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המחקר הבין-לאומי טאליס 2018
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) מתכבדת להציג מבחר ממצאים
עיקריים ממחקר טאליס ( )Teaching and Learning International Survey – TALISלשנת
 1.2018טאליס הוא המחקר הבין-לאומי ,המקיף והחדשני ביותר בנוגע לעבודת המורה
ולסביבההלימודית בבתיהספר.מחקרטאליסנערךעלידיהארגון לשיתוףפעולה ופיתוח
כלכלי (ה )OECD-במחזוריות של אחת ל 5-שנים החל משנת  .2008זו הפעם השנייה
שישראלמשתתפתבמחקר .בישראלהמחקרנערךעלידיראמ"ה– מרכזהמחקרהלאומי
שלישראלבתחוםהחינוך .
מורים ומנהלים ניצבים בלב כל ניסיון לשפר את איכות החינוך.הםשמעצביםאתההוראה,
קובעים את איכותה ,ובכך משפיעים על תהליכי הלמידה ותוצריהם ,ובכללם הישגי
התלמידים.עלכןמערכותחינוךבמדינותשונותמחפשותדרכיםלטפחאתמקצועההוראה;
למשוך למקצוע מועמדים ראויים; לספק הכשרה איכותית לכוחות ההוראה טרם כניסתם
בשערי בתי הספר; להעניק להם ליווי ,הנחיה ותמיכה בראשית דרכם; לתמוך בפיתוח
מקצועי מעמיקומתמשך של העוסקיםבמקצוע לאורך שנותעבודתם; לעודדולתמוךבמורים
בתהליך של ניכוס ,עיצוב והפצה של פרקטיקות מיטביות; להגביר את שביעות הרצון של
המורים והמנהלים ולקדם את מעמדם ,כאמצעים למשיכה ולשימור של כוח אדם איכותי.
המטרההמרכזיתשלמחקרטאליסהיאלספקמידעהשוואתיושימושישיוכללסייעלמדינות
לבחון את מדיניות החינוך שלהן ,ללמוד מגישות חדשניות שקיימות בעולם ,ולהגדיר את
התחומיםהרלוונטייםלעיצובולקידוםמקצועההוראהבמדינה.
הגדרתההוראהכמקצועמושתתתעלפימחקרטאליסעלחמישהנדבכים :
 בסיס הידע והמיומנויות ,הכולל ידע כללי והתמחות במקצוע ,וכן סטנדרטים ותנאי סף
למצטרפים למקצוע ופיתוח של בסיס ידע ומיומנויות הספציפיות לעוסקים במקצוע
באמצעותהכשרהמוקדמתלפרחיההוראהופיתוחמקצועי מתמשךלמישנכנסובשערי
המקצוע;
 המעמד והמיצוב של המקצוע כפי שהם משתקפים בסטנדרטים האתיים המצופים
מעובדים מקצועיים ,הסיפוק האינטלקטואלי והמקצועי מהתפקיד ,ותקנות העבודה
החלותעלהעוסקיםבהוראה(כמומערךהגמולים,מדדיםמקצועייםוקידוםמקצועי);
 בקרת עמיתים ,הנשענת על קהילות מקצועיות מוּוסתות המספקות הזדמנויות לשיתוף
פעולהומשובמעמיתיםלשםחיזוקהפרקטיקותהמקצועיותוגיבושהזהותהמקצועית;
 אחריות ,מנהיגות ועצמאות (אוטונומיה) שמורים ומנהלים נהנים מהם בעבודתם היום-
יומית ,בתהליכי קבלת החלטות ,בהפעלת שיקול דעת מקצועי ובפיתוח מדיניות בכל
רמותמערכתהחינוך;
 היוקרההנתפסתוההערכהשהחברהרוחשתכלפיהעוסקיםבמקצוע .
מחקר זה הוא חלק ממערך רחב יותר של מחקרים שנועדו לספק אינדיקטורים ומידע בין-
לאומיעלאודותמערכותחינוך בעולם( .)Indicators of Education Systems – INESהוא'נותן
קול' למורים ומנהלים בבתי הספר ומזמין אותם לספק מידע ותובנות שבכוחם להשפיע על
קביעתהמדיניות.במחזורהראשוןשלהמחקר ,שנערךבשנת ,2008השתתפו  24מדינות.
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למידענוסףוהרחבהראובאתרהאינטרנטשלראמ"הבקישור: 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/TALIS.htm

1


במחזור הנוכחי ,טאליס  ,2018השתתפו  48מדינות ,מהן  31מדינות המשתייכות לארגון
לשיתוףפעולהולפיתוחכלכלי,הOECD-(ראולוח  88בנספח) .
מחקרטאליסמבוססעלדיווחעצמישלמוריםומנהליםבנושאיםשוניםהנוגעיםלעבודתם.
נושאיםאלוהוצגובשנישאלוניםייעודיים,אחדלמורהואחדלמנהל.במחזורהמחקרהנוכחי
השיבו המשתתפים בפעם הראשונה על שאלונים מקוונים באינטרנט .חשוב לזכור כי
מחקרים המבוססים על דיווח עצמי עלולים להיות מושפעים מהטיות תרבותיות ומרצייה
חברתיתשלהמשיבים .
אוכלוסיית היעד של טאליס היא המוריםהמלמדיםבכיתותז',ח'ו/אוט' ומנהליבתיהספר
שלהם .אוכלוסייתהיעדשלהמחקרבישראלהםמוריםומנהליםבבתי ספר יסודיים שמונה-
שנתיים ,חטיבות ביניים ,חטיבותביניים שהן חלקמתיכון שש-שנתי ,ו/או תיכון ארבע-שנתי.
בכל אחת מהמדינות שנכללובמחקרנדגמוכ200-בתיספרשהםמדגםמייצגשל אוכלוסיית
המחקר .בכל בית ספר התבקש המנהל להשיב על השאלון למנהל ,וכ 20-מורים 2נדגמו
להשיבעלהשאלוןלמורה .
בישראלהשתתפובמחקר 2,627מוריםו 184-מנהלים ,מהם  1,788מוריםו 130-מנהלים
בבתי ספר דוברי עברית ו 839-מורים ו 54-מנהלים בבתי ספר דוברי ערבית .שיעור
ההשתתפות של המנהלים במחקר עומד על כ .93%-שיעור ההשתתפות של בתי הספר
עומד על כ 87%-מבתי הספר שנדגמו 3,ושיעור ההשתתפות של המורים בבתי ספר אלו
עומדעל כ .85%-שיעוריהשתתפותאלו נחשביםגבוהיםבהשוואהלשארהמדינותועומדים
בתנאיהארגון. 
המחקרמספקתמונתמצבעלפרופילהמוריםוהמנהליםוכוללמידעדמוגרפי– גיל,מגדר,
ותקבהוראה,השכלהותנאיהעסקה.המחקרמאפייןגםאתההקשרהביתספרי ,ובכללזה
האקליםהביתספריבעיניהמנהליםוהמורים והיחסיםביןבאיביתהספר,הכשרתהמורים
ומוכנותם להוראה ,תחושת מסוגלות וחוללות עצמית של מורים ,פרקטיקות הוראה ודרכי
הערכה ,פיתוח מקצועי של מורים ומנהלים ,שיתוף פעולה בקרב מורים ותרבות השיתוף
בבית הספר וכן הזדמנויות לקבלת משוב בונה .זאת ועוד ,המחקר מספק מידע על
המוטיבציהלהיכנסלתחוםההוראהועלשביעותהרצוןמהיבטיםשוניםכגוןהמקצוע,סביבת
ההוראה בבית הספר ,השכר ותנאי ההעסקה .לצד זאת המחקר בוחן את היקף העבודה
וההוראה ,את חוויית הלחץ בעבודה ואת הסיבות לנשירה מהמקצוע .המחקר גם עוסק
בחסמים להוראה איכותית ובחשיבות המיוחסת להשקעה בערוצים שונים לשם קידום
החינוך.במחזורמחקרזהנשאלוהמוריםוהמנהליםבפעםהראשונהגםעלהוראהבכיתה
רב-תרבותית .היבטים מגוונים אלו מוצגים לא רק בעבור כלל המורים והמנהלים ,אלא גם
בפילוחעלפימאפייניה מורים(בעיקרותקבהוראה,וגםגילומגדר)ומאפייניהכיתותשהם
מלמדיםבהן(כיתותשבהןשיעורגבוהשלתלמידיםמרקעחברתי-כלכלימוחלש,תלמידים
מרקעשלהגירה/עלייה,תלמידיםתת-משיגיםאותלמידיםעםצרכיםמיוחדים).
בדוח זה מוצגים הממצאים העיקריים של המחקר מנקודת מבט ישראלית .במסמך יוצגו
נתונים על אודות ישראל ,ולשם השוואה יוצג לצידם ממוצע מדינות ה OECD-שהשתתפו
במחקר וכןהתייחסותלמדינותשדומותלישראלאושונותממנה.כמוכן,בעבורישראליוצג
כל נתון בפילוח לפי מגזר שפה ,כלומר בחלוקה לפי בתי ספר דוברי עברית (שבפיקוח
2

בהתאםלהנחיותמרכזהמחקר,בבתיספרשמספרהמוריםהמלמדיםבהםבשכבותהכיתההרלוונטיותהיה
קטןמ,20-התבקשוכלהמוריםהמלמדיםבשכבותאלהלהשיבעלשאלון.
3
בית ספר נחשב משתתף במחקר אם לפחות  50% מהמורים שנדגמו השיבו על שאלון ,וכן אם מנהל בית
הספרהשיבעלשאלון .
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הממלכתי והממלכתי-דתי) ובתי ספר דוברי ערבית (במגזר הערבי ,הדרוזי והבדואי) .זאת
ועוד ,כדי ללמוד על מגמות לאורך זמן תוצג השוואה בין ממצאי מחזור המחקר הנוכחי
()2018לממצאיהמחזורהקודם( .)2013
מהאפשרומהאי-אפשרללמודמטאליס? 
• מחקר טאליס יכול ללמד רבות על ההבדלים במאפיינים ,בתפיסות ואמונות ובעבודת
המורה בתוך הקשרים ביתספריים שונים,הן בין בתי ספר בישראל והן בינם לבין בתי
ספר במדינות ובמערכות חינוך אחרות בעולם.אולם ישלזכורכיכלמחזורמחקר מספק
מידעבנקודתזמןנתונה .
• מחקר טאליס מתמקד בדרגות כיתה מסוימות – כיתותז'-ט',שאינן בהכרח מייצגות את
כלל מערכת החינוך .בישראל קיימת שונות רבה בין מסגרות בתי הספר הכוללות את
דרגות הכיתה הללו :חטיבות ביניים עצמאיות או במסגרת בית ספר שש-שנתי ז'-י"ב,
בתיספריסודייםשמונה-שנתייםא'-ח',תיכוןארבע-שנתיט'-י"ב,ועוד .
• הממצאים של מחקר טאליס מתבססים על דיווח עצמי של מורים ושל מנהלים,ולכן הם
מייצגים את דעותיהם ,תפיסותיהם ,אמונותיהם ותיאורי הפעילויות שלהם ,ולעיתים את
פרשנותם בנוגע לכוונת השאלות ולתשובה המצופה או הרצויה ,לתפיסתם .מחד גיסא,
מידע זה הוא בעל ערך רב היות שהוא פותח צוהר אל תפיסות המורים והמנהלים בכל
הנוגע לסביבת העבודה וליישום המדיניות.מאידך גיסא,הממצאים אינם מתבססים על
מדידה ישירה של מעשיהםבפועל או שלהתנהגותם הלכה למעשה.ההתנהגויות הללו
אפשר שהן שונות מן הדפוסים שעולים מתוך המידע שנמסר בדיווח עצמי .דיווח עצמי
עלוללהיותמושפעמהתרבותהכלליתבמדינהמסוימתובמערכתהחינוךבאותהמדינה,
וכןמתפיסהעצמיתשגויהומוטהלחיובמתוךרצוןלהרשים ַ
ולרצותאתהגוףהחוקרואת
החברהבכללותה(רצייהחברתית). 
• מחקר טאליס אינו מיועד לחשוף קשרים סיבתיים אך יש בכוחו להצביע על קשרים
סטטיסטייםביןמשתנים. 
• בכל מחקר בין-לאומי קיים החשש שהשאלות לא יתפרשו באופן זהה בכל מדינה ובכל
אוכלוסייה ותת-אוכלוסייה בכל מדינה ,עקב השוני בשפה ובתרבות ,גם כאשר הליך
התרגום וההתאמה התרבותית מוקפד ביותר .לכל קבוצה הניואנסים שלה ,הפרשנות
שלה ,ובכל מדינה הקשרים ייחודיים שעשויים להשפיע על הבנת השאלות .בישראל
התרגוםוההתאמהנעשיםלשתישפות:עבריתוערבית .
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 .1שיטת המחקר וביצוע המחקר בישראל
בפרק זה יתואר בהרחבה מהלך הביצוע של מחקר טאליס  2018בכלל המדינות שהשתתפו
בו ובפרט בישראל .למחקר טאליס תקנים מפורטים הקובעים כיצד יש לבצע את שלביו
השוניםובכללזההדגימה,הליךהתרגום,הליכיהעברתהשאלונים,ועוד.תקניםאלוהוגדרו
בפירוט לשם בקרה על איכות הנתונים הנאספים באופן שיאפשר לערוך השוואה מהימנה
ותקפהביןכללהמדינותשהשתתפובמחקר .
 .1.1שאלוני המחקר
במחקר טאליס נעשה שימוש בשני שאלונים בפורמט ממוחשב ,האחד למנהל בית הספר
והאחר למורים בבית הספר .היתרונות הגלומים במילוי שאלון ממוחשב רבים ,הן בפן
הלוגיסטי והן בפן התוכני ,ובהם אפשר למנות חיסיון המידע כך שהגישה לשאלון היא
באמצעות סיסמה אישית לכל משתמש והמידע שהוזן אינו חשוף ונשמר ישירות במאגר,
פורמטגמישוידידותילמשתמש,קלותונוחותבמילויהשאלוןומעקבאחרההנחיותלמילוי,
צמצוםהזמןהנדרשלהקלדתהנתוניםולעיבודם,ועוד. 
אתהשאלונים פיתחה קבוצהשל מומחים ממדינות שונות שמינה מרכז המחקר הבין-לאומי
( ,Instrument Development Expert Groupובקיצור  .)IDEGהמומחים סקרו את הפריטים
ששימשו במחזורי המחקר הקודמים של טאליס (ב 2008-וב )2013-וכן במחזורים קודמים
של מחקר פיזה ( .)PISAחלק מהפריטים נבחרו למחזור המחקר הנוכחי והם מאפשרים
להציג מגמות שינוי לאורך השנים.בחלק מהפריטים נעשו תיקונים ושכתובים כדי להתאימם
לשאלון הנוכחי .כמו כן עסקו המומחים בפיתוח אינדיקטורים חדשים ורלוונטיים למחקר
הנוכחיובפיתוחפריטיםחדשיםעבורם .
השאלונים מורכבים מפריטים סגורים בלבד ,מרביתם היגדים .על פי רוב המשיב מתבקש
לקבוע את מידת הסכמתו עם ההיגד או את התדירות שבה הוא עושה פעולה מסוימת.
השאלון למנהל בית הספר כלל  45פריטים (זמן השבה מוערך : 45דקות) ,ואילו השאלון
למורהכלל58פריטים(זמןהשבהמוערך:שעה)4. 
השאלון למנהל כלל שאלות על הרקע האישי של המנהל ,הרקע של בית הספר ,סוג
המנהיגות ,הערכה פורמלית של מורים ,אקלים בית הספר ,ליווי והנחיה למורים ,חינוך
בסביבה רב-תרבותית ושביעות רצון מהעבודה .השאלון למורה כלל שאלות על הרקע
וההכשרהלהוראה,העבודהבביתהספר,פיתוחמקצועי,תפיסותבנוגעלהוראהופרקטיקות
הוראהבכיתה,עבודהבסביבהמגוונת,אקליםביתהספרושביעותרצוןמהעבודה .
הליכי התרגום וההתאמה של השאלונים מאנגלית לעברית ולערבית נעשו בהתאם
לסטנדרטים ולהנחיות שקבע מרכז המחקר הבין-לאומי ,ונעשו במקביל ובאופן בלתי תלוי
בעבור שתי שפות המטרה .הם לֻוו בהליכים נוספים של בקרת איכות (כגון השוואה בין
התרגום לעברית לבין התרגום לערבית) .הליך התרגום המוקפד על שלביו השונים נועד
להבטיח את איכות התרגום ,את הנאמנות למקור ,את שימור המאפיינים התוכניים של
השאלות (כגון משְ לב השפה,מורכבות המשפטים ועוד)ואת האחידות הסגנונית.זאת ועוד,
הליך התרגום כלל הליך של התאמה תרבותית (למשל,הקפדה על שימוש במונחים שגורים
במערכת החינוך בישראל) כדי להבטיח שיש לשאלות משמעות ופשר בהקשר של מערכת
החינוך הישראלית .להליכים אלוהיו שותפיםמתרגםמאנגלית לשפת המטרה ,עורךלשון,
מתאם תרבותי (שהוא גם מומחה להכשרת מורים ומנהלים) ,פסיכומטריקאי ונציג ראמ"ה.
4

לנוסחיהשאלוניםבאתרראמ"ה: 
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/Talis_2018.htm
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לאחר סיומו של ההליך ולפני העיצוב הסופי של השאלונים בכל אחת מן המדינות שהשתתפו
במחקר ,ובכללן ישראל ,הועברו החומרים המתורגמים למרכז המחקר הבין-לאומי לשם
אימות ובקרה של התרגום ואישורו הסופי .התרגום וההתאמה של השאלונים וכן עיצוב
השאלוניםנעשובאמצעותתוכנהשסיפקמרכזהמחקרהבין-לאומי .
 .1.2המחקר החלוץ ()Pilot study
שני השאלונים שפותחו לצורך המחקר הנוכחי (למנהלים ולמורים) נבדקו במחקר חלוץ
שהועברכשנהלפניהמחקרהעיקריבכלהמדינותשהשתתפובמחקר,ובהןישראל.למחקר
החלוץ ,שנערך בישראל בחודשים מרץ-אפריל  ,2017היו שתי מטרות עיקריות :האחת,
לבדוקאתהפריטיםהמתורגמים; והשנייה,לתרגלאתהנהליםהלוגיסטייםהכרוכיםבביצוע
המחקר (ובכלל זה יצירת קשר עם בתי הספר ,ניהול הנתונים ,חשיפת תקלות לוגיסטיות
הקשורות להעברת השאלונים המקוונים ,ועוד) .נתוני המחקר החלוץ עובדו ונותחו במרכז
הבין-לאומי .בהיבט הבין-לאומי ,בדיקת טיב הפריטים משמשת גם לבחירת הפריטים
שייכללו במחקר העיקרי ולאיתור פריטים המצריכים שינויים ושיפור בניסוחם עד לגיבושם
הסופי.עלסמךהמחקרהחלוץגובשוהשאלוניםהסופייםלמחקרהעיקרי.בהיבטהלאומי,
הנתונים של כל אחת מן המדינות נשלחו למנהלי המחקר הלאומי בכל מדינה (בישראל -
נתונים נפרדים לבתי ספר דוברי עברית ולבתי ספר דוברי ערבית) ,והם נתבקשו לבחון
נתונים אלו ,ובהתאם לצורך (עקב נתונים סטטיסטיים חריגים) לחזור לכמה מהפריטים
ולבדוק אם אפשר לשפרם מבחינת איכות התרגום וההתאמה התרבותית .המחקר הועבר
במדגם של  30בתי ספר ( 15דוברי עברית ו 15-דוברי ערבית) ,ובהשתתפותם של 30
מנהליםו427-מורים .
 .1.3המחקר העיקרי ( :)Main studyאוכלוסיית המטרה ,מסגרת הדגימה והמדגם
המחקר העיקרי נערך בבתי הספר בישראל בחודשים מרץ-אפריל  .2018ההכנות לקראתו
החלו ,כאמור ,שנתיים קודם לכן ,וכללו בין היתר דגימה של בתי ספר שהשתתפו ,הכנה
ותרגום של חומרי המחקר והפקת השאלונים המקוונים הסופיים .להלן יתוארו השלבים
המרכזייםבביצועהמחקרהעיקרי .
אוכלוסיית המטרה במחקר טאליס הייתה מורי כיתות ז' ,ח' ,ו-ט' ומנהלי בתי הספר שהם
מלמדים בהם .היות שהמורים הללו מלמדים במסגרות שונות ,המחקר הקיף למעשה בתי
ספר מסוגים שונים :שמונה-שנתיים (א'-ח') ,חטיבות ביניים (ז'-ט') ,בתי ספר שש-שנתיים
(ז'-י"ב) ובתי ספר ארבע-שנתיים (ט'-י"ב) .מרכז המחקר הגדיר שבאוכלוסיית המטרה של
המחקר כלולים כל המורים שבמסגרת תפקידיהם הקבועים בבית הספר מלמדים לפחות
כיתה אחת בשכבות ז',ח' ,או ט' בשנת הלימודים שבה נערך המחקר.היקף שעות ההוראה
אינו רלוונטי למחקר זה ,וכל מקצועות הלימוד כלולים בו .מרכז המחקר קבע שיש לגרוע
מאוכלוסיית המטרה מורים המלמדים תלמידים של החינוך המיוחד בלבד ,מורים מחליפים
בבית הספר ,מורים שנעדרים תקופה ממושכת בעת ההכנות למחקר ובעת העברתו ,וכן
אנשיצוותסיועכגוןסייעותואחיותביתספר. 
כמובכלהמחקריםהבין-לאומייםבנושאיחינוך,גם במחקרטאליס שיטת הדגימה נקבעת
על ידי הארגון הבין-לאומי.מרכז המחקר הלאומי במדינות שהשתתפו במחקר אחראי לאפיין
במדויק ככל האפשר את המשתנים השונים הרלוונטיים בעבור הדגימה ולתכנן יחד עם
הארגון הבין-לאומי את הדרך שבה יבוצע המדגם במדינה.לאחר מכן,מרכז המחקר הלאומי
מעביר את מסגרת הדגימה ,למשל רשימת בתי הספר בישראל ,והארגון הבין-לאומי הוא
שמבצעאתהדגימהבפועל. 
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כדי להבטיח ייצוג הולם במדגם לכל הקבוצות והמגזרים באוכלוסייה (מגזר שפה בהתאם
לשפת ההוראה בבית הספר ,סוג פיקוח ,רקע חברתי-כלכלי וכיוצא בזה) ,מְ קַ בְצים בהליך
הכנתו שלהמדגםאת בתיהספר לשכבות ),(strataשמהן יידגמובתיספר עלפישיעורה
של כל שכבה באוכלוסייה .כאמור ,שכבות הדגימה מוגדרות בכל מדינה בשיתוף מרכז
המחקרהבין-לאומי.שכבותהדגימהבישראלהן:סקטורביתהספר(דובריעברית:ממלכתי,
ממלכתי-דתי;דוברי ערבית:ממלכתי ערבי,דרוזי ובדואי).בכלאחתמשכבותהדגימהמוינו
בתי הספר לפי המבנה שלהם (יסודי א'-ח' ,חט"ב ז'-ט' ,מקיף ז'-י"ב ,תיכון ט'-י"ב); מגדר
ביתהספר(בנים/בנות-רלוונטירקלפיקוחהממלכתי-דתי);רקעחברתי-כלכלי (גבוה,בינוני
ונמוך ,בהתבסס על מדד טיפוח שטראוס) .בישראל שימשו מספרי התלמידים בכיתות אלו
לשםהערכה(קירוב)שלמספרהמוריםבכלביתספר .
הדגימה במחקר טאליס בבתי ספר ,בדומה למחקרים בין-לאומיים אחרים בתחום החינוך,
היא דגימת אשכולות דו-שלבית בשכבות (:)Stratified Two-Stage Cluster Sample Design
בשלב הראשון נדגמים באקראי  200בתי ספר (יחידת דגימה ראשית) בהסתברויות
פרופורציוניות לגודל אוכלוסיית המטרה בכל בית ספר .בשלב השני ,בכל בית ספר שנדגם
להשתתף במחקר נדגמים  20מורים (יחידת דגימה משנית) בדגימה אקראית מתוך סך
המורים הרלוונטיים באותו בית ספר.בדגימת המורים מובאיםבחשבון גיל המורה והמקצוע
שהוא מלמד .בבתי ספר קטנים שיש בהם פחות מ 20-מורים שמלמדים בשכבות הכיתה
הרלוונטיות כל המורים משתתפים.בכלביתספרשנדגםלהשתתףבמחקר,גםמנהלבית
הספרמתבקשלמלאשאלון .
לכל בית ספר שנדגם למחקר נדגמים מלכתחילה שני בתי ספר "מחליפים" (מחליף ראשון
ומחליףשני),הדומיםבמאפייניהרקעשלהםלמאפייניושלאותוביתספר.הסיבותלהחלפה
יכולות להיות שונות :סיבות טכניות (סגירת בית ספר או איחוד עם בית ספר אחר) ,סירוב
ביתהספרלהשתתףבמחקר ,או שיקולים של מרכז המחקר הבין-לאומי (למשל,בית ספר
שמספרהמוריםהמלמדיםבשכבותהכיתההרלוונטיותבוקטןמ .)3-
כאמור ,המדגם של המחקר העיקרי כלל  200בתי ספר בכל מדינה ו 20-מורים בכל בית
ספר .גודל זה מבטיח את יציבות המדדים הסטטיסטיים השונים ,וכן הוא מבטיח כי טעות
המדידה של אינדיקטורים שונים לא תעלה על ערכים מקובלים.חשוב לציין כי גודל זה יועד
לכל המדינות שהשתתפו במחקר ,בין שמדובר במדינה גדולה כמו ארצות הברית ובין
שמדובר במדינה קטנה כמו לוקסמבורג או ישראל.על פי התקנים של מחקר טאליס ,נדרש
שיעורהשתתפותשללפחות85%מתוךבתיהספרשעלובמדגםושיעורהשתתפותממוצע
של לפחות  80%מהמורים בבתי הספר המשתתפים.בית ספר נחשב "משתתף"אם לפחות
50%מהמוריםשנדגמוהשיבועלשאלוןוכןאםמנהלביתהספרהשיבעלשאלון. 
השתתפות בתי הספר :מתוך  200בתי ספר שנדגמו למחקר טאליס בישראל השתתפו
במחקר 2,627מוריםו 184-מנהלים ,מהם  1,788מורים ו 130-מנהליםבבתיספרדוברי
עברית ו 839-מורים ו 54-מנהלים בבתי ספר דוברי ערבית .שיעור ההשתתפות של מנהלי
בתי הספר עמד על כ ,93%-שיעור ההשתתפות של בתי הספר במחקר עמד על כ87%-
מבתי הספר שנדגמו ,ושיעור ההשתתפות של המורים בבתי ספר אלו עמד על כ.85%-
שיעורי השתתפות אלו נחשבים גבוהים בהשוואה לשאר המדינות ועומדים בתנאי הארגון.
נתונים אלו מלמדים כי בישראל מידת ההיענות מצד המנהלים והמורים להשתתף במחקר
הייתהנאותהותאמהאתהסטנדרטיםהבין-לאומייםהנדרשים .
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 .1.4הליך איסוף הנתונים
כחודשיים לפני ביצוע המחקר קיבלו מנהלי בתי הספר שנדגמו הודעה על כך ,הן בשיחת
טלפון אישית מנציגי ראמ"ה והן במכתב אישי למנהל.מנהלי בתי הספר נתבקשו למנות איש
קשר מטעמם ,לרוב מורה מנוסה מהצוות החינוכי בבית הספר או דמות פדגוגית-ניהולית
בבית הספר (כגון רכז שכבה ,רכז פדגוגי ,סגן מנהל) .איש הקשר היה מופקד על תיאום
המחקרבביתספרו,ובכללזההכנתרשימהשלכלל המוריםהמלמדיםבכיתות ז',ח'אוט',
שמתוכה יידגמו המורים שישתתפו במחקר;יצירת קשר עם המורים שנדגמו והעברת פרטי
הכניסה לשאלונים המקוונים; הענקת סיוע כאשר המורים נתקלים בבעיות טכניות; עידוד
ההשתתפות הפעילה במחקר .למנהלי בית הספר ולמוריהם ניתן פרק זמן של כשבועיים
למילוי השאלונים ולאחר מכן הוארך בשבועיים נוספים (מרץ-אפריל  .)2018למנהל ולכל
מורה שנדגמו להשתתף במחקר נשלח מייל שכלל קישור לשאלון וסיסמאות גישה ,וכן נמסר
לומכתבאישיובומידעעלהמחקרוהזמנהלהשתתףבו. 
בכל מדינה מינו מארגני מחקר טאליס בַקָּ ר איכות לאומי עצמאי .הבַקָּ ר הוכשר באמצעות
חומרי קריאה רלוונטיים שנשלחו אליו והשתתפות בסדנה שארגן המרכז הבין-לאומי .הוא
ביקר ב 20-בתי ספר שנדגמו באקראי על ידי מארגני טאליס לצורך בקרה על נוהלי העברת
השאלונים.הבַקָּ ר מילא דוחות מפורטים על ההתנהלות בכל אחד מבתי הספר שבהם ביקר
והעבירם ישירות למארגני המחקר.ככלל,העברת השאלונים בישראל התנהלה כסדרה ולא
נצפובעיותמיוחדותו/אוחריגותיוצאותדופןמןהנהלים. 
 .1.5עיבוד הנתונים
נתוני המחקר עובדו ונותחו במרכז הבין-לאומי של מחקר טאליס.הנתונים הגולמיים של כל
מדינהנשלחולמנהליהמחקרהלאומייםשלה.בשלבזההתבקשומנהליהמחקרבכלמדינה
לבדוק אם יש ממצאים חריגים (בהשוואה לנתונים של שאר המדינות שהשתתפובמחקר).
ממצאים חריגים עשויים להעיד כי שאלה זו או אחרת לא הובנה כראוי .בישראל לא נמצאו
בעיות חריגות .כאמור ,מרבית הבעיות בתרגום ובהתאמה התרבותית התגלו עוד בשלב
המחקרהחלוץותוקנובטרםנערךהמחקרהעיקרי .
 .1.6דיווח והצגת הנתונים
מחקר טאליס מושתת על מילוי שאלונים ,קרי דיווח עצמי של מנהלים ומורים .הדבר עלול
לטמון בחובו הטיות משני סוגים עיקריים ,שמקורן בדרך שבה אנשים נוטים להשיב
לשאלונים .ראשית ,ישנה נטייה לרצייה חברתית ( ,)social desirabilityקרי אנשים נוטים
להשיב בדרך שתיתפס באופן חיובי על ידי אחרים .כך ,לדוגמה ,נמצא במחקרים שמורים
אשר מתבקשים לדווח על הפרקטיקות שהם מיישמים בכיתותיהם ,נוטים לדווח יותר על
שימוש בפרקטיקות שנחשבות ,לתפיסתם ,איכותיות ומקדמות למידה ולדווח פחות על
הפרקטיקות שהם משתמשים בהן הלכהלמעשה 5.שנית ,ישנההטיהתרבותית( cultural
,)biasכלומראנשיםנוטיםלפרשולשפוטהיגדיםאותכניםשוניםשעוליםמהשאלוניםתוך
התבססותעלמדדיםוסטנדרטיםהמוטמעיםבתרבותם6. 
5

לדוגמהראו: 
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

לדוגמהראו :
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.
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כדי לצמצם הטיות אפשריות אלו נקטו עורכי המחקר מספר גישות ,הבאות לידי ביטוי הן
בעיצוב שאלוני המחקר והן בדרכי הדיווח על הממצאים .כך ,כדי להפחית מן הרצייה
החברתית,חלקמהשאלותנוגעות למאפייניםשלכללהמורים ואחרות נוגעות לאירוע,למצב
או למועד ספציפי ,ובאופן שאינו מזמן התייחסות כוללנית ,כגון שאלות על דרכי העבודה
המאפיינותאתצוותהמוריםבביתהספר ולאאתהנשאלאישית(אףכיהדברכרוךבאובדן
מידע על השונות בין פרטים בצוות המורים) ,או שאלות הנוגעות למאפיינים של תהליכי
ההוראהוהלמידהב"כיתתיעד"(אףשמידעכזהעשוילייצגפחותאתהנעשהבכיתהלאורך
זמן) .לדוגמה ,בחלק מן השאלות שעניינן פרקטיקות הוראה התבקשו המורים להתייחס
לשיעורהראשוןשלאחרהשעה11:00ביוםשלישיהאחרוןבכיתהז',ח',ו/אוט'שבהלימדו
בבית הספר שנדגם למחקר (אם לא לימדו באותו יום שלישי הם התבקשו להתייחס לשיעור
הראשון בכיתה ז' ,ח' ,ו/או ט' בבית הספר שנדגם בכיתה שבה לימדו ביום שלמוחרת).
מאחר שאין שום דבר מיוחד באותה כיתת יעד ובאותה שעה המצוינת בהנחיה ,ההנחה
שביסוד הליך מחקרי זה היא שהשיעורים שהמורים תיארו הם מדגם אקראי של כלל
השיעורים שמורים מעבירים במדינה נתונה .ההנחיה המדויקת כיצד לקבוע את השיעור
(כיתה) שהם מתייחסים אליו בעת המענה נועדה למנוע הטיות מצד מורים שיבחרו לתאר
במחקרדווקאשיעורמיוחדאומועדףבעיניהם.כדילמזעראתההטיותהתרבותיות,לעיתים
מדווחיםעלצבר תשובות יחד ,כךשניתןפחותביטוילדיווחעלקטגוריותהקיצון(לדוגמה:
בשיעורי ההסכמה מדֻווחים יחד מי שציינו "מסכים" ו"מסכים מאוד" בנוגע להיגד נתון ,או
בדיווחים על תדירותה של התרחשות מסוימת ,כגון שימוש בפרקטיקה ,מדוֻוחים יחדיו מי
שציינו "לעיתים קרובות" ו"תמיד או כמעט תמיד") .זאת ועוד ,בתיאור הממצאים בהיבט
הבין-לאומי מדֻווח/ים לעיתים ההיגד/ים שזכה/ו לשיעוריהדיווחהגבוהים ביותרבכל מדינה
שהשתתפהבמחקר,גםאםשיעוריהדיווחשוניםמאודממדינהלמדינה. 
ארגון ה OECD-מפרסם את ממצאי המחקר בשני כרכים .הכרך הראשון ,שכותרתו "מורים
ומנהלים כלומדים לאורך החיים" ,פורסם ב 19.06.19-ועסק בהיבטים הנוגעים לידע
ולמיומנויות של מורים ומנהלים ובהתמקצעות שלהם 7.הכרך השני,שכותרתו "הוראה וניהול
כמקצועות מוערכים" ,פורסם ב 19.03.20-והתמקד ביוקרה של המקצועות ,בהזדמנויות
הקריירה ,בתרבות שיתופית ,אחריותיות ואוטונומיה .במקביל הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך (ראמ"ה) מפרסמת את ממצאי המחקר בישראל ,אגב השוואה למדינות ה-
OECDשהשתתפובמחקרותוךפילוחלפימגזרישפה–בדוחזהובאתרראמ"ה8. 


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
עלשארפרסומימחקרטאליסונתוניוראו: http://www.oecd.org/education/talis/
8

באתרראמ"האפשר  למצואלצדהדוחהמורחבגםאתעיקריממצאיווכןעלון ובומפורטותבדרך ידידותית
12התובנותהנבחרותהעולותמןהמחקר: 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/Talis_2018.htm
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 .2פרופיל המורים והמנהלים ומשרות ההוראה והניהול
למורים תפקיד מרכזי בכל מערכת חינוך ,שכן הם מופקדים על ההוראה ומשפיעים על
מעורבות התלמידים בלמידה .המחקר החינוכי העדכני מלמד כי המורים והיבטים שונים
הקשורים להוראה ולהכשרה הם הגורמים החשובים ביותר המשפיעים על הלמידה אצל
תלמידים .עם גורמים אלו נמנים פרקטיקות הוראה ,אסטרטגיות הוראה ושיטות הערכה
המופעלות בכיתה ,לצד הכשרה ופיתוח .גם להכשרה ולתארים מתקדמים תרומה לקידום
ההוראה 9.נוסףעל המורים ,המנהליםמופקדים עלסביבתהעבודהשלהמורים ומשפיעים
עליה ,ויש להם תפקיד מרכזי בקידום תהליכי ההוראה והלמידה .לכן חשוב להבין את
הפרופיל של המורים והמנהלים ,העומדים בכל מדינה בחזיתו של ההליךהחינוכי .לסטטוס
של העסקת המורה ,קרי קביעות או העסקה בחוזה לפרק זמן קצוב ,חשיבות בביטחון
התעסוקתי של המורה ,והיקף המשרה של המורה והמנהל עשוי ללמד על מחויבותם ועל
החשיבותשהםמייחסיםלתפקידם. 
 .2.1פרופיל המורים בכיתות ז'-ט' ומנהלי בתי הספר
מגדר 
כשלושה רבעים ( )76%מהמורים בכיתות ז'-ט' בישראל הם נשים (תרשים  .)1שיעור זה
גבוה מהממוצע במדינות ה OECD-( .)68%שיעור הנשים בקרב המורים גבוה יותר בבתי
ספר דוברי עברית ( )78%בהשוואה לבתי ספר דוברי ערבית ( )67%(לוח  .)1מתוך
המדינות שהשתתפו במחקר ,שיעור הנשים בקרב המורים גבוה במיוחד בלטביה (,)89%
רוסיה וליטא ( 85%כל אחת) ,ולעומת זאת רק ביפן הן מהוות פחות ממחצית מהמורים
( .)42%
תרשים  :1שיעורי הנשים בקרב המורים בכיתות ז'-ט' – כלל המדינות

הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורהנשיםבקרבהמורים .
מקור למידע,OECD (2019) :טבלה I.3.17
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רןע.()2017תרומתתאריםמתקדמיםלקידוםההוראה.יוספסברגבן-יהושעל.(עורכת).תל-אביב:הוצאת
מכוןמופ"ת. http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12655.pdf
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לוח  :1מאפייני הרקע של המורים – מגדר
קריטריון
מגדר

גברים
נשים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

24%
76%

32%
68%

בתי"ס
דוברי
עברית
22%
78%

בתי"ס
דוברי
ערבית
33%
67%

בקרבמנהליבתיהספרבכיתותז'-ט'בישראל,שיעורהנשיםהמנהלותעומדעל,50%גבוה
במעטמהממוצעבמדינות ה OECD-( )47%(תרשים  .)2פערניכרנרשם ביןמגזריהשפה:
בבתי ספר דוברי עברית כשני שלישים מן המנהלים הם נשים ( ,)63%לעומת כשישית
()16%בלבדבבתי ספרדובריערבית (לוח .)2בשנימגזריהשפה,ובמידהרבהיותרבבתי
ספרדובריערבית,שיעורהנשיםבקרבמנהליבתיהספרנמוךבמידהניכרתמשיעורהנשים
בקרב המורים .מתוך המדינות שהשתתפו במחקר ,שיעור הנשים בקרב מנהלי בתי הספר
גבוהבמיוחדבלטביה( )84%ובברזיל(,)77%ולעומתזאתביפןובטורקיההןמהוותפחות
מעשיריתמהמנהלים(7%בכלאחתמהמדינות) .
תרשים  :2שיעור הנשים בקרב המנהלים – כלל המדינות



הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורהנשיםבקרבהמנהלים .
מקור למידע,OECD (2019) :טבלה I.3.21

לוח  :2מאפייני הרקע של המנהלים – מגדר
קריטריון
מגדר

גברים
נשים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

50%
50%

53%
47%

בתי"ס
דוברי
עברית
37%
63%

בתי"ס
דוברי
ערבית
84%
16%

במבטבין-לאומי,נשיםהןהרובבקרבהמוריםבכלהמדינותשהשתתפובמחקר ,למעטיפן,
אךהןבגדרמיעוטבקרבהמנהליםבכמחציתמהמדינותשהשתתפובמחקר.בבחינתשיעור
הנשים בקרב מורים ומנהלים (תרשים  ,)3ישראל נמנית עם המדינות ששיעור הנשים בהן
גבוהמהממוצעבמדינותה,OECD-בעיקרבקרבמוריםובמידתמהגםבקרבמנהלים.ברם,
ישראל נמצאת מתחת ל"קו המשווה המגדרי" ,מה שמשקף את הפער בין שיעור הנשים
בקרב מורים לבין שיעורן הנמוך יותר בקרב מנהלים .פערים כאלה ,אף כי במידה שונה
מבישראל ,נמצאו בכל המדינות שהשתתפו חוץ מברזיל ,שבדיה וערב הסעודית ,ויכולים
לנבוע ממניע פנימי – כלומר נטייה מופחתת של נשים להגיש מועמדות לתפקידי ניהול ,או
ממניעחיצוני–כלומרנטייהמופחתתלבחורבנשיםשהגישומועמדותלתפקידיניהול.
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תרשים  :3מדד השוויון המגדרי :שיעורי הנשים בקרב מורים ומנהלים – כלל המדינות





מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.3.5

בישראל לא נרשם שינוי של ממש בין שיעור הנשים בקרב המורים במחזור מחקר טאליס
הקודם()2013לשיעורןבמחזורהמחקרהנוכחי( .)2018
גיל
הגיל הממוצע של המורים בכיתות ז'-ט' בישראל הוא  42שנים ,נמוך במעט מהממוצע
במדינותה OECD-( 44שנים) (לוח  3ותרשים  .)4הדברנובעמשיעורנמוךיותרשלמורים
בני  50ויותר בישראל ( ,27%לעומת  34%בממוצע מדינות ה .)OECD-בממוצע ,המורים
בבתי ספר דוברי עברית (גילממוצע : 43שנים) מבוגרים ב 4-שנים מעמיתיהם בבתי ספר
דובריערבית(גילממוצע:39שנים)(לוח .)3ישלבחוןאתנתוניהגיללנוכחהעובדהשרבים
מןהמוריםבבתיספרדובריעברית(וכנגזרמכךבישראל)מתחיליםבהכשרתםבמקצוערק
לאחר שנות השירות הצבאי ,וכן נמצאו הבדלים בשיעורי המורים שעברו הסבה אקדמית
(ראולהלן) .
לוח  :3מאפייני הרקע של המורים – גיל
קריטריון

גיל

ממוצע [שנים]
פחות מ30-
 30עד 49
 50ויותר

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

42.4
12%
62%
27%

44.1
11%
54%
34%

בתי"ס
דוברי
עברית
43.4
11%
59%
30%

בתי"ס
דוברי
ערבית
39.4
15%
69%
16%
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תרשים  :4גיל המורים בכיתות ז'-ט' – כלל המדינות 

הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפיהגילהממוצעשלהמורים(הגילהממוצעמוצגבצירהימני) .
מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.3.1

הגיל הממוצע של מנהלי בתי הספר בכיתות ז'-ט' בישראל הוא  50שנים ,נמוך במעט
מהממוצעבמדינותהOECD-(52שנים)(לוח  4ותרשים .)5הדברנובעבעיקרמשיעורנמוך
יותרשלמנהליםבני 60ויותרבישראל( 10%לעומת 20%בממוצעמדינותה.)OECD-אין
הבדלשלממשביןמגזריהשפהבגילהממוצעשלהמנהלים(לוח .)4 
לוח  :4מאפייני הרקע של המנהלים – גיל
קריטריון

גיל

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

50.0
5%
85%
10%

52.2
8%
72%
20%

גיל ממוצע [שנים]
פחות מ40-
 40עד 59
 60ויותר

בתי"ס
דוברי
עברית
50.2
4%
88%
8%

בתי"ס
דוברי
ערבית
49.5
9%
75%
16%

תרשים  :5גיל המנהלים – כלל המדינות

הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפיהגילהממוצעשלהמנהלים .
מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.3.2
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בישראל לא נרשם שינוי של ממש בגיל הממוצע של המורים והמנהלים בין מחזורי מחקר
טאליס  2013ו ,2018-וכן לא נרשמו שינויים של ממש בשיעורים היחסיים של המורים
והמנהליםבכלאחתמקטגוריותהגיל .
השכלה והכשרה להוראה ולניהול
לרוב המוחלט ( )98%של המורים בכיתות ז'-ט' בישראל תואר ראשון ומעלה ,מהם 46%
בעלי תואר שני ו 1%-בעלי תואר שלישי (לוח  5ותרשים  .)6נתוןזהגבוהבמעטמהממוצע
במדינות ה OECD-העומדעל 95%מוריםבעליתוארראשוןומעלה,מהם 44%בעליתואר
שניו1%-בעליתוארשלישי.
תרשים  :6השכלת המורים בכיתות ז'-ט' – כלל המדינות

הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורמצטברשלבעליתוארשניושלישי .
מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.4.3

במבט בין-לאומי ניכר שיעור גבוה (כ 90%-ומעלה) של מורים בעלי תואר שני ויותר
בקרואטיה,צ'כיה,פינלנד,פורטוגלוסלובקיה,ושיעורגבוה(כ 4%-ומעלה)שלמוריםבעלי
תוארשלישיבצרפת,איטליהוצ'כיה.לעומתזאת,שיעורםשלמוריםחסריהשכלהאקדמית,
בין שהשכלתם תיכונית ומטה ובין שהשכלתם על-תיכונית לא אקדמית ,גבוה במדינות
מסוימות ,ובעיקר בדרום אפריקה ( ,)79%אוסטריה ( ,)37%בואנוס איירס (ארגנטינה)
(,)28%סלובניה()23%ווייטנאם(.)19% 
לוח  :5מאפייני הרקע של המורים – השכלה
קריטריון

השכלה

השכלה תיכונית ומטה
השכלה על-תיכונית לא אקדמית
תואר ראשון
תואר שני
תואר שלישי

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

1%
1%
51%
46%
1%

2%
3%
49%
44%
1%

בתי"ס
דוברי
עברית
1%
1%
49%
48%
1%

בתי"ס
דוברי
ערבית
0%
1%
58%
39%
1%

אומנםשיעורהמוריםבעליהשכלהאקדמיתדומהבשנימגזריהשפה,אךאפשרלראותכי
שיעורם של המורים בעלי תואר שני גבוה יותר בבתי ספר דוברי עברית ( )48%בהשוואה
לשיעורםבבתיספרדובריערבית()39%(לוח  .)5
בהשוואה ל ,2013-בישראל חל גידול של  8%בשיעור המורים בעלי תואר שני .גידול זה
נרשם בשני מגזרי השפה,וניכר יותר בבתיספר דוברי ערבית ()14%בהשוואהלבתיספר
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דוברי עברית ( .)8%משמעות הדבר היא שאף כי ב 2018-קיים פער לא מבוטל בין שני
מגזרי השפה בשיעור המורים בעלי תואר שני ,ניכרת מגמה של צמצום בגודל הפער
בהשוואה ל .2013-בשיעור המורים בעלי תואר שלישי בישראל לא חל שינוי של ממש.
לעומתזאת ,במספרלאמבוטלשלמדינותנרשםגידולבשיעורהמוריםבעליתואראקדמי
בכלל(בעיקרבצ'ילה,בקרואטיהובפורטוגל,וכןבאוסטריה,באיסלנדובסלובניהבהשוואהל-
 )2008ובעלי תואר שלישי בפרט (בעיקר בצרפת ,רומניה ואיטליה) .ייתכן שהדבר קשור
לעובדה שבשנים האחרונות מורים נדרשים להשלים יותר שנות לימוד לשם הכרה ועמידה
בתנאי ההכשרה (שכוללת זכאות לתואר ראשון או הסמכה מקבילה לו) ,כחלק מדרישות
הרשויות ,וזאת לצד גידול במכונים ובמחלקות להכשרת מורים שמאפשרות תוכניות שכאלו
וכןפרישה/עזיבהשלמוריםשלאהשלימוהכשרתם .ברם,תופעהזואיננהייחודיתלעוסקים
בתחוםההוראה,והיאנכונהלכללהאוכלוסייההבוגרת(גילאי25עד)64במדינותרבות .
בישראלקיימיםמגווןמסלוליהוראהספציפייםלהכשרתמורים10. 
נמצאכיבישראל(לוח )6מרביתהמוריםהמלמדיםבכיתותז'-ט'השלימותוכניותאומסלולי
הוראה להכשרת מורים .כמעט מחציתם ( )44%הוסמכו להוראהבתוכנית להכשרת מורים
במתכונת משולבת במכללת לחינוך ,כרבע הוכשרו במתכונת דו-שלבית באוניברסיטה
( ,)25%ושיעור מצטבר דומה הוכשרו בתוכנית הסבת אקדמאים להוראה ,אם במסלול
במכללה לחינוך הכולל השלמה בתחום התוכן ( )18%ואם בתוכנית לקראת תואר מוסמך
בהוראה ( .)6%במבט פנים-ישראלי ,השוואה בין מורים בבתי ספר דוברי עברית לבין
עמיתיהם בבתי ספר דוברי ערבית מעלה כי בקרב הראשונים גבוה יותר שיעור המורים
שהוסמכו בתוכניות להסבת אקדמאים להוראה במכללות לחינוך ( 19%לעומת ,14%
בהתאמה),ונמוך יותר שיעור המורים שהוסמכו בתוכניות הכשרה דו-שלביות באוניברסיטה
(24%לעומת,30%בהתאמה).
לוח  :6מאפייני הרקע של המורים – הכשרה להוראה
קריטריון
במתכונת

הכשרה
להוראה

11

תוכנית להכשרת מורים
משולבת במכללה לחינוך
תוכנית להכשרת מורים במתכונת דו-
שלבית באוניברסיטה
תוכנית להסבת אקדמאים להוראה
במכללה לחינוך
תוכנית מוסמך בהוראה ()M. Teach
ללא תעודת הוראה
אחר

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

44%

---

44%

45%

25%

---

24%

30%

18%

---

19%

14%

6%
3%
4%

-------

6%
3%
4%

6%
1%
3%
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קיימיםמגווןשלמסלוליםלהכשרתמורים:
 תוכנית להכשרתמוריםבמתכונתמשולבתבמכללהלחינוך – לימודים לקראתתוארראשוןבחינוך )(B.Ed.
עםהתמחותבתחוםתוכןוכןלימודיתעודתהוראה. 
 תוכנית להכשרת מורים במתכונת דו-שלבית באוניברסיטה – לימודים לקראת תואר ראשון בתחום דעת
מסויםולאחרמכןלימודיתעודתהוראהבאותותחום. 
 תוכנית הסבתאקדמאים להוראהבמכללהלחינוך – לימודים לבעליתוארראשוןאקדמיהלומדים לקראת
תעודתהוראהוהשלמתהתמחותבתחוםהתוכן .
 תוכניתמוסמךבהוראה()M. Teach– לימודיםלבעליתוארראשוןהלומדיםלקראתתוארשניעםהתמחות
בתחוםתוכן,בראשיתהדרךבעיקרבמתמטיקהובמדעים,וכןתעודתהוראה. 
11
בשלהשונותהרבהביןמדינותבמסלוליההכשרהשלמורים,לאמדווחממוצעבין-לאומי.
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מתוךהמדינותשהשתתפובמחקר,שאלהזונכללהבשאלוניהמוריםב33-מדינות.במרבית
המדינות חלק הארי של מורים הוסמכו להוראה בתוכניות להכשרת מורים במתכונת
משולבת.בתוכניות במתכונתמשולבת מושם דגש על אינטגרציה והעמקה בשיטות הוראה
ופדגוגיהגםבהקשרשלתחוםהתוכן,אךטמונהבהןמידהמועטהיותרשלגמישותבכניסה
למקצוע ,בעיקר בנוגע למי שלמדו תחום אחר שאיננו חינוך .שיעורים גבוהים במיוחד של
מורים שהוסמכו להוראה בתוכניות להכשרת מורים במתכונת משולבת נרשמו בטורקיה,
בבלגיה ,בפינלנד ,בקוריאה ,בסין (שנגחאי) ובסלובקיה (מכ 80%-עד כ 90%-ממוריהן
הוכשרו בתוכניות אלו) ובעיקר בווייטנאם ( .)96%לעומת זאת ,הכשרת מורים בתוכניות
במתכונת דו-שלבית שכיחות פחות ,באופן יחסי ,במרבית המדינות .תוכניות אלו מציעות
מומחיות עמוקהורחבהיותרבתחום התוכן,לצד זהות מקצועית חלשה יותר.הכשרתמורים
בתוכניות במתכונת דו-שלבית נפוצה באנגליה ( ,)75%בצרפת ,באוסטרליה ובאלברטה
(קנדה) (כ 45%-עד כ .)55%-עם זאת ראוי לציין כי התוכניות הללו צוברות תאוצה בשנים
האחרונות ונעשות נפוצות יותר ,שכן שיעור המורים בראשית דרכם שהוכשרו בהן משתווה
לשיעור המורים שהוכשרו בתוכניות במתכונת משולבת ואף גבוה ממנו – כך לדוגמה
באנגליה ,באלברטה (קנדה) ,בהונגריה ,בקרואטיה ,ברומניה ,בצרפת ,בדרום אפריקה,
באוסטרליה ועוד .ייתכן שהדבר נובע מצעדי תגובה למחסור במורים ,שהובילו לכך
שמועמדים בעלי תואר אקדמי בתחומי דעת שונים נדרשו רק להשלים לימודי תעודה
ופרקטיקום .לחלופין ,ייתכן שהדבר משקף נטייה הולכת וגוברת של צעירים לדחות את
ההחלטה בדבר הקריירה שלהם לשלב מאוחר יותר ,שבו כבר השלימו תואר אקדמי.
במרבית המדינות שיעור המורים שהוכשרו בתוכניות עם התמחות בהוראת תחום התוכן
בלבד עומד על אחוזים מעטים ,למעט רומניה ,לטביה ,צרפת וגאורגיה (כ 20%-ויותר).
שיעור המורים שאינם בעלי תעודת הוראה נמוך מ 5%-(לרוב כ,)1%-למעט מקסיקו ()8%
וערב הסעודית ( .)10%שתי קבוצות אחרונות אלו של מורים הן מקור לדאגה ,שכן הם
חסרים ידע סדור ומעמיק בתחום התוכן ,ולא כל שכן ידע פדגוגי-תוכני שחיוניים כל כך
להוראה איכותית של תחום הדעת ,וכך גם התנסות פרקטית בהוראה ,שנמצאה כהיבט

חשובבהכשרתמוריםבמדינותשהישגיתלמידיהןגבוהים.
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כמעטלכל המנהלים בכיתותז'-ט' תואר ראשון ויותר (תרשים  .)7ל 83%-מהם תואר שני
(בתיספרדובריעברית –;85%בתיספרדובריערבית –,)78%ול4%-מהםתוארשלישי
( 2%ו,8%-בהתאמה) .בממוצעמדינותה OECD-נמצאשיעורנמוךיותרשלמנהליםבעלי
תוארשני()63%ושיעורדומהשלבעליתוארשלישי(.)3%
במבט בין-לאומי ניכר שיעור גבוה ( 95%ויותר) של מנהלים בעלי תואר שני או שלישי
באסטוניה ,בפינלנד ,באיטליה ,בפורטוגל ,בקרואטיה ,בארה"ב ,בצ'כיה ובסלובקיה .מתוכן,
שיעור גבוה (יותר מ )10%-של מנהלים בעלי תואר שלישי נמצא רק בצ'כיה ,לצד מקסיקו
ואיחודהאמירויות.לעומתאלו,שיעורנמוך(פחותמ)10%-שלמנהליםבעליתוארשניאו
שלישינרשםבערבהסעודית,קזחסטן,וייטנאםוברזיל.
תרשים  :7השכלת המנהלים – כלל המדינות

הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורמצטברשלבעליתוארשניושלישי .
מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.4.3

אמנםבישראל שיעורהמנהליםבעליתוארשלישיגבוהיותרבבתיספרדובריערבית()8%
בהשוואהלבתיספרדובריעברית(,)2%אך אין הבדלשלממשביןמגזריהשפהבשיעור
המנהליםבעליתוארשניויותר(לוח  .)7
לוח  :7מאפייני הרקע של המנהלים – השכלה
קריטריון

