותהב המוריםבאלברטה)קנדה(, מן יותר ואף

וט סינגפור יפן, )ארגנטינה(, איירס אבואנוס כך, על דיווחו 70%-כלעומתיוואן מןבלבד

.דנמרקמלטהוצרפת,המוריםבבלגיה,בולגריה,

השפעה  הייתה פיתוח מקצועיבפעילות ל תשתתפודיווחו כי לה: שיעורי המורים ש39 לוח
 חיובית על ההוראה שלהם

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 הייתה פיתוח מקצועיהשתתפות בפעילות לל
 השפעה חיובית על ההוראה

81% 82% 81% 83% 

ל בפעילותמשמעותיתלפני השתתפו כי פיתוחמקצועיהמוריםשציינו מאפיינים,12הוצגו

יעילומשמעותי.הללומסווגיםלארבעפיתוחמקצועישבספרותהמקצועיתנמצאוקשוריםל

 מיקודבתוכן,התבססותעללמידהפעילהושיתוףלארבעהקטגוריותאו היבטיםמרכזיים:

.(40 לוחו35 תרשים)מושכתופעילותמעוגנתבביתהספרפעולה,פעילותמ

 מאפייני להבבחינת מקצועיפעילויות שפיתוח יש חיובית השפעה ההוראהניכרתלהן על

ציינמקרבהנראהששיעוריםגבוהים מוריםבישראל מאפייניםהנוגעיםלמיקודבתוכן. מןו

 שמאפיין עולה המקצועית לפיתוחהספרות ואפקטיביות משמעותיות פעילויות של מרכזי

ולתוכניתהלימודים עםקישורלנושאהלימוד ממוקדותבתוכן, הואהיותן כךשהן,מקצועי

למורים מאפשרות הלימוד, מקצוע של יותר טובה והבנה לותועהן אחד עבקנה הידעם

ו הקודם שלעם וכןהמוריםהניסיון , וציפיותיהםרכיהםוצעם שהפעילות. נדרש אלו לצד

 המורים של והחדש( )הקודם הידע בין שתקשר כך היטב, מובנית פרקטיקותלביןתהיה

למדידה. ניתנים תוצאה ומדדי כיתתיות ציינו בישראל לצרכיהמורים התאמה ובעיקר

(,הסתמכותעלידעקודםשל90%)תהמקצועיוהתפתחותהאישייםשלהמורהבכלהנוגעל

) )85%המורה היטב מובנית הפעילות והיות הנחוץ84%( בתוכן מיקוד מכך ופחות ,)

) המקצוע לצ(35 תרשים)(70%להוראת התאמה כי נראה ו. תהמקצועיההתפתחותרכי

,78%לעומת90%)OECD-מדינותהעמיתיהםבמוריםבישראללעומתבעינימרכזיתיותר

 )בהתאמה(, היטב מובנית הפעילות היות גם 84%וכך 76%לעומת בהתאמה(, ואילו,

85%לעומת91%)OECD-מכותעלידעקודםדווחהבשיעוריםגבוהיםיותרבמדינותההסת

מוריםבשנגחאי בשיעוריםגבוהיםבמיוחדעלידי צוינו היבטיםשלמיקודבתוכן בישראל(.

צוינובשיעוריםהנמוכיםביותר.הםדרוםאפריקה,ואילוביפןובבולגריהבווייטנאםוב)סין(,

 נוספים להיבטים משמעותית פעילות מקצועישל ולשיתוףפיתוח פעילה ללמידה נוגעים

ממלא(35 תרשים)פעולה אשר הלומד, שבמרכזה פדגוגית גישה היא פעילה למידה .

 של בהבניה פעיל ביןתפקיד פעולה שיתוף הוא פעילה בהוראה חיוני מרכיב שלו. הידע

קרובותגישה לעיתים נחשב עמיתיםלומדים בין שיתוףפעולה ולמידהשיתופית. עמיתים

ל וחסכונית מקצועייעילה שהואפיתוח כיוון והשתלמויות, כקורסים לחלופות בהשוואה ,

מהמורים85%-כספר.בישראל,מאפשרלמידההמבוססתעלרישותלאפורמליבתוךבתי

 בפעילויותמשמעותיותדיווחו -עלהזדמנויותלשהשתתפו ;יישוםידעורעיונותבכיתה)א(

חוץמבסעיףמיקודבחדשנות.דיווחועל75%ואילו,למידהשיתופית)ג(;למידהפעילה)ב(
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הדיווחבממוצעמדינותהה שיעורי היבטיםשלהתבססות.10%-נמוכיםבכOECD-ראשון,

עללמידהפעילהולמידהשיתופיתצוינובשיעוריםגבוהיםבמיוחדעלידימוריםבקולומביה,

ב הערביות, האמירויות ובאיחוד בווייטנאם ביפן, ואילו אפריקה, בדרום איסלנדבדנמרק,

צוינובשיעוריםהנמוכיםביותר.הםצ'כיהבו

 ומתמשכת ממושכת הפעילות של רבהלהיותה בישראל,חשיבות המורים מרבית בעיני

80%-.בישראל,כ(35 תרשים)OECD-וחשיבותפחותהמזובעיניהמוריםבממוצעמדינותה

 המורים ייחסומן שהפעילות לכך )חשיבות המשך לפעילויות הזדמנויות (80%יצרה

(,וזאתלעומתכמחציתמהמוריםבלבד77%ושהפעילותהתקיימהלאורךתקופהממושכת)

41%-ו52%)OECD-ואףפחותמכךבממוצעמדינותה בהתאמה(. ישראלהיא, למעשה,

המדינותאחתמ צששתי פעילותממושכתבשיעוריםגבוהיםבמיוחד,ובהן היבטיםשל ינו

צרפתהיבטיםאלוצוינובשיעוריםהנמוכיםביותר.בבלגיהובלצדוייטנאם,ואילוביפן,

ל בעיקר הספר, בבית הפעילות לעיגון חשיבות נודעת העוד הביתעובדהנוכח שההקשר

ומאפייניהרקעשלצוותהמוריםמעצבים דרכיההוראהבכיתהאתטיקותוקהפראתספרי

על יהןומשפיעים רק שהפעילותהתקיימהמכמחצית. חשיבותלכך ייחסו בישראל המורים

שהשתתפובהשהפעילותפחותממחציתמהמוריםציינואתהעובדהו,(55%בביתספרם)

)אתכללה הספר מבית עמיתיהם (42%מרבית יחסית דומים אלו שיעורים לשיעורים.

בהתאמה(40%-ו47%)OECD-בממוצעמדינותההמקבילים היבטיםשל(35 תרשים), .

יתהספרצוינובשיעוריםגבוהיםבמיוחדעלידימוריםבאיחודהאמירויותעיגוןהפעילותבב

צוינובשיעוריםהנמוכיםביותר.הםוייטנאם,ואילובאוסטריה,קרואטיהוצרפתבוהערביותו

פיתוח  לפעילויות שלהלן בנוגע המאפיינים שיעורי המורים שציינו את :35 תרשים
 ההוראה על חיוביות השפעה להןיש ש מקצועי

 I.5.5ותרשיםI.5.15,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 
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סיבות. ממספר לנבוע יכולים מסוים מאפיין על נמוכים בשיעורים דיווחים כי לציין חשוב

זהמוטמערקבמיעוטהפעילויותל .השנייה,המאפייןמוטמעפיתוחמקצועיהאחת,מאפיין

שלפעילותמשמעותיתאובהיקףנרחבאך מרכזי חשיבותכמאפיין מוריםלאמייחסיםלו

ל שרלוונטי הככזה שליותעובדת הממצאיםה מן כך, או כך עבורם. הפעילותמשמעותית

ה במדינות והן בישראל הן כי בבירור OECD-עולה גבוהים ציינוהמקרבשיעורים מורים

שמעותיתושיתוףפעולה,ושיעוריםנמוכיםהיבטיםשלמיקודבתוכן,התבססותעללמידהמ

מוריםציינוהיבטיםהנוגעיםלעיגוןהפעילותבביתהספרכהיבטיםמרכזייםשלהמקרביותר

להןהשפעהחיוביתעליהם.היבטיםהנוגעיםלמשךהפעילותצוינובעיקרעלשישפעילויות

.OECD-נותהידימוריםבישראל,והרבהפחותמכךעלידימוריםבממוצעמדי

שיעוריהמוריםשציינואתהמאפייניםהשוניםשלפעילותמשמעותיתגבוהיםמעטיותר,על

 ערבית דוברי ספר בבתי רוב, ספרפי לבתי )בהשוואה עברית הפערים40 לוחדוברי .)

הגדוליםביותרניכרובמאפייניםהנוגעיםלמיקוםההשתלמותבביתהספרשבומלמדיםלצד

שיעוריםהמקביליםשיעוריהדיווחבקרבמוריםבבתיספרדובריעבריתדומיםל.העמיתים

.פעריםניכרים30%-,ואילובבתיספרדובריערביתהםגבוהיםיותרבכOECD-בממוצעה

ש גםבמאפיינים )פערנרשמו בחדשנותבהוראה מיקוד הנחוץ17%שלל בתוכן מיקוד ,)

)פער המשך לפעילויות הזדמנויות ויצירת המקצועות ומתן9%שללהוראת אחד(, כל

(.8%שלהזדמנויותלתרגלוליישםידעורעיונותחדשיםבכיתה)פער

 פיתוח מקצועי לפעילויות לן בנוגעשלה המאפיינים את: שיעורי המורים שציינו 40 לוח
 ההוראה על חיוביות השפעה להןיש ש

 משמעותית פיתוח מקצועימאפיין של פעילות 
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

על  פיתוח מקצועיהשפעה חיובית של פעילות ל
 ההוראה 

81% 82% 81% 83% 

ת 
לו
עי
פ

ת 
ד
ק
מו
מ

כן
תו
ב

 92% 89% 78% 90% התאמה לצורכי הפיתוח המקצועי האישיים  

 87% 84% 91% 85% הסתמכות על הידע הקודם 

 82% 85% 76% 84% מובנית היטב 

מיקוד בתוכן הנחוץ להוראת המקצועות 

 שאני מלמד 
70% 72% 68% 77% 

ת
ס
ס
בו
מ
ת 
לו
עי
פ

 

ה 
ל
עי
פ
ה 
ד
מי
ל

ה
ל
עו
פ
ף 
תו
שי

ו
מתן הזדמנויות לתרגל/ליישם ידע ורעיונות  

 חדשים בכיתה 
87% 86% 85% 93% 

 89% 85% 78% 86% מתן הזדמנויות ללמידה פעילה 

 86% 80% 74% 82% מתן הזדמנויות ללמידה שיתופית 

 87% 70% 65% 75% מיקוד בחדשנות בהוראה 

ת 
לו
עי
פ

ת 
כ
ש
מו
מ

ת
כ
ש
מ
ת
מ
ו

 

 86% 77% 52% 80% יצירת הזדמנויות לפעילויות המשך

 79% 76% 41% 77% התקיימה לאורך תקופה ממושכת

ת 
לו
עי
פ

ת 
עוגנ

מ

ס
ה"
בי
ב

 

 76% 48% 47% 55% התקיימה בביה"ס שלי 

 66% 33% 40% 42% כללה את רוב העמיתים מביה"ס שלי 
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לבין תחושת מסוגלות ושביעות  פיתוח מקצועיעל: קשר בין השתתפות בפעילויות ל-מבט

 רצון

פיתוחמקצועיללמודשהשתתפותבפעילויותלאפשר(2013)מממצאימחקרטאליסהקודם

תורמתלארקלידעולכישוריםשלהמורים,אלאגםלתחושתהמסוגלותשלהםולשביעות

מחקרמחזורבבמקצוע.הםרצונםמעבודתם,ואלובתורםעשוייםלהשפיעעלההתמדהשל

השתתפזה לעמודעלהקשרבין ניסו )משתנהפיתוחמקצועיותבפעילותמשמעותיתשל

 רצון שביעות לבין תלוי( מסביר/בלתי מהעבודהשל העצמיתוהמורים החוללות תחושת

מורים)כגוןמגדר,ותקהתוךבקרהעלמאפיינירקעשל,שלהם)משתניםמוסברים/תלויים(

שיעובהוראה כיתה, )גודל כיתה ומאפייני משרה( תתוהיקף תלמידים מבחינה-ר משיגים

 לימודית או שהשתתפותלמידים המדינות ובמרבית בישראל התנהגותיות(. בעיות עם

השתתפותבפעילותמשמעותיתשל בין תחושתלפיתוחמקצועיבמחקרנמצאקשרחיובי

 העצמית בהחוללות נמצא מ46-)הקשר 48-התוךמדינות במחקר( ושביעותשהשתתפו

מהעבודה בפעילותמדינות(33-)בהרצון למחקר שקדמה בשנה שהשתתפו מורים כך, .

שהייתהמשמעותיתלהוראהשלהםבכיתהנוטיםלהיותמרוציםיותרובעליפיתוחמקצועיל

יותר. גבוהה עצמית חוללות בהסקתחושת זהירות נדרשת כי מסקנותאף קשרבדברת

פיתוחבפעילותמשמעותיתשלסיבתי,ממצאזהמחזקאתהחשיבותהמיוחסתלהשתתפות

להגברתשביעותהרצוןשלמוריםוחיזוקתחושתהמסוגלותשלהם.מקצועי

 פיתוח מקצועיתכנים שנכללו בפעילויות ל

עשוילשפוךאורהשתתפובהןהמוריםשפיתוחמקצועימידעמשווהעלהתכניםבפעילויותל

הפעילויותללארקעלהיצע אלאגםעלהנושאיםשמעסיקיםמורים,פיתוחמקצועינושאי

תכנים14-בנוגעלהמוריםלצייןהתבקשובמחקרבוחריםלהתמקצעולהתפתח.הםושבהם

 אם שונים להם בפעילויות מקצועינכללו השתתשפיתוח לפובהן שקדמה עריכתבשנה

בפעילויותתחילהנבחןאתהמידעהעולהמניתוחהשאלההעוסקתבתכניםשנכללוהסקר.

פחותבישראלובמדינותנפוציםכדיללמודעלהתכניםהנפוציםיותרו,וזאתפיתוחמקצועיל

עלמידעהשונות.בהמשךהפרקנצליבאתה הפיתוחהמקצועי בהםשהנושאיםעםנושאי

פיתוחמקצועילמוריםצורךנוסףביש וכן תחושתהמסוגלותשלהםבכלנושאומידתעם,

 הנושלהיישום שא ונובכךבהוראה, חשובים פערים על אור שפוך לפעולהעל אפיקים

.בנושאיםספציפיים

השתתפוהמוריםשפיתוחמקצועיבישראל,התכניםהנפוציםביותראשרנכללובפעילויותל

 תרשים)המוריםמלמדיםשבמהלךהשנהשקדמהלמחקרנוגעיםישירותלתחוםהדעתבהן

בהוראתתחוםהדעת'כישוריםפדגוגיים'ו'ידעהבנה'מיקודבהיבטיםשלקרי,(41 לוחו36

)כמע 80%ט כך(. על דיווחו המורים אלמן נושאים בושני ביותר הנפוצים גם פיתוחהם

OECD-בממוצעמדינותהמקצועי ה)וכךהיהגםבמחזור ובעיקרבמדינותהמחקר קודם(,

מהמוריםדיווחועלכלאחד90%-מיותרבהןש,ווייטנאםיוואןאט,לטביה,שנגחאי)סין(גוןכ

בהןשפיתוחמקצועיפעילויותלדיווחוכיבבישראלהמוריםכשנישלישיםמןתכניםהללו.המ

'רכיהוראהומיומנויותתקשובלצ','תלמידיםדרכיםהערכת'נכללותכניםהנוגעיםלהשתתפו

'ו של והבנה לרב'הלימודיםתוכניתידע הנוגעים תכנים זאת, לעומת כגון-. תרבותיות,

שונות' מתרבויות/ממדינות אנשים עם 'תקשורת רב'או בסביבה רב-הוראה או -תרבותית

'לשונית והםגם,המוריםרקכחמישיתמןבהןהשתתפושפיתוחמקצועיבפעילויותלנכללו

ה מדינות בממוצע פחות הנפוצים באופן20%-)כOECD-התכנים המתמודדות במדינות .)

אל נושאים באוכלוסייה, ומגוון שונות של נושאים עם זמן ולאורך יותרומסורתי נפוצים

יחודהמוריםבדרוםאפריקהוכשנישלישיםמהמוריםבאמכמחצית)פיתוחמקצועיבפעילותל

 כך, על והאמירויותהערביותדיווחו יחסיתשיעוריםגבוהים גם באלברטה)קנדה(,נרשמו
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תלמידיםעםצרכיםלהוראה'הנושא.(וייטנאםבוארצותהבריתובשנגחאי)סין(,בניוזילנד,ב

.שארהתכניםנכללובישראלכשלישמהמוריםרקבהןהשתתפושבפעילויותנכלל'מיוחדים

.המוריםמן60%-עדכ35%-שיעוריבינייםשלכבהןהשתתפושפיתוחמקצועילבפעילויות

 בהן השתתפו המוריםש פיתוח מקצועיהתכנים בפעילויות ל :36 תרשים

 I.5.18,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

 לככלל, בפעילויות שכיחותם פי על התכנים מקצועימדרג למדרגפיתוח דומה בישראל

ועלפירובלאנרשמופעריםניכריםבשיעוריהמוריםשדיווחועל,OECD-בממוצעמדינותה

בפעילות) 36 תרשיםהכללתהתוכן יותרעםזאתאפשר(. תכניםשנפוצים לזהותמספר

ובהם'ניהולוארגון,OECD-מדינותהבהשוואהלממוצעבבישראל,פיתוחמקצועיבפעילויותל

) ),בהתאמה22%לעומת37%בביתהספר' למידה' 'הוראתכישורי ,48%תלעומ60%(,

)בהתאמה 'שיתוףפעולהביןהמוריםלהורים' ו'מיומנויות,בהתאמה35%לעומת44%(, ,)

) הוראה' בהתאמה60%לעומת69%תקשובלצורכי , הנושא'הוראהלתלמידיםמאידך(. ,

ל בפעילויות פחות נפוץ מיוחדים' צרכים מקצועיעם )פיתוח 33%בישראל ,43%לעומת

(.בהתאמה

שלהתכניםלפישכיחותםבפעילויותיחסיתישראליניכרכיעלאףמדרגדומה-במבטפנים

בבתיספר,שיעוריהדיווחעלהכללתהתכניםבפעילויותגבוהיםהרבהיותרפיתוחמקצועיל

ערבית (,41 לוח)דוברי עברית, דוברי ספר לבתי אפשרובהשוואה להבדליזאתלייחס

.בדגמיההשבהתרבות
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 בהן השתתפו המוריםש פיתוח מקצועי: התכנים בפעילויות ל41 לוח

 פיתוח מקצועיתכנים בפעילות ל
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 83% 78% 76% 79% ידע והבנה בתחומי הדעת שאני מלמד

שאני כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי הדעת 
 מדמל

79% 73% 78% 82% 

 80% 65% 65% 69% דרכים להערכת תלמידים

 78% 65% 60% 69% מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה

 75% 64% 65% 67% הלימודים תוכניתידע והבנה של 

 67% 58% 48% 60% הוראת כישורי למידה 

 73% 50% 50% 56% התנהגות התלמידים וניהול הכיתה

 68% 41% 47% 48% ניתוח מידע מתוך הערכות התלמידים ושימוש בו

 67% 37% 35% 44% שיתוף פעולה בין המורים להורים

 62% 33% 47% 41% הוראה פרטנית

 60% 30% 22% 37% ניהול וארגון בבית הספר

 38% 31% 43% 33% הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים

 35% 17% 22% 21% לשונית-תרבותית או רב-הוראה בסביבה רב

 33% 14% 19% 19% ממדינות שונותתקשורת עם אנשים מתרבויות שונות/

 35% 23% 28% 26% אחר

 שינויים זמן בלאורך מורים מקצועיבהשתתפות פיתוח שונים, בצורךוכןבתכנים שינויים

מקצועיל בפיתוח שינויים לשקף עשויים שונים, ברפורמות,לימודיםתוכניותבנושאים

11-בפיתוחמקצועיחינוכיותועוד.מחקרטאליסמאפשרלעמודעלשינוייםבהשתתפותב

תכנים14תוך)מ ועלשינוייםבצרכיםל( להלן(5-במקצועיפיתוח, תכנים)ראו מחזור. בין

 התכנים(37 תרשים)2018-ל2013מחקר ממחצית למעלה בעבור , בפעילויותשנכללו

.בישראלעלייהנרשמהבהןהשתתפוהמוריםפיתוחמקצועיל

 פיתוח מקצועיבתכנים בפעילויות ל טאליס מחקר מחזורי בין שינוי :37 תרשים
 בישראל – בהן מוריםשהשתתפו 

 
I.5.27,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 
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אתכללושפיתוחמקצועיבישראלעלייהבשיעורהמוריםשהשתתפובפעילויותלנרשמהכך

 של )עלייה למידה' כישורי 'הוראת )16%התכנים תלמידים' להערכת 'דרכים (,13%(,

) הכיתה' וניהול התלמידים )11%'התנהגות הספר' בבית וארגון 'ניהול 'מיומנויות9%(, ,)

) הוראה' לצורכי )9%תקשוב הדעת' תחום בהוראת פדגוגיים 'כישורים ו'הוראה5%(, )

רב-בסביבהרב )לש-תרבותיתאו בפעילויות4%ונית' המוריםשהשתתפו כללוש(.בשיעורי

מדינות)אויותר(נרשמה27-לאומי,ב-שארהתכניםלאחלשינוישלממש.במבטביןאת

בשיעור ביעלייה שהשתתפו מקצועיהמורים תלמידים',פיתוח להערכת 'דרכים בתכנים

ו כיתה' וניהול תלמידים 'התנהגות למידה', כישורי צרכים'הוראת עם לתלמידים 'הוראה

מיוחדים'.גםבעבורשארהנושאיםנרשמועלפירובעליותבשיעוריההשתתפותבחלקלא

אףלאבשיעוריההשתתפותלאנרשמהירידהמדינות5-מיותרמבוטלשלהמדינות,ואילוב

 אחדמןהנושאים.ב

 פיתוח מקצועיהצורך בפעילויות ל

 מידההמוריםנשאלו בכלאחדמןהתכניםהללו.פיתוחמקצועיצורךבכיוםלהםישבאיזו

 המדיניות לקובעי מעניק זה שלהמעצבילומידע הצרכים אודות על ראשון ממקור תמונה

כילהלןשיעוריהמוריםשדיווחועלצרכיםאלו.כדילענותמוריםואפיקיהפעולההנדרשיםה

כלליאין:"תשובהאפשרויותארבעתוךמ)מסויםבנושאפיתוחמקצועיב"רבצורך"להםיש

.("רבצורך"ו"בינוניצורך","מועטצורך","צורך

ה מדינות ובממוצע OECD-בישראל בעיקרה דומה תמונה בצמרתבנוגענמצאה לנושאים

(.38 תרשים)בפיתוחמקצועימדרגהנושאיםשישבהםצורךרבשלובתחתית

 בתחומים שונים פיתוח מקצועישיעורי המורים שיש להם כיום צורך רב ב :38 תרשים

 I.5.21,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 
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צורךרבלהתפתחOECD-הבישראלובממוצעמדינותשיעורגבוהיחסיתשלמורים הביעו

הוראהלתלמידיםעם(,',בהתאמה18%-ו29%)'מיומנויותתקשובלצורכיהוראה'בנושאים

,14%-ו22%)'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה'ו,בהתאמה(22%-ו25%)'צרכיםמיוחדים

וראתה'בהתאמה(.שיעוריםגבוהיםשלמוריםבישראלהביעוצורךרבלהתפתחגםבנושא

הוראהבסביבה'הובעצורךרבלהתפתחבנושאOECD-ובמדינותה(,25%)'כישורילמידה

פיתוחמקצועיהצורךהרבשלמוריםלייתכןש(.מהמורים15%)'לשונית-תרבותיתאורב-רב

מגוונותשנעשותהוראהבכיתותבדמותפניהםלהאתגריםהניצביםשקףאתבנושאיםאלומ

 יותר תלמידיהןמבחינת ,הרכב הוראה לעדכון גוברת ותוךודרישה תרגול הקנייתתיווך,

לעומתזאת,שיעורנמוךיחסיתשלכגוןכישורילמידה,תקשובועוד.21-מיומנויותהמאהה

צורךרבלהתפתחOECD-בישראלובממוצעמדינותהמורים ידעוהבנהשל'בנושאהביעו

ישראלבנושא,בהתא8%-ו13%)'הלימודיםתוכנית בקרבמורי וכן 'הוראהפרטנית'מה(,

.(8%)'ניהולוארגוןביתהספר'בנושאOECD-בקרבמוריםבמדינותה(ו12%)

שיעוריםדומיםשלמורים-במבטפנים רובנרשמו עלפי השפהישראלי, מגזרי אשרבשני

עםזאת,בבתיספרדוברי.(42 לוח)וצגיםלהלןבתחומיםהמפיתוחמקצועיציינוצורךרבב

כישוריםפדגוגייםנושא'בפיתוחמקצועיצורךרבבשלמוריםהביעויותרעבריתשיעורגבוה

בבתיספרדובריערבית(,ואילובבתיספרדוברי14%לעומת20%)'בהוראתתחוםהדעת

הוראהבסביבהנושאים'בפיתוחמקצועיצורךרבבשלמוריםהביעויותרשיעורגבוהערבית

רב-רב ו14%לעומת23%)'לשונית-תרבותיתאו עברית( דוברי ספר תקשורתעם'בבתי

שונות מדינות או שונות מתרבויות 22%)'אנשים בלבד13%לעומת זו לא בהתאמה(. ,

ב ספרשלמורים צבתי יש ערבית בדוברי יותר רב מקצועיורך אלו,פיתוח נושאים בשני

לעמיתי בהבהשוואה ספרם בפעילויותבתי יותר משתתפים גם שהם אלא עברית, דוברי

)פיתוחמקצועיל קייםמחסורבהיצעפעילויותבכלזאתו(.41 לוחבנושאיםאלו כי מסתמן

רבפיתוחמקצועיל של אלו אף-בתחומים על שכן אחרים, בהשוואהלתחומים תרבותיות,

בבפיתוחמקצועיהצורךהגבוהיחסית המוריםשהשתתפו בנושאיםפיתוחמקצועי,שיעורי

אלונמוכיםיחסית.

 בתחומים שונים פיתוח מקצועיברב רים שיש להם כיום צורך : שיעורי המו42 לוח

 פיתוח מקצועיהם יש צורך רב בתכנים ב
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

 29% 29% 18% 29% מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה

הוראת כישורי למידה )למשל יצירתיות, חשיבה 
 ביקורתית, פתרון בעיות(

25% 14% 26% 22% 

 23% 26% 22% 25% הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים

 20% 22% 14% 22% התנהגות התלמידים וניהול הכיתה

 17% 20% 11% 19% ניתוח מידע מתוך הערכות התלמידים ושימוש בו

כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי הדעת שאני 

 מלמד
19% 10% 20% 14% 

 17% 17% 12% 17% דרכים להערכת תלמידים

 23% 14% 15% 17% לשונית-תרבותית או רב-הוראה בסביבה רב

 18% 16% 9% 16% שיתוף פעולה בין המורים להורים

 13% 17% 9% 16% ידע והבנה בתחומי הדעת שאני מלמד

תקשורת עם אנשים מתרבויות שונות או ממדינות 
 שונות

15% 11% 13% 22% 

 15% 14% 8% 15% ניהול וארגון בבית הספר

 13% 12% 8% 13% הלימודים תוכניתידע והבנה של 

 14% 11% 14% 12% הוראה פרטנית
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פיתוחמקצועיבשיעוריבמוריםשהביעוצורךרבבהבדליםביןמדינותשקיימיםזובלבדלא

)פחותמ מהמוריםבארה"בובאנגליה10%-בנושא'הוראהלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים'

 50%-מיותרלעומת ובברזילמהמורים בקולומביה קיימיםהבדליםבמקסיקו, שגם אלא ,)

בישראלהשיעוריםגבוהיםיותרבקרב כך, רקעשלמורים. בתוךמדינהבהתאםלמאפייני

.יותרשניםו50ניבלבדבקרבמוריםב18%לעומת33%שנים)30-מפחותמוריםשגילם

במוריםבראשיתדרכםבמקצועההוראהובקר,מדינותנוספות(30-מגמהדומהנמצאהב

26-מדינותנוספות(.ב27-בקרבמוריםותיקים.מגמהדומהנמצאהב24%לעומת29%)

מדינות,אךלאבישראל,נמצאשהשיעוריםגבוהיםיותרבקרבמורותבהשוואהלמורים.כמו

 רב צורך על הדיווח בשיעורי הבדלים נמצאו מקצועיבכן לפיתוח זה מאפייניבנושא פי

,שיעורהמוריםגבוהיותרימןנמניתעאינהמדינות,שישראל8-ב.התלמידיםבביתהספר

בבתיספרעתיריתלמידיםעםצרכיםמיוחדים)בהשוואהלשיעורהמוריםשהביעוצורךזה

ספר ורקבקולומביההתמונהשבבתי בהםשיעורנמוךשלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים(,

בנושאזהגבוהיותרדווקאבבתיפיתוחמקצועיביעורהמוריםשהביעוצורךהפוכה,קריש

ביןמוריםבבתיספרהדברמשקףהבדליםייתכןשטיתלמידיםעםצרכיםמיוחדים.וספרמע

מתןהווהתמרורלמעצבימדיניותבדברבנושא,ומפיתוחמקצועינגישותלמבחינתהשונים

שונים.הכנהותמיכהלמוריםבבתיספר

 למחזור הבהשוואה בישראלקודםהמחקר , נרשמה בשיעור2018-ל2013בין עלייה

צורךרבב כמהבפיתוחמקצועיהמוריםשציינו )עלייהמידיםדרכיםלהערכתתל'נושאים: '

 (7%של לצ', תקשוב הוראהומיומנויות רכי של )עלייה (5%' הספר', בבית וארגון 'ניהול

 של (5%)עלייה רבהוראה', רבתתרבותי-בסביבה לשונית-או של )עלייה הוראהו'(4%'

לתלמידיםעםצרכיםמיוחדים )עלייהשל הנושאיםהללו(5%' כל שלאבמפתיע, למעט,.

 גם נמנים האחרון, עם שהנושאים נרשמה בפעילויותבהם ההשתתפות בשיעור עלייה

פיתוחמקצועיל דווקאבשנבתקופההאמורה. כי לציין מעניין הנושאיםהאחרונים, בהםשי

-לאומי.כך,ב-,נרשמוהשינוייםהניכריםיותרבמבטביןיחסיתהעלייהבישראלמתונהיותר

20 מדינות, במלבד רב צורך על המוריםהמדווחים עלייהבשיעור נרשמה פיתוחישראל,

רב-בנושא'הוראהבסביבהרבמקצועי )ב-תרבותיתאו מדינותנרשמהירידה(,2-לשונית'

מדינותנוספותנרשמהעלייהמקבילהבנושא'הוראהלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים'19-בו

מגמה3-)ב נרשמה הוראה' לצורכי תקשוב 'מיומנויות בנושא ירידה(. נרשמה מדינות

ע המדווחים המורים בשיעור במעורבת רב צורך מקצועיל בפיתוח ובכללן10-: מדינות,

 בהןנרשמהירידה.שמדינות8לעומת,ישראל,נרשמהעלייה

 השתתפות לעומת צורך – פיתוח מקצועיתכנים בפעילויות ל

(36 תרשיםו 41 לוח)בהןהשתתפוהמוריםשפיתוחמקצועיכניהפעילויותלוהשוואהביןתמ

אפשר(38 תרשיםו 42 לוח)פיתוחמקצועיצורךרבביעיםבהםהמוריםמבשהתכניםלבין

פיתוחלמצואשיעורגבוהשלהשתתפותבאפשר.בחלקמןהתכניםתובנותחשובותלהפיק

הנוגעיםתכניםבובעיקר,פיתוחמקצועילצדשיעורנמוךשלמוריםשציינוצורךרבבמקצועי

מלמד שהמורה הדעת לתחומי והבנה': 79%)'ידע ו16%לעומת בהתאמה( כישורים',

כךגםבממוצעמדינותה19%לעומת79%)'פדגוגיים .)-OECDשיעורנמוך בניגודלכך, .

 יחסית מורים של בבישראל השתתפות על מקצועידיווחו עם'בפיתוח לתלמידים הוראה

33%בנושא)יתוחמקצועיפבלעומתשיעורגבוהשלמוריםשציינוצורךרב,'צרכיםמיוחדים

בהןהתופעהבולטתאףביתרש,OECD-,בהתאמה(.כךגםבממוצעמדינותה25%לעומת

פיתוחמקצועיתרבותיות.ההסברהמתבקשהואשהשתתפותב-תכניםהנוגעיםלרבבשאת

המתאםההפוךביןהשתתפותבפעילותמכאןו,רכיהמוריםובנושאמסויםמספקתמענהלצ

מקצל ועיפיתוח רב צורך ובין נתון מקצועיבבנושא תכניםבו.פיתוח מספר נמצאו ברם,

לש בפעילות השתתפות על דיווחו מורים של יחסית גבוה שיעור מקצועיעבורם פיתוח
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 מ)בישראל 55%-יותר מורים של יחסית גבוה שיעור לצד בש( רב צורך על פיתוחדיווחו

מקצועי מ)בישראל 20%-יותר '(: לצמיומנויות הוראהותקשוב 69%)'רכי ,29%לעומת

 למידה'בהתאמה(, כישורי )הוראת בהתאמה(25%לעומת60%' התנהגותהתלמידיםו',

אףשחלקניכרמהם22%לעומת56%)'וניהולכיתה המורים, בנושאיםאלו בהתאמה(. ,

ב עדפיתוחמקצועיהשתתפו מביבנושא, פיתוחבבשיעוריםגבוהיםיחסיתצורךרביעיםין

פניומקצועי על זהאפשר. צורך בלהסביר בפיתוח, וברצון נוספתבהתמחות התעדכנות

שביעות-איבולחלופיןתקשוב(,גוןמתעדכניםתדירכשבנושאיםבנושאיםחדשיםאועיקר)ב

רכיהם)מבחינתולאענועלמלואצואשרבהןהשתתפושפיתוחמקצועירצוןמהפעילויותל

שיעורבתכניםהללו,הצלבתדיווחיהמוריםמגלהכיהבשלושתהעמקה(.האומידתףהיקה

בישראלהבדלשלממשביןמוריםבנושאנתוןאיןפיתוחמקצועיהמוריםשציינוצורךרבב

ב מקצועישהשתתפו פיתוח ובין במוריםבנושא השתתפו מקצועישלא בנושא.פיתוח

הדבר שמשמעות בהיא המורים של מקהצורך תלויצועיפיתוח איננו אלו בנושאים

ב קודמת מקצועיבהשתתפות פיתוח אףבנושא, הסברבלא האחרונה. בשנה שחלה כזו

תוכניתנובעמדרישותעדכניותשמקורןבמדיניות/פיתוחמקצועיאפשרילכךהואשהצורךב

לימודים/חזוןביתספרי.

בהשתתפות2018-ו2013ללמודממבטמשולבעלשינוייםביןמחזוריהמחקראפשרעוד

ל מקצועיבתכנים לפיתוח בצרכים המקבילים השינויים מול מקצועיאל מארגניפיתוח .

שינוייםניכריםלאורךהשניםבמדינותבהםחלושהמחקרבחרולהתמקדבשלושהנושאים

במדינותרבותבנושא'הוראהלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים'רבות,ולהלןתמציתהממצאים.

בפעילויותלנרשמ המוריםשהשתתפו בשיעור עלייה מדינות(27)בנושאפיתוחמקצועיה

צורךרבו ישראל20בנושא)פיתוחמקצועיבבשיעורהמוריםשציינו בכללן שתי.(מדינות,

בהנמצאושאיטליהמדינות,לעומת18המגמותגםיחדנרשמובחלקהארישלמדינותאלו)

 עלייה בצורךהשבמגמותהפוכותשל וירידה קוריאהתתפות וכן מגמותשלש, נרשמו בה

ובצורךירידה בהשתתפות תמונה (. הנושא בעבור גם נמצאה -רבבסביבה'הוראהדומה

שהשתתפו:לשונית'-רבאותרבותית המורים בשיעור עלייה נרשמה רבות במדינות

ל מקצועיבפעילויות )פיתוח 21בנושא ומדינות( רב צורך שציינו המורים פיתוחבבשיעור

18שתיהמגמותגםיחדנרשמובחלקהארישלמדינותאלו).מדינות(21בנושא)מקצועי

ישראלמדינות לעומתובכללן מדינות3, נמצאוש–ואיטליהאנגליה,קוריאה–בלבד בהן

אומגמותהפוכותבהנמצש,וכןמקסיקוהשתתפותוירידהבצורךבמגמותהפוכותשלעלייה

בצורך ועלייה בהשתתפות ירידה ש(.של בחקיקה,ייתכן שינויים משקפות אלו מגמות

 ברפורמותאו מוריםבמדיניות, להצדיקאתהעלייהבצורךשל שישבהן פיתוחבביוזמות,

בהבתחום.פיתוחמקצועיזמינותהפעילויותלבהיצעוהעלייהבבתחוםמסוים,ואתמקצועי

שמדוברבין–(ובבתיהספר)התלמידיםבכיתותהדמוגרפישלשינוייםבהרכבייתכןשבעת,

ותלמידיםב מיוחדים צרכים עם ובשמדוברבין בתרבויות אחר ל–מוצא הביאו כךידי

 יותר רבים שלמורים ביש יותר רב מקצועיצורך פיתוח ובעקבותמעלהצוינושבתחומים ,

 עלהההיצע השטח מן העולה הפעילויותלהצורך כצעדפיתוחמקצועישל אלו, בתחומים

תמונההרכיהוראה'ולעומתאלו,בנושא'מיומנויותתקשובלצ47תגובהשלמערכתהחינוך.

ב יותר. ב20-מורכבת שהשתתפו המורים בשיעור עלייה נרשמה מקצועימדינות פיתוח

המורי7-ב.בתחום בשיעור עלייה גם נרשמה ישראל( )ובכללן מתוכן רבם צורך שהביעו

מקצועיב ב,בתחוםפיתוח 5-ואילו במדינות ירידה. ירידה4-נרשמה נרשמה מדינות

                                                           
47
המלצותועדתדורנרבנושאהשתלבותוהכלהשלתלמידימןשלהוחלבישראליישו2011,בשנתהלדוגמ

שיותרכךידיהביאל.הדברעריםנוספותגםבלאחרמכןוהחינוךהמיוחד,תחילהבמסגרתניסויבעירחולון
מוריםרביםיותרצורךרבהתעורראצלתלמידיםעםצרכיםמיוחדיםהשתלבובחינוךהרגיל,ובעקבותזאת

 .רכיהתלמידיםובתחוםכדילתתמענהלצבפיתוחמקצועי
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פיתוחמקצועיבהשתתפותב נרשמהירידה2-בובתחום, פיתוחמקצועיבצורךבגםמתוכן

במדינותהנורדיות כי מעניין איסלנדוש–בתחום. העליותהגדולות–דיהבפינלנד, נרשמו

וב'שילובמיומנויותתקשובלצפיתוחמקצועיביותרהןבהשתתפותמוריםב הוראה' הןורכי

ה המורים בתקשובמשתמשיםבשיעור להשתמש לתלמידים 'מאפשר בפרקטיקה תדיר

.עודאפשרלטעוןכיהפיתוחהמקצועיבאיסלנדכשהםמכיניםעבודותאופרויקטיםבכיתה'

בוש יותרדיה אלו,אפקטיבי במדינות : בפינלנד, לא אך המוריםנרשמה בשיעור ירידה

 בתחום.פיתוחמקצועיבצורךרבהביעוש

לבין תחושת המסוגלות בתכנים  פיתוח מקצועיעל: קשר בין התכנים בפעילויות ל-מבט

 אלו ומידת יישומם בכיתה

היא שהציפייה השתתפות למורים מקצועיבפעילויות שלהם,פיתוח ההוראה על תשפיע

הקשרהחיובישנמצא,בישראלהואוכפועליוצאגםעלהישגיתלמידיהם.ביטוימובהקלכך

 של משמעותית בפעילות השתתפות בין רבות, מקצועיובמדינות תחושתפיתוח לבין

זההוא קשר אך לעיל(. מוריםושביעותרצונםמהעבודה)כמתואר החוללותהעצמיתשל

וי אםכללי, פרקטיקותספציפיותהואשמקוםלבחון מתקייםגםברמתתכניםונושאיםאו

השתתפותביןבמחקרטאליסניסולעמודעלקשראפשריעלכן,שבמוקדהפיתוחהמקצועי.

)משתנהמסביר/בלתיפיתוחמקצועיבפעילותל ספציפי תחוםתוכן בפרקטיקהמסוימתאו

הפרקטי של היישום מידת לבין הנוגעתתלוי( המסוגלות תחושת וכן בכיתה קה

תוךבקרהעלמאפיינירקעשלהמורים,לפרקטיקה/תחוםהתוכן)משתניםמוסברים/תלויים(

ותקבהוראה מגדר, כיתהו)כגון כיתה)גודל ומאפייני -שיעורתלמידיםתתוהיקףמשרה(

 נמצאו בישראל עםבעיותהתנהגותיות(. קשריםחיובייםבכלמשיגיםמבחינהלימודיתאו

שנבחנו להמקרים בפעילויות שהשתתפו מורים בין השוואה תוך מקצועי, בנושאפיתוח

:נמצאכי.אלושלאהשתתפובפעילויותמוריםשבמוקדלבין

 לפחותבאחדמןבנושאפרקטיקותפדגוגיותפיתוחמקצועימוריםשהשתתפובפעילותל(

בהו פדגוגיים 'כישורים הבאים: 'הוראההנושאים מלמד', שאני הדעת תחומי ראת

נטוליישםבתדירותרבהיותרפרקטיקותאפקטיביות'הוראתכישורילמידה'(ופרטנית'

מעודדותומקדמותשפרקטיקות,)פרקטיקותשתורמותלהוראהברורהומובנתבכיתה

זהנמצאב.(למידהמשמעותיתופרקטיקותלניהולכיתה ו40-קשרחיובי הואמדינות,

 .דרוםאפריקהבקוריאהובקזחסטן,בברוסיה,חזקבמיוחד

 בנושאניהולכיתהנטולהיותבעליתחושתפיתוחמקצועימוריםשהשתתפובפעילויותל

חזקבמיוחדהואמדינות,ו29-קשרחיוביזהנמצאב.מסוגלותגבוההיותרבניהולכיתה

 בבגאורגיה, בישראל, בקזחסטן, )סין(, ודרבשנגחאי אפריקה האמירויותבום איחוד

 .הערביות

 בפעילותל )'-יםהנוגעיםלרבבנושאפיתוחמקצועימוריםשהשתתפו הוראהתרבותיות

רב רב-בסביבה או או'לשונית-תרבותית שונות מתרבויות אנשים עם 'תקשורת או

.נטולהיותבעליתחושתמסוגלותגבוההיותרלהוראהבסביבותאלוממדינותשונות'(

 שנגחאי)סין(.בחזקבמיוחדבקוריאהוהואמדינות,ו41-קשרחיוביזהנמצאב

בנושאשבמוקדפיתוחמקצועיביןמוריםשהשתתפובפעילויותלבהשוואהכאמור,,כלזאת

אלו. בפעילויות השתתפו שלא לעמיתיהם המדינותאפשרמכאן שבמרבית ללמוד

שלהשתתפות לם בפעילויות מקצמורים ביישוםועיפיתוח פרקטיקותתדירקשורה של

שבמוקד בנושאים ביכולת, והביטחון תחושתהמסוגלות של ובהעצמה אפקטיביות הוראה

.לאואםסיבתיהואאםולבררהפיתוחהמקצועי.ישלנקוטמשנהזהירותאשרלטיבהקשר,

כך או תפיסכך שינוי תםו, בועמדותיהם מורים הואנוגעשל שלהם ההוראה לפרקטיקות

 הצעדהראשוןלקראתשיפורפניההוראהבכיתה.
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 פיתוח מקצועיחסמים להשתתפות בפעילויות ל

מקדים משמעותיתעבורהמשתתפיםתנאי השתתפותהואלהיותפעילותלפיתוחמקצועי

בפעילו )ומנהלים( מורים כן על שת. חשוב החינוך מערכת קברניטי החסמיםיבינו את

השתתפותבפעילויותל פעולהלהסרתויזהופיתוחמקצועיהעומדיםבפני םמנגנוניםודרכי

מספקותתמיכהשלתלמידיהןעידודהשתתפות.מערכותחינוךהנודעותבהישגיםגבוהיםלו

 למורים ועידוד לכדי בפעילויות לבחור להם מקצועילאפשר לצפיתוח רכיהםורלוונטיות

.בהןולהשתתף

גורמיםהמהוויםחסמיםהמוריםנשאלובמחקר השתתפותםבפעילויותאפשרייםעל בפני

 תרשים)ההיגדלהלןמוצגיםשיעוריהמוריםשהסכימואוהסכימומאודעם.פיתוחמקצועיל

ז'.(43 לוחו 39 בכיתות המורים מן בישראל-כמחצית ,ט' יותרואף , גורמיםציינו כמה

עדריה,(58%עדרתמריצים)י:הפיתוחמקצועילהשתתפותםבפעילויותלהמהוויםחסמים

) משפחתיות מחויבויות בשל ו52%זמן ( העבודהכן בשעות המקצועי הפיתוח התנגשות

עדרתמיכהמהמעסיקי(,ה29%רלוונטי)פיתוחמקצועיעדריהכי(.כרבעמהםציינו49%)

הי(או26%) )קרשלמחירו .הםחסמיםלהשתתפותםבפעילויות(23%הפיתוחהמקצועי

(.9%ולבפניכעשיריתמןהמורים)מכשהייתהעמידהבדרישותקדםהפיתוחהמקצועי-אי

-מדינותהבהשוואהלחסםמרכזייותרבישראלהיאהיעדרזמןבשלמחויבויותמשפחתיות

OECDפיתוחמקצועיוכךגםהיעדרתמריציםלהשתתפותב,,בהתאמה(37%לעומת52%)

58%) 47%לעומת זאת, לעומת בהתאמה(. , על הדיווח בשיעור מקצועיחוסר פיתוח

 משמעותי נמוךרלוונטי לבישראל הבהשוואה 29%)OECD-מדינות ,38%לעומת

-מדינותהחסםנדיריחסיתגםבממוצעאהיעמידהבדרישותקדם-,איאלולצדבהתאמה(.

OECDדומים11%) דיווח ושיעורי (, מדינותהיחסית גבוהיםבמקצתבממוצע OECD-ואף

)השוואהב מהמעסיק תמיכה היעדר בעבור נרשמו שעות32%לישראל עם והתנגשות )

(.OECD-במדינותהביותרהבולט,החסם54%עבודה)ה

מכשול להשתתפותם  הםשיעורי המורים שציינו כי הגורמים המתוארים  :39 תרשים
 פיתוח מקצועיבפעילויות ל

 I.5.36,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

פנים ל-במבט בפעילויות להשתתפות החסמים על הדיווח שיעורי מקצועיישראלי, פיתוח

 רוב פי השפהבדומיםעל מגזרי שני זהשני יוצאיםמכלל מרכזייםיותרשנמצאוחסמים.

עברית דוברי ספר בבתי מורים ערבית:בקרב דוברי ספר בבתי לעמיתיהם בהשוואה ,

 בשעות )ההתנגשות 52%עבודה בהתאמה40%לעומת תמריצים, היעדר ובעיקר )

 (.43 לוח)(,בהתאמה37%לעומת66%להשתתפות)
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מכשול להשתתפותם  הם הגורמים המתוארים שציינו כי: שיעורי המורים 43 לוח

 פיתוח מקצועיבפעילויות ל

 חסמים
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

דוברי 

 עברית

דוברי 

 ערבית

 37% 66% 47% 58% פיתוח מקצועיבפעילויות לאין תמריצים להשתתפות 

 49% 53% 37% 52% אין לי זמן בשל מחויבויות משפחתיות

 40% 52% 54% 49% הפיתוח המקצועי מתנגש בשעות העבודה שלי

 22% 31% 38% 29% רלוונטי פיתוח מקצועיאין בנמצא 

 25% 26% 31% 26% היעדר תמיכה מהמעסיק

 21% 23% 45% 23% הפיתוח המקצועי יקר מדי

אינני עומד בדרישות קדם מתאימות )למשל 

 הסמכה, ניסיון, ותק(
9% 11% 9% 10% 

בשלמחויבויותמשפחתיות היעדרזמן יותרבעבורמוריםהואשלאבמפתיע, חסםמרכזי

מהמוריםהמבוגריםבלבד35%-לעומתכ,מהםדיווחועלכך60%-)כשנים50שגילםעד

כיהיעדרתמריציםלהשתתפותאפשריותר(.אףכיהיה להניחשיותרמוריםותיקיםיציינו

הדרישהוהתמריץהמקצועיבשלניסיונםודירוגם:לדוגמהחסםעבורם,הואפיתוחמקצועיב

-קטנים(קידוםשםאםלשםהכרהלגמוליםואםל)פיתוחמקצועילהשתתפותבפעילויותל

.גילתקאוובשיעוריהדיווחעלחסםזהלפימוריםהבדלהביןנמצאלא

 לבישראל, בפעילויות להשתתפות החסמים על הדיווח מקצועישיעורי פיתוח בשנידומים

המחקר האחרוניםמחזורי מחוץ, של המקצועי6%ירידה הפיתוח ליוקר הנוגע בחסם

המוריםהמדווחיםעלימדינותנוספותנרשמהירידהבשיעור10-ב.2018שנרשמהבמחזור

כפיתוחמקצועיחסםזהלהשתתפותב וכ17%-)הירידותהחדותביותר: 15%-בגאורגיה

,בפורטוגל( 14לעומת זהשמדינות חסם על הדיווח בשיעורי עלייה דווקא נרשמה בהן

יותרב)העליותהחדות 14%-כוברוסיה16%: בפינלנד, בהןמדינותשחלברזילורומניה(.

)בכולןואסטוניהבשיעוריהדיווחעלחסמיםשוניםהןגאורגיה,איטליהבמיוחדבולטצמצום

ולאנרשמהעלייהבדיווחעל4נרשמהירידהבדיווחעל ואילוחסם(שוםחסמיםלפחות, ,

 מדינותשחל בהן הדיווחעלחסמיםבולטבמיוחדדווקאגידול אנגליה,בשיעורי שוניםהן

חסמיםלפחות(.4קוריאהוניוזילנד)בכולןנרשמהעלייהבדיווחעל

 פיתוח מקצועילהשתתפות בפעילויות לבכל הנוגע תמיכה ועידוד 

החסמים עלמערכותהחינוךלבחוןפיתוחמקצועילהשתתפותבפעילויותליהיו יהיו, אשר

רמנגנוניםשיסייעובהסרתוצליעיקרוב,אלובפעילויותףהשתתלהמוריםדרכיםלהקלעל

םע.החסמים אלו כספית,אפשרמנגנונים תמיכה הספר, בבתי האדם כוח ניהול למנות

 הפיתוחבנהלים. ואףעיגון הנחיהוהכוונה, הקצאתזמן, אחדאוקיבלואםהמוריםנשאלו

תוךיותרמ בשנהמקצועיפיתוחלסייעלהםלהשתתףבפעילויותלשמונהמנגנוניםשנועדו

48שקדמהלמועדהמחקר.

,(40 תרשים)בישראל או המנגנון הנפוץ התמיכה אמצעי להשתתפותביותר עידוד לשם

להשתתףבפעילויותשהתקיימופיתוחמקצועיפעילויותלב הואשחרורמחובתהוראהכדי

) הרגילות העבודה ל30%בשעות חשוב זה ממצא זאת(. ציינו המורים דהבהעונוכחמן

פיתוחמקצועיהמוריםציינוהתנגשותבשעותכחסםלהשתתפותםבפעילויותלמשכמחצית

                                                           
48

ותמיכה לעידוד במנגנונים העוסקת שאלה בשאלון להכליל אם לבחור למדינות אפשרו המחקר מארגני

ב מורים מקצועיבהשתתפות פיתוח מתוך, 8תוךבחירה אפשריים. ממנגנונים שרק מהמדינות44כיוון
שהשתתפ לכלולשאלהבנושאזה, במחקרבחרו בחרווו לכלולאתכלהמנגנוניםהמוצעים, בחרו לאכולן

ממוצעבין המחקרשלאלהציג שלהשיעוריםלאומי.-מארגני מנגנון כל הואהממוצעבעבור הערךהמוצג
יןמנגנונים.במדינותשבחרולכלולנושאזהבשאלון,אךישלזכורכיהנתוניםאינםבהכרחבניהשוואהב
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(.שני30%בלוחומריםשנדרשולפעילות)קיכיהמוריםציינוקרב.שיעורדומהמ(43 לוח)

הםגםהנפוצים אףיותרמבישראל)OECD-במדינותהביותרמנגנוניםאלו ,38%-ו48%,

 .(40 תרשים)בהתאמה(

קבלתתוספתכספית המוריםבישראלציינו מחוץבכחמישיתמן עבורפעילויותשהתקיימו

) העבודה 21%לשעות לעומת 13%, הבלבד בעבורOECD-במדינות החזר/תשלום או )

לעומת19%הוצאות) –34%, כמעטכפול התמיכהOECD-במדינותה–שיעור אמצעי .)

)כ העלאהבשכר גמוליםשאינםכספייםוכן תמיכהאו אםכך,15%-הנפוציםפחותהיו .)

בפעילויותלקידוםמקצועיהניתניםבישראללמוריםףמנגנוניהתמיכהלעידודמוריםלהשתת

-תותז'כיב נפוציםבמידהדומהאו שחרורמחובותעיקר,ובOECD-יותרבמדינותהרבהט'

חומרים מתן הרגילות, העבודה בשעות שהתקיימו בפעילויות להשתתף כדי הוראה

.(40 תרשים)שנדרשיםלפעילותוהחזראותשלוםבעבורהוצאותשונות

כדי להשתתף שלהלן  סוגי הסיועשיעורי המורים שציינו כי קיבלו את  :40 תרשים
 פיתוח מקצועיבפעילויות ל

 I.5.44,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

פנים שאינן(44 לוח)ישראלי-במבט מקצועיות הטבות כספית, שאינה תמיכה כי עולה ,

בבתיספר10%-עדכ5%-כספיות,גמוליםשאינםכספייםוהעלאהבשכרנפוציםיותרבכ

ספ בבתי ואילו ערבית, פעילויותדוברי בעבור כספית תוספת יותר נפוצה עברית דוברי ר

שהתקיימומחוץלשעותהעבודה.שארהאמצעיםלעידודדווחובשיעוריםדומיםבשנימגזרי

ייתכןשמקורהבדליםאלובהבדליםבהשתתפותבפעילויותל ובפרטפיתוחמקצועיהשפה.