השכלה

השכלה תיכונית ומטה
השכלה על-תיכונית לא אקדמית
תואר ראשון
תואר שני
תואר שלישי

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

1%
1%
12%
83%
4%

0%
2%
31%
63%
3%

בתי"ס
דוברי
עברית
0%
1%
12%
85%
2%

בתי"ס
דוברי
ערבית
2%
0%
11%
78%
8%

בהשוואה ל ,2013-בישראל חל גידול של  6%בשיעור המנהלים בעלי תואר שני .הגידול
בשיעורםשל בעלי תואר שני נרשם בשני מגזרי השפה,וניכר יותר בבתיספר דוברי ערבית
()12%בהשוואהלבתיספר דוברי עברית (.)4%בעקבותזאתנסגרכלילהפערביןמגזרי
השפהבשיעור המנהלים בעלי תואר שני ומעלה .מתוכם ,כאמור ,בבתי ספר דוברי ערבית
שיעורגבוהיותרשלמנהליםבעליתוארשלישי .במספרלאמבוטלשלמדינותנרשםגידול
בשיעור המנהלים בעלי תואר אקדמי בכלל (בעיקר בצ'ילה ובקרואטיה ,וכן באוסטריה
ובאיסלנד בהשוואה ל 2008-– בדומה לתמונה בקרב המורים) ,ובפרט בעלי תואר שלישי
(בעיקרבאיטליה,בקוריאה,בצרפתובמקסיקו).
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מחקריםמראיםכיהכשרהייעודיתלתפקידהמנהלולהתמודדותעםאתגריהתפקידגורמת
למנהלים ליישם בשכיחות גבוהה יותר את הפרקטיקות שרכשו בהכשרתם .כך ,מנהיגות
ארגונית ומנהיגות חינוכית ,שהן ליבת התוכניות הייעודיות האלה ,תורמות בתורן לשיתוף
פעולהבקרבהצוותהחינוכי,להכשרהמיטביתשלמוריםולשיפורתהליכיםארגונייםבבית
הספר . 89%מהמנהליםבישראלדיווחוכיהשתתפובתוכניות הכשרהייעודיות למנהליםאו
למנהל חינוכי (מתוכם  66%עשו זאת לפני שהתמנו לתפקיד) ,בדומה לממוצע מדינות ה-
 OECD( 87%ו,54%-בהתאמה) (בלוח  8מוצגיםשיעוריההשתתפותהכולליםבקורסיםאו
בתוכניות להכשרת מנהלים/מורים ,ובתרשים  8מוצגים השיעורים של מי שהשלימו את
ההכשרה בקורס או בתוכנית לפני שהתמנו לתפקיד) .לעומת זאת ,רק  69%מהמנהלים
בישראלהשתתפובתוכנית למנהיגותחינוכית (מתוכם 49%לפנישהתמנולתפקיד),שיעור
נמוך מהממוצע במדינות ה OECD-( 83%ו ,54%-בהתאמה) ,ולמעשה רק בשש מדינות
נרשם שיעור השתתפות נמוך מבישראל .לשם השוואה ,במדינות מזרח אסיה ,שבולטות
בהישגים הלימודיים של תלמידיהן במבחנים בין-לאומיים ,שיעורי ההשתתפות בקרב
המנהליםבכלאחתמןהתוכניותהללועומדיםעל95%לפחות,וכךגםבקזחסטן,בהונגריה
ובגאורגיה. 
לוח  :8מאפייני הרקע של המנהלים – הכשרה לניהול
קריטריון

הכשרה
לניהול

קורס או תוכנית להכשרת מנהלים או
למנהל חינוכי
קורס או תוכנית למנהיגות חינוכית
קורס או תוכנית להכשרת מורים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

89%

87%

88%

91%

69%
92%

83%
91%

67%
93%

78%
91%

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

הערה :המדינות מסודרות בסדר יורד לפי שיעור המנהלים שהשתתפו בקורס או בתוכנית להכשרת מנהלים או למנהל
חינוכיבטרםקיבלועליהםאתהתפקיד .
מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.4.8

נוסף על כך , 92%מהמנהלים בישראל (מתוכם  90%לפני שהתמנו לתפקיד) השתתפו
בתוכניתלהכשרתמורים,בדומהלממוצעמדינותהOECD-(91%ו,85%-בהתאמה).ממצא
זה תואם את העובדה שמרבית המנהלים היו בעברם מורים ,וחלקם אף ממשיכים בכך
במקביללתפקידםהניהולי.מענייןלצייןכיבמקסיקו,בפורטוגל,בקרואטיהובצ'כיה,יותר מ-
 25%מהמנהליםלאקיבלו הכשרהכמורים .באיטליה,בערבהסעודיתובליטאשיעורםעולה
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על.15%זאתכנראהעקבמדיניות – מבחירהאומאילוץ – הפועלת לגייסמנהליםמקרב
אוכלוסיות שאינן מורים ,או מתפיסת הניהול כתפקיד שאינו מצריך רקע בהוראה (מנהיגות
ניהוליתבלבד,בשונהממנהיגותפדגוגית). 
במבט פנים-ישראלי (לוח  ,)8שיעורים דומים של מנהלים בשני מגזרי השפה השתתפו
בתוכניות להכשרת מנהלים או למנהל חינוכי (בתי ספר דוברי עברית –  ;88%בתי ספר
דוברי ערבית –  )91%או בתוכניות להכשרת מורים ( 93%ו ,91%-בהתאמה) ,אך שיעור
גבוהיותרשל מנהליםבבתיספרדובריערביתהשתתפובתוכניתלמנהיגותחינוכית(78%
לעומת67%מעמיתיהםבבתיספרדובריעברית).
בהשוואה ל ,2013-בישראל ובמרבית המדינות לא חלו שינויים של ממש בשיעורי
ההשתתפות של מנהלים בתוכניות הכשרה ייעודיות ,אף כי במספר מדינות נרשם גידול
בשיעורהמנהליםשהשתתפובתוכניותלהכשרתמנהליםאולמנהלחינוכי(פינלנד,פורטוגל,
לטביה,דנמרק,ניוזילנד,רומניה)אובתוכניות למנהיגותחינוכית(פינלנד,פורטוגל,לטביה,
סינגפור,סלובקיהוספרד). 
ותק
הוותק הממוצע של המורים בכיתות ז'-ט' בישראל עומד על כ 15-שנים ,נמוך במעט מן
הוותק הממוצע במדינות ה OECD-( 17שנים) .עם זאת ,למורים בישראל ותק רב יותר
בתפקידים חינוכיים אחרים לא בתור מורים ובתפקידים שאינם קשורים להוראה (במצטבר
יותר מ 7.5-שנים לעומת  5.5שנים בממוצע מדינות ה .)OECD-בממוצע ,הוותק של מורים
בבתי ספר דוברי עברית גדול בכשנתיים מהוותק של מורים בבתי ספר דוברי ערבית (לוח
.)9נתוןזהמתיישבעםגילםהמבוגריותרשלהמוריםבבתיספרדובריעברית. 
כרבעמןהמוריםבישראל()25%נמצאים בראשיתדרכם המקצועית,כלומרהםבעלי ותק
של  5שנים לכל היותר ,בשיעורים דומים בשני מגזרי השפה .שיעור זה גבוה משיעורם
בממוצע מדינות ה OECD-( .)19%השיעור הגבוה ביותר של מורים בראשית דרכם נרשם
בטורקיה ( ,)31%בצ'ילה ובסינגפור ( 29%כל אחת) ,ואילו השיעור הנמוך ביותר נרשם
בווייטנאם(,)9%בליטא()7%ובפורטוגל(,)3%מה שמעידעלעתודהמצומצמתבלבדשל
כוחהוראהצעירבשלושמדינותאלו .
לוח  :9מאפייני הרקע של המורים – ותק בהוראה
קריטריון
ותק
בהוראה

ותק ממוצע [שנים]
מורים בראשית דרכם (עד  5שנים)
מורים ותיקים (יותר מ 5-שנים)

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

15.1
25%
75%

17.0
19%
81%

בתי"ס
דוברי
עברית
15.6
25%
75%

בתי"ס
דוברי
ערבית
13.8
23%
77%

הוותקהממוצעבתפקידמנהלביתספרבכיתותז'-ט'בישראלעומדעלכמעט9שנים,נמוך
בשנה מהממוצע במדינות ה OECD-(כמעט  10שנים) .הוותק הממוצע של מנהלים בבתי
ספר דוברי ערבית גבוה אך בכחצי שנה מהוותק הממוצע של עמיתיהם בבתי ספר דוברי
עברית (לוח  .)10למנהלים בישראל ותק רב יותר בתפקידי ניהול בית ספריים אחרים (7
שניםלעומתכ 5-שניםבממוצעמדינות ה)OECD-ובתורמורים( 23שניםלעומת 20שנים,
בהתאמה).כ 37%-מןהמנהליםבישראלנמצאים בראשיתדרכם בתפקיד (כלומרהםבעלי
ותק של  5שנים לכל היותר) ,ושיעורם נמוך יותר בבתי ספר דוברי ערבית ( 25%לעומת
41%בבתיספרדובריעברית).
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לוח  :10מאפייני הרקע של המנהלים – ותק בניהול
קריטריון
ותק
בניהול

12

ותק ממוצע [שנים]
מנהלים בראשית דרכם (עד  5שנים)
מנהלים ותיקים (יותר מ 5-שנים)

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

8.7
37%
63%

9.7
-----

בתי"ס
דוברי
עברית
8.6
41%
59%

בתי"ס
דוברי
ערבית
9.2
25%
75%

 .2.2סטטוס העסקה והיקף משרה
סטטוס העסקה 
לכ 80%-מהמורים בכיתות ז'-ט' בישראל הוענקה קביעות (לוח  ,)11בעוד היתר מועסקים
בחוזהעבודהלתקופהקצובהשליותרמשנה()6%אועדשנה(.)15%שיעוריםאלודומים
בעיקרםלשיעוריםהמקביליםבממוצעמדינותהOECD-(,82%6%ו,12%-בהתאמה) .
בבתיספרדובריעבריתשיעורהמוריםשהוענקהלהםקביעות ()78%נמוךמשיעורם בבתי
ספרדובריערבית ( )85%(לוח  .)11כצפוי,רקכ 40%-מהמוריםבראשיתדרכםהםבעלי
קביעות,וגםכאןנרשםפערניכרביןמגזריהשפה –  36%בבתיספרדובריעבריתלעומת
53%בבתיספרדובריערבית .
לוח  :11מאפייני הרקע של המורים – סטטוס העסקה
קריטריון
סטטוס
העסקה

הוענקה קביעות
חוזה לתקופה של יותר משנה אחת
חוזה לתקופה של שנה או פחות

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

79%
6%
15%

82%
6%
12%

בתי"ס
דוברי
עברית
78%
6%
17%

בתי"ס
דוברי
ערבית
85%
6%
9%

במבט בין-לאומי (תרשים  )9ניכר שיעור גבוה של מורים שהוענקה להם קביעות בדנמרק
( )97%ובערב הסעודית (נושק ל ,)100%-ואילו שיעור נמוך במיוחד נרשם באיחוד
האמירויות הערביות ( ,)39%בגאורגיה ( )35%ובשנגחאי (סין) ( .)30%לצד זאת ,שיעורם
שלהמועסקיםבחוזהעבודהלתקופהקצובהשלשנה לכלהיותרעומד עלכרבעמןהמורים
ואףגבוהמזהבאיטליה(,)25%בארה"ב(,)26%בספרד()27%ובגאורגיה(.)30%
כצפוי ,נמצא קשר הדוק בין סטטוס העסקה של מורים לבין מאפייני הרקע שלהם .כך,
בישראל  60%מן המורים בראשית דרכם (ותק של  5שנים לכל היותר) מועסקים בחוזה
זמני ,לעומת  8%בלבד מן המורים הוותיקים (ותק של יותר מ 5-שנים) .ישראל נמנית עם
המדינותשבהןפערזהניכרבמיוחד( 52%לעומת 35%בממוצעמדינותה,)OECD-אףכי
הפער הגדול ביותר נרשם באוסטריה ( )76%ובבלגיה ( .)71%הפער גדול אף יותר
בהתחשב בגילהמורים: 66%מןהמוריםשגילםפחותמ 30-לעומת 6%מןהמוריםשגילם
 50שניםויותר מועסקיםבחוזהזמני.עודבישראל,שיעורהמועסקיםבחוזהזמניגבוהיותר
בקרב מורים ( )26%בהשוואה למורות ( .)19%גם בהיבט זה הפער בישראל ( )7%ניכר
בגודלו .רקבאיטליה(,)10%באסטוניה()13%ובאיחודהאמירויותהערביות()19%נרשמו
פעריםגדוליםיותרמבישראל.

12

הנתוןהבין-לאומיעבורמנהליםבממוצעמדינותהOECD-לאדווחעלידימארגניהמחקר.
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תרשים  :9סטטוס העסקת מורים – כלל המדינות

הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורהמוריםשהוענקהלהםקביעות .
מקור למידע,OECD (2020) :תרשים II.3.1

היקף משרה 
כשלושה רבעים מן המורים מועסקים במשרה מלאה ( ,)73%והיתר מועסקים במשרה
חלקית.ככלשהיקףהמשרהקטןיותר,כךפוחתשיעורהמוריםהמועסקיםבהיקףזה(13%
מועסקים בהיקף של  ,90%-71% 9%מועסקים בהיקף של  ,70%-50%ו 5%-מועסקים
בהיקף נמוך מ .)50%-לא נמצאו הבדלים ניכרים בין מגזרי השפה (לוח  .)12התפלגות זו
שלמוריםבישראללפיהיקףמשרתםדומהבעיקרהלהתפלגות עמיתיהםבממוצעמדינות
ה, OECD-אףשמסתמןכיבישראלשיעורהמוריםהמועסקיםבמשרהמלאהנמוךבמעט(ב-
,)6%ובהתאםלכךגבוהבמעטשיעורהמוריםהמועסקיםבמשרהחלקית 13.
לוח  :12מאפייני הרקע של המורים – היקף משרה
קריטריון

היקף
משרה

משרה
משרה
משרה
משרה

מלאה (>)90%
חלקית ()90%-71%
חלקית ()70%-50%
חלקית (<)50%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

73%
13%
9%
5%

79%
10%
7%
4%

בתי"ס
דוברי
עברית
73%
14%
9%
4%

בתי"ס
דוברי
ערבית
74%
11%
8%
7%

במבט בין-לאומי (תרשים  )10ניכר שיעור גבוה של מורים המועסקים במשרה מלאה
במדינותמזרחאסיה :שנגחאי(סין),סינגפור,קוריאהוטאיוואן ,וכןבדרוםאפריקהובארצות
הברית (כ ,)95%-ואילו שיעור נמוך במיוחד נרשם בערב הסעודית ,בברזיל ,בהולנד (כ-
 )42%ובעיקר במקסיקו ( .)35%לצד זאת ,שיעורם של המועסקים במשרה חלקית בהיקף
נמוךמ50%-גבוהבמיוחדבמקסיקו()23%ובערבהסעודית(.)30%
כצפוי ,נמצא קשר הדוק גםבין היקףהמשרהלבין מאפייני הרקע של מורים .כך,בישראל
 45%מן המורים בראשית דרכם מועסקים במשרה חלקית ,לעומת  20%מן המורים
הוותיקים .ישראל נמנית עם המדינות שבהן פער זה ניכר במיוחד ( ,25%שני רק לפער
בפורטוגל –  ,39%לעומת פער של  8%בלבד בממוצע מדינות ה .)OECD-הפער גדול אף

13

 ייתכןשממצאזהקשורלעובדהשבישראלשיעורהמוריםהעובדיםבשניבתיספר(כ)6%-כפולמשיעורם
בממוצעמדינותהOECD-( .)3%
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יותרבהתחשבבגילהמורים: 52%מןהמוריםשגילםפחותמ 30-לעומת 11%מןהמורים
שגילם  50שנים ויותר מועסקים במשרה חלקית .עוד בישראל ,שיעור המועסקים במשרה
חלקיתנמוךיותרבקרבמורים()21%בהשוואהלמורות(.)27% 
תרשים  :10סטטוס העסקת מורים – כלל המדינות

הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורמוריםהמועסקיםבמשרהמלאה .
מקור למידע,OECD (2020) :טבלה II.3.7

כמעט כל מנהלי בתי הספר בכיתות ז'-ט' בישראל מועסקים במשרה מלאה ( 100%בבתי
ספר דוברי עברית ו 98%-בבתי ספר דוברי ערבית) .על רובם המכריע חלה חובת הוראה
( ,)96%וזאת בשיעור ניכר יותר בבתי ספר דוברי עברית ( 99%לעומת  87%בבתי ספר
דובריערבית) (לוח  .)13גםבממוצעמדינותה OECD-כמעטכלהמנהליםמועסקיםבמשרה
מלאה ( ,)96%אך שלא כבישראל ,רק על כשליש מהם ( )31%חלה חובת הוראה ,ואילו
כשני שלישיםמהם()65%פטוריםמכך .ישלצייןכירקבצ'כיה(,)96%בבולגריה()94%
ובסלובקיה ( )93%נרשמו שיעורים דומים של מנהלים המועסקים במשרה מלאה הכוללת
חובתהוראה.ב17-מדינותשיעורםחד-ספרתיואינועולהעל,50%וביתרהמדינותשיעורם
מגיעלכ75%-לכלהיותר. 
לוח  :13מאפייני הרקע של המנהלים – היקף העסקה
קריטריון

היקף
העסקה

משרה
משרה
משרה
משרה

מלאה עם חובת הוראה
מלאה ללא חובת הוראה
חלקית עם חובת הוראה
חלקית ללא חובת הוראה

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

96%
4%
1%
0%

31%
65%
2%
2%

בתי"ס
דוברי
עברית
99%
1%
0%
0%

בתי"ס
דוברי
ערבית
87%
11%
2%
0%

בהקשרזהראוילצייןכיביןמחזורמחקר 2013למחזור 2018נרשםשינויניכרבהתפלגות
המנהלים בישראל המועסקים במשרה מלאה :אומנם שיעורם המצטבר נותר כשהיה (כ-
 ,)99%אך שיעור המנהלים שלא חלה עליהם חובת הוראה ירד מ 25%-ב 2013-ל4%-
בלבדב,2018-ובהתאם לזה עלהשיעור המנהלים שחלהעליהםחובתהוראהמ 75%-ל-
,96%בהתאמה. 
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 .3הרכב התלמידים בבית הספר
עמידה על שונות במאפייני הרקע של תלמידים עשויה לשפוך אור על תנאי העבודה של
מוריםועלההקשרשלההוראהוהלמידהבביתהספר.למאפייניהרקעמגווןהיבטיםובהם,
ביןהיתר,רקעתרבותי,השפההמדוברתבבית,רקעחברתי-כלכלי,צרכיםמיוחדים,מגדר
ועוד .נמצא שיש קשר בין משתני הרקע של התלמידים לבין הישגיהם ,רווחתם החברתית
בבית הספר ,הגישה הפדגוגית של המורים ,תהליכי ההוראה המיושמים בכיתה וההשפעה
של תהליכים אלו על הלמידה 14.להבנת הפרופיל של התלמידים בבית הספר חשיבות הן
מבחינת המדיניות הנוגעת לשילובם ,והן מבחינת הבנת הקשר ההוראה ,קרי התמיכה
שנדרשתלמוריםכדישיוכלולספקלמגווןהתלמידיםהוראהאיכותיתומותאמתלצורכיהם .
מאפייניהרקעשלהתלמידיםוהרכבהתלמידיםבביתהספרמוצגיםלהלןבלוח  .14
 .3.1מאפייני רקע של תלמידים והרכב התלמידים בכיתות ז'-ט' בבתי הספר
להלן יוצגו שיעורי המורים המלמדים בכיתות ז'-ט'בבתי ספר שבהם ,לפי דיווחי המנהלים,
שיעור התלמידים עם מאפיין רקע עולה על סף מסוים .במבט-על על מכלול מאפייני
התלמידים ,בישראל שיעורי המורים המלמדים בכיתות ז'-ט' בבתי ספר שיש בהם שונות
גבוההביןתלמידים ,קרי – שיעורגבוהשלתלמידיםעםצרכיםמיוחדיםאומרקעחברתי-
כלכלי נמוך או ששפת אימם שונה משפת ההוראה – גבוהים במידה ניכרת מן השיעורים
המקביליםבממוצעמדינותה.OECD-יצויןכיישהבדליםניכריםביןמגזריהשפה .


צרכים מיוחדים 15:בישראל ,יותר משליש ( )39%מן המורים מלמדים בכיתות ז'-ט'
בבתיספרשבהםיותר מ 10%-תלמידיםעםצרכיםמיוחדים.שיעורזהגבוהמהממוצע
במדינות ה OECD-( .)31%במבט פנים-ישראלי ,השיעור כפול כמעט בבתי ספר דוברי
עברית()44%בהשוואהלבתיספרדובריערבית(.)24%



רקע חברתי-כלכלי נמוך 16:בישראל,כשליש()35%מןהמוריםמלמדיםבכיתותז'-ט'
בבתיספרשבהםיותר מ 30%-מהתלמידיםבאיםמרקעחברתי-כלכלינמוך.שיעורזה
גבוהמהממוצעבמדינותהOECD-(.)20%במבטפנים-ישראלי,השיעורנמוךיותרבבתי
ספרדובריעברית()30%בהשוואהלבתיספרדובריערבית(.)51%



שפת אם שונה משפת הוראה17:בישראל,רבע()25%מןהמוריםמלמדיםבכיתותז'-
ט' בבתי ספר שבהם שפת האם של יותר מ 10%-מהתלמידים שונה משפת ההוראה.
שיעורזהגבוהבמקצתמהממוצעבמדינותהOECD-(.)21%במבטפנים-ישראלי,שליש
( )32%מהמורים בבתי ספר דוברי עברית מלמדים בבתי ספר עם הרכב זה של
תלמידים,ואילובבתיספרדובריערביתהשיעוראפסי(2%בלבד).

14

 אףכיקיימתמחלוקתבדברמידתההשפעהשלהרכבהתלמידיםבביתהספרעלתוצאותתהליךהלמידה
ועלהישגיהתלמידים,לאחרשמושתתביקורתעלמאפייניהרקעשלהתלמידהיחיד.
15
 "תלמידים עם צרכים מיוחדים" מוגדרים כתלמידים שיש להם אבחון המגדיר אותם כתלמידים עם לקויות
שונות .לעי תים קרובות יהיו אלו תלמידים שהוקצו להם משאבים ציבוריים או פרטיים נוספים (כוח אדם,
משאביםחומרייםאומשאביםכספיים)כדילתמוךבחינוכם .
16
"תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך"מוגדרים כתלמידים המגיעים ממשפחות שבהן צורכי החיים הבסיסיים
אינםמסופקים,כגוןדיורהולם,תזונהראויהאוטיפולרפואיראוי .
17
 השאלה מתייחסת לתלמידים ששפת אימם שונה משפת ההוראה או מהניב (דיאלקט) שלה .בישראל
ההתייחסותהיאלשפותאםעבריתוערבית,בהתאםלמגזרהשפההביתספרי .
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רקע של הגירה 18:בישראל ,כשביעית ( )14%מן המורים מלמדים בכיתות ז'-ט' בבתי
ספר שבהםיותר מ 10%-מהתלמידיםהםמהגריםאומרקעשלהגירה .הלכהלמעשה
מדובר בעיקר בתלמידים עולים ובתלמידים שלפחות אחד מהוריהם עולה .שיעור זה
דומהלממוצעמדינותהOECD-(.)17%במבטפנים-ישראלי,כחמישית()18%מהמורים
בבתיספרדובריעבריתמלמדיםבבתיספרעםהרכבזהשלתלמידים,ואילובבתיספר
דובריערביתשיעורםאפסי(2%בלבד).



פליטים 19:בישראל,פחותמעשירית()8%מןהמוריםמלמדיםבכיתותז'-ט'בבתיספר
שבהם לפחות  1%מהתלמידים הם פליטים .שיעור זה נמוך במידה ניכרת מהממוצע
במדינותהOECD-(.)30%שיעוריםדומיםיחסיתנרשמובשנימגזריהשפה.

לוח  :14מאפייני התלמידים בכיתות ז'-ט' והרכב בית הספר
מאפיין
יותר מ 10%-תלמידים עם צרכים מיוחדים
יותר מ 30%-תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך
יותר מ 10%-תלמידים ששפת אימם שונה משפת
ההוראה
יותר מ 10%-תלמידים מהגרים או מרקע של הגירה
לפחות  1%תלמידים שהם פליטים

בתי"ס
דוברי
עברית
44%
30%

בתי"ס
דוברי
ערבית
24%
51%
2%
2%
10%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

39%
35%

31%
20%

25%

21%

32%

14%
8%

17%
30%

18%
8%

18

 "תלמידמהגר"הואמישנולדמחוץלמדינה."תלמידמרקעשלהגירה"הואמישהוריונולדומחוץלמדינה.
בהקשרזהאפשרלראותגםתלמידעולהאומרקעשלעלייה,בהתאמה.
19
"פליט"הואמישנמלטלמדינהאחרתבחיפושאחרמקלטממלחמה,מדיכויפוליטי,מרדיפהדתיתאומאסון
טבע,וזאתללאקשרלמעמדוהחוקיבארץ.
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 .4האקלים הבית ספרי
ביתהספרהוא סביבתהעבודההעיקרית שלהמורה והמקום שבומתרחש חלק הארי של
הליךההוראה-למידה.מחקריםמראיםכילאקליםהביתספריהשפעהשלממש,אםישירות
ואם בעקיפין ,על ההישגים הלימודיים של התלמידים בבית הספר ועל רווחתם בו .לאקלים
הבית ספרי קשר חיובי גם להיבטים שונים הנוגעים למורים ,ובכלל זה תחושת החוללות
העצמיתשלהם,תחושתהביטחוןוהמוגנותשלהםוהמחויבותשלהםלעבודתם.אקליםבית
ספריהואמדדכוללניהטומןבחובוממדיםפיזיים,חברתייםואקדמיים.עםאלואפשרלמנות
אלימות מול בטיחות בבית הספר ,משמעת בכיתה ,ויחסי מורים-תלמידים – כולם נוגעים
לרווחתםשל התלמידיםוהמורים,להזדמנויותלהוראהוללמידהולתוצאותתהליכיההוראה-
למידה .כנגזר מכך ,תחושת המוגנות והביטחון וכן האקלים הבית ספרי והכיתתי הוערכו
במחקרטאליסבאמצעותשאלוןלמנהלובוהיגדיםשעסקובאירועיעבריינותואלימותובכבוד
הדדי בין הגורמים השונים בבית הספר ,וכן שאלון למורה ובו היגדים המעריכים משמעת
בכיתהויחסימורים-תלמידים .
 .4.1מעורבות באירועי אלימות
יש לזכור כי דיווחי המנהלים על אירועי אלימות ובריונות משקפים את תפיסתם ,ככל שהם
מודעיםלאירועיםאלהונחשפו אליהם,ולאודווקאבהכרחאתמידתההישנות שלאירועים
אלו בפועל ,אך יש בכך ללמד ולשפוך אור על תחושת המוגנות בבית הספר .מדיווחי
המנהלים על אירועי אלימות ובריונות המתרחשים בכיתות ז'-ט' בתדירות של אחת לשבוע
לפחות (תרשים  11ולוח  )15עולה כי שלושה סוגים של אירועי אלימות נפוצים בישראל:
אלימותמילוליתואלימותפיזיתבקרבתלמידים,וכןחבלהברכושוגניבות(כ 25%-10%-מן
המנהליםדיווחועליהם),ואילוארבעתסוגיהאלימותהנותריםנדירים יחסית(עדכ 2%-מן
המנהליםדיווחועליהם).שיעוריהדיווחעלאירועיאלימותובריונותהנפוצים בישראלגבוהים
מן השיעורים המקבילים בממוצע מדינות ה .OECD-בולט לעין כי שיעורי הדיווח הגבוהים
ביותרנוגעיםלאיומיםאולאלימותמילוליתבקרב תלמידים,המתרחשים בתדירותשלאחת
לשבוע לפחות – כרבע מן המנהלים בישראל ( )26%לעומת כשביעית בלבד ()14%
מעמיתיהםבממוצעמדינותהOECD-מדווחיםעלכך.אירועיםשלאיומיםאואלימותמילולית
בקרב תלמידים נפוציםמאודבבלגיה(בעיקרהפלמית),בניוזילנדובדרוםאפריקה (כ35%-
מןהמנהלים ,ואףיותר ,דיווחועלכך) ,ונדיריםיחסית(פחותמ)1%-במדינותמזרח אסיה,
יפן,קוריאה,שנגחאי(סין)וקזחסטן. 
כשמיניתמןהמנהליםבישראלמדווחיםעלאלימותבקרב תלמידיםהמובילהלפגיעהפיזית
( 13%לעומת 2%בממוצעמדינותה.)OECD-ערךזההואהגבוהמהערכיםהמקביליםבכל
המדינותשהשתתפובמחקר :בכלהמדינותשיעורהדיווחהואחד-ספרתי( 9%בברזיל,8%
במלטה ובטורקיה ופחות מזה ביתר המדינות) .כמו כן ,כמעט עשירית מהמנהלים בישראל
מדווחים על חבלה ברכוש ועל גניבות ( 9%לעומת  3%בממוצע מדינות ה .)OECD-רק
בבולגריה(,)10%ברזיל()11%ובעיקרבדרוםאפריקה()21%נרשמושיעורידיווחגבוהים
יותר. 
ממצאיםאלוהם מקורלדאגהבעיני קובעיהמדיניות ובעיני המנהלים,המורים,ההוריםוכל
מי שקשור במערכת החינוך ,בישראל ובמדינות שבהן אירועי אלימות אלו נפוצים ,לנוכח
השפעתם הניכרת והמתמשכת על רווחת התלמידים שנופלים קורבן מבחינה רגשית
וחברתית ,על תחושת המוגנות שלהם ,על ביטחונם העצמי וכנגזר מכך גם על הישגיהם
הלימודיים .

24

לעומתזאת,איומיםאוהתעללותמילוליתמצדמוריםאומצד צוותביתהספרנפוציםפחות
בישראל(0.2%לעומת,3%בהתאמה).ישראלנמניתעםהמדינותשבהןאלימותמצדצוות
ביתהספרנדירה יחסית(להבדיל ,לדוגמה ,מבלגיההפלמיתומברזיל ,שבהןיותר מ10%-
מןהמנהליםדיווחועלכך).לאלימותזוהשלכותשלממשעלרווחתהתלמידים,רמתהעקה
שלהם ותחושת הביטחון והמוגנות ,ואף על מידת התמדתם (נשירה מהמערכת) .ביתר
אירועיהאלימותוהבריונותשיעורי הדיווח שלהמנהליםבישראלדומיםלממוצעמדינותה-
,OECDועומדיםעלאחוזיםזעומיםבלבד(1%עדכ .)2%-
תרשים  :11שיעורי המנהלים המדווחים כי אירועי האלימות והבריונות המתוארים
מתרחשים בבית הספר לפחות פעם בשבוע – בישראל ובממוצע מדינות הOECD-

מקור למידע,OECD (2019) :טבלה I.3.42

אירועיאלימותתדיריםונפוציםבבלגיההפלמית,בברזיל,באנגליהובדרוםאפריקה :לפחות
 10%מן המנהלים במדינות אלו  דיווחו על קיום אירועי אלימות בתדירות של אחת לשבוע
לפחות,בעבורלפחותשלושהמשבעתאירועיהאלימותשעליהםנשאלו .אףכיישראלאינה
עונהעל תנאיזה,ישלתתאתהדעתולפעוללמיגוראלימותמילוליתופיזיתבקרבתלמידים
וכןחבלהברכושוגניבותבבתיהספרבישראל,לנוכחשיעוריהדיווחהגבוהים .
לוח  :15שיעורי המנהלים המדווחים כי אירועי האלימות והבריונות המתוארים מתרחשים
בבית הספר לפחות פעם אחת בשבוע
ההיגד
איומים או אלימות מילולית בקרב תלמידים
אלימות בין תלמידים המובילה לפגיעה פיזית
חבלה ברכוש וגניבות
תלמיד או הורה מדווח על קשר בלתי רצוי בין
תלמידים במרחב האלקטרוני
תלמיד או הורה מדווח על פרסום מידע פוגעני על
תלמידים באינטרנט
שימוש/אחזקה של סמים ו/או של אלכוהול
איומים או התעללות מילולית של מורים או של צוות
בית הספר

בתי"ס
דוברי
עברית
29%
17%
10%

בתי"ס
דוברי
ערבית
20%
3%
7%
1%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

26%
13%
9%

14%
2%
3%

2%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

2%

0%

0%

3%

0%

1%

במבט פנים-ישראלי נמצא כי שיעורי הדיווח של מנהלים על מרבית הסוגים של אירועי
האלימות והבריונותבקרב תלמידים גבוהים יותר בבתי ספר דוברי עברית,בהשוואה לבתי
ספר דוברי ערבית .הפערים ניכרים בעיקר בדיווח על אלימות בקרב תלמידים המובילה
לפגיעהפיזית( 17%לעומת,3%בהתאמה)ועלאיומיםאואלימותמילוליתבקרבתלמידים
(29%לעומת,20%בהתאמה). 
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בהשוואה למחזור המחקר טאליס  2013נרשם בישראל גידול חד של  15%בשיעור
המנהלים שדיווחו על איומים או על בריונות לא פיזית בקרב תלמידים 20(מ 12%-ל)27%-
(תרשים  .)12רק בניו זילנד נרשם גידול חד יותר בשיעור המנהלים המדווחים על כך
( ,)19%ואילו באנגליה נרשם גידול דומה לזה שבישראל ( .)15%לעומת זאת בלטביה,
צ'ילה ,קרואטיה ,אסטוניה ואלברטה (קנדה) נרשמה ירידה של יותר מ 10%-בדיווחי
המנהליםעלאירועיםאלו. 
תרשים  :12שינוי בין מחזורי מחקר טאליס בשיעורי המנהלים המדווחים כי אירועי
האלימות והבריונות המתוארים מתרחשים בבית הספר לפחות פעם בשבוע – כלל
המדינות
איומים או התעללות מילולית של מורים או צוות
בית הספר
45 %

40

35

30

25

20

15

10

5

איומים או בריונות לא פיזית מצד תלמידים
45 %

0
ניו זילנד

19.3

בלגיה פלמית

12.8

אנגליה

14.6

40

35

30

25

20

15

10

5

0

פינלנד

ברזיל
שבדיה
צרפת
ישראל

14.9

בולגריה
מקסיקו
נורבגיה
-4.4

אלברטה (קנדה)

-11.1

הולנד
רומניה
אסטוניה

-11.0

לטביה

-14.1

סלובקיה

6.6

פורטוגל

-7.9

ספרד

-6.2

סינגפור
5.5

דנמרק
קרואטיה

-5.1

צ'ילה

-10.1
-11.9

איטליה
איסלנד
צ'כיה
גאורגיה
יפן
קוריאה

-6.3

שנגחאי (סין)
שינוי באחוזים בין  2013ל2018-



הערה :מוצגיםרקנתוניהןשל מדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים.רקכאשרהשינויביןמחזוריהמחקר
מובהקסטטיסטיתמוצגהפערהמספרי .
מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.3.13

בישראל נרשמה בין מחזורי המחקר עלייה של  8%בשיעורי הדיווח על אלימות בקרב
תלמידיםהמובילהלפגיעהפיזית(מ5%-ב2013-ל13%-ב.)2018-גםבפינלנדובניוזילנד
נרשמהמגמתעלייה(קטנה – כ.)2%-בתדירותשלשאראירועיהאלימותוהבריונותלאחל
שינוי של ממש בישראל ,וכך גם במרבית המדינות שהשתתפו במחקר .במיעוט המדינות
20

 במחזורהמחקרהנוכחיההיגדיםשנכללים הם:'איומיםאואלימותמילולית בקרב תלמידים(אוהתעללות
מילוליתאחרת)'וכן'תלמידאו הורהמדווחעל פרסוםמידע פוגעניעלתלמידיםבאינטרנט' ,ואילובמחזור
2013נכללההיגד'איומיםאוהתעללותמילוליתבתלמידיםאחרים(אוצורותאחרותשלבריונותלאפיזית)'.
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נרשמהדווקאירידהקלה(שלכ)2%-בשיעוריהדיווחעלחבלהברכושועלגניבות(ברומניה
ובספרד) ,ותמונה דומה נרשמה גם במגמות השינוי של דיווחי מנהלים על איומים או
התעללותמילוליתמצד מוריםאוצוותביתהספר(באלברטה(קנדה) ובצ'ילה,לעומתעלייה
בדנמרקדווקא–בכולןהשינויביןמחזוריהמחקרעומדעלכ)5%-(תרשים .)12 
עלייהחדהבשיעוריהדיווחעלחלקמאירועיהאלימותהשונים נרשמהבישראלבבתיספר
דובריעברית(אלימותמילולית:מ12%-ל,29%-אלימותפיזית:מ4%-ל,)17%-ואילובבתי
ספר דובריערביתנרשמהעלייהקלהבלבד(אלימותמילולית:מ 17%-ל)20%-ואףירידה
(אלימותפיזית:מ11%-ל.)3%- 
היבטים של אלימות ובריונות נבחנים גם במדדי המיצ"ב ,אך מבוססים על דיווחי תלמידים
ונוגעיםלקיוםהאירועים בחודששקדם להעברתהשאלון 21.שיעוריהדיווחבמיצ"ב תשע"ח
בקרב תלמידי כיתות ז'-ט' על מרבית היבטי האלימות גבוהים מהנתונים במחקר טאליס
2018אודומיםלהם.לעומתזאת,עלפינתוניהמיצ"ב,במרביתמדדיהאלימות–המילולית
והפיזית כאחד – נרשמה מגמת ירידה בין השנים תשע"ג לתשע"ח (המקבילות למחזורי
טאליס האחרונים) .זאת ועוד ,מדיווחי התלמידים במיצ"ב תשע"ח עולה כי מרבית אירועי
האלימות שכיחים יותר בבתי ספר דוברי עברית בהשוואה לבתי ספר דוברי ערבית ,או
לפחות דומים להם בשיעורם 22,וזאת בדומה לממצאים העולים מדיווחי המנהלים במחקר
טאליס.
 .4.2משמעת בכיתה
במחקרטאליסנשאלוהמוריםבכיתותז'-ט'עלמידתהסכמתםעםהיגדיםהנוגעיםלשמירה
על משמעת וסדר בכיתתם ,להפרעות והשלכותיהן ולאווירה הלימודית .כרבע עד פחות
משליש מהמורים בישראל מדווחים 23על בעיות משמעת בכיתה במהלך השיעור ,בדומה
לממוצעבמדינותה OECD-(לוח .)16בישראל,כ 30%-מהמוריםמדווחיםעלאיבודזמןרב
מהשיעור בשל הפרעות תלמידים ועד שהתלמידים נרגעים מתחילת השיעור ,ו26%-
מהמוריםמדווחיםעלרעשרבבכיתהשמפריעלהוראה.שיעורדומהשלמוריםלאהסכימו
כי התלמידים משתדלים ליצור אווירת לימודים נעימה .כל זאת ,כאמור ,בדומה לממוצע
במדינותה.OECD-מדינותשבהןהמוריםמדווחיםעלאקליםמשמעתיירוד24,קריעל בעיות
משמעתתדירותיותר,הןברזיל,ספרד,בלגיה,צ'ילה,איסלנד,פורטוגלודרוםאפריקה25. 
שיעוריהדיווחעלבעיותמשמעתבכיתהגבוהיםיותרבקרבמוריםבבתיספרדובריעברית,
ובעיקר בכל הנוגע ל צורך להמתין זמן רב בתחילת השיעור עד להרגעת הרוחות בכיתה

21

להרחבהראובאתרראמ"ה: 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/Aklim_2018.htm

22

שיעוריהדיווחשלתלמידיכיתותז'-ט'עלאלימותפיזיתאואלימותמילוליתבקרבתלמידים,ונדליזםוגניבות
ופגיעהמצדמורים  גבוהיםיותרבבתיספרדובריעבריתבהשוואהלבתיספרדובריערבית;שיעוריהדיווח
על סחיטה ואיומים דומים בשני מגזרי השפה ,ואילו שיעורי הדיווח על חבורות אלימות גבוהים יותר בבתי
ספרדובריערבית.ועםזאת,בבתיספרדובריערביתיותרתלמידיםמדווחיםעלהיעדרתחושתמוגנות.
23
לאורך הדוח ,אלא אם כן  צוין אחרת ,שיעורי המורים המסכימים עם ההיגד מתייחסים למורים שבחרו
"מסכים" או "מסכים מאוד" מתוך ארבע אפשרויות התשובה :"כלל לא מסכים" ,"לא מסכים" ,"מסכים" ו-
"מסכיםמאוד" .
24
מארגניהמחקרקבעוסףשליותר מ 40%-מהמוריםבמדינהשמדוו חיםעלהפרותמשמעתו/אופחותמ-
 60% מהמורים שמדווחים על אווירה לימודית נעימה .מדינה נחשבת בעלת אקלים משמעתי ירוד אם היא
עונהעלהתנאיםהנ"לבעבור2היגדיםלפחות .
25
ברזיל,בלגיהודרוםאפריקהנמנוגםעם המדינותשבהן,לפידיווחיהמנהלים,המעורבותבאירועיאלימות
תדירהיותר. 
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( 33%לעומת  23%מהמורים בבתי ספר דוברי ערבית) ולרעש בכיתה שמפריע ללימודים
(29%לעומת,18%בהתאמה). 
לוח  :16דיווחי מורים על בעיות משמעת בכיתה
ההיגד

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

30%

28%

33%

23%

29%
26%

29%
26%

30%
29%

26%
18%

74%

71%

73%

79%

כשהשיעור מתחיל עליי לחכות זמן רב עד
שהתלמידים נרגעים
אני מאבד זמן רב מהשיעור בגלל הפרעות תלמידים
יש בכיתה הזאת הרבה רעש המפריע ללימודים
התלמידים בכיתה משתדלים ליצור אווירת לימודים
נעימה

בהשוואהלמחזורהמחקרהקודם,טאליס,2013במבטבין-לאומינרשמהמגמהמעורבת:
בחלק מן המדינות חלה ירידה בשיעורי הדיווח על בעיות משמעת ,ובאחרות חלה עלייה
דווקא(תרשים .)13 
תרשים  :13שינוי בין מחזורי מחקר טאליס בשיעורי המורים המדווחים על בעיות
משמעת בכיתה – כלל המדינות
כשהשיעור מתחיל עליי לחכות זמן רב עד
שהתלמידים נרגעים

יש בכיתה זאת הרבה רעש המפריע ללימודים
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שינוי באחוזים בין  2013ל2018-

הערה :מוצגיםרקנתוניהןשלמדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים.רקכאשרהשינויביןמחזוריהמחקר
מובהקסטטיסטיתמוצגהפערהמספרי. 
מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.3.14
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כך,בישראלנרשמהירידה(שלכ)5%-בדיווחיהמוריםרקבנוגעלצורךבהמתנהארוכהעד
להרגעת הרוחות בתחילת בשיעור .במבט בין-לאומי נרשמה מגמת ירידה ב 11-מדינות
(ירידה ניכרת בנורבגיה : ,)20%לצד  6מדינות שבהן נרשמה עלייה (עלייה ניכרת בבלגיה
הפלמית:כ,9%-ובקוריאה:כ.)7%-בשארהיבטיהמשמעתהכיתתיתלאחלבישראלשינוי
של ממש בין מחזורי המחקר .בבחינת מכלול ההיבטים ניכרת הרעה בין  2013ל2018-
לפחותב3-היבטיםשלמשמעתבבולגריה,בבלגיההפלמיתובניוזילנד,וזאתלעומתצ'כיה,
אסטוניהוסינגפור,שבהןנרשמההטבהבמשמעתהכיתתית .
כאמור ,נתונים אלו מבוססים על דיווחי מורים ,ויש לבחון אותם ולפרשם תוך הסתייגויות
ומגבלותשלדיווחעצמי.מעברלהטיותתרבויותבדגמיהדיווח,שינוייםבדיווחיכוליםלנבוע
לא רק משינויים בהתנהגויות של התלמידים ,אלא גם משינויים בפרקטיקות ההוראה
(לדוגמה ,הוראה בקבוצות מזמנת סביבה רועשת יותר מהוראה פרונטלית) וכן מהדגש
שהושם בשניםאחרונותעל פיתוח מקצועי בניהולכיתה ,או מהבדלי גילביןמורים והבדלי
תפיסההנוגעיםלמהנחשבהפרתמשמעתשראוילדווחעליהומהלא .
מדיווחי תלמידים בכיתות ז'-ט' במיצ"ב בתשע"ח עולה תמונה שלילית יותר בכל הנוגע
לשכיחותןשל הפרותסדרובעיותמשמעתבכיתה.כשנישלישים()67%מהתלמידיםדיווחו
כי המורים צריכים לחכות שתלמידים יפסיקו להרעיש ,וכמעט שלושה רבעים מהם ()71%
דיווחוכילעיתיםקרובות התלמידיםעושיםרעש ובלגןבכיתה ומפריעיםלמהלךהשיעור.עם
זאת ,מנתוני המיצ"ב עולה מגמה של שיפור בהתנהגות של תלמידים בכיתה בין תשע"ג
לתשע"ח .
מבט-על :קשר בין אקלים משמעתי בכיתה ומאפייני הכיתה והמורים
במחקר טאליס נעשה ניסיון ללמוד על הגורמים המסבירים שונות בתחושת המורים בנוגע
לאקליםהמשמעתיבכיתהובצורךשלהםבשיפורהמשמעת (משתנהמוסבר/תלוי).בישראל
ובמדינותרבות שהשתתפובמחקר נמצא ,כצפוי ,כיככל ששיעורם של תלמידים עם בעיות
התנהגותיותבכיתהגבוה יותר,כךמוריםמדווחיםעלבעיותמשמעתרבותיותר ועלצורך
בשיפור היבטי המשמעת בכיתה .קשר דומה נמצא גם עם שיעור התלמידים מרקע של
הגירה/עלייה .בניגוד לכך נמצא קשר הפוך עם שיעורם של תלמידים מחוננים ,כלומר ככל
ששיעורםבכיתהגבוהיותר,כךמוריםנוטיםלדווח עלפחותבעיותמשמעתוהצורךבשיפור
היבטי המשמעת בכיתה קטן יותר .קשרים אלו נמצאו תקפים גם כאשר נעשתה בקרה על
מאפייני רקע של מורים (מגדר ,היקף משרה ,ותק בהוראה) .בישראל נמצא קשר בין שני
מאפייני רקע של מורים לבין האקלים המשמעתי בכיתה :ותק בהוראה והיקף משרה
(הקשוריםזהבזה).ככלשהמוריםמועסקיםבהיקףמשרהגדוליותרוהםבעליותקרביותר
בהוראה,כךהםמדווחיםעלפחותבעיותמשמעתופחותצורךבשיפורהמשמעת .
מבט-על :קשר בין אקלים משמעתי ,תחושת חוללות עצמית ויישום פרקטיקות הוראה 
בחינתהקשרביןמדדיאקליםומשמעתכיתתיתלביןפרקטיקותהוראהשהמוריםמיישמים
בכיתהותחושתהמסוגלותשלהם עשויהלשפוךאורעלשאלהמרכזית:האם ובאיזומידה
הקשר בין אקלים ומשמעת בכיתה לבין הישגי תלמידים 26מתֻווכים באמצעות הפרקטיקות
שהמוריםמיישמיםותפיסתהמסוגלותשלהם? 
עלכן,במחקרנבחןאילומשתניםמוסבריםעלידיתחושתהמוריםבנוגעלאקליםהמשמעתי
בכיתהוהצורךשלהםבשיפורהמשמעת(משתנהמסביר/בלתיתלוי)אגבבקרהעלמשתני
26

 יודגשכימחקרטאליסעניינובמוריםעצמםואיןלונגיעהלהישגיתלמידים.ועדיין,הואמאפשרללמודעל
קשריםביןמדדיםאשרבמחקריםאחריםנמצאכיהםקשוריםלהישגיתלמידים.
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רקעשלמוריםומאפייניכיתה.בישראלנמצאכימוריםשמדווחיםעלהפרותמשמעתרבות
יותר בכיתתם ועל צורך רב יותר בשיפור האקלים המשמעתי נוטים לחוש בטוחים פחות
ביכולתם (קרי תחושת חוללות עצמית נמוכה יותר) ,להקדיש פחות זמן מהשיעור ללמידה
ולהוראה ,ולהפעיל בתדירות נמוכה יותר פרקטיקות הוראה קונסטרוקטיביסטיות המקדמות
מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ומעודדות הבניה של ידע (כגון:מתןמשימותשאיןלהןפתרון
מובן מאליו ומשימות אשר מחייבות את התלמידים לחשוב באופן ביקורתי ,בקשה
מהתלמידיםלעבודבקבוצותקטנותכדילהגיעלפתרוןמשותףלבעיהאומשימה,אולבקש
מהםלבחורבכוחותעצמםאתהדרךלפתרוןמשימותמורכבות).משמעותהדבר היאשככל
שהמשמעת בכיתה נמוכה יותר ,לתפיסת המורים ,כך נפגעת לא רק תחושת המסוגלות
שלהם אלא גם פוחת משך הזמן שהם מקדישים להוראה בפועל ,ובעיקר לפרקטיקות
החיוניותלקידוםלמידהמשמעותית.
 .4.3יחסי מורים-תלמידים
במחקר טאליס נשאלו המורים על מידת הסכמתם עם היגדים הבוחנים היבטים של יחסי
מורים-תלמידים ,כדי ללמוד באיזו מידה מורים ותלמידים מסתדרים אלו עם אלו ,וכן על
אקליםביתספריהתומךברווחתהתלמידים.מדיווחיהמוריםעלאודותיחסימורים-תלמידים
עולה כי בישראל ,ולמעשה במרבית המדינות שהשתתפו במחקר ,היחסים בין מורים
לתלמידיםבכיתותז'-ט'טובים מאוד .שיעוריההסכמהעםכלאחדמןההיגדיםעומדיםעל
90%לפחות,והםדומיםלממוצעבמדינותהOECD-(לוח .)17כך,94%מןהמוריםבכיתות
ז'-ט' בישראל מסכימים שבית הספר מספק עזרה נוספת לתלמידים שנזקקים לה ,93%
מסכימים שמורים ותלמידים מסתדרים היטב אלו עם אלו ,ומרבית המורים אף מאמינים
שרווחתהתלמידיםחשובה()92%ומתענייניםבמהשישלתלמידיםלומר(.)90% 
במבטפנים-ישראלי,דיווחיהמוריםבבתי ספרדובריערביתנמוכים יותרבהשוואהלדיווחי
עמיתיהםבבתי ספרדובריעבריתבכלהנוגע לתפיסתהמורים בדבר חשיבותהשל רווחת
התלמידים ( 78%לעומת  ,97%בהתאמה) ושל התעניינות בדבריהם ( 82%לעומת ,93%
בהתאמה) .
לוח  :17דיווחי מורים על יחסי מורים-תלמידים
ההיגד
אם תלמיד זקוק לעזרה נוספת ,בית הספר מספק לו
אותה
בדרך כלל המורים והתלמידים מסתדרים היטב אלו
עם אלו
רוב המורים מאמינים שרווחת התלמידים חשובה
רוב המורים מתעניינים במה שיש לתלמידים לומר
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92%

94%

93%

93%

96%

94%

90%

92%
90%

96%
93%

97%
93%

78%
82%

בהקשרזהמענייןלצייןכיבהשוואהלמחזורהמחקרהקודם,טאליס,2013לאחלובישראל
שינוייםניכריםבתפיסתיחסימורים-תלמידים(תרשים ,)14ועםזאתנרשמהבהירידהקלה
של כ 2%-בשיעורי ההסכמה עם ההיגד ולפיו בדרך כלל מורים ותלמידים מסתדרים היטב
אלועםאלו.למעשהישראלהיאהמדינההיחידהשחלהבהירידהמובהקתבדיווחעלהיבט
זהבין מחזורי המחקר ,וזאתלעומת  8מדינות שחלה בהן עלייה(על פי רוב של  ,2%חוץ
מאיטליה שבה נרשמה עלייה של  .)6%בבחינת מכלול ההיבטים ,בין  2013ל 2018-ניכר
שיפור ב 3-היבטים לפחות של יחסי מורים-תלמידים בצרפת ,גאורגיה ,קוריאה ,מקסיקו,
שנגחאי(סין)וסינגפור,ורקבפורטוגלנרשמההרעהב2-היבטיםלפחות.
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תרשים  :14שינוי בין מחזורי מחקר טאליס בדיווח על יחסי מורים-תלמידים – ישראל

מקור למידע,OECD (2019) :טבלה I.3.49

נוסףעלכך,מנתונימיצ"בתשע"חעולהכירקכמחציתמתלמידיכיתותז'-ט'()49%דיווחו
עליחסיקרבהואכפתיותביןמוריםותלמידים,וכשלושהרבעיםמהם()73%דיווחועליחסי
קרבה ואכפתיות בין מחנך הכיתה לתלמידים .ובכל זאת נתונים אלו נמוכים במידה ניכרת
מדיווחיהמוריםבמחקרטאליס.2018 
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 .5הבחירה בהוראה כקריירה וגורמי המשיכה למקצוע
מחקריםמראיםכימדינותשהישגיתלמידיהןגבוהיםנוטות להשתמש באמצעים שונים כדי
לבחור את המורים ,בין היתר באמצעות מבחני כניסה ,הכשרת פרחי הוראה טרם כניסתם
להוראה והשלמה של תקופת סטאז' בהצלחה .עם זאת,רק מדינות מעטות מצליחות למשוך
מועמדים בעלי הישגים לימודיים גבוהים ומיומנויותגבוהותלבחורבמקצועההוראהוללמוד
לקראתו ,ובעיקר בהשוואה למקצועות אחרים המצריכים לימודים אקדמיים .מכאן שנודעת
חשיבותלהבנתתהליךהבחירהשלהבוחריםבמקצועההוראה –אםכהעדפהראשונהואם
לא – ולהבנת הגורמים שבבסיס המוטיבציה והשיקולים לבחירה במקצוע זה ,אשר בתורם
יכוליםלשפוךאורעלהיבטיםבמקצועההוראהשהופכיםאותולמושךבעיניהמועמדים .
 .5.1העדפה בבחירה בהוראה כקריירה
במחקר טאליס נשאלו המורים אם ההוראה הייתה ההעדפה הראשונה שלהם בבחירת
הקריירה .בישראל ,כמעט שני שלישים ( )61%מן המורים בכיתות ז'-ט' ציינו כי הוראה
הייתה העדפתם הראשונה בבחירת הקריירה (לוח  .)18שיעור זה נמוך במעט בהשוואה
לממוצעבמדינותהOECD-(.)67%שיעורגבוהבמיוחדשלמוריםשהוראההייתההעדפתם
הראשונה בבחירת הקריירה נרשם במדינות מזרח אסיה ,ובעיקר בווייטנאם (,)93%
בגאורגיה ( )89%ובשנגחאי (סין) ( ,)87%ואילו שיעור נמוך במיוחד נרשם בבואנוס איירס
(ארגנטינה)ובהולנד()53%ובעיקרבדרוםאפריקה(.)49%אפשר לתלותהבדליםניכרים
אלובין המדינות באיכות,בקושי ובמשך של תהליכי המיון ,ההכשרה והרישוי שלמועמדים
להוראה,באיכותמערכתהחינוךוההוראההמסופקתבמדינות,בהבדליםתרבותייםהנוגעים
למעמד החברתי-כלכלי של המקצוע ושל העוסקים בו ,בהבדלים בשוקי התעסוקה (כגון
מוביליות בין סקטורים) ,וכדומה .בישראל לא נמצא הבדל של ממש בין מורים בבתי ספר
דובריעבריתלביןעמיתיהםבבתיספרדובריערבית. 
לוח  :18שיעורי המורים שציינו כי הוראה הייתה העדפתם הראשונה בבחירת הקריירה
ההיגד
בבחירת הקריירה ,האם הוראה הייתה ההעדפה
הראשונה שלך?
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61%

67%

61%

62%

הן בישראל והן בממוצע מדינות ה ,OECD-שיעור הבחירהבהוראהכהעדפה ראשונה גבוה
בכ 10%-בקרב מורות בהשוואה למורים .פערים מגדריים ניכרים נרשמו בעיקר במדינות
מזרח אירופה כגון אסטוניה (פער של  )28%ולטביה (פער של  ,)21%ואילו במדינות
הנורדיות (דנמרק ,פינלנד ,ונורבגיה) וכן בהולנד ,באיחוד האמירויות הערביות ובדרום
אפריקה לא נרשם פער מובהק בין המינים.רקביפןנרשםפערלטובתהגברים.מקובל כי
גברים נוטים יותר מנשים לראות בקריירה בתחום ההוראה ייעוד מאוחר או קריירה שנייה,
לדוגמה לאחר פרישה מוקדמת מהצבא (נפוץ בישראל) או מהתעשייה .פער מגדרי זה
בהעדפת ההוראה כקריירה נמצא בהלימה לפער דומה בשאיפות המקצועיות ובציפיות
לקריירה בקרב תלמידים בני ,15עת יותר בנות מבנים שאפו לקריירה בתחום ההוראה,כפי
שעלה במחקרי  .PISAבישראל,הפער בין נשים לגברים בבחירה בהוראה כהעדפה ראשונה
לקריירה ניכר יותר בבתי ספר דוברי עברית –  63%מן המורות לעומת  52%מן המורים
בחרו בה כהעדפה ראשונה לקריירה – בהשוואה לבתי ספר דוברי ערבית ( 64%לעומת
,57%בהתאמה) .
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עודמענייןלצייןכיבישראל הבחירה בקריירת הוראה כהעדפה ראשונה גבוהה יותר בקרב
מורים ותיקים ()64%בהשוואה למורים בראשית דרכם (,)51%וממצא זה נכון בשני מגזרי
השפהוכןבממוצעמדינותה OECD-( 68%לעומת,59%בהתאמה) .ייתכן שהדברמשקף
הבדלים בנשירה/התמדה בין מורים .לדוגמה ,מורים שהוראה הייתה הבחירה הראשונה
שלהם נוטים פחות לעזוב את המקצוע ומתמידים בו יותר ,בהשוואה למי שההוראה לא
הייתהבחירתםהראשונה,ועלכןשיעורםבקרבמוריםותיקיםגבוהיותר.ישלזכורכימורים
ש כבר עזבו את המקצוע לא השתתפו בסקר ,כך שהערכים הללו משקפים את שיעורי
הבחירהבקריירתהוראהכהעדפהראשונהרקבקרבהמוריםהפעיליםבמערכתהחינוך .
מןהראוילצייןכיכצפויבבתיספר דובריעברית ,שיעוריהבחירהבקריירתהוראהכהעדפה
ראשונה גבוהים יותר בקרב מורים שההסמכה הראשונה שלהם להוראה הייתה בתוכניות
להכשרתמורים – אם במתכונתמשולבתבמכללהלחינוך()72%ואםבמתכונתדו-שלבית
באוניברסיטה ( ,)65%ונמוכים יותר בקרב מורים שהוסמכו בתוכניות להסבת אקדמאים –
אםבמסלולהרגיל()39%ואםבמסלוללתוארשניM.Teach(,)52%אובקרבמישאיןלהם
תעודת הוראה ( .)52%לעומת זאת ,בבתי ספר דוברי ערבית לא נמצא הבדל של ממש
בשיעוריהבחירהבקריירתהוראהכהעדפהראשונה לפימסגרתההכשרהלהוראה(כ60%-
עד,65%לעומתרק13%בקרבמישאיןלהםתעודתהוראה).הסבראפשרילהבדלזהבין
מגזרי השפה הוא פער באפשרויות התעסוקה ,אך הדבר מצריך בחינה מעמיקה והמשך
מחקר .עוד ראוי לציין כי הבחירה בקריירת הוראה כהעדפה ראשונה דומה בין מורים
בקבוצותהגילהשונות(60%בקרבמוריםצעיריםעדגיל,3061%בקרבמוריםבני49-30
שניםו62%-בקרבמוריםמבוגריםבני50ויותר). 
במחקר טאליסנעשה ניסיון ללמודעל קשר אפשרי בין הבחירהבקריירת הוראה כהעדפה
ראשונה (משתנה מסביר/בלתי תלוי) לבין תחושת החוללות העצמית של המורים ושביעות
רצונםמהמקצוע (משתנים מוסברים/תלויים),תוךבקרהעלמשתנירקעשלהמורים(מגדר,
ותק בהוראה) .בישראל ובמדינות רבות שהשתתפו במחקר נמצא ,כצפוי ,כי מורים שבחרו
בהוראהכהעדפהראשונהנטולהיותהןבעליתחושתחוללותעצמיתגבוההיותר(גםכאשר
שביעותרצון מוחזקתקבועכמשתנה מבוקר)והןבעלישביעותרצוןגבוההיותרמןהמקצוע
(גםכאשרתחושתחוללותעצמיתמוחזקתקבועכמשתנהמבוקר) .
 .5.2שיקולים בהחלטה להיות מורה
במחקר טאליס נשאלו המורים על החשיבות שייחסו לשיקולים שונים בהחלטתם להיות
מורים . להלן דיווח על שיעור המורים שהשיקולים הללו היו "חשובים במידה בינונית" או
"חשובים מאוד" בהחלטתם להיות מורים .בישראל חלק הארי של המורים ייחסו חשיבות
בינונית או רבה לשיקולים הנוגעים להגשמה עצמית דרך שירות הציבור ולתרומה לחברה
(תרשים  ,)15קרי לכך שהוראה מאפשרת להשפיע על ההתפתחות של ילדים ואנשים
צעירים ( ,)97%לתרום לחברה ( )96%ולקדם תלמידים משכבות חברתיות מוחלשות
( .)91%שיעור נמוך מזה ,כשלושה רבעים מן המורים ,ייחסו חשיבות לשיקולים הנוגעים
למאפיינים כלכליים ולתנאי העסקה במקצוע ההוראה ,קרי ללוח הזמנים בהוראה (,)75%
לכך שהוראה מספקת קריירה יציבה ( )71%או ביטחון תעסוקתי ( ,)70%ושיעור נמוך אף
יותר–רקכמחציתמהמורים()49%–ייחסוחשיבותלכךשהוראהמספקתהכנסההולמת .
ככלל ,מדרג השיקולים החשובים בהחלטה להיות מורה בישראל דומה למדרג בממוצע
מדינותה OECD-(תרשים  .)15כמוכן,שיעורי המורים בישראל שייחסו חשיבותלשיקולנתון
דומיםעלפירובלשיעוריםהמקביליםבממוצעמדינותהOECD-אוגבוהיםמהםב10%-לכל
היותר .עם זאת נמצא הבדל של ממש בין ישראל לממוצע במדינות ה :OECD-האפשרות
לקדם תלמידים משכבות חברתיות מוחלשות הייתה שיקול בבחירה במקצוע בעבור מורים
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רבים יותר בישראל ( 91%לעומת  ,75%בהתאמה) ,ואילו הכנסה הולמת מהוראה הייתה
שיקולבבחירהבמקצועבעבורפחותמורים(49%לעומת,67%בהתאמה) .
תרשים  :15שיעורי המורים שייחסו חשיבות לשיקולים השונים בהחלטתם להיות מורים
– ישראל וממוצע מדינות הOECD-

מקור למידע,OECD (2019) :טבלה I.4.1

ככלל,לאנמצאוהבדליםניכריםביןהמדינותשהשתתפובמחקר.כך,לדוגמה,ההשפעהעל
התפתחותם של ילדים ואנשים צעירים הייתה השיקול הנפוץ ביותר ב 37-מדינות ,וב10-
מדינות נוספות שיקול זה היה השני הנפוץ ביותר (לרוב לאחר האפשרות לתרום לחברה).
במדינות מזרח אסיה ובפינלנד ולטביה – שנודעות באיכות ההוראה בהן,במעמד הגבוה של
מקצוע ההוראה ובמעמד הכלכלי האיתן של המורים – השיקולים של ביטחון תעסוקתי,
קריירה יציבה והכנסה הולמת זוכיםלחשיבות רבה יותר.מכלול הממצאים מעידים שהפיכת
מקצוע ההוראה למושך מבחינה כלכלית ,בהשוואה למקצועות אחרים המצריכים רמת
השכלה דומה ,יכולה לסייע במיצובו כמקצוע אטרקטיבי.מעניין לצייןכימרביתןשל מדינות
אלו בולטות בהישגים גבוהים במבחנים בין-לאומיים ,וסביר שההכרה ביעילות מערכת
החינוך ובתרומתה להישגי תלמידים מהווה גם היא מוקד משיכה למועמדים איכותיים
להוראה. 
בישראל נמצא כי שיעורי הדיווח על שיקולים הנוגעים להגשמה עצמית באמצעות שירות
הציבור דומים בקרב מורים בשני מגזרי השפה (לוח  .)19לעומת זאת ,שיעורי הדיווח על
שיקולים הנוגעים למאפיינים כלכליים ותנאי העסקה במקצוע ההוראה גבוהים יותר בכ15%-
עד  30%בקרב מורים בבתיספר דוברי ערבית בהשוואה לבתיספר דוברי עברית,ובעיקר
בכל הנוגע לכך שההוראה מספקת הכנסה הולמת ( 70%בבתי ספר דוברי ערבית לעומת
 42%בלבד בבתיספר דוברי עברית) וקריירהיציבה( 85%לעומת,66%בהתאמה) .ייתכן
כי החשיבות הנמוכה יחסית הניתנת לשיקולים כלכליים ולתנאי העסקה במקצוע ההוראה
בישראל בכלל ובקרב מורים בבתי ספר דוברי עברית בפרט נובעת מהמעמד (גם הכלכלי)
הלאגבוהשלהמקצוע,כךשמלכתחילהציפיותיהםשלהבאיםבשעריואינןגבוהות .
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לוח  :19שיעורי המורים שייחסו חשיבות לשיקולים השונים בהחלטתם להיות מורים
ההיגד
הוראה מאפשרת לי להשפיע על ההתפתחות של
ילדים ושל אנשים צעירים
הוראה מאפשרת לי לתרום לחברה
הוראה מאפשרת לי לקדם תלמידים משכבות
חברתיות מוחלשות
לוח הזמנים בהוראה (למשל שעות העבודה,
חופשות ,משרות חלקיות) מתאים למחויבויות שלי
בחיי האישיים
הוראה היא קריירה יציבה
הוראה מספקת ביטחון תעסוקתי
הוראה מספקת הכנסה הולמת
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97%
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87%

71%
70%
49%

61%
71%
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42%

85%
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ככלל ,בשיקולים לבחור במקצוע ההוראה לא נמצאו במרבית המדינות הבדלים ניכרים בין
מורים בראשית דרכם ובין מורים ותיקים .ב 12-מדינות ,ובעיקר במדינות נורדיות (פינלנד,
איסלנד ונורבגיה) ,בניו-זילנד ובאסטוניה נמצא שמורים בראשית דרכם ,בהשוואה למורים
ותיקים,ייחסו יותר חשיבות לתרומה לתלמידים משכבות מוחלשות.ייתכןשהדבר נובעמגלי
הגירה ומאבטלה המונית בשנים האחרונות,שהםרלוונטיים לעת שקדמה להכשרת המורים
החדשים .ב 18-מדינות ,מורים בראשית דרכם ייחסו פחות חשיבות לביטחון תעסוקתי
בהוראה (הדבר בולט בפורטוגל : 71%מהמורים הוותיקים לעומת  39%בלבד מהמורים
בראשית דרכם ייחסו לכך חשיבות) .ייתכן שהדבר נובע מכך שבעת האחרונה הביטחון
התעסוקתי במגזר ההוראה פחת,בעיקר במדינות מתפתחותהמתמודדות עם מחסור בכוח
הוראה ואשר מגייסות כוח אדם המועסק בחוזים זמניים ,ועל כן שיקול זה רלוונטי פחות
למצטרפיםהחדשיםלמקצוע(להבדילממוריםותיקיםשהורגלולתנאיםאחרים).בישראללא
נמצאו הבדלים של ממש בין מורים ותיקים למורים בראשית דרכם,למעטהעובדה שהשיקול
'הוראה מספקת הכנסה הולמת' היה שיקול מרכזי בבחירת המקצוע בעיקר בקרב מורים
ותיקים ( 51%לעומת  44%בקרבמוריםבראשיתדרכם).אולי הדבר נובע ממבנה מערכת
השכר לעובדי הוראה בישראל ,שבה קיימים פערי שכר גבוהים בין מורים ותיקים למורים
בראשית דרכם.אף כי המורים נתבקשו להתייחס לשיקולים הראשונים שהנחואותםלבחור
במקצוע,ייתכןשהשיקול הכלכלי,ודאי עם ההתבגרות ועםהאחריות הכלכלית הנוספת,לצד
העובדהשהםנהניםמעלייהבשכר,גרםלהםלייחסחשיבותיתרהלשיקולזה. 
מבט-על :הקשר בין גורמי מוטיבציה להיות מורה ושיקולים בבחירת המקצוע לבין בחירה
בקריירת הוראה כהעדפה ראשונה ולהשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי 
במחקר טאליס ניסו לעמוד על קשר אפשרי בין גורמי המוטיבציה להיות מורה והשיקולים
בבחירה במקצוע (משתנים מסבירים/בלתי תלויים) לבין מתן העדפה להוראה בבחירת
קריירה(משתנהמוסבר/תלוי)תוךבקרהעלמאפיינירקעשלמורים(כגוןמגדרוגיל).אומנם
בישראל לא נמצאו קשרים שכאלו ,אך בממוצע מדינות ה OECD-נמצא כי מורים שציינו כי
השיקולבהחלטהלהיותמורההיהקריירהיציבה,ביטחוןתעסוקתי,השפעהעלהתפתחות
ילדיםאותרומה לחברהנטולבחורבקריירתהוראהכהעדפהראשונה.לעומתזאת,מורים
שהוראהלאהייתה ההעדפההראשונהשלהםלקריירהנטולייחסחשיבותלנוחותהנלווית
ללוחהזמניםבהוראהולהכנסההולמת. 
27

מורה שייחס חשיבות לשיקול מסוים הוגדר מי שבחר "במידה בינונית" או "במידה רבה" מתוך ארבע
אפשרויותתשובה:"כלללא","במידהמועטה","במידהבינונית"ו"במידהרבה".

35

לצד זאת ,ייתכן שהמוטיבציה והשיקולים להצטרף למקצוע קשורים לא רק לתהליכים
שמוביליםלבחירהבמקצועאלאגםלתהליכיםלאחרההצטרפותלמקצוע.עלכןניסולעמוד
במחקר ,בין היתר ,על הקשר בין המוטיבציה להיות מורה ושיקולים בבחירה במקצוע
(משתנים מסבירים/בלתי תלויים) לבין השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי (משתנה
מוסבר/תלוי)תוךבקרהעלמאפיינירקעשלמורים(כגוןמגדר,ותקבהוראה והיקףמשרה).
בישראל נמצאכימוריםששיקולים של הגשמה עצמית באמצעות שירות הציבורהיומרכזיים
בהחלטתם לבחור במקצוע נוטים להשתתף בפעילויות רבות יותר לפיתוח מקצועי (קשר
דומה נמצא כמעט בכל המדינות שהשתתפו במחקר) ,ואילו מורים ששיקולים הנוגעים
למאפיינים כלכליים ותנאי העסקה במקצוע תפסו מקום מרכזי בהחלטתם נוטים להשתתף
בפחותפעילויותלפיתוחמקצועי (קשרדומהנמצאב 5-מדינותנוספות,וב 7-מדינותנמצא
קשרהפוך).ישלצייןכיהמדינותשבהןנמצאקשרדומהוהמדינותשבהןנמצאקשרהפוך
אינןנבדלותאלומאלובשכרהשנתיההתחלתיהקבועבחוקשלמוריםבבתיספרציבוריים
(כמוצגבתרשים  .)70
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 .6שביעות הרצון של המורים והיוקרה שהחברה מייחסת למקצוע
 .6.1שביעות הרצון מהמקצוע ומסביבת בית הספר
הסיפוקשלמוריםמעבודתםנוגעלתחושתההנאהושביעותהרצוןשלהםמהעיסוקבהוראה
וכן מסביבתהעבודהבביתהספרשבוהםמלמדים.המחקרבתחוםהחינוךמלמדכיקיים
קשרחיוביביןהסיפוקשהמוריםשואביםמעבודתם לביןתחושתהחוללותהעצמיתשלהם,
וכאמורגםלאיכותההוראהולרמתההישגיםהלימודייםשלתלמידיהם.נוסףעלכךנמצאכי
מוריםהמביעיםשביעותרצוןגבוההמעבודתםגםמגלים מחויבותרבהלמקצוע,והםנוטים
פחותלהיפגעמשחיקה ונשירה.ממכלול הממצאים עולה כי שביעותהרצון תורמתלרווחת
המורים,להתמדתםבמקצועוליכולתםלספקהוראהמיטבית .
במחקר נשאלו המורים על הרגשתם הכללית ועלשביעות רצונם ממקצוע ההוראה ומסביבת
עבודתם בביתהספר .בלוחותשלהלןמוצגיםשיעוריהמוריםשהסכימואוהסכימומאודעם
ההיגד .ככלל ,מתשובות המורים עולה כי מרביתם שבעי רצון מהמקצוע ובעיקר מעבודתם
בביתהספר. 
בכל הנוגע לשביעות הרצון ממקצוע ההוראה (תרשים  ,16פאנל עליון) , 79%מהמורים
בכיתותז'-ט' בישראלהיובוחריםגםכיוםבהוראהלויכלולהחליטשוב,75%מהםסוברים
כי יתרונות המקצוע עולים בבירורעלחסרונותיו ,כשלישמהם תוהיםאםהיה עדיף לבחור
מקצועאחר(,)34%ורקכעשיריתמהם()11%מתחרטיםעלההחלטהלהיותמורה .
בכלהנוגע לשביעותרצוןמהעבודהבביתהספר (תרשים ,16פאנלתחתון) ,כ 85%-עדכ-
90%מןהמוריםמרוציםמהעבודהשלהם(,)92%נהניםלעבודבביתהספרהנוכחי()89%
והיו ממליצים עליו כמקום עבודה שטוב לעבוד בו ( ,)86%ואילו רק שישית מן המורים
בישראלהיורוציםלעבורלביתספראחר,לוהיההדבראפשרי(.)16%זאתועוד,כמעטכל
המוריםבישראל( ,95%ללאהבדל שלממש ביןמגזריהשפה) ובממוצע מדינות הOECD-
()93%מרוציםמתפקודםבביתהספר .
תרשים  :16שיעורי המורים שדיווחו על שביעות רצון מהמקצוע ומהעבודה בבית הספר

מקור למידע,OECD (2019) :טבלאות,I.4.33I.4.34וכן),OECD (2020טבלה II.2.10
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ככלל ,שיעורי הדיווח על שביעות רצון בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-דומים (תרשים
.)16אפשרלצייןששיעורהמוריםבישראלשהיורוציםלעבורלביתספראחר,לוהיההדבר
אפשרי,נמוךבמעטמשיעורםבמדינותהOECD-(16%לעומת,20%בהתאמה).
במבט בין-לאומי נמצא כי לפחות שלושה רבעים מן המורים באוסטריה ,קולומביה ,הולנד,
ספרדובואנוסאיירס(ארגנטינה)הביעושביעותרצוןבכלאחדמארבעתההיגדיםהנוגעים
לשביעותרצוןממקצועההוראה(הסכמהעםההיגדיםהמנוסחיםעלדרךהחיובואי-הסכמה
עםההיגדיםהמנוסחיםעלדרךהשלילה) .
במבטפנים-ישראליניכריםפעריםגדוליםביןמגזרי השפהבהיבטיםמסוימים שלשביעות
הרצון(לוח  20ולוח .)21כךבבתי ספרדובריעברית,בהשוואהלבתיספר דובריערבית,
נמצאכישיעורהמוריםשהיובוחריםלעבודכמוריםלויכלולהחליט שובגבוההרבהיותר
( 85%לעומת  ,63%בהתאמה) ,ובהתאם לכך נמוך שיעור המורים שתוהיםאםהיה עדיף
לבחורמקצועאחר( 30%לעומת,45%בהתאמה)ושיעור המתחרטיםעלהחלטתםלהיות
מורים( 8%לעומת  ,21%בהתאמה).מכלול הממצאים שלעיל מעיד כי בקרבמורים בבתי
ספר דוברי ערבית שביעות הרצון ממקצוע ההוראה נמוכה יותר משביעות רצונם של
עמיתיהםבבתיספרדובריעברית.
לוח  :20שביעות הרצון של המורים ממקצוע ההוראה
ההיגד
לו יכולתי להחליט שוב ,עדיין הייתי בוחר לעבוד
כמורה
יתרונות המקצוע כמורה עולים בבירור על
חסרונותיו
אני תוהה אם היה עדיף לבחור מקצוע אחר
אני מתחרט על החלטתי להיות מורה

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

79%

76%

85%

63%

75%

76%

74%

77%

34%
11%

34%
9%

30%
8%

45%
21%

תמונהדומהמצטיירתגםבבחינתחלקמהיבטישביעותהרצוןממקוםהעבודה .בבתיספר
דוברי עברית ,בהשוואה לבתי ספר דוברי ערבית ,גבוה יותר שיעורם של המורים שנהנים
לעבוד בבית הספר ( 91%לעומת  ,82%בהתאמה) ושל המורים שהיו ממליצים על בית
הספרכמקוםשטובלעבודבו( 88%לעומת,80%בהתאמה),וכנגזרמכךגםפחותמורים
בבתיספרדובריעבריתהיורוציםלעבורלביתספראחר(14%לעומת,21%בהתאמה).
לוח  :21שביעות הרצון של המורים מהעבודה בבית הספר
ההיגד
בסך הכול אני מרוצה מהעבודה שלי
אני נהנה לעבוד בבית הספר הזה
הייתי ממליץ על בית הספר הזה כעל מקום
שטוב לעבוד בו
הייתי רוצה לעבור לבית ספר אחר ,לו היה
הדבר אפשרי

בתי"ס
דוברי
עברית
92%
91%

בתי"ס
דוברי
ערבית
89%
82%
80%
21%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

92%
89%

90%
90%

86%

83%

88%

16%

20%

14%

בהשוואהלמחזורהמחקרהקודם,בישראלנמצאהמגמהכלליתהמשקפתהרעה,אוירידה,
בשביעותהרצוןממקצועההוראה(תרשים .)17 
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תרשים  :17שינוי בשיעורי ההסכמה עם ההיגדים הנוגעים לשביעות רצון ממקצוע
ההוראה – כלל המדינות שהשתתפו במחזור מחקר  2013ובמחזור מחקר 2018
היגדים המנוסחים על דרך החיוב

היגדים המנוסחים על דרך השלילה

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

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

40

מהממצאים עולה תמונה לא מעודדת בנוגע למורים בראשית דרכם (ואף יותר מכך בנוגע
למוריםצעירים)שאמוריםלהיותעתודותההוראהלשניםרבותקדימה.
תרשים  :18שיעורי המורים שדיווחו על שביעות רצון מהמקצוע ומהעבודה בבית הספר –
בפילוח לפי ותק בהוראה בקרב מורי כיתות ז'-ט' ישראל

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

גםבממוצעמדינותה OECD-שהשתתפובמחקרנמצאכימוריםבראשיתדרכםמעטפחות
שבעי רצון מהיבטים מרכזיים של סביבת העבודה בבית הספר; שיעורים גבוהים יותר של
מורים בראשית דרכם היו רוצים לעבור לבית ספר אחר ( 22%לעומת  19%מהמורים
הוותיקים)28,ושיעוריםנמוכיםיותרשלמוריםבראשיתדרכםמרוציםמתפקודםבביתהספר
( 90%לעומת 93%מהמוריםהוותיקים) .העדפה רבה יותר למעבר לבית ספר אחר בקרב
מורים בראשית דרכם נמצאה ב 13-מדינות נוספות מלבד ישראל,ובחלקן הפער דו-ספרתי
(טאיוואן,ערב הסעודית,טורקיה וקוריאה).ייתכןשהדבר משקף את הבחירה המוגבלת,אם
בכלל ,של מורים בראשית דרכם באיזה בית ספר ללמד ,תוך מתן העדפה למורים ותיקים
בבחירת בית הספר המועדף עליהם ,ומוביליות נמוכה של מורים בין בתי ספר .כמו כן יש
ראיות להשמה מכוונת של מורים בראשית דרכם לבתי ספר מאתגרים יותר מבחינת
אוכלוסיות תלמידים (רקע חברתי-כלכלי נמוך,מהגרים,צרכים מיוחדים),משאבים ועוד(ראו
פירוטבתת-פרק .)16.1ישלסייגולצייןכירצוןלעבורלביתספרלאבהכרחמעידעלחוסר
שביעות רצון מבית הספר ,אלא יכול לבטא שאיפות שלהמורהלהתקדם בקריירה.לעומת
זאת ,מורים בראשית דרכם יותר שבעי רצון מבחירה במקצוע ההוראה וכן מהיותם מורים,
בהשוואה למורים ותיקים ,ומביעים עמדות חיוביות יותר כלפי המקצוע ,וזאת בכל אחד מן
ההיבטיםשנבדקו.
במבטפנים-ישראלינרשמהתמונהשונהבשנימגזריהשפה(לוח  22ולוח .)23בבתיספר
דובריעברית ,שיעורהמוריםבראשיתדרכם שהביעושביעותרצוןמסביבתהעבודההבית
ספריתנמוךמשיעורהמוריםהוותיקים.כך,יותרמהם(ב ,5%-בהשוואהלמוריםהוותיקים)
מדווחים כי היו רוצים לעבור לבית ספר אחר ,ופחות מהם (ב )6%-מדווחים שהם מרוצים
מהעבודה .בקרב מורים בראשית דרכם בבתי ספר דוברי עברית קיימת גם פחות שביעות
28

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

מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים

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

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

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

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

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

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

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

מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים

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

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

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

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

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

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

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

מקור למידע,OECD (2020) :טבלאותII.2.27וII.2.32- 
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ככלל ,שיעורי הדיווח על שביעות רצון בישראל גבוהים מהשיעורים המקבילים בממוצע
מדינות ה ,OECD-או לפחות דומים להם (תרשים  .)19כך ,שיעור גבוה יותר של מנהלים
בישראל ,בהשוואה למדינות ה ,OECD-סבורים כי יתרונות המקצוע עולים על חסרונותיו
( 95%לעומת,81%בהתאמה),וכןשיעורהמנהליםבישראלשהיורוציםלעבודלביתספר
אחר ,לו היה הדבר אפשרי ,עומד על כמחצית משיעורם במדינות ה OECD-( 7%לעומת
,15%בהתאמה).בשארההיגדיםהפעריםעומדיםעלפירובעלכ5%-לכלהיותר.
במבט פנים-ישראלי ניכרים פערים בין מגזרי השפה בהיבטים מסוימים של שביעות הרצון
מהמקצוע(לוח ,)24ואילובהיבטיםשלשביעותרצוןמהעבודהבביתהספרהתמונהדומה
ביןמגזריהשפה(לוח .)25כך,בבתיספרדובריעברית,בהשוואהלבתיספרדובריערבית,
נמצא כי שיעור המנהלים שהיו בוחרים לעבוד כמנהלים ,לו יכלו להחליט שוב ,גבוה יותר
( 94%לעומת,88%בהתאמה),ובהתאםלכךנמוךיותרשיעורהמנהלים שתוהיםאםהיה
עדיף לבחור מקצוע אחר ( 11%לעומת  ,20%בהתאמה) .על אף האמור לעיל ,בקרב
מנהלים בבתי ספר דוברי ערבית גבוה יותר שיעור הסוברים שיתרונות המקצוע עולים על
חסרונותיו(100%לעומת93%בבתיספרדובריעברית).
לוח  :24שביעות הרצון של המנהלים ממקצועם
ההיגד
יתרונות המקצוע כמנהל עולים בבירור על
חסרונותיו
לו יכולתי להחליט שוב ,עדיין הייתי בוחר לעבוד
כמנהל
אני תוהה אם היה עדיף לבחור מקצוע אחר
אני מתחרט על החלטתי להיות מנהל
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לוח  :25שביעות הרצון של המנהלים מהעבודה בבית הספר
ההיגד
בסך הכול אני מרוצה מהעבודה שלי
אני נהנה לעבוד בבית הספר הזה
הייתי ממליץ על בית הספר הזה כעל מקום
שטוב לעבוד בו
הייתי רוצה לעבור לבית ספר אחר ,לו היה
הדבר אפשרי
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במבט בין-לאומי נמצא כי לפחות  90%מן המורים בצ'ילה ,במקסיקו ,בקולומביה ובהולנד
הביעו שביעות רצון בנוגע לכל אחד מארבעת ההיגדים העוסקים בשביעות רצון ממקצוע
ניהולביתהספר (הסכמה עםההיגדיםהמנוסחיםעלדרךהחיוב ואי-הסכמה עםההיגדים
המנוסחיםעלדרךהשלילה).מענייןלצייןכיקולומביהוהולנדגםבלטולטובהבהיבטיםאלו
של שביעות רצון המורים .כמו כן ,לפחות  95%מן המורים באוסטריה ,בצ'כיה ,ברומניה,
ברוסיה ובסלובקיה הביעו שביעות רצון עם כל אחד מארבעת ההיגדים הנוגעים לשביעות
רצוןמהעבודהבביתהספר(הסכמהעםההיגדיםהמנוסחיםעלדרךהחיובואי-הסכמהעם
ההיגדיםהמנוסחיםעלדרךהשלילה) .
ככלל ,בהשוואה למחזור המחקר הקודם ,בישראל לא נמצאו שינויים של ממש בדיווחי
המנהליםעלשביעותרצונם,אםמהמקצועואםמהסביבההביתספרית.
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 .6.2היוקרה המיוחסת למקצוע
היוקרה המיוחסת למקצוע ,מבחינה תעסוקתית ,נוגעת לתפיסה של הציבור הרחב בדבר
האיכויות האנושיות והמקצועיות שהעוסקים בהוראה ובניהול מביאים למשימות הליבה
שלהםכאנשיחינוך.היוקרההמיוחסתלמקצועעשויהלשמשגורםמשיכהלהוןאנושיאיכותי
להצטרף אליו ואף למנוע נשירה של העוסקים בו ולתרום לרווחתם .לתנאי העבודה של
העוסקים בהוראה ובניהול בתי ספר מקום מרכזי בעיצוב היוקרה של המקצוע בחברה.
יוקרתו נמצאהקשורהלשביעותהרצוןשלהעוסקיםבהוראהמתנאיהעסקתם,למעורבותם
בקבלתהחלטותבביתהספרוכןלהכרהבאיכותעבודתםכאנשיהוראה. 
תפיסות מורים בדבר ההערכה כלפי מקצוע ההוראה בחברה
במחקר נשאלו המורים על מידת הסכמתם כי מקצוע ההוראה מוערך בחברה .בתרשים
שלהלן מוצגים שיעורי המורים שהסכימו או הסכימו מאוד עם ההיגד .בישראל ,30%
מהמוריםמסכימיםאומסכימיםמאודכימקצועההוראהמוערךבחברה,וזאתלעומת26%
בממוצע מדינות ה OECD-(לוח  .)26בבתי ספר דוברי ערבית שיעור המורים שחושבים
שמקצוע ההוראה מוערך בחברה כפול משיעורם בבתי ספר דוברי עברית ( 47%לעומת
,24%בהתאמה).
לוח  :26שיעור המורים שמסכימים כי מקצוע ההוראה מוערך בחברה
ההיגד
אני חושב שמקצוע ההוראה מוערך בחברה
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יש לציין כי שיעורי הסכמה גבוהים במיוחד עם היגד זה נרשמו בקרב המורים בווייטנאם
( ,)92%באיחוד האמירויות הערביות ובסינגפור ( 72%כל אחת) .גם בקוריאה (,)67%
בקזחסטן ובאלברטה (קנדה) ( )63%הסכימו כשני שלישים מן המורים עם ההיגד .לעומת
זאת ,שיעורי הסכמה נמוכים במיוחד נרשמו בקרב המורים בסלובקיה ( ,)5%בסלובניה
()6%ובצרפת( .)7%גםבבואנוסאיירס(ארגנטינה),בפורטוגלובקרואטיה( 9%כלאחת)
נרשמושיעוריםנמוכיםמ10%-(תרשים .)20
תרשים  :20שיעור המורים בכיתות ז'-ט' המסכימים כי מקצוע ההוראה מוערך בחברה –
כלל המדינות

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

ממוצע
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דוברי
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בתי"ס
דוברי
ערבית
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57%

במבטבין-לאומיניכרכיבאופןכלליאיןמתאםחזקביןשביעותהרצוןשלהמוריםמשכרם
ובין שביעות רצונם מתנאי ההעסקה .ועםזאת,בטאיוואן ,בסינגפור ,באוסטריה ובאלברטה
(קנדה) נרשמו שיעורי שביעות רצון מכל אחד מן ההיבטים הללו בקרב לפחות  70%מן
המורים,ואילובפורטוגלנרשמושיעורישביעותרצוןמהנמוכיםביותר(תרשים  .)21
תרשים  :21שיעורי המורים בכיתות ז'-ט' המביעים שביעות רצון משכרם ומתנאי חוזה
ההעסקה שלהם – כלל המדינות

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

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

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

הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורהמנהליםשמביעיםשביעותרצוןמשכרם .
מקור למידע,OECD (2020) :טבלאותII.3.65וII.3.66-
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 .7הכשרה ומוכנות להוראה
בהינתןמועמדיםשבחרובמקצועההוראהוהםבעלימוטיבציהלשמשכמורים,ניצבלואתגר
הכשרתם כמורים איכותיים ותלויה ועומדת שאלת מידת המוכנות שהם חשים למלא את
תפקידם.להזדמנויות הלמידה במהלך הכשרת מורים טרם הכניסה להוראה תרומה מכרעת
לידע שהמורים רוכשים ואשר נדרש לתפקודם ,והשפעה ניכרת על אסטרטגיות ההוראה
שהם מאמצים ועל איכות ההוראה שלהם .היבטים אלו קשורים ישירות ,למשל ,לתחושת
המוכנותשלהמורים,להישגי תלמידים ועוד.על הזדמנויות למידה אלו לשקף את החזון של
הידע והמיומנויות שמערכת חינוך והמוסדות להכשרת מורים מצפים שיהיו למורים הנכנסים
בשערי כיתות הלימוד .עם המאפיינים המרכזיים של הכשרת מורים נמנים משך תקופת
ההכשרה,ההסמכהוהתעודהשהלימודיםמקניםובעיקרהתכניםהנכלליםבהם.בחינה של
הנושאיםהנכללים בהכשרת המוריםאלמולתחושתהמוכנותשלהםבנושאיםאלו ,תחושת
המסוגלות בהוראה ושביעות הרצון שלהם ,יכולה לשפוך אור על התוצרים של מערך זה
ולהצביעעלנקודותשנדרשבהןשיפור .
לצד האמור לעיל יש לראות את המוצג בפרק זה בהקשר רחב יותר ,בהלימה למסגרת
המושגיתשלמחקרטאליס,הרואהבהכשרהובהתפתחותהמקצועיתתהליךרציףומתמשך
לאורךכלהקריירהשלהמוריםוהמנהלים. 
 .7.1נושאים שנכללו בהכשרת מורים
במסגרת המחקר נשאלו המורים על אודות הנושאים שנכללו בתוכניות ההכשרה שלהם
להוראהאו בהשכלתם הפורמלית,ובאיזומידה הם חשו מוכנים בנוגע לכל נושא בעבודתם
בהוראה .קורסי תוכן בתחום הדעת הנלמד מספקים למורים את גוף הידע התוכני המעמיק
הנדרש מהם.ידע תוכני זה הוא הבסיס להוראת התכנים והמיומנויות בדרך משמעותית תוך
קישור בין נושאים,לידע הקודם של התלמידים ולמטרות למידה עתידיות.לצד הידע התוכני
נדרשת גם הכשרה פדגוגית ופרקטית על דרכי ההוראה במקצוע לשם הוראה איכותית
ולמידה משמעותית .הללו נדרשים להבנה כיצד התלמידים רוכשים ידע ולשם הפעלת
אסטרטגיות הוראה מגוונות ויעילות המתחשבות בהבדלי הישגים,מוטיבציה,רקע ושפה בין
תלמידים .לצד התוכן שנדרש ללמד והמיומנויות הפדגוגיות הכלליות של כיצד ללמד,
שנדרשות בעיקר בבית הספר היסודי ,נודעת חשיבות גם למיומנויות פדגוגיות הספציפיות
לתחום דעת ותוכן מסוים .זאת ועוד ,מחקרים מדגישים את חשיבות הלמידה הפעילה דרך
התנסות מעשית בהוראה ,אשר מזמנת להם את הצורך לתכנן שיעורים בכל הנוגע לתוכן
ולדרכי ההוראה (פרקטיקות כיתתיות) ולנתח את תהליכי הלמידה של תלמידים שונים,
בהשוואה ללימוד פאסיבי באמצעות הרצאות .במספר מדינות ,כגון אסטוניה ואוסטרליה,
החלו ברפורמה כך שהתנסות מעשית ,המכונה גם פרקטיקום או סטאז' ,היא מרכיב חובה
בתוכניות להכשרת מורים .בישראל מוטלת חובת התמחות בהוראה (סטאז') על בוגרי
המסלולים ללומדים סדירים במכללות האקדמיות לחינוך שהחלו את לימודיהם משנת
הלימודים התשנ"ז (,)1997-1996על בוגרי המסלולים להסבת אקדמאים במכללות לחינוך
שאינםמוריםבפועל,שהחלואתלימודיהםמשנתהלימודיםהתשס"א(,)2001-2000וכןעל
בוגרי תוכניות ההכשרה להוראה במחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות שהתחילו את
לימודיהםלתעודתהוראהמשנתהלימודיםהתשס"ג(30.)2002-2003
נושאי ליבה בהכשרת מורים הם התוכן של המקצועות שהמורה מלמד ,דרכי ההוראה
והפדגוגיהשלמקצועותאלו,ופדגוגיהכללית. 
30

להרחבהעלהתמחותוכניסהלהוראהראוהוראתקבעמספר0109בכתובת :
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=120#_Toc256000030
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בעבורכלאחדמנושאיהליבההללובנפרד,כ 90%-מהמוריםבישראלדיווחוכיהואנכלל
בתוכנית ההכשרה שלהם (תרשים ,)23זאת בדומה לשיעורים המקבילים בממוצע מדינות
ה .OECD-ברם ,במדינות מסוימות שיעור לא מבוטל של מורים לא קיבלו הכשרה בחלק
מתחומי הליבה .כך ,כ 15%-עד כ 20%-מן המורים באיסלנד ובבלגיה לא קיבלו הכשרה
בתחומי התוכן,כ 20%-עד כ 40%-מן המורים במדינות מערב אירופה כגון צרפת,איטליה
וספרד לא קיבלו הכשרה בפדגוגיה כללית או ייחודית לתחום התוכן,וכ 20%-עד כ 35%-מן
המורים במדינות אירופיות כגון צ'כיה ,צרפת וספרד לא קיבלו הכשרה בדרכי הוראת
המקצוע.מעניין לציין כי באיטליה,בצרפת ובעיקר בספרד – שבהן שיעור גבוה במיוחד של
מוריםבעליתוארשלישי –ההיבטיםשלפדגוגיהבכללופדגוגיהשלמקצועותהלימודבפרט
נפוצים פחות בהכשרת המורים ,וכך גם פרקטיקות כיתתיות .לא נמצאהבדל שלממש בין
מגזרי השפה בשיעורי הדיווח על הכללת ארבעת נושאי הליבה בתוכניות ההכשרה או
ההשכלהשלמורים(פעריםקטניםשלפחותמ,5%-אםבכלל). 
תרשים  :23שיעורי המורים שציינו כי הנושא נכלל בתוכנית הכשרתם להוראה או
בהשכלתם הפורמלית וכי חשו מוכנים בנושא כאשר החלו לעבוד בהוראה
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מלבד נושאי הליבה,שהם השכיחים ביותר בהכשרות מורים על פי דיווחי המורים בישראל,
כשלושה רבעים מן המורים דיווחו כי בהכשרתם נכללו גם הנושאים 'התנהגות תלמידים
וניהול כיתה' ()74%ו'הוראה בכיתה הטרוגנית' ( .)73%שני שלישים מהם דיווחו על הנושא
'הוראת כישורי למידה חוצי תחומים' ( ,)67%פחות מהם דיווחו על הנושאים 'מעקב אחר
ההתפתחות והלמידה של התלמידים' ()61%ו'שימוש בתקשוב לצורכי הוראה' (,)58%ורק
כשליש דיווחו על 'הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית' ( 31.)34%על פי רוב,שיעורי
הדיווח בישראל דומים לשיעורים המקבילים בממוצע מדינות ה OECD-שהשתתפו במחקר,
31

הנושא'הוראהבסביבהרב-תרבותיתאורב-לשונית'נפוץפחותבהכשרותמורים,הןבישראלוהןבממוצע
מדינות ה . OECD-עם התגברותם והתפשטותם של תהליכי גלובליזציה ותמורות גיאו-פוליטיות ,הרלוונטיות
של הנושא בנסיקה והוא מוטמע בשיעורים גבוהים יותר בהכשרות מורים .כעדות לכך ,במרבית המדינות
שיעורי הדיווח על הכללתו בתכניות להכשרת מורים גבוהים יותר בקרב מורים בראשיתדרכם מבקרב מורים
ותיקים ,בעיקרבמדינותאירופיות.נושאזהנפוץיותרבהכשרותמוריםבמדינותדוברותאנגליתאובמדינות
שישבהןיותרמשפהרשמיתאחתאומסורתשלרב-תרבותיות(כגוןקנדה,אוסטרליה,אנגליה,ניוזילנד,
דרוםאפריקה,ארה"ב,איחודהאמירויותהערביותומדינותבמזרחאסיה,אך לא בישראל.ממצא זה איננו
מפתיע שכן מערכת החינוך בישראל מאופיינת בסגרגציה,קרי הפרדה בין קבוצות חברתיות על בסיס לאומי-
אתני,שפתי,דתי ותרבותי ).ברם,במדינותמסוימותשבהןשיעוריםגבוהיםשלתלמידיםמרקעשלהגירה,
כמוצרפתופורטוגל,הנושאעדייןלאחדרבהרחבהלתוכניותלהכשרתמורים. 
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חוץמשני הבדלים בולטים:הנושא 'הוראה בכיתה הטרוגנית' נפוץ יותר בתוכניות ההכשרה
בישראל(73%לעומת,62%בהתאמה),ואילוהנושא'מעקבאחרההתפתחותוהלמידהשל
התלמידים'נפוץפחותבישראל(61%לעומת,70%בהתאמה). 
במבט פנים-ישראלי (לוח  )31נמצא ששיעורי הדיווח על הכללת שאר הנושאים שאינם
ארבעתנושאיהליבהגבוהיםבקרבמוריםבבתיספרדובריערביתבכ15%-(עבורהנושאים
'הוראה בכיתה הטרוגנית' ,'הוראת כישורי למידה חוצי תחומים' ,'שימוש בתקשוב לצורכי
הוראה'ו'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה')עדכ20%-('הוראהבסביבהרב-תרבותיתאורב-
לשונית') ואף עד כמעט  30%('מעקב אחר ההתפתחות והלמידה של התלמידים') – זאת
בהשוואהלשיעוריםהמקביליםבבתיספרדובריעברית.
לוח  :31שיעורי המורים שציינו כי הנושא נכלל בתוכנית הכשרתם להוראה או בהשכלתם
הפורמלית
ההיגד
התוכן של חלק מהמקצועות שאני מלמד או של
כולם
פדגוגיה כללית
הפדגוגיה של חלק מהמקצועות שאני מלמד או של
כולם
דרכי הוראה בחלק מהמקצועות שאני מלמד או
בכולם
התנהגות התלמידים וניהול הכיתה
הוראה בכיתה הטרוגנית
הוראת כישורי למידה חוצי תחומים
מעקב אחר ההתפתחות והלמידה של התלמידים
שימוש בתקשוב לצורכי הוראה
הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

91%

92%

90%

92%

91%

92%

91%

90%

90%

89%

89%

93%

89%

88%

88%

92%

74%
73%
67%
61%
58%
34%

72%
62%
65%
70%
56%
35%

71%
70%
63%
54%
54%
29%

85%
84%
79%
81%
70%
51%

כדי ללמוד על היקף הנושאים והתאימות בין נושאים שנכללו בהכשרת המורים חושבו שני
מדדים :'מדד נושאי ליבה' המשקף את שיעור המורים שדיווחו כי בתוכנית הכשרתם או
השכלתם נכללו נושאי הליבה של הכשרת מורים (ארבעת הנושאים הראשונים :ידע תכני,
פדגוגיה,דרכיהוראהשלתחוםהדעת) ,ו'מדדסךהנושאיםהממוצע' המשקףאתהמספר
הממוצעשלהנושאים,מתוךהנושאיםשצוינובשאלה,שנכללובהכשרתהמורים. 
ככלל ,במבט בין-לאומי לא נמצאה מגמה דומה בין שני המדדים (תרשים  .)24במדינות
שבהן שיעור גבוה של מורים שבהכשרתם נכללו כל ארבעת נושאי הליבה קיימת שונות
במספרהנושאיםהממוצעבהכשרתמורים,ולהפך.כ 80%-מןהמוריםבישראלדיווחושכל
נושאי הליבה גם יחד נכללו בהכשרתם ,וזאת בדומה לממוצע במדינות ה .OECD-שיעורים
גבוהיםבמיוחדנרשמובמדינות מזרח אסיה (בראשן וייטנאם עם ,)99%וכן ברומניה,רוסיה
ובולגריה (כ 90%-כל אחת) ,ואילו במדינות אירופיות נרשמו השיעורים הנמוכים ביותר,
ובעיקר בספרד ( ,)48%בצ'כיה ,באיטליה ,בצרפת ובאיסלנד (כ 65%-כל אחת) .בישראל
נכללים בממוצע שבעה מתוך עשרת הנושאים בהכשרות המורים,בדומה לממוצע במדינות
ה .OECD-בעוד בהכשרות מורים בווייטנאם ובאיחוד האמירויות הערביות נכללים בממוצע
תשעה מהנושאים ,בצרפת ,בצ'כיה ,ובספרד נכללים רק כחמישה-שישה מהם .בהקשרים
אלו חשוב לציין כי אומנם ספרד וצרפת נמצאות בתחתית שיעורי הדיווח על מדדים אלו של
הנושאים הנכללים בהכשרת מורים ,אך כאשר בוחנים רק מורים בראשית דרכם –
שדיווחיהם משקפים את התוכניות העדכניות להכשרת מורים – מגלים פער ניכר בהשוואה
לדיווחי כלל המורים,מהשמעידכיהתוכניות העדכניות להכשרת מורים במדינות אלו נעשו
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מקיפות יותר מבחינת הנושאים הנלמדים בהן ,ובעיקר נושאי הליבה .זאת לעומת מגמה
מדאיגה של צמצום  היקף הנושאים בהכשרות עדכניות של מורים בערב הסעודית ,לצד
צמצוםהכללתםשל נושאי הליבה בהכשרות עדכניות של מורים כפי שנצפהבליטא,בצ'כיה,
בגאורגיה,באסטוניה,באיסלנדובערבהסעודית .
תרשים ' :24מדד נושאי הליבה' ו'מדד סך הנושאים הממוצע' בעבור הנושאים בהכשרות
המורים או בהשכלתם הפורמלית – כלל המדינות
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מבט-על :הקשר בין נושאים שנכללו בהכשרת מורים לבין תחושת חוללות עצמית בנושא
במחקרטאליסניסולעמודעלקשראפשריביןהתכניםוהנושאיםבהכשרתהמורים(משתנה
מסביר/בלתיתלוי)לביןמדדיאיכותההוראה ,כגון תחושתהמסוגלותבאותםתכניםומידת
יישומם בכיתה ,בעת העברת הסקר (משתנים מוסברים/תלויים) ,וזאת לאחר שמושתת
בקרהעלמאפיינירקעשלמורים(כגוןמגדר,ותקבהוראה).בישראלנמצאוקשריםחיוביים
בכלהמקריםשנבחנו.כך,מוריםשבהכשרתםנכללהנושא'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה'
נטו לחוש מסוגלים ויעילים יותר ביכולתם לנהל כיתה; מורים שבהכשרתם נכלל הנושא
'שימוש בתקשוב לצורכי הוראה' נטו בתדירות רבה יותר לאפשר לתלמידיהם להשתמש
בתקשובלשםביצועפרויקטיםאועבודהבכיתה; ומוריםשבהכשרתםנכללהנושא'הוראה
בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית' נטו לדווח על מסוגלות רבה יותר בנוגע להוראה
בסביבות אלו ,כל זאת בהשוואה למורים שנושאים אלו לא נכללו בהכשרתם הפורמלית.
תמונה דומה התקבלה גם במרבית המדינות שהשתתפו במחקר וכן בממוצע מדינות ה-
.OECD 
זאת ועוד ,המחקר מאפשר גם לזהות אילו נושאים שנכללו בהכשרת מורים (משתנים
מסבירים/בלתיתלויים)  חשוביםבמיוחדלתחושתהמסוגלותוהחוללותהעצמיתהכוללתשל
מורה (משתנה מוסבר/תלוי) ,תוך בקרה על מאפייני רקע של מורים (כגון מגדר ,ותק
בהוראה).הקשריםשנמצאוחלשיםיחסיתועלכןנדרשתזהירותבפרשנות.בממוצעמדינות
ה OECD-נמצאשמוריםשבהכשרתםנכללוהנושאיםהבאיםנטולדווחעלתחושתמסוגלות
גבוההיותר.נמצאוקשריםחיובייםחזקיםיחסיתבעיקרעםהנושאים'הוראתכישורילמידה
חוצי תחומים' (קשר נמצא ב 37-מדינות) ו'הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית'
(קשר נמצא ב 20-מדינות) ,וקשרים חיוביים חזקים מעט פחות מזה עם הנושאים 'הוראה
בסביבה הטרוגנית' (קשר נמצא ב 12-מדינות) ו'התנהגות התלמידים וניהול הכיתה' (קשר
חיובי נמצאב 10-מדינות ,ורקבסינגפורנמצאקשר שלילי).הקשריםביןתחושתמסוגלות
עצמיתוביןשארהנושאיםשאינםנושאיליבה,ומתוך נושאיהליבהעם'פדגוגיהכללית',הם
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קשרים חלשים מאוד בממוצע מדינות ה ,OECD-ונמצאו במדינות מעטות בלבד .בישראל,
מוריםשבהכשרתםנכללהנושא'הוראהבסביבהרב-תרבותיתאורב-לשונית'נטולדווחעל
תחושתמסוגלותגבוההיותר. 
 .7.2תחושת המוכנות להוראה
היבט חשוב נוסף המאפשר ללמוד על תוכניות להכשרת מורים (או על תוכניות להשכלתם
הפורמלית) הוא השאלה באיזו מידה המורים חשו מוכנים להוראה בכל אחד מהנושאים
בעבודתם ,בעת שסיימו את הכשרתם והצטרפו למקצוע .מחקרי עבר הראו כי נושאים
שנכללו בתוכניות להכשרת מורים היו קשורים על פי רוב למוכנות של מורים להוראה ,כפי
שזו נתפסה בעיניהם .במחקר טאליס נשאלו המורים ,בעבור כל אחד מנושאים אלו ,באיזו
מידה הם חשו מוכנים להוראה כאשר סיימו את הכשרתם ונכנסו בשערי המקצוע .מורה
שחשמוכנותהוגדרמישבחרבאפשרויותהתשובה"במידהבינונית"או"במידהרבה"מתוך
ארבע אפשרויות תשובה :"כלל לא" ,"במידה מועטה" ,"במידה בינונית" ו"במידה רבה".
חשובלהדגישכיהיעדרתחושתמוכנותעשוילהעידכי בהכנתהמוריםלדרישותהתפקיד,
ההכשרה בנושא נתון לא הייתה מוצלחת  -אם מבחינת כיסוי הנושא ואם מבחינת מידת
ההעמקה ,או שנדרש למורים ניסיון ניכר ולאורך זמן כדי לחוש מוכנים ובטוחים ביכולתם
בנושא.כךאוכך,הדברמזמןאפשרותלשפראתהכשרתהמוריםבנושאיםאלו .
ככלל,בישראלנמצאששיעוריהמוריםהמדווחיםעלמוכנותבמידהבינוניתאורבהבנושאים
השונים נמצאים בהלימה לשיעורי הדיווח על הכללת הנושא בתוכניות ההכשרה (תרשים
 .)23כך ,בישראל כ 75%-עד כ 85%-מהמורים דיווחו על תחושת מוכנות בנושאי הליבה,
כלומר'תחוםהתוכן' שלהמקצועשהםמלמדים,'דרכיההוראהוהפדגוגיה'של מקצועות אלו
ו'פדגוגיה כללית' .רק שליש מן המורים דיווחו על מוכנות בנושא 'הוראה בסביבה רב-
תרבותית או רב-לשונית',ועל שאר הנושאים דווח על מוכנות בשיעורי ביניים של כ 45%-עד
כ 60%-מן המורים.מכאן עולה כי מדרג הנושאים על פי שיעורי המורים שדיווחו על תחושת
מוכנות להוראה דומה למדרג הנושאים על פי שיעורי המורים שדיווחו על הכללתם במהלך
ההכשרהלהוראה.ברם,באופןעקבי,שיעוריהמוריםהמדווחיםעלמוכנותבנושאיםהשונים
נמוכים משיעורי הדיווח על הכללת הנושא בתוכניות ההכשרה ,חוץ משיעורי דיווח דומים
בנושא 'הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית' וכןפערקטןבלבדבנושא'מעקב אחר
ההתפתחותוהלמידהשלהתלמידים'(תרשים .)23עלפירוב,בישראלהפעריםעומדיםעל
כ 10%-עד כ.15%-יש לזכור כי פערים אלו נוגעים לכלל אוכלוסיית המורים,וייתכן כי מורים
חשיםמוכנותלהוראהבנושאמסויםאףאםלאנכללבהכשרתם,ולהיפך. 
תמונה כללית דומה יחסית עולה גם מנתוני מדינות ה OECD-שהשתתפו במחקר .מתוך
נושאי הליבה,שיעור מעט גדול יותר של מורים חשו מוכנים בנושאי התוכן ()80%בהשוואה
לשיעורהמוריםשחשוכך בנושאי הפדגוגיה ודרכי ההוראה (כ .)70%-במדינותמסוימות –
צרפת,איטליה,ספרד,איסלנד,אוסטריהויפן–נמצאשכמחציתמהמוריםואףיותרלאחשו
מוכנותלפחות בשנייםמארבעתנושאי הליבה .אם באיטליה ,ספרד ,איסלנד וצרפת אפשר
לייחס זאת לשיעורים נמוכים של מורים שדיווחו על כי נושאי הליבה נכללו בהכשרתם
(תרשים  ,)24איןהדברכךבאוסטריהוביפן.רק כרבע מן המורים דיווחו על מוכנות בנושא
'הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית' ,ועל שאר הנושאים דווח על מוכנות בשיעורי
ביניים של כ 45%-עד כ 55%-מן המורים .ב 25-מדינות יותר מ 50%-מכלל המורים דיווחו
על היעדר מוכנות בנושא 'הוראה בכיתה הטרוגנית' ,ונרשמהשונותגדולהביןמדינות:פחות
מ 25%-מהמורים בצ'כיה ובאסטוניה ויותר מ 75%-מהמורים בהונגריה ,ברומניה ובאיחוד
האמירויותהערביותדיווחועלהיעדרמוכנותבנושאזה.כמעטבכלהמדינותהללו(21מתוך
)25הנתון נותר תקף כאשר מסתכלים רק על מורים בראשית דרכם,כלומר היעדר תחושת
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מוכנות בנושא זה דומה בעיקרה בין מורים בראשית דרכם וכלל המורים.לעומת זאת,ב30-
מדינות דיווחו יותר מ 50%-מהמורים על היעדר מוכנות בנושא 'שימוש בתקשוב לצורכי
הוראה',אךרקב4-מהמדינותהללוהנתוןתקףבעבורמוריםבראשיתדרכם,כלומרהיעדר
תחושת המוכנות בנושא הוא בעיקר נחלתם של מורים ותיקים .סביר כי הדבר קשור גם
לעובדהשהנושא נכלל בהכשרת מורים בהיקף רחב יותר (וכנראה גם מעמיק יותר)בשנים
האחרונות .
במבט פנים-ישראלי נמצא שתחושתהמוכנותשלמוריםבבתיספרדובריערביתגבוההעל
פירובמזושלעמיתיהםבבתיספרדובריעברית(לוח ,)32והפעריםביניהםעומדיםעל כ-
 6%בנושאיהליבההקשוריםלפדגוגיהודרכיההוראהשלהמקצועותשהםמלמדים(לעומת
זאת ,בנושאי תוכן ופדגוגיה כללית לא נרשם פער בתחושת המוכנות בין מורים במגזרי
השפה השונים) ,ועל כ 15%-עד כ 30%-בשאר הנושאים .הפער הגדול ביותר בין מגזרי
השפה בתחושת המוכנות של המורים נרשם בנושא 'מעקב אחר ההתפתחות והלמידה של
תלמידים'(77%בבתיספרדובריערביתלעומת49%בבתיספרדובריעברית). 
לוח  :32שיעורי המורים שציינו כי חשו מוכנים בנושא כאשר החלו לעבוד בהוראה
ההיגד
התוכן של חלק מהמקצועות שאני מלמד או של
כולם
פדגוגיה כללית
הפדגוגיה של חלק מהמקצועות שאני מלמד או של
כולם
דרכי הוראה בחלק מהמקצועות שאני מלמד או
בכולם
התנהגות התלמידים וניהול הכיתה
הוראה בכיתה הטרוגנית
הוראת כישורי למידה חוצי תחומים
מעקב אחר ההתפתחות והלמידה של התלמידים
שימוש בתקשוב לצורכי הוראה
הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