ההשתתפות שיעורי ערבית דוברי ספר בבתי מורים שבקרב נמצא כך, הפעילויות. בסוגי

לעומת38%בתוכניותהסמכהפורמליותכפולמזהשבקרבמוריםבבתיספרדובריעברית)

(,והריהסמכהרחבהיותרהיאפעילותשבצידההטבותמקצועיות38לוח ,בהתאמה,22%

צמצום )כמו כספית תמיכהשאינה הזדמנויותלקידוםמקצועי(, שיפור )כמו כספיות שאינן

.שעותהוראה,ימיםחופשייםוכו'(וכמובןהעלאהבשכר

,תלויהועומדתלההשאלהפיתוחמקצועימעברלסוגהמנגנוןלעידודהשתתפותבפעילויותל

(65%שלהיקףהתמיכה,קרימהשיעורהמוריםשנהנולפחותממנגנוןאחד.כשנישלישים)

 כי דיווחו המוריםבישראל קיבלומן הגורמים מן לעיללפחותאחד וזאתלעומתהנקובים ,

90%-היםשלכ.שיעוריםגבוOECD-(מןהמוריםבממוצעמדינותה76%כשלושהרבעים)

יותרו בצ'כיה, בנרשמו באסטוניה, ובולטביה, ממחציתבוייטנאם פחות לעומת אוסטרליה,

 (.44%פורטוגל)ב(ו47%המוריםבמקסיקו)מ
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בפעילויות כדי להשתתף  שלהלן סוגי הסיוע אתבלו י: שיעורי המורים שציינו כי ק44 לוח
  פיתוח מקצועיל

 תמיכה
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD48 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

שחרור מחובות הוראה כדי להשתתף בפעילויות 
 שהתקיימו בשעות העבודה הרגילות

30% 48% 30% 30% 

 29% 30% 38% 30% חומרים שנדרשו לפעילויות

שהתקיימו מחוץ תוספת כספית עבור פעילויות 
 לשעות העבודה

21% 13% 23% 14% 

 26% 19% 20% 21% הטבות מקצועיות שאינן כספיות

 19% 19% 34% 19% החזר או תשלום עבור הוצאות שונות

תמיכה שאינה כספית עבור פעילויות שהתקיימו 
 מחוץ לשעות העבודה

17% 18% 14% 24% 

 22% 12% 10% 15% העלאה בשכר

 16% 12% 14% 13% כספייםגמולים שאינם 

ן ביו פיתוח מקצועימנגנוני תמיכה ועידוד להשתתפות בפעילויות לעל: קשר בין -מבט

 השתתפות בפעילויות אלו

המוריםשנהנוממנגנוניתמיכהועידודלהשתתפותבפעילויותינמצאמתאםחיוביביןשיעור

מקצועיל אלופיתוח בפעילויות ההשתתפות במספר(41תרשים )ובין שהשתקפה כפי ,

ל פעילויות של מקצועיהממוצע שפיתוח השתתפו מורים בבהן )המתאם מדינה 43-בכל

 (.r=.59:OECD-גבוהיותרבמדינותה,וr=.50עבורןקייםהמידע:שבהמדינות

ומידת התמיכה והעידוד להשתתפות  פיתוח מקצועיהשתתפות בפעילויות ל: 41תרשים 
 בפעילויות אלו

יפןOECD-קייםמידע.בחישובממוצעהשבנוגעאליהןמוצגיםרקנתוניהןשלמדינותהערה:  בלגיה,הונגריה, לאנכללו

וארה"ב.
I.5.16,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

מנםשיעורוא–גםבגאורגיה,טורקיה,רומניה,ערבהסעודיתושנגחאי)סין(וכך–בישראל

 שקיבלוהמורים בפעילויות להשתתפות מקצועיתמיכה 65%)פיתוח נמוך מהממוצע(

ל76%)OECD-הבמדינות בפעילויות ההשתתפות אך מקצועי(, פעילויות4.5)פיתוח
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גםמדינות12-(.ב4.0)OECD-ממוצעמדינותהבהשוואהלעלמורה(גבוההבמעטבממוצ

ו התמיכה גםשיעורי גבוהים ההשתתפות לשיעורי הבםממוצעיבהשוואה OECD-מדינות

מדינותבםממוצעיבהשוואהלמדינותהשיעוריםנמוכים7-תכלת(,וברביעימניעליון,רקע)

אפור(.רקערביעשמאליתחתון,)OECD-ה

ה האת בשיעורי מדינות בין לההבדלים בפעילויות מקצועישתתפות לתלותאפשרפיתוח

:התניהשלקידוםמקצועיבהשתתפותה)לדוגמפיתוחמקצועיבהבדליםבמדיניותהנוגעתל

 השתתפות, לעידוד ומנגנונים ובתמריצים מקצועי( לקידום בפעילויות ובגורמיוכן בחסמים

 בהברמתהמוטיבציה להשתתפות ועידוד לתמיכה המנגנונים שמונת את פיתוחמורים.

49לחלקלשתיקבוצות:תמיכהכספיתותמיכהשאיננהכספית.אפשרמקצועי

במחקרטאליסניסולעמודעלקשראפשריביןמנגנוניתמיכהועידודלהשתתפותבפעילויות

מקצועיל תלוי(פיתוח מסביר/בלתי )משתנה העבודה לשעות ההשתתפותמחוץ לבין

מוסברים/תלויים( )משתנים אלו )כגון,בפעילויות מורים של רקע מאפייני על בקרה תוך

משיגים-שיעורתלמידיםתתומגדר,ותקבהוראה,היקףמשרה(ומאפייניכיתה)גודלכיתה

מבחינהלימודיתאועםבעיותהתנהגותיות(.

מוריםתמיכהשאינהכספיתוקבלתועלבישראלנמצאוקשריםחיובייםכךשמוריםשדיווח

.פיתוחמקצועילהשתתףביותרפעילויותלכולםכאחדתמיכהכספיתנטוקבלתשדיווחועל

ב נמצאו דומים )מ39-וב42-קשרים בהתאמה נוספות, 43תוךמדינות שעלמדינות

אודותיהן מידע(. כך,קיים רבהישאם לחשיבות השתתפות לעידוד בפעילויותמנגנונים

מקצועיל פיתוח אם , באמצעות ואם כספית תמיכה תמיכה באמצעות אחרת, אכןוהללו

מערכותחינוךלהכירראשיעלקובעימדיניותומביאיםלידישיעוריהשתתפותגבוהיםיותר.

 הללו, המנגנונים סוגי שני של בערך לקידוםזה ובתרומתם כספי, שאינו וזה הכספי

,אםכמענהלחסמיםשוניםהעומדיםבפניהמורים,ואםכגורמיצועיפיתוחמקהשתתפותבה

משיכההפוניםלמוריםהנבדליםבבסיסהמוטיבציהשלהםלהשתתפותבפעילויותאלו.

 בקרב מנהלים פיתוח מקצועי .10.2

 פיתוח מקצועיהשתתפות בפעילות כלשהי ל

ז'99%-כ כיתות לתלמידי הספר בתי -ממנהלי השתתפו בישראל לט' פיתוחבפעילויות

שיעור.שיעורזהדומהל(45 לוח)למועדהמחקרהשקדמשנההמיועדותלמנהליםבמקצועי

ב ההמקביל מדינות OECD-ממוצע מנהלים בין ודומה ב, השפה. מגזרי השיעוריםשני

(.94%בצרפתובברזיל)(,95%בערבהסעודית)הנמוכיםביותר,באופןיחסיכמובן,נרשמו

חלקאינטגרליבמסלולאהיפיתוחמקצועישהשתתפותתדירהבפעילויותלממצאזהמעיד

המקצועיובקריירהשלמנהלים.

המיועדת  פיתוח מקצועי: שיעורי המנהלים שהשתתפו בפעילות כלשהי ל45 לוח
 למנהלים

 
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 100% 99% 99% 99% פיתוח מקצועיבפעילות כלשהי להשתתפות 

                                                           
49
תוספת שונות', הוצאות עבור תשלום או 'החזר הבאים: המנגנונים לפחותמתוך אחד על שדיווחו מורים

כספיתעבורפעילויותשהתקיימומחוץלשעותהעבודה'ו'העלאהבשכר'הוגדרוכמישקיבלו'תמיכהכספית'.
 כדי הוראה מחובות )'שחרור המנגנונים יתר מתוך לפחות אחד על שדיווחו בפעילויותמורים להשתתף

העבודה', לשעות מחוץ שהתקיימו פעילויות עבור כספית שאינה 'תמיכה העבודה', בשעות שהתקיימו
'חומריםשנדרשולפעילויות','גמוליםשאינםכספיים'ו'הטבותמקצועיותשאינןכספיות'(הוגדרוכמישקיבלו

 'תמיכהשאיננהכספית'.
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  פיתוח מקצועיסוגי הפעילויות ל

ב השתתפות על דיווחו בישראל מנהלים ל6-בממוצע, פעילויות של שונים פיתוחסוגים

המקצועי במדינות לממוצע דומה זה ממוצע הסקר. להעברת שקדמה OECD-בשנה

)שהשתתפו 5.8במחקר מנהלים(. קוריאהבבקזחסטן, וב, השתתפוברוסיה )סין( שנגחאי

פיתוחמקצועיסוגיםשוניםשלפעילויותל7-מביותרבממוצע ואילו בצרפתמנהלים, יפןב,

ממוצעסוגיכיעודחשובלציין סוגיםשלפעילויות.5-פחותמהשתתפובממוצעבשבדיהבו

המורים,הממוצעהמקבילבקרבגבוהמהשתתפובהןהמנהליםשפיתוחמקצועיהפעילויותל

 במחקר שהשתתפו המדינות ובכל בישראל נכון )למעטוהדבר וטורקיה בשתיהןמלטה

 ממוצע מקצועי לפיתוח הפעילויות שסוגי המנהלים בהן להשתתפו המקבילדומה ממוצע

מורים(.הבקרב

לתוךמ מקצועיהפעילויות פיתוח למנהלים שהמיועדות המנהלים דיווחו השתתפו בהןכי

השקדמשנהב (42 תרשים)מחקרהלמועד השתתפו90%-מיותר, כי דיווחו מהמנהלים

) מנהלים של מקצועית מקצועית80%-כ.(92%בקהילה ספרות קריאת על דיווחו מהם

(והשתתפותבהשתלמויות/קורסיםבתחום82%(,השתתפותבימיעיוןבנושאיחינוך)83%)

) פדגוגיים בנושאים או הוראה בשיטות 80%דעת, זאת, לעומת ב(. תוכניתהשתתפות

שנישלישים.כפחותכיחהש(25%בהשתלמויות/קורסיםמקוונים)(ו19%הסמכהפורמלית)

ל הפעילויות בשאר השתתפות על דיווחו המנהלים מקצועימן זהפיתוח ובכלל למנהלים,

) פנים אל פנים ב64%השתלמויות/קורסים או ( )קורסי של69%מנהיגות הדרכה או ,)

 (.69%כחלקממערךפורמלי)וצפייהבהםו/אוהתבוננותעצמיתעמיתים

 המיועדות למנהלים פיתוח מקצועישהשתתפו בפעילויות ל המנהליםשיעורי  :42 תרשים
 סוג פעילות לפי –

I.5.10,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

מבחינתOECD-נרשמהגםבממוצעמדינותה,אףכיבאופןחלקיבלבד,תמונהדומהיחסית

.ניכרהמנהליםבהןשלםעלפימידתהשתתפותלמנהליםפיתוחמקצועימדרגהפעילויותל

61%לעומת92%כיבישראלהשתתפותהמנהליםגבוההיותרבעיקרבקהילהמקצועית)

למעשהבישראלובקרואטיהשיעורהמנהליםשהשתתפובפעילות;OECD-בממוצעמדינותה

הואהגבוהביותר )זו עמיתיםוצפייהבהםכחלקממערךפורמלי בהדרכהשל וכן 69%(,

וברוסיההשיעורעומדעלבהתאמה,47%לעומת בקזחסטן לשםהשוואה, 95%-מיותר.

בנושאיםפדגוגיים)מהמנהלים ובקורסיםבתחוםהדעת,בשיטותהוראהאו לעומת80%(,
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יותר72% נמוכה מנהלים השתתפות בישראל זאת, לעומת בהתאמה(. ,

 פנים )בהשתלמויות/קורסים פנים 64%אל בהתאמה(77%לעומת ), מקוונים 25%או

 ה36%לעומת במדינות כי לב לשים יש בהתאמה(. ,-OECDהמנהלים מן מחצית כמעט ,

שלמנהליםמאלוהמפורטותלעיל,ואילופיתוחמקצועי(השתתפובפעילויותאחרותל43%)

(דיווחועלכך.31%בישראלכשליש)

 המנהלים בשיעורי שונות מדינות בין ניכרים הבדלים שונותישנם בפעילויות שהשתתפו

מקצועיל בפעילויותותהמיועדפיתוח ההשתתפות שיעורי בין מדינה כל ובתוך למנהלים,

ההבדליםמשקפיםהבדליםב"דמותהמנהל"כפישעולהמהגדרתתפקידםייתכןשהשונות.

שפעילויותשונותזמינותהעובדה,מפניהםלבכלמערכתחינוך,מדרישותהתפקידהניצבות

בדבראומתפיסתםבמידהשונהבמדינהנתונהוביןמדינות,מהעדפותשונותשלמנהלים

 וכן לתפקודם שונות פעילויות של השונה כךרכיהםוצמהתרומה השתתפותהלדוגמ,. ,

החינוכי, הצוות של והנחיה בהובלה מנהלים של מיומנויות מחזקת מנהיגות של בקורסים

עלהיבטיניהולהצוותוהמערכת,ואילוהשתתפותבקורסיםבתחוםהדעתובנושאיםבדגש

ובצדהפדגוגישרלוונטייםלעבודת פדגוגייםמחזקתמיומנויותוידעשלהמנהלבצדהתוכני

המוריםבכיתותיהם,בדגשעלהיבטיחינוךולימוד.

פרדובריערביתדומיםשלמנהליםבבתיספיתוחמקצועישיעוריההשתתפותבפעילויותל

הפעריםהגדולים(.46 לוח)מהםאוגבוהיםבבתיספרדובריעבריתהמקביליםשיעוריםל

עיון בימי או פנים אל פנים או במנהיגות בהשתלמויות/קורסים בהשתתפות נרשמו ביותר

כ של )פערים חינוך בקהילה10%-בנושאי ההשתתפות בשיעורי נרשמה הפוכה מגמה .)

עברית)זו:פעילותמקצועיתשלמנהלים פערנפוצהיותרבקרבמנהליםבבתיספרדוברי

 (.10%-שלכ

 – המיועדות למנהלים פיתוח מקצועי: שיעורי המנהלים שהשתתפו בפעילויות ל46 לוח
  פעילותהסוג  לפי

 פיתוח מקצועיל תסוג הפעילו
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 85% 94% 61% 92% השתתפות בקהילה מקצועית של מנהלים

 83% 82% 87% 83% קריאת ספרות מקצועית

ימי עיון בנושא חינוך שבהם מורים, מנהלים ו/או 

חוקרים מציגים את המחקר שלהם או דנים בסוגיות 
 בנושאי חינוך

82% 75% 79% 89% 

השתלמויות/קורסים בתחום דעת, בשיטות הוראה 

 בנושאים פדגוגיים או
80% 72% 80% 79% 

 77% 66% 73% 69% השתלמויות/קורסים במנהיגות

הדרכה של עמיתים וצפייה בהם ו/או התבוננות 

 עצמית, כחלק ממערך פורמלי
69% 47% 67% 74% 

 71% 61% 77% 64% השתלמויות/קורסים פנים אל פנים

 26% 24% 36% 25% השתלמויות/קורסים מקוונים

 24% 17% 16% 19% הסמכה פורמלית תוכנית

 29% 32% 43% 31% אחר

פיתוחעלהשתתפותבפעילויותשל(38לוח )מוריםהלדיווחיביןדיווחיהמנהליםהשוואהמ

עולות,בכלהנוגעלסוגיהפעילויותשנכללוהןבשאלוןהמוריםוהןבשאלוןהמנהלים,מקצועי

תובנות ל:מספר פעילויות סוגי מקצועישלושה מקצועיות,–פיתוח בקהילות השתתפות

והשתתפות התבוננותעצמיתכחלקממערךפורמלי, הדרכהשלעמיתיםוצפייהבהםו/או

,בעיקרבקרבמנהליםאךOECD-נפוציםיותרבישראלמבמדינותה–בימיעיוןבנושאיחינוך

 מורים, בקרב בוגם שהשתתפו המנהלים שהןשיעור קריאה על המורים. משיעור לגבוה
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 מקצועית –ספרות מקצועי לקידום נפוצה –פעילות דיווחו מנהליםבישראל יותר מעט

כ של )פער 10%-ממורים ו(, דומים בישראל הדיווח המקביליםלשיעורי בממוצעשיעורים

במדינותהOECD-מדינותה בישראלוהן הן כן, כמו .-OECDההשתתפותבקורסיםמקוונים

אךנפוצהפחותבהשוואהלודנהע בישראללאזואפשרקורסיםפניםאלפנים, לראותכי

בלבדששיעורהמוריםשהשתתפובקורסיםמקווניםכפולמשיעורהמנהליםשהשתתפובהם

,בהתאמה(,אלאגםששיעורההשתתפותשלמוריםבקורסיםמקוונים25%לעומת52%)

 בישראל לגבוה הבהשוואה מדינות 52%)OECD-ממוצע 36%לעומת ואילו, בהתאמה(,

 נמוך בישראל מנהלים בקרב אלו בקורסים ההשתתפות שיעור ממוצעלבהשוואהדווקא

,בהתאמה(.36%לעומת25%)OECD-מדינותה

במדינותה הפעילויותלOECD-בכלל, מסוגי אחד ההשתתפותבכל שיעורי כי פיתוחנמצא

.בישראלמהםואףגבוהיםבקרבמוריםהמקביליםשיעוריםלבקרבמנהליםדומיםמקצועי

חלקית,שכןשיעוריההשתתפותשלמוריםגבוהיםיותרבחלקמסוגיבמידההדברנכוןרק

קורסיםפניםאלפניםו כגון וזאתתוכניותהפעילויות, כאמור,הסמכהפורמליות, עלנוסף,

מקוונים. לואקורסים כלשהי בפעילות השתתפו והמורים המנהלים כל כמעט פיתוחמנם

אךנמצאגםשמנהליםמשתתפיםמקצועי ביותרבממוצעבשנהשקדמהלהעברתהסקר,

 פעילויותממורים, והןסוגי כןOECD-בממוצעמדינותההןבישראל על כיאפשר. להעריך

ל הזדמנויות יותר ניתנות מקצועילמנהלים למורים.פיתוח בהשוואה תפקידם, במהלך

בסושניכרבישראל ישפעילויותפיתוחמקצועיגהפעילותלהדברתלוי שכן שיעוריש, בהן

ההשתתפותשלמנהליםגבוהיםיותר,ואילובאחרותהתמונההפוכה.

 פיתוח מקצועיהצורך בפעילויות ל

 גם נשאלו מידההמנהלים באיזו צורך להם יש ברב מקצועיכיום מןפיתוח אחד בכל

ה מדינות ובממוצע בישראל הללו. בOECD-התחומים בעיקרה דומה תמונה נוגענמצאה

 ששלנושאים הנושאים מדרג ובתחתית בצמרת ללמנהלים רב צורך בהם יש פיתוחשם

(43 תרשים)מקצועי אפשר. הדרישה את משקפים המנהלים דיווחי כי אתומהםלומר

הצורךשלהםלגלותבקיאותבמנעדרחבשלנושאיםהנוגעיםלתפקידהמנהל,החלמניהול

ועדמנהיגותפדגוגיתומדיניות שבו, האנושי שלביתהספרדרךניהולופיתוחההון פיננסי

חינוךארצית,מקומיתוביתספרית.

נתוניםלצורךשימושבתחוםהמקצועיבבפיתוחכשלישמהמנהליםבישראלהביעוצורךרב

ציינוכרבעו(,31%עבור/עםהמורים)פיתוחמקצועי(ובתכנון34%שיפוראיכותביתהספר)

בשניהתחומיםהראשונים.(כלאחד27%ופיתוחשיתוףפעולהבקרבמורים)ניהולפיננסי

 נרשמו בבין להממוצע הישראל בין הבממוצע ביותרOECD-מדינות הגדולים הפערים

 בתחום להתפתח רב צורך שציינו המנהלים (10%-)כבשיעורי . האחרון פיתוח–התחום

מורים מדינותה–שיתוףפעולהבקרב מנהליםבממוצע לדאגהבקרב ,OECD-הואמקור

 צורך שהביעו המנהלים ושיעור מקצועיברב )פיתוח הנושאים.26%בו מכל הגבוה הוא )

המנהליםלבנותאמוןבקרבצוותההוראהוהניהולבביתםשליכולתדגוגיתוללמנהיגותהפ

שלביתתובהפיכמקוםמרכזיבקרבמוריםפיתוחמקצועילקדםשיתוף,למידהוכןהספרו

ובביסוס לומד לארגון קןהספר הספר.של בבית לומדות מקצועיות פותחוהילות כן על

מרביתהמנהליםבחלקממדינותבאופןכללי.זהייעודיותלהכשרתמנהליםבנושאתוכניות

 רב צורך אסיההביעו מזרח המנהליםמקצועיבפיתוח מן רבעים כשלושה ובפרט בנושא,

וכמחצית )סין( ובשנגחאי ביפןמבווייטנאם וזאתלעומתפחותמטאיוואןובהמנהלים 5%-,

גפור.סינבאנגליהובמהמנהליםבארה"ב,

 לעומת נושאים אלו, כרק רב צורך הביעו בישראל מהמנהלים מקצועיחמישית בפיתוח

והבנהבהתפתחויותחדשותבמחקרובתיאוריהשלמנהיגותנושאים'ב )ידע לעומת19%'
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ה14% OECD-במדינות )ו( הקיימת החינוך 18%במדיניות בהתאמה(,16%לעומת ,

,בהתאמה21%לעומת17%בניהולמשאביאנוש)מקצועיפיתוחברךרבוכשישיתהביעוצ

עמיתיהםממקצועייותרבפיתוחחשוצורךOECD-מנהליםבמדינותהבושהנושאהיחיד–

צורךרבב(בישראל ורקכשמיניתמהמנהליםהביעו קידוםהוגנותוהכרהבפיתוחמקצועי,

(.בווייטנאםובשנגחאי)סין(60%-מיותר,אךOECD-בישראלובמדינותה13%בשונות)

 בתחומים שונים פיתוח מקצועיהמנהלים שיש להם כיום צורך רב ב ישיעור: 43 תרשים

I.5.32,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

ב מוצגים שפה, מגזר לפי בפילוח בישראל, המנהלים המנהלים.47 לוחדיווחי שיעורי

דובריבתיספרמקצועיבכלאחדמןהתחומיםהיוגבוהיםיותרבבפיתוחשהביעוצורךרב

)בכ כ10%-עברית הקיימת25%-ועד החינוך במדיניות והבנה ידע בנושאים למעט ,)

בשנישיעוריםדומיםיחסיתה,שבהםבמחקרובתיאוריהשלמנהיגותובהתפתחויותחדשות

 מגזריהשפה.

 בתחומים שונים פיתוח מקצועיהמנהלים שיש להם כיום צורך רב ב י: שיעור47 לוח

 פיתוח מקצועיבהם יש צורך רב בשתכנים 
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 20% 39% 24% 34% שימוש בנתונים לצורך שיפור איכות בית הספר

 13% 37% 20% 31% עבור/עם מורים פיתוח מקצועיתכנון 

 20% 29% 23% 27% ניהול פיננסי

 11% 32% 26% 27% פיתוח שיתוף פעולה בקרב המורים

 10% 26% 18% 22% הלימודים הבית ספרית תוכניתתכנון 

 7% 27% 19% 22% מתן משוב יעיל

 8% 24% 15% 20% צפייה בהוראה בכיתה

ידע והבנה בהתפתחויות חדשות במחקר ובתאוריה 
 של מנהיגות

19% 14% 20% 15% 

ידע והבנה במדיניות החינוך הארצית/המקומית 

 הנוכחית
18% 16% 17% 20% 

 10% 20% 21% 17% ניהול משאבי אנוש

 5% 16% 13% 13% קידום הוגנּות והכרה בשונּות
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 פיתוח מקצועיחסמים להשתתפות בפעילויות ל

חסמיםגורמיםהמהוויםמספרט'בישראלציינו-המנהליםבבתיהספרלתלמידיםבכיתותז'

ל בפעילויות להשתתפותם (44 תרשים)מקצועיפיתוח : ציינו תמריציםעדריהכמחציתם

הפי51%) והתנגשות )( העבודה בשעות המקצועי ו47%תוח כחסמים(, ציינו מהם כרבע

והיה משפחתיות מחויבויות בשל זמן יעדר מקצועיעדר )פיתוח אחד(.25%רלוונטי כל

יה תמיכה )עדר )14%מהמעסיק מדי יקר המקצועי שהפיתוח או אי9%( או עמידה-(

.(היוומכשולבפנימיעוטמןהמנהלים5%בדרישותקדםהפיתוחהמקצועי)

 גבוה שיעור יותר השל במדינות לOECD-מנהלים בהשוואה כי ציינו הפיתוחישראל יוקר

 חסם מהווה להמקצועי בפעילויות השתתפותם מקצועיבפני 35%)פיתוח ,9%לעומת

ובמידהמסוימתגםהיעדרתמיכהמהמעסיק)בהתאמה בהתאמה(.14%לעומת21%(, ,

 לעומתזאת, גבוה שיעור יותר של כי ציינו בישראל להשתתפותמנהלים תמריצים היעדר

ובמידהמסוימתגם35%לעומת51%)הםמהווהחסםבפניפיתוחמקצועיב בהתאמה(, ,

בשלמחויבו עלשארהחסמים18%לעומת25%יותמשפחתיות)היעדרזמן בהתאמה(. ,

.בשיעוריםדומיםOECD-דיווחוהמנהליםבישראלובמדינותה

מהווים מכשול להשתתפותם  הבאיםשציינו כי הגורמים  המנהליםשיעורי  :44 תרשים
 המיועדות למנהלים פיתוח מקצועיבפעילויות ל

 I.5.40,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

מהווים מכשול להשתתפותם  הבאיםהגורמים  שציינו כי המנהליםשיעורי : 48 לוח
 המיועדות למנהלים פיתוח מקצועיבפעילויות ל

 חסמים
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 31% 58% 35% 51% פיתוח מקצועיהשתתפות בפעילויות לאין תמריצים ל

 46% 47% 48% 47% הפיתוח המקצועי מתנגש בשעות העבודה שלי

 23% 26% 18% 25% אין לי זמן בשל מחויבויות משפחתיות

 16% 28% 27% 25% רלוונטי פיתוח מקצועיאין בנמצא 

 22% 11% 21% 14% היעדר תמיכה מהמעסיק

 15% 7% 35% 9% הפיתוח המקצועי יקר מדי

אינני עומד בדרישות קדם מתאימות )למשל 

 הסמכה, ניסיון, ותק(
5% 6% 4% 8% 

מנהליםבבתיספרדובריעברית,נמצאשיעורגבוהיותרשל(48 לוח) ישראלי-במבטפנים

ציינוכחסמיםהיעדרתמריציםלהשתתפותשבהשוואהלעמיתיהםבבתיספרדובריערבית,

58%) 31%לעומת והיעדר בהתאמה( מקצועי, )פיתוח ,16%לעומת28%רלוונטי
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ו יותרבהתאמה(, נמוך שיעור הפיתוחהמקצשמהם יוקר את )ציינו ,15%לעומת7%ועי

,בהתאמה(.22%לעומת11%והיעדרתמיכהממעסיק)בהתאמה(

 למחזור הבהשוואה המחקר קודם, 2018-ל2013בין נרשמו בישראל אינםששינויים

עלייה:לדוגמהגדולים,נראיםהםגםאםמובהקיםסטטיסטית בשיעורהמנהלים9%של

,פיתוחמקצועיעדרתמריציםהיווהחסםלהשתתפותבפעילויותלישלדידםה שלירידהאו

התעבודתםהיוושעותלביןהפיתוחהמקצועיביןזמןבבשיעורהמנהליםשהתנגשות10%

במרביתהמדינותלאנרשמושינוייםלאומי,-גםבמבטביןחסםלהשתתפותםבפעילויותאלו.

 המחקר. מחזורי הדיווחעלניכרחלצמצוםבפורטוגלבעבורמרביתהחסמיםבין בשיעורי

ובחסמיםשונים) חסמים, ואילוחסםלאנרשמהעלייהבדיווחשוםירידהבדיווחעלשני ,)

ב ביפן, בסלובקיהפינלנדבקוריאה, בו, הפלמית בלגיה גידול דווקא חל בשיעוריממששל

חסמיםלפחות(.3הדיווחעלחסמיםשונים)עליותחדותבדיווחעל

 מהשוואה )בין מורים 43 לוחדיווחי )( מנהלים 48 לוחלדיווחי להשתתפות( חסמים על

עולותפיתוחמקצועיבפעילויותשל :הראשונהמספרתובנות. החסמיםבעבורכלאחדמן

שתפיסתהאפשרייםשיעוריהדיווחשלהמוריםגבוהיםמשיעוריהדיווחשלהמנהלים,ומכאן

 הללו לחסמיםכהגורמים בפעילויות מקצועילהשתתפות בולטתפיתוח יותריותר ושכיחה

פערזה.OECD-בממוצעמדינותהיותרואף,בישראל.כךמנהליםבהשוואהלמוריםבקרב

) משפחתיות מחויבויות בשל זמן להיעדר בנוגע בעיקר ו52%בולט מורים 25%-בקרב

בקרבמנהלים(9%-בקרבמוריםו23%שלהפיתוחהמקצועי)גבוההועלותבקרבמנהלים(

ביןמנהליםומורים.ומצבמשפחתיבפעריהכנסהוחסמיםאלוקשוריםבפעריהגילייתכןש–

היהשנייההתובנה א אודותחסמיםלהשתתפותהקווי ומנהליםעל מורים דיווחי בין דמיון

גםבישראלוגםבמדינות–הןבקרבמוריםוהןבקרבמנהלים.פיתוחמקצועיבפעילויותשל

היעדר–OECD-ה תמריצים בולט)חסם הסעודית( העבודהבערב שעות בין והתנגשות

 גםאפשרOECD-מדינותהב.עיקרייםהםחסמיםביפן(בולט)חסםלפיתוחהמקצועי לציין

.שלהפיתוחהמקצועיכחסםנפוץהעלותהגבוההאת

ה ללנוגעבכל המוקדש הזמן בין מקצועיהתנגשות פיתוח לבין מומלץשעות העבודה,

שלמוריםומנהליםכחלקמלוחהזמניםהקבועפיתוחמקצועילמערכותחינוךלהקצותזמןל

וכיו סמינרים )השתלמויות, פורמליים באפיקים אם עבודתם, של באלהוהסדור ואםצא )

 אלבאפיקים עמיתים(. עם פעולה שיתוף )כגון לפורמליים למעשהאו–תמריציםאשר

ללהשתתפות–היעדרם מקצועיבפעילויות פיתוח של למוטיבציה נוגע הדבר מנהלים,

שמעניםלצרכיםופי,לשיפור,להתמודדותמיטביתעםאתגריהמקצועוכןלחומוריםללמידה

ב להשתתפות המוטיבציה זאת לצד מקצועיולקשיים. פיתוח מושפעת גם בכלמתפיסתם

שכןעלפירובקידוםמקצועי,התפתחותהקריירהשלהםלהתפתחותםהמקצועיתוהנוגעל

מריציםמדווחבישראלבשיעוריםתהיעדרבהקשרזהחשובלצייןכי.פיתוחמקצועימותנהב

,בעיקרבקרבמנהלים.כרבעמןהמוריםOECD-מדינותהבממוצעבהשוואהלגבוהיםיותר

 בנמצא אין כי ציינו המנהלים מקצועיומן .רלוונטיפיתוח מזמן הדבר גורמיםלקריאה

שםצורךרבלןבהכיישיןשצוהפעילויותבדגשעל,ילויותהרלוונטייםלהגדילאתהיצעהפע

 .פיתוחמקצועי
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 שיתוף פעולה בין מורים .11

חדשות בפדגוגיות ולהתנסותם מורים של המקצועי לפיתוח החשובות הפרקטיקות אחת

) פעולה שיתוף היא collaborationוחדשניות (. מוריםאפשר בין פעולה שיתוף להגדיר

ומדידיםשיפוריםלהשיגשנועדומטרהמונחותפעילויותכ ההוראהבתהליכיממוקדים

לשיתוףפעולהצורותרבות,כגוןהשתייכותאוביתהספר.כיתהה,תלמידהעבורהלמידהו

לראותמנעדאפשרלקהילהמקצועיתלומדת,פעילותבפורומיםשלהוראתתחוםדעתועוד.

פעמיות,מתוכננותאולא-אקציותחדרחבשלהיקפישיתוףהפעולהביןמורים,החלמאינטר

בין רציפים פעולה שיתופי ומזמן המאפשר ומאורגן מובנה סדור, למערך ועד מתוכננות,

 מורים. המאפשר פעולה החלפתפיתוחשיתוף מורים, בין אינטראקציה על נשען מקצועי

העבר מניסיון למידה חומרים, שיתוף תמיכהורעיונות, ר,מתן עדויות על לוונטיותמבוסס

כךללמודכדי,ותוךלהרהרולדוןבהם,תהליכיההוראהוהלמידהאתומאפשרלמורהלהכיר

בשיתוףפעולהשהתרומהוהתועלת,עדויותמחקריותעלפיולשקולדרכיםלשינויולשיפור.

שלמוריםתלויותבהיקףהזמןשהמורהמשקיעבפעילויותאלו,במיקודשלשיתוףהפעולה

מסוימתגםבאופיהפעילויות.מידהוב

 טאליס תדירותבאיזוונבדקמוריםביןפעולהלשיתוףהשונותההזדמנויותנבחנובמחקר

שיתופיותפעילויותוכיצדמתקיימות,באילואופניםמוריםמשתפיםפעולה,אלההזדמנויות

נבחנובמחקר.המוריםעבודתשליותרהרחביםמדיםהמאתמעצבותאלו כן היבטיםכמו

הספרביתתרבותבענייןותפיסותיהםהשקפותיהםסמךעלוזאת,שלקולגיאליותביומורים

שיתופיבטיפוחהספרבתימנהלישלתפקידםוםהעמיתיעםשלהםהיחסיםמערכות,שלהם

.פעולה

 שיתופי הפעולה בין מורים של מגוון התדירות וה .11.1

שיתוףעםמוריםאחריםבאיזותדירותהםמבצעיםמגווןפעולותהמצריכותהמוריםנשאלו

לשתיקבוצותעיקריות:למייןולסווגפעולותאלואפשר.מבוססותעליוו

 שיתוף המצריכותשיתוףפעולהעמוקומשמעותיותלותביןהמשתתפים,להלן"פעולות

פעולה מקצועי םהוראהשיתופיתעכגון", השתתפותמורהאחרבצמדבאותהכיתה,

בלמידהמקצועיתשיתופית,השתתפותבפעילויותמשותפותלכיתות/שכבותגילשונות

 .םאחריםומתןמשובוכןצפייהבשיעוריםשלמורי

 תיאום והחלפת להלן"מבוססותבעיקרעלתיאוםוהחלפתרעיונותביןמורים,הפעולות

עמיתיםעלהתפתחותהלמידהשלשלתתפותבדיוניםהשכגון,"חומרי הוראה ודעות

 תלמידים, עמיתים, בין הוראה חומרי בביתאחריםמוריםעםפעולהשיתוףהחלפת

כןומשותפים,סטנדרטיםפיעלתיעשההתלמידיםםשלהתקדמותשהערכתכדיהספר

.השתתפותבימיעיון

 המורים מתשובות הפעילויותאפשר על פעולה, לשתף שלהם ההזדמנויות על ללמוד

 הנפוצות שבאמצעותן הם זאת בית–עושים תרבות זמינות, משיקולי ואם כהעדפה אם

גםעלניהולהזמןשמוקדשלהתפתחותולמידהמקצועיתמעברו–הליםנְמ ספריתאוכנגזר

להוראהבכיתה.

תדירותהפעילויותהללו,בדברבכללישראלתשובותהמוריםהמלאהשלהתפלגותהלהלן

"לפחותפעם בחלוקהלשלושקבוצות:תדירותשל"לפחותפעםבחודש")המוריםשהשיבו

-10פעמיםבחודש"(,תדירותשל"פחותמפעםבחודש")המוריםשהשיבו"3-1בשבוע"או"

פעם".פעמיםבשנה"או"לכלהיותרפעםבשנה"(,ו"אף4-2פעמיםבשנה"או"5
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בישראלהשתתפותבפעילויותהמבוססותעלתיאוםוהחלפתחומרים הנתוניםעולהכי מן

 תרשיםמקצועי)המצריכותשיתוףפעולהפעילויותודעותשכיחההרבהיותרמהשתתפותב

 ,ולמעשהבמרביתהמדינות.OECD-תמונהדומהנרשמהגםבממוצעמדינותה(.45

 ישראל בכלל – השתתפות במגוון שיתופי פעולההתדירות  :45 תרשים

בסדריורדלפישיעורהמוריםשדיווחועלהשתתפותבהןבתדירותשל"לפחותבתוךכלקטגוריההפעולותממוינותהערה: 

 .פעםבחודש"

 II.4.1טבלה,OECD (2020)מקור למידע: 

 של פעילויות על שדיווחו המורים שיעורי בהןשתיאום והחלפת חומרים ודעותבבחינת

בתדירותשללפחותאחת שלישיםמן(,46 תרשיםלחודש)השתתפו כמעטשני נמצאכי

(64%המוריםדיווחועלדיוניםעםעמיתיםעלהתפתחותהלמידהשלתלמידיםמסוימים)

הוראהעםעמיתים) דיווח55%)המוריםמממחציתיותרו(,61%ועלהחלפתחומרי עלו(

התקדמות שהערכת כדי הספר בבית אחרים מורים עם פעולה שלשיתוף התלמידיםם

עלשתיהפעילויותהאחרונותבתדירותשלהדיווחישיעורעשהלפיסטנדרטיםמשותפים.ית

גבוה לחודש אחת יםלפחות לבישראל הבהשוואה בממוצעשיעורים הים OECD-מדינות

כים)פער לעו15%-של )(. בישראל המורים מן חמישית רק זאת, על20%מת דיווחו )

השתתפותבימיעיוןבתדירותשללפחותאחתלחודש,לעומתשיעורכפולבממוצעמדינות

-דיהובבש93%ושיעוריםגבוהיםבמיוחדשנרשמובמדינותהסקנדינביות)OECD(43%) -ה

.בנורבגיה(92%

 על שדיווחו המורים שיעורי בבבחינת השתתפות של שיתוף פעולה מקצועיפעילויות

לפחותאחת נמצא46 תרשיםלחודש)בתדירותשל כמעטשליש( עלמכי המוריםדיווחו

) שיתופית מקצועית בלמידה עם31%השתתפות שיתופית הוראה על דיווחו כחמישית ,)

) בכיתה בצמד אחר בפעילויות22%מורה השתתפות על דיווחו מהמורים שישית ורק ,)

(.צפייהבשיעוריםשלמוריםאחריםומתןמשוב,בתדירות17%שכבותגילשונות)לכיתותול

מהמוריםבישראלדיווחועלכך.שיעור6%רק–שללפחותאחתלחודש,שכיחהעודפחות

בתדירותשללפחותאחתלחודשגבוהיותרבישראללמידהמקצועיתשיתופיתהדיווחעל

(,ואילובשארהפעילויותהפעריםקלים10%)פערשלOECD-מדינותהבממוצעבהשוואהל

,אםבכלל(.5%-בלבד)עדכ

בפעולותוככללנמצאוהבדליםגדוליםביןמדינותשונותבתדירותשיתופיהפעולהביןמורים

הבדלישבאמצעותן זה. את זה משתפים תרבותייםהם פערים לשקף יכולים אלו אום

מזומנותלמוריםטראקציותנבמערכותחינוך,כגוןאילואיהבדליםהקשוריםלמבנהולנהלים

.במדינהשוניםהערךלפרקטיקותשלהם,בהקשריםמייחסיםהםמהןלויולא

משתתף בדיונים עם עמיתים על  התפתחות הלמידה של 

תלמידים מסוימים

מחליף חומרי הוראה עם עמיתים

משתף פעולה עם מורים אחרים בבית הספר הזה כדי שהערכת 

התקדמות התלמידים תיעשה על פי סטנדרטים משותפים

משתתף בימי עיון

משתתף בלמידה מקצועית שיתופית

מלמד עם מורה אחר בצמד באותה הכיתה

משתתף בפעילויות משותפות לכיתות שונות ולשכבות גיל שונות

צופה בשיעורים של מורים אחרים ונותן להם משוב

תיאום והחלפת 

חומרי הוראה ודיעות

שיתוף פעולה 

מקצועי

64

61
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בתדירות של במגוון שיתופי פעולה השתתפות המורים שדיווחו על  ישיעור :46 תרשים
 לפחות אחת לחודש 

 
 II.4.1טבלה,OECD (2020)מקור למידע: 

המוריםבישראללאהתנסוכללבהוראהשיתופיתעםמורהמממחציתיותרחשובלהזכירכי

.(45 תרשים)(52%(אובצפייהבשיעוריםשלמוריםומתןמשוב)54%יתה)כאחרבצמדב

מוריםושיעוריםאל של כללבפעילבישראל זהויותשלאהשתתפו 15%-בכגבוהיםמסוג

10%-ובכ לממוצע בהשוואה בהתאמה, הב, OECD-מדינות זאת. בישראלעם השיעורים ,

 חריגים נחשבים לאינם בהשוואה בכשלישבגודלם במחקר. שהשתתפו המדינות כלל

המוריםואףאלוממדינות בהוראהשיתופיתעםמורהיותרכמחציתמן כלל לאהשתתפו

אובצפייהמהמוריםבהולנד(67%-מהמוריםבבולגריהו69%)עדכדיאחרבצמדבכיתה

גיהמהמוריםבבל78%-ומהמוריםבספרד81%)עדכדיבשיעוריםשלמוריםומתןמשוב

יבסהצרפתית(. כי להניח ר של מפעילותזו ומתן מורים שמורהצפייהבשיעוריםשל שוב

בעיקרלמוריםמנוסיםכגוןרכזימקצוע,מוריםמובילים,מדריכיםועוד,ועלכןהיותהנדירה

מוריםאיננהמפתיעה. יחסיתבקרב מתגובותהמורים כך, או לדעתאםלאאפשר-איכך

הןערך,אושמאהתנאיםבשטחלאייחסולשלארצובכךאולאמשוםותאלויוילהתנסובפע

ותאלו.יוילזימנולהםאפשרותלהתנסותבכךוהםלאקיבלועידודותמיכהלהשתתףבפע

רקעביתספרימוחלשעלוללהוותמכשולבפנישיתוף,עדויותמחקריותעלפימענייןלצייןכי

יכולתתמיכהמוגבלתבלמידהמקצועיתשלכיווןשלביתהספרמפעולהביןמורים,ביןהיתר

מורים הממצאיםממחקרטאליסכתליובין עיקרהמשאביםמופניםלאפיקיםאחרים. שכן ,

 שונה תמונה מציירים מעטותולפיה לא מאתגרות,במדינות בסביבות ספר בבתי ,דווקא

כלכלימוחלש,מרקעשלהגירהאועם-שיעוריםגבוהיםשלתלמידיםמרקעחברתיבהםש

בישראל,צרכיםמיוחדים כך, מורים. שכיחותיותרחלקמןהפרקטיקותלשיתוףפעולהבין

)וב ה9עוד מדינות ובממוצע )OECD-מדינות( כרבע עתירי26%, ספר בבתי מהמורים )

ירותשללפחותאחתיווחועלהוראהשיתופיתבתדכלכלימוחלשד-תלמידיםמרקעחברתי

בשארבתיהספר.(בלבדמהמורים20%חמישית)לחודש,לעומת

מדרג-במבטפנים המוריםהפעילויותשישראלי, בתדירותשלפעםבחודשמשתתפיםבהן

בעיקר'השתתפותבימיעיון'ובמידתמה(,אףכי49 לוחדומהבשנימגזריהשפה)לפחות

פעולהעםמוריםאחריםבביה"סכדישהערכתהתקדמותהתלמידיםתיעשהעלשיתוףגם'
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לבתי,בהשוואהיותרבבתיספרדובריערביתנכבדלמקוםיםזוכ'פיסטנדרטיםמשותפים

הדיווחעלכלאחתמןהפעולותגבוהיםיותרבבתיספרי.עלפירובשיעורספרדובריעברית

נרשםבשיעוריההשתתפותבימי(30%)כמעט,ופערגבוהאףיותר10%-דובריערביתבכ

(.49 לוחעיון)

שדיווחו על השתתפות בתדירות של לפחות אחת לחודש במגוון  המורים: שיעורי 49 לוח
 שיתופי פעולה

 פעולות
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

ת 
פ
ל
ח
ה
ם ו

או
תי

ה 
א
ר
הו
רי 

מ
חו

ד
ו

ת
עו

 

 עלמשתתף בדיונים עם עמיתים 
התפתחות הלמידה של תלמידים 

 מסוימים

64% 61% 61% 72% 

 63% 61% 47% 61% מחליף חומרי הוראה עם עמיתים

משתף פעולה עם מורים אחרים בביה"ס 

כדי שהערכת התקדמות התלמידים 

 תיעשה על פי סטנדרטים משותפים

55% 40% 53% 64% 

 41% 13% 43% 20% משתתף בימי עיון

ה 
ל
עו
פ
ף 
תו
שי

עי
צו
ק
מ

 

 37% 28% 21% 31% משתתף בלמידה מקצועית שיתופית

מלמד עם מורה אחר בצמד באותה 
 הכיתה

22% 28% 18% 31% 

משתתף בפעילויות משותפות לכיתות 

 שונות ולשכבות גיל שונות
17% 12% 15% 24% 

צופה בשיעורים של מורים אחרים ונותן 

 להם משוב
6% 9% 4% 13% 

זמןמגמות שינוי לאורך 

שיעוריהמוריםשדיווחועלכשבוחניםאת,2018-ו2013בהשוואהביןמחזורימחקרטאליס

בתדירותשללפחותפעםבחודשהמערבותשיתוףפעולהביןמוריםהשתתפותבפעילויות

ניכרתמגמה או עליות במרביתהפעולותנרשמו כי אף מעורבת, בשיעורייציבותנשמרה

בביתאחריםמוריםעםפעולהשיתוף'בשיעוריהדיווחעל9%עליותשלוכך,נרשמהדיווח.

כמעטשל50,'משותפיםסטנדרטיםפיעלתיעשההתלמידיםהתקדמותשהערכתכדיהספר

,'השתתפותבהוראהשיתופיתעםמורהאחרבצמדבאותהכיתה'בשיעוריהדיווחעל7%

.(47 תרשים)'למוריםאחריםומתןמשובצפייהבשיעוריםש'בשיעוריהדיווחעל2%-כושל

-ביןבמבט המדינות מספר שלאומי, נרשמה בשיעורבהן עליעלייה המדווחים המורים

השתתפותבשיתופיפעולהביןמוריםבתדירותשללפחותאחתלחודש,ביןמחזורימחקר

,2018-ו2013 המדינות למספר יחסית שדומה נרשמה )בהן 47 תרשיםירידה אשר(.

)כל ביותר העלייההחדה נרשמה ביפן ואילו14%-השתתפותבהוראהשיתופיתבכיתה, )

צפייהבשיעוריםשלמוריםאחריםבנושא(.16%-הירידההחדהביותר)כנרשמהבסלובקיה

(ואילו6%-באיטליהנרשמההעלייההחדהביותר)כ-פחותנפוצהפרקטיקה-ומתןמשוב

)כליצ'ב ביותר החדה הירידה (.7%-ה המדינות מן מבוטל לא בחלק שינוינרשמה מגמת

 בופרקטיקותאלדומהבשתי כךשעליותנרשמו פינלנד,)מדינות8-, שבדיה, יפן, איטליה,

 קוריאה, ירידותוכאמורישראלבלגיההפלמיתספרד, ואילו ב(, מדינות)מקסיקו,4-נרשמו

רומניה,דנמרקוסלובקיה(.

  

                                                           
50
 מחקר מ2013בשאלון נוסח כדיההיגד שלי הספר בבית אחרים מורים עם פעולה "משתף אחרת: עט

 להבטיחשיהיוסטנדרטיםמשותפיםבהערכתהתקדמותהתלמידים".
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שדיווחו על השתתפות  המוריםשיעורי שינוי בין מחזורי מחקר טאליס ב :47 תרשים
 המדינות כלל – בתדירות של לפחות אחת לחודש במגוון שיתופי פעולה

 
 II.4.5ותרשיםII.4.4טבלה,OECD (2020)מקור למידע: 

 של מפתיעה ירידה נרשמה בישראל זאת, השתתפות12%-כלצד על הדיווח בשיעורי

ב רק לחודש. אחת לפחות של בתדירות שיתופית מקצועית נוספותמ4-בלמידה דינות

(.לעומתזאת,14%-)כביותרהירידההחדההייתהזילנד-בניותוכןנרשמהמגמהדומה,מ

עלייה12-ב דווקא נרשמה מדינות הדיווח, מכובשיעורי המרשימות נרשמווהעליות ל

)כ )סין( )כ(37%-בשנגחאי בנורבגיה )כ(29%-, על(.28%-ובשבדיה הדיווח בשיעורי

51שינויניכרביןהשנים.חלבישראללאהשתתפותבשארהפעילויות

-ו2013)מחקרהבתדירותהעיסוקבשיתופיפעולהביןמוריםביןמחזוריושינוייםאלנוכחל

זמןשהמוריםבישראלמקדישיםמשךה(איןזהמפתיעכיבמקבילנרשמהגםעלייהב2018

שעותבשבוע,3.1-ל2.7-מחוץלשעותההוראה)מהספרבביתעמיתיםשיחלוצוותעבודתל

של במעורבותם השינויים מלוא את משקפת ואיננה בלבד, קלה זו עלייה אך בהתאמה(.

שית בפעילויות המורים הדבר שונות. כיופיות הזמןמעיד מעברפעולהלשיתוףהמוקדש

במקצת,הוראההלשעות אך גדל זאת המוריםולצד ביןזמנםאתאחרתמחלקיםגם

לצרכיםשיתופיותפעילויות יותר שמתאימות שיתופיות פעילויות מזהים ובפרט שונות,

שיתופיותאחרות.עלחשבוןפעילויותומקדישיםלהןזמןהמקצועייםשלהם

                                                           
51
.2013ההיגד"משתתףבימיעיון"לאנכללבשאלוןבמחזורמחקר

11.5 איטליה 6.3

14.5 יפן 2.8

-13.0 מקסיקו -5.5

4.9 שבדיה 4.2

סינגפור

נורבגיה

-12.0 דנמרק -6.2

7.5 פינלנד 2.0

-16.3 סלובקיה -6.8

איסלנד 4.8

צ'ילה -7.2

-6.6 גאורגיה

אוסטרליה

פורטוגל

אלברטה )קנדה(

6.4 ישראל 1.7

-5.8 אסטוניה

7.2 ספרד 2.4

5.2 ניו זילנד

ברזיל

2.8 קוריאה 2.1

6.5 בלגיה פלמית 2.0

-8.3 לטביה 2.9

4.8 הולנד

-4.3 אנגליה

-9.5 רומניה -3.5

שנגחאי )סין( -5.8

בולגריה

צ'כיה -2.3

-2.2 קרואטיה

שינוי באחוזים בין 2013 ל-2018

0 10 20 30 40 50 60 70 %

הוראה שיתופית עם מורה אחר בצמד באותה כיתה
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צפייה בשיעורים של מורים אחר ומתן משוב
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 קשר בין פיתוח מקצועי ושיתוף פעולה בין מורים

השתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועימזמנתגםהיאשיתוףפעולהביןמורים.במחקרנמצא

 )ו82%כי בישראל ה74%-מהמורים מדינות בפעילותOECD-בממוצע שהשתתפו )

מאפייןהוראהשלהםציינוכימשמעותיתלפיתוחמקצועישהשפיעהלטובהעלפרקטיקותה

הוא שלפעילויותמשמעותיותואפקטיביותלפיתוחמקצועי מאפשרותהזדמנותשהןמרכזי

(.10.1 פרק -תתב 35 תרשים שיתופית)ראוללמידה

 מורים ישראל, ובכללן טאליס, במחקר שהשתתפו המדינות בכל כי נמצא שהשתתפועוד

) מורים בין פעולה שיתופי המזמנות מקצועי לפיתוח בקהילההשתתפותכגוןבפעילויות

ממערךכחלק,עצמיתהתבוננותאו/ובהםוצפייהעמיתיםשלהדרכה,מוריםשלמקצועית

תלויים(–הספרביתשלפורמלי מסבירים/בלתי משתנים נוטים לדווח על שיתופיקיום

אחריםמקצועייםפעולה מורים יותרעם רבה בתדירות מוסבר/תלוי( כ)משתנה ש, הםך

זהמהווים חיובי קשר יישוםחלקמהפרקטיקותהשגרתיותשלהם. ובין פיתוחמקצועי בין

 שגרתיות מפרקטיקות כחלק פעולה שיתופי גם מובהק ביקורתש שמּו לאחרנותר עלתת

.היקףמשרתםועלותקבהוראהבביתהספר(מורים)גיל,מגדר,הרקעשלהאפיינימ

מקורות השונות בתדירות שיתוף הפעולה בין מוריםעל: -מבט

 ועומדתהשאלה: מידהתלויה אובאיזו ספרית בית תופעה הם מורים בין פעולה שיתופי

המורה?תופעהדווקא לענותעלשאלהזושמקורהבמאפייני נבחנההשונותבשיתוףכדי

(.46 תרשיםבמפורטפעולותשונות,כ4רים)מדדהכוללביןמופעולהמקצועי

בכלהמדינותשהשתתפובמחקרנמצאכימרביתהשונותבשיתוףפעולהמקצועיביןמורים

ספרהמקורהבשונותביןמוריםבתוךביתהספר,אךשונותהקשור בתי אףלהבדליםבין

 בישראלהיא כך ועיקר. כלל זניחה מקורה89%איננה מקצועי פעולה בשיתוף מהשונות

מקורהבהבדליםביןבתיהספר.תמונהדומה11%-וב,בשונותביןמוריםבתוךבתיהספר

ה מדינות בממוצע גם 13%-ו87%)OECD-נמצאה בהתאמה(. כיואלתוצאות, מעידות

ספרבביתפעולהמשתףמורהכאשר המו, מעמיתיו מעטים עם רק זאת עושה רים,הוא

תוךביןמוריםבהגבוהההשונותומכאן,הואמשתףפעולהכללאיןואילועםעמיתיםאחרים

ברמתטמוןמוריםביןפעולהבשיתוףבמדינותמסוימותחלקניכרמןמהשונות.הספרבית

(,35%-כ-זילנד-ניוב,25%-כ-וייטנאםבוואוסטרליהב)הספרבית שיתופימהשמעידכי

.אחריםבהשוואהלמסוימיםספרבבתייותרנפוציםמוריםשלפעולה

קשר בין שיתוף פעולה בין מורים לבין שביעות רצון, תחושת מסוגלות ויישום על: -מבט

פרקטיקות לקידום למידה משמעותית

 ובכלל מורים, בין פעולה שיתופי והקידוםזה התמיכה ומידת למקצוע עמיתים עם הקשר

 ההדדי, עלהמקצועי להשפיע כך ומתוך המורים של העבודה סביבת את לעצב עשויים

רצו נשביעות שלבעיקרם, המסוגלות תחושת על וכן שלהם, העבודה ועלהםמסביבת

 כשהתדירות מתקדמות הוראה פרקטיקות מיישמים הם פרקטיקותגוןבה

קונסטרוקטיביסטיותלקידוםלמידהמשמעותית.