84%

80%

84%

83%

76%

70%

75%

77%

79%

71%

78%

83%

76%

71%

75%

82%

59%
59%
58%
56%
47%
33%

53%
44%
49%
53%
43%
26%

53%
54%
54%
49%
41%
28%

76%
75%
69%
77%
63%
48%

כדי ללמוד על האפקטיביות של הכשרת מורים בנושא מסוים ועל הקשר למוכנות המורים
להוראה בנושא זה ,יש לבחון בקרב המורים שציינו כי נושא מסוים נכלל בהכשרתם את
שיעורםשלאלושדיווחועלהיעדרמוכנותבנושאזה32.בנושאיהליבה,שיעוריהמדווחיםעל
היעדרמוכנותמקרב המדווחיםכיהנושאנכללבהכשרתםהםהנמוכיםביותר – רק 12%
בנושא 'התוכן של חלק מהמקצועות שאני מלמד או של כולם' ועד כ 20%-בנושא 'פדגוגיה
כללית' .בשאר הנושאים שיעורי המדווחים על היעדר מוכנות גבוהים יותר ועומדים על כ-
 25%עדכ,30%-בעיקרבנושאים'הוראהבסביבהרב-תרבותיתאורב-לשונית' ו'התנהגות
התלמידיםוניהולהכיתה'(29%כלאחד)וכן'שימושבתקשובלצורכיהוראה'( .)32%
מכלול הממצאים מעיד כי שיעור לא מבוטל של מורים חשו לא מוכנים די הצורך בנושאים
מסוימים עם הצטרפותם למקצוע ,ובעיקר בנושאים 'הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-
לשונית' ו'שימוש בתקשוב לצורכי הוראה' ,אם מקרב כלל המורים (יותר מ 50%-מהמורים
דיווחו על היעדר מוכנות בנושאים אלו) ואם מקרב המורים שדיווחו כי הנושא נכלל
32

 "היעדרמוכנות"הואהערךהמשליםשלמישדיווחעל"מוכנות",כלומרמישבחרבאפשרויותהתשובה"כלל
לא"או"במידהמועטה". בעבורכלנושא,הנתוןעלאודותהיעדרמוכנותמחושברקבקרבהמוריםשציינוכי
הנושאנכללבהכשרתם .
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בהכשרתם (כ 30%-מהם דיווחו על היעדר מוכנות בכל נושא) .גם בנושא 'התנהגות
התלמידים וניהול הכיתה' ,שיעור ניכר מקרב המורים שהנושא נכלל בהכשרתם דיווחו על
היעדרמוכנות.לצדנושאיםאלוראוילצייןכיהנושא'מעקבאחרההתפתחותוהלמידהשל
התלמידים' – נושא מרכזי וחשוב לתפקוד המורים בכיתות – נפוץ פחות בהכשרות מורים
בישראל בהשוואה לממוצע ה ,OECD-וגם שיעור המדווחים על מוכנות בנושא נמוך יחסית
בעיקר בקרב מורים בבתי ספר דוברי עברית .ככלל ,שיעורי הדיווח על היעדר מוכנות
בנושאים שאינם נושאי ליבה היו גבוהים יותר בקרב מורים בבתי ספר דוברי עברית,
בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי ערבית .ממצאים אלו מצביעים על כך שבהכשרות
למורים יש מקום לשיפור בנושאים שצוינו לעיל ('הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-
לשונית' ,'שימוש בתקשוב לצורכי הוראה' ,'התנהגות תלמידים וניהול הכיתה' ו'מעקב אחר
ההתפתחותוהלמידהשלהתלמידים'),אושלחלופיןנדרשתהתנסותשלממש,ארוכהיותר,
בהוראה בכיתות כדי לשפר את תחושת המוכנות .אל מול אלה אפשר לציין לחיוב את
השיעור הגבוה יחסית של מורים שדיווחו על הכללת הנושא 'הוראה בכיתה הטרוגנית'
בהכשרתם ,ועל מוכנות גבוהה יחסית של המורים בנושא זה בישראל בהשוואה לממוצע
במדינותה.OECD-לנוכחהשונותהרבהביןתלמידיםבישראלברמתההישגיםהלימודייםוכן
במאפייני הרקע של התלמידים ,נושא זה הוא בעל חשיבות מרכזית ומן הראוי לשים עליו
דגשולייחדלומקוםנכבד בתהליכיההכשרהשלמורים.נוסף על כך אפשר לצייןלחיובאת
המוכנות הגבוהה של מורים בתכנים של המקצוע ,ובעיקר בקרב מי שהנושא נכלל
בהכשרתם .
תחושת מוכנות עם הכניסה למקצוע והקשר לוותק בהוראה
כאשר משווים בין דיווחי מורים בראשית דרכם לדיווחי המורים הוותיקים יותר על תחושת
המוכנות שלהם להוראה בנושאים השונים ,עם כניסתם בשערי המקצוע ,מצטיירת תמונה
מעורבת.במרביתהנושאיםתחושתהמוכנותשלמוריםבראשיתדרכםדומהלזושלמורים
ותיקים ,קרי נרשמו פערים קטנים של  5%לכל היותר ,אם בכלל .במיעוט הנושאים נרשמו
פערים קליםבלבד  -פחותמ:10%-תחושתהמוכנותשלמוריםותיקיםגבוההבמקצתמזו
של מורים בראשית דרכם בנושאי 'התוכן' ( 85%לעומת  ,79%בהתאמה) ו'דרכי ההוראה'
( 78%לעומת,72%בהתאמה) שלחלקמהמקצועותשהםמלמדים,ואילותחושתהמוכנות
שלמוריםבראשיתדרכםגבוההבמקצתמזושלמוריםותיקיםבנושא'הוראתכישורילמידה
חוצי תחומים' (למשל יצירתיות ,חשיבה ביקורתית ,פתרון בעיות) ( 63%לעומת ,56%
בהתאמה) .לעומת זאת ,פער גדול ומשמעותי בתחושת המוכנות נרשם רק בנושא 'שימוש
בתקשוב לצורכי הוראה' ,שבו תחושת המוכנות של מורים בראשית דרכם ( )65%גבוהה
בהרבהמזושלמוריםותיקים(40%בלבד).
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 .8תחושת מסוגלות וחוללות עצמית
חוללות עצמית היא תחושת המסוגלות והביטחון שיש לאדם ביכולות שלו .אשר למורים
החוללות העצמית מתייחסת לתפיסתם בדבר יכולתם לבצע את מגוון המשימות הכרוכות
בעבודתם .במחקר טאליס חוללות עצמית נחלקת לארבע קטגוריות הדומות במהותן
לקטגוריות שלפרקטיקות ההוראה (ראותת-פרק  9.1פרקטיקות הוראה) :חוללות עצמית
בניהול כיתה ( )Classroom management– כלומר ביכולת ליצור אווירה לימודית ולרסן
התנהגויות המפריעות ללמידה; חוללות עצמית בהוראה ( )Instruction– כלומר ביכולת
להשתמש במגוון פרקטיקות הוראה והערכה; חוללות עצמית בקידום מעורבות התלמידים
בלמידה ( )Student engagement– כלומר ביכולת לספק לתלמידים תמיכה רגשית
וקוגניטיבית ,וכן ליצור אצלם עניין ולהגביר את מעורבותם בלמידה; וחוללות עצמית
בפעילויות מתקדמות ( ,)Enhanced activitiesובעיקר לסייע לתלמידים ללמוד באמצעות
שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית .מחקרים מלמדים כי קיים קשר חיובי בין חוללות עצמית לבין
תדירות השימוש בפרקטיקות הרלוונטיות ,אופן יישומן ואיכות ההוראה של המורים ,ולשני
היבטים אלו קשר הן למוטיבציה של התלמידים ללמידה (ויחס התלמידים למקצוע ולבית
הספר) והן לרמת ההישגים הלימודיים (ולידע הנרכש בטווח הקצר והארוך) ,שניהם תוצרי
למידהחיוניים .עוד עולהממחקריםכי מוריםהמפגיניםתחושתחוללותעצמיתגבוההנוטים
להיותיותרשבעירצוןמעבודתם,לגלותמחויבותרבהיותרלתפקידםולהציגעמידותגבוהה
בפנישחיקהונשירה–כלאלהמעידיםעלחשיבותהחוללותהעצמיתלרווחתהמורה. 
 .8.1תחושת מסוגלות בביצוע פרקטיקות שונות
במחקר טאליס נשאלו המורים באיזו מידה הם יכולים לבצע פרקטיקות הוראה שונות
בכיתתם .הדיווח שלהלן (תרשים  25ולוח  )33מתייחס לשיעור המורים בעלי תחושת
חוללותעצמיתגבוהה,קרימי שציינוכיביכולתםלבצעאתהפעילות"דיהרבה"או"הרבה
מאוד" .בכל אחת משלוש הקטגוריות הבאות מורים דיווחו על חוללות עצמית גבוהה
בשיעורים של כ 80%-עדכ :95%-'ניהול כיתה' ,'הוראה' ו'קידום מעורבות בלמידה' .ברם,
רק לכמחצית מהמורים ( )52%תחושת חוללות עצמית גבוהה ביכולתם לסייע לתלמידים
ללמודבאמצעותשימושבטכנולוגיהדיגיטלית .
בישראל ,ליותר מ 90%-ממורי כיתות ז'-ט' תחושת מסוגלות גבוהה ביכולתם 'להבהיר
לתלמידים לאיזו התנהגות המורה מצפה מהם' ( ,)94%'לספק הסבר חלופי כשהתלמידים
אינםמבינים' ()93%ו'לגרוםלתלמידיםלהאמיןשהםיכוליםלהצליחבלימודים' (.)92%על
תחושתחוללותעצמיתגבוההבמרבית הפרקטיקותהנוספותדיווחוביןכ 80%-לכ 90%-מן
המורים,ו75%-דיווחועלתחושתחוללותגבוההב'שימושבמגווןאסטרטגיותהערכה' .
על פי רוב ,תחושת החוללות העצמית בקרב מורי ישראל דומה לזו של מורים במדינות ה-
 .OECDפערים בתחושת חוללות עצמית ניכרו במספר פרקטיקות :למורי ישראל תחושת
מסוגלותרבהיותרבהיבטיםשלקידוםמעורבותבלמידה,ובעיקרביכולתם'לעוררמוטיבציה
בתלמידיםהמגליםענייןמועטבלימודים' ( 78%לעומת,68%בהתאמה),'לגרוםלתלמידים
להאמין שהם יכולים להצליח בלימודים' ( 92%לעומת  ,85%בהתאמה) ו'לעזור לתלמידים
להכירבערכהשלהלמידה'(86%לעומת,81%בהתאמה).לצדזאת,למוריישראלתחושת
מסוגלותנמוכהיותר ב'שימושבמגווןאסטרטגיותהערכה' ( 74%לעומת,80%בהתאמה),
ב'-גיוון אסטרטגיות ההוראה בכיתה' ( 80%לעומת  ,85%בהתאמה) ,ובעיקר ב'יכולתם
לסייע לתלמידים ללמוד באמצעות שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית' ( 52%לעומת ,67%
בהתאמה) .תחושות המסוגלות בפרקטיקות אלו של מורי ישראל נמוכות לא רק בהשוואה
לשיעוריםהמקביליםבקרבמוריםבמדינותה,OECD-אלאגםבהשוואהלתחושותהמסוגלות
בשארהפרקטיקות .
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לוח  :33שיעורי המורים שדיווחו על תחושת מסוגלות גבוהה בביצוע פעילויות
פרקטיקות הוראה

קידום מעורבות
בלמידה

הוראה

ניהול כיתה

להבהיר לתלמידים לאיזו התנהגות אני
מצפה מהם
לגרום לתלמידים להישמע לכללי
ההתנהגות בכיתה
לרסן הפרעות בכיתה
להרגיע תלמיד מפריע או רועש
לספק הסבר חלופי כשהתלמידים אינם
מבינים
לנסח שאלות טובות לתלמידים
לגוון את אסטרטגיות ההוראה בכיתה שלי
להשתמש במגוון אסטרטגיות הערכה
לגרום לתלמידים להאמין שהם יכולים
להצליח בלימודים
לעזור לתלמידים להכיר בערכה של
הלמידה
לעזור לתלמידים לחשוב בצורה ביקורתית
לעורר מוטיבציה בתלמידים המגלים עניין
מועט בלימודים
פעילויות מתקדמות :לסייע לתלמידים ללמוד
באמצעות שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

94%

91%

95%

92%

87%

89%

85%

91%

84%
82%

85%
83%

82%
80%

90%
89%

93%

92%

93%

94%

90%
80%
74%

88%
85%
80%

88%
79%
70%

94%
83%
85%

92%

85%

91%

93%

86%

81%

84%

91%

79%

81%

78%

81%

78%

68%

74%

88%

52%

67%

48%

61%
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במבטפנים-ישראלי(לוח ,)33מוריםבבתיספרדובריערביתמדווחיםעלתחושתחוללות
עצמית גבוהה יותר או דומה לזו של עמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית .הפערים ניכרים
בעיקר בשלוש הפרקטיקות :'לעורר מוטיבציה בתלמידים המגלים עניין מועט בלימודים'
( 88%לעומת  ,74%בהתאמה) ,'שימוש במגוון אסטרטגיות הערכה' ( 85%לעומת ,70%
בהתאמה) ו'סיוע לתלמידים ללמוד באמצעות שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית' ( 61%לעומת
,48%בהתאמה) .
בין מחזור המחקר הקודם למחזור הנוכחי לא חלו שינויים של ממש בתחושת החוללות
העצמית של מורים בישראל .לעומת זאת ,במספר מדינות נרשמה ירידה בשיעורי המורים
שדיווחו על תחושת מסוגלות עצמית גבוהה בכל הפרקטיקות (הדבר ניכר בעיקר בצרפת,
ברומניה ובסלובקיה) ,ואילובמדינות אחרות חלו עליות חדותבשיעורים אלו(בצ'כיה ,ביפן,
בקוריאה,ובהולנד).
 .8.2תחושת מסוגלות והקשר לוותק בהוראה
בישראל ,בעבור מרבית הפרקטיקות נמצא שתחושת החוללות העצמית של מורים ותיקים
גבוההמזושלמוריםבראשיתדרכם(תרשים 26ולוח .)34עלפירובהפערים,אםקיימים,
עומדיםעלכ5%-עד,10%וניכריםבחלקמפרקטיקותהנוגעותלניהולכיתה(ריסוןהפרעות
בכיתה ,יכולתלגרוםלתלמידיםלהישמעלכלליההתנהגותבכיתה),להוראה והערכה (ניסוח
שאלות טובות לתלמידים ,שימוש במגוון אסטרטגיות הערכה) ולקידום מעורבות בלמידה
(יכולתלסייעלתלמידיםלחשובבצורהביקורתיתולהכירבערכהשללמידה). 
תרשים  :26שיעורי המורים שדיווחו על תחושת מסוגלות גבוהה בביצוע פעילויות –
בפילוח לפי ותק בהוראה בקרב מורי כיתות ז'-ט' ישראל

מקור למידע,OECD (2019) :טבלה I.2.20
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גם בממוצע מדינות ה ,OECD-הפערים בתחושת המסוגלות העצמית ניכרו בעיקר
בפרקטיקותניהולכיתה(ריסוןהפרעותבכיתה,לגרוםלתלמידיםלהישמעלכלליההתנהגות
בכיתה ,להרגיע תלמיד מפריע או מרעיש) ובשימוש במגוון פרקטיקות הוראה והערכה
(להשתמשבמגווןאסטרטגיותהערכה,לנסחשאלותטובותלתלמידים).ממצאזההולםאת
הפערים בדיווחימוריםותיקיםומוריםבראשיתדרכםעלתדירותהשימושבפרקטיקותאלו
ועלפרק הזמןמהשיעורהמוקדשלהוראהולמידהלעומתפרקהזמןהמוקדשלניהולכיתה.
המדינות שיש בהן פערים ניכרים בין מורים ותיקים למורים בראשית דרכם בתחושת
החוללותהעצמיתהןיפן,שבדיה,אוסטרליהוהולנד.לעומתזאת לאנמצאוכמעטהבדלים
בטורקיה,בולגריה,מלטהודרוםאפריקה. 
לוח  :34שיעורי המורים שדיווחו על תחושת מסוגלות גבוהה בביצוע הפעילויות –
בפילוח לפי ותק בהוראה
כלל
ישראל

פרקטיקות הוראה

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

ניהול כיתה
מורים בראשית דרכם

92%

88%

92%

93%

מורים ותיקים

95%

92%

95%

92%

מורים בראשית דרכם

80%

83%

79%

84%

מורים ותיקים

89%

90%

87%

93%

בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים

77%
87%
78%
84%

78%
87%
77%
85%

75%
85%
75%
81%

85%
91%
86%
90%

מורים בראשית דרכם

92%

91%

91%

96%

מורים ותיקים

94%

92%

94%

93%

לנסח שאלות טובות
לתלמידים
לגוון את אסטרטגיות
ההוראה בכיתה שלי
להשתמש במגוון
אסטרטגיות הערכה
קידום מעורבות בלמידה

מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים

בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים

82%
92%
79%
81%
68%
76%

85%
88%
82%
85%
75%
81%

79%
91%
77%
80%
63%
73%

93%
94%
85%
83%
84%
85%

לגרום לתלמידים להאמין
שהם יכולים להצליח
בלימודים
לעזור לתלמידים להכיר
בערכה של הלמידה
לעזור לתלמידים לחשוב
בצורה ביקורתית
לעורר מוטיבציה
בתלמידים המגלים עניין
מועט בלימודים
פעילויות מתקדמות

מורים בראשית דרכם

89%

84%

87%

94%

מורים ותיקים

93%

86%

93%

92%

בראשית דרכם
ותיקים
בראשית דרכם
ותיקים

80%
88%
72%
80%

77%
82%
77%
81%

76%
87%
71%
80%

90%
90%
76%
82%

מורים בראשית דרכם

74%

64%

70%

86%

מורים ותיקים

79%

69%

75%

89%

מורים בראשית דרכם

56%

68%

53%

66%

מורים ותיקים

50%

67%

47%

60%

להבהיר לתלמידים לאיזו
התנהגות אני מצפה מהם
לגרום לתלמידים
להישמע לכללי
ההתנהגות בכיתה
לרסן הפרעות בכיתה
להרגיע תלמיד מפריע או
רועש
הוראה
לספק הסבר חלופי
כשהתלמידים לא מבינים

לסייע לתלמידים ללמוד
באמצעות שימוש
בטכנולוגיה דיגיטלית

מורים
מורים
מורים
מורים

מורים
מורים
מורים
מורים
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בישראל תחושת המסוגלות גבוהה יותר בקרב מורים בראשית דרכם בהשוואה למורים
ותיקיםרקב'שימושבטכנולוגיהדיגיטלית' ( 56%לעומת,50%בהתאמה).ממצאזהאיננו
מפתיע בהתחשב בעובדה שהנושא 'שימוש בתקשוב לצורכי הוראה' נפוץ יותר בהכשרה
ובהשכלה הפורמלית של מורים בראשית דרכם ( )77%בהשוואה למורים ותיקים (.)52%
אומנם בממוצע מדינות ה OECD-לא נמצא ביניהם פער בתחושת מסוגלות ב'שימוש
בטכנולוגיהדיגיטלית',אךפערדומהאוגדולמהפערהקייםבישראלנרשםבצ'כיה(,)6%ניו
זילנד(,)7%יפןוהולנד(,)8%נורבגיה()10%ווייטנאם( .)11%
בישראל נמצאו הבדלים בין שני מגזרי השפה (לוח  .)34בבתי ספר דוברי עברית תחושת
החוללותהעצמיתשלמוריםבראשיתדרכםנמוכהעלפירובמזושלמוריםותיקים,וזאת
בכלהפעילויותשצוינו בכללישראלוגםבהבהרתהתנהגותמצופהוביכולתלעוררמוטיבציה
בתלמידים המגלים עניין מועט בלימודים .לעומת זאת ,בבתי ספר דוברי ערבית תחושת
החוללותהעצמיתשלמוריםבראשיתדרכםדומה עלפירוב לזושלמוריםותיקים,למעט
תחושתמסוגלות נמוכהיותרבנוגעליכולותשלניהולכיתה(ריסוןהפרעותבכיתה,להישמע
לכללי ההתנהגות) וקידום מעורבות בלמידה (עזרה לתלמידים לחשוב בצורה ביקורתית).
בשני מגזרי השפה ,מורים בראשית דרכם מגלים תחושת מסוגלות גבוהה יותר בשימוש
בטכנולוגיהדיגיטלית .
מבט-על :קשר בין תחושת חוללות עצמית למאפייני המורים
בישראל,כמו בממוצע מדינות ה ,OECD-נמצא קשר חיובי בין ותקבהוראה והיקף המשרה
(משתנים מסבירים/בלתי תלויים) של המורה לבין תחושת החוללות העצמית הכוללת שלו
(משתנה מוסבר/תלוי) ,קרי מורים ותיקים יותר ומורים במשרה מלאה נוטים להיות בעלי
תחושת חוללות עצמית גבוהה יותר בהשוואה למורים בראשית דרכם במקצוע ולמורים
המועסקים במשרה חלקית ,בהתאמה .יש לציין כי בבחינת הקשרים נעשתה בקרה על
משתנירקעאישיים(גיל,מגדר)וכיתתיים(גודלכיתה,שיעורי תלמידיםעםצרכיםמיוחדים,
שיעורי תלמידים שהישגיהם הלימודיים נמוכים לתפיסת המורים – להלן "תת-משיגים" –
ותלמידים מחוננים .קשריםעםמאפייניםאלויפורטובהמשך).סביר שהדברקשורלצבירת
ניסיוןבהוראה,הנגזרהןמוותקבמקצוע והןמהיקףהמשרה.משתניםאלוקשוריםזהבזה,
שכן שיעור האוחזים במשרת הוראה בהיקף מלא גבוה יותר בקרב מורים ותיקים ,שהם,
כאמור ,בעליתחושתחוללותעצמיתגבוההיותר.מוריםשמועסקיםבמשרהמלאהצוברים
ניסיון רב יותר בהשוואה למי שמועסקים בהיקף חלקי ,וצבירת התנסויות חיוביות תורמת
לתחושתמסוגלותגבוההיותר.חשובלהדגישכיהקשרביןכלאחדמןהמשתניםהמסבירים
הללו לתחושת החוללות העצמית מובהק ,גם לאחר שמּושתת ביקורת על המשתנה השני
אשרמוחזקקבוע.
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 .9פרקטיקות הוראה והערכה
ההוראהבעידןהנוכחידינמיתיותר,מאתגרתותובעניתמבעבר.מצופהממוריםוממנהלים
לחדש ,להתאים ולפתח ברציפות את פרקטיקות ההוראה שלהם ,וזאת כדי לאפשר לכלל
תלמידיהם לרכוש את הידע והמיומנויות שיזדקקו להם בחייהם הבוגרים ובשוק העבודה
בעתיד 33.במחקרטאליסרואיםבמוריםובמנהליםמומחיםבחינוך.מכךנגזרשחשובביותר
למדודהאםוכיצדמוריםומנהליםמשתמשיםבידע,במיומנויותובפרקטיקותשלהםבמהלך
עבודתם,והאםהםרואיםמקוםלהתפתחותולשיפורנוסףבהיבטיםאלו .
האיכותשלהמורה בכללושלפרקטיקותההוראהוההערכהשהוא מיישםבכיתהבפרט הם
המשתנים החשובים ביותר להצלחת בית הספר ומערכת החינוך 35,34.מרבית המשתנים
הבית ספריים הקשורים להישגי התלמידים משפיעים על פי רוב על הפרקטיקות שהמורים
מפעילים ובכך משפיעים גם על הלמידה .לשם קידום הלמידה מורים נדרשים להשתמש
בפרקטיקות הוראה והערכה שיש בהן לשפר את הישגי התלמידים ולמצות את מלוא
הפוטנציאלשלהם,ללאקשרלמאפייניהרקעשלהם(רקעחברתי-כלכלי,שפתהאם,סטטוס
עלייה וכדומה) .מעבר ליישום מושכל ואפקטיבי של פרקטיקות אלו ,על המורים לספק
לתלמידיהם משוב על תהליך הלמידה ועל תוצאותיו שיבוא לידי ביטוי בהערכה מעצבת
(במהלךתהליךהלמידהעלתהליךהלמידה)ובהערכהמסכמת (בסופושלתהליךהלמידה
עלתוצריו).בשדההחינוכיהמושג"הוראהאיכותית"נתפסבדרךשונהעלידיאנשיםשונים.
קשהלהגיעלידיהסכמהבשאלהמההואמסמלומהםהממדיםהמרכיביםאותו,ולאכלשכן
קשהלמדודאותו,אךאפשר להסיקבנוגעאליועלסמך מדדיםכגון קידוםהישגיתלמידים
והמוטיבציהללמידה,וכןיישוםשלפרקטיקותהוראהוהערכהמתקדמות .
מחקרטאליסמבוססעל מגווןמדדיםמשלימים שנועדו למדודמההמוריםעושיםבכיתות.
אגב התייחסות לכיתה אקראית ,המורים מתבקשים לתאר כיצד הם מלמדים ולפרט באיזו
תדירות הם משתמשים בפרקטיקות הוראה והערכה שונות ומה פרק הזמן המוקדש
לפעילויותשונותבכיתה. 
 .9.1פרקטיקות הוראה
פרקטיקות ההוראה הן הפעולות שהמורה עושה בכיתה עם תלמידיו והדרכים שבהן הוא
מזמן להם אפשרויותלרכושידעאוליצור אותו.במחקרטאליס אפשר לסווגאתפרקטיקות
ההוראה האפקטיביות – אלו שנמצאו בקשר חיובי לתוצרי הלמידה – לארבע קטגוריות
עיקריות :פרקטיקות ניהול כיתה ( ,)Classroom managementפרקטיקות שתורמות לכך
שההוראה ברורה ומובנת לתלמידים ( ,)Clarity of instructionפרקטיקות
קונסטרוקטיביסטיות המעודדות ומקדמות למידה משמעותית והבניה של ידע באופן פעיל
(,)Cognitive activationוכןפעילויותמתקדמותהנשענותעלפרויקטיםמורכביםו/אוארוכים
( .)Enhanced activities
ביתר פירוט ,פרק טיקות לניהול כיתה הן הפעולות שהמורים נוקטים כדי להבטיח סביבת
למידה מסודרת ושימוש יעיל ומיטבי במשאבי הזמן (ובמשאבים אחרים) במהלך השיעור.
פרקטיקותשתורמותלכךשההוראהברורה ומובנתלתלמידיםפירושןשהמורהנוקטפעולות
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שמבהירות לתלמידים מה הם צפויים ללמוד וכיצד הנושא החדש קשור לנושאים קודמים
שכבר נלמדו ולחייהם ,וכן שיקוף של הלמידה ,וידוא כי אכן החומר נלמד וסיכום הנלמד.
פרק טיקות קונסטרוקטיביסטיות לקידום למידה משמעותית כוללות פעילויות המצריכות
הערכה,שילובויישוםשלידעמצדהתלמידיםכחלקמפתרוןבעיות.עלפירובהללוניתנים
בהקשר של עבודה שיתופית או פתרון בעיות מורכבות .פעילויות מתקדמות מזמנות
לתלמידים אפשרות לעבודה עצמאית לשם הכנת פרויקט ,לעיתים ממושך ,המצריך שימוש
בכליםכגוןטכנולוגיותמידעותקשורת. 
במחקרטאליסנשאלוהמוריםבאיזותדירותהםמיישמיםפרקטיקותהוראהשונותבכיתתם.
להלן דיווח על שיעור המורים שדיווחו כי הם מיישמים את הפרקטיקות הללו "לעיתים
קרובות" או "תמיד" (מתוך ארבע אפשרויות תשובה :"אף פעם או כמעט אף פעם" ,"מידי
פעם","לעיתים קרובות"ו"תמיד")בכללישראל בהשוואהלממוצעמדינותה OECD-(תרשים
)27וכןבפילוחלפימגזרשפה(לוח .)35 
תרשים  :27שיעורי המורים שדיווחו כי הם מיישמים פרקטיקות הוראה בתדירות גבוהה

מקור למידע,OECD (2019) :תרשיםI.2.1 

עם הפרקטיקות הנפוצות ביותר בישראל נמנות פרקטיקות שתורמות לבהירות ההוראה,
והשכיחותמתוכןהןלספקהסברכיצדנושאחדשקשורלנושאשכברנלמד()89%ולהסביר
לתלמידים את הציפיות מהלמידה ( .)86%רק מיעוט של פרקטיקות התורמות להוראה
ברורהומובנתשכיחותיותרבישראלמבמדינותה OECD-(בעיקרתרגולמשימותדומותעד
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שהמורהמוודאשכלהתלמידיםהבינואתהחומר ,וכןהסברכיצדנושאחדשקשורלנושא
שכבר נלמד) .בשאר הפרקטיקות השיעורים דומים יחסית בישראל ובממוצע מדינות ה-
 .OECDפרקטיקות אלו שתורמות לבהירות ההוראה שכיחות יותר מהאחרות בעיקר משום
שהן " גוזלות" פחות זמן (יעילות) וקלות יותר ליישום (נוחות) ,ולכך משמעות רבה לנוכח
הדרישות הגוברות מן המורים ,במדינות רבות ,ללמד היקפים גדולים יותר של חומר ו/או
ללמדבכיתותהטרוגניותמבחינתהרכבהתלמידים. 
גם פרקטיקות לניהול כיתה שכיחות מאוד בישראל ,ובעיקר הדרישה להישמע לכללי
ההתנהגות ( )85%ובקשה להקשיב לדברי המורה ( .)83%על פי דיווחי המורים ,כל
הפרקטיקות בנושא ניהול הכיתה שכיחות יותר בישראל ( 70%עד  )85%מבמדינות ה-
OECD(כ60%-עדכ.)70%-שימושבתדירותרבהבפרקטיקותלניהולכיתהנובעמצורךשל
המורים,אםבשל הפרעות חוזרות ונשנותמצד תלמידים ואם בשל אי-הצלחתו של המורה
ליצור  אווירהלימודית,כךשנדרשלחזורעלהפעולהשובושוב.מענייןלצייןכיאףשבישראל
המוריםמדווחיםעלשימושתדירבפרקטיקותלניהולכיתה,אף יותרמבממוצעמדינותה-
,OECDהדיווחיםעלמשמעתדומיםביןישראללממוצעמדינותהOECD-(לוח  .)16
שיעורנמוךיחסיתשלמורים–רקכשלישועדמחציתלכלהיותר–מדווחיםכיהםמיישמים
בתדירות גבוהה  פרקטיקות לקידום למידה משמעותית .על פי רוב שיעורי הדיווח על
פרקטיקות לקידום למידה משמעותית דווקא נמוכים יותר בישראל בכ 10%-עד כ15%-
בהשוואה למדינות ה OECD-(למעט שיעורי דיווח דומים על מתן משימות שאין להן פתרון
מובן מאליו) .פרקטיקות אלו נחשבות תובעניות ומורכבות יותר ,ייתכן שבשל העובדה שהן
קשורות ,אף יותר מהפרקטיקות האחרות ,לתחום התוכן .מעניין לציין כי עם המדינות
הבולטותבשיעורידיווחגבוהיםעלתדירותהשימושבפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותית
נמנות מדינות שמערכות החינוך שלהן אינן ידועות בהישגים גבוהים :וייטנאם ,קולומביה,
ארגנטינה(בואנוסאיירס)ואיחודהאמירויותהערביות.
הפרקטיקה הנדירה ביותרבישראל היא פעילותמתקדמת שלמתן פרויקט שנדרשלפחות
שבוע כדי להשלימו (רק  28%מהמורים דיווחו על יישומה בתדירות גבוהה ,לעומת שיעור
כמעטכפולשלמדווחיםעלשימושבתקשובבהכנתפרויקטים) .שיעוריהדיווחעלפעילויות
מתקדמות בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-דומים .פעילויות מתקדמות נפוצות פחות
כנראהמשום שהןמצריכותמשאביםנוספים(דוגמתתקשוב)וכןמיומנויותשלשימושבהם,
לצד תכנון מוקפד ומורכב של שילובן ברצף ההוראה .נוסף על כך נדרשת מוכנות מצד
התלמידיםלפעילויותאלו,כגוןקבלתאחריותעלהלמידהומיומנויותשלתכנוןלמידה.
במבטפנים-ישראלי (לוח  )35– אףשהתמונהדומהבעיקרהבשנימגזריהשפה ,בכלזאת
נמצאוהבדלים,ולהלןהניכריםשבהם :בבתיספרדובריערבית,בהשוואהלבתיספר דוברי
עברית,נפוצותיותרהפרקטיקותהבאות:מתןפרויקטיםשנדרשלפחותשבועכדילהשלימם
( 42%לעומת  ,23%בהתאמה) ,הצבת מטרות בתחילת ההוראה ( 90%לעומת ,75%
בהתאמה),תרגולמשימותדומותשהמורהבטוחשכלהתלמידיםהבינו(84%לעומת,73%
בהתאמה)והרגעתתלמידיםמפריעיםבשיעור(83%לעומת,74%בהתאמה).לעומתזאת,
בבתי ספר דוברי עברית נפוצות יותר הפרקטיקות הבאות :מתן משימות שאין להן פתרון
ברור מאליו ( 37%לעומת  ,27%בהתאמה) ודרישה להישמע לכללי ההתנהגות בכיתה
(87%לעומת,80%בהתאמה). 
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לוח  :35שיעורי המורים שדיווחו כי הם מיישמים פרקטיקות הוראה בתדירות גבוהה
פרקטיקות הוראה

פעילות
מתקדמת

קידום למידה
משמעותית

בהירות ההוראה

ניהול כיתה

להישמע

לכללי

אני דורש מהתלמידים
ההתנהגות בכיתה
אני מבקש מהתלמידים להקשיב למה שאני
אומר
אני מרגיע תלמידים שמפריעים בשיעור
כשהשיעור מתחיל ,אני דורש מהתלמידים
להירגע במהירות
אני מסביר כיצד נושא חדש קשור לנושא
שכבר נלמד בכיתה
אני מסביר לתלמידים מה אני מצפה שילמדו
אני מציב מטרות בתחילת ההוראה
אני נותן לתלמידים לתרגל משימות דומות
עד שאני בטוח שכל התלמידים הבינו את
החומר
אני מציג סיכום של החומר שנלמד לאחרונה
אני נותן משימות מחיי היומיום או מעולם
העבודה כדי להדגים כיצד הידע החדש
שימושי
אני נותן משימות הדורשות מהתלמידים
לחשוב באופן ביקורתי
אני מבקש מתלמידים לבחור את הדרך
לפתרון משימות מורכבות בעצמם
אני מבקש מהתלמידים לעבוד בקבוצות
קטנות כדי להגיע לפתרון משותף לבעיה או
למשימה
אני נותן משימות שאין להן פתרון מובן מאליו
אני מאפשר לתלמידים להשתמש בתקשוב
כשהם מכינים עבודות או פרויקטים בכיתה
אני נותן לתלמידים פרויקטים
להשלימם נדרש לפחות שבוע אחד

שכדי

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

85%

71%

87%

80%

83%

70%

83%

83%

77%

65%

74%

83%

70%

61%

68%

74%

89%

84%

89%

90%

86%
79%

90%
81%

84%
75%

91%
90%

76%

68%

73%

84%

72%

74%

71%

74%

71%

74%

72%

70%

49%

58%

48%

51%

35%

45%

35%

37%

35%

50%

35%

35%

34%

34%

37%

27%

52%

53%

52%

52%

28%

29%

23%

42%

מתוך  16הפרקטיקות שהמורים נשאלו עליהן במחזור המחקר הנוכחי ,יש  6פרקטיקות
שהמוריםנשאלועליהןגםבמחזורהמחקרהקודם.בבחינתהשינויביןמחזוריהמחקרנמצא
שמ 2013-עד 2018נרשמהבישראלעלייהבתדירותהיישוםשלארבעפרקטיקות.העלייה
הבולטת והמשמעותית ביותר היא בפעילות המתקדמת שימוש בתקשוב להכנת עבודה או
פרויקט :שיעור יישומה של פרקטיקה זו בתדירות גבוהה שולש כמעט (מ 19%-ל,52%-
בהתאמה) ,ונרשמה עלייה של  33%– העלייה הגדולה ביותר בהשוואה לכל המדינות
שהשתתפו במחקר .למעשה ,ב 27-מתוך  31המדינות שהשתתפו בשני מחזורי המחקר
נרשמה עלייה בתדירות השימוש בפרקטיקה זו ,כך שמדובר במגמת עולמית ,והיא ניכרת
כאמור בישראל וגם בפינלנד ,שבדיה ורומניה (בכולן נרשמה עלייה של  30%ויותר) .שינוי
בולט זה בישראל משקף את מקומם המרכזי של הטכנולוגיה והתקשוב כחלק ממיומנויות
המאה ה 21-בתוכנית מדיניות החינוך הדיגיטלי ,וכן בתוכנית להטמעת פדגוגיה דיגיטלית
בלמידהמשמעותית 36,וקיום מגווןהכליםהעומדיםלרשותמוריםותלמידיםבענןהחינוכי37
36

לדוגמה:  https://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Documents/digital_books.pdf

37

לפירוטראו:https://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
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(במסגרת תוכנית התקשוב הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה .)21-במחקרים
נמצאכימוריםשמיישמיםבתדירותגבוההיותרפרקטיקותהוראההממוקדותבתלמיד,כגון
למידה שיתופית בצוות ,למידה יחידנית ולמידה סביב פרויקט ,הם שנוטים יותר לאפשר
שימושבתקשובובמשאביםדיגיטליים,וזאתלפידיווחיתלמידים.עודנמצאקשרחיוביבין
שימושבתקשובבשיעורימתמטיקהלביןדיווחיתלמידיםעלשימושבאסטרטגיותהמצריכות
יצירתקשריםלידעקודםולניסיוןחיים.ברם,בעודשימושבמידה באמצעיתקשובבשיעורים
בביתהספרתורםלהישגיתלמידים,שימושמעברלרמההממוצעתבמדינותהOECD-קשור
דווקאבהישגיםנמוכיםיותר38.במחקריםבספרדובאיטליהנמצאכיהאפקטיביותשלשימוש
בתקשוב בהוראה ,קרי התרומה לתלמידים ,תלויה באופן השימוש בתקשוב ,במידת
מיומנותם של המורים בהפעלת פרקטיקה זו וביכולתם לשלב בין תקשוב לבין תהליכי
ההוראה ,בשיתוף פעולה עם מורים אחרים ,בתחושת המסוגלות העצמית של מורים,
בתפיסתם את ההוראה ,ובמידה פחותה גם בזמינות של תוכנות לימודיות ותשתיות בית
ספריות .
עודנרשמהעלייהממוצעתשלכ 10%-ביישוםפרקטיקותהמקדמותהוראהברורהומובנת
לתלמידים (תרשים  .)28מתוך פרקטיקות אלו נרשמה עלייה גדולה של  21%ביישום
הפרקטיקה 'מתן משימות מחיי היומיום כדי להדגים כיצד הידע החדש שימושי' ,ועלייה
מתונה יותר של כ 5%-ביישום הפרקטיקה 'תרגול משימות דומות עד שהמורה בטוח שכל
התלמידים הבינו את החומר' .עלייה של כ 5%-נרשמה גם בפעילות המתקדמת 'מתן
פרויקטיםשנדרשלפחותשבועכדילהשלימם'. 
במבטבין-לאומי(תרשים ,)28עלייהביישוםפרקטיקותהמקדמותהוראהברורהלתלמידים
נרשמה ב 14-מדינות .העלייה המרשימה ביותר נצפתה בקוריאה (עלייה של ,)23%
בפורטוגל( )14%וברומניה( .)11%בשלושמדינות אלו,לצד בולגריה,נרשמה גם העלייה
החדהביותרבפעילותהמתקדמת'מתןפרויקטיםשנדרשלפחותשבועכדילהשלימם' .
תרשים  :28שינוי בין מחזורי מחקר טאליס ביישום פרקטיקות התורמות לבהירות
ההוראה בתדירות גבוהה – כלל המדינות

הערה :מוצגיםרקנתוניהןשלמדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים.רקכאשרהשינויביןמחזוריהמחקר
מובהקסטטיסטיתמוצגהפערהמספרי.הערךהמחושבבעבורכלמחזורמחקרהואממוצעשלשלושפרקטיקותהתורמות
להוראהברורהומובנת,שעליהןנשאלוהמוריםבשנימחזוריהמחקר:'מתןמשימותמחייהיומיוםכדילהדגישכיצדהידע
החדששימושי','הצגתסיכוםשלהחומרשנלמדלאחרונה'ו'תרגולמשימותדומותעדשבטוחשכלהתלמידיםמבינים' .
מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.2.2

38

הממצאיםהללומבוססיםעלמחקר.PISAלפירוטראועמוד58בדוחהבין-לאומי.
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בבחינתשיעוריהמוריםהמיישמיםאתהפרקטיקות שלעיל,בפילוחלפי ותקבהוראה,נמצא
כיעלפירובשיעוריהדיווחדומיםביןמוריםבראשיתדרכםלמורים הוותיקים,למעטחלק
מפרקטיקותניהול הכיתה המיושמות יותרעל ידימוריםותיקים בהשוואה למוריםבראשית
דרכם ('הצבתמטרותבתחילתההוראה': 82%לעומת,68%בהתאמה; 'הסברמהמצפים
שהתלמידים ילמדו':88%לעומת,77%בהתאמה)וכןפרקטיקהלקידוםלמידהמשמעותית
('מתן משימות המצריכות חשיבה ביקורתית' : 50%לעומת  ,44%בהתאמה) ,וזאת לעומת
פרקטיקה לניהול כיתה שמיושמת יותר על ידי מורים בראשית דרכם בהשוואה למורים
הוותיקים ('הרגעה של תלמידים מפריעים בשיעור' : 83%לעומת  ,75%בהתאמה) .שאר
הפרקטיקות מיושמות בתדירות גבוהה על ידי שיעורים דומים יחסית של מורים בראשית
דרכם ושל מורים ותיקים ,ובכלל זה פרקטיקות המאפשרות לתלמידים להשתמש בתקשוב
כשהםמכיניםפרויקטים/עבודותבכיתה(50%לעומת,52%בהתאמה) .
מבט-על :קשר בין מדדי איכות לתהליך ההוראה לבין מאפייני הכיתה ומאפייני המורים
מוריםנוטיםלהתאיםאתההוראהשלהםלמאפייניםולצרכיםשלתלמידיהם.במחקרטאליס
נקבעו שלושה מדדי איכות עיקריים לתהליכי הוראה :חלק השיעור המוקדש להוראה
וללמידה ,פרקטיקות קונסטרוקטיביסטיות המעודדות ומקדמות למידה משמעותית והבניה
שלידע,וכןתחושתחוללותעצמית.כדיללמודאילוגורמיםקשוריםלשונותביןמוריםבכל
אחד מממדי האיכות הללו (משתנים מוסברים/תלויים) נבחנו מספר מאפיינים כיתתיים
ומאפיינירקעשלמוריםשיכוליםלהסבירשונותזו(משתניםמסבירים/בלתיתלויים). 
מאפיינים כיתתיים – במדינות רבות ,ובכללןישראל ,נמצאקשרשליליביןשיעורהתלמידים
התת-משיגיםמבחינהלימודית(לתפיסתמוריהם) וביןשלושתמדדיהאיכות,וקשרחיובי בין
שיעור התלמידים המחוננים והתלמידים עם צרכים מיוחדים ובין מרבית מדדי האיכות .כך,
ככלשגבוהיותרשיעורםשלתלמידיםתת-משיגיםמבחינהלימודית ,חלקהשיעורהמוקדש
להוראהוללמידהקטןיותר,תדירותהיישוםשלפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותיתנמוכה
יותר ותחושת החוללות העצמית של המורים קטנה יותר .לעומת זאת ,ככל שגבוה יותר
שיעורםהתלמידיםהמחונניםבכיתהושלהתלמידיםעםצרכיםמיוחדים,כךגבוהותיותרגם
התדירותשליישוםפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותיתוגם תחושתהחוללותהעצמיתשל
המורים (אךלאנמצאקשרעםחלקהשיעורהמוקדשלהוראהולמידה).לפחותבכלהנוגע
לתלמידים תת-משיגים ומחוננים ,ככל שמורים תופסים את התלמידים כמי שקל ללמדם
וכבעלייכולתלימודיתגבוההיותר,כךהםמקדישיםזמן רב יותרלהוראהובעיקר מיישמים
פרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותית,וחשיםבטוחיםיותרביכולתםללמד. 
לצדהרכבהתלמידיםבכיתהנמצאגםקשרמורכבביןגודלהכיתהלביןמדדיהאיכות:קשר
שלילי עם חלק השיעור הממוצע המוקדש הלכה למעשה להוראה וללמידה ,לעומת קשר
חיוביעם תדירותהיישוםשלפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותית .לאנמצאקשרמובהק
ביןגודלה כיתהוביןתחושתהחוללותהעצמיתשלהמורים.משמעותהדבר היא שככלשיש
בכיתה תלמידים רבים יותר ,אומנם פחות זמן מוקדש להוראה וללמידה ,אך לפי דיווחי
המורים תדירותןשל הפעלתפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותית אינה פוחתת,אף לאאם
שולבו בכיתה יותר תלמידים עם צרכים מיוחדים .ממצאים אלו מפתיעים ומצריכים המשך
מחקרכדילעמודעלשורשיהם.
מאפייני מורים – נמצא קשרחיוביביןהוותקשלהמורהבהוראהוביןחלקהשיעורהמוקדש
להוראהוללמידהוכןלתחושתחוללותעצמית.מוריםותיקים,גםלאחרבקרהעלמשתנים
הנוגעים לגודל הכיתה ולהרכבה ,מדווחים על תחושת חוללות עצמית גבוהה יותר ועל
הקדשתזמןרביותרלהוראהוללמידה.כמוכן נמצאשרקמדדהאיכותהאחרון– תחושת
חוללות עצמית – קשור גם להיקף המשרה :ככל שהיקףמשרתו של המורה גדול יותר ,כך

68

תחושתהחוללותהעצמית שלו גבוההיותר 39.במדינותרבות,אךלאבישראל,מורותנוטות
לדווחעלתחושתחוללותעצמיתגבוההיותרבהשוואהלמורים.רקביפןנרשםקשרהפוך .
 .9.2פרקטיקות הערכה
לצדשימושמושכלואפקטיביבפרקטיקותההוראה,עלהמוריםלספקלתלמידיהםמשוב–
במהלךתהליךהלמידהעלתהליךהלמידה(הערכהמעצבת)ובסופושלתהליךהלמידהעל
תוצריו(הערכהמסכמת).למתןמשובבונההשלכותחיוביותעלתהליכיהלמידהוההוראה. 
במחקר טאליס נשאלו המורים באיזו תדירות הם משתמשים בשיטות שונות להערכת
הלמידהשלהתלמידים 40.בישראלהשימושבשלושמתוך ארבעפרקטיקותההערכהדומה
(תרשים ,)29כךששנישלישים( 66%עד)69%מןהמוריםדיווחועל'שימושתדירבדרכי
הערכה משלהם' 41,על 'מתן משוב בכתב על עבודות התלמידים בנוסף לציון' ,ועל 'צפייה
בתלמידים בעודם עובדים על משימה ומתן משוב מיידי' .פחות משליש מהמורים בישראל
דיווחושהם'מאפשריםלתלמידיהםלהעריךאתההתקדמותשלהםבעצמם'(.)29% 
תרשים  :29שיעורי המורים שדיווחו כי הם מיישמים בתדירות גבוהה את פרקטיקות
ההערכה

מקור למידע,OECD (2019) :טבלה I.2.6

בממוצע מדינות ה OECD-נמצא שכמעט  80%מן המורים דיווחו כיבאופן תדירהם 'צופים
בתלמידיםבעודםעובדיםעלמשימהונותניםלהםמשובמיידי' וכןעלשימושתדירב'דרכי
הערכה משלהם' .אומנם הפרקטיקה של 'מתן משוב בכתב על עבודת התלמידים בנוסף
לציון' שכיחה יותר בישראל מבמדינות ה OECD-( 69%לעומת  ,58%בהתאמה) ,אך יתר
פרקטיקותההערכהנפוצותפחותבישראל,בכ 10%-עדכ 15%-בקירוב .קיימתשונותרבה
בין מדינות בתדירות השימוש בפרקטיקות הערכה .על פי רוב במדינות אמריקה הלטינית
ובמדינות דוברות אנגלית ,שיעורי המורים המדווחים על שימוש תדיר בפרקטיקות הערכה
גבוהיםיותר,ואילובשארהמדינות,ובעיקרבמדינותמזרחאסיהוברוסיה(שבולטותלטובה
בהישגיתלמידיהןבמבחניהישגיםבין-לאומיים),יישומןשלפרקטיקותהערכהנפוץפחות .
במבט פנים-ישראלי (לוח  )36נמצא שמורים בבתי ספר דוברי ערבית דיווחו בשיעורים
גבוהיםיותרמעמיתיהםבבתיהספרדובריעבריתעליישוםפרקטיקותההערכהבתדירות
גבוהה.הדברבולטבעיקרבשיעוריהדיווחעל 'צפייהבתלמידיםכשהםעובדיםומתןמשוב
39

 נמצאגםקשרשליליעםגילהמורים,אךמאפייןזהשלמוריםעלפירובלאהיהחלקמןהמשתניםשנשמרו
מבוקריםבמודליםבמחקר.
40
 יש לזכור שבשאלון לא נכללו כלי הערכה שחלקם נפוצים בישראל ,דוגמת מבחני מדף ,מאגרי משימות
הערכהמתוקשבות,מבחניהמיצ"בהפנימיועוד .
41
נדרשת  זהירות בפירושהנתוניםשלפרקטיקתהערכהזו,שכןהיאנתונה למנעדרחבשל פרשנויות.כך,
מורהמסויםיכולפרש"דרךהערכהמשלי"כמבחןשפיתחבעצמו,אחריפרשכהתאמהשעשהלמבחןמדף
קייםאושימושבחלקממנו,ומורהנוסףיפרשכשימושבכליהערכהשאחריםפיתחואךלפירצףשהמורה
קבעלפיתפיסתו .
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מיידי' ( 81%לעומת  ,60%בהתאמה) ,ובמידה פחותה מכך על 'מתן אפשרות לתלמידים
להעריךאתהתקדמותם' ( 38%לעומת,26%בהתאמה)ועל'שימושבכליםובדרכיהערכה
משלהמורה'(74%לעומת,67%בהתאמה) .
לוח  :36שיעורי המורים שדיווחו כי הם מיישמים בתדירות גבוהה את פרקטיקות
ההערכה
פרקטיקות הערכה
אני נותן משוב בכתב על עבודת התלמידים ,בנוסף
לציון
אני משתמש בכלים ובדרכי הערכה משֶ לי
אני צופה בתלמידים כשהם עובדים על משימה ונותן
להם משוב מי ָדי
אני מאפשר לתלמידים להעריך את ההתקדמות
שלהם בעצמם

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

69%

58%

69%

68%

69%

77%

67%

74%

66%

79%

60%

81%

29%

41%

26%

38%

בהשוואהלמחזורהמחקרהקודםנרשמהעלייהבשיעוריהמוריםהמדווחיםעלשימושתדיר
בשלוש מתוך ארבע פרקטיקות ההערכה (תרשים  .)30השינוי הניכר ביותר נוגע ל'שימוש
בכליםובדרכיהערכההייחודיםלמורה' (מ51%-ב2013-ל69%-ב.)2018-שינוייםמתונים
יותר נרשמו ב'הערכה המאפשרת לתלמידים להעריך את ההתקדמות שלהם בעצמם' (מ-
 24%ל,29%-בהתאמה)וב'מתןמשובבכתבעלעבודותהתלמידיםבנוסףלציון' (מ65%-
ל,69%-בהתאמה).
תרשים  :30שינוי בין מחזורי מחקר טאליס ביישום פרקטיקות הערכה בתדירות גבוהה –
בישראל
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במבטבין-לאומי(תרשים )31נראהכיב,2018-בהשוואהל,2013-יותרמוריםמדווחיםעל
שימוש תדיר בפרקטיקות הערכה ,וזאת בחלק ניכר מן המדינות .הדבר נכון בעיקר בנוגע
לפרקטיקות 'משתמש בכלים ודרכי הערכה משלי' (ב 22-מדינות נרשמה עלייה בשיעור
המוריםשדיווחועלשימושתדירבפרקטיקהזו) 42ו'מתןמשובבכתבעלעבודתהתלמידים,
בנוסףלציון'(עלייהב 19-מדינות),ואילובפרקטיקההאחרתהמערבתמתןמשוב– 'צפייה
בתלמידיםכשהםעובדיםעלמשימהומתןמשובמיידי'–נרשמהדווקאמגמהמעורבתיותר
(עלייה ב 7-מדינות לצד ירידה ב 8-מדינות) .מגמה מעורבת נרשמה גם ביישום תדיר של
הפרקטיקה 'מאפשר לתלמידים להעריך את ההתקדמות שלהם בעצמם' (ב 10-מדינות
נרשמה עלייה ,ב 7-מדינות נרשמה ירידה) .שתי הפרקטיקות האחרונות ,שנרשמה בהן
מגמהמעורבת,הןבעיקרןפרקטיקותהערכהמעצבת.