ולמעש בישראל, כי נמצא ואכן ה מוריםכמעט טאליס, במחקר שהשתתפו המדינות בכל

תלוי(בתדירותגבוההיותרשמשתתפיםבפעילויותשיתופיותשונות )משתנהמסביר/בלתי

תחושתמסוגלותוחוללותעצמיתגבוההבעליוהםגםשביעותרצוןגבוההיותרחושנוטיםל

אפיינירקעשלמוריםמעלביקורתתתש שמּו לאחר)משתניםמוסברים/תלויים(,וזאתיותר

.שמוחזקיםקבועתםהיקףמשרועלותקבהוראהבביתהספר()גיל,מגדר,
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השתב בין חיובי קשר נמצא דומה יישוםאופן לבין שיתופיות בפעילויות פרקטיקותתפות

משמעותית למידה )משתנהלקידום שונות שיתופיות בפעילויות שמשתתפים שמורים כך ,

ידהמשמעותיתתלוי(בתדירותגבוההיותרנוטיםליישםפרקטיקותלקידוםלממסביר/בלתי

מוסבר/תלוי( )משתנה בשל יותר. גבוהה פרןחשיבותבתדירות אלקשל טעםוטיקות יש

הפעילויותהשיתופיותהמרכיבותשמונהכלתוךאילופעילויותשיתופיותספציפיותמלבדוק

 המדד וליישקשורותאכןאת ם שלתדיר משמעותית. למידה לקידום בישראלפרקטיקות

צפייה'הקשרמתקייםעםשלושפרקטיקותשיתופיות,כולןמסווגותכשיתוףפעולהמקצועי:

משוב ומתן אחרים מורים של 'בשיעורים שונותהשתתפות', לכיתות משותפות בפעילויות

וצמותהקשרבישראלבין.ע'בלמידהמקצועיתשיתופיתהשתתפות'וכן'ולשכבותגילשונות

מהגבוהות למידהמשמעותיתהן פרקטיקותלקידום ובין אחתמהפעילויותהשיתופיות כל

 במחקרהמדינותבקרב שהשתתפו מתקיימים הללו הקשרים כל כ. תתש שמּו לאחראשר

מעלביקורת האפייני של הרקע מגדר, )גיל, מורים הספר( בבית בהוראה היקףועלותק

.משרתם

תפיסותהמוריםבדברעלתתביקורתש שמּו לאחרחיובייםאלונותריםמובהקיםגםקשרים

זהולכךשישתרבותבית זהעל יכוליםלסמוך מידתהסכמתםלכךשמוריםבביתהספר

הדדית בתמיכה שמתאפיינת שיתופית ספרית להלן היחסים בין : 11.2  פרק-תתב)ראו

קבוע(המורים ותרבות השיתוף הבית ספרית מחזקים ואלו בין., חיובי קשר נמצא למעשה

הדדית בתמיכה שמתאפיינת שיתופית ספרית בית תרבות קיימת כי המורים וביןתפיסת

המסוגלותהעצמית ותחושת יישוםשלהםתחושתשביעותהרצון עם קשר נמצא לא )אך

כןנמצאקשרחיוביביןתפיסותהמוריםכיבביתכמולקידוםלמידהמשמעותית(.פרקטיקות

)אךלאנמצאקשרעם תחושתשביעותהרצון ובין זה זהעל יכוליםלסמוך הספרמורים

צדממשמעותהדבר,תחושתמסוגלותאועםיישוםפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותית(.

שביעותרצוןהקשרים–אחד השתתפותבפעילויותשיתופיותמקצועיותובין החיובייםבין

 גם בעינם עומדים מסוגלות ביקורתש שמּו לאחרותחושת עלתת המורים בנוגעתפיסות

גםהכיווניותההפוכהנכונה.ו,תרבותהשיתוףהביתספריתעליכולתםלסמוךזהעלזהול

 שני –מצד שיתופיותאפשר בפעילויות השתתפות בין החיוביים הקשרים מן חלק לשייך

יכולתםלסמוךזהעלבנוגעלמקצועיותוביןשביעותרצוןותחושתמסוגלותלתפיסותהמורים

תרבותהשיתוףהביתספרית.לזהו

ה מעידממצאיםמכלול מוריםהקשרשביןחשיבותעלהללו פעולהבין מעורבותבשיתופי

תחושתהמעורבותשלהם.כמוכן,הממצאיםמלמדיםעלתחושתשביעותהרצוןשלהםוביןל

יישוםפרקטיקותהוראהחדשניותלוההוראהלשיפורהשיתופיתהמקצועיתהלמידהחשיבות

שב התפתחות תהליכי לעבור למורים מאפשר הפעולה שיתוף בחינהמרכזםומתקדמות.

 מתמדת שלושלהםהקיימותההוראהשיטותשל שלהםידעבשינוייםכן באמונותיהם,

 ם.תובדרכיעבוד

 ותרבות השיתוף הבית ספרית בין המורים םיחסיה .11.2

בין וקשרים עבודה -יחסי מורים בין חיוביים שיתוף,–אישיים אמון, נאמנות, ובעיקר

הדדית ואחריות תמיכה ,סולידריות, הבולטים ממאפייניה קולגיאליותששהם יכולים–ל

ילה סימן ביתות ולתרבות עבודה -לסביבת ביןספרית פעולה שיתוף ומעודדת שמזמנת

כיווני,כךשאינטראקציותתדירותותלותהדדיתביןמורים,הנובעות-קשרזההואדומורים.

 ביניהם מחזקותאתהיחסים ביניהם, פעולה וומסייעותלבנומשיתוף תרבותויצלתאמון ר

ואקליםשיתופיבביתהספר.

 טאליס במחקר נשאלו עלהמורים מידתהסכמתם ביןעם ליחסים הנוגעים היגדים מספר

לוחותתרשימיםובבהביתספרית.השיתוףתרבותמגווןהיבטיםשלהמוריםבביתהספרול



107 
 

מאודעם הסכימו או המוריםשהסכימו מוצגיםשיעורי שלהלן אחדמן ככלל,.יםההיגדכל

 מרביתם כי עולה המורים מתשובות בביתסבורים וכי עמיתיהם על לסמוך יכולים הם כי

.OECD-,וזאתבדומהלממוצעמדינותהשיתופיתתרבותישהספר

סובריםכיבביתספרםהמוריםיכוליםלסמוךזהעלזה,מןהמוריםבכללישראל89%כך,

88% יוזמותחדשות, אתהצוותלהוביל מעודד ביתהספר כי המוריםמסכימים 83%מן

חושביםכי79%כיבביתהספרישתרבותשיתופיתהמתאפיינתבתמיכההדדית,מציינים

מסכימיםכייש74%-צוותביתהספרמחזיקבאמונותמשותפותבנוגעלהוראהוללמידה,ו

שיעוריםאלודומיםעלפירוב,ותפתלענייניביתהספר.תרבותביתספריתשלאחריותמש

שיעוריהסכמהגבוהיםיותרבישראלחוץמ,OECD-בממוצעמדינותהלשיעוריםהמקבילים

.(50 לוחו48 תרשים)שביתהספרמעודדאתהצוותלהוביליוזמותחדשותבנוגעלכך

הנוגעים ליחסים  המורים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים ישיעור :48 תרשים
 בין מורים ולתרבות השיתוף בבית הספר

 
 II.4.24טבלה,OECD (2020)מקור למידע: 

-ביןבמבט ההיגדיםהללו עלכלל מדינותניכרתלאומי ההסכמהבין שונותגדולהבשיעורי

ב השונים. ההיגדים בין נתונה מדינה בתוך ואף היגד, כל זאתעבור עם כיראותלאפשר

יחסיהםעםמוריםאחריםועלתרבותהשיתוףהביתספרית מוריםעל הדיווחשל שיעורי

נמוכים שיעורים ואילו )סין(, ובשנגחאי בקזחסטן וכן ובגאורגיה בווייטנאם במיוחד גבוהים

ההיבטיםתיחסי מן מקסיקו,בחלק בצרפת, וכן ובצ'ילה, )הצרפתית( בבלגיה נרשמו

.)בחלקמןההיגדים(פורטוגל,דרוםאפריקהוסלובקיה

)-במבטפנים הדיווחבין50 לוחישראלי רובלאנמצאוהבדליםשלממשבשיעורי עלפי ,)

דוברי ספר לבתי בהשוואה ערבית, דוברי ספר שבבתי העובדה מלבד השפה, מגזרי שני

 בית צוות ולפיו ההיגד עם יותר רבה הסכמה המורים בקרב ניכרת מחזיקעברית, הספר

,בהתאמה(.77%לעומת86%באמונותמשותפותבנוגעלהוראהוללמידה)

המורים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים ליחסים בין  ישיעור: 50 לוח
 מורים ולתרבות השיתוף בבית הספר

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 88% 89% 87% 89% המורים יכולים לסמוך זה על זה

 87% 88% 81% 88% תבית הספר מעודד את הצוות להוביל יוזמות חדשו

ספרית שיתופית המתאפיינת -יש תרבות בית

 בתמיכה הדדית
83% 81% 84% 81% 

צוות בית הספר מחזיק באמונות משותפות בנוגע 
 להוראה וללמידה

79% 76% 77% 86% 

ספרית של אחריות משותפת לענייני -יש תרבות בית
 בית הספר

74% 76% 74% 75% 
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המוריםבמחזורהמחקרהקודםתוךמ בשאלון רקשנייםנכללו 'יש–כללההיבטיםהללו,

ספרי בית ו'תתרבות הספר' בית לענייני משותפת אחריות ספריתביתתרבותיששל

הדדיתבתמיכההמתאפיינתשיתופית אםאפשרעבורםבורק–' מגמתשינויניכרתלבחון

2018-ב83%)תסטטיסטימבחינה.בכללישראללאנרשםשינוימובהק2018-ל2013בין

ו2013-ב80%לעומת לעומתזאת,74%-בהיגדהראשון, המחזוריםבהיגדהשני(. בשני

) ההיגדיםנרשמהבכרבע הדיווחעל ב8מגמתעלייהבשיעורי עדמדינות, הראשון( היגד

) המחקר11כשליש מחזורי בשני מהמדינותשהשתתפו השני( בהיגד ,באנגליה.מדינות,

בשיעוריהדיווחעלכלאחדמןההיגדים,5%במקסיקוובשבדיהנרשמהעלייהשללפחות

בשיעוריהדיווחעלכלאחדמןההיגדים.5%ורקבצ'ילהנרשמהירידהשללפחות

מורים ותרבות השיתוף בבית הספר ובין שיתוף הפעולה יחסים בין קשר בין על: -מבט

מקצועי בין מורים ה

ותרבותשיתוףביתספרית)משתניםקולגיאליותבדברהשאלהאםתפיסותהמוריםנשאלת

 תלויים( מסבירים/בלתי בהן ביש מורים בין הבדלים ללהסביר בשיתופינוגע השתתפות

.)משתניםמוסברים/תלויים(פעולהמקצועייםביןמורים

כצפוי,בישראלובכלהמדינותשהשתתפובמחקרנמצאכימוריםשמסכימיםכיבביתספרם

בשיתופיהשתתףנוטיםיותרמעמיתיהםלהדדיתבתמיכההמתאפיינתשיתופיתתרבותיש

מןהמדינותשהשתתפו.לצדזאת,בישראלובכשנישלישיםבתדירותרבהפעולהמקצועיים

בביתספרם מוריםשמסכימיםכי המוריםיכוליםלסמוךזהעלזהנוטיםבמחקרנמצאכי

ל מעמיתיהם מקצועייםהשתתףיותר פעולה רבהבשיתופי אלבתדירות חיוביים קשרים ו.

ותקמורים)גיל,מגדר,הרקעשלהאפיינימעלתתביקורתש שמּו לאחרעומדיםבעינםגם

עולהכיבישראלולמעשה,בבחינתמאפייניםאל.תםהיקףמשרועלבהוראהבביתהספר(

השתתפותבשיתופיפעולהמקצועייםמוסברתגםעלידיהגורמיםהבאים:

  :מגדרעםקשר מורים נוטים בשיתופיגברים רבה בתדירות להשתתף ממורות יותר

מדינו בממוצע נרשם דומה )ממצא מקצועיים הפעולה מןיותרובOECD-ת מרבע

.המדינותשהשתתפובמחקר(

 גיל עם שלילי פעולהמקצועיים:קשר נוטיםפחותלהשתתףבשיתופי מוריםמבוגרים

 .ובכרבעמןהמדינותשהשתתפובמחקר(OECD-)ממצאדומהנרשםבממוצעמדינותה

 עםותקבביתהספר כךהם,ככלשלמוריםישותקרביותרבביתהספר:קשרחיובי

נרשם דומה )ממצא מקצועיים פעולה בשיתופי יותר רבה בתדירות להשתתף נוטים

.ובכשלישמןהמדינותשהשתתפובמחקר(OECD-בממוצעמדינותה

 מוריםהמועסקיםבמשרהמלאהנוטיםלהשתתףבתדירות:הקשרחיוביעםהיקףמשר

בממו נרשם דומה )ממצא מקצועיים פעולה בשיתופי יותר הרבה מדינות OECD-צע

 ובכשלישמןהמדינותשהשתתפובמחקר(.

חוויית הלחץ של לבין מורים ותרבות השיתוף בבית הספר יחסים בין על: קשר בין -מבט

 המורים

 המורים תפיסות עשויקולגיאליותבדבר ספרית בית שיתוף להםותותרבות לאפשר

ואכןנמצאכימקורותהלחץבעבודתם.ועםואתגריולהתמודדטוביותרעםדרישותהתפקיד

הדדיתבתמיכההמתאפיינתשיתופיתתרבותישבישראל,מוריםשמסכימיםכיבביתספרם

נוטיםלדווחעלתחושתהמוריםיכוליםלסמוךזהעלזהשמסכימיםכיבביתספרםוכןמורים

ועלפחותלחץבעבודה.קשריםדומיםנרשמוכמעטבכלהמדינותרווחהרבהיותרבעבודה

 במחקר, מעלתתביקורתש שמּו לאחרגםוזאתשהשתתפו מורים)גיל,הרקעשלהאפייני

.תםהיקףמשרועלותקבהוראהבביתהספר(מגדר,
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 הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית הספר .11.3

 בעיצוב מרכזי מקום יש הספר בתי שיתופית.ובהבניהלמנהלי ספרית בית תרבות של

לדוגמ הקהילההביתהמנהליםיכולים, ולטוותקשריםויחסיםחיובייםבקרבחברי לעודד ,

 להנחילספרית, ,וקולקטיביותשיתופיותהחלטותבקבלתהמאופיינתמבוזרתמנהיגותוכן

 המורים, צוות שיתוף והתוך התלמידים הורים. טאליס במחקר מידתנשאלו על המורים

בהחלטות פעיל באופן הזדמנויותלהשתתף גורמים למגוון מספק ביתהספר כי הסכמתם

 מאודתרשימיםובבביתהספר. הסכימו או המוריםשהסכימו מוצגיםשיעורי לוחותשלהלן

הזדמנויותלשיתוףבקבלתמתןככלל,מתשובותהמוריםעולהכי.יםההיגדכלאחדמןעם

.OECD-ממוצעמדינותהבהשוואהלהחלטותביתספריותנפוץפחותבישראל

 (או68%מספקלצוות)ביתספרםמסכימיםכימןהמוריםבכללישראלכשנישלישיםכך,

) פחותמכך66%להורים ומעט ביתהספר, בהחלטות פעיל באופן הזדמנויותלהשתתף )

בכ61%) נמוכים אלו שיעורים לתלמידים. ניתנות אלו הזדמנויות כי מסכימים 10%-(

 המהשיעורים מדינות בממוצע לכך(.51 לוחו49 תרשים)OECD-המקבילים נוסף ביטוי

לשאובמןהעובדהשבכלאפשרשבישראלשיתוףבקבלתהחלטותבביתהספראיננונפוץ

שיעוריההסכמההנמוכיםביותר.שבהןהמדינות10נמניתעםשלושתההיגדיםישראל

המורים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים למתן  ישיעור :49 תרשים
 הזדמנויות להשתתף בקבלת החלטות בבית הספר

 
 II.4.24טבלה,OECD (2020)מקור למידע: 

-במבטבין ההיגדיםהללו עלכלל מדינותניכרתלאומי ההסכמהבין שונותגדולהבשיעורי

ב השונים. ההיגדים בין נתונה מדינה בתוך ואף היגד, כל זאתעבור עם כיראותלאפשר

שלמורים,–בביתהספרהזדמנויותלשיתוףבקבלתהחלטותשיעוריהדיווחשלמוריםעל

 ותלמידים בגאורגיהגבוהים–הורים במיוחד בלטביה, שיעוריםובאסטוניהבליטא, ואילו ,

.לגיה)הצרפתית(,בצ'ילהובבואנוסאיירס)ארגנטינה(נרשמובבבמיוחדנמוכים

בבתי.ביןמגזריהשפה(5%-נרשמופעריםקליםבלבד)שלכ(51 לוחישראלי)-במבטפנים

 ניתנות ערבית דוברי ספר הספר בית פעיללצוות באופן להשתתף הזדמנויות יותר מעט

 יותר מעט ניתנות עברית דוברי ספר בבתי ואילו החלטות, להוריםבקבלת הזדמנויות

ות,כלזאתעלפידיווחיהמורים.ותלמידיםלהשתתףבקבלתהחלט

מתן המורים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים ל ישיעור: 51 לוח
 הזדמנויות להשתתף בקבלת החלטות בבית הספר

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

ף באופן בית הספר מספק לצוות הזדמנויות להשתת
 פעיל בהחלטות בית הספר

68% 77% 66% 71% 

ף בית הספר מספק להורים הזדמנויות להשתת

 באופן פעיל בהחלטות בית הספר
66% 77% 67% 63% 

תף בית הספר מספק לתלמידים הזדמנויות להשת

 באופן פעיל בהחלטות בית הספר
61% 71% 62% 56% 
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-ו2013מחקר)הימחזורשניהמדינותשהשתתפוב32-מברבותלפיהומגמהניכרתככלל

בקבלת2018 פעיל הזדמנויותלהשתתףבאופן המוריםהמדווחיםעל ישעלייהבשיעורי )

בשיעוריהדיווחשלמורים6%-בישראלנרשמועליותמובהקותשלכהחלטותבביתהספר.

 מתן )מעל להורים )מ2018-ב66%-ל2013-ב60%-הזדמנויות ולתלמידים -ל55%-(

לעסוק61% לצוות הזדמנויות במתן יציבות לצד החלטות, בקבלת להשתתף בהתאמה( ,

נרשמהעלייהמדינות,לאכוללישראל,13-,בהתאמה(.לצדזאת,ב68%-ל67%-בכך)מ

הזדמנויותלצוות מוריםעלמתן עליותשל–להשתתףבקבלתהחלטותמובהקתבדיווחי

10% 13%עד בקוריאה, ובנרשמו בהולנדבמקסיקו נרשמה13-. ישראל, כולל מדינות,

עליות–עלייהמובהקתבדיווחימוריםעלמתןהזדמנויותלהוריםלהשתתףבקבלתהחלטות

 7%של ב8%עד ובהולנד. במקסיקו בפינלנד, )סין(, בשנגחאי 18-נרשמו כוללמדינות,

להשתתף לתלמידים הזדמנויות מתן על מורים בדיווחי מובהקת עלייה נרשמה ישראל,

7-נרשמוביפן,בפינלנדובהולנד.למעשה,ב13%עד11%עליותשל–בקבלתהחלטות

מדינות)צ'כיה,אסטוניה,קוריאה,מקסיקו,הולנד,רומניהושנגחאי)סין((נרשמועליותבמתן

-וב,מורים,הוריםותלמידים–בקבלתהחלטותשלכלשלושתהגורמיםשיתוףהזדמנויותל

8 ישראל, ובהן נוספות, מדינות רקנרשמה זאת, לעומת מהגורמים. שניים בעבור עלייה

בעבורכל הדיווחשלמוריםעלהזדמנויותאלו ירידותמובהקותבשיעורי בסינגפורנרשמו

ירידותבעבורשנייםמהגורמים.,ואילובצ'ילהנרשמושלושתהגורמים

 תפיסות מנהלים לעומת תפיסות מורים .11.4

מנהליבתיהספרעלאותםההיגדיםהנוגעיםלהיבטיםשלשיתוףגםנשאלובמחקרטאליס

עליהםנשאלוהמוריםש מוצגיםשיעוריתרשימיםובב. אוהמנהליםלוחותשלהלן שהסכימו

נעמודעלדיווחיהמנהליםבישראלבהשוואהתחילהים.ההיגדכלאחדמןהסכימומאודעם

מגזרשפה.בהמשךנלמדעלההלימהפי,וכןבחלוקהלOECD-לעמיתיהםבממוצעמדינותה

מנהלים.לדיווחיוהמתאםביןדיווחימורים

המנהליםמסכימיםעםמ93%לפחות:ככלל,יחסים בין מורים ותרבות שיתוף בית ספרית

ליחסים הנוגעים ההיגדים שיעור למעט ספרית, הבית השיתוף ולתרבות מורים נמוךבין

יחסיב ,(87%)תמעט, כי בנוגעמשותפותבאמונותמחזיקהספרביתצוותשסבורים

לוללמידהלהוראה דומים בישראל מנהלים בקרב הדיווח שיעורי רוב פי על שיעורים.

יששלמנהליםבישראלשלתפיסתםבמעט,למעטשיעורגבוהOECD-במדינותההמקבילים

(.50 תרשים)הספרביתלעניינימשותפתאחריותשלספרםתרבותביתב

ההסכמה(52 לוח)ישראלי-במבטפנים שיעורי ההיגדיםעםשלמנהלים, גבוהיםחלקמן

ערבית ספרדוברי עברית:יותרבבתי ספרדוברי שלספרית-ביתתרבות',בהשוואהלבתי

הספרביתלעניינימשותפתאחריות של )פער ו10%' באמונותמחזיקהספרביתצוות'(

ואילובשארההיגדיםשיעוריההסכמה(,15%')פערשלוללמידהלהוראהבנוגעמשותפות

  דומיםבשנימגזריהשפה.

כלהזדמנויות להשתתף באופן פעיל בקבלת החלטות בבית הספר כמעט אומנם :

ניתנותלמוריםהזדמנויותלהשתתףבקבלתהחלטות)וזאת96%המנהלים) (מסכימיםכי

(,אךשיעוריםנמוכיםבמידהניכרתמדווחיםעלOECD-בדומהלשיעורםבממוצעמדינותה

) לתלמידים שכאלו הזדמנויות )73%מתן להורים מכך פחות ועוד אלו62%( )שיעורים )

(.50 תרשים()OECD-,בהתאמה,מהשיעוריםבממוצעמדינותה10%-ובכ20%-נמוכיםבכ

את כי מסכימים השפה, מגזרי בשני בישראל, מהמנהלים משליש פחות כך, על נוסף

ההחלטותהחשובותהםמקבליםבעצמם.שיעורזהדומהלשיעורהמנהליםבממוצעמדינות

(.50 תרשיםו52 לוח)OECD-ה
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פנים )-במבט מגזרי52 לוחישראלי בשני דומים ההיגדים מרבית עם ההסכמה שיעורי ,)

השפה,מלבדהעובדהשיותרמנהליםבבתיספרדובריערבית,בהשוואהלבתיספרדוברי

(.5%-כעברית,מדווחיםעלמתןהזדמנויותלהוריםלהשתתףבקבלתהחלטות)פערשל

המנהלים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים  ישיעור :50 תרשים
ולמתן הזדמנויות להשתתף בקבלת הספר  בבית השיתוף לתרבות ,מורים בין ליחסים

 החלטות בבית הספר

 
 II.5.9טבלה,OECD (2020)מקור למידע: 

 ליחסים הנוגעים הבאים ההיגדים מן אחד כל עם שמסכימים המנהלים ישיעור: 52 לוח
 החלטות בקבלת להשתתף הזדמנויות ולמתן הספר בבית השיתוף לתרבות, מורים בין

 הספר בבית

 
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

דוברי 

 עברית

בתי"ס 

דוברי 

 ערבית

ת 
בו
ר
ת
ם ו

רי
מו
בין 

ם 
סי
ח
י

ת
רי
פ
ס
ת 
בי
ף 
תו
שי

 100% 98% 95% 99% יכולים לסמוך זה על זההמורים  

בית הספר מעודד את הצוות להוביל 
 יוזמות חדשות

97% 98% 97% 98% 

ספרית שיתופית -יש תרבות בית

 המתאפיינת בתמיכה הדדית
97% 95% 96% 98% 

צוות בית הספר מחזיק באמונות 
 משותפות בנוגע להוראה וללמידה

87% 85% 83% 98% 

ספרית של אחריות -ביתיש תרבות 

 משותפת לענייני בית הספר
93% 87% 90% 100% 

פן 
או
ב
ף 
ת
ת
ש
ה
ל
ת 
מנויו

ד
הז

ר
פ
ס
ה
ת 
בי
ת 
טו
ל
ח
ה
ב
ל 
עי
פ

 

בית הספר מספק לצוות הזדמנויות 
להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית 

 הספר

96% 98% 95% 98% 

בית הספר מספק להורים הזדמנויות 

להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית 

 הספר

62% 83% 61% 67% 

בית הספר מספק לתלמידים הזדמנויות 

להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית 

 הספר

73% 81% 72% 75% 

אני מקבל בעצמי את ההחלטות 
 החשובות

29% 29% 29% 29% 
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המחקרמאפשרלנולבחוןאםהתפיסותשלמוריםמנהלים? לדיווחי מה בין דיווחי מורים 

מנהיגותמבוזרתשלקבלתהחלטותבביתהספר,תרבותשיתוףביתבנוגעלושלמנהלים

 עולותבקנהאחדומתיישבותאלועםאלו.קולגיאליותספריתו
ה בכל הארצי, לבממוצע שיעורינוגע ספרית, הבית השיתוף ובתרבות מורים בין יחסים

(.50 לוחמורים)בהשוואהל20%-עדכ10%-(גבוהיםבכ52 לוחההסכמהבקרבמנהלים)

ה בכל כן, לנוגעכמו ,הספרבביתהחלטותבקבלתפעילבאופןלהשתתףהזדמנויותמתן

) ההסכמהבקרבמנהלים 52 לוחשיעורי גבוהים 51 לוחמורים)בהשוואהל( ( מתןבעניין

(.25%-(ובעיקרלצוות)בכ10%-הזדמנויותלתלמידים)בכ

בכלמוריםומנהליהםבאיזומידהנבדקהביתספרי,בהיבטכדילקבלתמונהמדויקתיותר,

.(51 תרשים)נתוןסכימים'(עםהיגד'מסכימים')או'לאמבאופןדומה,קריסווגוביתספר

 של תפיסותיהם בישראל כי ה88%נמצא בכל דומותלתפיסותמנהליהם המורים נוגעמן

בשארההיגדים ואילו מורים, וליחסיםבין תרבותשיתוףביתספריתשיעוריבנושאלאמון

תפיסותהמוריםוהמנהלים יםיותרועומדיםנמוכההלימהבין 70%-לכלהיותרו85%על

',הספרביתלעניינימשותפתאחריותשלספרית-ביתתרבותישהיגד'בזאתלכלהפחות)

מוריםש בין ההסכמה בשיעורי ביותר הגדולים הפערים נמצאו לעומת74%:למנהליםבו

בהתאמה93% אל, שיעורים בו(. ומנהלים מורים תפיסות בין הלימה דומיםשל ישראל

(.5%אינםעוליםעל,הבדלים,אםקיימיםה)OECD-לשיעוריםהמקביליםבממוצעמדינותה

ה ביןנוגעבכל ההלימה הספר, בית בהחלטות פעיל באופן להשתתף הזדמנויות למתן

ועומדהמוריםומנהליהתפיסות מהמוריםבנוגעלמתןהזדמנויות67%עלתםנמוכהיותר,

לתלמידים57%-ולצוות או להורים הזדמנויות למתן בנוגע מהמורים אל. שלושיעורים

בכ נמוכים בישראל ומנהלים מורים תפיסות בין 10%-הלימה מהשיעורים15%עד

.OECD-המקביליםבממוצעמדינותה

ם בנוגע להיגדים הבאים ההמורים שתפיסתם דומה לתפיסת מנהלי ישיעור :51 תרשים
ולמתן הזדמנויות להשתתף הספר  בבית השיתוף לתרבות ,מורים בין ליחסיםהנוגעים 

 בקבלת החלטות בבית הספר

 
'מסכימים'עםההיגדבאופןדומה,קרישניהםסווגוסווגומנהלביתהספרוהןעהשהןהמורהמשמ"תפיסהדומה"הערה: 

 אוששניהםסווגו'לאמסכימים'.

 II.4.36טבלה,OECD (2020)מקור למידע: 
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םבנוגעלהיבטיםשלהאםכך,בישראלנמצאופעריםביןתפיסותמוריםלביןתפיסותמנהלי

השתתףשיתוףבקבלתהחלטותבביתהספר,ובעיקרבמתןהזדמנויותלתלמידיםומוריםל

לאומי-ביןמבטב.OECD-ממוצעמדינותהבהשוואהלבהן.פעריםאלוניכריםיותרבישראל

לתפיסתנמצאכימערכותחינוךשבהןשיעורנמוךיחסיתשלמוריםאוחזיםבתפיסההדומה

איננהנפוצהמבוזרתביתספריתמנהיגותלמנהיגותמבוזרתהןמערכותשמנהליהםבנוגע

קבוצהזושלמדינות.ם,עלפידיווחיהמורים.ישראלנמניתעבהן
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 מתן משוב למורים .12

 עמשוב הנמנה נוסף מרכזי אמצעי םהוא ביןשהאמצעים פעולה, משתפים מורים דרכם

מגווןיכוללהיעשותעלידימתןמשובבונהקבלתמשוב.שמדוברבמתןמשובוביןשמדוברב

ועוד(גורמים מוריםעמיתים מקצוע, ורכזי מדריכים ,)מנהלים, מקורותמידעלהתבסס על

) כגוןשונים שיעורי על המורהתצפית על דיון המורההלימודיםתכנון, הישגישל ניתוח ,

ושיחבעקבותיותלמידי וו ועוד(, אוכן וסדור מובנה רשמי, )כחלקמתהליך בשיטותשונות

חולשותהיחסיותהחוזקותואתההמשובמאפשרלמוריםלזהות.לחלופיןכשיחלאפורמלי(

הוראההורהפרקטיקותואסטרטגיות,ומתוךכךלעצבדרכיפעולהלשיפולהכירבהןשלהם

 מקצועשהם כאנשי שלהם האפקטיביות את לשפר יוצא וכפועל תוצאותנוקטים, ואת

תלמידי בקרב והחינוכיים הלימודיים .םההתהליכים בונה משוב למתן כי נמצא עללמורים

תהליכיההוראהוהלמידהבכיתתםתרומהמכרעתלקידוםביצועיהתלמידים,יותרמכלסמך

ספרי. בית התערבות אפואתהליך מנועאפשר במשוב ההוראהיעיללראות לשיפור

 מרכזי ומרכיב בוהלמידה, מתמשכת למידה המורים של זמן חיפוש,ולאורך של בתהליך

תדירותלעמידהעלישחשיבותרבה.ותגובהעליומשובקבלת למורים, עלהמשובהניתן

שלוהערךשהבנוגעאליותפיסותהמוריםעל,המשובמאפייני ועלתרומתו םמייחסיםלו,

 המשובלשיפורהפרקטיקותשלהם.

 נשאלו המורים הספרקיבלואם בבית עבודתם על משוב מאחד, כלשהי, זמן בנקודת

מפקחים,נציגיהרשותהמקומיתאואנשיםכגוןחיצוניים)מהגורמיםהבאים:אנשיםאוגופים

הספר לבית מחוץ אחרים,אחרים מורים או הניהול, בצוות חברים או הספר בית מנהל ,)

צפייהבשיעורשלהמורה,תשובותהתלמידיםבסקריםבאמצעותאחדמסוגיהמידעהבאים:

המורה של להוראה בנוגע , בתחום המורה של הידע שהערכת הדעת ציוניהוא מלמד,

בתלמידיו ארציים(, מבחנים )למשל חיצוניים מבחנים הכיתתיציונים במישור ספריוהבית

רמותכגון) המורה של עצמית הערכה במבחנים(, ציונים פרויקטים, תוצאות כלפיביצוע,

 עבודתו)למשלהצגהשלהערכתתלקיט]פורטפוליו[,ניתוחההוראהבעזרתוידאו(.

 המשוב חותשכי .12.1

)םרוב בישראל המורים (88%של כי דיווחו השפה, מגזרי בין הבדל ללא משובקיבלו,

כלשהימ תוךשימושבאחדלפחותבנקודתזמן הגורמיםשצוינו, תוךמלפחותאחדסוגמן

.(53 לוח)OECD-בממוצעמדינותההמקבילסוגיהמידעשפורטו.שיעורזהדומהלשיעור

 לפחותמשוב על עבודתם בבית הספר מגורם אחד  שקיבלושיעורי המורים : 53 לוח

 
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

קבלת משוב על עבודה בבית הספר, בנקודת זמן 

  לפחות אחדגורם מכלשהי, 
88% 90% 88% 87% 

בין אפריקה-במבט דרום וייטנאם, אנגליה, בסינגפור, במיוחד שכיחה משוב קבלת לאומי,

ואףיותרמכך,במדינותאלומהמורים99%)וצ'כיה בפינלנדואיסלנד,(משובקיבלו, ואילו

עודמענייןלציין.(52 תרשים)משוב(קיבלומהמורים60%-היאשכיחההרבהפחות)רקכ

(,96%שלושהמקורותמידעשוניםנפוץמאודבווייטנאם)מיותרכיקבלתמשובהמבוססעל

) וברוסיה)כ91%בדרוםאפריקה ברומניה בקזחסטן, רקכמחצית90%-(, אך המוריםמ(,

ה מדינות פחותמ52%)OECD-בממוצע ואף )זה( )46%בישראל כך על דיווחו  תרשים(

משלושהמקורותמידעשוניםיותרחשובלצייןכישיעוריהדיווחעלמשובהנסמךעל(.52

עמיתיהםבבתיבהשוואהל(62%גבוההרבהיותרבקרבמוריםבבתיספרדובריערבית)

(.40%ספרדובריעברית)
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, בחלוקה לפי מספר מקורות םמשוב על עבודת שקיבלומורים השיעורי  :52 תרשים
 המדינות  כלל – המידע ששימשו למשוב

 לפחות.משובמגורםאחדשקיבלושיעורהמוריםמדינותמסודרותבסדריורדלפיההערה: 

 II.4.9תרשים,OECD (2020)מקור למידע: 

 קבלת כי נמצא נפוצהבישראל מעטמשוב שגילם צעירים מורים בקרב 30-פחותמיותר

(.מגמהדומהנמצאה84%)יותרשניםו50מוריםמבוגריםיותרשגילםלבהשוואה(90%)

מדינותה בממוצע לא אך )סין(, ובשנגחאי ביפן OECD-גםבבלגיההפלמית, זאת. ,מלבד

לפישארמאפייניהרקעשלהמורים)מגדר,שיעוריהדיווחעלקבלתמשובדומיםבעיקרם

ותקבהוראה(.

 המשוב הגורמים נותני .12.2

גסאתהגורמיםנותניהמשובאפשר כחוץביתלגורמיםלחלקבאופן מפקחיםגוןספריים,

ונציגיהרשו תוךהלגורמיםפניםביתותהמקומית, ספריים, צוותההנהלהמנהלובחנהבין

ספרייםהןעלפירובגורמיםחוץביתמטעםמשובבהןנפוץשהמורים.מערכותחינוךלבין

מּו,ריכוזיות נפוץשנעתמאחריותיות.לעומתזאת,מערכותחינוךומערכתהמשובבהן בהן

לבתיהספרישאחריותו,מבוזרותיותרספרייםהןעלפירובביתפניםגורמיםמטעםמשוב

השכיחותהיחסיתביןהגורמים.ובביצועהלהןשובשהמואוטונומיהרבהיותרבתכנוןמערכת

נותניהמשובעשויהללמדגםעלשיתוףהפעולהביןבעליענייןשוניםבמערכתהחינוך.

)בישראל, המורים 84%מרבית כשלישקיבלו( ורק ספריים, בית פנים מגורמים משוב

) 35%מהמורים קיבלו( ספריים, בית חוץ מגורמים משוב זאת בממוצעבדומה לשיעורם

בהתאמה(38%-ו87%)OECD-מדינותה כמעטבכלהמדינותשהשתתפו(.53 תרשים),

צרפת(,קבלתמשובמגורמיםחוץביתספרייםנפוצהפחותמקבלתמשובחוץמבבמחקר)

מגורמיםפניםביתספריים,אףכיבחלקמןהמדינותקבלתמשובמגורמיםחוץביתספריים

וייטנאם.בורומניהובצרפת,במהמוריםדיווחועלכךבבולגריה,60%ולפחותיחסית,נפוצה

משובממנהלביתהספראומחבריםקבלת–ספריים-לקבלתמשובמגורמיםפניםביתאשר

) הניהול ל77%בצוות ובדומה המדינות76%זהבישראל, במחקרבממוצע (שהשתתפו

ממורים משוב מקבלת יותר הרבה )נפוצה מ43%אחרים וגבוה בממוצעזהבישראל,

 58%–המדינות במספר(. כי אף במחקר, שהשתתפו המדינות במרבית נפוץ זה דפוס

 השיעורים מדינות של מצומצם ובדומים בקוריאה ואילו הפוכהטאיוואןיחסית, התמונה

)בכ יותר הרבה שכיחה ממורים משוב בהתאמה30%-ובכ40%-וקבלת משוב, מקבלת )

הניהול. בצוות ומחברים אלממנהלים שכיחויות הנראה הבדליםוככל רק לא משקפות
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,בישראלמנהליהלדוגמ,בנהלים.כךותמעוגנהןגםאלא,בתרבותמתןהמשובבבתיספר

בתיספרהםהאחראיםעלתהליךההערכההמעצבתשלמוריהם,ובכללזהעלהמשוב.

הגורם נותן  לפי – משוב על עבודתם בבית הספר שקיבלושיעורי המורים  :53 תרשים
 המשוב

 II.4.40,טבלהOECD (2020)מקור למידע: 

שקיבלומשובממוריםאחריםנובעבעיקרומשיעורבישראלהנמוךיחסיתשלמוריםםשיעור

בבתיספרדוברי(בהשוואהלשיעורם35%נמוךיותרבקרבמוריםבבתיספרדובריערבית)

.(54 לוח)OECD-בממוצעההמקביל,אךאלוגםאלונמוכיםמהשיעור(46%עברית)

הגורם נותן  לפי – משוב על עבודתם בבית הספר שקיבלושיעורי המורים : 54 לוח
 המשוב

 הגורם נותן המשוב
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

דוברי 

 עברית

בתי"ס 

דוברי 

 ערבית

אנשים או גופים חיצוניים )למשל מפקחים, נציגי 

 (וכו'הרשות המקומית 
35% 38% 35% 33% 

 85% 84% 87% 84% סה"כ – ספריים גורמים פנים בית

 81% 76% 76% 77% מנהל בית הספר או חברים בצוות הניהול   

 35% 46% 58% 43% מורים אחרים   

מ קרבזאתועוד, ששיעורם קבלתמשוב, על המוריםשדיווחו כאמור על  לוח)88%עומד

53 קיבלו35%(, )בין שהואמשובמגורםאחדבלבד ובין ביתספרי פניםביתשהואחוץ

משובמכלשלושתהגורמים.קיבלו15%משובמשניגורמיםשונים,ורקקיבלו38%ספרי(,

,בהשוואהלישראל,קבלתמשובמגורםאחדבלבדשכיחהפחותOECD-בממוצעמדינותה

כדאי(.54 תרשים)(21%(,ואילוקבלתמשובמשלושהגורמיםשוניםשכיחהיותר)30%)

 לב שלשים בליטא,לעובדה ברומניה, מאוד נפוצה שונים גורמים משלושה משוב קבלת

) בצ'כיה 40%בסלובניה, )45%עד בווייטנאם ובעיקר מהן( אחת כי55%בכל מסתמן .)

אירופה מרכז אירופהבמדינות הפעולהקבלתומזרח דרך היא גורמים של מריבוי משוב

הרווחת.
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הגורמים , בחלוקה לפי מספר םמשוב על עבודת שקיבלוהמורים שיעורי  :54 תרשים
 המדינות  כלל – משוב שנתנו

 .לפחותמשובמגורםאחדשקיבלושיעורהמוריםמדינותמסודרותבסדריורדלפיההערה: 

 II.4.43טבלה,OECD (2020)מקור למידע: 

 )שיטות( םעליהשהמשוב מבוסס מקורות המידע  .12.3

לשאלהבאיזומידההם,ועליהםנשעןונסמךשהמשובנודעתחשיבותגםלמקורותהמידע

לדוגמ בכיתה. והלמידה ההוראה לתהליכי ישירות הנובעותהנוגעים ישירות עדויות ,

 בונה משוב למתן יותר משמעותיות נחשבות שיעור על רצופות מתצפיות הערכהלעומת

יםאוסקרבקרבהורים.עצמיתשלמור

,שיעוריהדיווחבישראלנמוכיםעליהםנשעןהמשובשככלל,בעבורמרביתמקורותהמידע

דומיםלהםOECD-מדינותהבממוצעבהשוואהל או בישראל,מתן.(55 לוחו55 תרשים),

(,אם67%(ועלציוניהתלמידים)72%משובנשעןעלפירובעלצפייהבשיעורשלהמורה)

הפחותהמכך,משובנשעןעלהערכתהידע.במידמישורהביתספריבואםמישורהכיתתיב

ששל הדעת בתחום המורה )הוא 59%מלמד ועל בציוני( כגוןחיצונייםמבחניםתלמידיו

פחותממחצית(55%)ארצייםמבחנים לעומתאלו, המשובמ. שקיבלוהמוריםמדווחיםכי

ה על עבודתוכלפיהמורהשלעצמיתערכההתבסס תלקיטהערכתשלהצגהלמשל,

[פורטפוליו] ,(41%)וידאובעזרתההוראהניתוחאו על בסקריםהתלמידיםתשובותאו

ל (.38%)המורהשלהוראהבנוגע לישראל, הבהשוואה OECD-במדינות יותר מתןנפוץ

 על המבוסס )משוב המורה של בשיעור (80%צפייה בציוני, חיצונייםמבחניםתלמידיו

הדיווחעל(.49%)המורהשללהוראהבנוגעבסקריםהתלמידיםתשובות(ו64%) שיעורי

בהשוואהOECD-בממוצעמדינותה10%-משובהנשעןעלמקורותמידעאלוגבוהבכקבלת

הנשעןעלהערכתהידעשלהמורהבתחוםלעומתזאת,מתןמשוב(.55 תרשים)ישראלל

.OECD-פחותבממוצעמדינותהדווקא(נפוץ50%רקמלמד)הואהדעתש
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מקור המידע  לפי – משוב על עבודתם בבית הספר שקיבלושיעורי המורים  :55 תרשים
 עליו נשען המשובש

 II.4.44,טבלהOECD (2020)מקור למידע: 

בלמצ םהזדמנותעבורלשמשעשויהמלמדיםהםבתחוםהדעתשהערכתהידעשלהמורים

וזאתלצדהאפשרותלזהותולמקדאתהאפיקים ידע"במקצוע, בהםשאתעצמםכ"מומחי

המוריםדיווחועלקבלתמממחציתיותרידיעותיהם.בישראל,כאמור,אתהםיכוליםלשפר

המורים. של ידע הערכת על המבוסס של52משוב ידע הערכת על המבוסס משוב קבלת

מהמוריםבמדינותאלו90%-מיותר–המוריםנפוצהבמיוחדבקזחסטן,ברוסיהובווייטנאם

מהמוריםדיווחועלכך.20%-רקכ–נלנדוספרדהיאיחסיתנדירהדיווחועלכך,ואילובפי

 המחקר מחזורי 2018-ו2013בין משוב12-בנרשמה על הדיווח בשיעורי עלייה מדינות

(.56 תרשים)דווקאירידהמדינותנרשמה7-בואילוידעשלהמורה,ההערכתעלמבוססה

ב המחקר עורכי OECD-לתפיסת על, וחשוב ייחודי מידע לספק הם גם יכולים התלמידים

רכיהם,ומתוךכךללמדעלאיכותההוראהועלהמורים.ולמידהועלצ-יתהליכיההוראהרתוצ

התתוךמ לתלמידים, הנוגעים המידע הישגיסוגי על הםבססות יותרבמבחנים שכיחה

כךהתבססותמ הוראה. תשובותיהםבסקרי מדינותהעל בממוצע ,-OECDכמעטשלושה ,

) 70%רבעים הישגי על המבוסס משוב קבלת על דיווחו מהמורים תלה( מבחניםבמידים

80%מדינותהשיעורעומדעל21-ב;בישראל67%-בדומהל)ספריוהביתבמישורהכיתתי

(דיווחושהמשובהתבססעלציוניתלמידיםבמבחניםחיצוניים64%כשנישלישים);(יותרו

(דיווחועל49%(,וכמחצית)יותרו80%מדינותהשיעורעומדעל11-ב;בישראל55%רק)

תלמידים בקרב הוראה סקרי על הנשען משוב )קבלת מדינות9-ב;בישראל38%רק

קבלתעלמהמוריםדיווחו80%מגלהכילפחות.מבטמקרוב(יותרו80%השיעורעומדעל

בלבד: מדינות בשלוש התלמידים של הללו המידע ממקורות אחד כל על המבוסס משוב

מבוססהקבלתמשובנפוצהמאודגםבצ'כיה,בווייטנאםובלטביה.קזחסטן,רומניהורוסיה

עבורכלאחד80%לששיעוריהדיווחאינםעובריםסףאףכי)בתלמידיםמידעשמקורועל

שישלאנמצאהתמונהאחידה2018-ו2013ביןמחזוריהמחקר.משלושתמקורותהמידע(

המבוססעלנתוניתלמידים.ללמדעלמגמותשינויבקבלתמשובבה

                                                           
52
בישראללאנהוגההערכהשלידעהמוריםבתחוםהדעתבאופןסדורוסטנדרטיעלידיגורמימשרדהחינוך.

.עלכן,ותמפתהמדדיםלהערכתמוריםומורמרכיביהידעבתחוםהדעתהםחלקאינטגרליוחשובבעםזאת
והואאף כלהמתמחיםלשםקבלתקביעות, ידעבתחוםהדעתהואבהכרחחלקמהערכהשל משובעל

 .הבדרגמוריםמנהלביתהספר,כחלקמהערכהלקידוםושלאפשרי,לפישיקולדעת

https://meyda.education.gov.il/files/Rama/mapt%20mmadim_2017.pdf
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טאליס 2013,53בהשוואהלמחזורהמחקרהקודם, רובמגמהשלמהעלנרשבישראל פי

כך,נרשמהירידה.ירידהבשיעוריהדיווחעלקבלתמשובהנשעןעלמקורותהמידעשנבדקו

בשיעורהמוריםהמדווחיםעלקבלתמשובהנשעןעלהערכהעצמיתשלהמורה15%של

 )מכלפי 2018-ב41%-ל2013-ב56%-עבודתו של ירידה המורים11%(, בשיעור

המורהשללהוראהבנוגעבסקריםהתלמידיםתשובותובהנשעןעלהמדווחיםעלקבלתמש

38%-ל49%-)מ וירידהשל בהתאמה(, קבלתמשוב8%, על המוריםהמדווחים בשיעור

עלצפייהבשיעורשלהמורה)מ בהתאמה(72%-ל80%-הנשען משמאל56 תרשים), (.,

עלהערכתנרשמהלעומתזאת יציבותבשיעורהמוריםהמדווחיםעלקבלתמשובהנשען

ה בתחום המורה של שהידע דעת )מהוא בהתאמה(59%-ל61%-מלמד ,56 תרשים),

בהןנרשמהמגמתירידהמובהקתבכלשלושתש.לשםהשוואה,המדינותהנוספותמימין(

מקורותהמידעהראשונים)למעשהבכלהארבעה(הןפינלנד,אסטוניהופורטוגל.

על קבלת משוב המדווחים  המוריםשיעורי מחזורי מחקר טאליס בשינוי בין : 56 תרשים
 המדינות כלל – הנשען על מקורות המידע הבאים


ביןמחזוריהמחקרהערה:  מוצגיםרקנתוניהןשלמדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים.רקכאשרהשינוי

מובהקסטטיסטיתמוצגהפערהמספרי.
II.4.39וטבלהII.4.11,תרשיםOECD (2020)מקור למידע: 

                                                           
53
מחקרששתתוךמ המוריםבמחזור בשאלון רק2018מקורותהמידעשנכללו גםבשאלוןארבעה, נכללו
 .2013מוריםבמחזורמחקרה

אנגליה 14.3

1.0 סינגפור

לטביה

1.9 צ'כיה 5.1

9.7 הולנד -22.1

בולגריה 8.4

ניו זילנד 7.9

שנגחאי )סין( 4.6

רומניה

סלובקיה

קוריאה -11.0

5.6 אלברטה )קנדה( 8.2

יפן -10.9

5.6 מקסיקו 7.9

14.0 גאורגיה 17.9

8.5 צ'ילה

5.3 בלגיה פלמית 9.9

15.9 אוסטרליה 9.6

-4.3 אסטוניה -11.0

ברזיל

צרפת

נורבגיה -5.4

20.9 שבדיה 12.8

-7.9 ישראל

6.4 דנמרק

-14.7 פורטוגל -14.7

ספרד -2.8

8.2 איסלנד 7.4

3.5 איטליה

-6.7 פינלנד -6.4

שינוי באחוזים בין 2013 ל-2018

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

בשיעור של המורה צפייה הערכת הידע של המורה בתחום הדעת שמלמד
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מנםוא–צפייהבשיעורשלהמורה–אםכך,מקורהמידעהנפוץוהמשמעותילמתןמשוב

-מדינותהבהשוואהלפחותשכיחהשימושבועםזאת;נמצאכמקורהשכיחביותרבישראל

OECDבין.כמוכן,מדינותנרשםשיעורנמוךיותרמבישראל6-ולמעשהרקב,(55 תרשים)

המחקרנרשמה עלמקורמידעזהבישראלמחזורי משובהנשען לצדמגמתירידהבמתן ,

מגמההפוכהשלעלייהבמתןמשובמדינותנרשמה13-בואילושלושמדינותנוספותבלבד,

 עהנשען בשיעור צפייה (.56 תרשים)ל אלו כיממצאים במדינותמעידים וגם בישראל,

 בשיעור צפייה נוספות, עשל בונה משוב למתן כבסיס לחלקודנההמורה רחוקהמלהפוך

עם אחד בקנה עולה הדבר ספר. בבתי מורים של החינוכית העשייה משגרת אינטגרלי

-בממוצעמדינותה15%מןהמוריםבישראל,ושיעורגבוהיותרשל10%לפיורקומצאהמ

OECDבתדירותשללעמיתיהםמשובהמבוססעלצפייהבשיעוריהםנותנים,מדווחיםכיהם

-,בקזחסטן70%-)שיעוריםגבוהיםבמיוחדנרשמובשנגחאי)סין(פעמיםבשנהלפחות4

(.90%-,ובווייטנאם79%

אחדממקורותהמידע-במבטפנים כל על קבלתמשובהנסמך הדיווחעל שיעורי ישראלי,

גבוהיםיותרבבתיספרדובריערבית,בהשוואהלבתיספרדובריעברית,למעטשיעורידיווח

) המורה של בשיעור צפייה על הנשען משוב קבלת על בשיעורי55 לוחדומים הפערים .)

הואהמורהבתחוםהדעתשמשובהנשעןעלהערכתהידעשל)10%-הדיווחעומדיםעלכ

עבודתו(.כלפי)הערכהעצמיתשלהמורה30%-מלמד(ועדכ

מקור המידע  לפי – משוב על עבודתם בבית הספר שקיבלושיעורי המורים : 55 לוח
 עליו נשען המשובש

 עליו המשוב נשען שמקור המידע 
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

דוברי 

 עברית

בתי"ס 

דוברי 

 ערבית

 75% 70% 80% 72% צפייה בשיעור של המורה

 79% 63% 70% 67% ספרית -ציונים ברמה הכיתתית והבית

הוא בתחום הדעת שהידע של המורה הערכת 
 מלמד

59% 50% 56% 65% 

 66% 51% 64% 55% ציוני מבחנים חיצוניים של תלמידים שהמורה מלמד 

 62% 33% 43% 41% עבודתו  כלפיהערכה עצמית של המורה 

תשובות התלמידים בסקרים בנוגע להוראה של 
 המורה

38% 49% 34% 50% 

 ותק בהוראה

א כי נראה ובישראל הוותיקים המורים שיעור בין הבדל אין המוריםמנם בראשיתלשיעור

 87%)משובשקיבלודרכם בהתאמה(89%לעומת המידע, במקורות נבדלים הם אך ,

כך,משובהמבוססעלצפייהבשיעורנפוץיותרבקרב(.57 תרשים)נשעןעליהםהמשובש

) ותיקים)82%מוריםבראשיתדרכם מורים מבקרב וזאת68%( מדיניותנוכחל,כצפוי,(,

התמיכהוהליווישלמוריםבראשיתדרכםשכוללתביןהיתרצפייהבשיעוריהם.לעומתזאת,

תלמידים ציוני המבוססעל ,משוב בהתאמה(60%לעומת39%במבחניםחיצוניים)אם ,

ואם ספריבמבחנים והבית הכיתתי 60%)במישור בהתאמה(69%לעומת וכן, הערכה,

פחותבקרבמוריםצים,בהתאמה(נפו43%לעומת36%עבודתו)כלפיעצמיתשלהמורה

דויותעעלמבוססהשמשובהיא.משמעותהדבר,בהשוואהלמוריםותיקיםבראשיתדרכם

המושתתת,תלמידיםנפוץיותרבקרבמוריםותיקים,וכךגםהערכהעצמיתההישגיבדמות

עלככלהנראהגםעלהניסיוןהמצטברשלהמורהבהערכהבכללובהערכהעצמיתבפרט.

תלמידים תשובות ועל הדעת בתחום המורה של הידע הערכת על המבוסס משוב קבלת

 בראשיתדרכם.שלמוריםדומיםשלמוריםותיקיםובסקריהוראהדיווחושיעורים
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מקור המידע משוב על עבודתם בבית הספר, לפי  שקיבלושיעורי המורים  :57 תרשים
 ותק בהוראה לפי –עליו  נשען שהמשוב

 II.4.44,טבלהOECD (2020)מקור למידע: 

 השפעת המשובבנוגע לתפיסות המורים  .12.4

מבחינתשכיחותקבלתו,הגורמיםרטוטמאפייניהמשובסלייחסלשאפשרמעברלחשיבות

עלדרכיעליהםנסמךשהואומקורותהידעםאותונותניש תלויהועומדתשאלתהשפעתו ,

מידהוהעבודה השאלהבאיזו וכן היהיעיל שיפורחוללהמוריםחושביםשהמשובשקיבלו

וב בידיעותיהם עבודתם.דרכי טאליס במחקר נשאלו אם להמורים בשנהשקיבלומשוב

עשויותללמדלאיהםתשובותם.תהשפעהחיוביתעלעבודהייתהשקדמהלהעברתהסקר

 השפעתו, ועל קיבלו שהמורים איכותהמשוב על רק גם ביחסאלא הרוחשלהם הלך על

.משובשקיבלוהמוריםקרב,מלהלןשיעוריהמוריםשהשיבובחיובלמשוב.

 מורים חמישה מכל )שקיבלוארבעה בישראל 79%משוב כי דיווחו השפעההייתה( לו

חיוביתעלההוראהשלהם,ללאהבדלשלממשביןמגזריהשפה.שיעורזהגבוהמהשיעור

(.56 לוח)OECD-המקבילבממוצעמדינותה

 קרבמ – על ההוראה שלהם שהשפיע לטובהמשוב  שקיבלושיעורי המורים : 56 לוח
 משוב שקיבלוהמורים 

 
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

דוברי 

 עברית

בתי"ס 

דוברי 

 ערבית

 77% 80% 71% 79% על ההוראה  שהשפיע לטובהקבלת 

 השוואה, כ93%לשם לעומת כך, על דיווחו ובווייטנאם אפריקה בדרום 55%-מהמורים

מעניין(58 תרשיםהצרפתית)מהמוריםבבלגיהבלבד43%-מהמוריםבצרפתובספרדו .

כי לציין במדינות חינוך שבמערכות איננה משוב קבלת )בהן  תרשיםו52 תרשיםשכיחה

מורים54 ובעלהשפעהחיוביתעלעבודתם.שקיבלוגםאינםמוצאיםשהמשוב(, שימושי

לקבלתמשובולשימושיםבמשוב.לפתיחותהנוגעיםתרבותייםהיבטיםהדברמשקףשיתכןי

משמעותי משוב קבלת בין קשר נמצא במחקר שהשתתפו המדינות במרבית ועוד, זאת

כך,(.58 תרשים)שהשפיעלטובהעלההוראהשלהמורהוביןהוותקשלהמוריםבהוראה

שיעורהמוריםבראשיתדרכם כיהסבוריםבמדינותרבות, משמעותיהיהשקיבלוהמשוב

כך.מגמהזונמצאהבישראלהסבוריםגדולמשיעורהמוריםהוותיקיםובעלהשפעהחיובית

,והיאניכרתבמיוחדבמדינותמערב(9%)פערשלOECD-בממוצעמדינותהו(5%של)פער

כגוןאירופה וצרפת. שבלגיה ייתכן זה מהעובדהפער שנובע שהמשוב מקבליםמורים

לויותליוויוהנחיה.פעיכגוןרשמיותתוכניותומעוגןבסדור,יותרבראשיתדרכםהואמובנה
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 קרבמ, על ההוראה שלהם שהשפיע לטובהמשוב  שקיבלושיעורי המורים  :58 תרשים
 ותק בהוראה לפי – משוב שקיבלוהמורים 

 II.4.12תרשים,OECD (2020)מקור למידע: 

 כישיעורהמורותהמדווחותעלקבלתמשובמשמעותיבעלהשפעהלטובהעלגםמסתמן

בשליש נכון הדבר כך. המוריםהמדווחיםעל גבוהמשיעור מהמדינותשהשתתפועבודתן

ו,,בהתאמה(75%לעומת81%ובכללןישראל),(16במחקר) OECD-בממוצעמדינותהכן

,בהתאמה(.70%לעומת72%)

 קבלת משוב בעקבותהיבטים בהוראה שהושפעו לטובה 

השפעהחיוביתעלהייתהבשנההאחרונהשקיבלוהמוריםלארקאםלמשובנשאלובמחקר

.ושינויחיוביבעקבותקבלתהתבקשולפרטבאילוהיבטיםבהוראהחלהםגםעבודתם,אלא

ל דומה בישראל משוב מקבלת לטובה שהושפעו ההיבטים מדרג שבממוצעמדרגככלל,

ה גבוהיםשיעורי:OECD-מדינות היבט בכל לטובה השפעה שציינו בישראל המורים

המה בממוצע המקבילים להםOECD-שיעורים דומים לפחות בעקבות(.59 תרשים)או

 )משובקבלת בישראל המורים מן שלישים כשני שיפור64%משמעותי, על מדווחים )

 בכישוריהםהפדגוגייםבהוראתהמקצועות, ויותר עלמממחצית מדווחים בישראל המורים

לשפראתהלמידה)שיפורבשימושבהערכותתלמ (54%כיתה)הניהולב(,55%ידיםכדי

) תחוםהדעתהנלמד ובהבנהשל בידע 51%וכן (. כלללראותאפשר יהיבטים החוציםים

משמעותי. משוב קבלת בשל נרחבת חיובית השפעה נצפתה כאמור ובהם דעת, תחומי

כךשרקכשלעומתם ייעודיותמצומצמתיותר, שיטותהוראה ההשפעהעל לישמהמורים,

מיוחדים) לטובהבשיטותלהוראתתלמידיםעםצרכים שינוי מדווחיםעל ,(35%בישראל

) כחמישית מ20%ורק רב( בסביבה להוראה בשיטות שיפור על רב-דווחים או -תרבותית

 מהצורך גם נגזרים הסתם, מן האחרונים, השיעורים לשונית. אלו,להשתמש בשיטות

ביתהספר.ביתה/בהתאםלהרכבהתלמידיםבכ
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שיעורי המורים שהמשוב שקיבלו על עבודתם בבית הספר חולל שינוי חיובי  :59 תרשים
 מקרב המורים שקיבלו משוב –בהוראה שלהם בהיבטים הבאים 

 II.4.13ותרשיםII.4.50,טבלהOECD (2020)מקור למידע: 

נמצאכימוריםבבתיספרדובריערביתשקיבלומשובבשנההאחרונהיישראל-במבטפנים

השפעהחיובית עבריתעל דוברי ספר מעמיתיהםבבתי יותר נוטיםלדווח המשוב עלשל

וב57 לוח)שנבדקומרביתההיבטים (, לשפרבעיקרשיפור שימושבהערכתתלמידיםכדי

-תרבותיתאורב-,בהתאמה(,וכןשיטותלהוראהבסביבהרב50לעומת69%אתהלמידה)

לעומת61%,בהתאמה(והידעוההבנהשלהםבתחומיהדעת)15%לעומת34%לשונית)

,בהתאמה(.48%

שקיבלו על עבודתם בבית הספר חולל שינוי חיובי שיעורי המורים שהמשוב : 57 לוח
 משוב שקיבלוהמורים  קרבמ – בהוראה שלהם בהיבטים הבאים

 
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 67% 63% 55% 64% גוגיים בהוראת המקצוע שאני מלמדכישורים פד

 69% 50% 50% 55% הלמידהשימוש בהערכות התלמידים כדי לשפר את 

 59% 53% 45% 54% ניהול הכיתה

 61% 48% 45% 51% דע והבנה בתחומי הדעת שאני מלמדי

 41% 32% 35% 34% הוראת תלמידים עם צרכים מיוחדיםשיטות ל

 34% 15% 18% 20% לשונית-תרבותית או רב-בסביבה רבשיטות להוראה 

 משמעותיהמשוב המאפייני 

 אפשר התנאים על המוריםשללמוד של ההוראה על מיטבית השפעה יש למשוב בהם

באמצעות המידע מקורות בין שהצלבה המשוב נסמך כמות–שקיבלועליהם מבחינת

השפעתהמשובעלההוראהשלהם.בדברוביןתפיסותיהם–מקורותהמידעומאפייניהם

בכלהמדינותשהשתתפובמחקרנמצאכיככל:נשען עליהם המשובשמספר מקורות המידע 

 מקורותהמידע מספרםשל שהמוריםששגדול קיבלוהמשוב עליהם, נוטיםנסמך הם כך

המשובמשמעותיובעלהשפעהחיוביתעלעבודתם.קשרזהנשמרגםלאחרכייותרלדווח

ועל(בביתהספר)גיל,מגדר,ותקבהוראההרקעשלהמוריםמאפייניעלתתביקורתש שמּו

כלהמדינותשהשתתפובהשוואהלבישראלקשרזההואהחלשביותר.ברם,תםהיקףמשר

.במחקר

משובדיווחועלקבלת:בישראלנמצאשמוריםשעליהם נשען המשובשמקורות המידע  סוג

בתחוםהדעתאועלצפייהבשיעורשלהםנוטיםיותרלדווחהםהנשעןעלהערכתהידעשל

תתש שמּו לאחרהמשובמשמעותיובעלהשפעהחיוביתעלעבודתם.קשרזהנשמרגםכי

העלביקורת מאפייני של בהוראהרקע ותק מגדר, )גיל, הספרמורים בבית היקףועל(
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רובנמצא.תםמשר עלפי אףכי במחקרנמצאהתמונהדומה, במדינותרבותשהשתתפו

ועלהערכהמישורהכיתתיוהביתספריקשרגםעםקבלתמשובהנשעןעלציוניתלמידיםב

עבודתו.כלפיעצמיתשלהמורה

 קבלת משוב משמעותי ובין שביעות רצוןקשר בין העל: -מבט

 אם ללמוד ניסו טאליס )משתנהמסביר/בלתיישבמחקר משמעותי קבלתמשוב בין קשר

 המורה של הרצון שביעות ובין ההוראהתלוי( וממקצוע הספר בבית העבודה מסביבת

מוסבר/תלוי ,()משתנה מגדר, )גיל, מורים של רקע מאפייני על בקרה בהוראהתוך ותק

.עלהיקףמשרתםבביתהספר(ו

בבישראל שהשתתפו המדינות בכל ולמעשה , מחקר, בין חיובי קשר משובנמצא קבלת

משובמשמעותיקיבלולתפיסתםמוריםשכלומר,שביעותהרצוןשלהמורה.לביןמשמעותי

יותרמסביבתהעבודהרבהשיפורבהוראהשלהםנוטיםלדווחעלשביעותרצוןידישהביאל

שלהםוממקצועההוראה.
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 היקף עבודה והוראה  .13

מטלותשונות,מגווןרחבשלביןומוריםומנהליםמוגבל,ובעיקרחלוקתהזמןהעומדלרשות

ביכולת מרכזיים היבטים שלהם ם וניהול הוראה לספק והמנהלים עלמיטבייםהמורים .

מטרותשונותל בין איזון והמנהליםלמצוא המשאביםהעומדיםלרשותםכדינוכחהמורים

ב עיקלהשיגן. נודעת ר חשיבות שהמורים ולזמןיםצמקלזמן ולהכנתם, השיעורים לתכנון

מק וצשהמנהלים הספר בבית וההוראה הלימודים לתכנון בתורםלים ואלו בהם, תמיכה

משפיעיםעלאיכותההוראהשביתהספרמספק.במחקרטאליסנשאלוהמוריםוהמנהלים

היקף תפקידם. במסגרת שונות לפעילויות מקצים שהם הזמן אודות המוקצהעל הזמן

 שונות מתוכולפעילויות היחסי ההעדפותהוהחלק על ללמד עשויים פעילות לכל מוקצה

 ומצריכיםזמןלהתמודדות,ועלעומסהעבודה.פניהםלשלהם,עלהאתגריםהניצבים

 היקף העבודה של מורים .13.1

ולמשימותהקשורותלעבודתםבביתהספרבשבועצהמוריםנשאלועלהיקףהשעותשהוק

להלן54שקדםלמחקר,אגבהתייחסותהןלשעותהוראהוהןלמשימותאחרותשאינןהוראה.

 החלקיוצג )באחוזים( היחסי השעותצההמוקמהזמן היקף סך מתוך השונות למשימות

:סייגיםהבאיםבבהתחשבעליהן,וזאתשמורהדיווח

 משימותשאינןלובפרט,למשימותהשונותבכללצהישקושילהפרידביןהזמןהמוק

 ;יתתדירותשבועב

 ;ישהטיותהנובעותמחלקיותמשרהומפיצולמשרתהוראהביןמספרבתיספר 

 שונות)לדוגמה:בביתהספריחידתהלמשימותותהבדלביחידותהזמןהמוקדשיש

דקות(.60דקות,ואילומחוץלביתהספר45הזמןהמקובלתהיא

בישראל-מזמנםשלהמוריםבכיתותז'כמעטמחצית OECD-ובממוצעמדינותה(45%)ט'

לכלהיותרשלישמזמןהמורים55(.58 לוחלהוראה)צהמוק(44%) במדינותמזרחאסיה,

)קזחסטןצהמוק וסינגפור28%-להוראה יפן ו31%-, וייטנאם ואילו33%-טאיוואן, ,)

להוראה.פעריםצההמוריםמוקנםשל(יותרממחציתמזמ57%(ופינלנד)55%בטורקיה)

כך ממורים. ובדרישות בהנחיות בהבדלים מקורם מדינות בין אלו ביפןהלדוגמ,ניכרים ,

קוריקולריותשכוללותהוראהשל-מזמנםלפעילויותחוץנתחנכבדצותמוריםנדרשיםלהק

שיעוריםנוספיםב"מועדוןביתספר",ואילומוריםבסינגפורמעורביםיותרבפעילויותמלוות

.21-חברתיותומיומנויותהמאהה-בהןהםמלמדיםמיומנויותרגשיותשקוריקולום

זמןההיחסישלבחלקOECD-תההבדלניכרביןישראללממוצעמדינועלפירובלאנמצא

ש לעבודתם,מקציםהמורים הנוגעות השונות העובדהלמשימות בישראללמעט שמורים

)צמק ולהכנתם שיעורים לתכנון מזמנם פחות 11%ים ולעבודות14%לעומת בהתאמה( ,

למשימותהאחרותביןמוריםצה,בהתאמה(.פערהזמןהמוק5.6%לעומת3.7%מנהלה)

 הלעמיתיהםבישראל מOECD-במדינות פחות על ועומד יותר לכשעה2%-קטן )שקול

בשבוע(לכלמשימה,ואיןלראותבכךפערניכר.

                                                           
54
דקות,ובכללזה45שעהמוגדרת.שעות36ט'עומדעל-בישראל,היקףמשרהמלאהשלמורהבכיתותז'

בושעתשלאומי,-שעותשהייה.במונחיהמחקרהבין6-שעותהוראהפרטניתו6שעותהוראהכיתתיות,24
שעותשהייה,4.5הוראה)בכיתהופרטני(לצדשעות22.5-לתרגםזאתלאפשרדקות,60עבודהמוגדרת

שעותשבועיות.27ובמצטבר
55
שהקצו הזמן דיווחיהםבדבר תואםאתסך איננו שלהם היקףשעותהעבודההשבועי המוריםעל דיווחי

הבין המחקר בדוח האחרון. שונותבשבוע על-למטלות לדיווח ביחס חושב המוקדשלהוראה הזמן לאומי

) שבועי עבודה ו32.6היקף בישראל ה38.8-שעות מדינות בממוצע הואOECD-שעות זה בדוח ואילו ,)

הוראה) ובכללן למטלותהעבודההשונות, 47.2-לושעותבישרא47.7מחושבביחסלסךהשעותשהוקצו
.,בעיקרמשוםשמוצגדיווחבעבורכללהמשימותהשונות(OECD-שעותבממוצעמדינותה
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למשימות הבאות בעבודתם בבית  צהשהוק יםהמור נם של: החלק היחסי מזמ58 לוח
 הספר הנוכחי בשבוע שקדם למחקר

 משימות
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 44% 45% 44% 45% הוראה בכיתה

 11% 11% 14% 11% תכנון שיעורים או הכנתם, בבית הספר או מחוצה לו

 7.8% 8.4% 9.0% 8.2% בדיקת מבחנים ועבודות של תלמידים

 6.4% 6.5% 5.7% 6.5% עבודת צוות ושיח עמיתים בבית הספר

 6.1% 5.7% 4.6% 5.8% ייעוץ לתלמידים 

 4.8% 4.4% 3.6% 4.5% פעילויות פיתוח מקצועי

השתתפות בעבודה הניהולית בבית הספר )לרבות 

 תפקידי ריכוז( 
4.5% 3.0% 4.3% 4.8% 

 4.6% 3.8% 3.0% 4.0% תקשורת עם הורים ושיתוף פעולה עמם

השתתפות בפעילויות בית ספריות מחוץ לשעות 

הלימודים )למשל פעילויות ספורט ופעילויות 
 תרבות( 

3.9% 3.7% 4.0% 3.5% 

עבודות מנהלה כללית )ובכלל זה משימות ארגוניות 

 ומשימות ביורוקרטיות אחרות( 
3.7% 5.6% 3.7% 3.4% 

 3.2% 3.4% 4.1% 3.3% משימות אחרות

מוריםבבתיספרדובריערביתמדווחיםעלהיקףהוראהשבועיהגדולישראלי,-במבטפנים

הבדליםביןמגזרישקיימיםבבתיספרדובריעברית.ייתכןלמוריםבהשוואהשעות2.5-בכ

למורים. המוצעים המשרה בהיקפי ש56השפה פערים נמצאו לא מורים בין ממש בשניל

 .(58 לוח)למשימותהנוגעותלעבודתםצהזמןהמוקההיחסישלבחלקמגזריהשפה
 השבועיות השעות היקף על מדיווחיהמוקצותמהתבוננות שעולה כפי השונות, למשימות

,נרשמהבישראל2013הקודם,טאליסבהשוואהלמחזורהמחקרנראהכי,2018-המוריםב

21-לכ2013-שעותשבועיותב18-שעותשבועיותבהיקףההוראה,מכ3-עלייהחדהשלכ

שהשתתפובשניOECD-.עלייהזוהיאהגדולהביותרבכלמדינותה2018-שעותשבועיותב

,עלאףהעלייהבהיקףההוראהלאחל(.ברם60 תרשים)מחזורימחקרטאליסהאחרונים

בין במבט ולהכנתם. השיעורים לתכנון בהיקףהשעותשהמוריםהקצו מורים-שינוי לאומי,

יותרזמןלהוראהופחותזמןלתכנוןשיעוריםולהכנתם.מצדאחד,בכמחציתצותנוטיםלהק

המחקרהאחרונים)מ מחזורי בשני נרשמהעלייהבהיקףהשעות16המדינותשהשתתפו )

צשהוק להוראה, 5-בומנגדו ירידהקלה, מחוץמדינותנרשמהדווקא בהנרשמהשברזיל

כ של 3-ירידה במחצית שני, מצד )המדמשעות. השעות16ינות בהיקף ירידה נרשמה )

ולהכנתםצשהוק שיעורים לתכנון ומתוכןו )כ, בגאורגיה היא ביותר הבולטת 2.5-הירידה

 ושעות(, מדינותאילו בשתי אבלבד עלייהקלה. ונרשמהדווקא להתנחםבכךאפשרמנם

וחשיבותנוכחלתכנוןשיעוריםולהכנתם,לצותשלאחלבישראלצמצוםבהיקףהשעותהמוק

מרכיבזהלהוראהאיכותית,אךישלבחוןזאתגםאלמולהעלייה,לפחותעלפידיווחישל

הסברהשייתכןיותר.רביםמורים,בהיקףשעותההוראה,שמןהסתםמצריכהתכנוןוהכנה

ל כך הוא האחרונות השבשנים מורים שיעורינעשים בתכנון יותר לדוגמהיעילים הםהם,

)משתמשים טכנולוגיים זהבכלים וכדומה(ובכלל חברתית מדיה מחשב, אינטרנט,

 יותר, מהיר עדכון וכבשמאפשרים למידה חומרי דומה,שיתוף בהם בשיש זמן.חיסכון

 הנדרשאפשרלחלופין הזמן שכן לתלותזאתבעלייהבשיעורהמוריםהמבוגריםבישראל,

חסריניסיון.לתכנוןוהכנהארוךיותרבקרבמוריםצעיריםאו

                                                           
56
במשרהמלאהמועסקים נמצאכי הנוגעלמשרהבביתהספרהנוכחי בכל לדוגמה, המורים69%כך, מן

 מעמיתיהםבבתיספרדובריערבית.72%בבתיספרדובריעבריתלעומת
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 – להוראה ולתכנון שיעורים והכנתם צההשינוי בהיקף השעות השבועי שהוק :60 תרשים
 המדינות כלל

I.2.10,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 מנהליםההיקף העבודה של  .13.2

שונות,בממוצעלאורךהלמשימותצהמנהליבתיהספרנשאלועלהחלקהיחסימזמנםהמוק

משימותהעוסקותבניהולומנהיגות,תמיכהבהוראהוקשרעםנכללותבהןשנתהלימודים.

(.59 לוחתלמידים/הורים/קהילהוחברות)

 למשימות הבאות בממוצע לאורך השנה  צה: החלק היחסי מזמן המנהל שהוק59 לוח

 משימות
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

ניהול 

 ומנהיגות

 23% 23% 30% 23% משימות וישיבות הנוגעות לניהול וארגון

 17% 18% 21% 18% משימות וישיבות הנוגעות למנהיגות

תמיכה 

 בהוראה

משימות וישיבות הנוגעות לתכנון 

 לימודים ולהוראה
20% 16% 19% 23% 

 קשר

 16% 19% 13% 18% קשר עם התלמידים

 13% 11% 10% 12% קשר עם ההורים

קשר עם הקהילה המקומית והאזורית, 

 עם חברות מסחריות ועם התעשייה
6% 6% 6% 7% 

 2% 3% 4% 3% אחר

1.7 צ'ילה 0.6

אלברטה )קנדה(

מקסיקו

-3.2 ברזיל -1.1

3.1 ישראל

1.8 לטביה

אסטוניה -1.0

פינלנד

אנגליה -0.4

סלובקיה -0.7

-0.7 פורטוגל -1.7

1.3 אוסטרליה

1.4 בולגריה -0.5

1.6 ניו זילנד -0.5

0.8 איסלנד

קרואטיה -1.5

1.0 ספרד -0.4

0.5 דנמרק -0.9

1.3 צ'כיה -0.9

1.0 שבדיה

-0.7 בלגיה פלמית

-0.3 צרפת -0.6

2.3 גאורגיה -2.4

-0.7 קוריאה -1.4

יפן

0.8 סינגפור -1.1

הולנד

0.8 רומניה -1.6

-0.6 איטליה

0.8 נורבגיה

שינוי בשעות בין 2013 ל-2018

0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30

הוראה תכנון שיעורים או הכנתם
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 מקמנהלים )ציםבישראל הארגון לניהול הנוגעות למשימות מזמנם הארי חלק (23%את

) שיעור18%ולמנהיגות נמוכיםים(. המקביליםאלו בממוצעמהשיעורים מנהלים בקרב

ה 21%-ו30%)OECD-מדינות של מצטבר פער בהתאמה. למחזור10%, בהשוואה .)

לשתיצהבמצטברבזמןהמוק6%-מיותרהמחקרהקודם,בישראלנרשמהעלייהחדהשל

ה מדינות בכל נרשמו יותר חדות ואף דומות עליות אלו. בכל,OECD-משימות ולמעשה

המדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים.

לימודיםוצהמוקמזמנםשלהמנהליםניכרחלק שלהוראה.הדברכוללפיתוחלגםלתכנון

התוכניות צפייהבמוריםבעתשהלימודיםהביתספריות, וראה, והם חניכה מתןמלמדים,

תכנון למורים, ,הדרכה של וארגון מקצועילתוכניותעיצוב מעורבותפיתוח וגם למורים

אלותמיכהבהוראהעלהיבטיההשונים,כללראותבאפשרבהערכהשלמוריםותלמידים.

הו פעילות בישראל מנהלים המנהל. מצד בהוראה מנהיגות אלוציםמקמייצגת לפעילויות

 ניכרחלק מזמנם ליותר הבהשוואה במדינות 20%)OECD-מנהלים ,16%לעומת

 ישראל נמצאתבהתאמה(. פי על המדינות מדרג של העליון המוקחלקבחלקו צההזמן

בהוראה התומכות מנהלים (,61 תרשים)לפעילויות אסיה מזרח בצמרתניצבותמדינות

 )ביפן, בהמדרג מנהליםמקבוייטנאםובוקוריאה, )סין( מזמנם27%עד22%יםצשנגחאי

בתחתיתו.הבדליםאלוביןהמדינותמשקפיםנמצאות(10%-כלכך(,ואילונורבגיהוהולנד)

הבדליםבהגדרתתחומיהתפקידוהאחריותשלמנהליםבמדינותהשונות.

בנתח4%-מןהראוילצייןכיבהשוואהלמחזורהמחקרהקודםנרשמהבישראלירידהשלכ

.2018-ב20%-לכ2013-ב24%-ות,מכלתכנוןלימודיםולהוראהבכיתצההזמןהמוק

מק שוניצמנהלים גורמים עם קשר לקיום גם זמן )ים בי59 לוחם השאר(. המנהליםן ,

לקשרעםזה(,כצפוי,ופחותמ18%מזמנםלקשרעםתלמידים)ניכריםחלקצבישראלמק

דומיםיחסיתלשיעוריםהמקבילים6%(והקהילההמקומית)12%ההורים) (.שיעוריםאלו

ב בהשו2013-שנרשמו ה. במדינות למנהלים מקOECD-ואה בישראל מנהלים יותרצ, ים

(.בהתאמה,במצטבר30%לעומתבמצטבר23%מזמנםלקשרעםתלמידיםוהוריהם)

ניכריםביןמנהליםבבתיספרדובריעבריתלעמיתיהםבבתיהבדליםעלפירובלאנמצאו

ערבית דוברי צאבהקספר למשימות זמן שונותהת העובדה, מנהליםמלבד יחסי שבאופן

יותרלקשרעםתלמידיםופחותזמןלתכנוןלימודיםרבזמןיםצבבתיספרדובריעבריתמק

והוראה,בהשוואהלעמיתיהםבבתיספרדובריערבית.
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 המדינות  כלל – לתכנון לימודים והוראה צההמנהלים המוק נם שלחלק מזמה: 61 תרשים

 
I.2.11,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 להוראה וללמידה צההזמן מן השיעור המוק נתח .13.3

שעותבשנהבממוצעמדינות913:חלקניכרמזמנםבכיתהתלמידיחטיבותהבינייםמבלים

המוקOECD-ה הזמן נתח על לעמוד מאפשר טאליס מחקר . וללמידהצה וכןלהוראה

טפסיםמטעם חלוקת נוכחות, וארגוניות)בדיקת משימותמנהליות בהן למשימותאחרות,
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דיווחי על בהתבסס וזאת ומשמעת, סדר על ושמירה כיתה ניהול וכדומה(, הספר בית

צהמוק(100%מתוך)היעדבכיתתמהשיעורנתחאיזהלפרטהתבקשוהמוריםמורים.ה

ישלצייןשככלשחלקהשלההוראהוהלמידהגדולהללו.הפעילויותמןאחתלכלכללבדרך

יותר,כךסביריותרשתקודםלמידהמשמעותית.

דיווחי פי ז'הםשלעל כיתות )-מורי בישראל 60 לוחט' רק מוק75%(, השיעור ציםמזמן

שיעורזהנמוך במחקר)OECD-המהממוצעבמדינותללמידהוהוראה. (.78%שהשתתפו

יםלהוראהוללמידה,צמןהשיעורמוק85%ברוסיה,אסטוניה,וייטנאםושנגחאי)סין(לפחות

 המוריםלפי בדרוםאפריקהובערבהסעודיתפחותמ,דיווחי בברזיל,  תרשים)70%-ואילו

אכיפתמשמעתללשמירהעלסדרוצהמזמןהשיעורמוק14%-(.לעומתזאת,בישראלכ62

 וכמעט 9%בכיתה במעט גבוהים אלו נתונים וארגוניות. מנהליות מהממוצעלמשימות

,בהתאמה(.8%-ו13%)OECD-הבמדינות

 בדרך כלל לפעילויות הבאות  צההמוק 57: החלק היחסי בשיעור )באחוזים(60 לוח

 פעילות
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 76% 75% 78% 75% הוראה ולמידה

 11% 15% 13% 14% שמירה על סדר ומשמעת בכיתה

 8% 9% 8% 9% משימות מנהליות וארגוניות

פנים -מבט 60 לוח)ישראלי בהק( נעוץ השפה מגזרי בין ההבדל עיקר כי זמןצאמגלה ת

מזמןהשיעור(15%רחבהיותרלשמירהעלסדרומשמעתבכיתהבבתיספרדובריעברית)

דיווחיםעלשכיחותבעיותתואםאתה(.ממצאזה11%בהשוואהלבתיספרדובריערבית)

במחקרטאליס הן השפההשונים, ספרבמגזרי 2018משמעתבבתי והןה)דיווחי מורים(

58במיצ"בתשע"ח)דיווחיהתלמידים(.

בפרקהזמן1.6%,בישראלנרשמהירידהקלהשל2013בהשוואהלמחזורמחקרטאליס

וללמידהצההמוק המוק,להוראה הזמן בפרק דומה עלייה הסדרצהלצד על לשמירה

שבדיווחיםעלבעיותמשמעתלאחלשינוישלממש,ואףלמרותהעובדהוהמשמעת.זאת

הרוחותבתחילת להרגעת עד ארוכה בהמתנה לצורך בנוגע מורים בדיווחי ירידה נרשמה

להוראהוללמידההצזמןהמוקפרקה(.הירידההדרמטיתביותרב30%-ל36%-השיעור)מ

 זילנד בניו 4.3%–נרשמה לכמעט 3)מקביל בשיעור לציין60שלדקות מעניין דקות(.

בתוךשמ שהשתתפו המדינות המחקר האחרוניםמחזורי , ובסינגפור באסטוניה –רק

בין במבחנים תלמידיהן בהישגי -שנודעות הזמן–לאומיים בפרק מובהקת עלייה נרשמה

בצההמוק וללמידה. ל5-להוראה בהשוואה מובהקת עלייה נרשמה :2008-מדינות

.2013-ל2008עיקרהשינויביןהתרחשבכולןואוסטרליה,איטליה,ליטא,מקסיקוונורבגיה,

המוק1%-בישראלנרשמהירידהקלהמאוד)פחותמ בפרקהזמן למשימותמנהליותצה(

 וארגוניות.

  
                                                           

57
 מוק100%םלפרטאיזהחלקמהשיעורבכיתתהיעד)מתוךמוריהבמחקרהתבקשו כלללכלצה( בדרך

 .100%אחתמןהפעילויותהמפורטות.ברםחלקלאמבוטלמןהמוריםלאוידאושדיווחיהםמסתכמיםלכדי
58
בכיתהתלמידיםשלנאותההתנהגות"המסכםהמדד בדברהתלמידיםדיווחיאתלבחוןבמיצ"במבקש"

ונינוחהנעימהבאווירהמתנהליםהשיעוריםמידהבאיזוולברר,בכיתההשיעוריםבמהלךתלמידיםהתנהגות
מאפשריםשאינםובמתחשקטבחוסרמתאפייניםאו המדד לרעשלמידה. המתייחסים מהיגדים מורכב

נוסחוחהדיוולצורךמורים.פיהלכהמפריעללמידהולעיכובבשיעורהנובעמכך,להתחצפויותוליחסמכבד
עלהתנהגותנאותהשלתלמידיםבכיתה.יותררצוימצבישקףבהיגדיותרגבוהשערךכךמחדשההיגדים

בבתיספר(52%)מהתלמידיםלעומתכמחציתבבתיספרדובריעברית(מהתלמידים33%כשליש)דיווחו
 דובריערבית.
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 להוראה וללמידה צההמוק החלק היחסי בשיעור :62 תרשים



I.2.5,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 פילוח על פי מאפייני מורים

פרקהזמןנמצאקשרחיוביביןחלק,ובכללןישראל,כמעטבכלהמדינותשהשתתפובמחקר

ללהוראהוללמידהצההמוק ככללנמצאשמורים(61 לוח)ותקהמוריםבהוראהוגילםבין .
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מק בראשיתצותיקים למורים בהשוואה וללמידה, להוראה השיעור מן יותר גדול חלק ים

5%-)כדרכם ישראליותר בבכלל ובעיקר , ספר עברית,בתי הובדוברי מדינות -ממוצע

OECD) זה ממצא לבחון יש נוכחל. מסוגלותולפיוהנתון תחושת דרכם בראשית למורים

גםמוריםמבוגריםיותר נוסףעלכך, בהשוואהלמוריםותיקים. נמוכהיותרבניהולכיתה,

יותר5%-)כיםחלקנרחבמןהשיעורלהוראהוללמידהבהשוואהלמוריםהצעיריםיותרצמק

(.מכאןOECD-ממוצעמדינותהיותרב8%-דובריעברית,ובתיספרבכללישראל,ובעיקרב

שהםשמוריםותיקיםומבוגרים , ניסיון בהוראהניכרבעלי בעבודהבכללוכן ,בגרותוניסיון

להק להם המאפשרות יעילות כיתתיות שגרות למטלותצותמאמצים יותר מועט זמן

שזמןמנהלתיותוארגוניות,תוךשמירהעלסדרומשמעתבכיתה,מהשמאפשרלהםלהקדי

נמצאגםשמוריםאלו,הוותיקיםוהמבוגרים,OECD-ניכריותרלהוראהוללמידה.במדינותה

לאבדרךכללם.המבחינתהרכבתלמידיפחותעלפירובגםמלמדיםבבתיספרמאתגרים

 .(61 לוח)נמצאופעריםניכריםביןמוריםומורותבהקצאתהזמןלהוראהוללמידה

 לפי – : החלק היחסי בשיעור )באחוזים( המוקדש בדרך כלל להוראה וללמידה61 לוח
  מאפייני מורים

 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 מגדר
 76% 75% 78% 75% גברים

 76% 75% 78% 75% נשים

 גיל
 74% 73% 73% 73% 30-פחות מ

 77% 78% 81% 78% יותרו 50

ותק 
 בהוראה

 74% 71% 74% 72% [שנים 5 עד] דרכם בראשית

 76% 76% 79% 76% [שנים 5-יותר מ] ותיקים

 פילוח על פי מאפייני הכיתות

יםלהוראהוללמידהנמצאכיבישראלאיןהבדלשלממשביןמקצבהשוואתהזמןשהמורים

חברתי מרקע תלמידים מרובות מ-כיתות )יותר נמוך לבין30%-כלכלי הכיתה( מתלמידי

 בעלותכיתות תלמידים של נמוך )כריכוז ה62 לוחאלו מדינות בממוצע ואילו ,)-OECD

כלכלינמוך.-פחותזמןלהוראהוללמידהבכיתותמרובותתלמידיםמרקעחברתי4%יםמוקצ

ב נמצא דומה שלילי 16-קשר לפחות של )פער 7%מדינות כמעט נרשם10%ועד

 בבאוסטרליה, ובארה"ב, )קנדה( בבאלברטה ואילו הסעודית(, )מלבד18-ערב מדינות

בכיתות מורים ערבית דוברי ספר בבתי כי לציין מעניין מובהק. קשר נמצא לא ישראל(

חברתי מרקע תלמידים כ-מרובות מקדישים נמוך וללמידה,3%-כלכלי להוראה זמן פחות

אלו.כנמוךשלתלמידיםריכוזבעלותבהשוואהלעמיתיהםהמלמדיםבכיתות

מאפייני  לפי – בדרך כלל להוראה וללמידה זים( המוקצה: חלק השיעור )באחו62 לוח
 הכיתות

 פילוח
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

תלמידים 

מרקע 
-חברתי

 כלכלי נמוך

 77% 74% 79% 75% תלמידים מרקע נמוך 30%עד 

 74% 75% 75% 75% תלמידים מרקע נמוך 30%-יותר מ

תלמידים עם 
צרכים 

מיוחדים 

 )צ"מ(

 76% 76% 79% 76% תלמידים עם צ"מ 10%עד 

 75% 72% 77% 73% תלמידים עם צ"מ 10%-יותר מ
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מ,בישראל )יותר מיוחדים צרכים עם תלמידים מרובות בכיתות מתלמידי10%-מורים

להוראהוללמידה,בהשוואהלמוריםבכיתות3%מקציםהכיתה( מעטשישבהןפחותזמן

פחות(.התופעהבולטת2%-)כOECD-(,וכךגםבממוצעמדינותה62 לוחאלו)כתלמידים

 .שלממשביטויבאהלידיןהיאבבתיספרדובריעברית,ואילובבתיספרדובריערביתאי

בין להוראה או לשמירה על סדר ומשמעת בכיתה ל המוקצהזמן הקשר בין העל: -מבט

 מאפייני הכיתה והמורים

ללמודעל כדי השהמוריםמקציםגורמיםהקשוריםלזמן קרי חלקלפעולותשונותבשיעור,

הלכהלמעשהלהוראהוללמידהאולניהולכיתהולשמירהמקציםהיחסישלהשיעורשמורים

המורהשלותקהועםשלהםנבחןהקשר,עלהסדרוהמשמעת)משתניםמוסברים/תלויים(

ת תלויים(, מסבירים/בלתי )משתנים אפשריים כיתתיים מאפיינים מספר ועם וךבהוראה

מאפייניהם)תחושתעלמורים)כגוןגיל,מגדר,היקףמשרה(והבקרהעלמאפיינירקעשל

מסוגלותביכולתםלנהלכיתה(.
 –ותק בהוראה  בין חיובי נמצאקשר )ובמדינותרבותאחרות( ותקהובישראל המורהשל

ותקהוןבהוראהלביןחלקהשיעורהמוקדשהלכהלמעשהלהוראהוללמידה,וקשרשליליבי

לביןחלקהזמןהמוקדשלניהולהכיתהושמירהעלסדרומשמעת.כלומר,ככלשהמורהשלו

ותיקיותר,כךהואמקדישיותרזמןמןהשיעורלהוראהוללמידהופחותזמןלניהולהכיתה

זמןפחותלהםונדרששגרתיותבמשימותרגיליםותיקיםמוריםולשמירהעלסדרומשמעת.

.לבצען

,הכיתהגבוההיותראתכמוכןנמצאכיככלשתחושתהמסוגלותשלהמורהביכולתולנהל

מוקצה ותיקיםכך שלמורים אף ומשמעת. סדר על ולשמירה הכיתה לניהול זמן פחות

יןיתחושתמסוגלותגבוההיותרביכולתםלנהלכיתה,בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם,עד

המ תחושת וגם בהוראה הוותק כיתהגם בניהול לזמןסוגלות אחד כל קשורים נמצאו

עלהמשתנההאחר(.ביקורתתוךהשתתהלכהלמעשהלניהולכיתה)המוקצה

השיעור–מאפיינים כיתתיים חלק לבין כיתה גודל בין חזק שלילי קשר נמצא בישראל

,המוקדשהלכהלמעשהלהוראהוללמידה.ככלשכיתהכוללתמספררביותרשלתלמידים

נובעמכךשמשימות סבירשהדבר יותר. וללמידהקטן כךחלקהשיעורהמוקדשלהוראה

ממושך זמן אורכות לתלמידים הנוגעות מנהלתיות ומשימות נוכחות בדיקת כגון שגרתיות

יותרלשמירהעלהסדר רב ולצדזאתנדרשזמן יותרככלשבכיתהתלמידיםרביםיותר,

שבישר אף זאת בכיתה. הכיתהוהמשמעת גודל בין מובהק קשר נמצא לא הזמןלביןאל

שמירהעלסדרומשמעת.להמוקדשלניהולהכיתהו

כך גםלהרכבהתלמידיםבכיתה. הכיתהאלא לגודל רק ישחשיבותלא כן בממוצעכמו ,

ה תתOECD-מדינות תלמידים של ששיעורם שככל לימודית-נמצא מבחינה בוהגמשיגים

יותר , יותר המוקדשכךקטן יותרחלקהזמן ולמידהוגדול חלקהשיעורהמוקדשלהוראה

ו הכיתה ללניהול ומשמעת. סדר על שמירה לכך, בדומה תלמידים של ששיעורם עםככל

יותרחלקהשיעורהמוקדשלהוראהולמידהוגדוליותר,יותרבוהגצרכיםמיוחדים כךקטן

.קשרהפוךנמצאעםשיעורומשמעתשמירהעלסדרלחלקהזמןהמוקדשלניהולהכיתהו

 בכיתה המחוננים –התלמידים ששיעורם ככל יותרגבוה , השיעורגדולכך חלק יותר

 ולמידה להוראה סדרוקטןהמוקדש על ושמירה הכיתה לניהול המוקדש הזמן חלק יותר

נמצאוקשריםדומיםביןמאפייניהתלמידיםוחלקהזמןהמוקדשלניהולומשמעת.בישראל

שיעורהתלמידיםהתתלכיתהו בין וכן משיגיםמבחינהלימודית-שמירהעלסדרומשמעת,

)אך ולמידה המוקדשלהוראה הזמן עםובין התלמידים שיעור בין מובהק קשר נמצא לא

 .(ןהמוקדשלהוראהולמידהצרכיםמיוחדיםאושיעורהמחונניםוביןהזמ
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 חוויית לחץ בעבודה, נשירה ועזיבת המקצוע .14

(בעבודהחוסראיזוןביןדרישותהתפקידוהתנאיםStressלראותבחווייתלחץ)עקה,אפשר

בסביבתהעבודהלביןהמשאביםוהכוחותהעומדיםלרשותהמורים,כגוןהתמיכההמסופקת

רבאולחץחוויהשלםלהתמודדעםדרישותהתפקיד.הידעוהמיומנויותשלהםויכולת,להם

זאתועוד,סביבותברווחההחברתיתובבריאותהנפשיתואףהגופנית.לפגועעלולהמתמשך

עלול מלחיצים ומצבים לחץ רוויות מבחינתותעבודה והמנהלים המורים בתפקוד לפגוע

מיישמים שהם הפרקטיקות ואףתדירות ואיכותן המסוגלותובמוטיבציה ,שלהםבתחושת

רצונםב ובשביעות לתפקיד, המקצוע.ומחויבותם של העזיבה ואת השחיקה את להגביר

רווחתם.עלעלהישגיהתלמידיםובעקיפיןפיעכנגזרמכלאלו,תנאילחץעלוליםאףלהש

 ית לחץ בעבודה בקרב המוריםיחוו .14.1

בלוחותשלהלןמוצגיםשיעורי.הםחוויםלחץבעבודתםבאיזומידההמוריםנשאלובמחקר

.שדיווחוכיהםחוויםלחץ"דיהרבה"או"הרבהמאוד")להלן"במידהרבה"(המורים

(מדווחיםכיהםחוויםלחץבעבודתםבמידהרבה,46%המוריםבישראל)מכמעטמחצית

המוריםבבתיספרמממחציתיותרבעוד(.63 לוח)OECD-וזאתבדומהלממוצעמדינותה

עברית) שמינית)58%דוברי רק רבה, במידה בעבודתם חווייתלחץ על מדווחים (12%(

(.63 לוחבבתיספרדובריערביתמדווחיםעלכך)עמיתיהםמ

 לחץ בעבודה במידה רבה םחווי כי הםשיעורי המורים המדווחים : 63 לוח

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 12% 58% 49% 46% בעבודהאני חווה לחץ 

קרבמ בישראל לחץ, חוויית על המדווחים לחץ18%המורים מאוד" "הרבה על מדווחים

 28%בעבודה, בעבודה, לחץ הרבה" "די על בעבודה38%מדווחים לחץ על מדווחים

מדווחיםכיכללאינםחוויםלחץבעבודה.התפלגותזודומהבעיקרה15%-ו,"במידתמה"

(.63 תרשים)OECD-ממוצעמדינותההמקביליםבנתוניםל

 המדינות כלל – חוויית לחץ בעבודה בקרב המורים: 63 תרשים

 

II.2.8,תרשיםOECD (2020)מקור למידע: 
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בין -במבט לאומי בפורטוגלאפשר באנגליה, כך, המדינות. בין ניכרים הבדלים למצוא

מןהמוריםמדווחיםכיהםחווים"הרבהמאוד"לחץבעבודתם,ואילו30%-מיותרובהונגריה

מ פחות על עומד שיעורם ובווייטנאם ברוסיה בקזחסטן, גבוהים5%-בגאורגיה, שיעורים .

כל חווים אינם כי המדווחים מורים של )במיוחד בגאורגיה נרשמו בעבודתם לחץ (71%ל

ייתכןואףפחותמכך.5%-מדינותאחרותהשיעוריםעומדיםעלכ15-בו(,52%ובקזחסטן)

הבדליםש או ספריות הבית העבודה בסביבות הבדלים משקפים מדינות בין אלו הבדלים

 השונות במדינות האוכלוסייה כלל של הלחץ במידת יותר מכלליים םיהיבטהנובעת

.דומהרווחהכלכליתוכמתרבותיים,

 מורים וכיתותמאפייני 

חווי על ממורים יותר הרבה מורותמדווחות )יבישראל, רבה בעבודהבמידה 51%תלחץ

מנםו,בהתאמה(.א12%לעומת20%,בהתאמה(,ובפרט"הרבהמאוד"לחץ)32%לעומת

 נרשם דומה ממצא במחקר, שהשתתפו מהמדינות שלישים לכךבכשני להתייחס יש אך

הראויה ,בזהירות ששכן בתפקידיםייתכן המגדרים בין בהבדלים מקורו זה מגדרי הבדל

מקבלים.הםובתמיכהשהמוטליםעליהםעבודההממלאים,בעומסיהםש

 גם נמצא לחץבישראל מאוד" "הרבה על המדווחים דרכם בראשית המורים שיעור כי

,בהתאמה(17%לעומת22%תיקיםהמדווחיםעלכך)בעבודתםגבוהמשיעורהמוריםהוו

59סטטיסטית.מובהקינופעראאףכיה

בישראלזאתועוד בכיתותעתירותתלמידיםעםנמצא, דיווחיהם, לפי מוריםהמלמדים, כי

הגירה/עלייה של מרקע תלמידים עתירות ובכיתות מיוחדים בשיעורים,צרכים מדווחים

ולעומתזאתמוריםבכיתותעתירותתלמידיםמרקעיתליגבוהיםיותרעלחוו חץבעבודה,

אבשיעוריםנמוכיםיותרעלחווייתלחץבעבודה)ממצדווקאכלכלימוחלשמדווחים-חברתי

60זהייחודילישראלולקולומביה(.

 השפעת העבודה על בריאות המורים

באיזומידהבריאותםולעבודההשפעהשליליתעלישבאיזומידהגםהמוריםנשאלובמחקר

אישיים לחיים זמן להם מותירה .היא המורים שיעורי מוצגים "דיבלוחותשלהלן שהשיבו

.הרבה"או"הרבהמאוד")להלן"במידהרבה"(

עלבריאותםבמידהרבהמדווחיםכילעבודתםהשפעהשליליתבישראלכשישיתמןהמורים

) )18%הנפשית הגופנית או 17%( גבוהים שיעורים לעומת הב(, מדינות בממוצע -מעט

OECD)21%-ו24%) בהתאמה( מתוכם64 לוח, 6%-כ,(. המורים המן כי דברמדווחים

ה במדינות והן בישראל הן מאוד", "הרבה OECD-מתקיים מן12%)לפחות אחד בכל

איחודהאמירויותהערביות(.שיעוריבערבהסעודיתובבלגיההפלמית,בההיגדיםבפורטוגל,

.שנימגזריהשפהבקרבמוריםביחסיתהדיווחדומים

 העבודה מידה באיזו הוא הלחץ חוויית של נוסף והאםהיבט פרטיים, לחיים זמן מותירה

העבודהלחייםהאישיים. שבין ומפרותאתהאיזון האישי הזמן דרישותהעבודהגוזלותמן

(טועניםכיהעבודהמשאירהלהםזמןלחיים61%כמעטשנישלישיםמןהמוריםבישראל)

כעשירית)האישיים העבודה"כלללא"מותירהל9%רקב"מידתמה", טועניםכי הםזמן(

                                                           
59
 (.15%ויותר)50(ומוריםשגילם20%)30-פערדומהולאמובהקנמצאגםביןמוריםשגילםפחותמ
60

מגזרי בשני בכיתות התלמידים ממאפייני והן השונים ההשבה מדגמי הן נגזרים אלו ממצאים כי נראה

לחץ חוויית על יותר גבוהים בשיעורים מדווחים בהם שהמורים עברית, דוברי ספר בבתי כך, השפה.
עלייה/הגירהוכןשלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים,ואילובעבודה,נפוצותכיתותמרובותתלמידיםמרקעשל

נפוצותכיתות בבתיספרדובריערבית,שהמוריםבהםמדווחיםבשיעוריםנמוכיםעלחווייתלחץבעבודה,
 (.14לוח כלכלימוחלש)ראו-עתירותתלמידיםמרקעחברתי
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) מהם משליש ופחות האישיים, לחיים30%לחיים זמן להם מותירה העבודה כי טוענים )

) מאוד"( "הרבה או הרבה" "די )קרי רבה במידה 64 לוחהאישיים בממוצע ה(. -מדינות

OECDהמוריםפחותמדווחיםעלפגיעהבזמןהמוקדשלחייםהאישיים,כךשפחותממחצית,

) לחייםהאישיים44%מהמורים העבודהמשאירהלהםזמן כי טוענים ב"מידתמה",( רק

וכמחציתמהם6% לחייםהאישיים, מותירהלהםזמן לא" העבודה"כלל בלבדטועניםכי

בודהמותירהלהםבמידהרבהזמןלחייםאישיים.בישראלמסתמןכי(טועניםכיהע49%)

(מדווחיםכיהעבודהמותירהלהםבמידה33%מעטיותרמוריםבבתיספרדובריערבית)

) עברית דוברי ספר בבתי לעמיתיהם בהשוואה האישיים, לחיים זמן כלומר28%רבה ,)

רבמוריםבבתיספרדובריעברית.פגיעהבזמןהמוקדשלחייםהאישייםשכיחהיותרבק

במידה רבה על בריאותם ועל  משפיעה עבודתם כי שיעורי המורים המדווחים: 64 לוח
 זמנם

 ההיגד
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

לעבודתי יש השפעה שלילית על בריאותי 
 הנפשית

18% 24% 17% 19% 

לעבודתי יש השפעה שלילית על בריאותי 

 הגופנית
17% 21% 17% 19% 

 33% 28% 49% 30% העבודה שלי משאירה לי זמן לחיי האישיים

 תחושת רווחה לבין תחושת מסוגלות ושביעות רצוןקשר בין העל: -מבט

חווי ארבעתההיבטיםשל המוריםעל בריאותודהותלחץבעבידיווחי השפעהשליליתעל

מדדמסכםאחדשל לכדי שהעבודהמותירהלחייםאישייםקובצו נפשיתופיזיתועלהזמן

תחושתהרווחהשלהמוריםביןבמחקרטאליסניסולעמודעלקשראפשרירווחתהמורים.