42

חשובלהדגישכיבמחזורהמחקרהנוכחינשאלומוריםעלתדירות"שימושבכליםובדרכיהערכהמשלי",
ואילובמחזורהמחקרהקודםהםנשאלועלתדירות"פיתוחכליםודרכיהערכהמשליושימושבהם" .
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תרשים  :31שינוי בין מחזורי מחקר טאליס ביישום פרקטיקות הערכה הכוללות משוב
בתדירות גבוהה – כלל המדינות
צפייה בתלמידים כשהם עובדים על משימה
ומתן משוב מידי
100 %
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מתן משוב בכתב על עבודת התלמידים ,בנוסף
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מכלול הממצאים הללו מעידים כי בעולם יש מגמה כללית של עלייה בשימוש תדיר בחלק
מפרקטיקות ההערכה בקרב מורים בכיתות ז'-ט' ,ובפרט בפרקטיקות הכוללות כלים ודרכי
הערכה של המורה לצד מתן משוב בכיתה .לעומת זאת יש מגמה מעורבת בכל הנוגע
לשימוש במתן משוב מיידי המבוסס על צפייה בתלמידים או מתן אפשרות לתלמידים
להערכה עצמית .ממצאים אלו משלימים את המגמה המסתמנת ממחקר  :TIMSSבמהלך
השנים  1995עד  2007נצפתה בקרב מורים לתלמידי כיתות ח' עלייה קלה בשימוש
בפרקטיקותהערכה,ובעיקרשימושבמבחנים .
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 .10פיתוח מקצועי
פיתוח מקצועי  הוא מרכיב חיוני בקריירה של מורים ומנהלים ,ויש בו להבטיח כי לצוות
החינוכי והניהולי עומדים הידע העדכני ,המיומנויות ,המומחיות ,הכישורים והמאפיינים
הייחודים הנדרשים למילוי תפקידם .הפיתוח המקצועי משפיע על עמדותיהם ,נטיותיהם
ותפיסותיהם המקצועיות של מורים ,תחושות המסוגלות ושביעות הרצון שלהם ,ויש בו כדי
למנוע שחיקה ונשירה .כנגזר מכל אלו לפיתוח המקצועי יש גם השפעה מתונה על הישגי
התלמידים  .לפיכך ,מערכות חינוך שואפות לספק למורים ולמנהלים הזדמנויות לפיתוח
מקצועי ,ובכך להשפיע במידה רבה על אפקטיביות ההוראה וטיב הניהול .לאלה חשיבות
רבה בעת הנוכחית לנוכח האתגרים הכרוכים בהקניית מיומנויות וכישורים שיכינו את
התלמידיםלחברהשמשנהבמהירותאתפניהואתצרכיה.אפשר לראותבפעילויותלפיתוח
מקצועי שלבנוסףעלרצףשתחילתובהכשרתמוריםטרםכניסתםלמקצוע,דרךהתמחות
עםהכניסהלמקצוע,והמשכובמגווןפעילויותלפיתוחמקצועי – רשמיותולארשמיותכאחד
– העוסקותבמגווןתכניםומשימותהנוגעיםלתפקידהמורהוהמנהל.בבסיסמחקרטאליס
ניצבת הגישה הרואה במורים ובמנהלים "לומדים לאורך החיים" .לאורך הקריירה שלהם
צורכיהם המקצועיים משתנים – בעקבות שינויים במדיניות ובתוכניות לימודים ,בהגדרת
תפקיד,במסגרתהחינוכית,בניסיוןהנצברוכיוצאבזה–ועליהםלזהותולאתראתהמסגרות
והפעילויות שיאפשרו להם להתפתח מבחינה מקצועית ולקבל מענה לצרכים אלו .פעילויות
לפיתוחמקצועי המתקיימותביןכותליביתהספרעשויותלתרוםליצירתתרבותשלפיתוח
מקצועי וחזוןמשותףללמידהבקרבצוותההוראהוהניהול.עלמנהליםלארקלספקלצוות
הזדמנויות ומסגרות לפיתוח מקצועי ,אלא גם להשתתף בפעילויות אלו .עוד חשוב לציין כי
פעילויות לפיתוח מקצועי ניצבות בליבן של רפורמות חינוכיות מצליחות ,ובאופן כללי הן
שכיחות במערכות חינוך שהישגיהן גבוהים 43.אך טבעי הוא אפוא שהשתתפות בפעילויות
לפיתוח מקצועי נקבעה כמדד של מטרות פיתוח בר-קיימא מטעם האו"ם ,והיא עדות
לרלוונטיותהגוברתולחשיבותשלפיתוחמקצועימתמשךלתפקודהמוריםולהתפתחותם 44.
מעבר למידת ההשתתפות של הצוות החינוכי בפעילויות מסוגים שונים לפיתוח מקצועי,
ובחינהשלהתכנים הנפוציםבפעילויות אלולנוכח הצורךשהמורים מביעים בפיתוח מקצועי
בתכניםשונים ,תלויהועומדתשאלתהמאפייניםשלפעילויותמשמעותיותלפיתוחמקצועי.
כמו כן יש חשיבות לאפיון החסמים שעומדים כמכשלה בפני השתתפות מורים בפעילויות
אלו,ומנגדהפעולותשנעשותלעידודההשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי .
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 .10.1פיתוח מקצועי בקרב מורים
השתתפות בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי
כ 96%-מהמוריםבכיתותז'-ט'בישראלהשתתפובפעילויותלפיתוחמקצועי בשנה שקדמה
למועדהמחקר (לוח  45.)37שיעורזהדומהלשיעורהממוצעבמדינותה OECD-(,)94%ולא
נרשם הבדל של ממש בין מגזרי השפה .שיעורים גבוהים במיוחד (כ )99%-נרשמו
באלברטה (קנדה) ,אוסטרליה ,אוסטריה ,שנגחאי (סין) ,ליטא ולטביה ,ואילו בצ'ילה וברזל
(,)87%בערבהסעודית()86%ובצרפת()83%נרשמושיעוריםנמוכים,באופןיחסיכמובן
(תרשים .)32 
לוח  :37שיעורי המורים שהשתתפו בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי
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תרשים  :32שיעורי המורים שהשתתפו בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי – כלל המדינות

מקור למידע,OECD (2019) :תרשיםI.5.1 

שיעורים גבוהים אלו מעידים כי השתתפות תדירה בפעילויות לפיתוח מקצועי היא מרכיב
אינטגרלי במסלול המקצועי ובקריירה של מורים .למעשה ,במדינות רבות השתתפות
בפעילויותלפיתוחמקצועי היא מרכיבחובהבמסלולהמקצועיובקריירהשלמורים (תרשים
 .)33עיגון ההשתתפות של מורים בפעילויות לפיתוח מקצועי במדיניות מערכת החינוך
מבטיחכילכלמורהתהיההזדמנותלכך,אםכדרישתחובהלשםהישארותבמקצוע(ב15-
מדינות) ואם כתנאי לקידום או להעלאה בשכר (ב 10-מדינות ,בכללן ישראל) ,ואם גם וגם
(ב 2-מדינות :ליטא וקזחסטן) .עם זאת ,מדיניות מחייבת בנושא מעידה על גישה ריכוזית,
המאפשרת שיקול דעת מועט בלבד למורה ,לא בנוגע להשתתפות בפעילויות אלא בנוגע
לסוגהפעילותולנושאהפעילות,בהתאםלהעדפותולצרכיםשלהם.ועדיין,עיגוןההשתתפות
במדיניות איננו הכלי היחיד להבטחת השתתפות מורים בפעילויות לפיתוח מקצועי .כך,
בסינגפורובהולנדנרשמושיעוריהשתתפותגבוהיםבפעילויותלפיתוחמקצועי,אףשאיןבהן
דרישה שכזו מן המורים המעוגנת במדיניות משרדי החינוך .בסינגפור ,לדוגמה ,פעילות זו
45

המורים(והמנהלים)נשאלועלאודותהשתתפותםבפעילותלפיתוחמקצועיבשנהשקדמהלהעברתהסקר.
השיעורהמוצגמתייחסלמוריםשציינולפחותאחתמתוך10אפשרויותשלפעילויותלפיתוחמקצועי .
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מושרשת בחזון הבית ספרי להכשרה מקצועית ובעשייה היום-יומית בבית הספר ,כך
שלמורים מוקצות בכל שנה  100שעות להכשרה ,לפיתוח מקצועי ולהשתתפות ברשתות
וקהילותשלמורים,בהתאםלשיקולדעתם. 
תרשים  :33דרישה להשתתפות מורים בפעילויות לפיתוח מקצועי בבתי ספר ציבוריים
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מקור למידע,OECD (2019) :תרשיםI.5.2,מבוססעלנתוניםשנאספובמחקרPISAלשנת 2015

השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי – לפי מאפייני בית הספר והמורים
עולההשאלה האם ישהבדליםבשיעוריההשתתפות שלמוריםבפעילויותלפיתוח מקצועי
כאשרבוחניםאתמאפייניביתהספרשהםמשתייכים אליו,ובעיקר אתמאפייניהרקעשל
התלמידים בבית הספר .מתן הזדמנויות שוות לפיתוח מקצועי של מורים בבתי ספר שונים
חיוני כדי להבטיח נגישות שוויונית להוראה איכותית לתלמידים מרקעים שונים 46.היבט
משלים לכך הוא האפשרות לפיתוח מקצועי שאיננו מותנה בפרופיל של המורים ובמאפייני
הרקעשלהם(גיל,מגדר,ותק)אומושפעמהם .
כאמור ,כמעט כל המורים בישראל משתתפים בפעילויות לפיתוח מקצועי ,גם אם נרשמו
לעיתים פערים קטנים מאוד אך מובהקים בין בתי ספר בשיעורי ההשתתפות בפעילויות
לפיתוחמקצועי.כךבישראלמוריםבבתיספרעתיריתלמידיםמרקעחברתי-כלכלימוחלש
(יותר מ )30%-נוטים להשתתף בפעילויות לפיתוח מקצועי מעט יותר מעמיתיהם (97%
לעומת  95%בבתי ספר שבהם שיעור התלמידים מרקע מוחלש עומד על פחות מ.)30%-
לעומתזאתלאנמצאהבדלבשיעוריההשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועיביןמוריםבבתי
הספר הנבדלים בשיעור תלמידים מהגרים/עולים או תלמידים עם צרכים מיוחדים ,או לפי
גודלהיישובשביתהספר משויך אליו.גםבממוצעמדינותה OECD-לאנמצאוהבדליםשל
ממש בשיעורי ההשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי בין בתי ספר הנבדלים במאפייני
הרקע של תלמידיהם .משמעותהדבר היא שהבדלים במאפייני בית הספר,מבחינת הרכב
תלמידיהם,אינםמהוויםחסםבפניהשתתפותמוריםבפעילויותלפיתוחמקצועי .לצדזאת,
מן הראוי לציין כי שיעורי השתתפות גבוהים יותר של מורים בבתי ספר עתירי תלמידים
מרקעחברתי-כלכלימוחלשנרשמוגםבצ'ילה(פערשל)9%וביפן(פערשלכ,)6%-וכמוכן
נרשמושיעוריהשתתפותגבוהיםיותרבבתיספרעתיריתלמידיםעםצרכיםמיוחדים(פער
גדולמ)10%-בברזיל,צ'ילה,בולגריהופורטוגל(פערשלכ 4%-עדכ.)5%-בבתיספראלו
המוריםמתמודדיםעםאתגריהוראהרביםוניכריםיותר,מהשיכוללדחוףמוריםלהשתתף
בהדרכותנוספות .
בבחינתמאפייניהרקעשלהמורים,בישראלנמצאכישיעורהמשתתפיםבפעילויותלפיתוח
מקצועי גבוה מעט יותר בקרב מורים ותיקים ( )97%בהשוואה למורים בראשית דרכם
( .)94%לא נמצא הבדל מובהק בשיעורי ההשתתפות בפילוח לפי מגדר וגיל .ככלל ,גם
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במרביתמדינותהOECD-לאנמצאוהבדליםניכריםבשיעוריההשתתפותבפעילויותלפיתוח
מקצועי בפילוח לפי מאפייני הרקע של המורים .בממוצע מדינות ה OECD-אומנם נמצאו
פערים ,אךאלובעיקרםשוליים.רקב 6-מדינות,מלבדישראל ,נמצאששיעוריההשתתפות
גבוהיםיותרבקרבמוריםותיקיםבהשוואהלמוריםבראשיתדרכם(פעריםשלכ7%-נרשמו
באיטליה וברומניה); רקב 7-מדינותנמצאששיעורי ההשתתפותנמוכים יותר בקרבמורים
שגילם 50שניםויותרבהשוואהלמוריםשגילם פחותמ 30-שנים(פערשלכ 9%-במקסיקו
וכ 7%-בצרפת) ,וכן ב 10-מדינות נמצא ששיעורי ההשתתפות גבוהים יותר בקרב מורות
בהשוואהלמורים(פערשלכ13%-בגאורגיהושלכ9%-בבואנוסאיירס(ארגנטינה)) .
מבט-על :הקשר בין המוטיבציה להיות מורה ובין השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי
מאפיין חשוב של מורים ,העשוי לשמש זרז להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ,הוא
המניע שלהם לעסוק בהוראה .מערכות חינוך נוטות לעודד מורים להשתתף בפעילויות
לפיתוח מקצועי  תוך הענקת תמריצים בדמות קידום ,העלאת שכר ,גמולים וכיוצא בזה,
שאפשרלראותבהםסוגשלמוטיבציה"חיצונית".מחקריעברמלמדיםכישימושבתמריצים
מעין אלו עלול להוביל דווקא לירידה בהשתתפות ,שכן הם עלולים לפגוע במוטיבציה
"הפנימית" של המורים ,ובעיקר בצורך שלהם בתחושת שייכות ,כשירות ואוטונומיה .בה
בעת,ההנעהלהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי נשענתלארקעלשיקוליםתועלתניים,
אלאגםעלרצוןאמיתישלהמורהבפיתוחמקצועי ובשיפורההוראהכדילסייעלתלמידים,
לקהילהולחברהכולה .
במחקר טאליס ניסו לעמוד על קשר בין המוטיבציה להיות מורה ,קרי השיקולים שבבסיס
ההחלטה להיות מורה (משתנה מסביר/בלתי תלוי) ,לבין השתתפות בפעילויות לפיתוח
מקצועי (משתנה מוסבר/תלוי) ,תוך בקרה על מאפייני רקע של מורים (כגון מגדר ,ותק
בהוראה והיקףמשרה).כיווןשמןהספרותידועשפיתוחמקצועי אפקטיבייותרכאשרמורים
משתתפים במגוון רחב יותר של פעילויות ,המדד שנבדק הוא מספר הפעילויות לפיתוח
מקצועי שהמורה השתתף בהן בשנה שקדמה לסקר .כמתואר בתת-פרק  ,5.2השיקולים
נחלקולשיקולים"חברתיים"(למשל:הוראהמאפשרתלהשפיעעלהתפתחותילדיםואנשים
צעירים ,לתרום לחברה ולקדם תלמידים משכבות חברתיות מוחלשות – שיקולים שאפשר
לראות בהם עדות למוטיבציה פנימית) ולשיקולים "אישיים"(למשל:הוראה מספקת ביטחון
תעסוקתי ,הכנסה הולמת ,לוח זמנים גמיש ועוד – שיקולים שאפשר לראות בהם עדות
למוטיבציה חיצונית) .בישראל וכמעט בכל המדינות שהשתתפו במחקר (חוץ מערב
הסעודית ,דרום אפריקה ואלברטה (קנדה)) ,מורים שהשיקולים החברתיים עמדו בבסיס
החלטתםלהצטרףלמקצוענטולהשתתףביותרפעילויותלפיתוחמקצועי,וזאתגםלאחר
שמּושתת ביקורת על משתני רקע של מורים שמוחזקים קבוע.לעומתזאת ,רק בכרבע מן
המדינות נמצא קשר בין מורים שהשיקולים האישיים עמדו בבסיס החלטתם להצטרף
למקצוע לבין השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ,ללא מגמה אחידה :ב 7-מדינות נמצא
קשרשלילי וב 6-מדינות(ובהןגםישראל)נמצאקשרחיובי(אףכיבכל 6המדינותהאלה
עוצמתהקשרנמוכהיותרמהקשרעםשיקולים"חברתיים").מכאןאפשרללמודעלחשיבות
השיקולים ה"חברתיים" להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ,והיותם מוטיב עליו עשויים
להישעןמנהליבתיספר(בטיפוחמוטיבציהזו)ו רשויותהחינוךוהמוסדותהמציעיםפעילויות
כאלה(מתןתגמוליםשישמשוגורמימשיכה) .
סוגי הפעילויות לפיתוח מקצועי
במחקר טאליס נשאלו המורים על השתתפותם במגוון סוגים של פעילויות לפיתוח מקצועי.
עם פעילויות אלו אפשר למנות פעילויות רשמיות מובנות (כנסים וימי עיון ,השתלמויות
וקורסים,תוכניות  הסמכהפורמליות)ופעילויותלארשמיות(השתתפותבקהילותמקצועיות,
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הדרכהשלעמיתיםוצפייהבהם,קריאתספרותמקצועית) .חלקןתורמותבעיקרלמיומנויות
התלויות בתוכן (סמינרים ,קריאת ספרות מקצועית) ,וחלקן מקדמות מיומנויות חברתיות
ושיתוף (הדרכה של עמיתים ,קהילות מקצועיות) .השתתפות במגוון פעילויות בעלות
מאפייניםשוניםעשויהלתרוםלפרופילשלםיותרשלמוריםומנהלים. 
בממוצע ,מורים בישראל דיווחו על השתתפות ב 4.5-סוגים שונים של פעילויות לפיתוח
מקצועי בשנה שקדמה להעברת הסקר .ממוצע זה גבוה אך במעט מהממוצע במדינות ה-
 OECD( 4סוגים שונים של פעילויות) .מורים בקזחסטן ,בליטא ,ברוסיה ובשנגחאי (סין)
השתתפו בממוצע בכ 6-סוגים שונים של פעילויות לפיתוח מקצועי ,ואילו מורים בצ'ילה,
בצרפתובפורטוגלהשתתפובממוצעבכ3-סוגיםשלפעילויות. 
לפידיווחיהמורים בישראל,מתוך הפעילויותלפיתוחמקצועי שבהןהשתתפובשנהשקדמה
למועד המחקר (תרשים  34ולוח  ,)38הפעילויות השכיחות ביותר בישראל הן השתתפות
בהשתלמויות/קורסיםפניםאלפנים( 82%מהמוריםדיווחועלכך)וקריאתספרותמקצועית
(,)71%ואילוהפעילויותהשכיחותפחותהןתוכנית הסמכהפורמלית(,)26%סיוריםבבתי
ספר אחרים ( )25%וסיורים בארגונים עסקיים ,בארגונים ציבוריים ,בעמותות או בארגונים
מהמגזר השלישי(.)15%שיעוריההשתתפותבשארהפעילויותלפיתוחמקצועי הםבטווח
הבינייםועומדיםעלכ50%-עד.55%
תרשים  :34שיעורי המורים שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי – לפי סוג הפעילות

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.7

תמונה דומה באופן יחסי נרשמה גם בממוצע מדינות ה ,OECD-מבחינת מדרג הפעילויות
לפיתוח מקצועי על פי מידת השתתפות המורים בהן ,אם כי לרוב שיעורי הדיווח על
השתתפות גבוהים יותר בישראל (תרשים  .)34הדבר ניכר בעיקר בהשתתפות בתוכנית
הסמכה פורמליתכגון לימודיםלקראת תואר( 26%בישראללעומת  15%בממוצע מדינות
ה ,)OECD-בקהילה מקצועית של מורים ( 53%לעומת  ,40%בהתאמה),
ובהשתלמויות/קורסיםמקוונים(52%לעומת,36%בהתאמה).שיעוריהדיווחעלקריאהשל
ספרותמקצועיתועלהשתתפותבסיוריםדומיםבישראלובממוצעמדינותה.OECD- 
קיימים הבדלים בין מדינות בסוגי פעילויות לפיתוח מקצועי שהמורים השתתפו בהן .כך,
לדוגמה,עלהשתתפותבהשתלמויותוקורסיםפניםאלפניםדיווחויותר מ 90%-מהמורים
באוסטריה ,באוסטרליה ,בלטביה ,בסינגפור ,בסלובניה ובליטא ,לעומת רק כמחצית

76

מהמוריםבצרפתוברומניהוכשלישמהמוריםביפן; ועלקריאתספרותמקצועיתדיווחויותר
מ 90%-מהמורים בקרואטיה ,באסטוניה ,בליטא ,ברוסיה ,בשנגחאי (סין) ,בסלובניה
ובווייטנאם ,לעומת פחות ממחצית מהמורים בצ'ילה ,בצרפת ,במלטה ,בערב הסעודית
ובספרדורקכרבעמהמוריםבאיטליה.סוגיפעילויותאלונחשביםמסורתיים,ועיקרהביקורת
המוטחתבהםעוסקתבמקומושל המורהבתהליךהבנייתהידע– פסיביולאפעיל.אומנם
הןנפוצותמאודונמצאויעילותבחיזוקהידעהתוכניהדרושלמורים,אךהןלרובמנותקותמן
ההקשרהביתספריומההוראהבכיתתהלימוד. 
מקובללראותבגישותמעוגנותביתספרגורםשישבכוחו לשלבביןניסיוןבהוראה,הקשר
ביתספריויחסיםביןמוריםעמיתיםכדילשפראתאיכותההוראה .עלהדרכהשלעמיתים
וצפייהבהםו/אוהתבוננותעצמיתכחלקממערךפורמליבביתהספרדיווחוכ 85%-עדכ-
 95%מן המורים באיחוד האמירויות הערביות ,בשנגחאי (סין) ובקזחסטן ,לעומת כ20%-
בלבדואףפחותמקרבהמוריםבצרפת,בספרד,בפינלנדובטורקיה.גםהשתתפותבקהילות
מקצועיות של מורים מעוגנות בעשייה הבית ספרית ,והן לא רק חדשניות ,אלא גם יוצרות
סביבה המעודדת מורים עמיתים ומנהלים לשתף פעולה ,ידע וניסיון ,תוך הבניה משותפת
של ידע וחדשנות פדגוגית וכן הענקת תמיכה המותאמת לצורכי המורים .על השתתפות
בקהילותמקצועיותדיווחוכ75%-מןהמוריםבקזחסטןובווייטנאם,לעומתפחותמ20%-מן
המורים בצ'ילה ובפורטוגל .על אף האמור לעיל ,פעילויות אלו נפוצות פחות יחסית ,בוודאי
בהשוואהלפעילויותהמסורתיותיותר. 
לוח  :38שיעורי המורים שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי – לפי סוג הפעילות
סוג הפעילות לפיתוח מקצועי
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השתלמויות/קורסים פנים אל פנים
קריאת ספרות מקצועית
ימי עיון בנושא חינוך שבהם מורים ,מנהלים ו/או
חוקרים מציגים את המחקר שלהם או דנים בסוגיות
בנושאי חינוך
השתתפות בקהילה מקצועית של מורים
השתלמויות/קורסים מקוונים
הדרכה של עמיתים וצפייה בהם ו/או התבוננות
עצמית ,כחלק ממערך פורמלי של בית הספר
תוכנית הסמכה פורמלית
סיורים בבתי ספר אחרים
סיורים בארגונים עסקיים ,בארגונים ציבוריים,
בעמותות או בארגונים מהמגזר השלישי
אחר

שיעוריההשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי בקרב מוריםבבתיספרדובריערביתדומים
לשיעוריםהמקביליםבבתיספרדובריעבריתאוגבוהיםמהם(לוח  .)38הפעריםהגדולים
ביותר נרשמו בהשתתפות בתוכנית הסמכה פורמלית ובימי עיון (פערים של כ )15%-וכן
בהשתתפותבסיוריםבארגוניםשוניםובהדרכהשלעמיתים(פעריםשלכ.)10%- 
מאפיינים של פעילויות משמעותיות לפיתוח מקצועי
מערכותחינוךברחביהעולםשואפותלזהותאתהמרכיביםוהמאפייניםשלפעילויותלפיתוח
מקצועי שישלהןתרומהשלממשלתהליכיההוראהולתוצריהלמידה.מיקודבמאפייניםאלו
עשוי להגביר את היעילות של פעילויות לפיתוח מקצועי ואף לצמצם עלויות הכרוכות
בפעילויות שאינן אפקטיביות .מחקר טאליס מאפשר לקובעי המדיניות ללמוד על שיעור
המורים אשר דיווחו כי להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי בשנה שקדמה להעברת

77

הסקר הייתה השפעה חיובית על ההוראה שלהם ,ועל מאפייני המפתח של פעילויות
משמעותיות אלו ,לתפיסת המורים .לא זו בלבד אלא שהמחקר אף בוחן קשר בין תפיסת
ההשפעה החיובית של פעילויות לפיתוח מקצועי ובין שלושה מדדי תוצאה של המורים:
תחושתמסוגלות,שביעותרצוןוהפעלהשלפרקטיקותהחיוניותלקידוםלמידהמשמעותית .
כ 80%-מן המורים בישראל ,ללא הבדל ניכר בין מגזרי השפה ,דיווחו כי להשתתפות
בפעילותלפיתוחמקצועיהייתההשפעהחיוביתעלההוראהשלהם,בדומהלשיעורהממוצע
במדינות ה OECD-(לוח  .)39כ 90%-ואף יותר מן המורים באלברטה (קנדה) ,אוסטרליה,
בואנוס איירס (ארגנטינה) ,יפן ,סינגפור וטאיוואן דיווחו על כך ,לעומת כ 70%-בלבד מן
המוריםבבלגיה,בולגריה,צרפת,מלטהודנמרק. 
לוח  :39שיעורי המורים שדיווחו כי להשתתפות בפעילות לפיתוח מקצועי הייתה השפעה
חיובית על ההוראה שלהם
ההיגד
להשתתפות בפעילות לפיתוח
השפעה חיובית על ההוראה
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לפני המורים שציינו כי השתתפו בפעילות משמעותית לפיתוח מקצועי הוצגו  12מאפיינים,
שבספרותהמקצועיתנמצאוקשוריםלפיתוחמקצועי יעילומשמעותי.הללומסווגיםלארבע
קטגוריות או לארבעה היבטיםמרכזיים :מיקודבתוכן,התבססותעללמידה פעילה ושיתוף
פעולה,פעילותממושכתופעילותמעוגנתבביתהספר(תרשים 35ולוח .)40 
בבחינת מאפייני הפעילויות לפיתוח מקצועי שיש להן השפעה חיובית ניכרת על ההוראה
נראה ששיעורים גבוהים מקרב המורים בישראל ציינו מאפיינים הנוגעים למיקוד בתוכן .מן
הספרות המקצועית עולה שמאפיין מרכזי של פעילויות משמעותיות ואפקטיביות לפיתוח
מקצועי הוא היותן ממוקדות בתוכן ,עם קישור לנושא הלימוד ולתוכנית הלימודים ,כך שהן
מאפשרות למורים הבנה טובה יותר של מקצוע הלימוד ,והן עולות בקנה אחד עם הידע
הקודם ועם הניסיון של המורים ,וכן עם צורכיהם וציפיותיהם .לצד אלו נדרש שהפעילות
תהיה מובנית היטב ,כך שתקשר בין הידע (הקודם והחדש) של המורים לבין פרקטיקות
כיתתיות ומדדי תוצאה ניתנים למדידה .המורים בישראל ציינו בעיקר התאמה לצרכיו
האישייםשלהמורהבכלהנוגעלהתפתחותוהמקצועית(,)90%הסתמכותעלידעקודםשל
המורה ( )85%והיות הפעילות מובנית היטב ( ,)84%ופחות מכך מיקוד בתוכן הנחוץ
להוראת המקצוע ( )70%(תרשים  .)35נראה כי התאמה לצורכי ההתפתחות המקצועית
מרכזיתיותרבעיני מוריםבישראללעומתעמיתיהםבמדינותה OECD-( 90%לעומת,78%
בהתאמה) ,וכך גם היות הפעילות מובנית היטב ( 84%לעומת  ,76%בהתאמה) ,ואילו
הסתמכותעלידעקודםדווחהבשיעוריםגבוהיםיותרבמדינותהOECD-(91%לעומת85%
בישראל) .היבטים שלמיקודבתוכן צוינו בשיעורים גבוהיםבמיוחד על ידי מוריםבשנגחאי
(סין),בווייטנאםובדרוםאפריקה,ואילוביפןובבולגריההםצוינובשיעוריםהנמוכיםביותר .
היבטים נוספים של פעילות משמעותית לפיתוח מקצועי נוגעים ללמידה פעילה ולשיתוף
פעולה (תרשים  .)35למידה פעילה היא גישה פדגוגית שבמרכזה הלומד ,אשר ממלא
תפקיד פעיל בהבניה של הידע שלו .מרכיב חיוני בהוראה פעילה הוא שיתוף פעולה בין
עמיתים ולמידה שיתופית .שיתוף פעולה בין עמיתים לומדים נחשב לעיתים קרובות גישה
יעילה וחסכונית לפיתוח מקצועי ,בהשוואה לחלופות כקורסים והשתלמויות ,כיוון שהוא
מאפשרלמידההמבוססתעלרישותלאפורמליבתוךבתי ספר.בישראל,כ 85%-מהמורים
שהשתתפו בפעילויות משמעותיות דיווחו על הזדמנויות ל -(א) יישום ידע ורעיונות בכיתה;
(ב)למידהפעילה; (ג)למידהשיתופית ,ואילו 75%דיווחועלמיקודבחדשנות.חוץמבסעיף
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הראשון ,שיעורי הדיווח בממוצע מדינות ה OECD-נמוכיםבכ .10%-היבטים שלהתבססות
עללמידהפעילהולמידהשיתופיתצוינובשיעוריםגבוהיםבמיוחדעלידימוריםבקולומביה,
באיחוד האמירויות הערביות ,בווייטנאם ובדרום אפריקה ,ואילו ביפן ,בדנמרק ,באיסלנד
ובצ'כיההםצוינובשיעוריםהנמוכיםביותר. 
להיותה של הפעילות ממושכת ומתמשכת חשיבות רבה בעיני מרבית המורים בישראל,
וחשיבותפחותהמזובעיניהמוריםבממוצעמדינותהOECD-(תרשים .)35בישראל,כ80%-
מן המורים ייחסו חשיבות לכך שהפעילות יצרה הזדמנויות לפעילויות המשך ()80%
ושהפעילותהתקיימהלאורךתקופהממושכת(,)77%וזאתלעומתכמחציתמהמוריםבלבד
ואף פחות מכך בממוצע מדינות ה OECD-( 52%ו ,41%-בהתאמה) .למעשה ,ישראל היא
אחת משתי המדינות שבהן צוינו היבטים של פעילות ממושכת בשיעורים גבוהים במיוחד,
לצדוייטנאם,ואילוביפן,בבלגיהובצרפתהיבטיםאלוצוינובשיעוריםהנמוכיםביותר. 
עוד נודעת חשיבות לעיגון הפעילות בבית הספר ,בעיקר לנוכח העובדה שההקשר הבית
ספריומאפייניהרקע של צוותהמוריםמעצבים את הפרקטיקות ואתדרכיההוראהבכיתה
ומשפיעים עליהן .רק כמחצית מהמורים בישראל ייחסו חשיבות לכך שהפעילות התקיימה
בביתספרם( ,)55%ופחותממחציתמהמוריםציינואתהעובדהשהפעילות שהשתתפובה
כללה את מרבית עמיתיהם מבית הספר ( .)42%שיעורים אלו דומים יחסית לשיעורים
המקבילים בממוצע מדינות ה OECD-( 47%ו ,40%-בהתאמה) (תרשים  .)35היבטים של
עיגוןהפעילותבביתהספרצוינובשיעוריםגבוהיםבמיוחדעלידימוריםבאיחודהאמירויות
הערביותובווייטנאם,ואילובאוסטריה,קרואטיהוצרפתהםצוינובשיעוריםהנמוכיםביותר .
תרשים  :35שיעורי המורים שציינו את המאפיינים שלהלן בנוגע לפעילויות פיתוח
מקצועי שיש להן השפעה חיוביות על ההוראה
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חשוב לציין כי דיווחים בשיעורים נמוכים על מאפיין מסוים יכולים לנבוע ממספר סיבות.
האחת,מאפייןזהמוטמע רקבמיעוטהפעילויותלפיתוחמקצועי.השנייה,המאפייןמוטמע
בהיקף נרחב אך  מורים לא מייחסים לו חשיבות כמאפיין מרכזי של פעילות משמעותית או
ככזה שרלוונטי לעובדת היותה של הפעילות משמעותית עבורם .כך או כך ,מן הממצאים
עולה בבירור כי הן בישראל והן במדינות ה OECD-שיעורים גבוהים מקרב המורים ציינו
היבטיםשלמיקודבתוכן,התבססותעללמידהמשמעותיתושיתוףפעולה,ושיעוריםנמוכים
יותרמקרבה מוריםציינוהיבטיםהנוגעיםלעיגוןהפעילותבביתהספרכהיבטיםמרכזייםשל
פעילויותשישלהןהשפעהחיוביתעליהם.היבטיםהנוגעיםלמשךהפעילותצוינובעיקרעל
ידימוריםבישראל,והרבהפחותמכךעלידימוריםבממוצעמדינותה .OECD-
שיעוריהמוריםשציינואתהמאפייניםהשוניםשלפעילותמשמעותיתגבוהיםמעטיותר,על
פי רוב ,בבתי ספר דוברי ערבית בהשוואה לבתי ספר דוברי עברית (לוח  .)40הפערים
הגדוליםביותרניכרובמאפייניםהנוגעיםלמיקוםההשתלמותבביתהספרשבומלמדיםלצד
העמיתים .שיעוריהדיווחבקרבמוריםבבתיספרדובריעבריתדומיםלשיעוריםהמקבילים
בממוצעה,OECD-ואילובבתיספרדובריערביתהםגבוהיםיותרבכ.30%-פעריםניכרים
נרשמו גם במאפיינים של מיקוד בחדשנות בהוראה (פער של  ,)17%מיקוד בתוכן הנחוץ
להוראת המקצועות ויצירת הזדמנויות לפעילויות המשך (פער של  9%כל אחד) ,ומתן
הזדמנויותלתרגלוליישםידעורעיונותחדשיםבכיתה(פערשל .)8%
לוח  :40שיעורי המורים שציינו את המאפיינים שלהלן בנוגע לפעילויות פיתוח מקצועי
שיש להן השפעה חיוביות על ההוראה
כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

81%

82%

81%

83%

90%
85%
84%

78%
91%
76%

89%
84%
85%

92%
87%
82%

70%

72%

68%

77%

87%

86%

85%

93%

מתן הזדמנויות ללמידה פעילה

86%

78%

85%

89%

מתן הזדמנויות ללמידה שיתופית

82%

74%

80%

86%

מיקוד בחדשנות בהוראה

75%

65%

70%

87%

יצירת הזדמנויות לפעילויות המשך

80%

52%

77%

86%

התקיימה לאורך תקופה ממושכת

77%

41%

76%

79%

התקיימה בביה"ס שלי

55%

47%

48%

76%

כללה את רוב העמיתים מביה"ס שלי

42%

40%

33%

66%

מאפיין של פעילות פיתוח מקצועי משמעותית

פעילות
מעוגנת
בביה"ס

פעילות
ממושכת
ומתמשכת

פעילות מבוססת
למידה פעילה
ושיתוף פעולה

פעילות
ממוקדת
בתוכן

השפעה חיובית של פעילות לפיתוח מקצועי על
ההוראה
התאמה לצורכי הפיתוח המקצועי האישיים
הסתמכות על הידע הקודם
מובנית היטב
מיקוד בתוכן הנחוץ להוראת המקצועות
שאני מלמד
מתן הזדמנויות לתרגל/ליישם ידע ורעיונות
חדשים בכיתה
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מבט-על :קשר בין השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי לבין תחושת מסוגלות ושביעות
רצון
מממצאימחקרטאליסהקודם( )2013אפשר ללמודשהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי
תורמת לא רקלידע ולכישורים של המורים ,אלא גם לתחושת המסוגלות שלהם ולשביעות
רצונםמעבודתם,ואלובתורםעשוייםלהשפיעעלההתמדהשלהם במקצוע.במחזורמחקר
זה ניסו לעמוד על הקשר בין השתתפות בפעילות משמעותית של פיתוח מקצועי (משתנה
מסביר/בלתי תלוי) לבין שביעות רצון של המורים מהעבודה ותחושת החוללות העצמית
שלהם(משתניםמוסברים/תלויים) ,תוךבקרהעלמאפיינירקעשלהמורים(כגוןמגדר,ותק
בהוראה והיקף משרה) ומאפייני כיתה (גודל כיתה ,שיעור תלמידים תת-משיגים מבחינה
לימודית או תלמידים עם בעיות התנהגותיות) .בישראל ובמרבית המדינות שהשתתפו
במחקר נמצא קשר חיובי בין השתתפות בפעילות משמעותית של פיתוח מקצועי לתחושת
החוללות העצמית (הקשר נמצא ב 46-מדינות מתוך ה 48-שהשתתפו במחקר) ושביעות
הרצון מהעבודה (ב 33-מדינות) .כך ,מורים שהשתתפו בשנה שקדמה למחקר בפעילות
לפיתוחמקצועי שהייתהמשמעותיתלהוראהשלהםבכיתהנוטיםלהיותמרוציםיותרובעלי
תחושת חוללות עצמית גבוהה יותר .אף כי נדרשת זהירות בהסקת מסקנות בדבר קשר
סיבתי,ממצאזהמחזקאתהחשיבותהמיוחסתלהשתתפותבפעילותמשמעותיתשלפיתוח
מקצועילהגברתשביעותהרצוןשלמוריםוחיזוקתחושתהמסוגלותשלהם .
תכנים שנכללו בפעילויות לפיתוח מקצועי
מידעמשווהעלהתכניםבפעילויותלפיתוחמקצועי שהמוריםהשתתפובהןעשוילשפוךאור
לא רק על היצע נושאי הפעילויות לפיתוח מקצועי ,אלא גם על הנושאים שמעסיקים מורים
ושבהםהםבוחריםלהתמקצעולהתפתח.במחקרהתבקשוהמוריםלצייןבנוגעל14-תכנים
שונים אם הם נכללו בפעילויות לפיתוח מקצועי שבהן השתתפו בשנה שקדמה לעריכת
הסקר .תחילהנבחןאתהמידעהעולהמניתוחהשאלההעוסקתבתכניםשנכללובפעילויות
לפיתוחמקצועי,וזאת כדיללמודעלהתכניםהנפוציםיותרונפוציםפחותבישראלובמדינות
השונות .בהמשךהפרקנצליב אתהמידע על נושאי הפיתוח המקצועי עם הנושאים שבהם
יש למורים צורך נוסף בפיתוח מקצועי ,וכן עם תחושת המסוגלות שלהם בכל נושא ומידת
היישום של הנושא בהוראה ,ובכך נשפוך אור על פערים חשובים ועל אפיקים לפעולה
בנושאיםספציפיים. 
בישראל,התכניםהנפוציםביותראשרנכללובפעילויותלפיתוחמקצועי שהמוריםהשתתפו
בהןבמהלךהשנהשקדמהלמחקרנוגעיםישירותלתחוםהדעתשהמוריםמלמדים(תרשים
 36ולוח  ,)41קרי מיקודבהיבטיםשל'ידעהבנה' ו'כישוריםפדגוגיים' בהוראתתחוםהדעת
(כמעט  80%מן המורים דיווחו על כך) .שני נושאים אלו הם גם הנפוצים ביותר בפיתוח
מקצועי בממוצע מדינות ה OECD-(וכך היה גם במחזור המחקר הקודם) ,ובעיקר במדינות
כגוןלטביה,שנגחאי(סין),טאיוואןווייטנאם,שבהןיותרמ90%-מהמוריםדיווחועלכלאחד
מהתכניםהללו.כשנישלישיםמןהמוריםבישראלדיווחוכיבפעילויותלפיתוחמקצועי שבהן
השתתפונכללותכניםהנוגעיםל'דרכיםהערכת תלמידים','מיומנויותתקשובלצורכיהוראה'
ו'ידע והבנה של תוכנית הלימודים' .לעומת זאת ,תכנים הנוגעים לרב-תרבותיות ,כגון
'תקשורת עם אנשים מתרבויות/ממדינות שונות' או 'הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-
לשונית' נכללובפעילויותלפיתוחמקצועי שהשתתפובהןרקכחמישיתמןהמורים,והםגם
התכנים הנפוצים פחות בממוצע מדינות ה OECD-(כ .)20%-במדינות המתמודדות באופן
מסורתי ולאורך זמן עם נושאים של שונות ומגוון באוכלוסייה ,נושאים אלו נפוצים יותר
בפעילותלפיתוחמקצועי(כמחציתמהמוריםבדרוםאפריקהוכשנישלישיםמהמוריםבאיחוד
האמירויות הערביות דיווחו על כך ,ושיעורים גבוהים יחסית נרשמו גם באלברטה (קנדה),
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בניוזילנד,בשנגחאי(סין),בארצותהבריתובווייטנאם).הנושא'הוראהלתלמידיםעםצרכים
מיוחדים' נכללבפעילויותשהשתתפובהןרקכשלישמהמורים בישראל.שארהתכניםנכללו
בפעילויותלפיתוחמקצועישהשתתפובהןשיעוריבינייםשלכ35%-עדכ60%-מןהמורים. 
תרשים  :36התכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי שהמורים השתתפו בהן
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ככלל ,מדרג התכנים על פי שכיחותם בפעילויות לפיתוח מקצועי בישראל דומה למדרג
בממוצעמדינותה ,OECD-ועלפירובלאנרשמופעריםניכריםבשיעוריהמוריםשדיווחועל
הכללת התוכן בפעילות (תרשים  .)36עם זאת אפשר לזהות מספר תכנים שנפוצים יותר
בפעילויותלפיתוחמקצועיבישראל,בהשוואהלממוצעבמדינותה,OECD-ובהם'ניהולוארגון
בביתהספר'( 37%לעומת  ,22%בהתאמה) ,'הוראתכישורילמידה'( 60%לעומת ,48%
בהתאמה),'שיתוףפעולהביןהמוריםלהורים'( 44%לעומת,35%בהתאמה),ו'מיומנויות
תקשוב לצורכי הוראה' ( 69%לעומת  ,60%בהתאמה) .מאידך ,הנושא 'הוראה לתלמידים
עם צרכים מיוחדים' נפוץ פחות בפעילויות לפיתוח מקצועי בישראל ( 33%לעומת ,43%
בהתאמה) .
במבטפנים-ישראליניכרכיעלאףמדרגדומהיחסיתשלהתכניםלפישכיחותםבפעילויות
לפיתוחמקצועי,שיעוריהדיווחעלהכללתהתכניםבפעילויותגבוהיםהרבהיותרבבתיספר
דוברי ערבית (לוח  ,)41בהשוואה לבתי ספר דוברי עברית ,ואפשר לייחס זאת להבדלי
תרבותבדגמיההשבה. 
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לוח  :41התכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי שהמורים השתתפו בהן
תכנים בפעילות לפיתוח מקצועי
ידע והבנה בתחומי הדעת שאני מלמד
כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי הדעת שאני
מלמד
דרכים להערכת תלמידים
מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה
ידע והבנה של תוכנית הלימודים
הוראת כישורי למידה
התנהגות התלמידים וניהול הכיתה
ניתוח מידע מתוך הערכות התלמידים ושימוש בו
שיתוף פעולה בין המורים להורים
הוראה פרטנית
ניהול וארגון בבית הספר
הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים
הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית
תקשורת עם אנשים מתרבויות שונות/ממדינות שונות
אחר

בתי"ס
דוברי
עברית
78%

בתי"ס
דוברי
ערבית
83%
82%
80%
78%
75%
67%
73%
68%
67%
62%
60%
38%
35%
33%
35%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

79%

76%

79%

73%

78%

69%
69%
67%
60%
56%
48%
44%
41%
37%
33%
21%
19%
26%

65%
60%
65%
48%
50%
47%
35%
47%
22%
43%
22%
19%
28%

65%
65%
64%
58%
50%
41%
37%
33%
30%
31%
17%
14%
23%

שינויים לאורך זמן בהשתתפות מורים בפיתוח מקצועי בתכנים שונים ,וכן שינויים בצורך
לפיתוח מקצועי בנושאים שונים ,עשויים לשקף שינויים בתוכניות לימודים ,ברפורמות
חינוכיות ועוד .מחקר טאליסמאפשרלעמודעל שינויים בהשתתפות בפיתוח מקצועי ב11-
(מתוך  )14תכנים ,ועל שינויים בצרכים לפיתוח מקצועי ב 5-תכנים (ראו להלן) .בין מחזור
מחקר  2013ל 2018-(תרשים  ,)37בעבור למעלה ממחצית התכנים שנכללו בפעילויות
לפיתוחמקצועיבהןהשתתפוהמוריםנרשמהבישראלעלייה .
תרשים  :37שינוי בין מחזורי מחקר טאליס בתכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי
שהשתתפו בהן מורים – בישראל
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כך נרשמה בישראלעלייהבשיעורהמוריםשהשתתפובפעילויותלפיתוחמקצועי שכללואת
התכנים 'הוראת כישורי למידה' (עלייה של  ,)16%'דרכים להערכת תלמידים' (,)13%
'התנהגות התלמידים וניהול הכיתה' ( ,)11%'ניהול וארגון בבית הספר' ( ,)9%'מיומנויות
תקשוב לצורכי הוראה' ( ,)9%'כישורים פדגוגיים בהוראת תחום הדעת' ( )5%ו'הוראה
בסביבה רב-תרבותית אורב-לשונית'(.)4%בשיעורי המורים שהשתתפובפעילויות שכללו
את שארהתכניםלאחלשינוישלממש.במבטבין-לאומי,ב 27-מדינות(אויותר)נרשמה
עלייה בשיעורי המורים שהשתתפו בפיתוח מקצועי בתכנים 'דרכים להערכת תלמידים',
'הוראת כישורי למידה' ,'התנהגות תלמידים וניהול כיתה' ו'הוראה לתלמידים עם צרכים
מיוחדים'.גםבעבורשארהנושאיםנרשמועלפירובעליותבשיעוריההשתתפותבחלקלא
מבוטלשלהמדינות,ואילוביותרמ5-מדינותלאנרשמהירידהבשיעוריההשתתפותאףלא
באחדמןהנושאים.
הצורך בפעילויות לפיתוח מקצועי
המוריםנשאלו באיזומידה יש להם כיום צורךבפיתוח מקצועי בכל אחדמןהתכנים הללו.
מידע זה מעניק לקובעי המדיניות ולמעצביה תמונה ממקור ראשון על אודות הצרכים של
המוריםואפיקיהפעולההנדרשיםכדילענות עלצרכיםאלו.להלןשיעוריהמוריםשדיווחוכי
ישלהם"צורךרב"בפיתוחמקצועיבנושאמסוים(מתוךארבעאפשרויותתשובה:"איןליכל
צורך","צורךמועט","צורךבינוני"ו"צורךרב") .
בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-נמצאה תמונה דומה בעיקרה בנוגע לנושאים בצמרת
ובתחתיתשלמדרגהנושאיםשישבהםצורךרבבפיתוחמקצועי(תרשים  .)38
תרשים  :38שיעורי המורים שיש להם כיום צורך רב בפיתוח מקצועי בתחומים שונים

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.21
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שיעורגבוה יחסיתשלמוריםבישראלובממוצעמדינות ה OECD-הביעוצורךרבלהתפתח
בנושאים'מיומנויותתקשובלצורכיהוראה'(29%ו,18%-בהתאמה),'הוראהלתלמידיםעם
צרכיםמיוחדים' ( 25%ו,22%-בהתאמה)ו'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה' ( 22%ו,14%-
בהתאמה).שיעוריםגבוהיםשלמוריםבישראלהביעוצורךרבלהתפתחגםבנושא'הוראת
כישורילמידה' (,)25%ובמדינותה OECD-הובעצורךרבלהתפתחבנושא'הוראהבסביבה
רב-תרבותיתאורב-לשונית'(15%מהמורים).ייתכןשהצורךהרבשלמוריםלפיתוחמקצועי
בנושאיםאלומשקףאתהאתגריםהניצביםלפניהםבדמותהוראהבכיתותשנעשותמגוונות
יותר מבחינת הרכב תלמידיהן ,ודרישה גוברת לעדכון הוראה תוך תיווך ,תרגול והקניית
מיומנויותהמאהה 21-כגוןכישורילמידה,תקשובועוד.לעומתזאת,שיעורנמוךיחסיתשל
מורים בישראל ובממוצע מדינותה OECD-הביעו צורךרבלהתפתח בנושא 'ידע והבנה של
תוכנית הלימודים' ( 13%ו ,8%-בהתאמה) ,וכןבקרבמורי ישראלבנושא 'הוראה פרטנית'
()12%ובקרבמוריםבמדינותהOECD-בנושא'ניהולוארגוןביתהספר'( .)8%
במבט פנים-ישראלי ,על פי רוב נרשמו שיעורים דומים של מורים בשני מגזרי השפה אשר
ציינוצורךרבבפיתוחמקצועי בתחומיםהמוצגיםלהלן (לוח .)42עםזאת,בבתיספרדוברי
עבריתשיעורגבוהיותרשלמוריםהביעוצורךרבבפיתוחמקצועיבנושא'כישוריםפדגוגיים
בהוראתתחוםהדעת' ( 20%לעומת 14%בבתיספרדובריערבית),ואילובבתיספרדוברי
ערביתשיעורגבוהיותרשלמוריםהביעוצורךרבבפיתוחמקצועיבנושאים'הוראהבסביבה
רב-תרבותית או רב-לשונית' ( 23%לעומת  14%בבתי ספר דוברי עברית) ו'תקשורת עם
אנשים מתרבויות שונות או מדינות שונות' ( 22%לעומת  ,13%בהתאמה) .לא זו בלבד
שלמורים בבתי ספר דוברי ערבית יש צורך רב יותר בפיתוח מקצועי בשני נושאים אלו,
בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית ,אלא שהם גם משתתפים יותר בפעילויות
לפיתוח מקצועי בנושאים אלו(לוח  .)41ובכלזאת מסתמןכי קיים מחסורבהיצע פעילויות
לפיתוח מקצועי בתחומים אלו של רב-תרבותיות ,בהשוואה לתחומים אחרים ,שכן על אף
הצורךהגבוה יחסית בפיתוח מקצועי ,שיעוריהמורים שהשתתפובפיתוח מקצועי בנושאים
אלונמוכיםיחסית. 
לוח  :42שיעורי המורים שיש להם כיום צורך רב בפיתוח מקצועי בתחומים שונים
תכנים בהם יש צורך רב בפיתוח מקצועי
מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה
הוראת כישורי למידה (למשל יצירתיות ,חשיבה
ביקורתית ,פתרון בעיות)
הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים
התנהגות התלמידים וניהול הכיתה
ניתוח מידע מתוך הערכות התלמידים ושימוש בו
כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי הדעת שאני
מלמד
דרכים להערכת תלמידים
הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית
שיתוף פעולה בין המורים להורים
ידע והבנה בתחומי הדעת שאני מלמד
תקשורת עם אנשים מתרבויות שונות או ממדינות
שונות
ניהול וארגון בבית הספר
ידע והבנה של תוכנית הלימודים
הוראה פרטנית

כלל
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15%
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12%
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לאזובלבד שקיימיםהבדליםביןמדינותבשיעוריבמוריםשהביעוצורךרבבפיתוחמקצועי
בנושא 'הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים' (פחות מ 10%-מהמורים בארה"ב ובאנגליה
לעומת יותר מ 50%-מהמורים במקסיקו ,בקולומביה ובברזיל) ,אלא שגם קיימים הבדלים
בתוךמדינה בהתאם למאפייני רקע של מורים .כך ,בישראל השיעורים גבוהים יותר בקרב
מוריםשגילםפחות מ 30-שנים( 33%לעומת 18%בלבדבקרבמוריםבני  50שניםויותר.
מגמה דומה נמצאה ב 30-מדינות נוספות) ,ובקרב מוריםבראשית דרכםבמקצוע ההוראה
( 29%לעומת 24%בקרבמוריםותיקים.מגמהדומהנמצאהב 27-מדינותנוספות).ב26-
מדינות,אךלאבישראל,נמצאשהשיעוריםגבוהיםיותרבקרבמורותבהשוואהלמורים.כמו
כן נמצאו הבדלים בשיעורי הדיווח על צורך רב בפיתוח מקצועי בנושא זה לפי מאפייני
התלמידיםבביתהספר .ב 8-מדינות,שישראלאינה נמניתעימן,שיעור המוריםגבוהיותר
בבתיספרעתיריתלמידיםעםצרכיםמיוחדים(בהשוואהלשיעורהמוריםשהביעוצורךזה
בבתי ספר שבהם שיעור נמוך של תלמידים עם צרכים מיוחדים) ,ורק בקולומביה התמונה
הפוכה,קרישיעורהמוריםשהביעוצורךבפיתוחמקצועי בנושאזהגבוהיותרדווקאבבתי
ספרמעוטיתלמידיםעםצרכיםמיוחדים.ייתכןשהדברמשקףהבדליםביןמוריםבבתיספר
שוניםמבחינתהנגישותלפיתוחמקצועי בנושא,ומהווהתמרורלמעצבימדיניותבדברמתן
הכנהותמיכהלמוריםבבתיספרשונים .
בהשוואה למחזור המחקר הקודם ,בישראל נרשמה בין  2013ל 2018-עלייה בשיעור
המורים שציינו צורך רב בפיתוח מקצועי בכמה נושאים :'דרכים להערכת תלמידים' (עלייה
של  ,)7%'מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה' (עלייה של  ,)5%'ניהול וארגון בבית הספר'
(עלייה של  ,)5%'הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית' (עלייה של  )4%ו'הוראה
לתלמידים עם צרכים מיוחדים' (עלייה של  .)5%שלא במפתיע ,כל הנושאים הללו ,למעט
האחרון ,נמנים גם עם הנושאים שנרשמה בהם עלייה בשיעור ההשתתפות בפעילויות
לפיתוח מקצועי בתקופה האמורה .מעניין לציין כי דווקא בשני הנושאים האחרונים ,שבהם
העלייהבישראלמתונהיותר יחסית,נרשמוהשינוייםהניכריםיותרבמבטבין-לאומי.כך,ב-
 20מדינות ,מלבד ישראל ,נרשמה עלייה בשיעור המורים המדווחים על צורך רב בפיתוח
מקצועי בנושא 'הוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית' (ב 2-מדינות נרשמה ירידה),
וב 19-מדינותנוספותנרשמהעלייהמקבילהבנושא'הוראהלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים'
(ב 3- מדינות נרשמה ירידה) .בנושא 'מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה' נרשמה מגמה
מעורבת בשיעור המורים המדווחים על צורך רב בפיתוח מקצועי :ב 10-מדינות ,ובכללן
ישראל,נרשמהעלייה,לעומת8מדינותשבהןנרשמהירידה.
תכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי – השתתפות לעומת צורך
מהשוואהביןתוכניהפעילויותלפיתוחמקצועישהמוריםהשתתפובהן(לוח  41ותרשים )36
לבין התכניםשבהםהמוריםמביעים צורךרבבפיתוחמקצועי (לוח  42ותרשים  )38אפשר
להפיקתובנותחשובות.בחלקמןהתכניםאפשר למצואשיעורגבוהשלהשתתפותבפיתוח
מקצועי לצדשיעורנמוךשלמוריםשציינוצורךרבבפיתוחמקצועי,ובעיקרבתכנים הנוגעים
לתחומי הדעת שהמורה מלמד :'ידע והבנה' ( 79%לעומת  ,16%בהתאמה) ו'כישורים
פדגוגיים' ( 79%לעומת  .)19%כך גם בממוצע מדינות ה .OECD-בניגוד לכך ,שיעור נמוך
יחסית של מורים בישראל דיווחו על השתתפות בפיתוח מקצועי ב'הוראה לתלמידים עם
צרכיםמיוחדים',לעומתשיעורגבוהשלמוריםשציינוצורךרבבפיתוחמקצועיבנושא(33%
לעומת,25%בהתאמה).כךגםבממוצעמדינותה,OECD-שבהןהתופעהבולטתאףביתר
שאתבתכניםהנוגעיםלרב-תרבותיות.ההסברהמתבקשהואשהשתתפותבפיתוחמקצועי
בנושאמסויםמספקתמענהלצורכיהמורים ,ומכאן המתאםההפוךביןהשתתפותבפעילות
לפיתוח מקצועי בנושא נתון ובין צורך רב בפיתוח מקצועי בו .ברם ,נמצאו מספר תכנים
שעבורם שיעור גבוה יחסית של מורים דיווחו על השתתפות בפעילות לפיתוח מקצועי
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(בישראל יותר מ )55%-לצד שיעור גבוה יחסית של מורים שדיווחו על צורך רב בפיתוח
מקצועי (בישראל יותר מ :)20%-'מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה' ( 69%לעומת ,29%
בהתאמה) ,'הוראת כישורי למידה' ( 60%לעומת  ,25%בהתאמה) ו'התנהגות התלמידים
וניהול כיתה' ( 56%לעומת  ,22%בהתאמה) .בנושאים אלו המורים ,אף שחלק ניכר מהם
השתתפו בפיתוח מקצועי בנושא ,עדיין מביעים בשיעורים גבוהים יחסית צורך רב בפיתוח
מקצועי .על פניו אפשר להסביר צורך זה ברצון בפיתוח ,בהתמחות ובהתעדכנות נוספת
(בעיקר בנושאיםחדשיםאובנושאים שמתעדכניםתדירכגון תקשוב),ולחלופין באי-שביעות
רצוןמהפעילויותלפיתוחמקצועי שבהןהשתתפו ואשרלאענועלמלואצורכיהם(מבחינת
ההיקף אומידתההעמקה) .בשלושתהתכניםהללו,הצלבתדיווחיהמוריםמגלהכיבשיעור
המוריםשציינוצורךרבבפיתוחמקצועי בנושאנתוןאיןבישראלהבדלשלממשביןמורים
שהשתתפו בפיתוח מקצועי בנושא ובין מורים שלא השתתפו בפיתוח מקצועי בנושא.
משמעות הדבר היא שהצורך של המורים בפיתוח מקצועי בנושאים אלו איננו תלוי
בהשתתפות קודמת בפיתוח מקצועי בנושא ,אף לא בכזו שחלה בשנה האחרונה .הסבר
אפשרילכךהואשהצורךבפיתוחמקצועי נובעמדרישותעדכניותשמקורןבמדיניות/תוכנית
לימודים/חזוןביתספרי. 
עודאפשר ללמודממבטמשולבעלשינוייםביןמחזוריהמחקר 2013ו 2018-בהשתתפות
בתכנים לפיתוח מקצועי אל מול השינויים המקבילים בצרכים לפיתוח מקצועי .מארגני
המחקרבחרולהתמקדבשלושהנושאיםשחלובהםשינוייםניכריםלאורךהשניםבמדינות
רבות,ולהלןתמציתהממצאים.בנושא'הוראהלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים'במדינותרבות
נרשמה עלייה בשיעור המורים שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי בנושא ( 27מדינות)
ובשיעור המורים שציינו צורך רב בפיתוח מקצועי בנושא ( 20מדינות ,בכללן ישראל) .שתי
המגמותגםיחדנרשמובחלקהארישלמדינותאלו(18מדינות,לעומתאיטליהשבהנמצאו
מגמות הפוכות של עלייה בהשתתפות וירידה בצורך ,וכן קוריאה שבה נרשמו מגמות של
ירידה בהשתתפות ובצורך) .תמונה דומה נמצאה גם בעבור הנושא 'הוראה בסביבה רב-
תרבותית או רב-לשונית' :במדינות רבות נרשמה עלייה בשיעור המורים שהשתתפו
בפעילויות לפיתוח מקצועי בנושא ( 21מדינות) ובשיעור המורים שציינו צורך רב בפיתוח
מקצועי בנושא( 21מדינות) .שתיהמגמותגםיחדנרשמובחלקהארישלמדינותאלו(18
מדינות ובכללן ישראל ,לעומת  3מדינות בלבד – קוריאה ,אנגליה ואיטליה – שבהן נמצאו
מגמותהפוכותשלעלייהבהשתתפותוירידהבצורך,וכןמקסיקושבהנמצאומגמותהפוכות
של ירידה בהשתתפות ועלייה בצורך) .ייתכן שמגמות אלו משקפות שינויים בחקיקה,
במדיניות ,ברפורמות או ביוזמות ,שיש בהן להצדיק את העלייה בצורך של מורים בפיתוח
מקצועי בתחוםמסוים,ואתהעלייהבהיצעובזמינותהפעילויותלפיתוחמקצועי בתחום.בה
בעת,ייתכןששינוייםבהרכבהדמוגרפישלהתלמידיםבכיתות(ובבתיהספר)–ביןשמדובר
בתלמידים עם צרכים מיוחדים ובין שמדובר בתרבויות ובמוצא אחר – הביאו לידי כך
שלמורים רבים יותר יש צורך רב יותר בפיתוח מקצועי בתחומים שצוינו מעלה ,ובעקבות
הצורך העולה מן השטח עלה ההיצע של הפעילויות לפיתוח מקצועי בתחומים אלו ,כצעד
תגובהשלמערכתהחינוך 47.לעומתאלו,בנושא'מיומנויותתקשובלצורכיהוראה'התמונה
מורכבת יותר .ב 20-מדינות נרשמה עלייה בשיעור המורים שהשתתפו בפיתוח מקצועי
בתחום .ב 7-מתוכן (ובכללן ישראל) נרשמה גם עלייה בשיעור המורים שהביעו צורך רב
בפיתוח מקצועי בתחום ,ואילו ב 5-מדינות נרשמה ירידה .ב 4-מדינות נרשמה ירידה
47

לדוגמה,בשנת 2011הוחלבישראליישומןשל  המלצותועדתדורנרבנושאהשתלבותוהכלהשלתלמידי
החינוךהמיוחד,תחילהבמסגרתניסויבעירחולוןולאחרמכןגםבעריםנוספות.הדברהביאלידיכךשיותר
תלמידיםעםצרכיםמיוחדיםהשתלבובחינוךהרגיל,ובעקבותזאתהתעורראצלמוריםרביםיותרצורךרב
בפיתוחמקצועיבתחוםכדילתתמענהלצורכיהתלמידים.