 הרצון ושביעות המסוגלות תחושות לבין תלוי( מסביר/בלתי )משתנה )משתניםשלהם

מוסברים מורים של רקע מאפייני על בקרה תוך /תלויים(, ומשרתם מגדר, )כגון ותקגיל,

הספרבהוראה משרהובבית (היקף הכיתות שושל בהן עתירותהם )כיתות מלמדים

.כלכלימוחלשותלמידיםעםבעיותהתנהגות(-משיגים,תלמידיםמרקעחברתי-תלמידיםתת

,ולמעשהכמעטOECD-והןבממוצעמדינותהנמצאקשרשלילי,הןבישראלבשניהמקרים

 )כלומר נמוכה שרווחתם מורים כך, במחקר. שהשתתפו המדינות בכל לחץהם חווים

 להם מותירה והיא בריאותם, על שלילית השפעה לעבודתם בעבודתם, לחייםפחות זמן

ללותעצמיתאישיים(נוטיםלדווחהןעלשביעותרצוןנמוכהיותרוהןעלתחושתמסוגלותוחו

רמותלחץגבוהותייתכןש,הלדוגמ,נמוכהיותר.כאמור,איןלהסיקעלכיווניותהקשרים.כך

שתחושתמסוגלות לחלופין או המורהובתחושתהמסוגלותשלו, בעבודהפוגעותבתפקוד

ריביטחוןביכולתםלבצעמשימות.נמוכהמגבירהאתהלחץשהמוריםחווים,שכןהםחס

 גורמים המהווים מקור ללחץ 

המורים, בריאות על השליליות השפעותיה ועל בעבודה הלחץ תחושת על שעמדנו לאחר

יכולים שונים גורמים בעבודתם. ללחץ מקור שהם הגורמים על ללמוד חשיבות נודעת

תדירותוומשכו.ועללהשפיעבאופןשונהעלעוצמתהלחץשהמוריםחווים

מידההמוריםנשאלוטאליסבמחקר באיזו מסוימים גורמים בעבודתםהם לחץ של מקור

הספר .בבית האפשריים הלחץ גורמי את עומסאפשר עיקריות: קטגוריות לשלוש לסווג

שלהלןובתרשימיםבלוחותהתמודדותעםבעליענייןאחרים.ותלמידיםהעבודה,התנהגותב

.מאוד")להלן"במידהרבה"(שהשיבו"דיהרבה"או"הרבהמוצגיםשיעוריהמורים
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במידהרבהמקורשללחץשהםעומס עבודהלהגורמיםהאפשרייםהנוגעיםתוךבישראל,מ

(,49%המוריםדיווחועלעומסבבדיקתעבודותומבחנים)מכמחצית(,64 תרשים)בעבודה

(דיווחועלחובותהמתווספותעקבהיעדרויותשלמוריםאחרים,24%)שיעורזהכמחציתמ

.דפוסדיווחזהשונה(35%דע33%)מןהמוריםבישראלועליתרהגורמיםדיווחוכשליש

מ ההדפוסבעיקרו מדינות OECD-בממוצע בישראל שכן ה, בעומס מבחניםהכרוך בדיקת

(,ואילו8%-)פעריםשלכOECD-ריבוישיעוריםהםגורמילחץיותרמבמדינותהכןועבודותו

(.14%ריבויעבודותמנהלהכגורםלחץשכיחפחותבישראל)פער

מקורשללחץבמידהרבהשהםהתנהגויות תלמידים הגורמיםהאפשרייםהנוגעיםלתוךמ

 להישגי(,64 תרשים)בעבודה האחריות על דיווחו בישראל מהמורים שלישים שני כמעט

) לחץ כמקור 61%תלמידים ויותר(, עלמממחצית בשמירה הצורך את ציינו המורים

) הספר בבית אל55%המשמעת גורמים שני על הדיווח שיעורי ו(. יותרגבוהים הרבה

 לבישראל הבהשוואה מדינות OECD-ממוצע של 17%)פערים זאת, לעומת או(. איומים

 מילולית התעללות תלמידים מצד המורים כלפי הם רק לחץ מעשיריתבקרבגורם פחות

(.14%שיעורםכמעטכפול)OECD-בממוצעמדינותהבעוד(,8%המוריםבישראל)מ

אםהרשותהמקומיתואםמשרד–ולדרישות של בעלי ענייןלצרכים התמודדות ומענה גם

צוינועל–החינוך,אםהוריהתלמידיםואםהתאמתהשיעוריםלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים

בישראלושיעוריםדומיםיחסיתגם40%-עדכ30%-ידישיעוריםלאמבוטליםשלמורים:כ

.(64 תרשים)OECD-בממוצעמדינותה

במידה רבה מקור של לחץ  הםכי הגורמים הבאים  שדיווחו המורים שיעורי :64 תרשים
 בעבודתם

 

 II.2.43וטבלהII.2.9,תרשיםOECD (2020)מקור למידע: 

-במבטבין גורמיםאלו )הםלאומי, עבורמרביתהמוריםבפורטוגל לחץ -מיותרמקורשל

)הנושקיםניכריםשיעורים.בממוצעשלההיגדיםבכלקטגוריה,בכלשלושהקטגוריות(60%
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ובבלגיה50%-ל אפריקה בדרום בצרפת, גם נרשמו מהקטגוריות( אחת בכל בממוצע

א בבואנוס זאת, לעומת במקסיקוהצרפתית. )ארגנטינה(, הםויירס אלו גורמים בגאורגיה

עבורמיעוט לחץ ההיגדיםבכל20%-המוריםבלבד)פחותמםשלמקורשל בממוצעשל

קטגוריה,בכלשלושהקטגוריות(.

במידהרבהמקורשללחץבעבודההם(,חלקניכרמןהגורמים65 לוח)יישראל-במבטפנים

בקרב גבוהשיעור עברית, דוברי ספר מוריםבבתי ספרבהשוואהליותרשל מוריםבבתי

 של פערים ערבית. 15%-כדוברי כמעט 30%ועד לנרשמו הבנוגע עומסגורמים באים:

בבית משמעת על שמירה תלמידים, להישגי באחריות נשיאה ועבודות, מבחנים בבדיקת

הספר,עמידהבדרישותמשתנותשלרשותמקומיתאומשרדהחינוךוכןמתןמענהלדאגות

יותרשלמוריםבבתיספרדובריבוהההורים.רקגורםאחדצויןכמקורלחץעלידישיעורג

(.10%אוהתעללותמילוליתמצדהתלמידים)פערשלערבית:איומים

במידה רבה מקור של לחץ הם כי הגורמים הבאים  שדיווחו המורים : שיעורי65 לוח
 בעבודתם

 מקורות לחץ
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

ה
ד
בו
ע
ס 
מ
עו

 

 38% 53% 41% 49% מבחנים ועבודות רבים מדי לבדוק יש לי

 32% 36% 28% 35% יש לי שיעורים רבים מדי ללמד 

יש לי עבודות מנהלה רבות מדי )למשל 

 מילוי טפסים( 
35% 49% 34% 37% 

דת הכנה רבה מדי לקראת כל יש לי עבו

 שיעור
33% 33% 36% 27% 

תווספות עקב היעדרויות של חובות שמ
 מורים

24% 25% 25% 23% 

ת 
הגו

תנ
ה

ם
די
מי
ל
ת

 

 49% 66% 44% 61% י התלמידיםנשיאה באחריות להישג

 43% 59% 38% 55% שמירה על המשמעת בבית הספר

ללות מילולית כלפיך מצד איומים או התע

 תלמידים
8% 14% 5% 15% 

ם 
ע
ת 
דו
ד
מו
ת
ה

עניין
לי 

ע
ב

עמידה בקצב הדרישות המשתנות של  

 או של משרד החינוך רשות המקומיתה
38% 41% 43% 24% 

 15% 42% 34% 35% ות של הוריםמתן מענה לדאג

ורים לתלמידים עם צרכים התאמת שיע

 מיוחדים
28% 31% 29% 24% 

מקורות השונות בגורמי הלחץעל: -מבט

 להורדת לפעול יוכלו שמערכותחינוך אםרמתכדי ישללמודתחילה מורים, בקרב הלחץ

ספר. בתי בין הבדלים ידי על או מורים בין הבדלים ידי תופעהשמוסברתעל הוא הלחץ

הדברעשוילסייעבעיצובדרכיפעולהלהתמודדותעםמקורותלחץברמתהמוריםאוברמת

) הלחץ למדד המורים בתגובות השונות נבחנה כך לשם הספר. מידבתי המוריםהבאיזו

מידהחוויםלחץבעבודתם, ומותירההעבודהבאיזו לחייםאישיים, כיצדהעבודהלהםזמן

בריאותישפמ על עבודה)לחץהנפשיתוםהעהשל הנוגעיםלעומס לחץ לגורמי וכן פיזית(

 בהיערכות עומס בשל בהעברתבולשיעורים עבודותהשיעוריהכנתם, מבחנים, בדיקת ם,

המתווספותעקבהיעדרותשלמוריםאחרים(.מנהלהרבותוחובות

בכלהמדינותשהשתתפובמחקרנמצאכימרביתהשונותבמדדהלחץובגורמילחץהנוגעים

השונותקשורלהבדליםביןחלקקטןמלעומסעבודהמקורהבשונותבתוךביתהספר,ורק
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כך ספר. ,בתי ו8%בישראל, הלחץ 7%-מהשונותבמדד הנוגעיםמהשונותבגורמי לחץ

 בין בהבדלים מקורם עבודה לעומס בתי ובהתאמה בשונות93%-ו92%הספר, מקורם

ביןבתיהספר.תמונה בתוךבתיהספר.במיליםאחרות,איןהבדליםניכריםבהיבטיםאלו

.OECD-דומהנמצאהגםבממוצעמדינותה

 ת לחץ בעבודה בקרב מנהליםיחווי .14.2

מקורשללחץבעבודתםהםגורמיםמסוימיםבאיזומידההמנהליםגםנשאלובדומהלמורים

ובתרשימיםבלוחות.בביתהספר מוצגיםשיעורי אוהמנהליםשלהלן הרבה" "די שהשיבו

."הרבהמאוד")להלן"במידהרבה"(

 המנהלים שיעורי בישראל 65 תרשים)ככלל, לחץ( כמקורות הגורמים מרבית את שציינו

 המורים משיעורי יותר גבוהים 64 תרשים)בעבודתם לחץ( כמקורות אלו גורמים שציינו

 מבעבודתם, חוץ הגורם או האיומים תלמידים. מצד זאתהתעללות מקורותמלבד מדרג ,

בקרבמורים.מדרגהלחץבקרבמנהליםדומהל

מ במידהרבהמקורשלהםשעבודה בעומס הגורמיםהאפשרייםהנוגעיםלתוךבישראל,

 )לחץ )(,65 תרשיםבעבודה המנהלים מן רבעים שלושה עומס70%כמעט על דיווחו )

של היעדרויות עקב המתווספות חובות על דיווחו מהמנהלים וכמחצית מנהלה, בעבודות

צוות) ניהגורמים(.ש47%(ועלעומסבשלהערכתמוריםומתןמשובלמורים)49%אנשי

 הםהאחרונים לחץ בקרבמקור מנהליםבישראל של יותר גבוה ממוצעבהשוואהלשיעור

,בהתאמה(.18%-ו12%)פעריםשלOECD-מדינותה

במידה רבה מקור של לחץ  הםכי הגורמים הבאים  שדיווחו המנהלים שיעורי :65 תרשים
 בעבודתם

 

 II.2.47טבלה,OECD (2020)מקור למידע: 

שהםבמידהרבהמקורשללחץהתנהגויות תלמידיםמתוךהגורמיםהאפשרייםהנוגעיםל

) להישגי65 תרשיםבעבודה האחריות על דיווחו בישראל מהמנהלים רבעים שלושה ,)

) לחץ כמקור בבית73%תלמידים המשמעת על בשמירה הצורך את ציינו שלישים ושני )

) ביש65%הספר יותר הרבה גבוהים אלו גורמים שני על הדיווח שיעורי בהשוואה(. ראל
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כOECD-לממוצעמדינותה 25%-)פעריםשל לעומתזאת, התעללותמילולית(. איומיםאו

מנהליםהםגורםלחץבקרבשיעורמזערימהמנהליםבישראל)מצדתלמידים (,4%כלפי

(.6%)OECD-בדומהלשיעורםבממוצעמדינותה

 הרשות–(65 תרשים)לצרכים ולדרישות של בעלי ענייןהתמודדות ומענה גם בעיקר

(,ובמידהפחותהגםשילוביותרואף50%-המקומיתאומשרדהחינוךוהוריהתלמידים)כ

) מיוחדים צרכים עם 38%תלמידים מנהלים–( של מבוטלים לא שיעורים ידי על צוינו

בממוצעמדינותה ואףנמוכיםבמעטבעיקרOECD-בישראל. הדיווחדומיםיחסית, שיעורי

בכלהנוגעלשילובתלמידיםעםצרכיםמיוחדים.

-מיותר)מרביתהמנהליםבפורטוגלבקרבמקורשללחץהםלאומי,גורמיםאלו-במבטבין

)הנושקיםניכריםשיעורים.ההיגדיםבכלקטגוריה,בכלשלושהקטגוריות(בממוצעשל70%

אפריקהיותרו50%-ל בדרום בקולומביה, גם נרשמו מהקטגוריות( אחת בכל בממוצע

המנהליםבלבדממיעוטבקרבמקורשללחץהםובלטביה.לעומתזאת,בהולנדגורמיםאלו

ה,בכלשלושהקטגוריות(.בממוצעשלההיגדיםבכלקטגורי25%-)פחותמ

(,הגורמיםהנוגעיםלהתמודדותעםבעליענייןהםבמידהרבה66לוח )יישראל-במבטפנים

 שיעור עבור בעבודה לחץ של מקור עברית,גבוה דוברי ספר בבתי מנהלים של יותר

ספרדובריערבית)פעריםשלכלמנהליםבהשוואה יגדהנוגעבה40%-כועד15%-בבתי

 להתנהגותתלמידיםאשרלמענהלדאגותההורים(. -לגורמיםהנוגעיםלעומסבעבודהאו

באלו אםבכלל, יותר, פעריםמתונים ספרנרשמו הדיווחבקרבמנהליםבבתי שיעורי בין

 עברית דוברי בקרב הדיווח שיעורי שיעוריםלבין קרי ערבית, דוברי ספר בבתי עמיתיהם

רק.10%בשיעוריהדיווחאינםעוליםעלוהפעריםיותרבקרבהראשונים,יםגבוהדומיםאו

שיעורג ידי כמקורלחץעל ערבית:בוהגורםאחדצוין ספרדוברי יותרשלמנהליםבבתי

מי התעללות או איומים של )פער התלמידים מצד 5%לולית כי אף זה(, לחץ נדירמקור

ערביתומה7%)יחסית ספרדוברי ספרדוברימבלבד2%-מנהליםבבתי עמיתיהםבבתי

 ממצאאחרוןזהנמצאבהלימהלממצאבקרבמורים.עברית(.

במידה רבה מקור של לחץ הם כי הגורמים הבאים  שדיווחו המנהלים : שיעורי66 לוח
 בעבודתם

 מקורות לחץ
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

ה
ד
בו
ע
ס 
מ
עו

 

בודות מנהלה )למשל מילוי יותר מדי ע
 טפסים(

70% 69% 70% 71% 

פות עקב היעדרויות של חובות שמתווס

 אנשי צוות
49% 37% 51% 44% 

ל הערכת מורים ומתן יותר מדי עבודה ש

 משוב למורים
47% 29% 49% 41% 

ת 
הגו

תנ
ה

ם
די
מי
ל
ת

 

 72% 73% 46% 73% להישגי התלמידיםנשיאה באחריות 

 61% 66% 42% 65% שמירה על המשמעת בבית הספר

ללות מילולית כלפיך מצד איומים או התע
 תלמידים

4% 6% 2% 7% 

ם 
ע
ת 
דו
ד
מו
ת
ה

עניין
לי 

ע
ב

עמידה בקצב הדרישות המשתנות של  

 רשות המקומית או של משרד החינוךה
56% 55% 61% 44% 

 25% 63% 46% 51% הורים מתן מענה לדאגות של

 29% 43% 31% 38% ילוב תלמידים עם צרכים מיוחדיםש
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 נשירה ועזיבת המקצוע .14.3

נשירה, העולם. ברחבי חינוך מערכות במספר היציבות על מאיימת מורים בקרב נשירה

נוגעתלעזיבתהמקצועולארקלעזיבתבית המורהמלמד.שספרהלהבדילמתחלופה, בו

מידתיישולנשירתמורים שלהשפעהלארקעל המוריםתוכניותמן ידי ועלהלימודיםעל

באיביתהספרועלהאקליםהביתספרי,ומתוךכךבקרב,אלאגםעלהיחסיםאופןיישומן

 הישגי על עלולההגם הספר בבתי ההוראה מסגלי איכותיים מורים של נשירה תלמידים.

הנדרשותלמלאאתהשורותולהפנות,ותהחינוךמערכלפניגםאתגרפדגוגיוכלכליבלהצי

 מורים, להכשרת למשאבים ולהפנייתם, חדשהלקליטתם ארגונית תרבות בתוך שילובם

מורים.בהםבבתיהספרשחסרים

כוונותיהם אודות על נשאלו במחקר שהשתתפו והמנהלים המורים נשירה, לאמוד כדי

לצייןבלהמשיךלעסוקבהוראהובניהול,בהתאמה, מפורשכמהשניםהםרוציםוהתבקשו

 התשובה כי אף בעבודתם. הנשאללעלהמשיך מגיל מושפעת להיות עלולה זו שאלה

תוקרבמו על ומעידה טוב קירוב מהווה היא )פנסיה(, הפרישה ולתוכניותלגיל עלעתיד

בושמדדמדויקלמועדמשמשתשאיפותהקריירהשלהמוריםוהמנהלים.התשובהלשאלה

מן ללמוד אין כי לציין יש ברם, ספר. בתי מנהלי או מורים לשמש להפסיק מתכננים הם

יתכןירצוןלעזובאתהמקצוע.עודיעיםבגינןהמוריםאוהמנהליםמבשהשאלהעלהסיבות

בתפקיד החינוך במערכת להישאר אך במקצוע, בקרוב לעבוד להפסיק מתכננים הללו כי

לדוגמבתפקי-אחרבביתהספר מחוץלביתהספר, או בהדרכה, או בפיקוח,הדמנהלתי

 במנהלחינוכיברשותהמקומיתאובמחקרחינוכי.

 שאיפות המורים במקצוע וכוונות לעזוב את ההוראה

 להמשיך רוצים מורים בישראל המורים, אוכלוסיית כלל בהוראהבקרב שנים17-כלעבוד

כ לעומת 15-בממוצע, שנים בלבד ההבקרב מדינות בממוצע (.67לוח )OECD-מורים

 שנים9-טווחהשניםהממוצעהואמוקיימיםהבדליםניכריםביןהמוריםבמדינותהשונות,

שניםבבלגיההפלמית.בישראלנמצאפערמגדרי,שכןגבריםרוציםלהמשיך19בליטאועד

בהוראה לעסוק 19-כעוד להמשיך שרוצות נשים לעומת בממוצע, שנים שנים17-כעוד

 בלבדבממוצע. כשנה על עומד במקצוע בשאיפות המגדרי הפער כי מגלה נוספת בחינה

ש61שפה.הימגזרשניב זהקשורלהבדליםייתכן אופער נשיםוגברים, בגילהפרישהבין

 שלחלופין ייתכן הבדלים קיימים הפערשהםבתפקידים להם. הנלווים ובתנאים ממלאים

ניכרOECD-במספרהשניםהממוצעשמוריםרוציםלהמשיךבמקצועםביןישראללמדינותה

.בקרבנשיםמיותרבקרבגברים

 לעסוק בהוראהמספר השנים הממוצע שמורים רוצים להמשיך : 67 לוח

 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 21.1 16.0 14.7 17.4 כלל המורים

 מגדר
 22.0 16.9 15.3 18.7 גברים

 20.7 15.8 14.3 16.9 נשים

 גיל
 19.6 21.7 23.7 21.0 שנים 30-שגילם פחות ממורים צעירים 

 17.3 8.7 7.0 10.0 יותרשנים ו 50מורים מבוגרים שגילם 

 מורכבת תמונה מגלה המורים גיל פי על ה(67לוח )פילוח במדינות :-OECD,המורים

21-שניםבממוצע,לעומתכ24-שניםרוציםלהמשיךבמקצועכ30-הצעיריםשגילםפחותמ

                                                           
61
רשפהבנפרד,מושפעמהבדליםביןמשמעותהדברהיאשהפערבכללישראל,שהואגדולמהפערבכלמגז

(.1לוח מגזריהשפהבשיעוריםהיחסייםשלהמוריםוהמורות)
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למדינותה ישראל בין הפער כך, אם בישראל. עמיתיהם בקרב בלבד מקורוOECD-שנים

הביניים)בשאיפותקריירה מוריםבגיל )49עד30של ובגיליםהמבוגריםיותר 50שנים(

שניםויותר(.

(,ככללנמצאכימוריםבבתיספרדובריערביתרוציםלהמשיך67לוח ישראלי)-במבטפנים

ב21-במקצועכ בושנים5-שניםבממוצע, עמיתיהםבבתייותרמהמספרהממוצעשנקבו

כרביןמגזריהשפה.ישהבדלניכאחדספרדובריעברית.פערזהנשמרבקרבגבריםונשים

ערבית דוברי ספר בבתי מבוגרים מורים בקרב הקריירה שאיפות המורים: בגיל כתלות

עמיתיהםבבתיספרדוברישנקבובומספרהשניםשניםבממוצע,כפולמ17-עומדותעלכ

בקרבמוריםצעיריםשאיפותהקריירהדומות ואילו השפהלמדייעברית, מגזרי ואףבשני

עטבבתיספרדובריעברית.מבגבוהות

עורכיהמחקרלהתמקדבמוריםאשרהביעורצוןבחרוכדילאמודאתמידתהנשירההצפויה

שנים,תוךהתמקדותבמוריםשאינםבטווחשלגילהפרישה.חמשתוךלעזובאתעבודתםב

המוריםקרב(הביעורצוןזה,לעומתשיעורגבוהיותרמ20%כחמישיתמןהמוריםבישראל)

66 תרשים()25%)OECD-בממוצעמדינותה ספר(22%)כמעטרבע(. המוריםבבתי מן

מןהמוריםבבתיספרדובריערביתהביעורצון(15%כשביעיתבלבד)דובריעבריתלעומת

ב המקצוע את לעזוב תוך במיחמש גבוהים שיעורים ובבולגריהשנים. בליטא נרשמו וחד

(.כאמור11%)נמוךמאודוייטנאםשיעורםבו(,ואילובפורטוגלו40%באסטוניה)וכן(,45%)

זהעלוללהיותמוטהמהתפלגותהגילבקרבהמורים נתון ואכן,לעיל, בכלמדינהומדינה.

(.4 תרשים)יחסיתמבוגרתמוריםתבהןהשיעוריםגבוהיםמתאפיינותבאוכלוסיישהמדינות

בבתיספרדובריעבריתכפוליותרשניםו50גםבישראלשיעורהמוריםהמבוגריםשגילם

ערבית) דוברי ספר 3לוח משיעורםבבתי המוריםמ11%(. שנים50שגילםעדבישראל

ללאהבדלביןמגזרישנים,חמשתוךהביעורצוןלעזובאתעבודתםב(68 לוחו66 תרשים)

 וזאת ההשפה, מדינות בממוצע יותר גבוה שיעור כי(.14%)OECD-לעומת לציין מעניין

נמוך חמששנים בתוך אתהמקצוע לעזוב רצון המוריםשהביעו שיעור המדינות במרבית

 עד שגילם מורים בקרב הפערים50יותר המורים. כלל בקרב לשיעורם בהשוואה שנים

ניכריםבמיוחדבבולגריה,אוסטריהורוסיה.לעומתזאת,בערבהסעודית,בסינגפור,באיחוד

מאוד.הערביותואףבמלטההשיעוריםדומיםהאמירויות

 – חמש השניםתוך מורים שהביעו רצון לעזוב את מקצוע ההוראה בה שיעורי :66 תרשים
 המדינות כלל

 II.2.11תרשים,OECD (2020)מקור למידע: 
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 חמש השנים תוך ההוראה בשיעור המורים שהביעו רצון לעזוב את : 68 לוח

 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 15 22 25 20 כלל המורים

 גיל
 11 11 14 11 שנים 50מורים שגילם עד 

 37 51 52 49 שנים 50-יותר ממורים שגילם 

כב במחקרממחצית שהשתתפו המדינות שגילם המורים משיעור אשרשנים35-פחות

המוריםשגילםעדקרבשניםהואהגבוהביותרמחמשתוךהביעורצוןלעזובאתהמקצועב

50 שיעור בישראל, זהשנים. על 16.3%עומד שגילם מורים מבקרב כפול35-פחות ,

עד41(ובקבוצתהגיל8.4%שנים)40עד35משיעורםבקרבמוריםבקבוצתהגילבקירוב

)45 7.7%שנים וגבוה בקבוצת(, משיעורם אף 46הגיל )50עד הדבר(.11.3%שנים

 ממלמד מבוטל לא שיעור קרבכי אינם ביותר לטווחמעונייניםבהמוריםהצעירים קריירה

 .מהםקרוב,אףיותרממוריםמבוגריםבארוךבהוראהוצופיםעזיבה
לעזוב את חוויית לחץ בעבודה ושביעות רצון ובין כוונת המורים קשר בין העל: -מבט

  ההוראה

מחקריעברביססואתהקשרשביןמידתהלחץשמוריםחוויםבעבודתםלביןרצונםלעזוב

אתעבודתם.לצדזאתנמצאוגםמספרגורמיםשעשוייםלרכךאתההשפעותהמזיקותשל

חווייתהלחץבעבודה,כמומוטיבציה,תחושתמסוגלות,שביעותרצון,תמיכהוליווילמורים,

האוטונומיההמוקניתלמוריםומידתשיתוףהפעולהשלהםעםעמיתים,ועוד.מידת

)משתנהמסביר/בלתיתלוי(ביןחווייתהלחץבעבודהקשרבחוןאתהבמחקרטאליסניסול

(,תוךבקרהעלמאפיינירקעשלמוריםהרצוןלעזובאתהמקצוע)משתנהמוסבר/תלוילבין

שרה,ותקבהוראהבביתהספר(וכןמאפייניהכיתותשהםגיל,היקףמ)כגוןמגדר,ומשרתם

)כיתותעתירותתלמידיםתת תלמידיםמרקעחברתי-מלמדיםבהן מוחלש-משיגים, כלכלי

במחקרנמצאמדינותשהשתתפובישראלוכמעטבכלה.ותלמידיםעםבעיותהתנהגותיות(

נוטים בעבודתם מוריםשחוויםהרבהלחץ כזה: קייםקשר אכן לדווחבשכיחותגבוההכי

יותרעלרצונםלעזובאתההוראהבתוךחמששנים.

הבית ולסביבה לתמיכה הנוגעים אפשריים מתווכים משתנים למודל הוכנסו כאשר ברם,

ספרית,כגוןאוטונומיהלמורה)בקביעתתוכניהלימוד,בחירתדרכיההוראה,קביעתהיקף

משמ והחלת הלמידה הערכת הבית, מקצועישיעורי בפיתוח השתתפות בכיתה(, עת

פעולה שיתוף הספר, בבית רשמיות ליווי בתוכניות השתתפות האחרונה, בשנה אפקטיבי

משובהמבוססעלצפייהבשיעור, מתן עםמורים)הוראהשיתופיתבאותהכיתה, מקצועי

בלמידה והשתתפות שונות גיל ובקבוצות שונות בכיתות משותפת בפעילות מעורבות

קצועיתשיתופית(,וכןמשתניםהנוגעיםלתחושותולתפיסותשלהמורה,כגוןהאםמקצועמ

מהמקצוע רצון ושביעות עצמית וחוללות מסוגלות תחושת בחברה, מוערך ההוראה

כאשרהללונכללובמודללאנמצאקשרמובהקביןחווייתהלחץ–ומהסביבההביתספרית

ההו את לעזוב הרצון ובין בבעבודתם נצפתה דומה תופעה השנים. חמש בתוך 15-ראה

מדינותנוספות.

את לעזוב רצון ובין בעבודה לחץ חוויית בין הקשר בשאלת מרכזי מקום הרצון לשביעות

המקצוע.מוריםהחשיםשביעותרצוןגבוההנוטיםהרבהפחותלרצותלעזובאתהמקצוע,

ביןשביעותרצוןלחלקניכרמהמשתניםגםאםהםחוויםלחץבעבודתם.ישקשרחיוביחזק

ואת שלשביעותהרצון למודל.מכלולהממצאיםהללומחזקיםאתמקומההמרכזי שנוספו

אתהמקצוע. לעזוב המורים מצד הרצון בהפחתת לפחות או הנשירה, בצמצום חשיבותה
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פיסתבישראלנמצאכיישחשיבותגםלהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועאפקטיביובת

סבורים או אפקטיבי מקצועי בפיתוח שהשתתפו מורים בחברה: למקצוע המיוחס הערך

שהחברהמייחסתערךרבלעוסקיםבהוראה,נוטיםפחותלעזובאתהמקצוע.

ב כי לציין הראוי לעזוב18-מן הרצון חווייתהלחץבעבודתההוראהובין מדינותהקשרבין

במיליםאתההוראהבתוךחמששניםנותרמו בהקגםלאחרהכללתהמשתניםהנוספים.

ב של18-אחרות, ברצון מרכזי תפקיד ממלאת עודנה בעבודה הלחץ חוויית אלו מדינות

המוריםלעזובאתהמקצועבשניםהקרובות,גםלאחרשמביאיםבחשבוןאתהתמיכהואת

לות.מאפייניהסביבההביתספרית,וכןאתשביעותהרצוןשלהםותחושתהמסוג

 תפקידם במקצוע וכוונות לעזוב את  המנהליםשאיפות 

יךבעבודתרוציםלהמשבישראל,מנהליםשהשתתפובמחקרבמדינותקרבכללהמנהליםמ

לעומתפחותמנוספותשנים9-כהניהול  לוח)OECD-שניםבממוצעמדינותה8-בממוצע,

3-מכמשתרעטווחהשניםהממוצע.במדינותהשונותהמנהליםהבדליםניכריםביןיש(.69

שניםבדנמרק,בפינלנדובארצותהברית.בישראלנמצאפער11-שניםביפןובקוריאהועדכ

נשיםרוצותואילוהשניםבממוצע,10-כעודיהולהנגבריםרוציםלהמשיךבעבודתה:מגדרי

בעבודת הניהוללהמשיך 8-כעוד בממוצע. שנים ששוב, ייתכן מהפער בגילנובע הבדל

 בישראל. ונשים גברים של הפרישה ההפער למדינות ישראל השניםOECD-בין במספר

נשים.לבהשוואהניכריותרבקרבגבריםתפקידםהממוצעשמנהליםרוציםלהמשיךב

המנהליםהצעיריםיחסית:(69 לוח)מגלהתמונהמורכבתהמנהליםאולםפילוחעלפיגיל

מ פחות 45-שגילם שנים להמשיך רוצים עוד 12-כבתפקידם בממוצע השנים -במדינות

OECD,כ 11-לעומת ישראל בין הפער כך, אם בישראל. הלשנים מקורוOECD-מדינות

55שנים(ובגיליםהמבוגריםיותר)54עד45בשאיפותקריירהשלמנהליםבגילהביניים)

תמונהדומהנרשמהגםבקרבמורים.(.יותרשניםו

 הניהול מספר השנים הממוצע שמנהלים רוצים להמשיך בעבודת: 69 לוח

 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 10.5 8.5 7.7 9.1 כלל המנהלים

 מגדר
 10.3 9.6 8.1 9.9 גברים

 11.8 7.8 7.3 8.2 נשים

 גיל
 12.7 9.5 12.2 10.8 שנים 45-שגילם פחות ממנהלים 

 4.7 5.5 4.3 5.3 יותרשנים ו 55מנהלים שגילם 

פנים )-במבט רוצים69 לוחישראלי ערבית דוברי ספר בבתי מנהלים כי נמצא ככלל ,)

עמיתיהםבבתיספרדוברייותרמבממוצע,שנתייםנוספותשנים11-כתפקידםלהמשיךב

שנים(מבקרבגברים)פחותמשנה(.ישהבדלבין3עברית.פערזהניכריותרבקרבנשים)

פחותהקריירהבקרבמנהליםשגילםלהמשךמגזריהשפהכתלותבגילהמנהלים:שאיפות

כ45-מ על עומדות ערבית דוברי ספר בבתי כ13-שנים בממוצע, יותר3-שנים שנים

בקרבמנהליםשגילםאהלבהשוו ואילו עברית, ספרדוברי יותרשניםו55עמיתיהםבבתי

מעטבבתיספרדובריעברית.בואףגבוהותבשנימגזריהשפה,שאיפותהקריירהדידומות

עורכיבחנו62שנים55-פחותמבמנהליםשגילםבקרבכדילאמודאתמידתהנשירההצפויה

שימתשנים,תוךחמשתוךעורצוןלעזובאתעבודתםבשהביהמחקראתשיעורהמנהלים

דגשעל 45-פחותמשגילםמי יותרשנים. 55-פחותמשגילםמרבעמהמנהליםבישראל

                                                           
62
 שניםאויותר.55מנהליםבישראלשגילם32בשלהגבלתהגיל,עיבודזהאיננוכולל
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,ללאהבדלשלממשביןמגזריהשפה(הביעורצוןזה,בדומהלשיעורהמקביל28%)שנים

יותרהמנהליםואףמ(.במספרמדינותכמחצית70 לוח()29%)OECD-בממוצעמדינותה

 המקצוע את לעזוב רצון )–הביעו ובפורטוגל במלטה )51%כך בספרד בערב53%(, ,)

) )56%הסעודית בברזיל ובעיקר נרשמו62%( במיוחד נמוכים שיעורים זאת, לעומת .)

ובסינגפור)7%ה)בצ'כי זהעלוללהיותמוטהמהתפלגותהגיל10%( נתון כאמורלעיל, .)

בקרבהמנהליםבכלמדינהומדינה.

מהםהביעורצון20%בישראל(נמצאכי70 לוחשנים)45-פחותמבקרבהמנהליםשגילם

-בממוצעמדינותה30%שנים,לעומתשיעורגבוהיותרשלחמשתוךבתפקידםלעזובאת

OECDלעזובאת רצון בטווחגיליםזהשיעורהמנהליםשהביעו גבוהיותרבבתיתפקידם.

) עברית דוברי )22%ספר ערבית דוברי ספר בבתי לשיעורם בהשוואה בקרב17%( .)

,בהתאמה(.36%לעומת30%שניםהתמונההפוכה)54עד45שגילםמנהלים

 שניםחמש תוך ב תפקידםהמנהלים שהביעו רצון לעזוב את  ישיעור: 70 לוח

 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי" 
דוברי 

 ערבית

 29% 28% 29% 28% שנים 55-שגילם פחות מ כלל המנהלים

 גיל
 17% 22% 30% 20% שנים 45-פחות ממנהלים שגילם 

 36% 30% 29% 32% (54)עד יותר שנים ו 45מנהלים שגילם 
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 בחינוך ההשקעה וחשיבות להוראה איכותית חסמים .15

י רב עניין הבנתבש מטרות השגת על שמקשות הסיבות וביניהן החינוכי, קידוםההליך

עצמ ללומד כלים מתן לימודיים, ושוויוניהישגים איכותי חינוך והענקת אי כן כמו נודעת.

להשיגישלהשקיעשהאפיקיםיהוירבהלזחשיבות בהםכדי זאתגםעלמטרותאלו. כל

לימודים,תהליכים,סביבהתוכניותבנוףהביתספרימבחינתמטרות,הניכריםרקעהשינויים

 ועוד. המורה מעמד למיניהן, רפורמות ספרי, בית התשובהואקלים כי מלמדים מחקרים

שונים ספר בבתי שונה להיות ,עשויה ספר בבתי שלמשל יחסית גבוה מקרבשיעור

 חברתיבאיםתלמידיהם -מרקע נמוך. כלכלי ספר, בתי ומנהלי השחקניםמורים שהם

ואףיומית,-צוייםבליבתהעשייההחינוכיתהיוםמוהמרכזייםבקוהחזיתשלמערכתהחינוך

זרועמבצעתשלהמדיניותהחינוכיתוכןסוכנישינויבעתרפורמות,עשוייםגםהםמשמשים

ועלאפיקיהשינוי.ידעחיוניעלהתהליכיםהחינוכיים,עלהקשייםלשפוךאורולספקמ

 טאליס ממחקר לקולעניק ותהודה םבמה והשל מןמנהליםהמורים משוב מנגנון מעין ,

נוגעבכלההוקובעיהמדיניותמעצביהשטחכלפימעלהאל ,הנוכחיבמחקרלהיבטיםאלו.

חינוךבי המנהליםעלאודות-ןבדומהלמחקרי נשאלו האתגרים,החסמיםלאומייםקודמים,

משאביםחומרייםוכיווהגורמים אנוש, צאבאלה)גורמי על( לדעתם, ביתספרםשמקשים,

כיצדהיומדרגיםהעדפותיהםועל'ט-לספקחינוךאיכותי.לצדזאתנשאלוהמוריםבכיתותז'

 תקציבהחינוך.אילוהוגדלפעילויותשלאתחשיבותההשקעההכספיתבמגוון

 ספק הוראה איכותיתגורמים הפוגעים ביכולתו של בית הספר ל .15.1

 טאליס במחקר התבקשו לציין מידההמנהלים לספבאיזו הספר בית של יכולתו קנפגעת

עקבאו,אינםמתאימיםשקיימיםבשלגורמיםמגווןגורמים,אוהיעדרהוראהאיכותיתבשל

מנהלאיכות מספקת. שאיננה ש/כמות פגיעה על ממשדיווח הספרשל בית של ביכולתו

ארבעאפשרויותתוך"ממאודהרבה"או"דיהרבההוגדרמישבחר"לספקהוראהאיכותית

".דוהרבהמא"ו""דיהרבה","במידתמה",כלללאתשובה:"

איכותיתתוךמ הוראה לספק הספר בית של ביכולתו הפוגעים האפשריים הגורמים מגוון

בישראל-מחציתמהמנהליםבכיתותז'שלישעדככ,(71 לוחו67 תרשים) מחסור ציינוט'

בתנאים פיזיים  שלהם-איאו כגוןהתאמה הוראה, בישראל 50%-מרחבי המנהלים מן

,תשתיותפיזיות40%-,טכנולוגיהדיגיטליתלהוראה(OECD-כלמדינותהבהשוואהלגבוה)

ציינויותרואףבישראלשלישמהמנהליםכמוכן,כ.34%-גישהמוגבלתלאינטרנטו39%-

ב  ,הון אנושי איכותימחסור על ומיומןבדגש מוסמך הוראה בהוראהמורים:כוח מיומנים

-תרבותיתאורב-בסביבהרב,מוריםמיומניםבהוראה41%-לתלמידיםעםצרכיםמיוחדים

-ש,מוריםמיומניםלהוראהלתלמידיםמרקעמוחל37%-,מוריםמוסמכים38%-לשונית

35% מקצועיו, במסלול להוראה צוי35%-מורים זאת לצד כוחן. גם דומים בשיעורים

(43%מסייע)המערךבהוראה גםמחסוריותר. ציינו –זמןבמשלישמהמנהליםבישראל

חינוכיתהמוקדשזמן ו39%)להנהגה תלמידים( עם המנהלים36%)זמן מן כרבע רק .)

,ואףפחות,בישראל רמיםהפוגעיםביכולתושלביתוכגעזרי לימודו םחומרימחסורבציינו

איכותית הוראה לספק להספר בהתייחסם בספרייה, 27%-חומרים הנחוציםל, חומרים

.בלבד15%-למידה-חומריהוראהול,22%-לתרגולמיומנויותבמסלולמקצועי

שלביתהספרלספקהוראהאיכותית הדיווחבישראלעלגורמיםהפוגעיםביכולתו שיעורי

 בהוואשר פיזיים, בתנאים למחסור איכותינוגעים אנושי ן הלימודבזמן, מחומרי ובחלק

לרובבכOECD-ממוצעמדינותהבהשוואהלגבוהים הפעריםהגדולים!25%-עדכו10%-,

) להוראה ראויים במרחבים מחסור על מנהלים בדיווחי נרשמו 50%ביותר ,25%לעומת

,בהתאמה(.16%לעומת35%(ועלמחסורבמוריםלהוראהבמסלולמקצועי)בהתאמה
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המנהלים שדיווחו כי יכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית  שיעורי: 67 תרשים
 באיםהבשל הגורמים  מאודנפגעת 

I.3.63,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

ברמת לבחון המנהליםרואיםהמדינותעודמעניין אתמספרהגורמיםשלפחותמחציתמן

 איכותית. הוראה בפני חסמים בהם מסוימת במדינה אם לגלות עשויה זו עומדים,בחינה

הואמיקודהחסמיםרביםומגווניםבפניהוראהאיכותיתאושמא,לתפיסתמרביתהמנהלים

 מדינותבכלהבחסמיםמרכזייםמסוימים. נמצאוהבדליםניכריםבין הםדיווחילנוגעכצפוי,

של חסמים על הספר בתי מתןמנהלי איכותיתבפני כיהוראה עולה ההיבטים ממכלול .

14)בקולומביה )(,13)בווייטנאם(, )8בברזיל הסעודית ובערב אפריקה בדרום כ"א(7(,

הגורמיםהאפשרייםכחסמיםבפני15תוךמ7לפחותמחציתמןהמנהליםדיווחועללפחות

גורםאחדהמוריםדיווחורקעלמכמחצית,כאמור,בישראל-.לשםהשוואההוראהאיכותית

להוראה(. ראויים במרחבים )מחסור נמצאככזה גורמיםמשותפיםהלא או תבניתאחידה

דיווחעלחסמיםמסוימים ואףלאנמצאקשרבין המאגדיםמדינותסביבחסמיםמסוימים,

התמ"ג.בינולביןלביןההוצאהעלהשכלהאו

פנים -במבט כי נמצא הישראלי דובשיעורי ספר בבתי ערביתמנהלים דרי אשר עליווחו

 מרבית ככאלו שהגורמים איכותיתביכולתופוגעים הוראה לספק הספר בית גבוהיםשל

מהתניכרמידהב עברית, דוברי ספר בבתי דומיםלמעטשיעוריםהמקבילים דיווח שיעורי

השפה(71 לוח)גורמיםהנוגעיםלמחסורבזמןבעניין מגזרי הפעריםהגדוליםביותרבין .

ל הנוגע ביכולתבכל הפוגעים שלגורמים ו איכותית הוראה לספק הספר בתחוםבית הם
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ערביתלעומת58%מחסורבמוריםמוסמכים)ה ספרדוברי ספרדוברי29%בבתי בבתי

 )העברית(, פיזיות בתשתיות 57%מחסור בהתאמה(31%לעומת הו, מוגבלתהגישה

) 48%לאינטרנט כמעט28%לעומת עד כשליש שלתפיסת לציין ראוי עוד בהתאמה(. ,

ערבית ספרדוברי לימודפוגעביכולתםבוםחומרימחסורב,מחציתמהמנהליםבבתי עזרי

לעומתשיעוריםנמוכיםבהרבהבקרב דובריעמיתיהםבלספקהוראהאיכותית, ספר בתי

44%חומריםבספרייה:;,בהתאמה8%לעומת33%למידה:-עברית)חוסרבחומריהוראה

;,בהתאמה21%לעומת תלעומ31%חומריםהנחוציםלתרגולמיומנויותבמסלולמקצועי:

בהתאמה(18% י, י. שתכן הדבר ובאיכות בכמות פער משקף המתורגמיםשל החומרים

 דובריערבית.בתיספרקיימיםלתלמידיםבהחומריםהשלתםלערבית,אובמידתהתאמ

המנהלים שדיווחו כי יכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית  י: שיעור71 לוח
 הבאיםבשל הגורמים במידה ניכרת נפגעת 

 הגורם
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

ם
פיזיי

ם 
אי
תנ

חסרים מרחבים להוראה או שהמרחבים  
 הקיימים אינם מתאימים

50% 25% 45% 62% 

חסרה טכנולוגיה דיגיטלית להוראה או 

 *שהטכנולוגיה הקיימת אינה מתאימה
40% 25% 36% 50% 

חסרות תשתיות פיזיות או שהתשתיות הקיימות 

 אינן מתאימות
39% 26% 31% 57% 

 48% 28% 19% 34% *גישה מוגבלת לאינטרנט

שי
אנו

הון 
 

תמיכה )ובכלל זה  חסרים עובדים המספקים

 *המערך המסייע(
43% 33% 38% 56% 

וראה לתלמידים חסרים מורים המיומנים בה
 *עם צרכים מיוחדים

41% 32% 37% 49% 

-חסרים מורים המיומנים בהוראה בסביבה רב

 לשונית-תרבותית או רב
38% 20% 36% 44% 

 58% 29% 21% 37% *חסרים מורים מוסמכים

 40% 33% 16% 35% *ים מורים להוראה במסלול המקצועיחסר

חסרים מורים המיומנים בהוראה לתלמידים 

 אקונומי נמוך-מרקע סוציו
35% 17% 29% 47% 

ד
מו
לי
רי 

מ
חו

שהחומרים  חסרים חומרים בספרייה או 

 *הקיימים אינם מתאימים
27% 16% 21% 44% 

חסרים חומרים הנחוצים לתרגול מיומנויות 
במסלול המקצועי או שהחומרים הקיימים אינם 

 מתאימים

22% 18% 18% 31% 

למידה או שהחומרים -חסרים חומרי הוראה
 *הקיימים אינם מתאימים

15% 13% 8% 33% 

מן
ז

חסר זמן המוקצה להנהגה חינוכית או שהזמן  
 המוקצה לכך אינו מספיק

39% 32% 38% 41% 

חסר זמן עם התלמידים או שהזמן המוקצה 

 לכך אינו מספיק
36% 25% 36% 36% 

 הממצאים כימכלול בבמעיד הספר בבתי ובפרט ספרישראל, קייםבתי ערבית, דוברי

מןהמנהליםפוגעניכראשרלתפיסתחלק,מחסורבתנאיםפיזיים,בהוןאנושיאיכותיובזמן

ביכולתושלביתהספרלספקהוראהאיכותית.

משמונה בפני האפשריים החסמים איכותית נבחנושהוראה טאליס מחקר 2018במחזור

נרשמהירידהחדהבישראל(.שלעיל71 לוחב*-)מסומניםב2013במחזורמחקרנבחנוגם

-בהשוואהל2018-בעלכלשמונתהגורמיםהללושיעוריהדיווחב20%-כעד10%-שלכ
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שמשמעותהדבר63.(68 תרשים)2013 אלו2018-בהיא בגורמים רואים פחותמנהלים

עלאףהאמורלעילישלזכורכי.םבביתהספרמתןהוראהאיכותיתלתלמידיחסמיםבפני

הדיווח הוראהאיכותיתשיעורי ובפרטעלחסמיםבפני ספרבישראל, בקרבמנהליםבבתי

ב וגם מוחלטים בערכים גם גבוהים ערבית, ההשוואהדוברי מדינות OECD-לממוצע

במחקר.שהשתתפו

שדיווחו כי יכולתו  ישראלבהמנהלים  שיעורישינוי בין מחזורי מחקר טאליס ב: 68 תרשים
 באיםבשל הגורמים ה ניכרתבמידה של בית הספר לספק הוראה איכותית נפגעת 

2.19טבלה,OECD (2014)-וI.3.63,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

 תעדוף השקעה בחינוך  .15.2

כהשלמהלדיווחיהמנהליםעלחסמיםלהוראהאיכותיתבביתהספרנשאלוהמוריםבמחקר

 הטאליס, בפעם במחזור עדיפות2018ראשונה לקבל צריכים שלדעתם האפיקים על ,

.שינויפניהחינוךלביאלהותוקדימותבהשקעהכספיתבחינוך,כדיהתערבתוכניותמבחינת

ההשקעה מבחינת פעילויות למגוון מייחסים שהם החשיבות את לדרג התבקשו המורים

המתוארתלפעולהחשיבותשייחסמורה.5%-תקציבהחינוךגדולבהיהלואיהכספיתבהן

גבוההחשיבות"שבחרמיהוגדר "תשובהאפשרויותשלושתוךמ" ",נמוכהחשיבות:

בינוניתחשיבות" ".גבוההחשיבות"ו" היה מהן,אפשר אחת לא אף או פעולה, כל לדרג

"חשיבותרבה".להמייחסיםשפעולהכ

 ז'80%-מיותרלדעת בכיתות בישראל-מהמורים ,ט' להשקיע המוריםבשיפוריש שכר

84%) בכיתות התלמידים מספר ובצמצום )באמצעות( נוסף הוראה כוח של (81%גיוס

72 לוחו69 תרשים) (. ציינו בישראל המורים מן שלישים בכשני להשקיע תמיכהשיש

) מיוחדים צרכים עם )66%בתלמידים מוחלשות משכבות או 60%( היצעב(, הגדלת

.(61%ומתקנים)שיפורמבניםב(או63%באיכותגבוההלמורים)פיתוחמקצועיהתוכניותל

 )מכמחצית המורים על המנהלי העומס את להפחית יש כי ציינו ולהשקיע56%המורים )

) 52%בתקשוב כשליש(, הוראהורק בחומרי השקעה המורים(34%)למידה-ציינו גם .

ה )OECD-במדינות המורים שכר הגדלת את העדיפויות סדר בראש וצמצום64%ציינו )

                                                           
63
רקאףכיהשיפורבמדדיםאלוניכר,איןהואבהכרחמגיעלכדימובהקותסטטיסטית,ובעיקרכאשרנבחנים

הרבהמאוד".במיד"נפגעתאיכותיתהוראהלספקהספרביתשליכולתושיעוריהמנהליםהמדווחיםכי
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) למורה התלמידים 65%מספר ובתחתית ה(, המדרג הוראהאת בחומרי למידה-השקעה

,OECD-במדינותהעמיתיהםבהשוואהל,שיעוריםגבוהיםיותרשלמוריםבישראל(.31%)

ייחסו חשיבות הפעולות,רבה במרבית כספית ניכרולהשקעה בהדבר מיכהתבעיקר

 )גבוה מוחלשות משכבות בתלמידים (בישראל27%-ביותר צרכיםבתלמידיםאו עם

)ב (19%-מיוחדים שב, מוריםשיפור )בב,(20%-)בכר ובצמצום(17%-השקעהבתקשוב

התלמידים (.16%-)בותכיתבמספר המנהלי'בפעולותרק העומס השקעה'ו'הפחתת

.OECD-נרשםדמיוןביןשיעוריהדיווחבישראלובממוצעמדינותה'למידה-בחומריהוראה

 ההשקעה מבחינת הבאות לפעולות רבה חשיבות המייחסים המורים ישיעור:69 תרשים
בהן הכספית

I.3.66,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

מבחינת ההשקעה  באותהלפעולות רבה חשיבות  המייחסים המורים י: שיעור72 לוח
 הכספית בהן

 הפעולה
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 

דוברי 
 עברית

בתי"ס 

דוברי 
 ערבית

 82% 85% 64% 84% שיפור שכר המורים

ידי גיוס עוד -צמצום מספר התלמידים בכיתות על
 אנשי צוות

81% 65% 85% 71% 

 72% 63% 47% 66% תמיכה בתלמידים עם צרכים מיוחדים

באיכות גבוהה  פיתוח מקצועיל תוכניותהיצע של 
 למורים

63% 55% 59% 71% 

 68% 58% 49% 61% שיפור המבנים והמתקנים בבית הספר

תמיכה בתלמידים משכבות מוחלשות או ממשפחות 
 מהגרים

60% 33% 58% 63% 

ידי העסקת -הפחתת העומס המנהלי של המורים על

 עובדים נוספים בצוות המנהלה
56% 55% 58% 51% 

 64% 47% 35% 52% השקעה בתקשוב

 40% 32% 31% 34% למידה-השקעה בחומרי הוראה

בין -במבט ומדינה מדינה בכל בוחנים כאשר מהןלאומי, השלוש שיעוריםשהפעולות

 ביותר ההגבוהים חשיבותרבהלהשקעהבהןמקרב ייחסו כדלהלן:מתקבל,מורים מדרג

עומסהמדינות(,'הפחתת29-כיתה')בהמדינות(,'הקטנתגודל39-מורים')בה'שיפורשכר

23-באיכותגבוההלמורים')בפיתוחמקצועימדינות(,'היצעשל24-ורים')במנהליעלהמה

מדינות(,ו'תמיכהבתלמידיםעםצרכיםמיוחדים'15-מדינות(,'שיפורהמבניםוהמתקנים')ב

הגורמדינות(.10-)ב המדינות במרבית הראשומילמעשה, ם שזכונים הפעולות במדרג
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והתערבות בהשקעה וקדימות בקרבלהעדפה שכר 'שיפור היו )בההמורים 21-מורים'

מדינות(.בשארהמדינותזכתהלהעדפהגבוההיותר17-כיתה')בהמדינות(ו'הקטנתגודל

אחרת כך,פעילות למדינות. ייחודיים צרכים על שמלמד המקצועיהלדוגמ,מה הפיתוח ,

שיפורזאתלעומתובברזיל,צ'ילה,קולומביה,מקסיקווסלובניה,נמצאבראשמדרגהפעולות

באיטליה,ערבהסעודיתוטורקיה.נמצאבראשהמדרגהמתקנים

דובריערביתציינובשיעוריםגבוהיםיותרבתיספרמוריםב,(72 לוח)ישראלי-במבטפנים

 את שלהחשיבות ההיצע והגדלת בתקשוב השקעה )לדוגמה: הגורמים במרבית השקעה

למוריםפיתוחמקצועילתוכניות והמתקניםאיכותי המבנים ושיפור , או לפחותבשיעורים(,

.יוצאיםמכללדובריעברית)לדוגמה:שיפורשכרמורים(בתיספרעמיתיהםבדיווחידומיםל

שצוינובשיעוריםגבוהים,מנהליהעומסהצמצוםמספרהתלמידיםבכיתותוהפחתתזההם

מוריםבבתיספרדובריעברית.בקרביותר

יבותהרבהשמוריםרביםמייחסיםשכרהמוריםוהחשבנושאהשיפורשללמעטהבולטות

שציינוהמנהלים.בפניהוראהאיכותיתיחסיאתהחסמיםבאופןלפעולהזו,המדרגמשקף

נפנהזרקור הנושאיםלעברלהלן מוריםמייחסיםמקרבההשיעוריםהגבוהיםביותרששני

היבטיםלהם נבחן הכיתה. גודל וצמצום המורים שכר שיפור כלשוניםחשיבותרבה: של

לאומיתומזוויתישראלית,ונעמיקבמשמעויותהנגזרות.-אחדמןהנושאים,מזוויתבין

 מוריםהזרקור על שיפור שכר 

המורים84% חשיבותלהשקעהייחסו–גבוהיותרמבכלנושאאחרשיעור–בישראלמן

המורים שכר כבשיפור מסוימות במדינות 90%-. חשיבות ייחסו המורים מן רבהויותר

איסלנדמקסיקו,צ'ילהוליטא,,93%-)ברזילוזההיההאפיקהמוביללשיפורבשכרהמורים

ו90%-כ- אחת(, כל באילו מדינות אחרות וכרק מהמורים שליש מאף ייחסוזהפחות

אלברטה)קנדה(,)לאנכללבשלושתהמוביליםאףואפיקזה,חשיבותרבהלשכרהמורים

בלבד(.21%-,דנמרקכלאחת35%-כ–אוסטריהופינלנד,בלגיההפלמית

בין -במבט מגמה נמצאה שלולאומי בחוק( )הקבוע ההתחלתי השנתי שהשכר ככל לפיה

מוריםבבתיספרציבורייםעםהתחלתעבודתםבמקצועההוראהגבוהיותר)בהתאםלשיווי

ו עדיפות המקנים המורים שיעור כך פרטית(, לצריכה הקנייה רבהםמייחסיכוח חשיבות

כימגמהזונמצאהולומר(.חשובלסייג70תרשים ),ולהפךשכרהמוריםנמוךיותרשיפורל

-בממוצעמדינותההשכרהמקבילבהןהשכרההתחלתישלמוריםגבוהמשבעיקרבמדינות

OECDיותר נמוך בהן ההתחלתי שהשכר המדינות במרבית ואילו שיעור,ישראלובהן,,

כךגםכאשרבוחניםחשיבותלהשקעהבשיפורשכרהמוריםגבוהמאוד.מייחסיםההמורים

 שנותותק.15אתכוחהקנייהשלהשכרהמרבישלהמוריםבעלי
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 : החשיבות המיוחסת לשיפור שכר המורים בהתחשב בשכר המורים עם70תרשים 
 התחלת עבודתם במקצוע ההוראה

לאנכללוצרפת,קולומביה,בלגיהOECD-.בחישובממוצעהעלאודותיהןמידעשישמוצגיםרקנתוניהןשלמדינותהערה: 

ואלברטה)קנדה(.
I.3.17,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 

 על ללמוד נבחנוהכדי מוסבר/תלוי( )משתנה בשכרם לשיפור מורים שייחסו חשיבות

תוך תלויים(, מסבירים/בלתי )משתנים ההוראה במקצוע בבחירה המורים של השיקולים

 היקףמשרה(. ותקבהוראה, מגדר, רקעשלמורים)כגון שגםבקרהעלמאפייני ההנחה,

היההמניעבהחלטתםלהצטרףנתמכתבעדויותמחקריות,היאשמוריםשהשיקולהחברתי

האישי)שכר,מורים,ואילומוריםשהשיקולהפחותחשיבותלשיפורשכרמייחסיםלהוראה

וכיו באלהתנאים צא שלהם המניע היה לכך( מייחסים יותר. רבה נמצאחשיבות בישראל

 המוריםבהחלטהלקשרבין המיוחסתלביןהחשיבותפנותלמקצועההוראהחלקמשיקולי

לשיפ כך, חשיבותלמיורשכרהמורים. קריירהשיקולשלשבהחלטתםלהיותמוריםייחסו

יציבה העסקהבמקצועההוראה( למאפייניםהכלכלייםולתנאי הנוגע שיקול יותר)קרי נטו

דומהנמצאגםבממוצעמדינותחיוביקשרלייחסחשיבותלשיפורשכרהמורים.מעמיתיהם

(.רקבווייטנאםהקשרחזקמזהשבישראל.מדינותנוספותמלבדישראל10-בו)OECD-ה

שיקולהנוגעעוד)לביטחוןתעסוקתירקבישראלנמצאקשרשליליעםהשיקול,לעומתזאת

כךשבישראלמוריםלמאפייניםהכלכלייםולתנאיהעסקהבמקצועההוראה( שבשיקוליהם,

 חשיבות ייחסו מורים מסלהיות שהוראה תעסוקתילכך ביטחון פחותפקת נטו דווקא

בממוצעמדינותההלייחסחשיבותלשיפורשכרמעמיתיהם לאנמצאקשרOECD-מורים.

)וב הפוך(4-שכזה קשר נמצא מדינות ועוד. זאת שמורים נמצא בישראל בשיקוליהםש,

ייחסוחשיבותלאפשרותלקדםתלמידיםמשכבותחברתיותמוחלשות)קרילהצטרףלמקצוע

לייחסחשיבותמעמיתיהםנטויותרשירותהציבור(באמצעותשיקולהנוגעלהגשמהעצמית

ממצאזהמפתיע בממוצעמדינותההואנוגדאתו,לשיפורשכרהמורים. -הנחתהמוצא.

OECDמדינותנמצא2-וב,דומהלזהבישראלמדינותנמצאקשר3-כזה)בלאנמצאקשר

הכנסהששמורים)אךלאבישראל(נמצאOECD-,בממוצעמדינותהלצדזאת.קשרהפוך(

 היוהולמת האישיים לחיים והתאמתו בהוראה הזמנים לוח בשיקוליהםיםמרכזיוגמישות

שיפורשכרמורים.לולייחסחשיבותאתנושאהשכרנטולתעדף,להיותמורים
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ייתכן,ועודנמצאבישראלכימורותיותרממוריםנוטותלייחסחשיבותלשיפורשכרהמורים

שש ומורים, מורות בין בשכר פערים גם משקף בהדבר נגזרים חלקם מהבדליםאולי

.,בהיקפימשרהועוד(הלדוגמ,בתפקידיםשהםממלאים)תפקידיניהול

,בהשוואהלמוריםמוריםבראשיתדרכם(של5%-)במעטבגבוהמענייןלצייןכישיעורעוד

חשיבותותיקים, ייחסו רבה המורים. לשיפורבשכר הקטן אףהפער מוריםיחסיתעל בין

רים,ישלראותוהוותיקיםשייחסוחשיבותלהשקעהבשיפורשכרהמלמוריםבראשיתדרכם

נרשמושיעוריםדומיםאושיעוריםגבוהיםהפעולותבכלשארממצאזהבהקשרהרחביותר:

ב ותיקים. מורים בקרב מוריםמעט בין ממש של הבדלים נמצאו לא בישראל ועוד, זאת

 במקצוע לבחירה בשיקולים דרכם בראשית למורים הותיקים העובדההוראה, למעט

יםבהשוואהלמורחשובליותרמוריםותיקיםהיהשהשיקול"הוראהמספקתהכנסההולמת"

י,בהתאמה(.41%לעומת51%)בראשיתדרכם נובעממבנהמערכתהשכרשהדבריתכן

בישראל הוראה ישש,לעובדי בה שכר פערי בראשיתגדולים למורים ותיקים מורים בין

ובפרטמקצוע,להצטרפותמוריםאיננומהווהגורםמשיכהמרכזילהדרכם.כךאוכך,שכר

מייחסיםחשיבותרבהלשיפורבשכר,והדברניכראףיותראךמוריםבקרבמוריםצעירים,

בקרבמוריםבראשיתדרכםבהשוואהלמוריםותיקים.

 תעדוף של אלו היבטים מגוון לבחון היש שלהשקעה הרצון שביעות מול אל גם בחינוך

 חוזה ומתנאי משכרם )והמנהלים( בשלהםהעסקהההמורים )כמפורט לשכר -תתפרט

ה,(שביעות רצון מהשכר ומתנאי ההעסקה: 6.3 פרק  מול אל בוכן מוריםשכר של פועל

םשביעותשחשיבחטיבותהביניים.בהקשריםאלוחשובלהדגישכישיעורהמוריםבישראל

,ובפרט(21 תרשים)OECD-רצוןמשכרםנמוךבהשוואהלשיעורהמקבילבממוצעמדינותה

עברית) דוברי ספר נמוךבקרבמוריםבראשיתדרכםבבתי 29 לוחהשיעור שביעות-אי(.

 מההרצון שהמורים הרצון שביעות רקע על יותר אף בולטת חוזהחששכר מתנאי ים

מדינותהה בהשוואהלממוצע ששיעורםגבוהבישראל  לוח)OECD-העסקה)פרטלשכר(,

ל28 דומה בישראל ביניים בחטיבות המורים שכר כי להזכיר חשוב עוד המקביל(. שכר

ה מדינות OECD-בממוצע וכן בישראלבש, המורים בשכר ניכר שיפור חל האחרונות שנים

לדוגמ הגיל, ה)בכלשלבי בין בשכרבפועלשל32%-נרשמהעלייהשלכ2017-ל2012:

כ של ירידה לעומת הביניים, בחטיבות ה2%-המורים מדינות בממוצע המקביל -בשכר

OECD),ואחרות. היתרבשלרפורמותדוגמת"אופקחדש" במבטבין64בין אףכי -אםכן,

הביניי בחטיבות המורים של הרצון שביעות לחוסר הצדקה אין כי נראה משווה םלאומי

משכרםבישראל שכן עמיתיהםשכרעלהבמידהניכרתבשניםהאחרונותומשתווהלהוא,

למקצועותהשוואהתכןשישלבחוןאתנתוניהשכרושביעותהרצוןגםבי,יOECD-במדינותה

מבחינתדרישותההשכלה,ההשקעה,התנאיםלמקצועההוראהאחריםבמדינה,השקולים

דומהוכ ש. מקצייתכן זה מנחיתותבהיבט סובל ההוראה במקצועותבהשוואהוע לשכר

 השביעותמהשמסביראתאחרים, ישלתתאתהדעתלשכרנמוכהיחסית.הרצון כן כמו

מוריםהוותיקיםיותר.השכרםבינולביןהמוריםבראשיתדרכםולפערי

 כיתההגודל  צמצוםזרקור על 

 כיתותז'81%כאמור, בישראל-ממורי ציינו–OECD-בממוצעמדינותה65%לעומת–ט'

צוותבאמצעותצמצוםמספרהתלמידיםבכיתותשישלהשקיעב והדברנוספיםגיוסאנשי ,

.במדינותבהשוואהלבתיספרדובריערביתניכריותרבקרבמוריםבבתיספרדובריעברית
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וזההיההאפיק,כיתההגודלצמצוםויותרמןהמוריםייחסוחשיבותרבהל85%-מסוימותכ

85%-כ-ספרדוהולנדדרוםאפריקה,,92%-)פורטוגלהכספיתהשקעהתעדוףהלהמוביל

 ובאחרות אחת(, וכשלישכל מהמורים מאף המוריםזהפחות לשכר רבה חשיבות ,ייחסו

(.בלבד14%-,קזחסטן32%-וייטנאם,35%-גאורגיה)נמצאבתחתיתהמדרגואפיקזה

ללמודעל הכדי כיתה)משתנהמוסבר/תלוי(נבחנוהמוריםלצמצוםגודלהחשיבותשייחסו

מספרמאפייניםכיתתיים)משתניםמסבירים/בלתיתלויים(אפשריים,תוךבקרהעלמאפייני

 המדינות ובמרבית בישראל בהוראה(. ותק מגדר, גיל, )כגון מורים של שהשתתפורקע

בכיתהתלמידיםרביםיותר,ישככלש–אומריגודלהכיתה,הוונמצאקשרחיוביעםבמחקר

בחלקהנוטהלייחסחשיבותרבהיותרלהשקעהבצמצוםגודלהמורהכך כי לציין מעניין .

בהמופניםיותרשכיתה,הוחלבמדיניותהבהןלאנמצאקשרעםגודלשממיעוטהמדינות

ש כך מוחלשים, ספר לבתי שמורים אייתכן חלופייםבמדינות אפיקים ראו המורים לו

ל נוכחלהשקעהכספיתבחינוך. עםשיעורשפחותזאתמפתיע חיובי נמצאקשר בישראל

שככלששיעורםגבוהיותרכךמוריםנוטיםולפיוהתלמידיםמרקעשלהגירה/עלייהבכיתה,

 שיעור עם הקשרים כי לציין מעניין כיתה. צמצום הלתעדף תלמידים משיגים-תתשהם

אףש עםצרכיםמיוחדים, עםבעיותהתנהגותאו ןאידומיםבגודלםהםמבחינהלימודית,

מגיעיםלכדימובהקותסטטיסטית.הם

ממצאכימורותיותרממוריםנוטותלייחסחשיבותלצמצוםגודלהכיתה.בישראלעודנמצא

.גדריזהבבסיסהבדלמשבחינתהגורמיםלשםומזמןהמשךמחקר,זהחשובומעניין

 בממוצע יש בישראל המורים, דיווחי פי בכ27.7על בכיתה, 4-תלמידים יותרתלמידים

 מהממוצע )OECD-הבמדינותהמקביל במחקר 23.8שהשתתפו רקאלומדינותתוךמ(. ,

 יותר גדולה הממוצעת הכיתה וביפן במקסיקו מבצ'ילה, ובארה"ב הכיתהבישראל, גודל

ישראל.הממוצעבגודלהדומהלהממוצע

,לאחלשינוישלממשבגודל2013חשובלצייןכיבהשוואהלמחזורהמחקרהקודם,טאליס

) בישראל 2013-ב27.6הכיתה ניכרת2018-ב27.7לעומת לא המדינות בשאר ואילו ,)

מדינותנרשםדווקאגידול8-ואילוב,מדינותנרשםצמצוםבגודלהכיתה6-מגמהאחידה:ב

 התלמידיםהבגודל מספר בין היחס המנהלים, דיווחי פי על כי לציין חשוב כן כמו כיתה.

הספר בבית המורים )65למספר ל12.2בישראל דומה מורה( לכל המקבילתלמידים יחס

ה מדינות 12.3)OECD-בממוצע ובישראל המספקיםגבוה(, העובדים של שיעורם יותר

פדגוגית )איש,תמיכה וסייעות יועצים כגון לכל פדגוגית 8.2תמיכה מורים 11.9לעומת

(,וכןשלאנשיהמנהלהוצוותהניהול)אישצוותניהולומנהלהלכלOECD-בממוצעמדינותה

4.3 אOECD-בממוצעמדינותה6.9לעומתמורים, מנםמספרו(.ממכלולהנתוניםעולהכי

מדינותהבישראלהתלמידיםבכיתהגבוה OECD-ממספרםבממוצע מספר, אךהיחסבין

OECD-בישראלובממוצעמדינותהדומההתלמידיםלמספרהמורים המעטפתשלהצוותו,

הפדגוגיוהניהולירחבהיותרבישראל.
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 מורים בראשית דרכםהתמיכה המוענקת ל .16

השניםהראשונותבמקצועההוראהחשובותלארקלבנייתהידעוהמיומנויותשלהמורים,

 לעיצוב גם ומיהםועמדותיהםתפיסותאלא בהוראה, ולקריירה להוראה גםכאןבנוגע

,התלמידיםלהישגיתרומהישנוספתניסיוןשנתלכלכימראיםמחקריםלהתמדהבמקצוע.

66.ההוראהבמקצועהראשונותהשניםבחמשניכרתתרומהובפרט ההעסקהלכן תנאי

והתמיכההמקצועיתו והעבודה,הליווי המקצועיתשלמוריםבראשיתדרכםההתפתחותכן

מרכיב כמקצוע,יםחשוביםהם בהוראה הבחירה בחיזוק המקצועית, הזהות בגיבוש

תורמיםלשיפוראיכותההוראהוהישגיהםאףיבותלמקצועובמניעתהנשירהממנו,ובמחו

ברמההמערכתיתחיונישהשקעותבהכשרהובפיתוחשלמוריםבראשיתדרכם67תלמידים.

רקאםמוריםבראשיתאותתוצויניב והדבראפשרי והארוך, הבינוני ותפוקותבטווחהזמן

דרכםיתפסואתההוראהשלהםכאיכותיתויתמידובמקצוע.

שנים5ותקבהוראהשלבעלימוריםבראשיתדרכם,קריהםישראלבכללכרבעמהמורים

איןהבדל(.19%)OECD-גבוהמשיעורםבממוצעמדינותהשיעורזה.(9לוח )לכלהיותר

עברית דוברי ספר בתי בין דרכם בראשית המורים בשיעור ממש 25%)של ספרל( בתי

(.23%ערבית)דוברי

 ותיקים למורים דרכם בראשית מורים בין הבדלים בתחושת המסוגלות העצמית על

ומסביובשביעות הרצון  ההוראה ממקצוע הספר בבית העבודה  6.1  פרק-תתבראובת

תחושתמסוגלותנמוכהיותרגםככלל,למוריםבראשיתדרכם.,בהתאמה8.2 פרק -תתוב

בגםו )בעיקר יותר נמוכה רצון שביעות ספרתחושת העברית(בתי בהשוואה,דוברי

.תמיכה המוענקת למורים בראשית דרכםבפרקזהנתמקדבלעמיתיהםהמוריםהוותיקים.

וב בישראל לעיל, שהוצגו הממצאים את לבחון ההשוואהיש מדינות גםOECD-לממוצע ,

עשוייםאשרהמוענקתלמוריםבראשיתדרכםוהממצאיםשיוצגולהלןבדברהתמיכהנוכחל

שוני היבטים םלהסביר ומהמקצוע. מביתהספר רצון ושביעות מסוגלות למנותאפשרשל

חמישה עשויים, אשר דרכם, בראשית למורים המוענקת תמיכה של מרכזיים כלהיבטים

השמהלבתי.היבטיםאלוהםלהתמודדכראויעםמטלותתפקידםהםהיבטבדרכו,לסייעל

הפחתתעומס השתתפות,עבודההספר, חניכהמסגרותשלבהשתתפותבפעילויותליווי,

.בפעילויותלפיתוחמקצועילמוריםהשתתפות,וכןוהנחיה
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 השמה לבתי ספר .16.1

אם ספר לבתי מורים באופןהשמת נעשית שוויוני, אקראי, לפחות לכךאפשראו לצפות

מוחלש)רקע תלמידיםמרקע עתירי ספר לבתי דרכםהמופנים המוריםבראשית ששיעור

המוריםכלכלינמוךאוצרכיםמיוחדיםאורקעשלהגירה/עליה(יהיהדומהלשיעור-חברתי

השמהלאשוויוניתשלאלו.כמופניםלבתיספרשאינםעתיריםבתלמידיםהבראשיתדרכם

עםריכוזגבוהשלתלמידיםמאוכלוסיותבתיספרכםלבתיספר,ובפרטמוריםבראשיתדר

מקורלדאגהותייכולהלה-מרקעשלהגירהואםכלכלינמוך-אםמרקעחברתי-מוחלשות

תלמידים מוריםושל מבחינתהמוריםמדוברכאחדמזוויתהראייהשל תלמידיםשלרובב.

ד,בעליצרכיםרחביםיותר,ואתגרההוראהתרבותיתועו-שפתית-מתקשיםמבחינהלימודית

מבחינת יותר. גדול התלמידיםבכיתותאלו מוחלשותמאוכלוסיותובפרט, למעשהמדובר,

 בחשיפה שוויון ולמוריםבחוסר מנוסיםותיקים ה. ההישגיםפערכינמצאאחרונהבעת

בין יותרשלהםכלכלי-החברתיברקעלהבדליםולייחסאפשרשתלמידיםהלימודיים גדול

 ,ומנוסיםמוסמכיםמוריםפחותמעסיקיםמוחלשיםאזוריםבספרבתיבהןשבמדינות

בהבדליםבשיעורההתמדהמגמהזולתלותאפשר.מבוססיםאזוריםבספרלבתיבהשוואה

 ספר בתי בין מורים בשל אזורים לעומת ספרמוחלשים מבוססיםבבתי ו/או,אזורים

בניידות להבדלים ל: ותיקים ישמורים יותר רבות המועדפיםלעבוראפשרויות ספר לבתי

68ראשיתדרכם.בבהשוואהלמורים,עליהם

,ספרהבתי,בפילוחעלפימאפייניהתלמידיםבבתיספרמוריםלתבישראל,בחינהשלהשמ

לבתיספרעתיריתלמידיםמוריםבראשיתדרכםתהבדליםשלממשביןהשמהעלתהלא

.(73לוח )בהםשיעורהתלמידיםמרקעמוחלשאינוגבוהששולשארבתיהספרמרקעמוחל

ספרלבתידרכםבראשיתמוריםלשבץנטייהמשקף,הOECD-ממוצעמדינותהזאתלעומת

התלמידיםהרכבמבחינתיותרמאתגרים ספרובעיקר, שליותרגבוהשיעורשבהםבתי

מדינות8-ב)נמוךכלכלי-חברתימרקעתלמידים הסעודיתבערבובעיקר, ,טורקיהב,

באנגליהובעיקר,מדינות6-ב)ו/אותלמידיםמרקעשלהגירה(הפלמיתבלגיהבואסטוניהב

.(הערביותהאמירויותאיחודוב

 מאפייני התלמידים  לפי – ספרהבתי בראשית דרכם במורים ה ישיעור :73 לוח

 מאפייני התלמידים בבית הספר
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

תלמידים 
מרקע 

-חברתי

 כלכלי נמוך

 23% 27% 19% 26% תלמידים מרקע נמוך 30%עד 

 23% 21% 22% 22% תלמידים מרקע נמוך 30%-יותר מ

פער ]השמה לבתי"ס עתירי 
 תלמידים מרקע מוחלש[

-4% 3% -6% 0% 

תלמידים 
עם צרכים 

מיוחדים 
 )צ"מ(

 24% 25% 19% 25% תלמידים עם צ"מ 10%עד 

 22% 25% 20% 24% תלמידים עם צ"מ 10%-יותר מ

פער ]השמה לבתי"ס עתירי 
 תלמידים עם צ"מ[

-1% 1% 0% -2% 

תלמידים 

 עולים/
 מהגרים

 24% 25% 19% 24% תלמידים עולים/מהגרים 10%עד 

 --- 27% 23% 26% תלמידים עולים/מהגרים 10%-יותר מ

פער ]השמה לבתי"ס עתירי 
 תלמידים עולים/מהגרים[

2% 4% 2% --- 

                                                           
68
להרחבהראו:

OECD (2018), Effective Teacher Policies: Insights from PISA, PISA, OECD Publishing, Paris, 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264301603-en. 
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2 ארצות הברית

2 אלברטה )קנדה(

-2 צ'ילה

קולומביה

דרום אפריקה

2 טורקיה

1 איחוד האמירויות

רוסיה

3 אנגליה

ערב הסעודית

2 אוסטרליה

הונגריה

-2 מקסיקו

איסלנד

OECD-ממוצע מדינות ה

בולגריה

סלובניה

-1 פינלנד

ניו זילנד

סלובקיה

-2 ישראל

-3 ברזיל

דנמרק

1 מלטה

צ'כיה

1 בלגיה פלמית

-2 אסטוניה

-2 לטביה

בלגיה 

שבדיה

-1 ספרד

קוריאה

-1 אוסטריה

הולנד

ליטא

-2 קרואטיה

וייטנאם

יפן

-3 פורטוגל

-1 סינגפור

-1 גאורגיה

-2 צרפת

1 נורבגיה

-1 איטליה

-2 רומניה

-2 קזחסטן

-4 בואנוס איירס )ארגנטינה(

10 15 20 25 30

מוריםבראשיתדרכם מוריםותיקים

לשיעורהמוריםהבדלשלממשביןשיעורהמוריםבראשיתדרכםנמצאבישראלכמוכןלא

 הוותיקיםהמופניםלבתיספרעתיריתלמידיםמרקעמוחלש.

 הוראהההפחתת עומס  .16.2

תמודדטוביותרעםאתגריחדשיםבמקצועלהעשויהלסייעלמוריםהוראהההפחתתעומס

ו התפקיד עם הנלוות הילאהמטלות מטלותדברו. לביצוע יותר רב זמן להם לפנות עשוי

ש ופעילויות הממצאים לפי מקדישים דרכם בראשית מורים מעמיתיהםלהן יותר רב זמן

והחזוןהביתספרי,הלימודיםתוכניתחיוניותלתפקודם,כגוןהיכרותעםהןהוותיקיםיותר,ו

והכנ שלתכנון ליוויה של פעילות תלמידיהם, של ומבחנים עבודות בדיקת שיעור, מערכי

בביתהספרומחוצהלו.פיתוחמקצועיוחניכהו/אוהשתתפותבפעילויותל

בשבוע פחות כשעתיים מלמדים דרכם בראשית מורים בישראל כי נראה ראשון במבט

22לעומת20)מעמיתיהםהוותיקיםיותר (.71 תרשיםו74 לוחשעותשבועיותבממוצע,

פערשלממשבהיקףשעותההוראההשבועיות.ביניהםלאנמצאOECD-בממוצעמדינותה

מוריםבראשית–בישראלהפערבהיקףשעותההוראהניכרבעיקרבבתיספרדובריערבית

 .בבתיספראלושעותשבועיותפחותמעמיתיהםהוותיקיםיותר3-כדרכםמלמדים

 מדינות ה כלל – בפילוח לפי ותק בהוראה)בשעות( היקף ההוראה השבועי : 71 תרשים



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .המוריםבראשיתדרכםהיקףשעותההוראההשבועישלממוצעמדינותמסודרותבסדריורדלפיההערה: 

I.4.12,תרשיםOECD (2019)מקור למידע: 
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ב מדינות: מוריםבראשיתדרכםמלמדיםפחות18-ישנהשונותרבהבין מדינותנמצאכי

כ על עומד הפער )ארגנטינה( איירס )בבואנוס ותיקים ממורים שבועיות,4-שעות שעות

ע ובברזיל כבפורטוגל 3-ל שעותשבועיות, וובלטביה, עלמקסיקו עומד 2אסטוניההפער

שבועיות בלפחותשעות ואילו ממורים10-(, יותר מלמדים הם כי נמצא אחרות מדינות

באלברטה)קנדה(,אוסטרליהוטורקיה,שעותשבועיות3-אנגליההפערעומדעלכבותיקים)

(.לפחותשעותשבועיות2הפערעומדעל

  לפי ותק בהוראה –( בשעות)השבועי ההוראה  : היקף74 לוח

 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

ק 
ת

ו

ה
א

ר
הו

ב
 

 21 20 20 20 דרכם בראשית מורים

 24 21 21 22 ותיקים מורים

 3- 1- 1- 2- פער

 קייםשבמרביתהמדינותובישראל ,עומסהוראהמופחתבקרבמוריםבראשיתדרכםבהן

ביטוי הדברבאלידי לאבהכרחבאותהמידהאםכילרובגםבעומסעבודהכוללמופחת,

עבכלהמדינות מוריםהעומסההוראהשלבהש,תסינגפורמניניוצאותדופןההמדינותם.

תיקיםיותראךעומסהעבודההכלליהשבועיתבהשוואהלמוריםובראשיתדרכםקטןבשע

ביןהיתרהםמקדישיםזמןרביותרמעמיתיהםהוותיקיםלתיקוןשכןשלהםגדולבשעתיים,

.קוריקולריות-חוץשלעבודותהתלמידיםולהשתתפותבפעילויות

בממוצעמדינותה בישראלוהן הן איןהבדלשלממשOECD-עםזאת, מוריםנמצאכי בין

תוךותלהוראה,צוהיקףהשעותהמוקהעבודהעומסמבחינתמוריםותיקיםלבראשיתדרכם

על הבקרה המורים. של הרקע ומשתני המשרה היאהיקף שמוריםבראשיתדרכםסיבה

בכללישראלרק,כךמועסקיםבחלקיותמשרהבשיעוריםגבוהיםיותרמעמיתיהםהוותיקים.

לעומתלפחותמשרה90%(מןהמוריםבראשיתדרכםמועסקיםבהיקףשל50%מחצית)

) רבעים שא76%כשלושה משרה בהיקף ואילו הוותיקים, המורים מן ינו( על 70%עולה

) כשליש )32%מועסקים כשמינית לעומת דרכם בראשית המורים מן המורים13%( מן )

ב דומה התמונה הקושיהוותיקים. מבחינת רבה חשיבות זה להיבט השפה. מגזרי שני

 בשימורמוריםבראשיתדרכםבבתיהספר.

 פעילויות ליווי .16.3

 ומקיפה, טובה לעתיד המורים שהכשרת לכלאפשר-איככל אותם תכין היא כי לצפות

שנ במהלך להם הצפויים הראשונותהיותהאתגרים במקצועם לכך ומעבר , לאתגריםגם

 ביתספר. והייחודייםלכל ההמשתנים OECD-בדוחשל כיבעתהשפורסם אחרונהנמצא

 האחד הואשהיבטים שלהן ובשוויוניות בהישגיהן הבולטות חינוך למערכות משותפים

מדיניותמוסדרתהמחייבתתקופהממושכתשלהתנסותבכיתהכחלקמתהליךההכשרה

ההוראה פעילויות,שלפרחי ו/או מאפשרות68למורים.ופעילויותחניכהוהדרכהליווי הללו

לגשרולחברביןתיאוריהופרקטיקהבהקשרביתספריבראשיתהקריירה.לפעילויותליווי,

 ובוכך רבה, משמעות חניכה, לפעילויות המוריםעיקרגם בהכשרת הפרקטיקום כאשר

 בהיקפו. בפעמצומצם עללהשתתפות השלכות ליווי ילויות ההוראה מערכיאיכות )פיתוח

התאמת שאלות, לשאילת מיטביות בפרקטיקות שימוש כיתה, ניהול מיטביים, שיעור

לצ בכיתה בכיתה(ופעילויות לימודית אווירה על שמירה התלמידים, הישגיורכי על

תפובפעילויותליוויבראשיתדרכםתכימוריםשהשנמצא2013מחקרטאליסבתלמידים.ה

 למורים חונכים לשמש יותר נטו הקריירהאחריםבהוראה של יותר מתקדמים בשלבים

בותפקידהמוריםמתהפך.שמקצועימתמשךפיתוחקיומושלמעגלעלשמעידמה,שלהם
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ההגדרהבמחקרטאליס מורים,תוכניותהן"פעילויותליווי"2018,69עלפי רשמיותלליווי

ההוראהבמקצועהראשונהםבעיקרלמוריםחדשיםבהוראהשזושנת לאחרקבלתרישיון

כללגםעניינן.פעילויותליווי:פיקוחעלידימנהל,חניכהעלידימורהמנוסהועוד(לדוגמה)

כדילתמוךבמוריםבעליניסיוןבהוראהביתהספרהפעילויותהלארשמיותשנערכותעלידי

ראשונה)עבודתעמיתיםעםמוריםחדשיםבביתהספר,בפעםהביתהספרשהחלולעבודב

כפישיתוארלהלן,מדיווחיהמנהליםוהמוריםבישראל70ספרהנחיותלמוריםחדשיםועוד(.

שמיועדותעולה רשמיות, פעילויותליווי אשונהבמקצוע,לכתחילהלמוריםבשנתםהרמכי

ותקבהוראהאךחדשיםבביתהספרשהםמוצעותגםלמורים )ותקשליותרמשנהבעלי

על.אחת( נוסף מוצעות אלו פעילויות רשמיות לא ליווי המוריםהפעילויות לכלל מוצעות

ללמודמכךאפשר.שאינםכאלהמקצועוביןבחדשיםשהםבין–שהחלולעבודבביתהספר

 ובפרט ליווי, לפעילויות מייחסים החשיבותשמנהלים זההרשמיות.לפעילויותעל בהקשר

בושבביתהספריחסיתראוילצייןכימוריםבראשיתדרכםמתאפייניםבשיעורהתמדהנמוך

 הם שיעור לצד מלמדים יחסית גבוה ליווי71ניידות,של בפעילויות לשלבם שישמקום כך

ההוראה.במקצועהראשונהםבביתהספרהקולטגםאםאיןמדוברבשנת

 דיווחי מנהלים

בביתספרםלמוריםחדשיםהליוויתוכניותמנהליםעלאודותהיצעהנשאלובמחקרטאליס

–בביתהספרחדשיםבהוראהאבלבעליותקשהםוביןבמקצועהראשונהשזושנתםבין–

השתתפותבפעילויות תוךהבחנהבין עלהשתתפותםבפעילויותליווי, מוריםנשאלו ואילו

בשנ אלו תם במקצועהראשונה הנוכחי בביתהספר ליווי השתתפותבפעילויות שהםלבין

דיווחימנהליםודיווחימוריםעלוליםלה בומלמדים בדלאלומאלוי.עלכןחשובלהדגישכי

והמקוםבנקודת מנהליםמתאריםאתרהםמתאשהזמן נגישותההיצעוהים: פעילויותשל

את מתארים מורים ואילו הסקר, ביצוע לשנת נכון קרי בהווה, הנוכחי הספר בבית הליווי

 בפעילויות ואלהשתתפותם באו הנוכחישעת לביתהספר בהווה,הצטרפו דווקא לאו אך

לאודווקאבביתהספרהנוכחיוסבירשבעבר)רקאך,מוריםשנעשועתבאו,בעבר(שתכןי)י

סגלכללאייתכןשכמוכן,מורהשזושנתוהראשונהבמקצועמתייחסלביתהספרהנוכחי(.

שלההוראה קיומן על שהפעילויותמירק)בהןלהשתתףדדמעּואוליוויפעילויותיודע

התאמה,צורך,אומגבלת,תקציבמשיקולי,המנהליםלתפיסת,ןלהעבורואונזקקרלוונטיות

אךרקחלקם,ומוצעתלהםמוריםכללהמובאתלידיעתתכןכיפעילותי,ולחלופיןי(כוחאדם

בה.השתתףמעונייניםאויכוליםל

                                                           
69
,כךשפעילויותאלו2013ששימשובמחקרשלההגדרותהרחבההן2018הגדרות"פעילויותליווי"במחקר

מוגבלותרקלתמיכהבמוריםהחדשיםבמקצוע,קרימוריםבשנתםהראשונהבמקצועההוראה,אלאגםאינן
לתמיכהבמוריםמנוסיםאבלחדשיםבביתהספר.

70
מקומושלהליוויבפיתוחהמקצועישלעלמחיםולעובדיהוראהחדשיםולהרחבהעלהחונכותוהליווילמת

מוריםאלוראובאתרמשרדהחינוך:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/Honhim/ 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/PituachMiktzoai/achareyHitmachut.htm 
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=120וכןחוזרמנכ"לבנושא:

חלק למקצוע לכניסתם הראשונות השנים בשלוש למורים הליווי פעילויות של בהרחבה לראות אפשר
שלמוריםבשלבהכניסהלהוראה.לקידוםקליטהמיטביתמפעולות

71
 מוריםבראשיתדרכםבביתהספר יחסית)שהםשיעורההתמדהשל נמוך עד2000שניםבמלמדיםבו

60%-עדכ55%-כ2018 וזאתשללמדבשנהנתונהבביתהספרמהםהמשיכו בשנהקודמת, לימדו בו
כ )שיעורמ85%-לעומת יחסית גבוה דרכם בראשית מורים של הניידות שיעור ואילו המורים(, כלל קרב

.מהשיעורבקרבכללהמורים(3המוריםבראשיתדרכםשעברוללמדבמוסדאחרבשנההעוקבתגבוהפי
.פרסומיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהמקור:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/Honhim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/PituachMiktzoai/achareyHitmachut.htm
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=120
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/ThanimPedagogim/TarbutHaklita/PrasKlitaMeitavitAv.htm
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%96%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-2018-2000.aspx
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 כי עולה המנהלים למדיווחי ליוויהנגישות בפעילויות רשמיות הספרלא יותרבתי רבה

 ליווילבהשוואה כךפעילויות ,רשמיות. ב79%בישראל, כי דיווחו ספרמהמנהלים םבית

ומתקיימ תוכניותת לעומת רשמיות, לא ב66%ליווי כי שדיווחו ספרמהמנהלים םבית

פעילויותכללהספרלאמתקיימותמבתי6%-ב.(75 לוח) רשמיותפעילויותליווימתקיימות

שהשתתפובמחקר,אףכיבשיעוריםOECD-תמונהדומהנמצאהגםבממוצעמדינותה.ליווי

 יותר: 74%נמוכים הספרממנהלי בבתי כי ספרדיווחו בית מתקיימת לאתוכניתם ליווי

רשמיות,פעילויותליווימתקיימותםביתספרמהמנהליםשדיווחוכיב54%לעומת,רשמית

פעריםגדוליםהבחיןבלאפשר.פעילויותליווילאמתקיימותכללבתיהספרמ13%-בכואילו

המדינות .בין הספר שיעורבתי בהםלאמתקיימותשבחלקן פעילויותליווי הואאפסיכלל

וסינגפור( )סין( זילנד,שנגחאי ניו הולנד, בלגיההפלמית, ובחלקןהאחרשיעורם)אנגליה, ,

)ברזיל,גאורגיהוהונגריה(.יותרו40%עומדעל

בבית למורים חדשים  פעילויות ליווי של נגישותשיעורי המנהלים שדיווחו על : 75 לוח
 ספרם

 המוצעתסוג פעילות הליווי 
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 70% 64% 54% 66% למורים חדשים רשמיותפעילויות ליווי 

המוצעות רק למורים  רשמיותפעילויות ליווי 

 בראשית דרכם 
32% 20% 28% 41% 

למורים שהחלו לעבוד  לא רשמיותפעילויות ליווי 
  בבית הספר

79% 74% 83% 69% 

 10% 5% 13% 6%  לא מוצעות פעילויות ליווי בבית הספר

 פעילויות הבישראל הליווי וארשמיות בשנתםמנם בהוראה, חדשים למורים מיועדות

 כי נמצא אך במקצוע, מבתיכבהראשונה מחצית מתקיימותשהספר פעילויות הליוויבהם

) 32%הרשמיות 66%מתוך הן( ורקמוצעות אך במחציתבלמוריםחדשים ואילו מקצוע,

הליוויהרשמיותמוצעותלכלהמוריםשהחלולעבודבביתפעילויותהספרהאחרתשלבתי

.שאינםכאלההוראהוביןבמקצועההםחדשיםשספר,ביןה

פנים עברית-במבט דוברי ספר בבתי השפה. מגזרי שני בין הבדל נמצא כשניישראלי

שיעורגבוהיותרו,תלמוריםוליווירשמיפעילויותדיווחועלקיום(64%)מהמנהליםשלישים

דיווחועלקיוםפעילויותליווילארשמיות.לעומתזאת,בבתיספרדוברי(83%שלמנהלים)

.בבתיספר70%-ערביתשיעוריהדיווחעלשניסוגיפעילויותהליוויהיודומים,ועמדועלכ

המציעיםפעילויותליווירשמיותרקלמוריםבראשיתדרכםדובריערבית,שיעורבתיהספר

5%-(.עלפידיווחיהמנהלים,רקבכ28%בהשוואהלבתיספרדובריעברית)גבוה(41%)

(10%שיעורכפול)בתיספרדובריעבריתלאמתקיימותפעילויותליווי,וזאתלעומתתוךמ

ערבית.דובריבתיספרב

 מוריםדיווחי 

 נתמקד מוריםבדיווחיתחילה בפעילויות להשתתפות הראשונה  םבשנתליוויהנוגעים

םבשנתליוויפעילויותבמןהמוריםהשתתפו43%בכללישראל.(76 לוח)ההוראהבמקצוע 

כמעט–מהמוריםלאהשתתפובפעילויותליוויכלל(57%)וכנגזרמכך:במקצועהראשונה

)כולם רשמיות ליווי ו41%בפעילויות כמחציתם( גם בפעילויות )ליווי רשמיות .(23%לא

שיעור בשנזההשתתפותכללי )במקצועההראשונהבפעילויותליווי גבוה(43%בישראל

המקבילמעטב מדינותהבמהשיעור הואבהשתתפות.(38%)OECD-ממוצע עיקרהפער

) רשמיות ליווי ה33%בפעילויות מדינות OECD-בממוצע ואילו(בישראל41%לעומת ,

(.,בהתאמה23%-ו24%בפעילויותליווילארשמיותהשיעוריםדומים)
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 בפעילויותליווירשמיות57%המוריםבראשיתדרכם)מממחציתיותרבישראל, (השתתפו

)ההוראהבמקצועהראשונהםבשנת המוריםהוותיקים כשלישמן לעומתרק 35%, מה(,

במוריםבבתיספרהואפעילויותאלונפוצותיותרבשניםהאחרונות.מקורהפערכימעידש

מןהמוריםהוותיקיםדיווחועל31%מןהמוריםבראשיתדרכםלעומת60%)דובריעברית

לאבהשתתפות( אך ספר, ערביתבתי בהתאמה(48%-ו46%)דוברי אין, לעומתזאת, .

ניכרהב דל ישראל ההשתיבשיעורבכלל )תפות דרכם בראשית מורים ו25%של מורים(

) 23%ותיקים רשמיות( לא ליווי בפעילויות כי נמצא עברית. דוברי ספר בהשוואהבבתי ,

ערבית, ספרדוברי בפעילויותלבתי לארשמיותיותרמוריםבראשיתדרכםהשתתפו ליווי

ואילובבתיספרדובריערביתיותרמוריםותיקיםהשתתפו,בהתאמה(,14%לעומת22%)

.(,בהתאמה45%לעומת35%)בהן

הבדליםקטניםאךמובהקיםOECD-בממוצעמדינותה המוריםבראשיתדרכםנרשמו בין

פחותהשתתפובראשיתדרכםהוראהמוריםבמקצועהבשנההראשונה.למוריםהוותיקים

ליווי בפעילויות הוותיקים מעמיתיהם הן 31%)רשמיות, 34%לעומת בהתאמה( לאוהן,

22%)רשמיות בהתאמה(24%לעומת מכך., שיעור,כנגזר ליוויההשתתפות בפעילויות

כלשהן הבשנההראשונה נמוךהבמקצוע מוריםבראשיתדרכםוראה בקרב (34%)יותר

 ותיקים למורים 39%)בהשוואה ממגמ–( הפוכה המצטיירתה כאמור)בישראלהמגמה

.(,בהתאמה39%לעומת57%

במקצוע ה הראשונה עילויות ליווי בשנהשתתפות בפשיעורי המורים שדיווחו על : 76 לוח
  לפי ותק בהוראההמורים ובפילוח  כלל – הוראהה

 המורים סוג פעילות הליווי המוצעת ופילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

השתתפות בפעילויות ליווי 

 רשמיות

 48% 38% 33% 41% כלל המורים   

 46% 60% 31% 57% מורים בראשית דרכם

 48% 31% 34% 35% מורים ותיקים

השתתפות בפעילויות ליווי 

 לא רשמיות

 43% 16% 24% 23% כלל המורים   

 35% 22% 22% 25% דרכםמורים בראשית 

 45% 14% 24% 23% מורים ותיקים

 לא השתתף בפעילויות ליווי

 43% 62% 62% 57% כלל המורים   

 45% 43% 66% 43% מורים בראשית דרכם

 43% 68% 61% 61% מורים ותיקים

,(77 לוח)מלמדיםהם בו שבבית הספר הנוכחי בנוגעלהשתתפותמוריםבפעילויותליווי

 ישראל 41%בכלל המוריםהשתתפו במן בביתהספר ליווי מכךנוכחיהפעילויות )וכנגזר

עילויותליוויפביחסיתבשיעוריםדומים–מהמוריםלאהשתתפובפעילויותליוויכלל(59%

) )32%רשמיות רשמיות ולא 29%( (. שיעור השתתפות בבזה ליווי הספריבפעילויות ת

 שבו OECD-ממוצעמדינותהשיעורהמקבילבדומהל(41%בישראל)מלמדיםהםהנוכחי

OECD-בממוצעמדינותהבמעטבפילוחלפיסוגפעילויותהליווינרשםשיעורגבוה.(42%)

ואילובפעילויותהליוויהרשמיותבישראל29%לעומת35%בפעילויותליווילארשמיות) ,)

,בהתאמה(.32%לעומת29%יחסית)דומיםהשיעורים

 רשמיות42%המוריםבראשיתדרכם)מכמעטמחציתבישראל, בפעילויותליווי (השתתפו

 שבביתהספרהנוכחי ה,מלמדיםהםבו (.28%מוריםהוותיקים)לעומתפחותמשלישמן

עברית ספרדוברי בהתאמה(24%לעומת43%)מקורהפערבמוריםבבתי מוריםלאבו,

.לעומתזאתאיןהבדלניכרבשיעור,בהתאמה(39%לעומת41%)דובריערביתבבתיספר

לארשמיות מוריםבראשיתדרכם)ההשתתפותבפעילויותליווי ותיקים31%בין למורים )
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(28%) כפי בנפרדלראותאפשרש, שפה מגזר בכל )גם ספר בבתי עברית: 32%דוברי

.,בהתאמה(25%לעומת26%דובריערבית:בבתיספר;,בהתאמה30%לעומת

מלמדים,הםבושבביתהספרהנוכחי.נרשמוהבדליםקטניםיותרOECD-בממוצעמדינותה

36%)רשמיותהן,קיםבפעילויותליווימוריםבראשיתדרכםהשתתפויותרמעמיתיהםהוותי

שיעור,כנגזרמכך.,בהתאמה(34%לעומת39%)הןלארשמיותו,בהתאמה(28%לעומת

 ליוויההשתתפות בפעילויות הנוכחי הספר בבית הן שבאשר מלמדים הם בקרבגבוהבו

בהשוואהלמוריםותיקים)49%)מוריםבראשיתדרכם בישראלמגמהלדומהב–(40%(

.(,בהתאמה38%לעומת48%)

 – השתתפות בפעילויות ליווי בבית הספר הנוכחישיעורי המורים שדיווחו על : 77 לוח
  ותק בהוראה לפי

 המורים סוג פעילות הליווי המוצעת ופילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

השתתפות בפעילויות ליווי 

 רשמיות

 40% 29% 29% 32% כלל המורים   

 41% 43% 36% 42% מורים בראשית דרכם

 39% 24% 28% 28% מורים ותיקים

השתתפות בפעילויות ליווי 

 לא רשמיות

 25% 30% 35% 29% כלל המורים   

 26% 32% 39% 31% מורים בראשית דרכם

 25% 30% 34% 28% מורים ותיקים

 לא השתתף בפעילויות ליווי

 58% 60% 58% 59% כלל המורים   

 57% 50% 51% 52% מורים בראשית דרכם

 58% 63% 60% 62% מורים ותיקים

כשהתחילו לעבוד בבית הספר בלויהליווישקהאמצעיםשהיוחלקמהמוריםנשאלוגםעל

או/והמנהלעםמתוכננותפגישותלרובכללואלובישראל,פעילויות72.(72 תרשים)הנוכחי

-מיותרמעט)פניםאלפניםקורסים/השתלמויותאודםימצהדרכהאומנוסיםמוריםעם

(כךעלדיווחומהמורים80% גםנפוצות. עםבצוותהוראה,במעטפחותהבמידהכיאף,

דיווחוחותפאףוהמוריםמכמחצית(.61%)מנהלתיתכלליתוהיכרות(74%)מנוסיםמורים

מוריםעםפעולהשיתוף/רישותאו(49%)מקווניםקורסים/השתלמויותכללוהליווישפעולות

השתתפותכגון)מקוונותפעילויותעלדיווחומהמוריםשלישכרק.(42%)אחריםחדשים

בקהילות של מוריםוירטואליות 33%)תיעודיומני/תלקיטיםועל( (. בעומסהפחתהעל

בעבורמרביתפעילויותהליווישיעוריהדיווחהיו(.22%)מהמוריםרבעכרקוווחידהוראהה

ובעיקרהוראהבצוותעםמוריםOECD-ממוצעמדינותהבהשוואהלגבוהיםיותרבישראל ,

בהתאמה(45%לעומת74%)מנוסים , 49%)השתתפותבהשתלמויותוקורסיםמקוונים,

פניםאלפנים,בהתאמה(23%לעומת ,בהתאמה(64%לעומת81%)או וכן השתתפות,

למעשה,ישראל.,בהתאמה(20%לעומת33%)בפעילויותמקוונותכגוןקהילותוירטואליות

שתתפותבפעילויותליווימקוונותהרים,שיעוריהבהן,עלפידיווחיהמושהמדינותנמניתעם

– וירטואליות קהילות או –קורסים/השתלמויות מאוד, גבוהים קזחסטן,וזאת ברזיל, לצד

לעומת.טאיוואןווייטנאם,קוריאה,רוסיה,שנגחאי)סין(,טורקיה,איחודהאמירויותהערביות

לעומת42%)פעולהעםמוריםחדשיםזאת,בישראלפחותמוריםדיווחועלרישותושיתוף

פעילויותשלמדינותנרשםשיעורנמוךמבישראל5-ברק.(OECD-בממוצעמדינותה61%

 אחרים: מורים עם פעולה שיתוף הכוללות )ליווי 40%ספרד )(, בולגריה38%איסלנד ,)

(.28%(ופורטוגל)29%(,שבדיה)36%)

                                                           
72
בביתהספרהנוכחי,אם השתתפובפעילויותליווי כי פעילויותרשמיותבהדיווחמוגבלרקלמוריםשדיווחו

למוריםחדששבתיספרואשרמלמדיםבלארשמיות,בפעילויותואם ,לפייםמתקיימותבהםפעילויותליווי
 .דיווחיהמנהלים
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היו חלק מפעילויות הליווי  הבאיםשיעורי המורים שדיווחו כי האמצעים : 72 תרשים
 כשהתחילו לעבוד בבית הספר הנוכחי שקיבלו

 I.4.42,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

פנים (78 לוח)ישראלי-במבט מהליווי חלק שהיו האמצעים על הדיווח שיעורי שקיבלו,

בתיבגבוהיםהרבהיותרבקרבמוריםעלפירובהיוכשהתחילולעבודבביתהספרהנוכחי

דוברי ספר לערבית עבריתבהשוואה דוברי ספר ביותר.בתי והניכרים הגדולים הפערים

בבתיספרדוברי75%נרשמובהשתתפותבפעילויותליוויהכוללותתלקיטיםויומניתיעוד)

,14%לעומת61%עבודה)הבבתיספרדובריעברית(,הפחתתעומס24%ערביתלעומת

בהתאמה( אחרי, חדשים מורים עם פעולה )שיתוף 74%ם בהתאמה(35%לעומת ,

בשארהאמצעיםשנכללובפעילויותליווי,בהתאמה(.29%לעומת54%ותמקוונות)ופעילוי

 20%-כעד10%שלפעריםנרשמו . דיווחדומיםלעומתזאת, השפהשיעורי מגזרי בשני

ל בנוגע ש.מנוסיםמוריםעםבצוותהוראהנרשמו הייתכן הללפערים השפהו מגזרי בין

באמצעיםהנכלליםממשייםלהבדליםופחותלהבדליםבדגמיההשבההשוניםבעיקרנוגעים

יותהליווי.בפעילו

 שקיבלוהליווי היו חלק מפעילויות  הבאיםשיעורי המורים שדיווחו כי האמצעים : 78 לוח
 בבית הספר הנוכחיכשהתחילו לעבוד 

 האמצעי
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 91% 81% 71% 82% הדרכה מצד המנהל ו/או מצד מורים מנוסים

 94% 80% 79% 82% עם המנהל ו/או עם מורים מנוסים פגישות מתוכננות

 98% 78% 64% 81% השתלמויות/קורסים פנים אל פנים 

 72% 74% 45% 74% הוראה בצוות עם מורים מנוסים 

 73% 59% 63% 61% היכרות כללית/מנהלית 

 67% 45% 23% 49% השתלמויות/קורסים מקוונים 

 74% 35% 61% 42% רישות /שיתוף פעולה עם מורים חדשים אחרים 

 54% 29% 20% 33% ת )השתתפות בקהילות וירטואליות(פעילויות מקוונו

 75% 24% 36% 33% תלקיטים )פורטפוליו(/יומני תיעוד 

 61% 14% 21% 22% הפחתת עומס ההוראה 
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) הליווי פעילויות סוגי מרבית בעבור בישראל, כי לציין לסוגיהןלמעטחשוב ,השתלמויות

הספריהמנהליםעלקיוםהפעילותבביתדיווח,(וכןתלקיטים/יומניתיעודפעילויותמקוונות

73.30%-עדכ15%-כהפעריםעומדיםעלוגבוהיםמדיווחיהמוריםעלהשתתפותבהם,

פילוח המוריםשלבישראל, דיווחי בביתהספרהנוכחי בפעילויותליווי ותקשהשתתפו לפי

שאמצעיםשוניםנכלליםבמידהשונהבפעילויותליווילמוריםבראשיתדרכם,ראהבהוראהמ

לצ מענה לתת כדי וזאת ותיקים, למורים ליווי לפעילויות בהםובהשוואה ולתמוך .רכיהם

עברית.ה דוברי ספר בבתי רק נמצאו מובהקים יותר74בדלים גבוהים מוריםשיעורים של

דיווחוכיכשהתחילולעבודבביתהספר(בהשוואהלמוריםותיקים,12%-בראשיתדרכם)ב

הניסיוןלנוכחממצאזהמובן.קיבלושחלקמןמהליוויהייתההיכרותכללית/מנהלתיתהנוכחי

נדרשמהםלהכירמקרכרותיהרביותרוהה מנהלה)אףכי בושלמוריםותיקיםעםנושאי

גםדיווחוכישלמוריםבראשיתדרכםשיעוריםגבוהיםיותר.היבטיםייחודייםלביתהספר(

 מורהמנוסה)פערשלאמצעיםכגון ו/או השתלמויות/קורסים18%הדרכהמצדמנהל או )

כשהתחילולעבודבביתהספרקיבלושנכללובפעילויותהליווי(9%פניםאלפנים)פערשל

יכוליםלסייעבידימוריםבראשיתדרכםבהקשריםכללייםשלהוראה,הנוכחי.אמצעיםאלו

 ובהקשרים הקולט, הספר בית של למוריםייחודיים אופייניים אתגרים עם בהתמודדות

מפעילויותשחלק,מהגםידווחועלכךחדשים,ועלכןאךצפוישיותרמוריםבראשיתדרכם

 .רווחותיותרבשניםהאחרונותואל

 השתתפות בפעילויות ליווי לבין תחושת שביעות רצון וחוללות עצמיתעל: קשר בין -מבט

 אפשרי קשר על לעמוד ניסו טאליס במחקר ליוויבין בפעילויות )משתנההשתתפות

)משתניםמוסברים/תלויים(,תוךושביעותהרצוןמסביר/בלתיתלוי(לביןתחושתהמסוגלות

 בהוראה(. ותק מגדר, )כגון מורים של רקע מאפייני על רקבקרה כי נמצא בישראל

השתתפותבפעילויותליוויבשנההראשונהלהוראהתורמתלתחושתחוללותעצמיתגבוהה

וכןבממוצעבמחקרמדינותשהשתתפוהתוךמרבותביותר)אךלאקשורהלשביעותרצון(.

,קשורההןכאחדרשמיותולארשמיותנמצאכיהשתתפותבפעילויותליווי,OECD-מדינותה

והן יותר גבוהה רצון אלולשביעות חיוביים קשרים יותר. גבוהה עצמית חוללות לתחושת

 שבו הנוכחי הספר בבית ליווי בפעילויות להשתתפות בנוגע הן נמצאו מלמדיםהמורים

ב)במרביתהמד וב38-ינות: רצון עםשביעות חיובי קשר נמצא נמצא24-מדינות מדינות

קשרעםתחושתמסוגלות(והןבנוגעלהשתתפותבפעילויותליוויבשנההראשונהלהוראה

מדינותנמצאקשר11-מדינותנמצאקשרחיוביעםשביעותרצוןוב12-)במיעוטהמדינות:ב

ישהממצאיםמכלולעםתחושתמסוגלות(. כי בביתליווילפעילויותיותררבמשקלמעיד

                                                           
73
מהאמצעיםנכ אילו למוריםבביתהמנהליםנשאלו אפשרויותלליםבתכניותהליווי הספרהזהכאשראותן

אותוסולםתשובות.עלהוצגובפניהן,
74
בבתיספרדובריערביתנמצאוהבדליםיחסיתגדולים,בנוגעלמיעוטהאמצעיםשנכללובפעילויותליווי,אך

 כך סטטיסטית. מובהקות לכדי הגיעו לא אלו ,דרכםבראשיתמוריםשליותרגבוהיםשיעוריםהבדלים
מנהלתית/כלליתהיכרותהנוכחיהספרבביתלעבודכשהתחילוכידיווחובהשוואהלשיעורהמוריםהוותיקים,

על,ואילושיעוריםנמוכיםיותרשלמוריםבראשיתדרכםדיווחו(8%פער)קבלואותומהליווימןחלקתהיהי
מהממצאהפוך–(-8%שלפער)מנוסיםמוריםאו/והמנהלעםמתוכננותפגישותהליוויבפעילויותנכללוכי

האמצעיםלשניהמשותף(.-15%שלפער)מנוסיםמוריםעםבצוותהוראהוכן–עבריתדובריספרבבתי
ההוראהצוותעםליחסיםנוגעיםשהםהוא,ותיקיםמוריםשלליוויבפעילויותיותרשנפוצים,הללוהאחרונים

מוריםליווישבפעילויותכךהדרהשלמסוימתמידהישנהכימשקףהדברייתכןש.הספרבביתומנהלהבכיר
.הספרביתמנהלאתאו,הספרביתמצוותמנוסיםמוריםהמערביםלאמצעיםנחשפיםפחותדרכםבראשית

העבריתנרשמו גםבמגזרדוברי כאמוראינםמובהקיםסטטיסטית. גדולים, אףכי פעריםאלו, כך, כךאו
בעיקרשיעוריםגבוהיםיותרשלמוריםבראשיתדרכםשדיווחושפעילויות–בעבוראמצעיםנוספיםפערים

פער)הוראהעומסהפחתת(,8%שלפער)וסיםעםהמנהלו/אועםמוריםמנמתוכננתפגישותהליווינכללו
7% 5%פער)אחריםחדשיםמוריםעםפעולהשיתוף(, בקהילההשתתפותןוכגמקוונותופעילויות(

אשרגםהםאינםמובהקים.–(5%פער)וירטואלית
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שבוהנוכחיהספר מלמדיםהמורים הראשונה,ההוראהבשנתליווילפעילויותבהשוואה,

קשריםלבהשוואהיותרחזקיםהמוריםשלרצוןהשביעותלביןליוויפעילויותביןושהקשרים

.העצמיתהחוללותתחושתבינןלבין

 הנחיה .16.4

אישצוותשבמהלכןבביתהספרהסדורמערךהפעילויותמשמעה"הנחיהבמחקרטאליס"

נחיההפעולותהמנוסהפחות.עםמורהמנוסה)מורה,רכזמקצוע,מדריךביתספרי(מנחה

שיחות בשיעור, צפייה בעקבות הנחיה במערכת, הקבועות צוות בישיבות הנחיה נמנות

רוב.אישיותועוד .מערךההנחיהחלקאינטגרלימןההוראהפעילותהנחיהנחשבתעלפי

רקמוריםחדשיםב רקמוריםבראשיתדרכם, לכלול המוריםביתהספרעשוי אתכלל או

הספר. ההנחיהאיכותשלחיוביתהשפעהקיימתכיעולההמקצועיתהספרותמןבבית

חזקקשר) מתוןקשר)ההנחיהוהיקף( בבהמונחההמורהתפקודעל( על,כיתהעבודתו

.תלמידיוהישגיעלוכןשלוההוראהכישורי

 מנהליםדיווחי 

המנהלים פעילויות קיום על ספרםהנחיהנשאלו (79 לוח)בבית בישראל, מבתי92%.