87

בהשתתפותבפיתוח מקצועי בתחום ,וב 2-מתוכןנרשמה ירידה גם בצורךבפיתוח מקצועי
בתחום .מעניין כי במדינות הנורדיות – פינלנד ,איסלנד ושבדיה – נרשמו העליות הגדולות
ביותרהן בהשתתפות מוריםבפיתוח מקצועי ב'שילובמיומנויות תקשובלצורכיהוראה' והן
בשיעור המורים המשתמשים תדיר בפרקטיקה 'מאפשר לתלמידים להשתמש בתקשוב
כשהםמכיניםעבודותאופרויקטיםבכיתה'.עודאפשרלטעוןכיהפיתוחהמקצועיבאיסלנד
ושבדיה אפקטיבי יותר :במדינות אלו ,אך לא בפינלנד ,נרשמה ירידה בשיעור המורים
שהביעוצורךרבבפיתוחמקצועיבתחום.
מבט-על :קשר בין התכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי לבין תחושת המסוגלות בתכנים
אלו ומידת יישומם בכיתה
הציפייה היא שהשתתפות מורים בפעילויות לפיתוח מקצועי תשפיע על ההוראה שלהם,
וכפועליוצאגםעלהישגיתלמידיהם.ביטוימובהקלכךהוא הקשרהחיובישנמצא,בישראל
ובמדינות רבות ,בין השתתפות בפעילות משמעותית של פיתוח מקצועי לבין תחושת
החוללות העצמית של מורים ושביעות רצונם מהעבודה (כמתואר לעיל) .אך קשר זה הוא
כללי ,ויש מקום לבחון אם הוא מתקיים גם ברמת תכנים ונושאים או פרקטיקות ספציפיות
שבמוקדהפיתוחהמקצועי.עלכן,במחקרטאליסניסולעמודעלקשראפשריביןהשתתפות
בפעילות לפיתוח מקצועי בפרקטיקה מסוימת או תחום תוכן ספציפי (משתנה מסביר/בלתי
תלוי) לבין מידת היישום של הפרקטיקה בכיתה וכן תחושת המסוגלות הנוגעת
לפרקטיקה/תחוםהתוכן(משתניםמוסברים/תלויים) ,תוךבקרהעלמאפיינירקעשלהמורים
(כגון מגדר ,ותק בהוראה והיקף משרה) ומאפייני כיתה (גודל כיתה ושיעור תלמידים תת-
משיגים מבחינה לימודית או עם בעיות התנהגותיות) .בישראל נמצאו קשרים חיוביים בכל
המקרים שנבחנו ,תוך השוואה בין מורים שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי בנושא
שבמוקדלביןמוריםשלאהשתתפובפעילויותאלו.נמצאכי :
 מוריםשהשתתפובפעילותלפיתוחמקצועיבנושאפרקטיקותפדגוגיות(לפחותבאחדמן
הנושאים הבאים :'כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי הדעת שאני מלמד' ,'הוראה
פרטנית' ו'הוראתכישורילמידה')נטוליישםבתדירותרבהיותרפרקטיקותאפקטיביות
בכיתה (פרקטיקות שתורמות להוראה ברורה ומובנת ,פרקטיקות שמעודדות ומקדמות
למידה משמעותית ופרקטיקות לניהול כיתה) .קשר חיובי זה נמצא ב 40-מדינות ,והוא
חזקבמיוחדברוסיה,בקזחסטן,בקוריאהובדרוםאפריקה.
 מוריםשהשתתפובפעילויותלפיתוחמקצועי בנושאניהולכיתהנטולהיותבעליתחושת
מסוגלותגבוההיותרבניהולכיתה.קשרחיוביזהנמצאב29-מדינות,והואחזקבמיוחד
בגאורגיה ,בישראל ,בקזחסטן ,בשנגחאי (סין) ,בדרום אפריקה ובאיחוד האמירויות
הערביות.
 מורים שהשתתפו בפעילות לפיתוח מקצועי בנושאים הנוגעים לרב-תרבותיות ('הוראה
בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית' או 'תקשורת עם אנשים מתרבויות שונות או
ממדינות שונות')נטולהיותבעליתחושתמסוגלותגבוהה יותרלהוראהבסביבות אלו.
קשרחיוביזהנמצאב41-מדינות,והואחזקבמיוחדבקוריאהובשנגחאי(סין).
כלזאת ,כאמור,בהשוואהביןמוריםשהשתתפובפעילויותלפיתוחמקצועי בנושאשבמוקד
לעמיתיהם שלא השתתפו בפעילויות אלו .מכאן אפשר ללמוד שבמרבית המדינות
השתתפותם של מורים בפעילויות לפיתוח מקצועי קשורה ביישום תדיר של פרקטיקות
הוראה אפקטיביות ובהעצמה של תחושת המסוגלות והביטחון ביכולת ,בנושאים שבמוקד
הפיתוחהמקצועי.ישלנקוטמשנהזהירותאשרלטיבהקשר,ולברראםהואסיבתיאםלאו.
כך או כך ,שינוי תפיסותם ועמדותיהם של מורים בנוגע לפרקטיקות ההוראה שלהם הוא
הצעדהראשוןלקראתשיפורפניההוראהבכיתה.
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חסמים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי
תנאי מקדים להיות פעילות לפיתוח מקצועי משמעותית עבור המשתתפים הוא השתתפות
מורים (ומנהלים) בפעילות .על כן חשוב שקברניטי מערכת החינוך יבינו את החסמים
העומדים בפני השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ויזהו מנגנונים ודרכי פעולה להסרתם
ול עידודהשתתפות.מערכותחינוךהנודעותבהישגיםגבוהיםשלתלמידיהןמספקותתמיכה
ועידוד למורים כדי לאפשר להם לבחור בפעילויות לפיתוח מקצועי רלוונטיות לצורכיהם
ולהשתתףבהן. 
במחקר נשאלו המורים על גורמים המהווים חסמים אפשריים בפני השתתפותם בפעילויות
לפיתוחמקצועי .להלןמוצגיםשיעוריהמוריםשהסכימואוהסכימומאודעםההיגד (תרשים
 39ולוח  .)43כמחצית מן המורים בכיתות ז'-ט' בישראל ,ואף יותר ,ציינו כמה גורמים
המהוויםחסמיםלהשתתפותםבפעילויותלפיתוחמקצועי:היעדרתמריצים( ,)58%היעדר
זמן בשל מחויבויות משפחתיות ( )52%וכן התנגשות הפיתוח המקצועי בשעות העבודה
(.)49%כרבעמהםציינוכיהיעדרפיתוחמקצועי רלוונטי(,)29%היעדרתמיכהמהמעסיק
( )26%או מחירו היקר של הפיתוח המקצועי( )23%הם חסמיםלהשתתפותםבפעילויות.
אי-עמידהבדרישותקדםהפיתוחהמקצועיהייתהמכשולבפניכעשיריתמןהמורים( .)9%
היעדרזמןבשלמחויבויותמשפחתיותהיא חסםמרכזייותרבישראלבהשוואהלמדינותה-
OECD(52%לעומת,37%בהתאמה),וכךגםהיעדרתמריציםלהשתתפותבפיתוחמקצועי
( 58%לעומת  ,47%בהתאמה) .לעומת זאת ,שיעור הדיווח על חוסר בפיתוח מקצועי
רלוונטי משמעותי נמוך בישראל בהשוואה למדינות ה OECD-( 29%לעומת ,38%
בהתאמה).לצד אלו,אי-עמידהבדרישותקדםהיא חסםנדיריחסיתגםבממוצעמדינותה-
 OECD( ,)11%ושיעורי דיווח דומים יחסית ואף גבוהים במקצת בממוצע מדינות הOECD-
בהשוואה לישראל נרשמו בעבור היעדר תמיכה מהמעסיק ( )32%והתנגשות עם שעות
העבודה(,54%החסםהבולטביותרבמדינותה.)OECD- 
תרשים  :39שיעורי המורים שציינו כי הגורמים המתוארים הם מכשול להשתתפותם
בפעילויות לפיתוח מקצועי

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.36

במבט פנים-ישראלי ,שיעורי הדיווח על החסמים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי
דומים על פי רוב בשני מגזרי השפה .יוצאים מכלל זה שני חסמים שנמצאו מרכזיים יותר
בקרב מורים בבתי ספר דוברי עברית ,בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי ערבית:
התנגשות בשעות העבודה ( 52%לעומת  ,40%בהתאמה) ובעיקר היעדר תמריצים
להשתתפות(66%לעומת,37%בהתאמה)(לוח .)43
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לוח  :43שיעורי המורים שציינו כי הגורמים המתוארים הם מכשול להשתתפותם
בפעילויות לפיתוח מקצועי
חסמים
אין תמריצים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי
אין לי זמן בשל מחויבויות משפחתיות
הפיתוח המקצועי מתנגש בשעות העבודה שלי
אין בנמצא פיתוח מקצועי רלוונטי
היעדר תמיכה מהמעסיק
הפיתוח המקצועי יקר מדי
אינני עומד בדרישות קדם מתאימות (למשל
הסמכה ,ניסיון ,ותק)

כלל
ישראל
58%
52%
49%
29%
26%
23%

ממוצע
OECD
47%
37%
54%
38%
31%
45%

דוברי
עברית
66%
53%
52%
31%
26%
23%

דוברי
ערבית
37%
49%
40%
22%
25%
21%

9%

11%

9%

10%

שלא במפתיע ,היעדר זמן בשל מחויבויות משפחתיות הוא חסם מרכזי יותר בעבור מורים
שגילםעד 50שנים(כ 60%-מהםדיווחועלכך ,לעומתכ 35%-בלבדמהמוריםהמבוגרים
יותר).אףכיהיהאפשרלהניחשיותרמוריםותיקיםיציינוכיהיעדרתמריציםלהשתתפות
בפיתוחמקצועי הוא חסםעבורם,לדוגמה :בשלניסיונםודירוגםהמקצועיהדרישהוהתמריץ
להשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי (אםלשםהכרהלגמוליםואםלשםקידום) קטנים -
לאנמצאביןהמוריםהבדלבשיעוריהדיווחעלחסםזהלפיותקאוגיל .
בישראל ,שיעורי הדיווח על החסמים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי דומים בשני
מחזורי המחקר האחרונים ,חוץ מירידה של  6%בחסם הנוגע ליוקר הפיתוח המקצועי
שנרשמהבמחזור.2018ב10-מדינותנוספותנרשמהירידהבשיעוריהמוריםהמדווחיםעל
חסם זה להשתתפות בפיתוח מקצועי (הירידות החדות ביותר :כ 17%-בגאורגיה וכ15%-
בפורטוגל) ,לעומת  14מדינות שבהן נרשמה דווקא עלייה בשיעורי הדיווח על חסם זה
(העליותהחדות ביותר : 16%ברוסיה וכ 14%-בפינלנד ,ברזיל ורומניה) .מדינות שחל בהן
צמצוםבולט במיוחדבשיעוריהדיווחעלחסמיםשוניםהןגאורגיה,איטליהואסטוניה (בכולן
נרשמה ירידה בדיווחעל  4חסמיםלפחות ,ולאנרשמהעלייה בדיווחעל שום חסם) ,ואילו
מדינות שחל בהן דווקא גידול בולט במיוחד בשיעורי הדיווח על חסמים שונים הן אנגליה,
קוריאהוניוזילנד(בכולןנרשמהעלייהבדיווחעל4חסמיםלפחות) .
תמיכה ועידוד בכל הנוגע להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי
יהיו החסמים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי אשר יהיו ,על מערכות החינוך לבחון
דרכים להקל על המורים להשתתף בפעילויות אלו ,ובעיקר ליצור מנגנונים שיסייעובהסרת
החסמים .עם מנגנונים אלו אפשר למנות ניהול כוח האדם בבתי הספר ,תמיכה כספית,
הקצאת זמן ,הנחיה והכוונה ,ואף עיגון הפיתוח בנהלים .המורים נשאלו אם קיבלו אחד או
יותרמתוך שמונהמנגנונים שנועדו לסייע להם להשתתףבפעילויותלפיתוח מקצועי בשנה
שקדמהלמועדהמחקר48. 
בישראל (תרשים  ,)40המנגנון או אמצעי התמיכה הנפוץ ביותר לשם עידוד להשתתפות
בפעילויות לפיתוח מקצועי הוא שחרור מחובת הוראה כדי להשתתף בפעילויות שהתקיימו
בשעות העבודה הרגילות ( 30%מן המורים ציינו זאת) .ממצא זה חשוב לנוכח העובדה
שכמחציתמהמוריםציינוהתנגשותבשעותכחסםלהשתתפותםבפעילויותלפיתוחמקצועי
48

 מארגני המחקר אפשרו למדינות לבחור אם להכליל בשאלון שאלה העוסקת במנגנונים לעידוד ותמיכה
בהשתתפות מורים בפיתוח מקצועי ,תוך בחירה מתוך  8מנגנונים אפשריים .מכיוון שרק  44מהמדינות
שהשתתפו במחקר בחרו לכלול שאלה בנושא זה ,ולא כולן בחרו לכלול את כל המנגנונים המוצעים ,בחרו
מארגני המחקר שלא להציג ממוצע בין-לאומי . הערך המוצג הוא הממוצע בעבור כל מנגנון של השיעורים
במדינותשבחרולכלולנושאזהבשאלון,אךישלזכורכיהנתוניםאינםבהכרחבניהשוואהביןמנגנונים .
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(לוח .)43שיעורדומהמקרבהמוריםציינוכיקיבלוחומריםשנדרשולפעילות(.)30%שני
מנגנונים אלוהם גם הנפוצים ביותר במדינות ה ,OECD-אף יותר מבישראל( 48%ו,38%-
בהתאמה)(תרשים .)40
כחמישית מן המורים בישראל ציינו קבלת תוספת כספית בעבור פעילויות שהתקיימו מחוץ
לשעות העבודה ( ,21%לעומת  13%בלבד במדינות ה )OECD-או החזר/תשלום בעבור
הוצאות ( ,19%לעומת  34%– שיעור כמעט כפול – במדינות ה .)OECD-אמצעי התמיכה
הנפוצים פחות היו תמיכה או גמולים שאינם כספיים וכן העלאה בשכר (כ .)15%-אם כך,
מנגנוניהתמיכהלעידודמוריםלהשתתףבפעילויותלקידוםמקצועיהניתניםבישראללמורים
בכיתותז'-ט'נפוציםבמידהדומהאורבה יותרבמדינותה,OECD-ובעיקר שחרורמחובות
הוראה כדי להשתתף בפעילויות שהתקיימו בשעות העבודה הרגילות ,מתן חומרים
שנדרשיםלפעילותוהחזראותשלוםבעבורהוצאותשונות(תרשים  .)40
תרשים  :40שיעורי המורים שציינו כי קיבלו את סוגי הסיוע שלהלן כדי להשתתף
בפעילויות לפיתוח מקצועי

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.44

במבט פנים-ישראלי (לוח  ,)44עולה כי תמיכה שאינה כספית ,הטבות מקצועיות שאינן
כספיות,גמוליםשאינםכספייםוהעלאהבשכרנפוציםיותרבכ 5%-עדכ 10%-בבתיספר
דוברי ערבית ,ואילו בבתי ספר דוברי עברית נפוצה יותר תוספת כספית בעבור פעילויות
שהתקיימומחוץלשעותהעבודה.שארהאמצעיםלעידודדווחובשיעוריםדומיםבשנימגזרי
השפה.ייתכןשמקורהבדליםאלובהבדליםבהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי ובפרט
בסוגי הפעילויות .כך ,נמצא שבקרב מורים בבתי ספר דוברי ערבית שיעורי ההשתתפות
בתוכניותהסמכהפורמליותכפולמזהשבקרבמוריםבבתיספרדובריעברית(38%לעומת
,22%בהתאמה ,לוח ,)38והריהסמכהרחבהיותרהיאפעילותשבצידההטבותמקצועיות
שאינן כספיות (כמו שיפור הזדמנויות לקידום מקצועי) ,תמיכה שאינה כספית (כמו צמצום
שעותהוראה,ימיםחופשייםוכו')וכמובןהעלאהבשכר. 
מעברלסוגהמנגנוןלעידודהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי,תלויהועומדתלההשאלה
שלהיקףהתמיכה,קרימהשיעורהמוריםשנהנולפחותממנגנוןאחד.כשנישלישים()65%
מן המורים בישראל דיווחו כי קיבלו לפחות אחד מן הגורמים הנקובים לעיל ,וזאת לעומת
כשלושהרבעים()76%מןהמוריםבממוצעמדינותה.OECD-שיעוריםגבוהיםשלכ90%-
ויותר נרשמו בצ'כיה ,באסטוניה ,בלטביה ,בווייטנאם ובאוסטרליה ,לעומת פחות ממחצית
מהמוריםבמקסיקו()47%ובפורטוגל(.)44%
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לוח  :44שיעורי המורים שציינו כי קיבלו את סוגי הסיוע שלהלן כדי להשתתף בפעילויות
לפיתוח מקצועי
תמיכה
שחרור מחובות הוראה כדי להשתתף בפעילויות
שהתקיימו בשעות העבודה הרגילות
חומרים שנדרשו לפעילויות
תוספת כספית עבור פעילויות שהתקיימו מחוץ
לשעות העבודה
הטבות מקצועיות שאינן כספיות
החזר או תשלום עבור הוצאות שונות
תמיכה שאינה כספית עבור פעילויות שהתקיימו
מחוץ לשעות העבודה
העלאה בשכר
גמולים שאינם כספיים

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית
30%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

30%

48%

30%

30%

38%

30%

29%

21%

13%

23%

14%

21%
19%

20%
34%

19%
19%

26%
19%

17%

18%

14%

24%

15%
13%

10%
14%

12%
12%

22%
16%

48

מבט-על :קשר בין מנגנוני תמיכה ועידוד להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ובין
השתתפות בפעילויות אלו
נמצאמתאםחיוביביןשיעורי המוריםשנהנוממנגנוניתמיכהועידודלהשתתפותבפעילויות
לפיתוח מקצועי ובין ההשתתפות בפעילויות אלו (תרשים  ,)41כפי שהשתקפה במספר
הממוצע של פעילויות לפיתוח מקצועי שמורים השתתפו בהן בכל מדינה (המתאם ב43-
המדינותשבעבורןקייםהמידע:,r=.50וגבוהיותרבמדינותה:OECD-.)r=.59
תרשים  :41השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ומידת התמיכה והעידוד להשתתפות
בפעילויות אלו

הערה :מוצגיםרק נתוניהןשלמדינותשבנוגעאליהן קייםמידע.בחישובממוצעה OECD-לאנכללובלגיה,הונגריה,יפן
וארה"ב .
מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.5.16

בישראל– וכך גםבגאורגיה,טורקיה,רומניה,ערבהסעודיתושנגחאי(סין)– אומנםשיעור
המורים שקיבלו תמיכה להשתתפות בפעילויות פיתוח מקצועי ( )65%נמוך מהממוצע
במדינות ה OECD-( ,)76%אך ההשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ( 4.5פעילויות
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בממוצעלמורה)גבוהה במעטבהשוואהלממוצעמדינותה OECD-(.)4.0ב 12-מדינותגם
שיעורי התמיכה וגם שיעורי ההשתתפות גבוהים בהשוואה לממוצעים במדינות הOECD-
(רביעימניעליון,רקע תכלת),וב 7-מדינותהשיעוריםנמוכיםבהשוואהלממוצעים במדינות
הOECD-(רביעשמאליתחתון,רקעאפור) .
את ההבדלים בין מדינות בשיעורי ההשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי אפשר לתלות
בהבדליםבמדיניותהנוגעתלפיתוחמקצועי (לדוגמה:התניהשלקידוםמקצועיבהשתתפות
בפעילויות לקידום מקצועי) ובתמריצים ומנגנונים לעידוד השתתפות ,וכן בחסמים ובגורמי
המוטיבציה ברמת המורים .את שמונת המנגנונים לתמיכה ועידוד להשתתפות בפיתוח
מקצועיאפשרלחלקלשתיקבוצות:תמיכהכספיתותמיכהשאיננהכספית49. 
במחקרטאליסניסולעמודעלקשראפשריביןמנגנוניתמיכהועידודלהשתתפותבפעילויות
לפיתוח מקצועי מחוץ לשעות העבודה (משתנה מסביר/בלתי תלוי) לבין ההשתתפות
בפעילויות אלו (משתנים מוסברים/תלויים) ,תוך בקרה על מאפייני רקע של מורים (כגון
מגדר,ותקבהוראה,היקףמשרה)ומאפייניכיתה(גודלכיתה ושיעורתלמידיםתת-משיגים
מבחינהלימודיתאועםבעיותהתנהגותיות). 
בישראלנמצאוקשריםחיובייםכךשמוריםשדיווחועלקבלת תמיכהשאינהכספיתומורים
שדיווחועלקבלתתמיכהכספיתנטוכולםכאחדלהשתתףביותרפעילויותלפיתוחמקצועי.
קשרים דומים נמצאו ב 42-וב 39-מדינות נוספות ,בהתאמה (מתוך  43מדינות שעל
אודותיהן קיים מידע) .אם כך ,יש חשיבות רבה למנגנונים לעידוד השתתפות בפעילויות
לפיתוח מקצועי ,אם באמצעות תמיכה כספית ואם באמצעות תמיכה אחרת ,והללו אכן
מביאיםלידישיעוריהשתתפותגבוהיםיותר .עלקובעימדיניותוראשימערכותחינוךלהכיר
בערך של שני סוגי המנגנונים הללו ,זה הכספי וזה שאינו כספי ,ובתרומתם לקידום
ההשתתפותבפיתוחמקצועי,אםכמענהלחסמיםשוניםהעומדיםבפניהמורים,ואםכגורמי
משיכההפוניםלמוריםהנבדליםבבסיסהמוטיבציהשלהםלהשתתפותבפעילויותאלו .
 .10.2פיתוח מקצועי בקרב מנהלים
השתתפות בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי
כ 99%-ממנהלי בתי הספר לתלמידי כיתות ז'-ט' בישראל השתתפו בפעילויות לפיתוח
מקצועיהמיועדותלמנהליםבשנהשקדמהלמועדהמחקר(לוח .)45שיעורזהדומהלשיעור
המקביל בממוצע מדינות ה ,OECD-ודומה בין מנהלים בשני מגזרי השפה .השיעורים
הנמוכיםביותר,באופןיחסיכמובן,נרשמובערבהסעודית(,)95%בצרפתובברזיל(.)94%
ממצאזהמעידשהשתתפותתדירהבפעילויותלפיתוחמקצועי היא חלקאינטגרליבמסלול
המקצועיובקריירהשלמנהלים .
לוח  : 45שיעורי המנהלים שהשתתפו בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי המיועדת
למנהלים

השתתפות בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי
49

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

99%

99%

בתי"ס
דוברי
עברית
99%

בתי"ס
דוברי
ערבית
100%

 מורים שדיווחו על אחד לפחות מתוך המנגנונים הבאים :'החזר או תשלום עבור הוצאות שונות' ,תוספת
כספיתעבורפעילויותשהתקיימומחוץלשעותהעבודה'ו'העלאהבשכר'הוגדרוכמישקיבלו'תמיכהכספית'.
מורים שדיווחו על אחד לפחות מתוך יתר המנגנונים ('שחרור מחובות הוראה כדי להשתתף בפעילויות
שהתקיימו בשעות העבודה' ,'תמיכה שאינה כספית עבור פעילויות שהתקיימו מחוץ לשעות העבודה',
'חומריםשנדרשולפעילויות','גמוליםשאינםכספיים'ו'הטבותמקצועיותשאינןכספיות')הוגדרוכמישקיבלו
'תמיכהשאיננהכספית'.
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סוגי הפעילויות לפיתוח מקצועי
בממוצע ,מנהלים בישראל דיווחו על השתתפות ב 6-סוגים שונים של פעילויות לפיתוח
מקצועי בשנה שקדמה להעברת הסקר .ממוצע זה דומה לממוצע במדינות הOECD-
שהשתתפו במחקר ( .)5.8מנהלים בקזחסטן ,בקוריאה ,ברוסיה ובשנגחאי (סין) השתתפו
בממוצע ביותר מ 7-סוגים שונים של פעילויותלפיתוח מקצועי ,ואילו מנהלים בצרפת ,ביפן
ובשבדיה השתתפובממוצעבפחותמ 5-סוגיםשלפעילויות .עודחשובלצייןכי ממוצעסוגי
הפעילויותלפיתוחמקצועישהמנהליםהשתתפובהןגבוהמהממוצעהמקבילבקרבהמורים,
והדבר נכון בישראל ובכל המדינות שהשתתפו במחקר למעט מלטה וטורקיה (בשתיהן
ממוצע סוגי הפעילויות לפיתוח מקצועי שהמנהלים השתתפו בהן דומה לממוצע המקביל
בקרבהמורים). 
מתוך הפעילויות לפיתוח מקצועי המיועדות למנהלים שהמנהלים דיווחו כי השתתפו בהן
בשנה שקדמה למועד המחקר (תרשים  ,)42יותר מ 90%-מהמנהלים דיווחו כי השתתפו
בקהילה מקצועית של מנהלים ( .)92%כ 80%-מהם דיווחו על קריאת ספרות מקצועית
(,)83%השתתפותבימיעיוןבנושאיחינוך()82%והשתתפותבהשתלמויות/קורסיםבתחום
דעת ,בשיטות הוראה או בנושאים פדגוגיים ( .)80%לעומת זאת ,השתתפות בתוכנית
הסמכהפורמלית()19%ובהשתלמויות/קורסיםמקוונים()25%שכיחהפחות.כשנישלישים
מן המנהלים דיווחו על השתתפות בשאר הפעילויות לפיתוח מקצועי למנהלים ,ובכלל זה
השתלמויות/קורסים פנים אל פנים ( )64%או בקורסי מנהיגות ( ,)69%או הדרכה של
עמיתיםוצפייהבהםו/אוהתבוננותעצמיתכחלקממערךפורמלי(.)69%
תרשים  :42שיעורי המנהלים שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי המיועדות למנהלים
– לפי סוג פעילות

מקור למידע,OECD (2019) :טבלה I.5.10

תמונהדומהיחסית,אףכיבאופןחלקיבלבד,נרשמהגםבממוצעמדינותהOECD-מבחינת
מדרגהפעילויותלפיתוחמקצועי למנהלים עלפימידתהשתתפותםשל המנהליםבהן.ניכר
כיבישראלהשתתפותהמנהליםגבוההיותרבעיקרבקהילהמקצועית( 92%לעומת61%
בממוצעמדינותה;OECD-למעשהבישראלובקרואטיהשיעורהמנהליםשהשתתפובפעילות
זו הוא הגבוה ביותר) ,וכן בהדרכה של עמיתים וצפייה בהם כחלק ממערך פורמלי (69%
לעומת  ,47%בהתאמה .לשם השוואה ,בקזחסטן וברוסיה השיעור עומד על יותר מ95%-
מהמנהלים) ,ובקורסיםבתחוםהדעת,בשיטותהוראהאו בנושאיםפדגוגיים( 80%לעומת

94

 ,72%בהתאמה) .לעומת זאת ,בישראל השתתפות מנהלים נמוכה יותר
בהשתלמויות/קורסים פנים אל פנים ( 64%לעומת  ,77%בהתאמה) או מקוונים (25%
לעומת  ,36%בהתאמה) .יש לשים לב כי במדינות ה ,OECD-כמעט מחצית מן המנהלים
()43%השתתפובפעילויותאחרותלפיתוחמקצועי שלמנהליםמאלוהמפורטותלעיל,ואילו
בישראלכשליש()31%דיווחועלכך .
ישנם הבדלים ניכרים בין מדינות שונות בשיעורי המנהלים שהשתתפו בפעילויות שונות
לפיתוח מקצועי המיועדות למנהלים ,ובתוך כל מדינה בין שיעורי ההשתתפות בפעילויות
השונות.ייתכןש ההבדליםמשקפיםהבדליםב"דמותהמנהל"כפישעולהמהגדרתתפקידם
בכלמערכתחינוך,מדרישותהתפקידהניצבותלפניהם,מהעובדה שפעילויותשונותזמינות
במידהשונהבמדינהנתונהוביןמדינות,מהעדפות שונותשלמנהלים אומתפיסתםבדבר
התרומה השונה של פעילויות שונות לתפקודם וכן מצורכיהם .כך ,לדוגמה ,השתתפות
בקורסים של מנהיגות מחזקת מיומנויות של מנהלים בהובלה והנחיה של הצוות החינוכי,
בדגש עלהיבטיניהולהצוותוהמערכת,ואילוהשתתפותבקורסיםבתחוםהדעתובנושאים
פדגוגייםמחזקתמיומנויותוידעשלהמנהלבצדהתוכניובצדהפדגוגישרלוונטייםלעבודת
המוריםבכיתותיהם,בדגשעלהיבטיחינוךולימוד. 
שיעורי ההשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועי שלמנהלים בבתיספרדובריערביתדומים
לשיעוריםהמקביליםבבתיספרדובריעבריתאוגבוהים מהם (לוח  .)46הפעריםהגדולים
ביותר נרשמו בהשתתפות בהשתלמויות/קורסים במנהיגות או פנים אל פנים או בימי עיון
בנושאי חינוך (פערים של כ .)10%-מגמה הפוכה נרשמה בשיעורי ההשתתפות בקהילה
מקצועיתשלמנהלים:פעילותזו נפוצה יותר בקרבמנהליםבבתיספרדוברי עברית(פער
שלכ.)10%-
לוח  :46שיעורי המנהלים שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי המיועדות למנהלים –
לפי סוג הפעילות
סוג הפעילות לפיתוח מקצועי
השתתפות בקהילה מקצועית של מנהלים
קריאת ספרות מקצועית
ימי עיון בנושא חינוך שבהם מורים ,מנהלים ו/או
חוקרים מציגים את המחקר שלהם או דנים בסוגיות
בנושאי חינוך
השתלמויות/קורסים בתחום דעת ,בשיטות הוראה
או בנושאים פדגוגיים
השתלמויות/קורסים במנהיגות
הדרכה של עמיתים וצפייה בהם ו/או התבוננות
עצמית ,כחלק ממערך פורמלי
השתלמויות/קורסים פנים אל פנים
השתלמויות/קורסים מקוונים
תוכנית הסמכה פורמלית
אחר

בתי"ס
דוברי
עברית
94%
82%

בתי"ס
דוברי
ערבית
85%
83%
89%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

92%
83%

61%
87%

82%

75%

79%

80%

72%

80%

79%

69%

73%

66%

77%

69%

47%

67%

74%

64%
25%
19%
31%

77%
36%
16%
43%

61%
24%
17%
32%

71%
26%
24%
29%

מהשוואהביןדיווחיהמנהליםלדיווחיהמורים(לוח )38עלהשתתפותבפעילויותשלפיתוח
מקצועי ,בכלהנוגעלסוגיהפעילויותשנכללוהןבשאלוןהמוריםוהןבשאלוןהמנהלים,עולות
מספר תובנות :שלושה סוגי פעילויות לפיתוח מקצועי – השתתפות בקהילות מקצועיות,
הדרכה של עמיתים וצפייה בהם ו/או התבוננות עצמית כחלק ממערך פורמלי ,והשתתפות
בימיעיוןבנושאיחינוך–נפוציםיותרבישראלמבמדינותה,OECD-בעיקרבקרבמנהליםאך
גם בקרב מורים ,ושיעור המנהלים שהשתתפו בהן גבוה משיעור המורים .על קריאה של
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ספרות מקצועית – פעילות נפוצה לקידום מקצועי – דיווחו בישראל מעט יותר מנהלים
ממורים (פער של כ ,)10%-ושיעורי הדיווח בישראל דומים לשיעורים המקבילים בממוצע
מדינות ה.OECD-כמוכן ,הן בישראל והן במדינות ה OECD-ההשתתפותבקורסים מקוונים
עודנה נפוצה פחות בהשוואה לקורסים פנים אל פנים ,אך אפשר לראות כי בישראל לא זו
בלבדששיעורהמוריםשהשתתפובקורסיםמקווניםכפולמשיעורהמנהליםשהשתתפובהם
( 52%לעומת,25%בהתאמה),אלאגםששיעורההשתתפותשלמוריםבקורסיםמקוונים
גבוה בישראל בהשוואה לממוצע מדינות ה OECD-( 52%לעומת  ,36%בהתאמה) ,ואילו
שיעור ההשתתפות בקורסים אלו בקרב מנהלים בישראל נמוך דווקא בהשוואה לממוצע
מדינותהOECD-(25%לעומת,36%בהתאמה). 
בכלל ,במדינות ה OECD-נמצא כי שיעורי ההשתתפות בכל אחד מסוגי הפעילויות לפיתוח
מקצועי בקרבמנהליםדומיםלשיעוריםהמקביליםבקרבמורים ואףגבוהים מהם.בישראל
הדברנכוןרקבמידהחלקית,שכןשיעוריההשתתפותשלמוריםגבוהיםיותרבחלקמסוגי
הפעילויות ,כגון קורסים פנים אל פנים ותוכניות הסמכה פורמליות ,וזאת ,כאמור ,נוסף על
קורסים מקוונים .אומנם כמעט כל המנהלים והמורים השתתפו בפעילות כלשהי לפיתוח
מקצועי בשנה שקדמה להעברת הסקר ,אך נמצא גם שמנהלים משתתפים בממוצע ביותר
סוגי פעילויות ממורים ,הן בישראל והן בממוצע מדינות ה .OECD-על כן אפשר להעריך כי
למנהלים ניתנות יותר הזדמנויות לפיתוח מקצועי במהלך תפקידם ,בהשוואה למורים.
בישראל ניכר שהדבר תלוי בסוג הפעילות לפיתוח מקצועי ,שכן יש פעילויות שבהן שיעורי
ההשתתפותשלמנהליםגבוהיםיותר,ואילובאחרותהתמונההפוכה .
הצורך בפעילויות לפיתוח מקצועי
גם המנהלים נשאלו באיזו מידה יש להם צורך רב כיום בפיתוח מקצועי בכל אחד מן
התחומים הללו .בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-נמצאה תמונה דומה בעיקרה בנוגע
לנושאים שבצמרת ובתחתית מדרג הנושאים שלמנהלים יש בהם צורך רב לשם פיתוח
מקצועי (תרשים  .)43אפשר לומר כי דיווחי המנהלים משקפים את הדרישה מהם ואת
הצורךשלהםלגלותבקיאותבמנעדרחבשלנושאיםהנוגעיםלתפקידהמנהל,החלמניהול
פיננסי של בית הספר דרךניהול ופיתוח ההוןהאנושי שבו ,ועד מנהיגות פדגוגית ומדיניות
חינוךארצית,מקומיתוביתספרית. 
כשלישמהמנהליםבישראלהביעוצורךרבבפיתוח מקצועיבתחוםהשימושבנתוניםלצורך
שיפוראיכותביתהספר()34%ובתכנוןפיתוחמקצועיעבור/עםהמורים(,)31%וכרבעציינו
ניהולפיננסיופיתוחשיתוףפעולהבקרבמורים( 27%כלאחד) .בשניהתחומיםהראשונים
נרשמו בין הממוצע בישראל לבין הממוצע במדינות ה OECD-הפערים הגדולים ביותר
בשיעורי המנהלים שציינו צורך רב להתפתח בתחום (כ .)10%-התחום האחרון – פיתוח
שיתוף פעולה בקרב מורים – הוא מקור לדאגה בקרב מנהלים בממוצע מדינות ה,OECD-
ושיעור המנהלים שהביעו צורך רב בפיתוח מקצועי בו ( )26%הוא הגבוה מכל הנושאים.
למנהיגותהפדגוגיתוליכולתםשל  המנהליםלבנותאמוןבקרבצוותההוראהוהניהולבבית
הספרוכןלקדםשיתוף,למידהופיתוחמקצועי בקרבמוריםמקוםמרכזי בהפיכתו שלבית
הספר לארגון לומד ובביסוסן של קהילות מקצועיות לומדות בבית הספר .על כן פותחו
תוכניות ייעודיותלהכשרתמנהליםבנושא זה .באופןכללימרביתהמנהליםבחלקממדינות
מזרח אסיה הביעו צורך רב בפיתוח מקצועי בנושא ,ובפרט כשלושה רבעים מן המנהלים
בווייטנאם ובשנגחאי (סין) וכמחצית מהמנהלים ביפן ובטאיוואן ,וזאת לעומת פחות מ5%-
מהמנהליםבארה"ב,באנגליהובסינגפור .
לעומת נושאים אלו ,רק כחמישית מהמנהלים בישראל הביעו צורך רב בפיתוח מקצועי
בנושאים 'ידע והבנה בהתפתחויות חדשות במחקר ובתיאוריה של מנהיגות' ( 19%לעומת
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 14%במדינות ה )OECD-ובמדיניות החינוך הקיימת ( 18%לעומת  ,16%בהתאמה),
כשישיתהביעוצורךרבבפיתוחמקצועי בניהולמשאביאנוש(17%לעומת,21%בהתאמה
– הנושאהיחידשבו מנהליםבמדינותה OECD-חשוצורךבפיתוח מקצועייותרמעמיתיהם
בישראל) ,ורק כשמינית מהמנהלים הביעו צורך רב בפיתוח מקצועי בקידום הוגנות והכרה
בשונות(13%בישראלובמדינותה,OECD-אךיותרמ60%-בווייטנאםובשנגחאי(סין)) .
תרשים  :43שיעורי המנהלים שיש להם כיום צורך רב בפיתוח מקצועי בתחומים שונים

מקור למידע,OECD (2019) :טבלה I.5.32

דיווחי המנהלים בישראל ,בפילוח לפי מגזר שפה ,מוצגים בלוח  .47שיעורי המנהלים
שהביעוצורךרבבפיתוח מקצועיבכלאחדמןהתחומיםהיוגבוהיםיותרבבתיספר דוברי
עברית (בכ 10%-ועד כ ,)25%-למעט בנושאים ידע והבנה במדיניות החינוך הקיימת
ובהתפתחויותחדשותבמחקרובתיאוריהשלמנהיגות,שבהם השיעוריםדומיםיחסית בשני
מגזריהשפה.
לוח  :47שיעורי המנהלים שיש להם כיום צורך רב בפיתוח מקצועי בתחומים שונים
תכנים שבהם יש צורך רב בפיתוח מקצועי
שימוש בנתונים לצורך שיפור איכות בית הספר
תכנון פיתוח מקצועי עבור/עם מורים
ניהול פיננסי
פיתוח שיתוף פעולה בקרב המורים
תכנון תוכנית הלימודים הבית ספרית
מתן משוב יעיל
צפייה בהוראה בכיתה
ידע והבנה בהתפתחויות חדשות במחקר ובתאוריה
של מנהיגות
ידע והבנה במדיניות החינוך הארצית/המקומית
הנוכחית
ניהול משאבי אנוש
קידום הוגנּות והכרה בשונּות

בתי"ס
דוברי
עברית
39%
37%
29%
32%
26%
27%
24%

בתי"ס
דוברי
ערבית
20%
13%
20%
11%
10%
7%
8%
15%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

34%
31%
27%
27%
22%
22%
20%

24%
20%
23%
26%
18%
19%
15%

19%

14%

20%

18%

16%

17%

20%

17%
13%

21%
13%

20%
16%

10%
5%
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חסמים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי
המנהליםבבתיהספרלתלמידיםבכיתותז'-ט'בישראלציינומספר גורמיםהמהוויםחסמים
להשתתפותם בפעילויות לפיתוח מקצועי (תרשים  :)44כמחציתם ציינו היעדר תמריצים
( )51%והתנגשות הפיתוח המקצועי בשעות העבודה ( ,)47%וכרבע מהם ציינו כחסמים
היעדר זמן בשל מחויבויות משפחתיות והיעדר פיתוח מקצועי רלוונטי ( 25%כל אחד).
היעדר תמיכה מהמעסיק ( )14%או שהפיתוח המקצועי יקר מדי ( )9%או אי-עמידה
בדרישותקדםהפיתוחהמקצועי()5%היוומכשולבפנימיעוטמןהמנהלים .
שיעור גבוה יותר של מנהלים במדינות ה OECD-בהשוואה לישראל ציינו כי יוקר הפיתוח
המקצועי מהווה חסם בפני השתתפותם בפעילויות לפיתוח מקצועי ( 35%לעומת ,9%
בהתאמה) ,ובמידה מסוימת גם היעדר תמיכה מהמעסיק ( 21%לעומת  ,14%בהתאמה).
לעומת זאת ,שיעור גבוה יותר של מנהלים בישראל ציינו כי היעדר תמריצים להשתתפות
בפיתוח מקצועי מהווה חסם בפניהם ( 51%לעומת  ,35%בהתאמה) ,ובמידה מסוימת גם
היעדר זמן בשל מחויבויות משפחתיות ( 25%לעומת  ,18%בהתאמה) .על שאר החסמים
דיווחוהמנהליםבישראלובמדינותהOECD-בשיעוריםדומים .
תרשים  :44שיעורי המנהלים שציינו כי הגורמים הבאים מהווים מכשול להשתתפותם
בפעילויות לפיתוח מקצועי המיועדות למנהלים

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.40

לוח  :48שיעורי המנהלים שציינו כי הגורמים הבאים מהווים מכשול להשתתפותם
בפעילויות לפיתוח מקצועי המיועדות למנהלים
חסמים
אין תמריצים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי
הפיתוח המקצועי מתנגש בשעות העבודה שלי
אין לי זמן בשל מחויבויות משפחתיות
אין בנמצא פיתוח מקצועי רלוונטי
היעדר תמיכה מהמעסיק
הפיתוח המקצועי יקר מדי
אינני עומד בדרישות קדם מתאימות (למשל
הסמכה ,ניסיון ,ותק)

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

51%
47%
25%
25%
14%
9%

35%
48%
18%
27%
21%
35%

5%

6%

בתי"ס
דוברי
עברית
58%
47%
26%
28%
11%
7%

בתי"ס
דוברי
ערבית
31%
46%
23%
16%
22%
15%

4%

8%

במבטפנים-ישראלי (לוח  )48נמצאשיעורגבוהיותרשל מנהליםבבתיספרדובריעברית,
בהשוואהלעמיתיהםבבתיספרדובריערבית,שציינוכחסמיםהיעדרתמריציםלהשתתפות
( 58%לעומת  ,31%בהתאמה) והיעדר פיתוח מקצועי רלוונטי ( 28%לעומת ,16%
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בהתאמה) ,ושיעור נמוך יותר מהם שציינו את יוקר הפיתוח המקצועי ( 7%לעומת ,15%
בהתאמה)והיעדרתמיכהממעסיק(11%לעומת,22%בהתאמה) .
בהשוואה למחזור המחקר הקודם ,בין  2013ל 2018-נרשמו בישראל שינויים שאינם
מובהקים סטטיסטית גם אם הם נראים גדולים ,לדוגמה :עלייה של  9%בשיעור המנהלים
שלדידם היעדר תמריצים היווה חסם להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ,או ירידה של
 10%בשיעורהמנהליםשהתנגשותבזמןביןהפיתוחהמקצועילביןשעותעבודתםהיוותה
חסםלהשתתפותםבפעילויותאלו.גםבמבטבין-לאומי,במרביתהמדינותלאנרשמושינויים
בעבור מרבית החסמים בין מחזורי המחקר .בפורטוגל חל צמצום ניכר בשיעורי הדיווח על
חסמים שונים (ירידה בדיווח על שני חסמים ,ובשום חסם לא נרשמה עלייה בדיווח) ,ואילו
ביפן ,בקוריאה ,בפינלנד ,בסלובקיה ובבלגיה הפלמית חל דווקא גידול של ממש בשיעורי
הדיווחעלחסמיםשונים(עליותחדותבדיווחעל3חסמיםלפחות) .
מהשוואה בין דיווחי מורים (לוח  )43לדיווחי מנהלים (לוח  )48על חסמים להשתתפות
בפעילויות של פיתוח מקצועי עולות מספר תובנות .הראשונה :בעבור כל אחד מן החסמים
האפשרייםשיעוריהדיווחשלהמוריםגבוהיםמשיעוריהדיווחשלהמנהלים,ומכאןשתפיסת
הגורמים הללו כחסמים להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי בולטת יותר ושכיחה יותר
בקרב מוריםבהשוואהלמנהלים.כךבישראל ,ואףיותר בממוצעמדינותה.OECD-פערזה
בולט בעיקר בנוגע להיעדר זמן בשל מחויבויות משפחתיות ( 52%בקרב מורים ו25%-
בקרבמנהלים)ועלותגבוההשלהפיתוחהמקצועי(23%בקרבמוריםו9%-בקרבמנהלים)
–ייתכןשחסמיםאלוקשוריםבפעריהגילובפעריהכנסהומצבמשפחתיביןמנהליםומורים.
התובנה השנייה היא קווי הדמיון בין דיווחי מורים ומנהלים על אודות חסמים להשתתפות
בפעילויותשלפיתוחמקצועי.הןבקרבמוריםוהןבקרבמנהלים–גםבישראלוגםבמדינות
ה OECD-– היעדר תמריצים (חסם בולט בערב הסעודית) והתנגשות בין שעות העבודה
לפיתוחהמקצועי(חסםבולט ביפן)הםחסמיםעיקריים .במדינותה OECD-אפשר לצייןגם
אתהעלותהגבוההשלהפיתוחהמקצועיכחסםנפוץ. 
בכל הנוגע להתנגשות בין הזמן המוקדש לפיתוח מקצועי לבין שעות העבודה ,מומלץ
למערכותחינוךלהקצותזמןלפיתוחמקצועי שלמוריםומנהליםכחלקמלוחהזמניםהקבוע
והסדור של עבודתם ,אם באפיקים פורמליים (השתלמויות ,סמינרים וכיוצא באלה) ואם
באפיקים לא פורמליים (כגון שיתוף פעולה עם עמיתים) .אשר לתמריצים – או למעשה
היעדרם – להשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי ,הדבר נוגע למוטיבציה של מנהלים
ומוריםללמידה,לשיפור,להתמודדותמיטביתעםאתגריהמקצועוכןלחיפושמעניםלצרכים
ולקשיים .לצד זאת המוטיבציה להשתתפות בפיתוח מקצועי מושפעת גם מתפיסתם בכל
הנוגעלהתפתחותםהמקצועיתולהתפתחותהקריירהשלהם ,שכןעלפירובקידוםמקצועי
מותנהבפיתוחמקצועי.בהקשרזהחשובלצייןכיהיעדרתמריציםמדווחבישראלבשיעורים
גבוהיםיותרבהשוואהלממוצעבמדינותה,OECD-בעיקרבקרבמנהלים.כרבעמןהמורים
ומן המנהלים ציינו כי אין בנמצא פיתוח מקצועי רלוונטי .הדבר מזמן קריאה לגורמים
הרלוונטייםלהגדילאתהיצעהפעילויות ,בדגשעלהפעילויותשצויןכיישבהן צורךרבלשם
פיתוחמקצועי.
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 .11שיתוף פעולה בין מורים
אחת הפרקטיקות החשובות לפיתוח המקצועי של מורים ולהתנסותם בפדגוגיות חדשות
וחדשניות היא שיתוף פעולה ( .)collaborationאפשר להגדיר שיתוף פעולה בין מורים
כפעילויות מונחות מטרה שנועדו להשיג שיפורים ממוקדים ומדידים בתהליכי ההוראה
והלמידה עבור התלמיד,הכיתה אוביתהספר.לשיתוףפעולהצורותרבות,כגוןהשתייכות
לקהילהמקצועיתלומדת,פעילותבפורומיםשלהוראתתחוםדעתועוד.אפשרלראותמנעד
רחבשלהיקפישיתוףהפעולהביןמורים,החלמאינטראקציותחד-פעמיות,מתוכננותאולא
מתוכננות ,ועד למערך סדור ,מובנה ומאורגן המאפשר ומזמן שיתופי פעולה רציפים בין
מורים .שיתוף פעולה המאפשר פיתוח מקצועי נשען על אינטראקציה בין מורים ,החלפת
רעיונות ,שיתוף חומרים ,למידה מניסיון העבר ומתן תמיכה ,מבוסס על עדויות רלוונטיות
ומאפשרלמורהלהכיראתתהליכיההוראהוהלמידה,להרהרולדוןבהם,ותוךכדיכךללמוד
ולשקולדרכיםלשינויולשיפור .עלפיעדויותמחקריות ,התרומהוהתועלתשבשיתוףפעולה
שלמוריםתלויותבהיקףהזמןשהמורהמשקיעבפעילויותאלו,במיקודשלשיתוףהפעולה
ובמידהמסוימתגםבאופיהפעילויות .
במחקר טאליס נבחנו ההזדמנויות השונות לשיתוף פעולה בין מורים ונבדק באיזו תדירות
הזדמנויות אלה מתקיימות,באילואופניםמוריםמשתפיםפעולה ,וכיצד פעילויות שיתופיות
אלו מעצבות את הממדים הרחבים יותר של עבודת המורים.כמוכןנבחנובמחקרהיבטים
שלקולגיאליותביומורים,וזאתעל סמך השקפותיהם ותפיסותיהםבענייןתרבות בית הספר
שלהם,מערכותהיחסיםשלהםעםעמיתיהםותפקידםשלמנהליבתיהספרבטיפוחשיתופי
פעולה .
 .11.1התדירות והמגוון של שיתופי הפעולה בין מורים
המוריםנשאלובאיזותדירותהםמבצעיםמגווןפעולותהמצריכותשיתוףעםמוריםאחרים
ומבוססותעליו.אפשרלמייןולסווגפעולותאלולשתיקבוצותעיקריות :




פעולות  המצריכותשיתוףפעולהעמוקומשמעותיותלותביןהמשתתפים,להלן"שיתוף
פעולה מקצועי" ,כגון הוראה שיתופית עם מורה אחר בצמד באותה כיתה ,השתתפות
בלמידה מקצועית שיתופית ,השתתפות בפעילויות משותפות לכיתות/שכבות גיל שונות
וכןצפייהבשיעוריםשלמוריםאחריםומתןמשוב.
פעולותהמבוססותבעיקרעלתיאוםוהחלפתרעיונותביןמורים,להלן"תיאום והחלפת
חומרי הוראה ודעות" ,כגון השתתפותבדיוניםשל עמיתיםעלהתפתחותהלמידהשל
תלמידים ,החלפת חומרי הוראה בין עמיתים ,שיתוף פעולה עם מורים אחרים בבית
הספר כדי שהערכת התקדמותםשל התלמידים תיעשה על פי סטנדרטים משותפים,וכן
השתתפותבימיעיון. 