,(14%)ההוראהבמקצועהראשונהםבשנתרקלמוריםאם,הנחיהפעילויותמקיימיםהספר

(.62%)ביתהספרבהמוריםלכלואם(,15%)ביתהספרבלעבודשהחלורקלמוריםאם

–(64%קבכשנישלישיםמבתיהספר)פעילותהנחיהמוצעתרOECD-מדינותהממוצעב

 נמוך שיעור המקביל מהשיעור ניכרת במידה בישראל. לכך לב לשים השכדאי -במדינות

OECD פעילויות המציעים הספר בתי הנחיהשיעור בשנתבלעדיתהניתנות םלמורים

 הראשונה )במקצוע מ26%ההוראה כפול כמעט )שיעורם( בישראל14%בישראל אך ,)

 פעילות ניכרת במידה הספרהנחיההגבוהה בבית המורים לכלל לעומת62%)הזמינה

בשכיחותבישראלהשפהמגזרישניביןניכריםיםהבדל.עודנמצאכיאין,בהתאמה(18%

.למוריםהנחיההפעילויות

 למורים בבית הספר הנוכחי  הנחיהקיום פעילויות שיעורי המנהלים שדיווחו על : 79 לוח

 פעילויות ההנחיה
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

רק למורים שזוהי שנת  הנחיהקיימות פעילויות 
 ההוראה הראשונה שלהם

14% 26% 15% 12% 

רק למורים שהחלו לעבוד  הנחיהקיימות פעילויות 

 בבית הספר
15% 19% 17% 12% 

 67% 60% 18% 62% לכל המורים בבית הספר הנחיהקיימות פעילויות 

 9% 8% 36% 8% כיום לא ניתנת הנחיה למורים בבית הספר

 טאליס במחקר המדינותשהשתתפו כלל קיימתשונותרבהביןנמצא2018במבטעל כי

ארה"ב,סין,ובהןמאודבהןנפוצותההנחיהשפעילויותהמדינותעםנמניתישראלמדינות.ה

מהמנהליםדיווחוכיבבתי5%-פחותמ:במדינותאלו)שנגחאי(,סינגפור,קזחסטןואנגליה

מהמנהליםבאוסטריה,ערב65%-מיותר,םלמורים.לעומתלאניתנתהנחיההספרשלהם

אלודינותסאיירס)ארגנטינה(דיווחועלכך,כלומרבמהסעודית,פינלנד,לטביה,צ'ילהובואנו

 פעילויותהנחיהאינןנפוצותכללועיקר.

 הנחיה פעילויות מתקיימות ספרם בבית כי שדיווחו המנהלים שהםנשאלו החשיבות על

בקידוםהנחיהלפעילותרבהחשיבותוייחסשיחסיםלפעילויותאלו.להלןשיעוריהמנהליםמי

לאחשובהאפשרויותתשובה:"ארבעתוךמ"חשובהמאוד"ושבחרהמנהלים,קרינתוןנושא

.(80 לוחו73 תרשים)"חשובהמאוד"ו""חשובהבמידתמה","לאחשובהבמיוחד",כלל
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בישראל מרביתמנהלי הספר, םהיבטיהלקידוםהנחיהחשיבותרבהלפעילויותייחסובתי

ה הם בעיקר תלמידים. ביצועי וכן וההוראה המורים איכות של רבהייחסושונים חשיבות

(ולתמיכהבהוראהשל90%-לשיפורהכישוריםהפדגוגייםשלהמורים)כהנחיהלפעילויות

חשיבותרבהלהנחיהבקידוםייחסומהם80%-כעד75%-כ.(85%פחות)מנוסיםמורים

וחיזו מורים של מקצועי ידע הרחבת מורים, בין פעולה שיתוף הנושאים: הזהותקשאר

 .תלמידיםההישגישיפורהמקצועיתשלהם,וכן

ולשיפור  לקידום חשובות הנחיה פעילויות כי שציינו המנהלים שיעורי :73 תרשים
 ההיבטים הבאים

 I.4.63,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

לקידו רבה במידה חשובה שהנחיה הנושאים מדרג דומהמככלל, המנהלים, לתפיסת ם,

ה מדינות ובממוצע OECD-בישראל . זאת, הלצד מדינות להבחיןאפשרOECD-בממוצע

במדרגברורביןקידוםנושאיםשונים)שיעורהמנהליםשייחסוחשיבותרבהלפעולותהנחיה

ידעהלהרחבתשיעורהמייחסיםלהחשיבותמכמעטפחותכפולמנוסיםבתמיכהבמורים

 של 77%–המורים 42%לעומת כי נראה בישראל ואילו בהתאמה(, המר, מנהליםבית

ללאהבדלניכרבין,עליהםנשאלושמייחסיםלפעולותהנחיהחשיבותבקידוםכלהנושאים

כן.(90%-עדכ75%-)כהנושאים ,שיעוריהמנהליםבישראלשמייחסיםחשיבותרבהכמו

וOECD-הרבהמהשיעוריםהמקביליםבממוצעמדינותהבלהנחיהגבוהים ניכריםהפערים,

 בכל שהםבעיקר במקצוע/ות המורים של הידע להרחבת הרבה החשיבות לייחוס הנוגע

) 74%מלמדים )42%לעומת תלמידים הישגי לשיפור בהתאמה(, 79%, ,54%לעומת

ו 67%לעומת89%הכישוריםהפדגוגייםשלמורים)לשיפורבהתאמה( בהתאמה(. ייתכן,

הגורםאםקרי,ההנחיהולמוקדהמנחיםבגורמיםמדינותביןלהבדליםזאתלייחסשאפשר

שמאאו,בכיתהוהוראהכלליתפדגוגיהבבעיקרמתמקדתוההנחיהותיקמורההואהמנחה

מרכז הוא המנחה בוההנחיהמקצועיהגורם הידעובסיסהתוכני-הפדגוגיידעמתמקדת

התלמידים.שללימודייםלקשייםקישורתוךהמורהשלהמקצועי

ולשיפור ההיבטים חשובות לקידום  הנחיההפעילויות  המנהלים שציינו כי ישיעור: 80 לוח
 הבאים

 חשיבות פעילויות הנחיה 
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

דוברי 

 עברית

דוברי 

 ערבית

 91% 88% 67% 89% לשיפור הכישורים הפדגוגיים של המורים

 86% 84% 77% 85% לתמיכה בהוראה של מורים פחות מנוסים

 84% 77% 65% 79% לשיפור שיתוף הפעולה של המורים עם עמיתיהם

 88% 75% 54% 79% לשיפור הישגי התלמידים

 80% 73% 56% 75% לחיזוק הזהות המקצועית של המורים

 77% 72% 42% 74% להרחבת הידע של המורים במקצוע/ות שמלמדים
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ישראלי,שיעורהמנהליםבבתיספרדובריערביתהמייחסיםחשיבותרבהמאוד-במבטפנים

לשיעורםבבתיבהשוואהבמעטלפעילויותהנחיהבקידוםמוריםובתיהספרדומהאוגבוה

עברית) דוברי (80 לוחספר בניכריםביםההבדל. לשיפורעיקר ייחוסחשיבותרבהמאוד

 תלמידים)פערשל מורים,13%הישגי שיתוףהפעולהבין ובמידהפחותהמכךלשיפור ,)

 (.7%המקצועית)פעריםשלםחיזוקזהותללהרחבתהידעשלהםו

 מוריםדיווחי 

 פעילויות של יחסית הגבוהה השכיחות אף ספרבהנחיהעל הרבהבתי והחשיבות

הםמנהליש מייחסים והתלמידים המורים קידום למען אלו –לפעילויות בישראל –בוודאי

) דרכם בראשית המורים מן כמחצית רק הוותיקים47%בישראל המורים מן וכשמינית )

דיווחיהםמונהלהםמנחהביתספרמיותב(משתתפיםבפעילויותהנחיהרש13%) ולפי ם,

וגבוהיםפישנייםויותרין,שיעוריםאליועד.(81 לוחו74 תרשים)ומסייעלהםבהםשתומך

ה מדינות בממוצע המקבילים )תשהשOECD-מהשיעורים במחקר ,5%-ו22%תפו

שיעוריםגבוהיםיותרשלמוריםותיקים ערביתנרשמו ספרדוברי בבתי שלפיבהתאמה(.

 )דיווחיהם מנחה מורה להם ,(20%מונה לשיעורם עבריתבהשוואה דוברי ספר בבתי

,ואילובשיעוריהמוריםבראשיתדרכםשמדווחיםכימונהלהםמורהמנחהאיןהבדל(10%)

 .(81 לוח)שלממשביןמגזריהשפה

בבית הספר  יש להם מורה מנחה שתומך בהםציינו כי ששיעורי המורים  :74 תרשים
 ותק בהוראה לפי – הנוכחי

 I.4.64טבלה,OECD (2019)מקור למידע: 

ותק  לפי – בבית הספר הנוכחי הנחיהבפעילויות  שיעורי המורים שהשתתפו: 81 לוח
 בהוראה 

 השתתפות בפעילויות הנחיה ופילוח
כלל 

 ישראל
ממוצע 
OECD 

דוברי 
 עברית

דוברי 
 ערבית

יש לי מורה מנחה שמונה 
 לתמוך בי

 26% 19% 9% 21% כלל המורים   

 45% 47% 22% 47% מורים בראשית דרכם

 20% 10% 5% 13% ותיקיםמורים 

אני מורה מנחה של מורה 
 אחד או יותר

 30% 27% 11% 28% כלל המורים   

 15% 12% 6% 13% מורים בראשית דרכם

 34% 32% 13% 32% מורים ותיקים
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המדינות משיעור(44)במרבית גבוה חונך להם שמונה דרכם בראשית המורים שיעור ,

עםזאתיחסית.דומיםהשיעורים(4)הוותיקיםשמונהלהםחונך,ובשארהמדינותהמורים

המוריםבראשיתדרכםשמונהלהםמנחהשחונך מדינותבשיעורי קיימתשונותגדולהבין

 )ארגנטינה(, איירס בבואנוס שכיחה איננה הנחיה בהם. ותומך באותם פינלנד,בצ'ילה,

ב באיטליה, בראשיתדרכםמהמורים10%עד5%ספרד)רקבסלובניהובליטא, כידיווחו

-סינגפור)כבשנגחאי)סין(ובניוזילנד,בבקזחסטן,הרבהיותרמונהלהםמנחה(,אךנפוצה

דיווחועלכך(.בראשיתדרכםמהמורים65%-מיותרעד55%

בישראללאחלשינוישלממשבשיעורהמורים2013-ו2018בהשוואהביןמחזוריהמחקר

מדינותנרשמהירידה)בעיקרבמזרח8-ב,לעומתזאת75שמונהלהםמנחהשתומךבהם.

ויפן סינגפור קוריאה, אלואסיה: במדינות כ. של ירידה ב10%-נרשמה ורק מדינות4-(,

כולן–צ'כיה,גאורגיה,פורטוגלושבדיה)נרשמהעלייהבשיעורהמוריםשמונהלהםמנחה

(.מנחהלהםהיהשמורים4%עד3%-כוךמאודשלנרשםבהןשיעורנמ2013-מדינותשב

ההנחיה לאיכות חשיבות נודעת לעיל, כאמור ההנחיה המנחה,. ממאפייני גם מושפעת

ניסולעמודלארקבמחקרטאליסהיכרותועםחזוןביתהספר.מניסיונובהוראהועיקרמוב

,בביתהספרבמסגרתתכנוןביתספריםעלשיעורהמוריםהמשמשיםמנחיםלמוריםאחרי

(.81 לוחאלאגםעלמאפייניהרקעשלהם,ובפרטניסיונםבהוראה) מרבעיותרבישראל,

מהם28%מהמורים) משמשיםמוריםמנחיםלמוריםאחרים, המורים32%כשליש)( מן )

המוריםבראשיתדרכם.שיעוריםאל13%תיקיםוכשמינית)הוו במידהניכרתגבוהיםו(מן

(משמשיםכמורים11%רקכתשיעית)–OECD-בממוצעמדינותההמקביליםמהשיעורים

) כשמינית מ13%מנחים, וכמחצית הוותיקים המורים מן בראשית6%)זה( המורים מן )

דרכם. גבוהה מנחים יהיו ותיקים שמורים ההסתברות כן, לאם בראשיתבהשוואה מורים

מורהבהשוואהלחהגבוההדרכם,ואילוההסתברותשלמורהבראשיתדרכוימונהמורהמנ

 ותיקים מורים של בשיעורם בהתחשב בקרבותיק. המורים, אפשרכלל הןלהעריך כי

בממוצעה והן על90%-כOECD-בישראל מהמוריםהמשמשיםמנחיםהםמוריםותיקים.

מהמוריםהמשמשיםמנחיםהםמוריםבראשיתדרכם,שהריבעיקר10%-פניומפתיעכיכ

נראהשישטעםבבחירהשלמערכותחינוך,בכלזאתו76פעילויותההנחיה.הםמיועדותל

)אחרים(יחסיתבמקצועכמנחיםלמוריםחדשיםהמוריםעצמםלשלבמוריםספראובתי

בראשיתדרכם,שכןהראשוניםיכוליםלחלוקמניסיונםהטריבהתמודדותעםאתגריהמקצוע

.בעבודתההוראהבשניםהראשונות

 של מורים צועיפיתוח מק .16.5

 פיתוח מקצועיהשתתפות בפעילות כלשהי ל

ב ב 10פרק כאמור מקצועיהעוסק המוריםפיתוח של הרקע מאפייני בבחינת ,(82 לוח),

שיעורהמשתתפיםבפעילויותל כי נמצא פיתוחמקצועיבישראל מוריםבגבוה בקרב מעט

הפערמקור.(94%מוריםבראשיתדרכם)בהשוואהל(97%ותיקים) במוריםבבתיהקטן

.OECD-צעמדינותהספרדובריעברית.תמונהדומהנרשמהגםבממו

  
                                                           

75
לפעילויותרשמיותבלבדבבתימצומצמתיותרומתייחסת2018-וזאתאףשההגדרהשלפעילויותהנחיהב

עלספר המדווחים המורים בשיעור ירידה צפויה הייתה ההגדרה מצמצום הנגזר פי על שלפחות כך ,
השתתפותבפעילויותהנחיה.

76
ובהממצא, הבישראל שמשמשיםOECD-מדינות דרכם בראשית מורים למאפייני בנוגע בדיקה מצריך ,

השתתםוהכשרתםמנחיםמבחינתהשכל , ייעודיותלמנהיגותאו ייחודיהיותםתפותבפעילויות רקע בעלי
שיכוליםלהסבירמדועעלאףהיעדרבתחוםהדעתאוהפדגוגיהועוד,שיכוליםלהעידעלכישוריםומיומנויות

לחלופין,ישלברראםמדוברבממצאהנגזרמפרשנותשלההיגדים..הניסיוןבהוראההםמשמשיםמנחים
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 ותק בהוראה לפי – פיתוח מקצועיתפו בפעילות כלשהי ל: שיעורי המורים שהשת82 לוח

 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 94% 94% 93% 94% מורים בראשית דרכם

 95% 97% 95% 97% מורים ותיקים

 פיתוח מקצועיהפעילויות לסוגי 

,שיעוריהמוריםהוותיקיםבישראלשדיווחופיתוחמקצועיסוגיהפעילויותלמחלקניכרבעבור

 בראשית המורים לשיעורי בהשוואה גבוה בהן השתתפו )כי (.83 לוחו75 תרשיםדרכם

המורים57%להשתתפותבקהילהמקצועיתשלמורים)נוגעבולטבעיקרבכלההדבר מן

 לעומת בהן השתתפו ספרות41%הוותיקים של בקריאה דרכם(, בראשית המורים מן

) 75%מקצועית בהשתלמויות/קו61%לעומת בהתאמה(, ), מקוונים לעומת55%רסים

פניםאלפנים)44% או בהתאמה( בהשתתפותבימי76%לעומת84%, וכן בהתאמה(, ,

) 59%עיון דרכם50%לעומת בראשית מורים של שיעורם לכך, בניגוד בהתאמה(. ,

מהמוריםהוותיקים(.24%לעומת31%יותר)בוהשהשתתפובתוכניתהסמכהפורמליתג

הבדלשלממשבשיעוריההשתתפותבישראללאנרשםפיתוחמקצועיבשארהפעילויותל

 בראשיתדרכם.למוריםביןמוריםותיקים

סוג  לפי – פיתוח מקצועישהשתתפו בפעילויות לבישראל שיעורי המורים  :75 תרשים
 ותק בהוראההוו פעילותה

 I.5.7,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

הפעריםקטנים,(83 לוח)OECD-מאודנרשמהגםבממוצעמדינותהדומהתמונה אףכי

 ותיבמרביתיותר. מורים של יותר גבוהים השתתפות שיעורי נרשמו קים,הפעילויות

ספרותמקצועית)פערשלתבקריאהפעריםניכריםבעיקר.בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם

ה8% מ(, בקהילה )שתתפות ימי5%קצועית ופעילות(, פנים אל פנים והשתלמויות עיון

בראשיתדרכםהשתתפום(.לעומתזאת,שיעורגבוהיותרשלמוריכלאחת4%-אחרת)כ

מנםמובהקיםאךו(.בשארהפעילויותההבדליםא9%שלבתוכניתהסמכהפורמלית)פער

-מגמהאחידהביןהמדינות.כך,ב(.בחלקמסוגיהפעילויותלאנמצאה2%-כקטניםמאוד)

עלהשתתפותבהדרכהדרכםמדינותשיעוריםגבוהיםיותרשלמוריםבראשית11 דיווחו

ב ואילו עצמית, התבוננות ו/או בהם וצפייה עמיתים שיעור9-של דווקא אחרות מדינות
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 גבוהיותר. בהן שסבירלהניחהמוריםהוותיקיםשהשתתפו ןשותנגינובעיםמהבדליםאלו

פיתוחסוגזהשלפעילותלניתןבמסגרתןשלרובשלפעילויותליוויופעילויותחניכהלמורים,

במקצועי זאת, לעומת על20-. דיווחו ותיקים מורים של יותר גבוהים שיעורים מדינות

דווקאשיעורהמוריםבלבדשמדינותאחרות4השתתפותבקהילותמקצועיות,לעומת בהן

ש דרכם יותר.בראשית גבוה בקהילות של32-בהשתתפו יותר גבוהים שיעורים מדינות

ב השתתפות על דיווחו דרכם בראשית תוכניתמורים לעומת פורמלית, מדינות3הסמכה

ש בלבד באחרות שהשתתפו הוותיקים המורים שיעור דווקא יותר.תוכניותבהן גבוה אלו

ש הדמיוןייתכן בתמונת משקף המדינות בין ובהנחיהפערים במדיניות דמיון לעודדהקווי

לתמוךבהם שנועדו ותקמסויםלהשתתףבפעילויותמסוימותלפיתוחמקצועי מוריםבעלי

 .םמולקד

שהשתתפו בפעילויות  OECD-ובממוצע מדינות השיעורי המורים בישראל : 83 לוח

 ותק בהוראהוהופעילות הסוג  לפי – לפיתוח מקצועי

 OECDממוצע  כלל ישראל סוג פעילויות לפיתוח מקצועי

 השתלמויות/קורסים פנים אל פנים
 75% 76% מורים בראשית דרכם

 76% 84% מורים ותיקים

 קריאת ספרות מקצועית
 66% 61% מורים בראשית דרכם

 74% 75% מורים ותיקים

 ימי עיון בנושא חינוך
 46% 50% מורים בראשית דרכם

 50% 59% ותיקיםמורים 

שתתפות בקהילה מקצועית של ה
 מורים

 36% 41% מורים בראשית דרכם

 41% 57% מורים ותיקים

 השתלמויות/קורסים מקוונים
 33% 44% מורים בראשית דרכם

 36% 55% מורים ותיקים

הדרכה של עמיתים וצפייה בהם 

 ו/או התבוננות עצמית

 45% 46% מורים בראשית דרכם

 43% 51% ותיקיםמורים 

 הסמכה פורמלית תוכנית
 22% 31% מורים בראשית דרכם

 13% 24% מורים ותיקים

 סיורים בבתי ספר אחרים
 24% 24% מורים בראשית דרכם

 26% 25% מורים ותיקים

בוריים סיורים בארגונים עסקיים / צי
 / מהמגזר השלישי ועמותות

 16% 14% מורים בראשית דרכם

 18% 15% ותיקיםמורים 

 אחר
 30% 29% מורים בראשית דרכם

 34% 31% מורים ותיקים

 פיתוח מקצועית לומאפיינים של פעילויות משמעותי

) דרכם בראשית מורים של דומים ו83%שיעורים ( ותיקשל )ימורים שתתפוה(81%ם

לב משמעותית מקצועיפעילות פעילופיתוח קרי , לטובהת שלהםשהשפיעה ההוראה על

.,וכןבכלאחדממגזריהשפהOECD-שיעוריםדומיםנרשמובממוצעמדינותה(.84 לוח)

 לטובה השפעה להשהייתה  מקצועי לפיתוח פעילות על שדיווחו: שיעורי המורים 84 לוח
 בהוראהותק  לפי – שלהם ההוראה על

 פילוח
כלל 

 ישראל

ממוצע 

OECD 

בתי"ס 
דוברי 

 עברית

בתי"ס 
דוברי 

 ערבית

 83% 83% 83% 83% מורים בראשית דרכם

 83% 80% 81% 81% מורים ותיקים
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הפעילויותהמשמעותיותהשלבחינ ותקבהוראהלמאפייני 76 תרשים)מוריםבפילוחלפי

85 לוחו בראשיתמעלה( ממורים יותר גבוהים בשיעורים ציינו בישראל ותיקים מורים כי

 ובעיקר מאפיינים, בתוכןמאפייניםדרכםמספר למיקוד הנחוץ,הנוגעים בתוכן מיקוד כגון

) המקצוע 73%להוראת לעומת זה מאפיין ציינו הוותיקים המורים המורים62%מן מן

,בהתאמה(והיות80%לעומת87%בראשיתדרכם(,הסתמכותעלידעקודםשלהמורה)

שיעוריםגבוהיםיותרשל80%לעומת86%הפעילותמובניתהיטב) כן, כמו בהתאמה(. ,

היבטיםחלקמןהגםפיתוחמקצועיקיםציינוכמאפייניםשלפעילויותמשמעותיותלמוריםותי

) בהוראה בחדשנות מיקוד דוגמת פעולה, ושיתוף פעילה למידה על התבססות 76%של

 ,בהתאמה(.82%לעומת87%,בהתאמה(ומתןהזדמנויותללמידהפעילה)69%לעומת

 פיתוח מקצועיל פעילויות לש הבאים המאפיינים שיעורי המורים שציינו את :76 תרשים
 ותק בהוראה לפי – שלהם ההוראה על שהשפיעו לטובה

 I.5.15,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

מוריםבראשיתיןבלכלהיותר2%שלנרשמופעריםקטניםבלבדOECD-הבממוצעמדינות

 לפיתוחלמוריםדרכם פעילויות של השונים המאפיינים על הדיווח בשיעורי יותר ותיקים

 הייתהשמקצועי ההוראהשלהם)להן (85 לוחהשפעהחיוביתעל . פעריםכאשר ,נמצאו

 היו הדיווח שיעורי ותמיד ותיקים, מורים בקרב יותר לעיתיםגבוהים לכדיהגיעו הפערים

מובהקותסטטיסטית.
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 המאפיינים את שציינו OECD-ובממוצע מדינות השיעורי המורים בישראל : 85 לוח

 מאפיין לפי – שלהם ההוראה על שהשפיעו לטובה מקצועי פיתוחל פעילויות לש הבאים
 ותק בהוראהלפי פעילות וה

 OECDממוצע  כלל ישראל מאפיין של פעילות משמעותית לפיתוח מקצועי

 תוכןמיקוד ב

היא התאימה לצורכי הפיתוח 

 המקצועי האישיים שלי

 78% 88% מורים בראשית דרכם

 78% 91% מורים ותיקים

 היא הסתמכה על הידע הקודם שלי
 89% 80% מורים בראשית דרכם

 91% 87% מורים ותיקים

 היא הייתה מובנית היטב
 76% 80% מורים בראשית דרכם

 76% 86% מורים ותיקים

היא התמקדה בתוכן הנחוץ 
 להוראת המקצועות שאני מלמד

 70% 62% מורים בראשית דרכם

 72% 73% מורים ותיקים

 למידה פעילה ושיתוף פעולההתבססות על 

ם לתרגל/לייש היא נתנה הזדמנויות
 ידע ורעיונות חדשים בכיתה שלי

 85% 86% מורים בראשית דרכם

 86% 88% מורים ותיקים

היא נתנה הזדמנויות ללמידה 

 פעילה

 77% 82% מורים בראשית דרכם

 78% 87% מורים ותיקים

היא נתנה הזדמנויות ללמידה 

 שיתופית

 74% 82% מורים בראשית דרכם

 74% 82% מורים ותיקים

היא התמקדה בחדשנות בהוראה 

 שלי

 63% 69% מורים בראשית דרכם

 65% 76% מורים ותיקים

 ממושכתפעילות 

היא יצרה הזדמנויות לפעילויות 
 המשך

 50% 79% מורים בראשית דרכם

 52% 80% מורים ותיקים

היא התקיימה לאורך תקופה 

 ממושכת 

 41% 77% מורים בראשית דרכם

 41% 77% מורים ותיקים

 מעוגנת בבית הספרפעילות 

 היא התקיימה בבית הספר שלי
 46% 57% מורים בראשית דרכם

 48% 55% מורים ותיקים

היא כללה את רוב העמיתים מבית 

 הספר שלי

 39% 42% מורים בראשית דרכם

 40% 42% מורים ותיקים



פעילויות של בתכנים ותיקים ממורים נבדלים דרכם בראשית מורים אם השאלה עולה

 .םעלצורךרבבפיתוחמקצועיבנושאיםהשוניםהבהןוכןבדיווחיהשתתפושלפיתוחמקצועי

 פיתוח מקצועיתכנים שנכללו בפעילויות ל

בשכיחותותיקיםמוריםמוריםבראשיתדרכםוביןהבדליםמענייניםצביעעלמחקרטאליסמ

לרוב(86 לוחו77 תרשים)בישראלבהןהשתתפו.שפיתוחמקצועיתכניםשלפעילויותלה

ביןמוריםבראשיתדרכםפיתוחמקצועילאנרשםהבדלניכרבשכיחותהתכניםבפעילויותל

ציינואת,בהשוואהלוותיקים,שפחותמוריםבראשיתדרכםמלבדהעובדהלמוריםותיקים,

 פרטנית'הנושאים 33%)'הוראה בהתאמה(43%לעומת הערכות',, מתוך מידע ניתוח

בו ושימוש 42%)'התלמידים ו50%לעומת בהתאמה( הוראה', לצורכי 'מיומנויותתקשוב

בהתאמה(.71%לעומת63%) ביותרנרשמוהניכריםהפעריםOECD-ממוצעמדינותהב,

-תרבותיתאורב-ביבהרב(ו'הוראהבס6%בנושאים'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה')פער

) לשונית' ה,(4%פער יותר דרכםנפוצים בראשית מורים של מקצועי לפיתוח .בפעילויות

ב המורים בשיעורי ההפערים מדינות מסויםOECD-ממוצע נושא הכללת על שדיווחו

בשארלכלהיותר3%ועומדיםעליחסיתקטניםהשתתפובהןשבפעילויותלפיתוחמקצועי

:'הוראהבסביבההלדוגמ)הנושאים,חלקםנפוציםיותרבפעילויותשלמוריםבראשיתדרכם
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רב-רב -תרבותיתאו 'הוראהלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים', תקשורתעםאנשים'לשונית',

ואחריםנפוציםיותרבפעילויותשלמוריםותיקים(ותשונותאוממדינותשונות'ועודמתרבוי

 .הלימודים'ועוד(תוכנית:'ידעוהבנהבתחומיהדעתשאנימלמד','ידעוהבנהשלה)לדוגמ

ותק  לפי – בהן השתתפו המוריםש פיתוח מקצועיהתכנים בפעילויות ל :77 תרשים
 בהוראה

 I.5.18,טבלהOECD (2019)מקור למידע: 

תחושתהנתוניםתואמיםאתהממצאולפיולפחותבנושא'מיומנויותתקשובלצורכיהוראה'

 בקרבהמסוגלות ותיקים לבמורים הנוגע כל דיגיטלית בטכנולוגיה יותרשימוש נמוכה

ל דרכםבהשוואה בראשית פוניםמורים ותיקים מורים של יותר גבוהים שיעורים כן ועל ,

בנושא מקצועי לפיתוח . מקורו זה שממצא במסביר לכתחילה עובדה 'שימוששהנושא

לצ בובתקשוב נכלל הוראה' שלתוכניתרכי הפורמלית בהשכלה או להוראה ההכשרה

המוריםהוותיקיםמבלבדלעומתכמחצית,(77%כשלושהרבעיםמהמוריםבראשיתדרכם)

52%) (. כן, הוראההנושאאם לצורכי בתקשוב ובהשכלהשימוש בהכשרה פחות נפוץ

 של הפורמלית דרכם, בראשית למורים בהשוואה ותיקים, מורים לכך תחושתובהתאם

ה מסוגלות בנושא שלהם יותר, נמוכה לקידוםכאמור, בפעילויות יותר משתתפים גם והם

מקצועיבתחום.זהאחדמשניתחומיםבלבדשבהםשיעורהמוריםהוותיקיםשציינוצורךרב

שיתדרכם)ראופירוטלהלן(.להתפתחבתחוםאיננונופלמשיעורהמוריםברא

ה מדינות בממוצע זאת, OECD-לעומת שהנושא הגדול הפער נרשם מוריםבו בין ביותר

 דרכם לבראשית ותיקים במורים הנוגע לכל בפעילויות מקצועיהשתתפות הואפיתוח

) כיתה' וניהול 49%לעומת55%'התנהגותתלמידים בהתאמה(. , כי אף דומה, אינופער
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בושהנושאהיחיד–,בהתאמה(55%לעומת61%סטטיסטית,נרשםגםבישראל)מובהק

ב דרכם. בראשית מורים בקרב יותר גבוהים הדיווח ששיעורי13-שיעורי נמצא מדינות

ב שהשתתפו דרכם בראשית מקצועיהמורים המוריםפיתוח משיעורי גבוה זה בנושא

הוותיקים בצרפת). באנגליה)26%הפעריםהגדוליםביותרנרשמו )22%(, וביפן (.17%(

יותרממצאזהמקורובהשמהמכוונתשלמוריםבראשיתדרכםלבתיספרמאתגריםייתכןש

אוכלוסיי הרכב תםמבחינת לחלופין, ש. פרקטיקותייתכן לעצמם סיגלו כבר ותיקים מורים

בעקבותהשתתפות ואם שצברו הניסיון מכוח אם כיתה, לניהול ליעילות פיתוחבפעילויות

עליהנשאלובסקר(.שבשניםקודמות)קודםלשנהמקצועי

נרשמושיעוריתכניםהעודראוילצייןכיבאנגליהובצרפת,וגםביפןובטורקיה,בעבורמרבית

ואילו ותיקים, למורים בהשוואה דרכם, בראשית מורים בקרב יותר גבוהים השתתפות

 באיסלנדהתמונההפוכה.

נכללו  הבאיםהתכנים ש OECD-ובממוצע מדינות השיעורי המורים בישראל : 86 לוח

 ותק בהוראהלפי פעילות וה תוכן לפי – בהן השתתפושבפעילויות לפיתוח מקצועי 

 OECDממוצע  כלל ישראל התכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי

דע והבנה בתחומי הדעת שאני י

 מלמד

 74% 77% דרכםמורים בראשית 

 76% 80% מורים ותיקים

ים בהוראת תחומי כישורים פדגוגי
 הדעת שאני מלמד

 73% 79% מורים בראשית דרכם

 73% 79% מורים ותיקים

 דרכים להערכת תלמידים
 64% 66% מורים בראשית דרכם

 65% 70% מורים ותיקים

 מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה
 58% 63% מורים בראשית דרכם

 61% 71% מורים ותיקים

 הלימודים תוכניתידע והבנה של 
 63% 65% מורים בראשית דרכם

 65% 68% מורים ותיקים

 למידההוראת כישורי 
 49% 59% מורים בראשית דרכם

 48% 61% מורים ותיקים

 התנהגות התלמידים וניהול הכיתה
 55% 61% מורים בראשית דרכם

 49% 55% מורים ותיקים

מתוך הערכות ניתוח מידע 

 התלמידים ושימוש בו

 45% 42% מורים בראשית דרכם

 47% 50% מורים ותיקים

 להוריםשיתוף פעולה בין המורים 
 36% 43% מורים בראשית דרכם

 35% 45% מורים ותיקים

 הוראה פרטנית
 47% 33% מורים בראשית דרכם

 47% 43% מורים ותיקים

 הספרניהול וארגון בבית 
 23% 38% מורים בראשית דרכם

 22% 37% מורים ותיקים

וראה לתלמידים עם צרכים ה

 מיוחדים

 44% 31% מורים בראשית דרכם

 42% 34% מורים ותיקים

תרבותית או -בסביבה רבהוראה 

 לשונית-רב

 25% 20% מורים בראשית דרכם

 21% 22% מורים ותיקים

תרבויות תקשורת עם אנשים מ

 או ממדינות שונותשונות 

 20% 19% מורים בראשית דרכם

 19% 19% מורים ותיקים

 אחר
 28% 26% מורים בראשית דרכם

 28% 26% מורים ותיקים
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 פיתוח מקצועיהצורך בפעילויות ל

םבראשיתדרכם,בהשוואהלמוריםמורישליותרשיעורגבוהבישראלכמעטבכלהנושאים

בו רב צורך ציינו אפשר(.87 לוחו78 תרשים)פיתוחמקצועיתיקים, אתהנושאיםלחלק

מוריםבראשית בין בפיתוחמקצועי צורך על הדיווח בשיעורי הפער לשלושקטגוריותלפי

בהםשיעורהמוריםבראשיתדרכםהמדווחיםעלש(שישהנושאים1ותיקים:)למוריםדרכם

 20%-ועדכ10%-)מגדול בהרבהצורךרבבפיתוחמקצועי מוריםהוותיקים:בהשוואהל(

'כישוריםשאניהדעתבתחומיוהבנה'ידע שאניהדעתתחומיבהוראתפדגוגייםמלמד',

התלמידים'התנהגותתלמידים',להערכתהלימודים','דרכיםתוכניתשלוהבנהמלמד','ידע

ההוראהקשרההוראהוה נוגעיםלליבתהנושאים-הספר'בביתוארגוןהכיתה'ו'ניהולוניהול

בכיתה הספרבי, 2);והמקצועת נושאים שישה דרכםש( בראשית המורים שיעור בהם

 בפיתוחמקצועי רב צורך על 5%-)מבמקצת בוהגהמדווחים 7%ועד ל( מוריםבהשוואה

' פרטניתותיקים: 'הוראה מיוחדים', צרכים עם לתלמידים 'הוראה רב', בסביבה -הוראה

רב או 'לשונית-תרבותית למידה', כישורי 'הוראת התלמידים', הערכות מתוך מידע ניתוח

בו ו'ושימוש להורים' המורים בין פעולה תלמידיםה נושאים–'שיתוף לאוכלוסיות נוגעים

הוראה לתהליכי נושאים3);ייחודייםספציפיותאו שני הדיווחעלצורךרבש( בהםשיעורי

לצורכיתקשובותיקים:'מיומנויותמוריםמוריםבראשיתדרכםובקרבדומיםבפיתוחמקצועי

תקשורתעםאנשיםמתרבויותשונותאוממדינות,בהתאמה(ו'30%לעומת27%הוראה')

.21-מיומנויותהמאההאתםצגימייה נושאים–,בהתאמה(15%לעומת16%')שונות

 – הבאיםתכנים המורים בישראל שהביעו צורך רב בפיתוח מקצועי ב ישיעור :78 תרשים
 ותק בהוראה לפי
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שהביעו צורך רב בפיתוח  OECD-ובממוצע מדינות השיעורי המורים בישראל : 87 לוח

 ותק בהוראההופעילות וה נושא לפי – הבאיםמקצועי בנושאים 

 OECDממוצע  כלל ישראל פיתוח מקצועיבהם יש צורך רב בשנושאים ה

 ורכי הוראהמיומנויות תקשוב לצ
 --- 27% מורים בראשית דרכם

 --- 30% מורים ותיקים

 הוראת כישורי למידה 
 --- 30% מורים בראשית דרכם

 --- 24% מורים ותיקים

הוראה לתלמידים עם צרכים 

 מיוחדים 

 --- 29% מורים בראשית דרכם

 --- 24% מורים ותיקים

 התנהגות התלמידים וניהול הכיתה
 --- 35% מורים בראשית דרכם

 --- 17% מורים ותיקים

מתוך הערכות ניתוח מידע 

 התלמידים ושימוש בו

 --- 24% מורים בראשית דרכם

 --- 17% מורים ותיקים

ים בהוראת תחומי כישורים פדגוגי

 הדעת שאני מלמד

 --- 33% מורים בראשית דרכם

 --- 14% מורים ותיקים

 דרכים להערכת תלמידים
 --- 26% מורים בראשית דרכם

 --- 14% מורים ותיקים

תרבותית או -בסביבה רבהוראה 

 לשונית-רב

 --- 21% מורים בראשית דרכם

 --- 15% מורים ותיקים

 שיתוף פעולה בין המורים להורים
 --- 21% מורים בראשית דרכם

 --- 15% מורים ותיקים

דע והבנה בתחומי הדעת שאני י

 מלמד

 --- 28% מורים בראשית דרכם

 --- 12% מורים ותיקים

תרבויות תקשורת עם אנשים מ

 שונות או ממדינות שונות

 --- 16% מורים בראשית דרכם

 --- 15% מורים ותיקים

 ניהול וארגון בבית הספר
 --- 22% מורים בראשית דרכם

 --- 12% מורים ותיקים

 הלימודים תוכניתידע והבנה של 
 --- 23% מורים בראשית דרכם

 --- 9% מורים ותיקים

 הוראה פרטנית
 --- 16% מורים בראשית דרכם

 --- 11% מורים ותיקים

 גיסאאםכך, מוריםמחד בהשוואהלבראשיתדרכםבישראל נוטיםלדווח,מוריםותיקים,

גיסא,מאידך.מרביתהנושאיםבבשיעוריםגבוהיםיותרעלצורךרבבפיתוחמקצועי,וזאת

ב דומים רוב פי על השונים בנושאים מקצועי לפיתוח בפעילויות ההשתתפות קרבשיעורי

.וותיקיםם,ובחלקמןהנושאיםאףגבוהיםיותרבקרבהותיקימוריםמוריםבראשיתדרכםו
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 ריכוז ממצאים בהיבטים נבחרים .17

ההוראההתמקצעותשלכוחהציבבמוקדאתה2018דוחמחקרטאליסבבתיהספרלשנת

היבטיםמגווניםוממדיםשוניםהנוגעיםלכך.בפרקזהנסקוראתהתובנותהעיקריות ובחן

נציגאתההשלכותוההמלצות וכן בכלהנוגעהנגזרותמןהממצאיםהעולותמןהממצאים,

וממחלק.מדיניותל כלליות ביןשקפותההמלצות ש-מבט כפי לאומי, הדוחמעולה ממצאי

העדכנית,וחלקןספציפיותלישראל.ומהספרותהמקצועית

 המחקר, מן העולות שהתובנות כפי הן בפרק הבין1מוצגות סביבנְַסבֹות,לאומי-בדוח

שלושהציריםעיקריים:

 הוראהלהבטיחהמחקרמתמקדבשאלהכיצד–תלמיד כלל איכותית הוראה קידום

המוריםשלהעבודהואיכותהעבודהתנאיוכיצדאם,ולשםכךבוחןתלמידלכלאיכותית

 משפיעים והלמידהסביבתעלוהמנהלים אותה, ולרווחתללמידהתורמיםומעצבים

 ברמתהכללוהפרט.התלמידים

 המחקר–שלהם הקריירה לאורך ומנהלים מורים של המקצועית בצמיחה תמיכה

 מתחולליםאםבוחן התמקצעות תהליכי השונים המקצועות ידעמבחינתבהוראת

 הם.בהעוסקיםשלהמקצועיתתםבצמיחלתמוךישוכיצד,ומיומנויות

 המחקר–האדם כוח השינויים במצבת על ובקרה איכותיים ומנהלים מורים גיוס של

ומנהליםמוריםלמשיכתדרכיםמציעומאפייניכוחהאדםבמקצועותההוראהמתאראת

 העבודה.כוחשלהדינמיקהלניטורהנחיותואיכותיים

 

 על נשען זה פרק הבין1פרק למערכת-בדוח הנוגעים בממצאים הוא המיקוד אך לאומי,

בישראל בה.החינוך במיוחד הרלוונטיים מרכזיים ובהיבטים באופן, יוצגו היבט בכל

דדיםנבחריםמבוירוכזוואינטגרטיביממצאיםעיקרייםמןהדוח,עלפירובלצדלוחבנספח

 בישראל אתהמצב בהמציגים במחקר שהשתתפו אחתמהמדינות לממוצעהשוואהובכל

ה OECD-מדינות . יפורטו לא רוב פי על עצמם זההנתונים התרשימים,בחלק יצוינו אך

 שוהלוחות בהם הוצגו שלא בנתונים מדובר כן אם אלא משמעותיתקיבלוהנתונים, במה

בפרקיםקודמים.
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  היבטי אקלים וסביבה פדגוגית ,משמעת

המדיניות,המנהלים,המוריםוההוריםכאחדהוא תמיכהבלמידההיבטמרכזיבעיניקובעי

התלמידים של וברווחה וזאת ומוגנת בטוחה ספרית בית סביבה בביתלבאמצעות שוהים

לימודבאמצעות,הספר וכןיאקלים פדגוגית, המוריםבאמצעותוסביבה בין היחסים

והתלמידים הביתבנספחש89 לוחב. לאקלים הנוגעים נבחרים מדדים מספר מרוכזים

,הספרי כיתה. וניהול תלמידים התנהגות על הנוגעיםבדגש מהמדדים ארבעה בישראל,

 גבוהים כיתה וניהול תלמידים ללהתנהגות הבהשוואה מדינות שהשתתפוOECD-ממוצע

במחקר,כפישיפורטלהלן.

חשוב התחילה מדינות לממוצע בהשוואה ישראל, כי בשיעוריםOECD-להדגיש בולטת ,

גבוהיםשלמנהליםהמדווחיםעלאירועיאלימותובריונות)בעיקראיומיםאואלימותמילולית

המובי תלמידים בין אלימות תלמידים, וגניבות(בקרב ברכוש חבלה פיזית, לפגיעה לה

כ הספר, בבית גבוהה בתדירות לומרהמתרחשים אלו ספריתבהיבטים הבית הסביבה

יחסיהםעםהתלמידיםבנוגעלתפיסתהמורים.(11תרשים ו 15לוח )פחותבישראלבטוחה

 בשיעוריםמשקפתיחסיםטוביםואכפתיותמצד עברית, דוברי ספר בעיקרבבתי המורים,

ה מדינות לממוצע יחסית.(17 לוח)OECD-הדומים נפוצות משמעת בעיות כי לזכור יש

 ומהוות ישראל, ובהן רבות, זמןבמדינות של מיטבי וניצול איכותית הוראה בפני מכשול

(.13.3  פרק-תתדברניכרבעיקרבקרבמוריםבראשיתדרכם)ראו.ההשיעור

פיתוחמקצועי(וב23 תרשיםהנושא'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה'נכללבהכשרתמורים)

 מורים )של (36 תרשיםבישראל גבוהיםבמקצת ואף ממוצעבהשוואהלבשיעוריםדומים

ה OECD-מדינות בישראל מורים של המוכנות תחושת כן, כמו . זה כניסתםבנושא בעת

 במעט גבוהה ללמקצוע הבהשוואה מדינות ו23 תרשים)OECD-ממוצע תחושתאילו(,

(.25 תרשים)OECD-בממוצעמדינותהשהפרעותבכיתהדומהלזולרסןהמסוגלותשלהם

 הדבר ביטוי לידי בשלבא מהשיעור רב זמן איבוד על המדווחים המורים ששיעור בכך

ה מדינות ובממוצע בישראל דומה תלמידים 60 לוח)OECD-הפרעות הדמיון(. אף על

ישראללממוצעמדינותה פיתוח,שיעורהמוריםשהביעוצורךרבבOECD-בנתוניםאלובין

מקצועי זה בגבוהבנושא גם בהשוואההשוואהיחסית, וגם בישראל האחרים לנושאים

ה אפואמסתמן(.38 תרשים)OECD-לממוצע בכי לנושאהיבטיהמרבית הנוגעים ם

–'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה'וכןריסוןהפרעותהתנהגותיותבכיתה,המדדיםבישראל

היםבמקצתגבו–מוכנותהתחושתושלבפיתוחמקצועיושלהכללתהנושאבהכשרתמורים

 המקבילים המהמדדים מדינות להם.OECD-בממוצע דומים כךאו שיעור המוריםגם

בהמביעים יותר רב מקצועיצורך פיתוח יותר גבוה בנושא בריסוןאףובישראל, קושי יש

הפרעותשכןחלקניכריותרמןהשיעורמנותבלטיפולבבעיותאלו)עלחשבוןהלמידה(.

 

  בהוראהשילוב תקשוב 

בהוראהל תקשוב רבהשילוב חשיבות ו,נודעת התקשוב מרכזימיומנויות מקום תופסות

הב המאה 21-מיומנויות הנוגעיםבנספחש90 לוחב. נבחרים מדדים מספר מרוכזים

 השונות. המדינות פירוט תוך בהוראה, בתקשוב המדדיםמארבעה,ישראלבלשימוש

 גבוהים בהוראה תקשוב לשילוב להנוגעים הבהשוואה מדינות שהשתתפוOECD-ממוצע

 בשני מוכנות–מדדיםבמחקר. עם בנושא מוריםהמורים והשתתפות למקצוע הצטרפות

–בנושאפיתוחמקצועיב ובשני צורך–מדדיםהדברמשקףתמונהחיוביתיותרבישראל,

 מורים דיגיטליתפיתוחמקצועיברבשל בטכנולוגיה מחסור ומנהליםהמדווחיםעל בנושא

-למדינותהבהשוואההדברמשקףתמונהשליליתיותרבישראל–כחסםלהוראהאיכותית
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OECDבהקשרהתמקדות,תוךהםבדוחוהמלצותהנגזרותמהוצגוש.להלןעיקריהממצאים

מערכתהחינוךבישראל:של

ל דומה בהכשרתם הנושא הכללת על המדווחים המורים המקבילשיעור בממוצעשיעור

OECD-מדינותה ושיעור מוכנותבנושאבעתהמדווחים, גבוההכניסהעל המקצוע בשערי

לסייעביכולתםשלהמוריםמסוגלותהתחושת,בישראלםזאתוע.(32 לוח)בישראלבמעט

OECD-ממוצעמדינותהבהשוואהלנמוכהדיגיטליתטכנולוגיהבאמצעותללמודלתלמידים

בנושא,פיתוחמקצועימנםיותרמוריםבישראלמדווחיםעלהשתתפותבוא(.25 תרשים)

מדינותהעמיתיהםבהשוואהל מוריםבישראל(36 תרשים)OECD -בממוצע יותר גם אך ,

דיווחובשיעוריםכזהצורךעל.(38 תרשים)זהבנושאפיתוחמקצועימדווחיםעלצורךרבב

גם במידומים מקצועישהשתתפו פיתוח מיוגםבנושא השתתפו בושלא פרק -תת)ראו

 10.1) שמה, ומתמשכת גבוהה דרישה על למעיד זוכה שאינה לנוכחמענה גם מספק

עלאףההבדליםשנרשמובחלקמןהמדדים.פיתוחמקצועיבנושאהשתתפותבפעילויותל

ה ומדינות ישראל בין המוריםOECD-לעיל בשיעורי ממש של הבדל ביניהם נמצא לא ,

 תרשים)המאפשרותלתלמידיםלהשתמשבתקשובשימושתדירבפרקטיקותהמדווחיםעל

כלומרבמידתהיישוםשלהפרקטיקותהרלוונטיותבכיתתהלימוד(27 מחזור., מחקריבין

 2018-ו2013טאליס עלייה מגמת נרשמה הן על המדווחים המורים השתתפותבשיעור

ב הוראה'ונושא'שילובתקשובלצבפעילויותלפיתוחמקצועי (37 תרשים)רכי בשיעורוהן,

 'מיומנויותתקשוב בנושא מקצועי בפיתוח רב צורך על המדווחים ולצהמורים הוראה'.רכי

שיעורהמוריםהמיישמיםבתדירותגבוההפעילויות,ביןשנימחזוריהמחקר:חשובאףיותרו

-ב19%-)מכמעטשולששימושבתקשובלהכנתעבודהאופרויקטהמאפשרותלתלמידים

עלייהחדהזובשיעוריהדיווחעלהפרקטיקההיאהגדולהביותר.(2018-ב52%-ל2013

ל בישראלבהשוואה הפרקטיקות ה,כל וגם הגדולה בעלייה בביותר זושימוש פרקטיקה

ל במחקרבהשוואה שהשתתפו המדינות כל .(9.1 פרק -תת)ראו שמוריםמעידהדבר

 אפשרויות לתלמידים ממשמזמנים בלשל תקשוב בתדירותלשלב מיושם והדבר מידה,

מורים.העצמישלהדיווחהעלסמךגבוהה,לפחות

 דרכם בראשית המורים בין ניכר הבדל על לעמוד חשוב זה בהקשר הוותיקיםלמורים

ב צורך הכשרה, של מקצועיבהיבטים בנושאפיתוח מסוגלות '.ותחושת שימושהנושא

הוראה לצורכי 'בתקשוב של הפורמלית ובהשכלה בהכשרה פחות ותיקים,נפוץ מורים

בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם

כיותיקיםדיווחוהומוריםמקרבההרבהשיעורנמוךבחילתדרכםהמקצועית,כשנשאלועלת

בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם)ראו,להתמודדעםתקשובבהוראהחשומוכניםדיהצורך

(.תחושת המוכנות להוראה 7.2 פרק -תת תחושתגם חשים ותיקים מורים פחות כיום,

מוריםלבהשוואה,מסוגלותלסייעלתלמידיםללמודבאמצעותשימושבטכנולוגיהדיגיטלית

תחושת מסוגלות והקשר לוותק בהוראה 8.2 פרק -תת)ראודרכםבראשית (.34 לוחוכן

 אף העל כי נמצא המסוגלות בתחושת הוותיקיםפער המורים בתדירותשיעור המיישמים

עבודות/פרויקטיםבעתהכנתגבוההפרקטיקותהמאפשרותלתלמידיםלהשתמשבתקשוב

פרקטיקות  9.1 פרק -תתמוריםבראשיתדרכם)ראובקרבההמקבילדומהלשיעורבכיתה

(.הוראה

 זתחום רבאהוה צורך שציינו הוותיקים המורים שיעור שבהם בלבד תחומים משני אחד

 16.5 פרק-תת)ראושציינוזאתלהתפתחבתחוםאיננונופלמשיעורהמוריםבראשיתדרכם

(פיתוח מקצועי של מורים כמעטבכלהתחומיםשיעור קרי , מוריםותיקיםנמוך יותרשל

 במציינים רב מקצועיצורך בפיתוח , שלהשוואה זה בנושא אך דרכם, בראשית למורים

לצ בתקשוב דומיםו'שימוש השיעורים הוראה' הרכי . הוותיקים יותרמורים משתתפים
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 בפעילויותלקידום ופיתוח 'מקצועי לצבנושא )ומיומנויותתקשוב הוראה' רכי  פרק-תתראו

16.5 בראשיתהפערביןמוריםכיוםתכןכיהדברתרםלכךשיי.(פיתוח מקצועי של מורים

יחסית, דרכםלמוריםותיקיםבתחושתהמסוגלותבנושאשימושבטכנולוגיהדיגיטליתקטן

בעודהפערביניהםבמוכנותלשימושבתקשובבהוראהעםהכניסהלתפקידהיהגדולמאוד.

 שכלומר, ידעייתכן על הנשענת התקשוב, בנושא ותיקים מורים של המסוגלות תחושת

 נתמכת בבמומיומנויות, ניכרת ידה ואילו בנושא, מקצועי בפיתוח תחושתהשתתפות

 דרכםהמסוגלות בראשית מורים זהשל בנושא בעיקר הכניסהבנתמכת קודם הכשרתם

למקצוע.

 יותר גבוהים שיעורים ועוד, הזאת בטכנולוגיהמקרב שמחסור מציינים בישראל מנהלים

ועלכןאין,(67 תרשים)האיכותיתדיגיטלית)וגםבגישהלאינטרנט(מהוויםחסמיםלהורא

בישראל מורים יותר הרבה יחסי שבאופן לזהמפתיע בהשוואה מדינותה, ,OECD-ממוצע

(.69 תרשיםנותניםעדיפותוקדימותלהשקעהכספיתבתקשובכאמצעילשיפורפניהחינוך)

 עם זאת השיפור את לציין חשוב בטכנולוגיההרב מחסור השפעת של זה בהיבט שחל

 בהשוואהובתשתיותדיגיטלית , הלמחזור )המחקר מ68 תרשיםקודם ירידה -ב59%-(:

–בשיעורהמנהליםשלדעתםמחסורבטכנולוגיהדיגיטליתלהוראה2018-ב40%-ל2013

-ב34%-ל2013-ב50%-פוגעבאיכותההוראהבביתהספר,וירידהמ–מחשביםותוכנות

וגעתבאיכותההוראה.לאינטרנטפמוגבלתשלתפיסתםגישההמנהליםבשיעור2018



 פיתוח מקצועיו הכשרת מורים

ומנהליםבנספחש91 לוחב מורים להכשרת הנוגעים נבחרים מדדים מספר מרוכזים

שלושהמהמדדיםהנוגעיםלהכשרת,ישראלב,תוךפירוטהמדינותהשונות.פיתוחמקצועיול

ול מקצועימורים פיתוח המקביליםגבוהים למדדים הבהשוואה מדינות OECD-בממוצע

שהש מדדים בשני במחקר. להשתתפות–תתפו מקצועיבפעילויות השתתפותופיתוח

למוריםבראשיתדרכם ואילו–בפעילויותליווי הדברמשקףתמונהחיוביתיותרבישראל,

הדברמשקףתמונהשליליתיותרלמנהיגותחינוכיתתוכניותהשתתפותמנהליםב-איבמדד

ל.בישראל שהלן הממצאים הוצגועיקרי מבדוח הנגזרות תהםוהמלצות , התמקדותוך

מערכתהחינוךבישראל:ב

לארקזוכיםלהכשרתמורים,טרםכניסתםבשעריהמקצוע,המועמדיםלהוראהתוכניותב

תפיסותיהם גם אלא בתפקידם, אותם שישרתו והמיומנויות הידע בסיס את לרכוש

המקצוע כלפי והמתעצבותועמדותיהם להוראהן, הכניסה עם ומתפתחות מתגבשות

והקריירה והתקדמותהפיתוחהמקצועי בישראל-ז'בכיתותהמוריםמכמחצית. הםבעליט'

-תוארראשון,וזאתבדומהלממוצעמדינותהמרביתםבעלי,ושארהמוריםיותרתוארשניו

OECDכךנוסף(.6 תרשיםו5לוח ) על בישראל-מרביתהמוריםהמלמדיםבכיתותז', ט'

 הוראהלהכשרתמוריםתוכניותהשלימו מסלולי )כמעט–או הוסמכו44%מחציתמהם )

הוכשרו(25%)להוראהבתוכניתלהכשרתמוריםבמתכונתמשולבתבמכללתלחינוך,רבע

דו -במתכונת בתוכנית הוכשרו דומה ושיעור באוניברסיטה, אקדמאיםלשלבית הסבת

),להוראה במכללהלחינוךהכוללהשלמהבתחוםהתוכן ואםבתוכנית18%אםבמסלול )

.(6לוח )(6%)לקראתתוארמוסמךבהוראה

כניסהלתפקידהפרקטיקהמסוימתקודםבמחקרעולהכיהכשרהבנושאנתוןאוהמממצאי

 מקצועיאו פיתוח בתפיסת קשורים התפקיד במהלך יותרמוכנותבהם גבוהה ומסוגלות

רבהבנושאובנטייה וליישםאתהפרקטיקהשבמוקד. ישנושאיםיותרלאמץ עודנמצאכי

 מקצועינפוצים לפיתוח ביקוש–בפעילויות בשל ואם המערכת מצד גבוה היצע בשל אם
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בהכשרתהמוריםקודםכניסתםלתפקיד,גםאףשהםנפוציםמאוד–גבוהמצדהמורים

(.36 תרשיםו23 תרשים)ורהמלמד'כגון'ידע,הבנהוכישוריםפדגוגייםבתחוםהדעתשהמ

תרבותית-ו'הוראהבסביבהרב'הוראתכישורילמידהחוציתחומים'גוןלעומתזאת,נושאיםכ

.פיתוחמקצועיפחותהןבהכשרתמוריםוהןבפעילויותלנפוציםלשונית'-אורב

דומהלמדרגהנושאיםלפימוריםהנושאיםשנכללובהכשרתהמדרגבישראלכיככללנמצא

להוראתם המורים לתפקידםמוכנות נכנסו הדבר.(23 תרשים)עת שמשמעות ככלהיא

 כךשיעורגבוהיותרכיששיעורגבוהיותרשלמוריםדיווחו נושאמסויםנכללבהכשרתם,

שלמוריםדיווחועלמוכנותלהוראהבנושא.הנושאיםהשכיחיםפחותבהכשרתמוריםהם

רכיהוראה'ו'הוראהו'מעקבאחרההתפתחותוהלמידהשלהתלמידים','שימושבתקשובלצ

שניב.בנושאיםאלונמוכהיותרגםהמוכנותלהוראהו,לשונית'-תרבותיתאורב-בסביבהרב

עדרמוכנותאףשהנושאנכללבהכשרתםימוריםשדיווחועלההשיעור,הנושאיםהראשונים

גםבנושא'התנהגותתלמידיםבניהולכיתה'.הדברמצביעעלצורך,וכךהואהגבוהביותר

בשילובנרחביותרשלנושאיםאלובהכשרתמורים,וכןבטיובדרכיההכשרהבנושאיםאלו.

בין היחיד-במבט הוא התלמידים' של והלמידה ההתפתחות אחר 'מעקב הנושא לאומי,

,ולעומתOECD-ממוצעמדינותהואהלבהשושהכללתובהכשרותמוריםבישראלנמוכהיותר

זאתהנושא'הוראהבכיתההטרוגנית'לארקמשולבהרבהיותרבהכשרותמוריםבישראל,

אלאגםהמוכנותבוגבוהההרבהיותרבישראל.

תהיהפיתוחמקצועיחשיבותרבהלכךשלהשתתפותבפעילותלמעברלנושאיםעצמםיש

ההוראה על לטובה והשפעה בפעילות80%-כ.משמעות שהשתתפו בישראל המורים מן

-דיווחועלפעילותמשמעותיתותורמת,בדומהלשיעורםבממוצעמדינותהפיתוחמקצועיל

OECD.המאפייניםהבולטיםשלפעילויותאלוהםמיקודבתוכןוהתבססותעללמידהפעילה,

(.35 תרשים)פעילותממושכתומתמשכתלעמשקלרבגםמושםובישראל

בממוצעמדינותהשיעורהמקבילמבישראלגבוהאףיותרתוארשניובעלימנהליםהשיעור

להכשרתמנהליםתוכניתעברוקורסאוחלקהארישלהמנהליםבישראל(.7 לוח)OECD-ה

 באו חינוכימ קורס נהל דומה המקביל)שיעורם מדינותהבלשיעור ופחות,(OECD-ממוצע

 במהם )תוכניתהשתתפו חינוכית נמוךלמנהיגות לשיעורם במדינותבהשוואה -הממוצע

OECD מה(. חלק רק נמוך )שיעורם לתפקיד שהתמנו לפני כן עשו לם ממוצעבהשוואה

(8 תרשיםו 8 לוח)(OECD-הבמדינות בשנה. השתתפו המנהלים כל כמעט זאת, לצד

,ובכללזהקורסים(45 לוח)פיתוחמקצועיהסקרלפחותבפעילותאחתללעריכתשקדמה

עיוןתוכניותובמנהיגות ימי מנהלים, של מקצועיות בקהילות ובעיקר פורמליות, הסמכה

מנהליםמפציםעלמחסורבהכשרהייעודיתאםכך,והשתלמויותוקריאתספרותמקצועית.

כניס קודם ומנהיגות ניהול תםבתחומי לתפקיד, מוגברתוזאת השתתפות באמצעות

אחרכניסתםלתפקיד.לפיתוחמקצועיייעודיותובתוכניותב

אםכחלקמקהילות וליווי, נוסףלתמיכהבמנהליםהואהשתתפותבפעילויותחניכה אפיק

חולקיםומשתפיםןבהשםואםבאמצעותהדרכהשלעמיתיםמנוסים,מקצועיותשלמנהלי

ניסיון,הצלחותוהתמודדותעםאתגרים.השתתפותמנהליםבשתיפעילויותאלוידענצבר,מ

.(42 תרשים)OECD-ממוצעמדינותהבהשוואהלשכיחהיותרבישראלפיתוחמקצועיל

להשתת תמריץ להם אין כי מציינים ומהמנהלים מהמורים כמחצית בפעילויותףבישראל,

כפיתוחמקצועיל או י קרבושיעורדומהממתנגשותבשעותהעבודהשלהם,פעילויותאלו

ויותבשלמחויבפיתוחמקצועילהםזמןלפעילויותלציינוגםשאיןורבעמןהמנהליםהמורים

משפחתיות הללו מהחסמים שניים ויה–. תמריצים עדר בשל זמן מחויבויותהיעדר

 –משפחתיות בישראל יותר לנפוצים הבהשוואה מדינות ,OECD-ממוצע בקרב מוריםהן

(.44 תרשים)מנהלים(והןבקרב39 תרשים)
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 מורים בראשית דרכם

 דרכםשהתקופה להמשך קריטית במקצוע הראשונים צעדיהם את עושים מורים בה

 שלהם ברמהבהוראהולהתמדה הן ולחיזוקים לתמיכה נצרכים גם הם זו בתקופה .

המקצועית)אפקטיביותבהוראה,התמודדותעםאתגרים(והןברמההאישית)רווחה,שיעור

עהידועהונפוצהוראההיאתופהמוטיבציה(.לאבכדיעזיבתהמקצועבשניםהראשונותלה

במדינותמסוימות,ובכללןישראל.

במדינותרבותמוריםבראשיתדרכםמושמיםבמידהרבהיותרובמכווןלבתיספרמאתגרים

 הדברכךאךיותרמבחינתהרקעוהרכבהתלמידים, גםעםזאתו(.73 לוח)בישראלאין

מוריםבראשיתדרכםנוטיםלגלותשביעותרצוןנמוכהיותרמעמיתיהםהוותיקים,בישראל

(.18 תרשיםרצוןלעבורלביתספראחר)הבחירהבמקצועוהןמבחינתהתהןמבחינ

במורים )או דרכם בראשית במורים לתמיכה המרכזיים האמצעים אחד הן ליווי פעילויות

החדשיםבתפקיד/בבית נגישותהספר(. רשמיותלמוריםבראשיתדרכםשל פעילויותליווי

 לגבוהה בהשוואה הממבישראל מדינות השתתפותם75 לוח)OECD-וצע גם וכך ,)

בשנ בהשוואה76 לוחהראשונהבמקצוע)תםבפעילויותאלו כי לציין מעניין -למדינותה(.

OECDבישראלנפוציםיותרבפעילויות אמצעיםהמערביםאינטראקציותעםהמנהלה, ליווי

מוריםמנוסים)הדרכה,פגישות,ובעיקרהוראהבצוות(וכןהשתלמויות)פניםאלפניםעםאו

ותובעיקרמקוונ אךדווקאשיתוףפעולהעםמוריםחדשיםנפוץפחותבישראל  תרשים)(,

שיתוףהיכוללהעניקתמיכהואמפתיהביןמוריםהחולקיםניסיוןדומהוקשייםדומים.–(72

ה מדינות לממוצע בהשוואה בישראל, יותר נפוצות הנחיה פעילויות ובOECD-גם עיקר,

(.74 תרשיםו 79 לוחדרכם)מוריםבראשיתל

ובכללזה,אפיקנוסףלתמיכהבמוריםבראשיתדרכםהואשיתוףפעולהעםמוריםאחרים

א בונה. משוב וקבלת מנם דרכםבישראל בראשית המורים שיעורי בין הבדל נמצא לא

שקיבלו משוב לבין במקורותהמורים מאלו אלו נבדלים הם כי נמצא אך יותר, הוותיקים

(.כך,משובהמבוססעלצפייהבשיעורנפוץיותר57 תרשים)עליהםנשעןשהמשובהמידע

הערכה תלמידיםאו משובהמבוססעלעדויותמהישגי ואילו בקרבמוריםבראשיתדרכם,

יותר אף דרכם, בראשית מורים יותר, אף חשוב ותיקים. מורים בקרב יותר נפוץ עצמית

השפעהלוהייתהכיוהיהבעלמשמעותעבורםשקיבלוממוריםותיקים,מוצאיםכיהמשוב

(.58 תרשים)שלהםההוראהעלחיובית

המשרהעלתתביקורתש שמּו לאחר קבועהיקף ועומסשמוחזק ההוראה עומס בישראל ,

(. 16.2פרק -תתראו)רכםדומיםלאלושלמוריםותיקיםהעבודהבכללשלמוריםבראשיתד

 קטן דרכם בראשית מורים של השבועי ההוראה שעות היקף ללכאורה מוריםבהשוואה

העסקהבחלקיותמשרה.מבעיקרנובעאךהדבר(,71 תרשים)ותיקים

 ותיקים למורים דרכם בראשית מורים בין הבדלים פרקטיקות:נמצאו שתי של בהקשר

 בהאחת, יותר נמוכה מסוגלות תחושת דרכם בראשית לתלמידיםםיכולתלמורים לסייע

שיעורנמוךיותרשלמוריםבראשיתומתוךכךגם,(26 תרשים)ביקורתיתחשיבהלחשוב

,פרקטיקה'מתןמשימותהמצריכותחשיבהביקורתית'םבתדירותגבוההאתהמידרכםמייש

עה םנמנית משמעותית למידה לקידום )פרקטיקות נוגעתיהשני;(9.1 פרק -תתראו ה

דרך26 תרשיםהחלמתחושתמסוגלותנמוכהיותר)–ניהולכיתהלהיבטיםשוניםשל ,)

 תלמידים)ראו ועד9.1 פרק -תתשימושמוגברבפרקטיקותלניהולכיתההנוגעותלריסון ,)

,( 4.2פרק -תתדיווחיםרביםיותרעלבעיותמשמעת)ראו זמןרביותרלניהולצאתהקוכן

 למוריםבראשיתדרכם61 לוחו4.2 פרק -תתכיתהומועטיותרלהוראה)ראו מקובלכי .)

נדרשזמןרביותרלהיערךכראוילקראתהוראה,לתכנןולבנותמערכישיעור,וכדומה.
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 ושימורם במערכת גיוס כוחות הוראה איכותיים

 לאחדהאתגריםהמרכזייםהניצבים כוחותאיכותייםלהוראה,פני גיוס הוא מערכותחינוך

שימורםבמערכתלאורךזמןתוךושישבידםהידעוהמיומנויותהנדרשותבמקצוע,מיבחירת

ל הזדמנויות לוהתפתחותמתן מקצועי. שלבחינקידום ההוראהתהעדפה בתחום קריירה

קצוע.והשיקוליםבהחלטהלהיותמורהשופכיםאורעלגורמיהמשיכהלמ

כ 60%-בישראל, הוראה כי ציינו המורים בבחירתהעדהייתהמן שלהם הראשונה פה

שיעורזהנמוך.(18 לוח)OECD-ממוצעמדינותהנמוךבמעטבהשוואהלשיעורהקריירה,

 דרכם בראשית מורים בקרב ליותר בהשוואה ותיקים מורים העדפה  5.1 פרק -תת)ראו

במקצוענוטיםם.מוריםשהוראההיאהבחירההראשונהשלה(בבחירה בהוראה כקריירה

יו יותר.להיות גבוהה עצמית חוללות תחושת ובעלי בהוראה מעבודתם רצון שבעי תר

שיקוליםהנוגעיםלהגשמהעצמיתםרוב,(15 תרשים)בישראל המכריעשלהמוריםציינו

כבאמצעות לחברה ותרומה הציבור שירות מוריםגורמים להיות בהחלטתם ;מכריעים

ב זמנים, )לוח במקצוע העסקה תנאי ציינו מהם רבעים יכשלושה ורקטחון תעסוקתי(,

הגורםהאחרוןנמוךיותרבקרבמוריםבבתיספר.מחציתםציינומאפייניםכלכליים)הכנסה(

 עברית לדוברי בהשוואה ספר בתי ערבית. עלדוברי במדינות רוב, שיעורשפי גבוהבהן

העסקהכשיקוליםמרכזייםמקרב השכרותנאי אתמרכיבי ,בבחירהבמקצועהמוריםציינו

זוכהלהערכהרבהבחברה,והןגםמדינותבעלותהישגיםגבוהיםיחסיתבמבחניהמקצוע

PISA שעידוד. קבלהו–העוסקיםבהוראהשלהתמקצעותהמכאן מבחינתתנאי פיתוחהן

עשוילתרוםגםלשיפור–מןהמערכתהםהמוענקיםלוהיחסהתנאיםוהןמבחינתמקצועי

וריםמשיפורשכרהמקצועיוקרתיומוערךבחברה.כהישגיהתלמידיםוגםלמיצובההוראה

(.69 תרשיםהשפה)מגזרישניבהואהגורםהזוכהלתעדוףהראשוןבמעלהבקרבמורים

 מפתיע איננו זה לנוכחממצא מורים יחסיתשל הנמוך שהביעוומנהליםהשיעור בישראל

שכר )מלבד בכלל ההעסקה ומתנאי משכרם רצון לשיעורים(שביעות בהשוואה וזאת ,

ה מדינות בממוצע (22 תרשיםו21 תרשים)OECD-המקבילים משנה. מקבל זה היבט

מ הרצון שביעות שכן החשיבות בקרב בעיקר נמוכה בישראל דרכם,שכר בראשית מורים

דוברי ספר בבתי מורים בקרב שאת ביתר ניכר זה ופער יותר, ותיקים למורים בהשוואה

שבכלה29 לוחעברית) מעניין החוזהנוגע(. מתנאי שביעות,)מלבדשכר(לשביעותרצון

 הרצון ממנהשל גבוהה ואף ותיקים מורים של לזו דומה בישראל דרכם בראשית מורים

שכרט'בישראלדומהל-בכיתותז'םכישכרחשובלצייןבהקשרשלשכרהמוריםבמקצת.

ה במדינות OECD-עמיתיהם המוריםב,כאמור. בשכר ניכר שיפור חל האחרונות שנים

,בישראל ואחרותבין במחקרטאליסהיתרבשלרפורמותדוגמת"אופקחדש" עודנמצאו .

ייחוסחשיבותלשיפורשכרלהצטרףלהוראההשיקוליםבהחלטהקשריםמורכביםבין לבין

. (,ובפרט'זרקורעלשיפורשכרהמורים'15.2 פרק -תתמורים)ראוה

חשוביםיותרנעשיםהיבטיםאלושלגיוסכוחותהוראהושימורהאיכותייםשבהםבמערכת

,בבתיספרדובריהשיעורגבוהבמיוחדשלמוריםמבוגרים.לדוגמשישבהןבמערכותחינוך

 המורים עבריתשיעור יותרו50שגילם כפול דוברי ספר בבתי (,3לוח ערבית)משיעורם

שיעור ערביתיותרו60שגילםמנהליםהואילו ספרדוברי ספרמכפולבבתי שיעורםבבתי

 ישל4לוח עברית)דוברי יותר בהקשררחב מאפייניםדמוגרפייםנוספיםהביא(. בחשבון

הןבשיקוליםבבחירתהמקצוע,הןבייחוסחשיבותלשיפורמגדר.נשיםוגבריםנבדליםגוןכ

גבריםמהווים–ותהקידוםלעמדותניהולביתספר,והדברניכרבישראלבאפשרויהןבשכרו

ז' בכיתות בהוראה העוסקים מן ני-כרבע והפער המנהלים, מן כמחצית אך במיוחדט' כר

(.3תרשים ערבית)בבתיספרדוברי
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 הדברים, בפתח רבהאובינוניתחשיבותייחסוהמוריםשלהאריחלקבישראלכאמור

והרבהפחות,הציבורולתרומהלחברהשירותבאמצעותעצמיתלהגשמההנוגעיםלשיקולים

ההוראהבמקצועהעסקהותנאיכלכלייםלמאפייניםהנוגעיםלשיקוליםחשיבותייחסומורים

.(15 תרשים) במחקרנמצאכי מרכיבמרכזימי שהשיקוליםהנוגעיםלתרומהלחברההיו

לאורך בפעילויותלפיתוחמקצועי מעמיתיהםלהשתתף יותר נטו להיותמורים בהחלטתם

.לאורךזמןהיותהמורהלומדחיוניוהכרחילמאפיין–הקריירהשלהם



 םהרכיותלמידים ובצאה בכיתות הטרוגניות עם שונות ביכולות של הור

 להוראהבסביבותמגוונותובכיתותהטרוגניותמבחינתהרכבהתלמידים.נדרשיםהמורים

בחינתרקעהרכבמגווןשלתלמידיםמבעלותלאומישםדגשעלכיתות-טאליסהביןמחקר

מ וגם )שפתי(, ולשוני התלמידיםתרבותי של ביכולות שונות של בהיבטים קריתמקד ,

מרוכזיםמספרמדדיםבנספח ש 87 לוחב.תלמידיםעםצרכיםמיוחדיםותלמידיםמחוננים

שלהתלמידים.והצרכיםנבחריםהנוגעיםלהוראהבכיתותהטרוגניותמבחינתהיכולות

נרשמו,OECD-בהשוואהלממוצעבמדינותה,בישראלאומנם:תלמידיםעםצרכיםמיוחדים

תלמידיםעםצרכיםמיוחדיםעתירימלמדיםבבתיספרהשלמוריםגבוהיםיחסיתיםשיעור

מוריםהמלמדיםבכיתותמרובותתלמידיםהאךשיעורי(,,מבוססעלדיווחימנהלים14 לוח)

מבוסס,87 לוח)OECD-בממוצעמדינותהשיעוריםהמקביליםדומיםלעםצרכיםמיוחדים

מורים( דיווחי על . מיוחדים' צרכים עם לתלמידים ה'הוראה מהנושאים הוא פחותנפוצים

,בישראלפיתוחמקצועיבפעילויותל נושאיםבלבד בהםשיעוריםגבוהיםשוגםאחדמשני

ה מדינות בממוצע מורים של לישראל,OECD-יותר בהשוואה השתתפות, על דיווחו

 .(36 תרשים)בפעילויותלפיתוחמקצועי צורךרבבישראלשיעורהמוריםמאידך, שהביעו

מקצועיב פיתוח הוא זה במבנושא גם וגםהשוואההגבוהים, בישראל האחרים לנושאים

בשיעורזהגםנרשמהעלייהמובהקתבין(.38 תרשים)OECD-המדינותבהשוואהלממוצע

שיעוריםגבוהיםיותרשלמנהליםבישראלמציינים.2013לעומת2018-מחזוריהמחקר

 מיוחדים צרכים עם תלמידים עם בעבודה מיומנים במורים להוראההואשמחסור חסם

(.67 תרשיםאיכותית)

,שלרובנתפסבהקשרשליכולות'הוראהבכיתההטרוגנית'הנושא:הוראהבכיתההטרוגנית

וצרכים, רקע של בהקשר מכך ופחות תלמידים של בהכשרותקוגניטיביות יותר נפוץ גם

י גבוהה בו המוכנות וגם בישראל מורים לממוצע בהשוואה בישראל ותר OECD-המדינות

36 תרשים) ,למעשה(. ביותר הגדולים הפערים זה בנושא בישראל,הם מורים לטובת

מוריםבממוצעמדינותבהשוואהלומוכנותבנושא,תמוריםמבחינתהכללתהנושאבהכשר

.OECD-ה



 שביעות הרצון של מוריםהגברת ככלי ל והסיפוק המקצועייםטיפוח ההגשמה 

הואביסוסהקשרביןשביעותרצון)נמוכה(2018במחקרטאליסהחשוביםאחדהממצאים

נמצאכי,ובהןישראל,מדינות44-בתהמקצוע.אבוהסכנהשלנשירה,קריכוונותלעזלבין

 השביעותשככל רצון יותרשל פוחתיםהסיכוייםשבכוונתםלעזובאת,המוריםגבוהה כך

הוהסיפוקשהםמתחושתההגששלשביעותהרצוןשלהמוריםוהשלעלכןהגבר.ההוראה

 בעבודתם היאחווים וגם עצמה בפני כוחותגםמטרה לשמר חינוך מערכות של ואמצעי

 בעיקרהוראהאיכותיים. שלהמוריםבישראלגבוהה, רמתשביעותהרצון מהיבטיםככלל,

הנוגעיםלעבודהבביתהספרומעטפחותמכךמהמקצועעצמו,ובשיעוריםהדומיםלממוצע
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ובדומהלמורים,שביעותהרצוןשלהמנהליםגבוההאףיותר(.16 תרשים)OECD-מדינותה

בישראל.בעיקרמהיבטיםהנוגעיםלעבודהבביתהספרומעטפחותמכךמהמקצועעצמו

-ממוצעמדינותהמעטמהשיעורהמקבילבגבוהשיעורהמנהליםהמדווחיםעלשביעותרצון

OECD(.19 תרשים)

 הגורמים על לעמוד ישטעם כן הקשוריםעל והגשמה ותחושתסיפוק רצון אצללשביעות

והעיקרייםשבהםמרוכזים שביעותרצון, גורמיםובין מגוון הקשרבין במחקרנבחן מורים.

בנספחש93 לוחב אפשרלסווגגורמיםאלולמספרמנופים)בראייהכוללניתהנשענתעל.

המורים:נםשלהגברתשביעותרצוהממצאיםשלכללהמדינותשהשתתפובמחקר(למען

 מוטיבציהעםמועמדיםבחירת חזקהפנימית ראשונהשרואים העדפה בהוראה

;ארוכתטווחקריירה,ובפרטלקריירה

 גישהשללומדלאורךהחייםהשואפיםלהתפתחולהתמקצע,אשרשמיםבעלימועמדים

בישראל(עלדגש מובהקים אינם אלו )היבטים והנחיה ליווי בפעילויות השתתפות

;מקצועיפיתוחובפעילויותמשמעותיותשל

 עבודהתנאי לחץ( גורמי וכןהמוריםלרווחתםמישתורספריביתואקלים)הפחתת ,

;מקצועפיהלמצדהחברהכהערכה

 .וכןאוטונומיהכיתתיתביןמוריםהדדיוכבוד,שיתוףאמוןתחושתשלהחשיבות

להתחשב במדיניותהעדיפויותסדריבוהלאומיבהקשרחשוב , בוכן הקשר כלעוצמת בין

המחקר,רצוןהשביעותלביןמנוף שעולהממצאי .כפי אתההתאמהשלגםחשוב לבחון

.ןבמאפייניהזומזוהנבדלותשונותהמנופיםלצרכיםשלקבוצותמורים



 קידום תחושת ההגשמה והסיפוק המקצועיים באמצעות תחושת מסוגלות גבוהה

אלאגםשיפור המוריםחשובהלשםשימורהמוריםבמקצוע, לארקתחושתהרווחהשל

הגשמהוהסיפוקשהםשואביםמןההוראה.ככלשהמניעיםהמרכזייםשלמוריםהתחושת

הציבור,לתרומהלחברהשירותבאמצעותעצמיתלהצטרףלמקצוענוגעיםלתחושתהגשמה

רכותחינוךלשאוףלקדםאתתחושתהמסוגלותוהשפעהעלהתפתחותםשלילדים,עלמע

ביכולות וביטחון גבוהה מסוגלות תחושת המגלים מורים המורים. של העצמית והחוללות

יותר גבוהה רצון שביעות לגלות נוטים וביעילותה שלהם יותרוההוראה רבה מחויבות

ו לעבודתם משחיקהמושפעים ש,פחות חשיבותמה על שלמעיד המסוגלותה תחושת

לרווחתהמורים.

 הגורמים על לעמוד טעם יש כן העצמיתהקשוריםעל והחוללות המסוגלות שללתחושת

 ובין גורמים מגוון בין הקשר נבחן במחקר מסוגלותמורים. שבהםתחושת והעיקריים ,

ב בנספחש94 לוחמרוכזים . כי לציין ראוי קשוריםיש שנמצאו הגורמים בין רב דמיון

ללתחושתמסוגלותעצמית )הגורמיםבין קשוריםלשביעותרצון ,(בנספח93 לוחשנמצאו

לזה זה קשורים נמצאו אלו משתנים שני מסביבתוגם רצון שביעות בין חיובי קשר קרי ,

אפשרלסווגלצדםעםזאתו.העבודההביתספריתומןהמקצועוביןתחושתמסוגלותעצמית

כוללניתהנשענתעלהממצאיםשלכללהמדינותשהשתתפומספרמנופיםנוספים)בראייה

במחקר(למעןהגברתתחושתהמסוגלותשלהמורים:

 לתנאי הנוגעים םהיבטים ההעסקהשל בישראל(חוזה מובהקים אינם אלו ,)היבטים

 ;משרה)מלאהאוחלקית(החוזהקבועאוזמני(והיקףמבחינתהביטחוןהתעסוקתי)

 תיהמשמעהכיתתיהאקלים; 
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 השתתפותבפעילויותל פיתוחההשפעותשל פעילויותאלו, של והתוכן ובפרטמקצועי

ניהולכיתהוהתנהגות,ביןתלמידיםבכיתהתנּופעילויותשכללואתהתכניםהבאים:שֹו

תלמידים.

שיעורםיותרבוהשגככל–בישראלובמדינותרבותנמצאוגםקשריםעםמאפייניםכיתתיים

תחושתהמסוגלותשלהמוריםנמוכהכך,בכיתהמבחינהלימודיתמשיגים-שלתלמידיםתת

מחוננים תלמידים של שיעורם עם נמצא הפוך )קשר שלבכיתהיותר מאפיינים עם וכן ,)

כךתחושתהמסוגלותשלוגבוההיותר.יותרככלשהמורהותיק:המורה

 רצון, בשביעות העוסק קודם, בסעיף להאמור קידוםבנוגע של בהקשר גם תקף מנופים

ישלתתאתהדעתגםלמנופיםהנוגעיםלהשמ מוריםמנוסיםובעליתתחושתהמסוגלות.

 וכן והתנהגותם, התלמידים הרכב מבחינת מאתגרות לכיתות מתאימה יתהפנילהכשרה

ותמיכהלפעילויותמתאימותלפיתוחמקצועימוריםשנדרשיםלהתמודדעםכיתותמאתגרות

בהם.
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 יםנספח .18

(OECD-)*לציוןמדינותהמשתייכותל טאליס מדינות שהשתתפו במחקר: רשימת ה88 לוח

 2018 2013 2008 שהשתתפו במחקרהמדינות 

  -  *אוסטריה

   *אוסטרליה
  - (2013-ב)אבודאביבלבדאיחודאמירויותערביות

   *איטליה
   *איסלנד
 - - *אירלנד

   *אסטוניה
 - -)בואנוסאיירסבלבד(ארגנטינה

  - *ארצותהברית
   בולגריה
   (2018-,גםצרפתיתב2013עדבלבדפלמית)*בלגיה
   ברזיל

-)אנגליהבלבד(*בריטניה

-(2013-במקוםב2014-)הסקרהועברבגאורגיה

  *דנמרק
--דרוםאפריקה

   *דרוםקוריאה
   *הולנד

  -  *הונגריה
- -וייטנאם

  -  *טורקיה
 - -טאיוואן

  - *יפן
  - *ישראל
  - *לטביה
  -  *ליטא

 -  מלזיה
  -  מלטה

   *מקסיקו
   *נורבגיה
  -(2013-במקוםב2014-)הסקרהועברב*ניוזילנד

  -(2013-במקוםב2014-סקרהועברבה)שנגחאיבלבד,סין
  - סינגפור
  -  *סלובניה
   *סלובקיה

  *ספרד

 - - סרביה
 --ערבהסעודית

 -  *פולין
   *פורטוגל
  - *פינלנד
  - *צ'ילה
  - *צ'כיה
  - *צרפת

--*קולומביה

--קזחסטן

  - )אלברטהבלבד(*קנדה
  - קפריסין
  - קרואטיה
  - רומניה
   -(2013-במקוםב2014-הועברב)הסקררוסיה
  - *שבדיה
 ההערה: חברה להיות הוזמנה ה25.05.2018)OECD-קולומביה מדינות בממוצע ונכללה )-OECDהמדווח

בדוח,עלאףשבעתהכנתולאהושלמוההליכיםלאשרורהצטרפותה.
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 תלמידים וניהול כיתה כמשקפים סביבה פדגוגיתריכוז מדדים הנוגעים התנהגות  :89 לוח

מוריםדיווחי

 מדינה

זמןרבאיבוד
מהשיעורבשל
 הפרעותתלמידים

תחושתמסוגלות
שלהמורהבריסון
 הפרעותבכיתה

פיתוחצורךרבב
בנושאמקצועי

"התנהגותתלמידים
 וניהולכיתה"

הנושא"התנהגות
תלמידיםוניהול
כיתה"נכלל

 המקצועיבפיתוח

מוכנותבנושא
"התנהגותתלמידים

עםוניהולכיתה"
 הצטרפותלמקצועה

הנושא"התנהגות
תלמידיםוניהול
כיתה"נכלל

 בהכשרתמורים

 אוסטריה 54 21 36 17 88 27

 אוסטרליה 84 45 44 5 82 29

 איחודהאמירויות 92 92 80 8 92 23

 איטליה 58 48 65 16 93 24

 איסלנד 58 28 37 19 88 41

 אלברטה)קנדה( 87 56 45 4 87 26

 אנגליה 94 68 47 3 86 27

 אסטוניה 79 44 59 17 81 17

 ארצותהברית 85 61 56 5 84 26

 בואנוסאיירס)ארגנטינה( 66 65 40 9 90 35

 בולגריה 50 46 57 22 85 32

 בלגיה 73 37 40 10 85 42

 בלגיהפלמית 77 43 46 8 93 41

 ברזיל 75 83 64 19 91 50

 גאורגיה 80 80 84 21 86 7

 דנמרק 63 53 33 6 97 22

 דרוםאפריקה 93 82 79 16 88 41

 הולנד 85 57 58 9 94 33

 הונגריה 76 81 59 13 93 23

 וייטנאם 99 95 94 68 94 12

 טורקיה 92 88 61 6 90 33

 יפן 81 39 48 43 60 8

 ישראל 74 59 56 22 84 29

 לטביה 81 67 66 20 86 21

 ליטא 71 72 69 21 89 16

 מלטה 83 49 46 11 83 35

 מקסיקו 84 90 62 12 88 20

 נורבגיה 74 50 52 11 79 25

 ניוזילנד 90 57 47 5 85 31

 סינגפור 91 65 54 9 80 33

 סלובניה 37 62 46 16 85 30

 סלובקיה 62 46 33 19 79 31

 ספרד 40 35 48 14 79 45

 ערבהסעודית 87 81 74 16 91 26

 פורטוגל 62 47 42 18 98 43

 פינלנד 71 29 30 9 83 32

 צ'ילה 76 66 52 17 86 40

 צ'כיה 54 30 45 17 83 18

 צרפת 55 22 24 13 73 40

 קולומביה 84 77 70 21 98 22

 קוריאה 66 56 76 28 82 39

 קזחסטן 88 84 83 21 75 10

 קרואטיה 54 38 54 23 82 17

 רומניה 85 82 61 17 90 18

10 m 14 77 82 82 רוסיה 

 שבדיה 70 55 41 8 81 27

 שנגחאי)סין( 89 76 80 31 92 10

 OECD-ממוצעמדינותה 72 53 50 14 85 29

.OECD-המהממוצעבמדינות,בהתאמה,נמוךואגבוהלציוןמדינותבהןערךהמדדאפורואתכלתרקעבצבעהערה:
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 , פירוט המדינות שהשתתפו במחקרהוראה רכיוריכוז מדדים הנוגעים לשימוש בתקשוב לצ :90 לוח

מנהליםדיווחי מוריםדיווחי

 מדינה

מחסורבטכנולוגיה
דיגיטליתלהוראה
כחסםלהוראה

 איכותית

מאפשרלתלמידים
להשתמשבתקשוב

כשהםמכינים
 עבודותבכיתה

פיתוחצורךרבב
בנושאמקצועי

"מיומנויותתקשוב
 הוראה"רכיולצ

פיתוחהשתתפותב
בנושאמקצועי

"מיומנויותתקשוב
 הוראה"רכיולצ

מוכנותבנושא
"שימושבתקשוב

רכיהוראה"עםולצ
 הצטרפותלמקצוע

הנושא"שימוש
רכיובתקשובלצ

הוראה"נכלל
 בהכשרתמורים

 אוסטריה 40 20 46 15 33 18

 אוסטרליה 65 39 67 11 78 12

 איחודהאמירויות 86 86 85 10 77 31

 איטליה 52 36 68 17 47 31

 איסלנד 46 26 63 21 54 5

 אלברטה)קנדה( 71 42 56 8 66 12

 אנגליה 75 51 40 5 41 15

 אסטוניה 54 30 74 19 46 12

 ארצותהברית 63 45 60 10 60 19

 )ארגנטינה(בואנוסאיירס 53 50 61 20 64 39

 בולגריה 58 50 63 23 44 26

 בלגיה 51 28 40 18 29 29

 בלגיהפלמית 56 34 45 9 38 16

 ברזיל 64 64 52 27 42 59

 גאורגיה 45 47 67 33 53 29

 דנמרק 47 40 47 11 90 13

 דרוםאפריקה 62 54 53 32 38 65

 הולנד 49 29 61 16 51 16

 הונגריה 51 66 69 20 48 36

 וייטנאם 97 80 93 55 43 82

 טורקיה 74 71 61 7 67 22

 יפן 60 28 53 39 18 34

 ישראל 58 47 69 29 52 40

 לטביה 55 48 77 23 48 41

 ליטא 45 57 69 24 62 30

 מלטה 70 49 48 14 48 6

 מקסיקו 77 80 64 16 69 44

11 m 22 58 36 46 נורבגיה 

 ניוזילנד 59 34 73 14 80 18

 סינגפור 88 60 75 14 43 2

 סלובניה 53 67 59 8 37 4

 סלובקיה 62 45 60 17 47 25

 ספרד 38 36 68 15 51 21

 ערבהסעודית 73 72 76 28 49 61

 פורטוגל 47 40 47 12 57 55

 פינלנד 56 21 74 19 51 20

 צ'ילה 77 67 51 17 63 13

 צ'כיה 45 28 41 13 35 24

 צרפת 51 29 50 23 36 30

 קולומביה 75 59 78 34 71 64

 קוריאה 59 48 61 21 30 24

 קזחסטן 75 69 90 30 66 45

 קרואטיה 47 36 73 26 46 25

 רומניה 70 70 52 21 56 50

 רוסיה 69 72 75 15 69 32

 שבדיה 37 37 67 22 63 10

 שנגחאי)סין( 79 63 77 30 24 10

 OECD-ממוצעמדינותה 56 43 60 18 53 25

.OECD-המהממוצעבמדינות,בהתאמה,נמוךואגבוהלציוןמדינותבהןערךהמדדאפורואתכלתרקעבצבעהערה:
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 פיתוח מקצועיריכוז מדדים הנוגעים להכשרה ו :91 לוח

מנהליםדיווחי מוריםדיווחי

 מדינה

שהשתתפומנהלים
פעילותבלפחות
פיתוחלאחת

בשנהמקצועי
להעברתשקדמה

 הסקר

שלא מנהלים
השתתפו
בקורסאו
תוכנית

למנהיגות
 תחינוכי

שלא מנהלים
השתתפו
בתוכניות
הכשרה
ייעודיות

למנהליםאו
 למנהלחינוכי

מורים
שהשתתפו

פעילותבלפחות
פיתוחלאחת

בשנהמקצועי
שקדמה

 הסקרלהעברת

בראשיתמורים
שמונהדרכם

להם
חונך/מנחה
הספרבבית

בוהנוכחי
 ממדים

 שלאמורים
השתתפו
,ליוויבפעילויות

לאאושמיותר
בבית,רשמיות
הנוכחיהספר

 מלמדיםבו

מוריםשנושאי
דעי - הליבה

תכני,פדגוגיה,
- ודרכיהוראה

תוכניתנכללוב
הכשרתם
 /השכלתם

100 w w 99 11 77 87 אוסטריה 

 אוסטרליה 82 28 37 99 31 30 100

 איחודהאמירויות 85 32 43 98 6 4 99

 איטליה 64 75 5 93 13 34 100

 איסלנד 65 66 18 96 25 16 98

 אלברטה)קנדה( 80 55 25 99 32 29 99

 אנגליה 86 23 37 97 23 38 99

 אסטוניה 81 69 17 98 4 8 100

 ארצותהברית 84 39 39 98 13 4 100

 בואנוסאיירס)ארגנטינה( 82 76 6 92 21 34 99

 בולגריה 90 62 18 96 14 29 100

 בלגיה 80 57 25 94 10 17 99

 בלגיהפלמית 86 52 40 97 17 24 100

 ברזיל 83 61 33 87 13 17 94

 גאורגיה 81 85 15 94 5 3 99

 דנמרק 88 63 15 92 26 11 98

 דרוםאפריקה 81 31 50 91 10 6 96

 הולנד 88 35 41 98 5 12 100

 הונגריה 86 70 27 95 5 3 100

 וייטנאם 99 55 30 96 0 0 100

 טורקיה 76 76 15 94 32 23 96

 יפן 82 81 40 89 2 5 99

 ישראל 79 59 47 96 11 31 99

 לטביה 85 56 16 99 11 7 100

 ליטא 82 79 9 99 36 33 100

 מלטה 82 50 23 91 17 7 100

 מקסיקו 80 60 17 89 13 10 99

 נורבגיה 75 65 18 94 15 14 99

 ניוזילנד 89 26 56 98 18 21 100

 סינגפור 89 15 54 98 5 3 100

 סלובניה 83 48 5 98 7 7 100

 סלובקיה 77 40 22 92 5 16 99

 ספרד 48 74 10 92 15 26 100

 ערבהסעודית 72 63 19 86 22 18 95

 פורטוגל 75 60 14 88 13 23 98

 פינלנד 87 43 10 93 0 17 99

 צ'ילה 84 66 7 87 14 12 99

 צ'כיה 62 43 26 97 5 37 100

94 m 3 83 17 83 66 צרפת 

 קולומביה 84 46 22 91 15 12 96

 קוריאה 90 74 16 98 1 2 99

 קזחסטן 85 33 59 98 8 18 100

 קרואטיה 84 45 13 98 58 48 100

 רומניה 91 63 22 89 2 9 97

 רוסיה 90 65 27 98 4 11 100

 שבדיה 85 70 17 95 6 19 100

 שנגחאי)סין( 89 50 67 99 1 1 100

 OECD-ממוצעמדינותה 79 58 22 94 13 17 99

.OECD-המהממוצעבמדינות,בהתאמה,נמוךואגבוהלציוןמדינותבהןערךהמדדאפורואתכלתרקעבצבעהערה:
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 בכיתה הטרוגנית מבחינת יכולות תלמידים וצרכיהםריכוז מדדים הנוגעים להוראה  :92 לוח

מנהליםדיווחי מוריםדיווחי

מדינה

מחסורבמורים
המיומניםבעבודה
עםילדיםעםצרכים

מיוחדיםכחסם
 להוראהאיכותית

פיתוחצורךרבב
בנושאמקצועי

"הוראה
לתלמידיםעם
 צרכיםמיוחדים"

הנושא"הוראה
לתלמידיםעם
צרכיםמיוחדים"

פיתוחנכללב
 שלמוריםמקצועי

מוכנותבנושא
"הוראהבכיתה
הטרוגנית"עם

 הצטרפותלמקצוע

הנושא"הוראה
בכיתההטרוגנית"

פיתוחנכללב
 שלמוריםמקצועי

שיעורהמורים
המלמדיםבכיתות

10%-בהןיותרמ
תלמידיםעםצרכים

מיוחדים
^

 

 אוסטריה 23 52 27 23 16 14

 אוסטרליה 29 74 38 58 12 18

 איחודהאמירויות 16 87 88 69 18 42

 איטליה 37 57 37 74 15 48

 איסלנד 40 55 26 30 17 13

 אלברטה)קנדה( 32 77 44 47 11 14

 אנגליה 41 90 69 57 6 23

 אסטוניה 14 51 24 57 26 47

 ארצותהברית 51 81 56 56 9 28

 בואנוסאיירס)ארגנטינה( 3 57 51 23 36 18

 בולגריה 8 42 37 39 27 18

 בלגיה 52 66 37 35 18 56

 בלגיהפלמית 53 70 41 38 13 39

 ברזיל 11 73 71 40 58 60

 גאורגיה 4 35 39 51 22 14

 דנמרק 33 67 45 29 19 33

 דרוםאפריקה 29 76 67 34 39 53

 הולנד 46 44 27 42 12 21

 הונגריה 21 71 76 45 22 35

 וייטנאם 7 88 72 50 26 58

 טורקיה 11 66 65 52 16 37

 יפן 21 64 26 56 46 44

 ישראל 27 73 59 33 25 41

 לטביה 9 50 42 50 20 26

 ליטא 11 45 52 53 21 20

 מלטה 23 64 36 31 20 29

 מקסיקו 8 71 72 28 53 34

 נורבגיה 35 60 25 31 18 18

 ניוזילנד 17 83 49 32 15 24

 סינגפור 19 79 54 35 20 17

 סלובניה 31 46 57 54 23 28

 סלובקיה 22 57 36 37 26 30

 ספרד 19 35 28 37 28 25

 ערבהסעודית 9 77 70 26 29 52

 פורטוגל 19 45 39 30 27 48

 פינלנד 26 73 35 30 12 15

 צ'ילה 55 76 68 55 38 27

 צ'כיה 24 34 18 53 15 30

 צרפת 40 49 25 30 34 70

 קולומביה 9 70 54 42 55 68

 קוריאה 6 64 50 25 13 20

 קזחסטן 5 76 67 32 14 17

 קרואטיה 10 47 28 67 36 25

 רומניה 12 80 77 33 35 45

 רוסיה 5 73 72 55 15 11

 שבדיה 40 73 61 46 18 30

 שנגחאי)סין( 8 80 69 46 25 20

 OECD-ממוצעמדינותה 27 62 44 43 22 32

.OECD-המהממוצעבמדינות,בהתאמה,נמוךואגבוהלציוןמדינותבהןערךהמדדאפורואתכלתרקעבצבעהערה:

אשרמבוססעלדיווחימנהלים 14 לוח^נתוןזהמבוססעלדיווחימוריםעלשיעורתלמידיםבכיתהבהמלמדיםושונהמהמוצגב
לגבישיעורתלמידיםעםצרכיםמיוחדיםבביתהספר.
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 הקשרים בין מנבאים שונים במחקר ובין שביעות רצון המוריםריכוז  :93 לוח

מדד
אוטונומיה
בכיתת

יעד
4

 

קבלת
משוב
משמעותי

5
 

מדד
שיתוף
פעולה
מקצועי

5
 

מדדרווחה
תיבעבודה)חווי

לחץ,השפעה
עלבריאות,וזמן

ייםאישיים(לח
4



מקצוע
ההוראה
מוערך
בחברה

4
 

להשתתפות
לפיתוחבפעילות
הייתהמקצועי
חיוביתהשפעה

ההוראהעל
3

 

פעילויותליווי
בביה"סכללו

הוראהשיתופית
עםמורים

מנוסים
2

 

השתתפות
בפעילויות

ה"סליוויבבי
הנוכחי

2
 

היאהוראה
העדפהה
ראשונהה

לבחירה
כקריירה

1
 מדינה 

 אוסטריה + +   + + -  + + +

 אוסטרליה + + + + + -  + + +

 איחודהאמירויות + + + + + -  + + +

 איטליה + +   + + -  + + +

 איסלנד +     + + -  + + +

 אלברטה)קנדה( + +   + + -  + + +

 אנגליה + + + + + -  + + +

 אסטוניה + +   + + -  + + +

 ארצותהברית   + + + + -  + + +

 בואנוסאיירס)ארגנטינה( + +   +   -  + + +

 בולגריה +   + + + -  + + +

 בלגיה + + + + + -  + + +

 בלגיהפלמית + +   + + -  + + +

 בלגיהצרפתית + +   + + -  + + +

 ברזיל + + + + + -  + + +

 גאורגיה +   + + + -  + + +

 דנמרק + + + + + -  + + +

 דרוםאפריקה + +   + + -  + + +

 הולנד +       + -  +   +

+ + +  - + m + + + הונגריה 

 וייטנאם +     + + -  + + +

 טורקיה +   + + + -  + + +

 יפן +   + + + -  + + +

 ישראל +     + + -  + + +

 לטביה + + + + + -  + + +

 ליטא   +   + + -  + + +

 מלטה + +   + + -    +  

 מקסיקו + +   + + -  + + +

 נורבגיה + +   + + -  + + +

 ניוזילנד + + + + + -    + +

 סינגפור + + + + + -  + + +

 סלובניה +   +   + -  + + +

 סלובקיה +   + + + -  + + +

 ספרד + + + + + -  + + +

 ערבהסעודית + + + + + -  + + +

 פורטוגל   +   + + -  + + +

 פינלנד + +   + + -  + + +

 צ'ילה + + + + + -  + + +

 צ'כיה + +   + + -  + + +

+ + m  - + + + + + צרפת 

 קולומביה + + + + + -  + + +

 קוריאה + + + + + -  + + +

 קזחסטן + + + + + -  + + +

 קרואטיה + + + + + -  + + +

 רומניה + +   + + -  + + +

+ + +  - + + + + m רוסיה 

 שבדיה + + + + + -  + + +

שנגחאי)סין( + + + + + -  + + +

 OECD-ממוצע מדינות ה + + + + + -  + + +

סה"כקשרחיובי 44 37 29 45 47 0 45 47 47

סה"כקשרשלילי 0 0 0 0 0 48 0 0 0

לציוןנתוןחסר.–mלציוןקשרשלילי,וריבועריקלציוןהעדרקשרמובהק.-+לציוןקשרחיובי,
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1
ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים)מגדר,ותקבמקצוע(ותחושתמסוגלותעצמית.-

2
ליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים)מגדר,ותקבמקצוע(.ממצאיםשלרגרסיה-

3
ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים)מגדר,ותקבמקצוע,היקףמשרה(ומאפייניהכיתה.-

4
צוע,גיל,היקףמשרה(ומאפייניהכיתה.ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים)מגדר,ותקבמק-

5
ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים)מגדר,ותקבמקצוע,גיל,היקףמשרה(תרבותשיתופיתביתספרית-

ומידתהאמוןביןמורים.
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 ובין תחושת מסוגלות וחוללות עצמית של המוריםריכוז הקשרים בין מנבאים שונים במחקר  :94 לוח

מדד
אוטונומיה
בכיתת

יעד
6

 

מדד
שיתוף
פעולה
מקצועי

6
 

מדדרווחה
תיבעבודה)חווי

לחץ,השפעה
עלבריאות,וזמן
לחייםאישיים(

5
 

להשתתפות
לפיתוחבפעילות
הייתהמקצועי
חיוביתהשפעה

ההוראהעל
3



פעילויותליווי
בביה"סכללו

שיתופיתהוראה
עםמורים

מנוסים
4

 

השתתפות
בפעילויות

ליווי
בביה"ס
הנוכחי

4
 

מדד
אקלים
משמעתי
בכיתה

3
 

מאפיין
כיתתי:

חלקםשל
תלמידים

משיגים-תת
אקדמית

2
 

מאפיין
מורה:
ותק
בהוראה

1
 מדינה 

 אוסטריה + -  -    + + -  + +

 אוסטרליה + -  -    +   -  + +

 האמירויותאיחוד + -  -  + + + -  + +

 איטליה + -  -  +     -  + +

 איסלנד +   -      + -  + +

 אלברטה)קנדה(     -    +     + +

 אנגליה +   -  + +   -  + +

 אסטוניה +   -  + + +   + +

+ +  -   +   a     ארצותהברית 

 בואנוסאיירס)ארגנטינה(     -  + +   -  + +

 בולגריה +   -    + + -  + +

 בלגיה + -  -  +   + -  + +

 בלגיהפלמית + -  -    +   -  + +

 בלגיהצרפתית   -  -  + +   -  + +

 ברזיל   -  -  + + + -  + +

 גאורגיה     -    +   -  + +

 דנמרק +   -      + -  + +

 דרוםאפריקה   -  -    + + -  + +

 הולנד +   -  +   + -  + +

+ +  - m + +  -   + הונגריה 

+ +  -   + + c  -   וייטנאם 

 טורקיה   -  -    + + -  + +

 יפן     -    + + -  + +

 ישראל + -  -      + -  + +

 לטביה     -  + + + -  + +

 ליטא + -  -      + -  + +

 מלטה +   -    + +   + +

 מקסיקו   -  -  + + + -  + +

 נורבגיה +   -        -  + +

 ניוזילנד +   -    + +   + +

 סינגפור +   -    +   -  + +

 סלובניה     -      + -  + +

 סלובקיה + -  -    + + -  + +

 ספרד + -  -  + + + -  + +

 ערבהסעודית     -  + + + -  + +

 פורטוגל   -  -  +   + -  + +

 פינלנד + + -  +   + -  + +

 צ'ילה   -  -  + + + -  + +

 צ'כיה + -  -  + +   -  + +

+ m  - +   +  -   + צרפת 

 קולומביה   -  -    + + -  + +

 קוריאה   -  -    + +   + +

 קזחסטן + -  -  + +   -  + +

 קרואטיה + -  -  + + + -  + +

 רומניה + -  -  + + + -  + +

m m m m m m m m m רוסיה 

שבדיה +   -    + + -  + +

 שנגחאי)סין(   -  -  + + + -  + +

 OECD-ממוצע מדינות ה + -  -  + + + -  + +

סה"כקשרחיובי 29 1 0 25 35 33 0 46 47

סה"כקשרשלילי 0 24 45 0 0 0 42 0 0

לציוןנתוןחסר.–mלציוןקשרשלילי,וריבועריקלציוןהעדרקשרמובהק.-+לציוןקשרחיובי,
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1
.רהעלמשתנירקעשלהמורים)מגדר,היקףמשרה(ומאפייניהכיתהממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבק-

2
ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים)ותקבהוראה,היקףמשרה(ומאפייניהכיתה.-

3
הושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים)מגדר,ותקבהוראה,היקףמשרה(ומאפייניהכיתה.ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבה-

4
ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים)מגדר,ותקבמקצוע(.-

5
קףמשרה(ומאפייניהכיתה.ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים)מגדר,ותקבמקצוע,גיל,הי-

6
גיל,היקףמשרה(תרבות- ותקבמקצוע, רקעשלהמורים)מגדר, ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתני

שיתופיתביתספריתומידתהאמוןביןמורים.