מתשובות המורים אפשר ללמוד על ההזדמנויות שלהם לשתף פעולה ,על הפעילויות
הנפוצות שבאמצעותן הם עושים זאת – אם כהעדפה ואם משיקולי זמינות ,תרבות בית
ספריתאוכנגזרמ נְהלים–וגםעלניהולהזמןשמוקדשלהתפתחותולמידהמקצועיתמעבר
להוראהבכיתה. 
להלןההתפלגותהמלאהשלתשובותהמוריםבכללישראלבדברתדירותהפעילויותהללו,
בחלוקהלשלושקבוצות:תדירותשל"לפחותפעםבחודש"(המוריםשהשיבו"לפחותפעם
בשבוע"או"3-1 פעמיםבחודש"),תדירותשל"פחותמפעםבחודש"(המוריםשהשיבו"10-
5פעמיםבשנה"או"4-2פעמיםבשנה"או"לכלהיותרפעםבשנה"),ו"אףפעם". 
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מן הנתונים עולה כי בישראל השתתפות בפעילויות המבוססות על תיאום והחלפת חומרים
ודעותשכיחההרבהיותרמהשתתפותבפעילויות המצריכותשיתוףפעולהמקצועי(תרשים
.)45תמונהדומהנרשמהגםבממוצעמדינותה,OECD-ולמעשהבמרביתהמדינות.
תרשים  :45תדירות ההשתתפות במגוון שיתופי פעולה – בכלל ישראל
אףפעם
4

פחותמפעםבחודש

לפחותפעםבחודש

32

5

64

33

8

מחליף חומרי הוראה עם עמיתים

61

36

משתף פעולה עם מורים אחרים בבית הספר הזה כדי שהערכת
התקדמות התלמידים תיעשה על פי סטנדרטים משותפים

55

12

67

18

52

17

משתתף בפעילויות משותפות לכיתות שונות ולשכבות גיל שונות

17

52
80

מלמד עם מורה אחר בצמד באותה הכיתה

22

66
42
60

משתתף בלמידה מקצועית שיתופית

31
24

40

שיתוף פעולה
מקצועי

צופה בשיעורים של מורים אחרים ונותן להם משוב

6
20

תיאום והחלפת
חומרי הוראה ודיעות

משתתף בימי עיון

20

54

100 %

משתתף בדיונים עם עמיתים על התפתחות הלמידה של
תלמידים מסוימים

0

הערה :בתוךכלקטגוריההפעולותממוינותבסדריורדלפישיעורהמוריםשדיווחועלהשתתפותבהןבתדירותשל"לפחות
פעםבחודש".
מקור למידע,OECD (2020) :טבלהII.4.1

בבחינת שיעורי המורים שדיווחו על פעילויות של תיאום והחלפת חומרים ודעות שבהן
השתתפו בתדירות של לפחות אחת לחודש (תרשים  ,)46נמצא כי כמעט שני שלישים מן
המוריםדיווחועלדיוניםעםעמיתיםעלהתפתחותהלמידהשלתלמידיםמסוימים()64%
ועל החלפת חומרי הוראה עם עמיתים ( ,)61%ויותר ממחצית מהמורים ( )55%דיווחו על
שיתוף פעולה עם מורים אחרים בבית הספר כדי שהערכת התקדמותם של התלמידים
תיעשהלפיסטנדרטיםמשותפים.שיעורי הדיווחעלשתיהפעילויותהאחרונותבתדירותשל
לפחות אחת לחודש גבוהים בישראל בהשוואה לשיעורים הממוצעים במדינות הOECD-
(פערים של כ .)15%-לעומת זאת ,רק חמישית מן המורים בישראל ( )20%דיווחו על
השתתפותבימיעיוןבתדירותשללפחותאחתלחודש,לעומתשיעורכפולבממוצעמדינות
ה)43%( OECD-ושיעוריםגבוהיםבמיוחדשנרשמובמדינותהסקנדינביות(93%בשבדיהו-
92%בנורבגיה). 
בבחינת שיעורי המורים שדיווחו על השתתפות בפעילויות של שיתוף פעולה מקצועי
בתדירות של לפחות אחת לחודש (תרשים  )46נמצא כי כמעט שליש מהמורים דיווחו על
השתתפות בלמידה מקצועית שיתופית ( ,)31%כחמישית דיווחו על הוראה שיתופית עם
מורה אחר בצמד בכיתה ( ,)22%ורק שישית מהמורים דיווחו על השתתפות בפעילויות
לכיתותולשכבותגילשונות(.)17%צפייהבשיעוריםשלמוריםאחריםומתןמשוב,בתדירות
שללפחותאחתלחודש,שכיחהעודפחות–רק6%מהמוריםבישראלדיווחועלכך.שיעור
הדיווחעל למידהמקצועיתשיתופית בתדירותשללפחותאחתלחודשגבוה יותרבישראל
בהשוואהלממוצעבמדינותה OECD-(פערשל,)10%ואילובשארהפעילויותהפעריםקלים
בלבד(עדכ,5%-אםבכלל). 
ככללנמצאוהבדליםגדוליםביןמדינותשונותבתדירותשיתופיהפעולהביןמוריםובפעולות
שבאמצעותן הם משתפים זה את זה .הבדלים אלו יכולים לשקף פערים תרבותיים או
הבדליםהקשוריםלמבנהולנהלים במערכותחינוך,כגוןאילואינטראקציותמזומנותלמורים
ולאילומהןהםמייחסיםערךלפרקטיקותשלהם,בהקשריםהשוניםבמדינה .
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תרשים  :46שיעורי המורים שדיווחו על השתתפות במגוון שיתופי פעולה בתדירות של
לפחות אחת לחודש

מקור למידע,OECD (2020) :טבלהII.4.1

חשובלהזכירכייותרממחציתמהמוריםבישראללאהתנסוכללבהוראהשיתופיתעםמורה
אחרבצמדבכיתה()54%אובצפייהבשיעוריםשלמוריםומתןמשוב()52%(תרשים .)45
שיעורים אלו של מורים בישראל שלא השתתפו כלל בפעילויות מסוג זה גבוהים בכ15%-
ובכ ,10%-בהתאמה ,בהשוואה לממוצע במדינות ה .OECD-עם זאת ,השיעורים בישראל
אינם נחשבים חריגים בגודלם בהשוואה לכלל המדינות שהשתתפו במחקר .בכשליש
ממדינות אלו כמחצית מן המורים ואף יותר לא השתתפו כלל בהוראה שיתופית עם מורה
אחרבצמדבכיתה(עדכדי 69%מהמוריםבבולגריהו 67%-מהמוריםבהולנד)אובצפייה
בשיעוריםשלמוריםומתןמשוב(עדכדי 81%מהמוריםבספרד ו 78%-מהמוריםבבלגיה
הצרפתית) .סביר להניח כי פעילות זו של צפייה בשיעורים של מורים ומתן משוב שמורה
בעיקרלמוריםמנוסיםכגוןרכזימקצוע,מוריםמובילים,מדריכיםועוד,ועלכןהיותהנדירה
יחסית בקרב מורים איננה מפתיעה .כך או כך ,מתגובות המורים אי-אפשר לדעת אם לא
התנסובפעילויותאלומשוםשלארצובכךאולאייחסולהןערך,אושמאהתנאיםבשטחלא
זימנולהםאפשרותלהתנסותבכךוהםלאקיבלועידודותמיכהלהשתתףבפעילויותאלו .
מענייןלצייןכיעלפיעדויותמחקריות,רקעביתספרימוחלשעלוללהוותמכשולבפנישיתוף
פעולהביןמורים,ביןהיתרמכיווןשלביתהספר יכולתתמיכהמוגבלתבלמידהמקצועיתשל
מורים בין כתליו ,שכן עיקר המשאבים מופנים לאפיקים אחרים .הממצאים ממחקר טאליס
מציירים תמונה שונה ולפיה במדינות לא מעטות ,דווקא בבתי ספר בסביבות מאתגרות,
שבהם שיעוריםגבוהיםשלתלמידיםמרקעחברתי-כלכלימוחלש,מרקעשלהגירהאועם
צרכיםמיוחדים ,שכיחות יותר חלקמןהפרקטיקות לשיתוף פעולהביןמורים .כך,בישראל
(ובעוד  9מדינות) ובממוצע מדינות ה ,OECD-כרבע ( )26%מהמורים בבתי ספר עתירי
תלמידיםמרקעחברתי-כלכלימוחלשדיווחועלהוראהשיתופיתבתדירותשללפחותאחת
לחודש,לעומתחמישית()20%בלבדמהמוריםבשארבתיהספר .
במבט פנים-ישראלי ,מדרג הפעילויות שהמורים משתתפים בהן בתדירות של פעם בחודש
לפחותדומהבשנימגזריהשפה(לוח ,)49אףכיבעיקר'השתתפותבימיעיון'ובמידתמה
גם'שיתוף פעולהעםמוריםאחריםבביה"סכדישהערכתהתקדמותהתלמידיםתיעשהעל
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פיסטנדרטיםמשותפים' זוכים למקוםנכבדיותרבבתיספרדובריערבית,בהשוואהלבתי
ספרדובריעברית.עלפירובשיעוריהדיווחעלכלאחתמןהפעולותגבוהיםיותרבבתיספר
דובריערביתבכ,10%-ופערגבוהאףיותר(כמעט)30%נרשםבשיעוריההשתתפותבימי
עיון(לוח  .)49
לוח  :49שיעורי המורים שדיווחו על השתתפות בתדירות של לפחות אחת לחודש במגוון
שיתופי פעולה

שיתוף פעולה
מקצועי

תיאום והחלפת
חומרי הוראה ודעות

פעולות
משתתף בדיונים עם עמיתים על
תלמידים
של
הלמידה
התפתחות
מסוימים
מחליף חומרי הוראה עם עמיתים
משתף פעולה עם מורים אחרים בביה"ס
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

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

64%

61%

61%

72%

61%

47%

61%

63%

55%

40%

53%

64%

20%
31%

43%
21%

13%
28%

41%
37%

22%

28%

18%

31%

17%

12%

15%

24%

6%

9%

4%

13%

מגמות שינוי לאורך זמן 
בהשוואהביןמחזורימחקרטאליס2013ו,2018-כשבוחניםאתשיעוריהמוריםשדיווחועל
השתתפותבפעילויותהמערבותשיתוףפעולהביןמורים בתדירותשללפחותפעםבחודש
ניכרת מגמה מעורבת ,אף כי במרבית הפעולות נרשמו עליות או נשמרה יציבות בשיעורי
הדיווח .כך,נרשמו עליותשל 9%בשיעוריהדיווחעל'שיתוף פעולה עם מורים אחרים בבית
הספר כדי שהערכת התקדמות התלמידים תיעשה על פי סטנדרטים משותפים'50,שלכמעט
 7%בשיעוריהדיווחעל'השתתפותבהוראהשיתופיתעםמורהאחרבצמדבאותהכיתה',
ושלכ2%-בשיעוריהדיווחעל'צפייהבשיעוריםשלמוריםאחריםומתןמשוב'(תרשים .)47 
במבט בין-לאומי ,מספר המדינות שנרשמה בהן עלייה בשיעורי המורים המדווחים על
השתתפותבשיתופיפעולהביןמוריםבתדירותשללפחותאחתלחודש,ביןמחזורימחקר
 2013ו ,2018-דומה יחסית למספר המדינות שנרשמה בהן ירידה (תרשים  .)47אשר
להשתתפות בהוראה שיתופית בכיתה ,ביפן נרשמה העלייה החדה ביותר (כ )14%-ואילו
בסלובקיהנרשמההירידההחדהביותר(כ.)16%-בנושאצפייהבשיעוריםשלמוריםאחרים
ומתןמשוב  -פרקטיקהנפוצהפחות  -באיטליהנרשמההעלייההחדהביותר(כ)6%-ואילו
בצ'ילה הירידה החדה ביותר (כ .)7%-בחלק לא מבוטל מן המדינות נרשמה מגמת שינוי
דומה בשתי פרקטיקות אלו ,כך שעליות נרשמו ב 8-מדינות (איטליה ,יפן ,שבדיה ,פינלנד,
ספרד ,קוריאה ,בלגיה הפלמית וכאמור ישראל) ,ואילו ירידות נרשמו ב 4-מדינות (מקסיקו,
רומניה,דנמרקוסלובקיה) .

50

בשאלון מחקר  2013ההיגד נוסח מ עט אחרת :"משתף פעולה עם מורים אחרים בבית הספר שלי כדי
להבטיחשיהיוסטנדרטיםמשותפיםבהערכתהתקדמותהתלמידים".
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תרשים  :47שינוי בין מחזורי מחקר טאליס בשיעורי המורים שדיווחו על השתתפות
בתדירות של לפחות אחת לחודש במגוון שיתופי פעולה – כלל המדינות
צפייה בשיעורים של מורים אחר ומתן משוב
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מקור למידע,OECD (2020) :טבלהII.4.4ותרשיםII.4.5

לצד זאת ,בישראל נרשמה ירידה מפתיעה של כ 12%-בשיעורי הדיווח על השתתפות
בלמידה מקצועית שיתופית בתדירות של לפחות אחת לחודש .רק ב 4-מדינות נוספות
נרשמהמגמהדומה,מתוכןבניו-זילנדהייתההירידההחדהביותר (כ.)14%-לעומתזאת,
ב 12-מדינות נרשמה דווקא עלייה בשיעורי הדיווח ,והעליות המרשימות מכול נרשמו
בשנגחאי (סין) (כ ,)37%-בנורבגיה (כ )29%-ובשבדיה (כ .)28%-בשיעורי הדיווח על
השתתפותבשארהפעילויותלאחלבישראלשינויניכרביןהשנים51. 
לנוכח שינוייםאלו בתדירותהעיסוקבשיתופיפעולהביןמוריםביןמחזוריהמחקר ( 2013ו-
)2018איןזהמפתיעכיבמקבילנרשמהגםעלייהבמשךהזמןשהמוריםבישראלמקדישים
לעבודתצוותולשיחעמיתיםבביתהספרמחוץלשעותההוראה(מ2.7-ל3.1-שעותבשבוע,
בהתאמה) .אך עלייה זו קלה בלבד ,ואיננה משקפת את מלוא השינויים במעורבותם של
המורים בפעילויות שיתופיות שונות .הדבר מעיד כי הזמן המוקדש לשיתוף פעולה מעבר
לשעות ההוראה גדל אך במקצת ,ולצד זאת המורים גם מחלקים אחרת את זמנם בין
פעילויות שיתופיות  שונות ,ובפרט מזהים פעילויות שיתופיות שמתאימות יותר לצרכים
המקצועייםשלהםומקדישיםלהןזמןעלחשבוןפעילויותשיתופיותאחרות .
51

ההיגד"משתתףבימיעיון"לאנכללבשאלוןבמחזורמחקר .2013
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קשר בין פיתוח מקצועי ושיתוף פעולה בין מורים
השתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועימזמנתגםהיאשיתוףפעולהביןמורים.במחקרנמצא
כי  82%מהמורים בישראל (ו 74%-בממוצע מדינות ה )OECD-שהשתתפו בפעילות
משמעותיתלפיתוחמקצועישהשפיעהלטובהעלפרקטיקותההוראהשלהםציינוכימאפיין
מרכזי של פעילויותמשמעותיות ואפקטיביותלפיתוח מקצועיהוא שהן מאפשרות הזדמנות
ללמידהשיתופית(ראו תרשים  35בתת-פרק .)10.1 
עוד נמצא כי בכל המדינות שהשתתפו במחקר טאליס ,ובכללן ישראל ,מורים שהשתתפו
בפעילויות לפיתוח מקצועי המזמנות שיתופי פעולה בין מורים (כגון השתתפות בקהילה
מקצועית של מורים,הדרכה של עמיתים וצפייה בהם ו/או התבוננות עצמית,כחלק ממערך
פורמלי של בית הספר – משתנים מסבירים/בלתי תלויים) נוטים לדווח על קיום שיתופי
פעולה מקצועיים עם מורים אחרים (משתנה מוסבר/תלוי) בתדירות רבה יותר ,כך שהם
מהווים חלק מהפרקטיקות השגרתיות שלהם .קשר חיובי זה בין פיתוח מקצועי ובין יישום
שיתופי פעולה כחלק מפרקטיקות שגרתיות נותר מובהק גם לאחר שמּושתת ביקורת על
מאפייניהרקעשלהמורים(גיל,מגדר,ותקבהוראהבביתהספר)ועלהיקףמשרתם. 
מבט-על :מקורות השונות בתדירות שיתוף הפעולה בין מורים 
תלויה ועומדת השאלה :באיזו מידה שיתופי פעולה בין מורים הם תופעה בית ספרית או
דווקא תופעה שמקורה במאפייני המורה? כדי לענות על שאלה זו נבחנה השונות בשיתוף
פעולהמקצועיביןמורים(מדדהכולל4פעולותשונות,כמפורטבתרשים  .)46
בכלהמדינותשהשתתפובמחקרנמצאכימרביתהשונותבשיתוףפעולהמקצועיביןמורים
מקורהבשונותביןמוריםבתוךביתהספר,אךשונותהקשורה להבדליםביןבתי ספראף
היא איננה זניחה כלל ועיקר .כך בישראל  89%מהשונות בשיתוף פעולה מקצועי מקורה
בשונותביןמוריםבתוךבתיהספר,וב 11%-מקורהבהבדליםביןבתיהספר.תמונהדומה
נמצאה גם בממוצע מדינות ה OECD-( 87%ו ,13%-בהתאמה) .תוצאות אלו מעידות כי
כאשר מורה משתף פעולה בבית ספר ,הוא עושה זאת רק עם מעטים מעמיתיו המורים,
ואילועםעמיתיםאחריםאיןהואמשתףפעולהכלל,ומכאן השונות הגבוהה ביןמוריםבתוך
בית הספר.במדינותמסוימותחלקניכרמןמהשונותבשיתוף פעולה בין מורים טמון ברמת
בית הספר (באוסטרליה ובווייטנאם  -כ ,25%-בניו-זילנד  -כ ,)35%-מה שמעידכי שיתופי
פעולהשלמוריםנפוציםיותרבבתיספרמסוימיםבהשוואהלאחרים. 
מבט-על :קשר בין שיתוף פעולה בין מורים לבין שביעות רצון ,תחושת מסוגלות ויישום
פרקטיקות לקידום למידה משמעותית 
שיתופי פעולה בין מורים ,ובכלל זה הקשר עם עמיתים למקצוע ומידת התמיכה והקידום
המקצועי ההדדי , עשויים לעצב את סביבת העבודה של המורים ומתוך כך להשפיע על
שביעות רצונם ,בעיקר מסביבת העבודה שלהם ,וכן על תחושת המסוגלות שלהם ועל
התדירות שבה הם מיישמים פרקטיקות הוראה מתקדמות כגון פרקטיקות
קונסטרוקטיביסטיותלקידוםלמידהמשמעותית. 
ואכן נמצא כי בישראל ,ולמעשה כמעט בכל המדינות שהשתתפו במחקר טאליס ,מורים
שמשתתפיםבפעילויות שיתופיות שונות (משתנה מסביר/בלתי תלוי)בתדירותגבוהה יותר
נוטיםלחוש שביעותרצוןגבוההיותר והםגםבעלי תחושתמסוגלותוחוללותעצמיתגבוהה
יותר (משתניםמוסברים/תלויים),וזאת לאחר שמּושתתביקורת על מאפיינירקעשלמורים
(גיל,מגדר,ותקבהוראהבביתהספר)ועלהיקףמשרתםשמוחזקיםקבוע .
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באופן דומה נמצא קשר חיובי בין השתתפות בפעילויות שיתופיות לבין יישום פרקטיקות
לקידום למידה משמעותית ,כך שמורים שמשתתפים בפעילויות שיתופיות שונות (משתנה
מסביר/בלתי תלוי)בתדירותגבוההיותרנוטיםליישםפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותית
(משתנה מוסבר/תלוי) בתדירות גבוהה יותר .בשל חשיבותן של פרקטיקות אלו יש טעם
לבדוקאילופעילויותשיתופיותספציפיותמתוך כלשמונההפעילויותהשיתופיותהמרכיבות
את המדד אכן קשורות ליישום תדיר של פרקטיקות לקידום למידה משמעותית .בישראל
הקשרמתקייםעםשלושפרקטיקותשיתופיות,כולןמסווגותכשיתוףפעולהמקצועי:'צפייה
בשיעורים של מורים אחרים ומתן משוב' ,'השתתפות בפעילויות משותפות לכיתות שונות
ולשכבותגילשונות' וכן'השתתפות בלמידהמקצועיתשיתופית'.עוצמותהקשרבישראלבין
כל אחת מהפעילויות השיתופיות ובין פרקטיקות לקידום למידה משמעותית הן מהגבוהות
שתת
בקרב המדינות שהשתתפו במחקר .כל הקשרים הללו מתקיימים כאשר לאחר שמּו 
ביקורת על מאפייני הרקע של המורים (גיל ,מגדר ,ותק בהוראה בבית הספר) ועל היקף
משרתם .
קשריםחיובייםאלונותריםמובהקיםגםלאחר שמּושתתביקורת על תפיסותהמוריםבדבר
מידת הסכמתם לכך שמורים בבית הספר יכולים לסמוך זה על זה ולכך שיש תרבות בית
ספרית שיתופית שמתאפיינת בתמיכה הדדית (ראו להלן בתת-פרק  :11.2היחסים בין
המורים ותרבות השיתוף הבית ספרית) ,ואלו מחזקים קבוע .למעשה נמצא קשר חיובי בין
תפיסת המורים כי קיימת תרבות בית ספרית שיתופית שמתאפיינת בתמיכה הדדית ובין
תחושת שביעות הרצון ותחושת המסוגלות העצמית שלהם (אך לא נמצא קשר עם יישום
פרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותית).כמוכןנמצאקשרחיוביביןתפיסותהמוריםכיבבית
הספר מורים יכולים לסמוך זה על זה ובין תחושת שביעות הרצון (אך לא נמצא קשר עם
תחושתמסוגלותאועםיישוםפרקטיקותלקידוםלמידהמשמעותית).משמעותהדבר,מצד
אחד – הקשרים  החיוביים בין השתתפות בפעילויות שיתופיות מקצועיות ובין שביעות רצון
ותחושת מסוגלות עומדים בעינם גם לאחר שמּושתת ביקורת על תפיסות המורים בנוגע
ליכולתםלסמוךזהעלזהועלתרבותהשיתוףהביתספרית,וגםהכיווניותההפוכהנכונה.
מצד שני – אפשר לשייך חלק מן הקשרים החיוביים בין השתתפות בפעילויות שיתופיות
מקצועיותוביןשביעותרצוןותחושתמסוגלותלתפיסותהמוריםבנוגעליכולתםלסמוךזהעל
זהולתרבותהשיתוףהביתספרית .
מכלול הממצאים הללו מעיד על חשיבות הקשר שבין מעורבות בשיתופי פעולה בין מורים
לביןתחושתשביעותהרצוןשלהםותחושתהמעורבותשלהם.כמוכן,הממצאיםמלמדיםעל
חשיבותהלמידההמקצועיתהשיתופיתלשיפורההוראהוליישוםפרקטיקותהוראהחדשניות
ומתקדמות .שיתוף הפעולה מאפשר למורים לעבור תהליכי התפתחות שבמרכזם בחינה
מתמדת של שיטות ההוראה הקיימות שלהם וכן של שינויים בידע שלהם ,באמונותיהם
ובדרכיעבודתם.
 .11.2היחסים בין המורים ותרבות השיתוף הבית ספרית
יחסי עבודה וקשרים בין-אישיים חיוביים בין מורים – ובעיקר נאמנות ,אמון ,שיתוף,
סולידריות ,תמיכה ואחריות הדדית ,שהם ממאפייניה הבולטים של קולגיאליות – יכולים
להיות סימן לסביבת עבודה ולתרבות בית-ספרית שמזמנת ומעודדת שיתוף פעולה בין
מורים.קשרזההואדו-כיווני,כךשאינטראקציותתדירותותלותהדדיתביןמורים,הנובעות
משיתוף פעולה ביניהם ,מחזקות את היחסים ביניהם ומסייעות לבנות אמון וליצור תרבות
ואקליםשיתופיבביתהספר. 
במחקר טאליס נשאלו המורים על מידת הסכמתם עם מספר היגדים הנוגעים ליחסים בין
המוריםבביתהספרולמגווןהיבטיםשלתרבותהשיתוףהביתספרית.בתרשימיםובלוחות
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שלהלן מוצגים שיעורי המורים שהסכימו או הסכימו מאוד עם כל אחד מן ההיגדים .ככלל,
מתשובות המורים עולה כי מרביתם סבורים כי הם יכולים לסמוך על עמיתיהם וכי בבית
הספרישתרבותשיתופית,וזאתבדומהלממוצעמדינותה .OECD-
כך, 89%מןהמוריםבכללישראל סובריםכיבביתספרםהמוריםיכוליםלסמוךזהעלזה,
 88% מן המורים מסכימים כי בית הספר מעודד את הצוות להוביל יוזמות חדשות ,83%
מציינים כיבביתהספרישתרבותשיתופיתהמתאפיינתבתמיכההדדית, 79%חושביםכי
צוותביתהספרמחזיקבאמונותמשותפותבנוגעלהוראהוללמידה,ו 74%-מסכימיםכייש
תרבותביתספריתשלאחריותמשותפתלענייניביתהספר.עלפירוב,שיעוריםאלודומים
לשיעוריםהמקביליםבממוצעמדינותה,OECD-חוץמשיעוריהסכמהגבוהיםיותרבישראל
בנוגעלכךשביתהספרמעודדאתהצוותלהוביליוזמותחדשות(תרשים 48ולוח .)50 
תרשים  :48שיעורי המורים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים ליחסים
בין מורים ולתרבות השיתוף בבית הספר
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במבט בין-לאומי על כלל ההיגדים הללו ניכרת שונות גדולה בשיעורי ההסכמה בין מדינות
בעבור כל היגד ,ואף בתוך מדינה נתונה בין ההיגדים השונים .עם זאת אפשר לראות כי
שיעורי הדיווח של מורים על יחסיהם עם מורים אחרים ועל תרבות השיתוף הבית ספרית
גבוהים במיוחד בווייטנאם ובגאורגיה וכן בקזחסטן ובשנגחאי (סין) ,ואילו שיעורים נמוכים
יחסית בחלק מן ההיבטים נרשמו בבלגיה (הצרפתית) ובצ'ילה ,וכן בצרפת ,מקסיקו,
פורטוגל,דרוםאפריקהוסלובקיה(בחלקמןההיגדים). 
במבט פנים-ישראלי(לוח ,)50על פי רובלא נמצאוהבדלים שלממשבשיעורי הדיווחבין
שני מגזרי השפה ,מלבד העובדה שבבתי ספר דוברי ערבית ,בהשוואה לבתי ספר דוברי
עברית ,ניכרת בקרב המורים הסכמה רבה יותר עם ההיגד ולפיו צוות בית הספר מחזיק
באמונותמשותפותבנוגעלהוראהוללמידה(86%לעומת,77%בהתאמה) .
לוח  :50שיעורי המורים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים ליחסים בין
מורים ולתרבות השיתוף בבית הספר
ההיגד
המורים יכולים לסמוך זה על זה
בית הספר מעודד את הצוות להוביל יוזמות חדשות
יש תרבות בית-ספרית שיתופית המתאפיינת
בתמיכה הדדית
צוות בית הספר מחזיק באמונות משותפות בנוגע
להוראה וללמידה
יש תרבות בית-ספרית של אחריות משותפת לענייני
בית הספר

בתי"ס
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עברית
89%
88%
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ערבית
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87%
81%
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מתוך  כלל ההיבטים הללו ,רק שניים נכללו בשאלון המורים במחזור המחקר הקודם – 'יש
תרבות בית ספרית של אחריות משותפת לענייני בית הספר' ו'יש תרבות בית ספרית
שיתופית המתאפיינת בתמיכה הדדית' – ורק בעבורם אפשר לבחוןאם ניכרת מגמת שינוי
בין 2013ל.2018-בכללישראללאנרשםשינוימובהק מבחינה סטטיסטית ( 83%ב2018-
לעומת  80%ב 2013-בהיגד הראשון ,ו 74%-בשני המחזורים בהיגד השני) .לעומת זאת,
מגמת עלייה בשיעורי הדיווח על ההיגדים נרשמה בכרבע ( 8מדינות ,בהיגד הראשון) עד
כשליש ( 11מדינות ,בהיגד השני) מהמדינות שהשתתפו בשני מחזורי המחקר .באנגליה,
במקסיקוובשבדיהנרשמהעלייהשללפחות 5%בשיעוריהדיווחעלכלאחדמןההיגדים,
ורקבצ'ילהנרשמהירידהשללפחות5%בשיעוריהדיווחעלכלאחדמןההיגדים .
מבט-על :קשר בין יחסים בין מורים ותרבות השיתוף בבית הספר ובין שיתוף הפעולה
המקצועי בין מורים 
נשאלתהשאלהאםתפיסותהמוריםבדברקולגיאליותותרבותשיתוףביתספרית(משתנים
מסבירים/בלתי תלויים) יש בהן להסביר הבדלים בין מורים בנוגע להשתתפות בשיתופי
פעולהמקצועייםביןמורים(משתניםמוסברים/תלויים) .
כצפוי,בישראלובכלהמדינותשהשתתפובמחקרנמצאכימוריםשמסכימיםכיבביתספרם
יש תרבות שיתופית המתאפיינת בתמיכה הדדית נוטיםיותרמעמיתיהםלהשתתף בשיתופי
פעולהמקצועיים בתדירותרבה.לצדזאת,בישראלובכשנישלישים מןהמדינותשהשתתפו
במחקר נמצא כי מורים שמסכימים כי בבית ספרם המורים יכולים לסמוך זה על זה נוטים
יותר מעמיתיהם להשתתף בשיתופי פעולה מקצועיים בתדירות רבה .קשרים חיוביים אלו
עומדיםבעינםגםלאחר שמּושתתביקורת על מאפייניהרקע שלהמורים(גיל,מגדר,ותק
בהוראהבביתהספר)ועל היקףמשרתם.למעשה,בבחינתמאפייניםאלו עולהכיבישראל
השתתפותבשיתופיפעולהמקצועייםמוסברתגםעלידיהגורמיםהבאים :







קשר עם מגדר :מורים גברים נוטים יותר ממורות להשתתף בתדירות רבה בשיתופי
פעולה מקצועיים (ממצא דומה נרשם בממוצע מדינות ה OECD-וביותר מרבע מן
המדינותשהשתתפובמחקר) .
קשר שלילי עם גיל : מורים מבוגרים נוטים פחות להשתתף בשיתופי פעולה מקצועיים
(ממצאדומהנרשםבממוצעמדינותהOECD-ובכרבעמןהמדינותשהשתתפובמחקר).
קשר חיובי עם ותק בבית הספר :ככל שלמורים יש ותק רב יותר בבית הספר ,כך הם
נוטים להשתתף בתדירות רבה יותר בשיתופי פעולה מקצועיים (ממצא דומה נרשם
בממוצעמדינותהOECD-ובכשלישמןהמדינותשהשתתפובמחקר) .
קשרחיוביעםהיקףמשרה :מוריםהמועסקיםבמשרהמלאהנוטיםלהשתתףבתדירות
רבה יותר בשיתופי פעולה מקצועיים (ממצא דומה נרשם בממוצע מדינות הOECD-
ובכשלישמןהמדינותשהשתתפובמחקר).

מבט-על :קשר בין יחסים בין מורים ותרבות השיתוף בבית הספר לבין חוויית הלחץ של
המורים 
תפיסות המורים בדבר קולגיאליות ותרבות שיתוף בית ספרית עשויות לאפשר להם
להתמודדטוביותרעםדרישותהתפקידואתגריוועםמקורותהלחץבעבודתם.ואכןנמצאכי
בישראל,מוריםשמסכימיםכיבביתספרםיש תרבות שיתופית המתאפיינת בתמיכה הדדית
וכןמוריםשמסכימיםכיבביתספרםהמוריםיכוליםלסמוךזהעלזהנוטיםלדווחעלתחושת
רווחהרבהיותרבעבודהועלפחותלחץבעבודה.קשריםדומיםנרשמוכמעטבכלהמדינות
שהשתתפו במחקר ,וזאת גם לאחר שמּושתת ביקורת על מאפייני הרקע של המורים(גיל,
מגדר,ותקבהוראהבביתהספר)ועלהיקףמשרתם .
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 .11.3הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית הספר
למנהלי בתי הספר יש מקום מרכזי בעיצוב ובהבניה של תרבות בית ספרית שיתופית.
מנהלים יכולים ,לדוגמה ,לעודד ולטוות קשרים ויחסים חיוביים בקרב חברי הקהילה הבית
ספרית ,וכן להנחיל מנהיגות מבוזרת המאופיינת בקבלת החלטות שיתופיות וקולקטיביות,
תוך שיתוף צוות המורים ,התלמידים וההורים .במחקר טאליס נשאלו המורים על מידת
הסכמתם כי בית הספר מספק למגוון גורמים הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בהחלטות
בית הספר .בתרשימים ובלוחות שלהלן מוצגים שיעורי המורים שהסכימו או הסכימו מאוד
עםכלאחדמןההיגדים .ככלל,מתשובותהמוריםעולהכימתןהזדמנויותלשיתוףבקבלת
החלטותביתספריותנפוץפחותבישראלבהשוואהלממוצעמדינותה.OECD- 
כך,כשנישלישיםמןהמוריםבכללישראלמסכימיםכיביתספרםמספקלצוות()68%או
להורים ( )66%הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית הספר ,ומעט פחות מכך
( ) 61%מסכימים כי הזדמנויות אלו ניתנות לתלמידים .שיעורים אלו נמוכים בכ10%-
מהשיעורים המקבילים בממוצע מדינות ה OECD-(תרשים  49ולוח  .)51ביטוי נוסף לכך
שבישראלשיתוףבקבלתהחלטותבביתהספראיננונפוץאפשרלשאובמןהעובדהשבכל
שלושתההיגדיםישראלנמניתעם10המדינותשבהןשיעוריההסכמההנמוכיםביותר .
תרשים  :49שיעורי המורים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים למתן
הזדמנויות להשתתף בקבלת החלטות בבית הספר
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במבט בין-לאומי על כלל ההיגדים הללו ניכרת שונות גדולה בשיעורי ההסכמה בין מדינות
בעבור כל היגד ,ואף בתוך מדינה נתונה בין ההיגדים השונים .עם זאת אפשר לראות כי
שיעוריהדיווחשלמוריםעלהזדמנויותלשיתוףבקבלתהחלטות בביתהספר– שלמורים,
הורים ותלמידים – גבוהים במיוחד בגאורגיה ,בלטביה ,בליטא ובאסטוניה ,ואילו שיעורים
נמוכיםבמיוחדנרשמובבלגיה(הצרפתית),בצ'ילהובבואנוסאיירס(ארגנטינה). 
במבטפנים-ישראלי(לוח )51נרשמופעריםקליםבלבד(שלכ)5%-ביןמגזריהשפה.בבתי
ספר דוברי ערבית ניתנות לצוות בית הספר מעט יותר הזדמנויות להשתתף באופן פעיל
בקבלת החלטות ,ואילו בבתי ספר דוברי עברית ניתנות מעט יותר הזדמנויות להורים
ותלמידיםלהשתתףבקבלתהחלטות,כלזאתעלפידיווחיהמורים .
לוח  :51שיעורי המורים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים למתן
הזדמנויות להשתתף בקבלת החלטות בבית הספר
ההיגד
בית הספר מספק לצוות הזדמנויות להשתתף באופן
פעיל בהחלטות בית הספר
בית הספר מספק להורים הזדמנויות להשתתף
באופן פעיל בהחלטות בית הספר
בית הספר מספק לתלמידים הזדמנויות להשתתף
באופן פעיל בהחלטות בית הספר
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ככללניכרת מגמהולפיהברבות מ 32-המדינותשהשתתפובשנימחזורי המחקר( 2013ו-
 )2018יש עלייה בשיעורי המורים המדווחים על הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בקבלת
החלטותבביתהספר.בישראלנרשמועליותמובהקותשלכ 6%-בשיעוריהדיווחשלמורים
על מתן הזדמנויות להורים (מ 60%-ב 2013-ל 66%-ב )2018-ולתלמידים (מ 55%-ל-
 ,61%בהתאמה) להשתתף בקבלת החלטות ,לצד יציבות במתן הזדמנויות לצוות לעסוק
בכך(מ 67%-ל,68%-בהתאמה).לצדזאת,ב 13-מדינות,לאכוללישראל,נרשמהעלייה
מובהקת בדיווחי מורים על מתן הזדמנויות לצוות להשתתף בקבלת החלטות – עליות של
 10%עד  13%נרשמו בקוריאה ,במקסיקו ובהולנד .ב 13-מדינות ,כולל ישראל ,נרשמה
עלייהמובהקתבדיווחימוריםעלמתןהזדמנויותלהוריםלהשתתףבקבלתהחלטות–עליות
של  7%עד  8%נרשמו בשנגחאי (סין) ,בפינלנד ,במקסיקו ובהולנד .ב 18-מדינות ,כולל
ישראל ,נרשמה עלייה מובהקת בדיווחי מורים על מתן הזדמנויות לתלמידים להשתתף
בקבלתהחלטות– עליות של 11%עד 13%נרשמוביפן,בפינלנד ובהולנד.למעשה,ב7-
מדינות(צ'כיה,אסטוניה,קוריאה,מקסיקו,הולנד,רומניהושנגחאי(סין))נרשמועליותבמתן
הזדמנויותלשיתוףבקבלתהחלטותשלכלשלושתהגורמים– מורים,הוריםותלמידים ,וב-
 8מדינות נוספות ,ובהן ישראל ,נרשמה עלייה בעבור שניים מהגורמים .לעומת זאת ,רק
בסינגפור נרשמו ירידות מובהקות בשיעורי הדיווח של מורים על הזדמנויות אלו בעבור כל
שלושתהגורמים,ואילובצ'ילהנרשמוירידותבעבורשנייםמהגורמים. 
 .11.4תפיסות מנהלים לעומת תפיסות מורים
במחקרטאליסנשאלוגםמנהליבתיהספרעלאותםההיגדיםהנוגעיםלהיבטיםשלשיתוף
שהמורים נשאלו עליהם .בתרשימים ובלוחות שלהלן מוצגים שיעורי המנהלים שהסכימו או
הסכימומאודעםכלאחדמןההיגדים .תחילה נעמודעלדיווחיהמנהליםבישראלבהשוואה
לעמיתיהםבממוצעמדינותה,OECD-וכןבחלוקהלפימגזרשפה.בהמשךנלמדעלההלימה
והמתאםביןדיווחימוריםלדיווחימנהלים. 
יחסים בין מורים ותרבות שיתוף בית ספרית:ככלל,לפחות 93%מהמנהליםמסכימיםעם
ההיגדים הנוגעים ליחסים בין מורים ולתרבות השיתוף הבית ספרית ,למעט שיעור נמוך
במעט ,יחסית ( ,)87%שסבורים כי צוות בית הספר מחזיק באמונות משותפות בנוגע
להוראה וללמידה .על פי רוב שיעורי הדיווח בקרב מנהלים בישראל דומים לשיעורים
המקביליםבמדינותה,OECD-למעטשיעורגבוהבמעטשלמנהליםבישראלשלתפיסתםיש
בביתספרםתרבותשלאחריותמשותפתלענייניביתהספר(תרשים .)50 
במבט פנים-ישראלי (לוח  ,)52שיעורי ההסכמה של מנהלים עם חלק מן ההיגדים גבוהים
יותר בבתי ספר דוברי ערבית,בהשוואה לבתי ספר דובריעברית :'תרבות בית-ספרית של
אחריות משותפת לענייני בית הספר' (פער של  )10%ו'צוות בית הספר מחזיק באמונות
משותפות בנוגע להוראה וללמידה'(פערשל ,)15%ואילובשארההיגדיםשיעוריההסכמה
דומיםבשנימגזריהשפה.
הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בקבלת החלטות בבית הספר :אומנם כמעט כל
המנהלים()96%מסכימיםכי ניתנותלמורים הזדמנויותלהשתתףבקבלת החלטות (וזאת
בדומהלשיעורםבממוצעמדינותה,)OECD-אךשיעוריםנמוכיםבמידהניכרתמדווחיםעל
מתן הזדמנויות שכאלו לתלמידים ( )73%ועוד פחות מכך להורים ( )62%(שיעורים אלו
נמוכיםבכ 20%-ובכ,10%-בהתאמה,מהשיעוריםבממוצעמדינותה)OECD-(תרשים .)50
נוסף על כך ,פחות משליש מהמנהלים בישראל ,בשני מגזרי השפה ,מסכימים כי את
ההחלטותהחשובותהםמקבליםבעצמם.שיעורזהדומהלשיעורהמנהליםבממוצעמדינות
הOECD-(לוח 52ותרשים .)50 
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במבט פנים-ישראלי (לוח  ,)52שיעורי ההסכמה עם מרבית ההיגדים דומים בשני מגזרי
השפה,מלבדהעובדהשיותרמנהליםבבתיספרדובריערבית,בהשוואהלבתיספרדוברי
עברית,מדווחיםעלמתןהזדמנויותלהוריםלהשתתףבקבלתהחלטות(פערשלכ .)5%-
תרשים  :50שיעורי המנהלים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים
ליחסים בין מורים ,לתרבות השיתוף בבית הספר ולמתן הזדמנויות להשתתף בקבלת
החלטות בבית הספר

מקור למידע,OECD (2020) :טבלהII.5.9

הזדמנויות להשתתף באופן
פעיל בהחלטות בית הספר

יחסים בין מורים ותרבות
שיתוף בית ספרית

לוח  :52שיעורי המנהלים שמסכימים עם כל אחד מן ההיגדים הבאים הנוגעים ליחסים
בין מורים ,לתרבות השיתוף בבית הספר ולמתן הזדמנויות להשתתף בקבלת החלטות
בבית הספר

המורים יכולים לסמוך זה על זה
בית הספר מעודד את הצוות להוביל
יוזמות חדשות
שיתופית
בית-ספרית
תרבות
יש
המתאפיינת בתמיכה הדדית
צוות בית הספר מחזיק באמונות
משותפות בנוגע להוראה וללמידה
יש תרבות בית-ספרית של אחריות
משותפת לענייני בית הספר
בית הספר מספק לצוות הזדמנויות
להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית
הספר
בית הספר מספק להורים הזדמנויות
להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית
הספר
בית הספר מספק לתלמידים הזדמנויות
להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית
הספר
אני מקבל בעצמי את ההחלטות
החשובות

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

99%

95%

98%

100%

97%

98%

97%

98%

97%

95%

96%

98%

87%

85%

83%

98%

93%

87%

90%

100%

96%

98%

95%

98%

62%

83%

61%

67%

73%

81%

72%

75%

29%

29%

29%

29%
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מה בין דיווחי מורים לדיווחי מנהלים? המחקרמאפשרלנולבחוןאםהתפיסותשלמורים
ושלמנהליםבנוגעלמנהיגותמבוזרת שלקבלתהחלטותבביתהספר,תרבותשיתוףבית
ספריתוקולגיאליותעולותבקנהאחדומתיישבותאלועםאלו.
בממוצע הארצי ,בכל הנוגע ליחסים בין מורים ובתרבות השיתוף הבית ספרית ,שיעורי
ההסכמהבקרבמנהלים(לוח )52גבוהיםבכ10%-עדכ20%-בהשוואהלמורים(לוח .)50
כמו כן ,בכל הנוגע למתן הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בקבלת החלטות בבית הספר,
שיעורי ההסכמה בקרב מנהלים (לוח  )52גבוהים בהשוואה למורים (לוח  )51בעניין מתן
הזדמנויותלתלמידים(בכ)10%-ובעיקרלצוות(בכ .)25%-
כדילקבלתמונהמדויקתיותר,בהיבטהביתספרי,נבדקבאיזומידה מוריםומנהליהםבכל
ביתספרסווגובאופןדומה,קרי'מסכימים'(או'לאמסכימים')עםהיגדנתון(תרשים  .)51
נמצא כי בישראל תפיסותיהם של  88%מן המורים דומות לתפיסות מנהליהם בכל הנוגע
לאמון וליחסים בין מורים ,ואילו בשאר ההיגדים בנושא תרבות שיתוף בית ספרית שיעורי
ההלימה בין תפיסות המורים והמנהלים נמוכים יותר ועומדים על  85%לכל היותר ו70%-
לכלהפחות(זאת בהיגד'יש תרבות בית-ספרית של אחריות משותפת לענייני בית הספר',
שבו נמצאו הפערים הגדולים ביותר בשיעורי ההסכמה בין מורים למנהלים : 74%לעומת
 ,93%בהתאמה) .שיעורים אלו של הלימה בין תפיסות מורים ומנהלים בישראל דומים
לשיעוריםהמקביליםבממוצעמדינותהOECD-(ההבדלים,אםקיימים,אינםעוליםעל .)5%
בכל הנוגע למתן הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בהחלטות בית הספר ,ההלימה בין
תפיסותהמוריםומנהליהםנמוכהיותר,ועומדת על 67%מהמוריםבנוגעלמתןהזדמנויות
לצוות ו 57%-מהמורים בנוגע למתן הזדמנויות להורים או לתלמידים .שיעורים אלו של
הלימה בין תפיסות מורים ומנהלים בישראל נמוכים בכ 10%-עד  15%מהשיעורים
המקביליםבממוצעמדינותה.OECD- 
תרשים  :51שיעורי המורים שתפיסתם דומה לתפיסת מנהליהם בנוגע להיגדים הבאים
הנוגעים ליחסים בין מורים ,לתרבות השיתוף בבית הספר ולמתן הזדמנויות להשתתף
בקבלת החלטות בבית הספר

הערה" :תפיסהדומה"משמעהשהןהמורהוהןמנהלביתהספרסווגובאופןדומה,קרישניהםסווגו'מסכימים'עםההיגד
אוששניהםסווגו'לאמסכימים'.
מקור למידע,OECD (2020) :טבלהII.4.36
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אםכך,בישראלנמצאופעריםביןתפיסותמוריםלביןתפיסותמנהליהםבנוגעלהיבטיםשל
שיתוףבקבלתהחלטותבביתהספר,ובעיקרבמתןהזדמנויותלתלמידיםומוריםלהשתתף
בהן.פעריםאלוניכריםיותרבישראלבהשוואהלממוצעמדינותה .OECD-במבטבין-לאומי
נמצאכימערכותחינוךשבהןשיעורנמוךיחסיתשלמוריםאוחזיםבתפיסההדומהלתפיסת
מנהליהםבנוגע למנהיגותמבוזרתהןמערכותשמנהיגותביתספריתמבוזרת איננהנפוצה
בהן,עלפידיווחיהמורים.ישראלנמניתעםקבוצהזושלמדינות.
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 .12מתן משוב למורים
משוב הוא אמצעי מרכזי נוסף הנמנה עם האמצעים שדרכם מורים משתפים פעולה ,בין
שמדוברבמתןמשובוביןשמדוברבקבלתמשוב.מתןמשובבונהיכוללהיעשותעלידימגוון
גורמים (מנהלים ,מדריכים ורכזי מקצוע ,מורים עמיתים ועוד) ,להתבסס על מקורות מידע
שונים (כגון תצפית על שיעורי המורה ,דיון על תכנון הלימודים של המורה ,ניתוח הישגי
תלמידיו ושיח בעקבותיו ועוד) ,וכן בשיטות שונות (כחלק מתהליך רשמי ,מובנה וסדור או
לחלופיןכשיחלאפורמלי).המשובמאפשרלמוריםלזהותאתהחוזקותוהחולשותהיחסיות
שלהם ולהכירבהן,ומתוךכךלעצבדרכיפעולהלשיפורהפרקטיקותואסטרטגיותההוראה
שהם נוקטים ,וכפועל יוצא לשפר את האפקטיביות שלהם כאנשי מקצוע ואת תוצאות
התהליכים הלימודיים והחינוכיים בקרב תלמידיהם .נמצא כי למתן משוב בונה למורים על
סמךתהליכיההוראהוהלמידהבכיתתםתרומהמכרעתלקידוםביצועיהתלמידים,יותרמכל
תהליך התערבות בית ספרי .אפשר אפוא לראות במשוב מנוע יעיל לשיפור ההוראה
והלמידה ,ומרכיב מרכזי בלמידה מתמשכת ולאורך זמן של המורים בתהליך של חיפוש,
קבלת משוב ותגובה עליו .יש חשיבות רבה לעמידהעל תדירות המשובהניתן למורים ,על
מאפייני המשוב ,על תפיסות המורים בנוגע אליו והערך שהםמייחסים לו ,ועל תרומתו של
המשובלשיפורהפרקטיקותשלהם.
המורים נשאלו אם קיבלו משוב על עבודתם בבית הספר ,בנקודת זמן כלשהי ,מאחד
מהגורמיםהבאים:אנשיםאוגופיםחיצוניים(כגוןמפקחים,נציגיהרשותהמקומיתאואנשים
אחרים מחוץ לבית הספר ) ,מנהל בית הספר או חברים בצוות הניהול ,או מורים אחרים,
באמצעותאחדמסוגיהמידעהבאים:צפייהבשיעורשלהמורה,תשובותהתלמידיםבסקרים
בנוגע להוראה של המורה ,הערכת הידע של המורה בתחום הדעת שהוא מלמד ,ציוני
תלמידיו במבחנים חיצוניים (למשל מבחנים ארציים) ,ציונים במישור הכיתתי והבית ספרי
(כגון רמות ביצוע ,תוצאות פרויקטים ,ציונים במבחנים) ,הערכה עצמית של המורה כלפי
עבודתו(למשלהצגהשלהערכתתלקיט[פורטפוליו],ניתוחההוראהבעזרתוידאו) .
 .12.1שכיחות המשוב
רובם של המורים בישראל ( ,)88%ללא הבדל בין מגזרי השפה ,דיווחו כי קיבלו משוב
בנקודתזמןכלשהימאחדלפחות מןהגורמים שצוינו ,תוך שימוש בסוג אחד לפחות מתוך
סוגיהמידעשפורטו.שיעורזהדומהלשיעורהמקבילבממוצעמדינותהOECD-(לוח .)53 
לוח  :53שיעורי המורים שקיבלו משוב על עבודתם בבית הספר מגורם אחד לפחות

קבלת משוב על עבודה בבית הספר ,בנקודת זמן
כלשהי ,מגורם אחד לפחות

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

88%

90%

88%

87%

במבט בין-לאומי ,קבלת משוב שכיחה במיוחד בסינגפור ,אנגליה ,וייטנאם ,דרום אפריקה
וצ'כיה ( 99%מהמורים במדינות אלו ,ואף יותר מכך ,קיבלו משוב) ,ואילו בפינלנד ואיסלנד
היאשכיחההרבהפחות(רקכ 60%-מהמוריםקיבלו משוב) (תרשים  .)52עודמענייןלציין
כיקבלתמשובהמבוססעליותרמשלושהמקורותמידעשוניםנפוץמאודבווייטנאם(,)96%
בדרום אפריקה ( ,)91%בקזחסטן ,ברומניה וברוסיה (כ ,)90%-אך רק כמחצית מהמורים
בממוצע מדינות ה OECD-( )52%ואף פחות מזה בישראל ( )46%דיווחו על כך (תרשים
 .)52חשובלצייןכישיעוריהדיווחעלמשובהנסמךעליותר משלושהמקורותמידעשונים
גבוההרבה יותרבקרבמוריםבבתיספרדובריערבית()62%בהשוואהלעמיתיהםבבתי
ספרדובריעברית( .)40%
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תרשים  :52שיעורי המורים שקיבלו משוב על עבודתם ,בחלוקה לפי מספר מקורות
המידע ששימשו למשוב – כלל המדינות

הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורהמוריםשקיבלומשובמגורםאחדלפחות.
מקור למידע,OECD (2020) :תרשיםII.4.9

בישראל נמצא כי קבלת משוב נפוצה מעט יותר בקרב מורים צעירים שגילם פחות מ30-
()90%בהשוואה למוריםמבוגריםיותרשגילם 50שניםויותר (.)84%מגמהדומהנמצאה
גם בבלגיה הפלמית ,ביפן ובשנגחאי (סין) ,אך לא בממוצע מדינות ה .OECD-מלבד זאת,
שיעוריהדיווחעלקבלתמשובדומיםבעיקרםלפישארמאפייניהרקעשלהמורים(מגדר,
ותקבהוראה). 
 .12.2הגורמים נותני המשוב
אפשר לחלקבאופן גס אתהגורמים נותני המשוב לגורמים חוץבית ספריים ,כגון מפקחים
ונציגיהרשות המקומית ,ולגורמים פניםבית ספריים ,תוךהבחנהבין מנהל וצוותההנהלה
לביןהמורים.מערכותחינוךשנפוץבהןמשובמטעם גורמיםחוץבית ספרייםהןעלפירוב
ריכוזיות ,ומערכת המשוב בהןמּונעתמאחריותיות.לעומתזאת,מערכותחינוךשבהןנפוץ
משובמטעם גורמיםפנים בית ספרייםהןעלפירובמבוזרותיותר ,ולבתיהספרישאחריות
ואוטונומיהרבהיותרבתכנוןמערכתהמשובשלהןובביצועה.השכיחותהיחסיתביןהגורמים
נותניהמשובעשויהללמדגםעלשיתוףהפעולהביןבעליענייןשוניםבמערכתהחינוך .
בישראל ,מרבית המורים ( )84%קיבלו משוב מגורמים פנים בית ספריים ,ורק כשליש
מהמורים ( )35%קיבלו משוב מגורמים חוץ בית ספריים ,זאת בדומה לשיעורם בממוצע
מדינות ה OECD-( 87%ו ,38%-בהתאמה) (תרשים  .)53כמעט בכל המדינות שהשתתפו
במחקר(חוץמב צרפת),קבלתמשובמגורמיםחוץביתספרייםנפוצהפחותמקבלתמשוב
מגורמיםפניםביתספריים,אףכיבחלקמןהמדינותקבלתמשובמגורמיםחוץביתספריים
נפוצהיחסית,ולפחות60%מהמוריםדיווחועלכךבבולגריה,בצרפת,ברומניהובווייטנאם .
אשרלקבלתמשובמגורמיםפניםבית-ספריים–קבלתמשובממנהלביתהספראומחברים
בצוות הניהול ( 77%בישראל ,ובדומה לזה  76%בממוצע המדינות שהשתתפו במחקר)
נפוצה הרבה יותר מקבלת משוב ממורים אחרים ( 43%בישראל ,וגבוה מזה בממוצע
המדינות –  .)58%דפוס זה נפוץ במרבית המדינות שהשתתפו במחקר ,אף כי במספר
מצומצם של מדינות השיעורים דומים יחסית ,ואילו בקוריאה ובטאיוואן התמונה הפוכה
וקבלת משוב ממורים שכיחה הרבה יותר (בכ 40%-ובכ ,30%-בהתאמה) מקבלת משוב
ממנהלים ומחברים בצוות הניהול .ככל הנראה שכיחויות אלו משקפות לא רק הבדלים
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בתרבותמתןהמשובבבתיספר ,אלאהןגםמעוגנות בנהלים.כך ,לדוגמה,בישראלמנהלי
בתיספרהםהאחראיםעלתהליךההערכההמעצבתשלמוריהם,ובכללזהעלהמשוב. 
תרשים  :53שיעורי המורים שקיבלו משוב על עבודתם בבית הספר – לפי הגורם נותן
המשוב

מקור למידע,OECD (2020) :טבלהII.4.40

שיעורםהנמוךיחסיתשלמוריםבישראלשקיבלומשובממוריםאחריםנובעבעיקרומשיעור
נמוךיותרבקרבמוריםבבתיספרדובריערבית()35%בהשוואהלשיעורםבבתיספרדוברי
עברית(,)46%אךאלוגםאלונמוכיםמהשיעורהמקבילבממוצעהOECD-(לוח  .)54
לוח  :54שיעורי המורים שקיבלו משוב על עבודתם בבית הספר – לפי הגורם נותן
המשוב
הגורם נותן המשוב
אנשים או גופים חיצוניים (למשל מפקחים ,נציגי
הרשות המקומית וכו')
גורמים פנים בית ספריים – סה"כ
מנהל בית הספר או חברים בצוות הניהול
מורים אחרים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

35%

38%

35%

33%

84%
77%
43%

87%
76%
58%

84%
76%
46%

85%
81%
35%

זאת ועוד ,מקרב המורים שדיווחו על קבלת משוב ,ששיעורם כאמור עומד על  88%(לוח
 ,)53 35%קיבלו משוב מגורם אחד בלבד (בין שהוא חוץ בית ספרי ובין שהוא פנים בית
ספרי),38%קיבלומשובמשניגורמיםשונים,ורק15%קיבלומשובמכלשלושתהגורמים.
בממוצעמדינותה,OECD-בהשוואהלישראל,קבלתמשובמגורםאחדבלבדשכיחהפחות
(,)30%ואילוקבלתמשובמשלושהגורמיםשוניםשכיחהיותר()21%(תרשים  .)54כדאי
לשים לב לעובדה שקבלת משוב משלושה גורמים שונים נפוצה מאוד ברומניה ,בליטא,
בסלובניה ,בצ'כיה ( 40%עד  45%בכל אחת מהן) ובעיקר בווייטנאם ( .)55%מסתמן כי
במדינות מרכז אירופה ומזרח אירופה קבלת משוב מריבוי של גורמים היא דרך הפעולה
הרווחת. 
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תרשים  :54שיעורי המורים שקיבלו משוב על עבודתם ,בחלוקה לפי מספר הגורמים
שנתנו משוב – כלל המדינות

הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפישיעורהמוריםשקיבלומשובמגורםאחדלפחות.
מקור למידע,OECD (2020) :טבלהII.4.43

 .12.3מקורות המידע שהמשוב מבוסס עליהם (שיטות)
נודעתחשיבותגםלמקורותהמידעשהמשובנשעןונסמך עליהם,ולשאלהבאיזומידההם
נוגעים ישירות לתהליכי ההוראה והלמידה בכיתה .לדוגמה ,עדויות ישירות הנובעות
מתצפיות רצופות על שיעור נחשבות משמעותיות יותר למתן משוב בונה לעומת הערכה
עצמיתשלמוריםאוסקרבקרבהורים. 
ככלל,בעבורמרביתמקורותהמידעשהמשוב נשען עליהם,שיעוריהדיווחבישראלנמוכים
בהשוואהלממוצע במדינותה ,OECD-או דומים להם (תרשים  55ולוח  .)55בישראל ,מתן
משובנשעןעלפירובעלצפייהבשיעורשלהמורה()72%ועלציוניהתלמידים(,)67%אם
במישורהכיתתי ואםבמישורהביתספרי.במידהפחותהמכך,משובנשעןעלהערכתהידע
של המורה בתחום הדעת שהוא מלמד ( )59%ועל ציוני תלמידיו במבחנים חיצוניים כגון
מבחנים ארציים ( .)55%לעומת אלו ,פחות ממחצית מהמורים מדווחים כי המשוב שקיבלו
התבסס על הערכה עצמית של המורה כלפי עבודתו ,למשל הצגה של הערכת תלקיט
[פורטפוליו] או ניתוח ההוראה בעזרת וידאו ( ,)41%או על תשובות התלמידים בסקרים
בנוגע להוראה של המורה ( .)38%בהשוואה לישראל ,במדינות ה OECD-נפוץ יותר מתן
משוב המבוסס על צפייה בשיעור של המורה ( ,)80%ציוני תלמידיו במבחנים חיצוניים
( )64%ותשובות התלמידים בסקרים בנוגע להוראה של המורה ( .)49%שיעורי הדיווח על
קבלתמשובהנשעןעלמקורותמידעאלוגבוהבכ10%-בממוצעמדינותהOECD-בהשוואה
לישראל(תרשים  .)55לעומתזאת,מתןמשובהנשעןעלהערכתהידעשלהמורהבתחום
הדעתשהואמלמד(רק)50%נפוץדווקאפחותבממוצעמדינותה .OECD-
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תרשים  :55שיעורי המורים שקיבלו משוב על עבודתם בבית הספר – לפי מקור המידע
שהמשוב נשען עליו
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הערכתהידעשלהמוריםבתחוםהדעתשהםמלמדיםעשויהלשמשהזדמנותעבורםלמצב
אתעצמםכ"מומחיידע"במקצוע,וזאתלצדהאפשרותלזהות ולמקדאתהאפיקים שבהם
הםיכוליםלשפראתידיעותיהם.בישראל,כאמור,יותר ממחציתמהמוריםדיווחועלקבלת
משוב המבוסס על הערכת ידע של המורים 52.קבלת משוב המבוסס על הערכת ידע של
המוריםנפוצהבמיוחדבקזחסטן,ברוסיהובווייטנאם– יותר מ 90%-מהמוריםבמדינותאלו
דיווחועלכך,ואילובפינלנדוספרדהיאיחסיתנדירה– רקכ 20%-מהמוריםדיווחועלכך.
בין מחזורי המחקר  2013ו 2018-נרשמה ב 12-מדינות עלייה בשיעורי הדיווח על משוב
המבוססעלהערכתהידעשלהמורה,ואילוב7-מדינותנרשמהירידהדווקא(תרשים  .)56
לתפיסת עורכי המחקר ב ,OECD-התלמידים יכולים גם הם לספק מידע ייחודי וחשוב על
תוצריתהליכיההוראה-למידהועלצורכיהם,ומתוךכךללמדעלאיכותההוראהועלהמורים.
מתוך סוגי המידע הנוגעים לתלמידים ,התבססות על הישגיהם במבחנים שכיחה יותר
מהתבססות על תשובותיהם בסקרי הוראה .כך ,בממוצע מדינות ה ,OECD-כמעט שלושה
רבעים ( )70%מהמורים דיווחו על קבלת משוב המבוסס על הישגי התלמידים במבחנים
במישורהכיתתיוהביתספרי(בדומהל67%-בישראל;ב21-מדינותהשיעורעומדעל80%
ויותר); כשנישלישים()64%דיווחושהמשובהתבססעלציוניתלמידיםבמבחניםחיצוניים
(רק 55%בישראל; ב 11-מדינותהשיעורעומדעל 80%ויותר),וכמחצית()49%דיווחועל
קבלת משוב הנשען על סקרי הוראה בקרב תלמידים (רק  38%בישראל; ב 9-מדינות
השיעורעומדעל 80%ויותר).מבטמקרובמגלהכילפחות 80%מהמוריםדיווחועלקבלת
משוב המבוסס על כל אחד ממקורות המידע הללו של התלמידים בשלוש מדינות בלבד:
קזחסטן,רומניהורוסיה .גםבצ'כיה,בווייטנאםובלטביהנפוצהמאודקבלתמשובהמבוסס
עלמידעשמקורו בתלמידים(אףכי שיעוריהדיווחאינםעובריםסףשל 80%עבורכלאחד
משלושתמקורותהמידע) .ביןמחזוריהמחקר 2013ו 2018-לאנמצאהתמונהאחידהשיש
בהללמדעלמגמותשינויבקבלתמשובהמבוססעלנתוניתלמידים .

52

 בישראללאנהוגההערכהשלידעהמוריםבתחוםהדעתבאופןסדורוסטנדרטיעלידיגורמימשרדהחינוך.
עםזאתמרכיביהידעבתחוםהדעתהםחלקאינטגרליוחשובבמפתהמדדיםלהערכתמוריםומורות.עלכן,
משוב על ידע בתחום הדעת הוא בהכרח חלק מהערכה של כל המתמחים לשם קבלת קביעות ,והוא אף
אפשרי,לפישיקולדעתושלמנהלביתהספר,כחלקמהערכהלקידוםמוריםבדרגה.
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בהשוואה למחזור המחקר הקודם ,טאליס  53,2013בישראל נרשמה על פי רוב מגמה של
ירידהבשיעוריהדיווחעלקבלתמשובהנשעןעלמקורותהמידעשנבדקו.כך,נרשמהירידה
של 15%בשיעורהמוריםהמדווחיםעלקבלתמשובהנשעןעלהערכהעצמיתשלהמורה
כלפי עבודתו (מ 56%-ב 2013-ל 41%-ב ,)2018-ירידה של  11%בשיעור המורים
המדווחיםעלקבלתמשובהנשעןעלתשובותהתלמידיםבסקריםבנוגעלהוראהשלהמורה
(מ 49%-ל ,38%-בהתאמה) ,וירידה של  8%בשיעור המורים המדווחים על קבלת משוב
הנשען על צפייה בשיעור של המורה (מ 80%-ל ,72%-בהתאמה) (תרשים  ,56משמאל).
לעומת זאת נרשמה יציבות בשיעור המורים המדווחים על קבלת משוב הנשען על הערכת
הידע של המורה בתחום הדעת שהוא מלמד (מ 61%-ל ,59%-בהתאמה) (תרשים ,56
מימין).לשםהשוואה,המדינותהנוספות שבהןנרשמהמגמת ירידהמובהקתבכלשלושת
מקורותהמידעהראשונים(למעשהבכלהארבעה)הןפינלנד,אסטוניהופורטוגל .
תרשים  :56שינוי בין מחזורי מחקר טאליס בשיעורי המורים המדווחים על קבלת משוב
הנשען על מקורות המידע הבאים – כלל המדינות
צפייה בשיעור של המורה

הערכת הידע של המורה בתחום הדעת שמלמד
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הערה :מוצגיםרקנתוניהןשלמדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים.רקכאשרהשינויביןמחזוריהמחקר
מובהקסטטיסטיתמוצגהפערהמספרי. 
מקור למידע,OECD (2020) :תרשיםII.4.11וטבלה II.4.39
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מתוך ששת מקורות המידע שנכללו בשאלון המורים במחזור מחקר  ,2018רק ארבעה נכללו גם בשאלון
המוריםבמחזורמחקר.2013
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אםכך,מקורהמידעהנפוץוהמשמעותילמתןמשוב– צפייהבשיעורשלהמורה– אומנם
נמצאכמקורהשכיחביותרבישראל; עםזאת השימושבושכיחפחותבהשוואהלמדינותה-
 OECD(תרשים  ,)55ולמעשהרקב 6-מדינותנרשםשיעורנמוךיותרמבישראל.כמוכן ,בין
מחזורי המחקר נרשמה בישראל מגמת ירידה במתן משוב הנשען על מקור מידע זה ,לצד
שלושמדינותנוספותבלבד,ואילוב13-מדינותנרשמהמגמההפוכהשלעלייהבמתןמשוב
הנשען על צפייה בשיעור (תרשים  .)56ממצאים אלו מעידים כי בישראל ,וגם במדינות
נוספות ,צפייה בשיעור של המורה כבסיס למתן משוב בונה עודנה רחוקה מלהפוך לחלק
אינטגרלי משגרת העשייה החינוכית של מורים בבתי ספר .הדבר עולה בקנה אחד עם
הממצאולפיורק 10%מןהמוריםבישראל,ושיעורגבוהיותרשל 15%בממוצעמדינותה-
,OECDמדווחיםכיהםנותניםלעמיתיהםמשובהמבוססעלצפייהבשיעוריהםבתדירותשל
 4פעמיםבשנהלפחות(שיעוריםגבוהיםבמיוחדנרשמובשנגחאי(סין)  -,70%בקזחסטן -
,79%ובווייטנאם-.)90% 
במבט פנים-ישראלי ,שיעורי הדיווח על קבלת משוב הנסמך על כל אחד ממקורות המידע
גבוהיםיותרבבתיספרדובריערבית,בהשוואהלבתיספרדובריעברית,למעטשיעורידיווח
דומים על קבלת משוב הנשען על צפייה בשיעור של המורה (לוח  .)55הפערים בשיעורי
הדיווחעומדיםעלכ 10%-(משובהנשעןעלהערכתהידעשלהמורהבתחוםהדעתשהוא
מלמד)ועדכ30%-(הערכהעצמיתשלהמורהכלפיעבודתו) .
לוח  :55שיעורי המורים שקיבלו משוב על עבודתם בבית הספר – לפי מקור המידע
שהמשוב נשען עליו
מקור המידע שהמשוב נשען עליו
צפייה בשיעור של המורה
ציונים ברמה הכיתתית והבית-ספרית
הערכת הידע של המורה בתחום הדעת שהוא
מלמד
ציוני מבחנים חיצוניים של תלמידים שהמורה מלמד
הערכה עצמית של המורה כלפי עבודתו
תשובות התלמידים בסקרים בנוגע להוראה של
המורה

בתי"ס
דוברי
עברית
70%
63%

בתי"ס
דוברי
ערבית
75%
79%
65%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

72%
67%

80%
70%

59%

50%

56%

55%
41%

64%
43%

51%
33%

66%
62%

38%

49%

34%

50%

ותק בהוראה
בישראל נראה כי אומנם אין הבדל בין שיעור המורים הוותיקים לשיעור המורים בראשית
דרכם שקיבלו משוב ( 87%לעומת  ,89%בהתאמה) ,אך הם נבדלים במקורות המידע
שהמשובנשעןעליהם(תרשים .)57כך,משובהמבוססעלצפייהבשיעורנפוץיותרבקרב
מורים בראשית דרכם ( )82%מבקרב מורים ותיקים ( ,)68%וזאת ,כצפוי ,לנוכח מדיניות
התמיכהוהליווישלמוריםבראשיתדרכםשכוללתביןהיתרצפייהבשיעוריהם.לעומתזאת,
משוב המבוסס על ציוני תלמידים ,אם במבחנים חיצוניים ( 39%לעומת  ,60%בהתאמה)
ואם במבחנים במישור הכיתתי והבית ספרי ( 60%לעומת  ,69%בהתאמה) ,וכן הערכה
עצמיתשלהמורהכלפיעבודתו( 36%לעומת,43%בהתאמה)נפוצים פחותבקרבמורים
בראשיתדרכם,בהשוואהלמוריםותיקים.משמעותהדבר היא שמשובהמבוססעלעדויות
בדמותהישגיהתלמידיםנפוץיותרבקרבמוריםותיקים,וכךגםהערכהעצמית ,המושתתת
ככלהנראהגםעלהניסיוןהמצטברשלהמורהבהערכהבכללובהערכהעצמיתבפרט.על
קבלת משוב המבוסס על הערכת הידע של המורה בתחום הדעת ועל תשובות תלמידים
בסקריהוראהדיווחושיעוריםדומיםשלמוריםותיקיםושלמוריםבראשיתדרכם.
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תרשים  :57שיעורי המורים שקיבלו משוב על עבודתם בבית הספר ,לפי מקור המידע
שהמשוב נשען עליו – לפי ותק בהוראה

מקור למידע,OECD (2020) :טבלהII.4.44

 .12.4תפיסות המורים בנוגע להשפעת המשוב
מעברלחשיבותשאפשרלייחסלסרטוטמאפייניהמשוב מבחינתשכיחותקבלתו,הגורמים
שנותנים אותו ומקורות הידע שהוא נסמך עליהם ,תלויה ועומדת שאלת השפעתו על דרכי
העבודה וכן השאלה באיזו מידה המורים חושבים שהמשוב שקיבלו היה יעיל וחולל שיפור
בידיעותיהם ובדרכי עבודתם .במחקר טאליס נשאלו המורים אם למשוב שקיבלו בשנה
שקדמהלהעברתהסקרהייתה השפעהחיוביתעלעבודתם.תשובותיהם עשויותללמדלא
רק על איכות המשוב שהמורים קיבלו ועל השפעתו ,אלא גם על הלך הרוח שלהם ביחס
למשוב.להלןשיעוריהמוריםשהשיבובחיוב,מקרבהמוריםשקיבלומשוב .
ארבעה מכל חמישה מורים שקיבלו משוב בישראל ( )79%דיווחו כי הייתה לו השפעה
חיוביתעלההוראהשלהם,ללאהבדלשלממשביןמגזריהשפה.שיעורזהגבוהמהשיעור
המקבילבממוצעמדינותהOECD-(לוח .)56 
לוח  :56שיעורי המורים שקיבלו משוב שהשפיע לטובה על ההוראה שלהם – מקרב
המורים שקיבלו משוב

קבלת שהשפיע לטובה על ההוראה

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

79%

71%

בתי"ס
דוברי
עברית
80%

בתי"ס
דוברי
ערבית
77%

לשם השוואה , 93%מהמורים בדרום אפריקה ובווייטנאם דיווחו על כך ,לעומת כ55%-
מהמורים בצרפת ובספרד ו 43%-בלבד מהמורים בבלגיה הצרפתית (תרשים  .)58מעניין
לציין כי במערכות חינוך במדינות שבהן קבלת משוב איננה שכיחה (תרשים  52ותרשים
 ,)54מורים גם אינם מוצאים שהמשוב שקיבלו שימושי ובעל השפעה חיובית על עבודתם.
ייתכןשהדברמשקףהיבטיםתרבותייםהנוגעיםלפתיחותלקבלתמשובולשימושיםבמשוב .
זאת ועוד ,במרבית המדינות שהשתתפו במחקר נמצא קשר בין קבלת משוב משמעותי
שהשפיעלטובהעלההוראהשלהמורהוביןהוותקשלהמוריםבהוראה(תרשים  .)58כך,
במדינות רבות ,שיעור המורים בראשית דרכם הסבורים כי המשוב שקיבלו היה משמעותי
ובעלהשפעהחיובית גדולמשיעורהמוריםהוותיקיםהסבוריםכך.מגמהזונמצאהבישראל
(פערשל)5%ובממוצעמדינותהOECD-(פערשל,)9%והיאניכרתבמיוחדבמדינותמערב
אירופה כגון בלגיה וצרפת .ייתכן שפער זה נובע מהעובדה שהמשוב שמורים מקבלים
בראשיתדרכםהואמובנהיותר,סדורומעוגןבתוכניותרשמיותכגוןפעילויותליוויוהנחיה. 
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תרשים  :58שיעורי המורים שקיבלו משוב שהשפיע לטובה על ההוראה שלהם ,מקרב
המורים שקיבלו משוב – לפי ותק בהוראה

מקור למידע,OECD (2020) :תרשיםII.4.12

מסתמןגםכישיעורהמורותהמדווחותעלקבלתמשובמשמעותיבעלהשפעהלטובהעל
עבודתן גבוה משיעור המורים המדווחים על כך .הדבר נכון בשליש מהמדינות שהשתתפו
במחקר( ,)16ובכללןישראל( 81%לעומת,75%בהתאמה) ,וכןבממוצעמדינותהOECD-
(72%לעומת,70%בהתאמה) .
היבטים בהוראה שהושפעו לטובה בעקבות קבלת משוב
במחקרנשאלוהמוריםלארקאםלמשובשקיבלובשנההאחרונההייתההשפעהחיוביתעל
עבודתם,אלאהםגםהתבקשולפרטבאילוהיבטיםבהוראהחלשינויחיוביבעקבותקבלתו.
ככלל ,מדרג ההיבטים שהושפעו לטובה מקבלת משוב בישראל דומה למדרג שבממוצע
מדינות ה :OECD-שיעורי המורים בישראל שציינו השפעה לטובה בכל היבט גבוהים
מהשיעורים המקבילים בממוצע ה OECD-או לפחות דומים להם (תרשים  .)59בעקבות
קבלת משוב משמעותי ,כשני שלישים מן המורים בישראל ( )64%מדווחים על שיפור
בכישוריהם הפדגוגיים בהוראת המקצועות ,ויותר ממחצית מהמורים בישראל מדווחים על
שיפור בשימוש בהערכות תלמידים כדי לשפר את הלמידה ( ,)55%בניהול הכיתה ()54%
וכן בידע ובהבנה של תחום הדעת הנלמד ( .)51%אפשר לראות היבטים כלליים החוצים
תחומי דעת ,ובהם כאמור נצפתה השפעה חיובית נרחבת בשל קבלת משוב משמעותי.
לעומתם ,ההשפעה על שיטות הוראה ייעודיות מצומצמת יותר ,כך שרק כשליש מהמורים
בישראל מדווחים על שינוי לטובה בשיטות להוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים (,)35%
ורק כחמישית ( )20%מדווחים על שיפור בשיטות להוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-
לשונית .השיעורים האחרונים ,מן הסתם ,נגזרים גם מהצורך להשתמש בשיטות אלו,
בהתאםלהרכבהתלמידיםבכיתה/בביתהספר. 
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תרשים  :59שיעורי המורים שהמשוב שקיבלו על עבודתם בבית הספר חולל שינוי חיובי
בהוראה שלהם בהיבטים הבאים – מקרב המורים שקיבלו משוב

מקור למידע,OECD (2020) :טבלהII.4.50ותרשיםII.4.13

במבטפנים-ישראלי נמצאכימוריםבבתיספרדובריערביתשקיבלומשובבשנההאחרונה
נוטים לדווח יותר מעמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית על השפעה חיובית של המשוב על
מרבית ההיבטים שנבדקו (לוח  ,)57ובעיקר שיפור בשימוש בהערכת תלמידים כדי לשפר
אתהלמידה(69%לעומת,50בהתאמה),וכןשיטותלהוראהבסביבהרב-תרבותיתאורב-
לשונית( 34%לעומת,15%בהתאמה)והידעוההבנהשלהםבתחומיהדעת( 61%לעומת
,48%בהתאמה) .
לוח  :57שיעורי המורים שהמשוב שקיבלו על עבודתם בבית הספר חולל שינוי חיובי
בהוראה שלהם בהיבטים הבאים – מקרב המורים שקיבלו משוב

כישורים פדגוגיים בהוראת המקצוע שאני מלמד
שימוש בהערכות התלמידים כדי לשפר את הלמידה
ניהול הכיתה
ידע והבנה בתחומי הדעת שאני מלמד
שיטות להוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים
שיטות להוראה בסביבה רב-תרבותית או רב-לשונית

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

64%
55%
54%
51%
34%
20%

55%
50%
45%
45%
35%
18%

בתי"ס
דוברי
עברית
63%
50%
53%
48%
32%
15%

בתי"ס
דוברי
ערבית
67%
69%
59%
61%
41%
34%

מאפייני המשוב המשמעותי
אפשר ללמוד על התנאים שבהם למשוב יש השפעה מיטבית על ההוראה של המורים
באמצעות הצלבה בין מקורות המידע שעליהם נסמך המשוב שקיבלו – מבחינת כמות
מקורותהמידעומאפייניהם–וביןתפיסותיהםבדברהשפעתהמשובעלההוראהשלהם .
מספר מקורות המידע שהמשוב נשען עליהם:בכלהמדינותשהשתתפובמחקרנמצאכיככל
שגדול מספרם של מקורות המידע שהמשוב שהמורים קיבלו נסמך עליהם ,כך הם נוטים
יותרלדווחכי המשובמשמעותיובעלהשפעהחיוביתעלעבודתם.קשרזהנשמרגםלאחר
שמּושתתביקורת על מאפייניהרקעשלהמורים (גיל,מגדר,ותקבהוראה בביתהספר)ועל
היקףמשרתם.ברם,בישראלקשרזההואהחלשביותרבהשוואהלכלהמדינותשהשתתפו
במחקר .
סוג מקורות המידע שהמשוב נשען עליהם:בישראלנמצאשמוריםשדיווחועלקבלת משוב
הנשעןעלהערכתהידעשלהם בתחוםהדעתאועלצפייהבשיעורשלהםנוטיםיותרלדווח
שתת
כי המשובמשמעותיובעלהשפעהחיוביתעלעבודתם.קשרזהנשמרגםלאחר שמּו 
ביקורת על מאפייני הרקע של מורים (גיל ,מגדר ,ותק בהוראה בבית הספר) ועל היקף
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משרתם .במדינות רבות שהשתתפו במחקר נמצאה תמונה דומה ,אף כי על פי רוב נמצא
קשרגםעםקבלתמשובהנשעןעלציוניתלמידיםבמישורהכיתתיוהביתספרי ועלהערכה
עצמיתשלהמורהכלפיעבודתו .
מבט-על :הקשר בין קבלת משוב משמעותי ובין שביעות רצון
במחקר טאליס ניסו ללמוד אם יש קשר בין קבלת משוב משמעותי (משתנה מסביר/בלתי
תלוי) ובין שביעות הרצון של המורה מסביבת העבודה בבית הספר וממקצוע ההוראה
(משתנה מוסבר/תלוי) ,תוך בקרה על מאפייני רקע של מורים (גיל ,מגדר ,ותק בהוראה
בביתהספר)ועלהיקףמשרתם. 
בישראל ,ולמעשה בכל המדינות שהשתתפו במחקר ,נמצא קשר חיובי בין קבלת משוב
משמעותי לביןשביעותהרצוןשלהמורה.כלומר,מוריםשלתפיסתםקיבלו משובמשמעותי
שהביאלידישיפורבהוראהשלהםנוטיםלדווחעלשביעותרצוןרבהיותרמסביבתהעבודה
שלהםוממקצועההוראה. 
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 .13היקף עבודה והוראה
הזמןהעומדלרשותמוריםומנהליםמוגבל,ובעיקרחלוקתו ביןמגווןרחבשלמטלותשונות,
הם היבטים מרכזיים ביכולתם של המורים והמנהלים לספק הוראה וניהול מיטביים .על
המורים והמנהלים למצוא איזון בין מטרות שונות לנוכח המשאבים העומדים לרשותם כדי
להשיגן .בעיקר נודעת חשיבות לזמן שהמורים מקצים לתכנון השיעורים ולהכנתם ,ולזמן
שהמנהלים מקצים לתכנון הלימודים וההוראה בבית הספר ולתמיכה בהם ,ואלו בתורם
משפיעיםעלאיכותההוראהשביתהספרמספק.במחקרטאליסנשאלוהמוריםוהמנהלים
על אודות הזמן שהם מקצים לפעילויות שונות במסגרת תפקידם .היקף הזמן המוקצה
לפעילויות שונות והחלק היחסי מתוכו המוקצה לכל פעילות עשויים ללמד על ההעדפות
שלהם,עלהאתגריםהניצביםלפניהםומצריכיםזמןלהתמודדות,ועלעומסהעבודה.
 .13.1היקף העבודה של מורים
המוריםנשאלועלהיקףהשעותשהוקצולמשימותהקשורותלעבודתםבביתהספרבשבוע
שקדםלמחקר,אגבהתייחסותהןלשעותהוראהוהןלמשימותאחרותשאינןהוראה54.להלן
יוצג החלק היחסי (באחוזים) מהזמן המוקצה למשימות השונות מתוך סך היקף השעות
שמורהדיווחעליהן,וזאתבהתחשבבסייגיםהבאים: 
 ישקושילהפרידביןהזמןהמוקצה למשימותהשונותבכלל ,ובפרטלמשימותשאינן
בתדירותשבועית;
 ישהטיותהנובעותמחלקיותמשרהומפיצולמשרתהוראהביןמספרבתיספר;
 יש הבדלביחידותהזמןהמוקדשות למשימותהשונות(לדוגמה:בביתהספריחידת
הזמןהמקובלתהיא45דקות,ואילומחוץלביתהספר60דקות) .
כמעט מחצית מזמנם של המורים בכיתות ז'-ט'בישראל ( )45%ובממוצע מדינות הOECD-
()44%מוקצה להוראה(לוח  55.)58במדינותמזרחאסיה,לכלהיותרשלישמזמןהמורים
מוקצה להוראה (קזחסטן  - ,28%יפן וסינגפור  - ,31%וייטנאם וטאיוואן  - ,)33%ואילו
בטורקיה()55%ופינלנד()57%יותרממחציתמזמנםשל המוריםמוקצה להוראה.פערים
ניכרים אלו בין מדינות מקורם בהבדלים בהנחיות ובדרישות ממורים .כך ,לדוגמה ,ביפן
מורים נדרשים להקצות נתח נכבד מזמנם לפעילויות חוץ-קוריקולריות שכוללות הוראה של
שיעוריםנוספיםב"מועדוןביתספר",ואילומוריםבסינגפורמעורביםיותרבפעילויותמלוות
קוריקולוםשבהןהםמלמדיםמיומנויותרגשיות-חברתיותומיומנויותהמאהה .21-
עלפירובלאנמצאהבדלניכרביןישראללממוצעמדינותה OECD-בחלק היחסישלהזמן
שהמורים מקצים למשימות השונות הנוגעות לעבודתם ,למעט העובדה שמורים בישראל
מקצים פחות מזמנם לתכנון שיעורים ולהכנתם ( 11%לעומת  ,14%בהתאמה) ולעבודות
מנהלה( 3.7%לעומת,5.6%בהתאמה).פערהזמןהמוקצה למשימותהאחרותביןמורים
בישראל לעמיתיהם במדינות ה OECD-קטן יותר ועומד על פחות מ 2%-(שקול לכשעה
בשבוע)לכלמשימה,ואיןלראותבכךפערניכר .
54

בישראל,היקףמשרהמלאהשלמורהבכיתותז'-ט'עומדעל 36שעות .שעהמוגדרת 45דקות,ובכללזה
24שעותהוראהכיתתיות,6שעותהוראהפרטניתו6-שעותשהייה.במונחיהמחקרהבין-לאומי,שבושעת
עבודהמוגדרת 60דקות,אפשר לתרגםזאתל 22.5-שעות הוראה(בכיתהופרטני)לצד 4.5שעותשהייה,
ובמצטבר27שעותשבועיות .
55
 דיווחי המורים על היקף שעות העבודה השבועי שלהם איננו תואם את סך דיווחיהם בדבר הזמן שהקצו
למטלות שונות בשבוע האחרון .בדוח המחקר הבין-לאומי הזמן המוקדש להוראה חושב ביחס לדיווח על
היקף עבודה שבועי ( 32.6שעות בישראל ו 38.8-שעות בממוצע מדינות ה ,)OECD-ואילו בדוח זה הוא
מחושב ביחס לסך השעות שהוקצו למטלות העבודה השונות ,ובכללן הוראה ( 47.7שעות בישראל ו47.2-
שעותבממוצעמדינותה,)OECD-בעיקרמשוםשמוצגדיווחבעבורכללהמשימותהשונות .
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לוח  :58החלק היחסי מזמנם של המורים שהוקצה למשימות הבאות בעבודתם בבית
הספר הנוכחי בשבוע שקדם למחקר
משימות
הוראה בכיתה
תכנון שיעורים או הכנתם ,בבית הספר או מחוצה לו
בדיקת מבחנים ועבודות של תלמידים
עבודת צוות ושיח עמיתים בבית הספר
ייעוץ לתלמידים
פעילויות פיתוח מקצועי
השתתפות בעבודה הניהולית בבית הספר (לרבות
תפקידי ריכוז)
תקשורת עם הורים ושיתוף פעולה עמם
השתתפות בפעילויות בית ספריות מחוץ לשעות
הלימודים (למשל פעילויות ספורט ופעילויות
תרבות)
עבודות מנהלה כללית (ובכלל זה משימות ארגוניות
ומשימות ביורוקרטיות אחרות)
משימות אחרות

בתי"ס
דוברי
עברית
45%
11%
8.4%
6.5%
5.7%
4.4%

בתי"ס
דוברי
ערבית
44%
11%
7.8%
6.4%
6.1%
4.8%
4.8%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

45%
11%
8.2%
6.5%
5.8%
4.5%

44%
14%
9.0%
5.7%
4.6%
3.6%

4.5%

3.0%

4.3%

4.0%

3.0%

3.8%

4.6%

3.9%

3.7%

4.0%

3.5%

3.7%

5.6%

3.7%

3.4%

3.3%

4.1%

3.4%

3.2%

במבטפנים-ישראלי, מוריםבבתיספרדובריערביתמדווחיםעלהיקףהוראהשבועיהגדול
בכ 2.5-שעותבהשוואה למורים בבתיספרדובריעברית.ייתכןשקיימים הבדליםביןמגזרי
השפה בהיקפי המשרה המוצעים למורים 56.לא נמצאו פערים של ממש בין מורים בשני
מגזריהשפהבחלקהיחסישלהזמןהמוקצהלמשימותהנוגעותלעבודתם(לוח .)58
מהתבוננות על היקף השעות השבועיות המוקצות למשימות השונות ,כפי שעולה מדיווחי
המוריםב,2018-נראהכיבהשוואהלמחזורהמחקרהקודם,טאליס,2013נרשמהבישראל
עלייהחדהשלכ 3-שעותשבועיותבהיקףההוראה,מכ 18-שעותשבועיותב 2013-לכ21-
שעותשבועיותב.2018-עלייהזוהיאהגדולהביותרבכלמדינותה OECD-שהשתתפובשני
מחזורימחקרטאליסהאחרונים(תרשים .)60ברם,עלאףהעלייהבהיקףההוראהלאחל
שינוי בהיקף השעות שהמורים הקצו לתכנון השיעורים ולהכנתם .במבט בין-לאומי ,מורים
נוטיםלהקצות יותרזמןלהוראהופחותזמןלתכנוןשיעוריםולהכנתם.מצדאחד,בכמחצית
מהמדינות שהשתתפו בשני מחזורי המחקר האחרונים ( )16נרשמה עלייה בהיקף השעות
שהוקצו להוראה ,ומנגד ב 5-מדינות נרשמה דווקא ירידה קלה ,חוץ מברזיל שבה נרשמה
ירידה של כ 3-שעות .מצד שני ,במחצית מהמדינות ( )16נרשמה ירידה בהיקף השעות
שהוקצו לתכנון שיעורים ולהכנתם ,ומתוכן הירידה הבולטת ביותר היא בגאורגיה (כ2.5-
שעות) ,ואילו בשתי מדינות בלבד נרשמה דווקא עלייה קלה .אומנם אפשר להתנחם בכך
שלאחלבישראלצמצוםבהיקףהשעותהמוקצות לתכנוןשיעוריםולהכנתם,לנוכח חשיבותו
של  מרכיבזהלהוראהאיכותית,אךישלבחוןזאתגםאלמולהעלייה,לפחותעלפידיווחי
מורים,בהיקףשעותההוראה,שמןהסתםמצריכהתכנוןוהכנהרבים יותר.ייתכןשההסבר
לכך הוא שבשנים האחרונות המורים נעשים יעילים יותר בתכנון שיעוריהם ,לדוגמה הם
משתמשים בכלים טכנולוגיים (ובכלל זה אינטרנט ,מחשב ,מדיה חברתית וכדומה)
שמאפשרים עדכון מהיר יותר ,בשיתוף חומרי למידה וכדומה ,שיש בהם חיסכון בזמן.
לחלופין אפשר לתלות זאת בעלייה בשיעור המורים המבוגרים בישראל ,שכן הזמן הנדרש
לתכנוןוהכנהארוךיותרבקרבמוריםצעיריםאוחסריניסיון. 
56

 כך ,לדוגמה ,בכל הנוגע למשרה בבית הספר הנוכחי נמצא כי במשרה מלאה מועסקים  69%מן המורים
בבתיספרדובריעבריתלעומת72%מעמיתיהםבבתיספרדובריערבית.
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תרשים  :60השינוי בהיקף השעות השבועי שהוקצה להוראה ולתכנון שיעורים והכנתם –
כלל המדינות
תכנון שיעורים או הכנתם
30

25

20

15

10

הוראה
5

0

30
0.6

צ'ילה

25

20

15

10

0

5

1.7

אלברטה (קנדה)
מקסיקו
-1.1

ברזיל

-3.2

ישראל

3.1

לטביה
-1.0

1.8

אסטוניה
פינלנד

-0.4

אנגליה

-0.7

סלובקיה

-1.7

פורטוגל

-0.7

אוסטרליה

1.3

-0.5

בולגריה

1.4

-0.5

ניו זילנד

1.6

איסלנד

0.8

-1.5

קרואטיה

-0.4

ספרד

1.0

-0.9

דנמרק

0.5

-0.9

צ'כיה

1.3

שבדיה

1.0

בלגיה פלמית

-0.7

-0.6

צרפת

-0.3

-2.4

גאורגיה

2.3

-1.4

קוריאה

-0.7

יפן
-1.1

סינגפור

0.8

הולנד
-1.6

רומניה

0.8

איטליה

-0.6

נורבגיה

0.8

שינוי בשעות בין  2013ל2018-

מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.2.10

 .13.2היקף העבודה של המנהלים
מנהליבתיהספרנשאלועלהחלקהיחסימזמנםהמוקצהלמשימותהשונות,בממוצעלאורך
שנתהלימודים.נכללותבהןמשימותהעוסקותבניהולומנהיגות,תמיכהבהוראהוקשרעם
תלמידים/הורים/קהילהוחברות(לוח  .)59
לוח  :59החלק היחסי מזמן המנהל שהוקצה למשימות הבאות בממוצע לאורך השנה
משימות
ניהול
ומנהיגות
תמיכה
בהוראה
קשר
אחר

משימות וישיבות הנוגעות לניהול וארגון
משימות וישיבות הנוגעות למנהיגות
משימות וישיבות הנוגעות לתכנון
לימודים ולהוראה
קשר עם התלמידים
קשר עם ההורים
קשר עם הקהילה המקומית והאזורית,
עם חברות מסחריות ועם התעשייה

בתי"ס
דוברי
עברית
23%
18%

בתי"ס
דוברי
ערבית
23%
17%
23%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

23%
18%

30%
21%

20%

16%

19%

18%
12%

13%
10%

19%
11%

16%
13%

6%

6%

6%

7%

3%

4%

3%

2%
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מנהלים בישראל מקצים את חלק הארי מזמנם למשימות הנוגעות לניהול הארגון ()23%
ולמנהיגות ( .)18%שיעורים אלו נמוכים מהשיעורים המקבילים בקרב מנהלים בממוצע
מדינות ה OECD-( 30%ו ,21%-בהתאמה .פער מצטבר של  .)10%בהשוואה למחזור
המחקרהקודם,בישראלנרשמהעלייהחדהשליותר מ 6%-במצטברבזמןהמוקצה לשתי
משימות אלו .עליות דומות ואף חדות יותר נרשמו בכל מדינות ה ,OECD-ולמעשה בכל
המדינותשהשתתפובשנימחזוריהמחקרהאחרונים .
חלקניכר מזמנםשלהמנהליםמוקצהגםלתכנוןלימודיםולהוראה.הדברכוללפיתוח של
תוכניות הלימודים הבית ספריות ,הוראה ,צפייה במורים בעת שהם מלמדים ,חניכה ומתן
הדרכה למורים ,תכנון ,עיצוב וארגון של תוכניות לפיתוח מקצועי למורים וגם מעורבות
בהערכהשלמוריםותלמידים.אפשר לראותבכלאלותמיכהבהוראהעלהיבטיההשונים,
ופעילות המייצגת מנהיגות בהוראה מצד המנהל .מנהלים בישראל מקצים לפעילויות אלו
חלק ניכר יותר מזמנם בהשוואה למנהלים במדינות ה OECD-( 20%לעומת ,16%
בהתאמה) .ישראל נמצאת בחלקו העליון של מדרג המדינות על פי חלק הזמן המוקצה
לפעילויות מנהלים התומכות בהוראה (תרשים  ,)61מדינות מזרח אסיה ניצבות בצמרת
המדרג (ביפן ,בקוריאה ,בווייטנאם ובשנגחאי (סין) מנהלים מקצים  22%עד  27%מזמנם
לכך),ואילונורבגיהוהולנד(כ)10%-נמצאותבתחתיתו.הבדליםאלוביןהמדינותמשקפים
הבדליםבהגדרתתחומיהתפקידוהאחריותשלמנהליםבמדינותהשונות. 
מןהראוילצייןכיבהשוואהלמחזורהמחקרהקודםנרשמהבישראלירידהשלכ 4%-בנתח
הזמןהמוקצהלתכנוןלימודיםולהוראהבכיתות,מכ24%-ב2013-לכ20%-ב .2018-
מנהלים מקצים זמן גם לקיום קשר עם גורמים שונים (לוח  .)59בין השאר ,המנהלים
בישראלמקציםחלקניכר מזמנםלקשרעםתלמידים(,)18%כצפוי,ופחותמזה לקשרעם
ההורים( )12%והקהילה המקומית( .)6%שיעורים אלו דומים יחסיתלשיעוריםהמקבילים
שנרשמו ב .2013-בהשוואה למנהלים במדינות ה ,OECD-מנהלים בישראל מקצים יותר
מזמנםלקשרעםתלמידיםוהוריהם(23%במצטברלעומת30%במצטבר,בהתאמה). 
עלפירובלאנמצאוהבדלים ניכריםביןמנהליםבבתיספרדובריעבריתלעמיתיהםבבתי
ספר דוברי ערבית בהקצאת זמן למשימות השונות ,מלבד העובדה שבאופן יחסי מנהלים
בבתיספרדובריעבריתמקציםזמןרביותרלקשרעםתלמידיםופחותזמןלתכנוןלימודים
והוראה,בהשוואהלעמיתיהםבבתיספרדובריערבית .
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תרשים  :61החלק מזמנם של המנהלים המוקצה לתכנון לימודים והוראה – כלל המדינות

מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.2.11

 .13.3נתח הזמן מן השיעור המוקצה להוראה וללמידה
תלמידיחטיבותהבינייםמבליםבכיתהחלקניכרמזמנם : 913שעותבשנהבממוצעמדינות
ה .OECD-מחקר טאליס מאפשר לעמוד על נתח הזמן המוקצה להוראה וללמידה וכן
למשימות אחרות ,בהן משימות מנהליות וארגוניות (בדיקת נוכחות ,חלוקת טפסים מטעם

129

בית הספר וכדומה) ,ניהול כיתה ושמירה על סדר ומשמעת ,וזאת בהתבסס על דיווחי
המורים .המורים התבקשו לפרט איזה נתח מהשיעור בכיתת היעד (מתוך  )100%מוקצה
בדרך כלל לכל אחת מן הפעילויות הללו .ישלצייןשככלשחלקהשלההוראהוהלמידהגדול
יותר,כךסביריותרשתקודםלמידהמשמעותית .
על פי דיווחיהם של מורי כיתות ז'-ט' בישראל (לוח  ,)60רק  75%מזמן השיעור מוקצים
ללמידה והוראה .שיעור זה נמוך מהממוצע במדינות ה OECD-שהשתתפו במחקר (.)78%
ברוסיה,אסטוניה,וייטנאםושנגחאי(סין)לפחות85%מןהשיעורמוקציםלהוראהוללמידה,
לפי דיווחי המורים ,ואילו בברזיל ,בדרום אפריקה ובערב הסעודית פחות מ 70%-(תרשים
.)62לעומתזאת,בישראלכ 14%-מזמןהשיעורמוקצה לשמירהעלסדרולאכיפתמשמעת
בכיתה וכמעט  9%למשימות מנהליות וארגוניות .נתונים אלו גבוהים במעט מהממוצע
במדינותהOECD-(13%ו,8%-בהתאמה). 
לוח  :60החלק היחסי בשיעור (באחוזים) 57המוקצה בדרך כלל לפעילויות הבאות
פעילות
הוראה ולמידה
שמירה על סדר ומשמעת בכיתה
משימות מנהליות וארגוניות

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

75%
14%
9%

78%
13%
8%

בתי"ס
דוברי
עברית
75%
15%
9%

בתי"ס
דוברי
ערבית
76%
11%
8%

מבט פנים-ישראלי (לוח  )60מגלה כי עיקר ההבדל בין מגזרי השפה נעוץ בהקצאת זמן
רחבהיותרלשמירהעלסדרומשמעתבכיתהבבתיספרדובריעברית(15%מזמןהשיעור)
בהשוואהלבתיספרדובריערבית(.)11%ממצאזהתואםאתהדיווחיםעלשכיחותבעיות
משמעת בבתי ספר במגזרי השפה השונים ,הן במחקר טאליס  2018(דיווחי המורים) והן
במיצ"בתשע"ח(דיווחיהתלמידים) 58.
בהשוואהלמחזורמחקרטאליס,2013בישראלנרשמהירידהקלהשל 1.6%בפרקהזמן
המוקצה להוראה וללמידה ,לצד עלייה דומה בפרק הזמן המוקצה לשמירה על הסדר
והמשמעת.זאתלמרותהעובדה שבדיווחיםעלבעיותמשמעתלאחלשינוישלממש,ואף
נרשמה ירידה בדיווחי מורים בנוגע לצורך בהמתנה ארוכה עד להרגעת הרוחות בתחילת
השיעור(מ 36%-ל.)30%-הירידההדרמטיתביותרבפרקהזמןהמוקצה להוראהוללמידה
נרשמה בניו זילנד –  4.3%(מקביל לכמעט  3דקות בשיעור של  60דקות) .מעניין לציין
שמתוך המדינות שהשתתפו במחזורי המחקר האחרונים ,רק באסטוניה ובסינגפור –
שנודעות בהישגי תלמידיהן במבחנים בין-לאומיים – נרשמה עלייה מובהקת בפרק הזמן
המוקצה להוראה וללמידה .ב 5-מדינות נרשמה עלייה מובהקת בהשוואה ל:2008-
אוסטרליה,איטליה,ליטא,מקסיקוונורבגיה,ובכולןהתרחשעיקרהשינויבין2008ל.2013-
בישראל נרשמה ירידה קלה מאוד (פחות מ )1%-בפרק הזמן המוקצה למשימות מנהליות
וארגוניות.
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במחקר התבקשו המורי ם לפרט איזה חלק מהשיעור בכיתת היעד (מתוך  )100%מוקצה בדרך כלל לכל
אחתמןהפעילויותהמפורטות.ברםחלקלאמבוטלמןהמוריםלאוידאושדיווחיהםמסתכמיםלכדי.100%
58
המדד המסכם "התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה" במיצ"ב מבקש לבחון את דיווחי התלמידים בדבר
התנהגותתלמידיםבמהלךהשיעוריםבכיתה,ולבררבאיזומידההשיעוריםמתנהליםבאווירהנעימהונינוחה
או מתאפיינים בחוסר שקט ובמתח שאינם מאפשרים למידה .המדד מורכב מהיגדים המתייחסים לרעש
המפריעללמידהולעיכובבשיעורהנובעמכך,להתחצפויותוליחסמכבדכלפיהמורים .לצורך הדיווח נוסחו
ההיגדים מחדש כך שערך גבוה יותר בהיגד ישקף מצב רצוי יותר . עלהתנהגותנאותהשלתלמידיםבכיתה
דיווחו כשליש()33%מהתלמידים בבתיספרדובריעבריתלעומתכמחצית מהתלמידים ()52%בבתיספר
דובריערבית.
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תרשים  :62החלק היחסי בשיעור המוקצה להוראה וללמידה


מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.2.5

פילוח על פי מאפייני מורים
כמעטבכלהמדינותשהשתתפובמחקר,ובכללןישראל,נמצאקשרחיוביביןחלקפרקהזמן
המוקצה להוראה וללמידה לבין ותק המורים בהוראה וגילם (לוח .)61ככלל נמצא שמורים
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ותיקים מקצים חלק גדול יותר מן השיעור להוראה וללמידה ,בהשוואה למורים בראשית
דרכם (כ 5%-יותר בכלל ישראל ,ובעיקר בבתי ספר דוברי עברית ,ובממוצע מדינות ה-
 .)OECDיש לבחון ממצא זה לנוכח הנתון ולפיו למורים בראשית דרכם תחושת מסוגלות
נמוכה יותר בניהול כיתה ,בהשוואה למורים ותיקים .נוסף על כך ,גם מורים מבוגרים יותר
מקציםחלקנרחבמןהשיעורלהוראהוללמידהבהשוואהלמוריםהצעיריםיותר(כ5%-יותר
בכללישראל,ובעיקרבבתיספר דובריעברית,ו 8%-יותרבממוצעמדינותה.)OECD-מכאן
שמורים ותיקים ומבוגרים ,שהם בעלי ניסיון ניכר בהוראה וכן בגרות וניסיון בעבודה בכלל,
מאמצים שגרות כיתתיות יעילות המאפשרות להם להקצות זמן מועט יותר למטלות
מנהלתיותוארגוניות,תוךשמירהעלסדרומשמעתבכיתה,מהשמאפשרלהםלהקדישזמן
ניכריותרלהוראהוללמידה.במדינותה OECD-נמצאגםשמוריםאלו,הוותיקיםוהמבוגרים,
עלפירובגםמלמדיםבבתיספרמאתגריםפחותמבחינתהרכבתלמידיהם .בדרךכלל לא
נמצאופעריםניכריםביןמוריםומורותבהקצאתהזמןלהוראהוללמידה(לוח .)61
לוח  : 61החלק היחסי בשיעור (באחוזים) המוקדש בדרך כלל להוראה וללמידה – לפי
מאפייני מורים
פילוח
מגדר
גיל
ותק
בהוראה

גברים
נשים
פחות מ30-
 50ויותר
בראשית דרכם [עד  5שנים]
ותיקים [יותר מ 5-שנים]

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

75%
75%
73%
78%
72%
76%

78%
78%
73%
81%
74%
79%

בתי"ס
דוברי
עברית
75%
75%
73%
78%
71%
76%

בתי"ס
דוברי
ערבית
76%
76%
74%
77%
74%
76%

פילוח על פי מאפייני הכיתות
בהשוואתהזמןשהמורים מקציםלהוראהוללמידהנמצאכיבישראלאיןהבדלשלממשבין
כיתות מרובות תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך (יותר מ 30%-מתלמידי הכיתה) לבין
כיתות בעלות ריכוז נמוך של תלמידים כאלו (לוח  ,)62ואילו בממוצע מדינות הOECD-
מוקצים4%פחותזמןלהוראהוללמידהבכיתותמרובותתלמידיםמרקעחברתי-כלכלינמוך.
קשר שלילי דומה נמצא ב 16-מדינות (פער של לפחות  7%ועד כמעט  10%נרשם
באוסטרליה ,בארה"ב ,באלברטה (קנדה) ובערב הסעודית) ,ואילו ב 18-מדינות (מלבד
ישראל) לא נמצא קשר מובהק .מעניין לציין כי בבתי ספר דוברי ערבית מורים בכיתות
מרובות תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך מקדישים כ 3%-פחות זמן להוראה וללמידה,
בהשוואהלעמיתיהםהמלמדיםבכיתותבעלותריכוזנמוךשלתלמידיםכאלו. 
לוח  :62חלק השיעור (באחוזים) המוקצה בדרך כלל להוראה וללמידה – לפי מאפייני
הכיתות
כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

עד  30%תלמידים מרקע נמוך

75%

79%

74%

77%

יותר מ 30%-תלמידים מרקע נמוך

75%

75%

75%

74%

עד  10%תלמידים עם צ"מ

76%

79%

76%

76%

יותר מ 10%-תלמידים עם צ"מ

73%

77%

72%

75%

פילוח
תלמידים
מרקע
חברתי-
כלכלי נמוך
תלמידים עם
צרכים
מיוחדים
(צ"מ)
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בישראל ,מורים בכיתות מרובות תלמידים עם צרכים מיוחדים (יותר מ 10%-מתלמידי
הכיתה) מקצים  3%פחות זמן להוראה וללמידה ,בהשוואהלמוריםבכיתות שישבהן מעט
תלמידיםכאלו(לוח ,)62וכךגםבממוצעמדינותה OECD-(כ 2%-פחות).התופעהבולטת
בבתיספרדובריעברית,ואילובבתיספרדובריערביתאיןהיאבאהלידיביטוישלממש.
מבט-על :הקשר בין הזמן המוקצה להוראה או לשמירה על סדר ומשמעת בכיתה לבין
מאפייני הכיתה והמורים
כדי ללמודעל גורמיםהקשורים לזמן שהמורים מקצים לפעולות שונות בשיעור ,קריהחלק
היחסישלהשיעורשמוריםמקציםהלכהלמעשהלהוראהוללמידהאולניהולכיתהולשמירה
עלהסדרוהמשמעת(משתניםמוסברים/תלויים) ,נבחןהקשרשלהםעםהוותקשלהמורה
בהוראה ועם מספר מאפיינים כיתתיים אפשריים (משתנים מסבירים/בלתי תלויים) ,תוך
בקרהעלמאפיינירקעשלהמורים(כגוןגיל,מגדר,היקףמשרה)ועלמאפייניהם(תחושת
מסוגלותביכולתםלנהלכיתה).



ותק בהוראה – בישראל (ובמדינות רבות אחרות) נמצא קשר חיובי בין הוותק של המורה
בהוראהלביןחלקהשיעורהמוקדשהלכהלמעשהלהוראהוללמידה,וקשרשליליביןהוותק
שלו לביןחלקהזמןהמוקדשלניהולהכיתהושמירהעלסדרומשמעת.כלומר,ככלשהמורה
ותיקיותר,כךהואמקדישיותרזמןמןהשיעורלהוראהוללמידהופחותזמןלניהולהכיתה
ולשמירהעלסדרומשמעת.מורים ותיקים רגילים במשימות שגרתיות ונדרש להם פחות זמן
לבצען .
כמוכןנמצאכיככלשתחושתהמסוגלותשלהמורהביכולתולנהלאתהכיתהגבוההיותר,
כך מוקצה  פחות זמן לניהול הכיתה ולשמירה על סדר ומשמעת .אף שלמורים ותיקים
תחושתמסוגלותגבוההיותרביכולתםלנהלכיתה,בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם,עדיין
גם הוותק בהוראה וגם תחושת המסוגלות בניהול כיתה נמצאו קשורים כל אחד לזמן
המוקצההלכהלמעשהלניהולכיתה(תוךהשתתביקורתעלהמשתנההאחר) .
מאפיינים כיתתיים – בישראל נמצא קשר שלילי חזק בין גודל כיתה לבין חלק השיעור
המוקדשהלכהלמעשהלהוראהוללמידה.ככלשכיתהכוללתמספררביותרשלתלמידים,
כך חלק השיעור המוקדש להוראה וללמידה קטן יותר .סביר שהדבר נובע מכך שמשימות
שגרתיות כגון בדיקת נוכחות ומשימות מנהלתיות הנוגעות לתלמידים אורכות זמן ממושך
יותר ככל שבכיתה תלמידים רבים יותר ,ולצד זאת נדרש זמן רב יותר לשמירה על הסדר
והמשמעת בכיתה .זאת אף שבישראל לא נמצא קשר מובהק בין גודל הכיתה לבין הזמן
המוקדשלניהולהכיתהולשמירהעלסדרומשמעת. 
כמו כן יש חשיבות לא רק לגודל הכיתה אלא גם להרכב התלמידים בכיתה .כך ,בממוצע
מדינות ה OECD-נמצא שככל ששיעורם של תלמידים תת-משיגים מבחינה לימודית גבוה
יותר ,כך קטן יותר חלק השיעור המוקדש להוראה ולמידה וגדול יותר חלק הזמן המוקדש
לניהול הכיתה ולשמירה על סדר ומשמעת .בדומה לכך ,ככל ששיעורם של תלמידים עם
צרכיםמיוחדים גבוה יותר ,כךקטןיותרחלקהשיעורהמוקדשלהוראה ולמידהוגדול יותר
חלקהזמןהמוקדשלניהולהכיתהולשמירהעלסדרומשמעת.קשרהפוךנמצאעםשיעור
התלמידים המחוננים בכיתה – ככל ששיעורם גבוה יותר ,כך גדול יותר חלק השיעור
המוקדש להוראה ולמידה וקטן יותר חלק הזמן המוקדש לניהול הכיתה ושמירה על סדר
ומשמעת.בישראל נמצאוקשריםדומיםביןמאפייניהתלמידיםוחלקהזמןהמוקדשלניהול
כיתה ולשמירהעל סדר ומשמעת ,וכן בין שיעור התלמידיםהתת-משיגיםמבחינהלימודית
ובין הזמן המוקדש להוראה ולמידה (אך לא נמצא קשר מובהק בין שיעור התלמידים עם
צרכיםמיוחדיםאושיעורהמחונניםוביןהזמןהמוקדשלהוראהולמידה).
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 .14חוויית לחץ בעבודה ,נשירה ועזיבת המקצוע
אפשרלראותבחווייתלחץ(עקה,)Stressבעבודהחוסראיזוןביןדרישותהתפקידוהתנאים
בסביבתהעבודהלביןהמשאביםוהכוחותהעומדיםלרשותהמורים,כגוןהתמיכההמסופקת
להם,הידעוהמיומנויותשלהםויכולתםלהתמודדעםדרישותהתפקיד.חוויהשללחץרבאו
מתמשךעלולהלפגועברווחההחברתיתובבריאותהנפשיתואףהגופנית.זאתועוד,סביבות
עבודה רוויות לחץ ומצבים מלחיצים עלולות לפגוע בתפקוד המורים והמנהלים מבחינת
תדירות הפרקטיקות שהם מיישמים ואיכותן ואף במוטיבציה ובתחושת המסוגלות שלהם,
בשביעות רצונם ובמחויבותם לתפקיד ,ולהגביר את השחיקה ואת העזיבה של המקצוע.
כנגזרמכלאלו,תנאילחץעלוליםאףלהשפיעבעקיפיןעלהישגיהתלמידיםועלרווחתם .
 .14.1חוויית לחץ בעבודה בקרב המורים
במחקר נשאלו המורים באיזומידה הםחוויםלחץבעבודתם .בלוחותשלהלןמוצגיםשיעורי
המוריםשדיווחוכיהםחוויםלחץ"דיהרבה"או"הרבהמאוד"(להלן"במידהרבה") .
כמעטמחציתמהמוריםבישראל()46%מדווחיםכיהםחוויםלחץבעבודתםבמידהרבה,
וזאתבדומהלממוצעמדינותה OECD-(לוח  .)63בעודיותר ממחציתמהמוריםבבתיספר
דוברי עברית ( )58%מדווחים על חוויית לחץ בעבודתם במידה רבה ,רק שמינית ()12%
מעמיתיהםבבתיספרדובריערביתמדווחיםעלכך(לוח  .)63
לוח  :63שיעורי המורים המדווחים כי הם חווים לחץ בעבודה במידה רבה
ההיגד
אני חווה לחץ בעבודה

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

46%

49%

בתי"ס
דוברי
עברית
58%

בתי"ס
דוברי
ערבית
12%

מקרב המורים המדווחים על חוויית לחץ ,בישראל  18%מדווחים על "הרבה מאוד" לחץ
בעבודה , 28%מדווחים על "די הרבה" לחץ בעבודה , 38%מדווחים על לחץ בעבודה
"במידתמה" ,ו 15%-מדווחיםכיכללאינםחוויםלחץבעבודה.התפלגותזודומהבעיקרה
לנתוניםהמקביליםבממוצעמדינותהOECD-(תרשים .)63 
תרשים  :63חוויית לחץ בעבודה בקרב המורים – כלל המדינות
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במבט בין-לאומי אפשר למצוא הבדלים ניכרים בין המדינות .כך ,באנגליה ,בפורטוגל
ובהונגריהיותרמ30%-מןהמוריםמדווחיםכיהםחווים"הרבהמאוד"לחץבעבודתם,ואילו
בגאורגיה ,בקזחסטן ,ברוסיה ובווייטנאם שיעורם עומד על פחות מ .5%-שיעורים גבוהים
במיוחד של מורים המדווחים כי אינם חווים כלל לחץ בעבודתם נרשמו בגאורגיה ()71%
ובקזחסטן(,)52%וב 15-מדינותאחרותהשיעוריםעומדיםעלכ 5%-ואףפחותמכך.ייתכן
ש הבדלים אלו בין מדינות משקפים הבדלים בסביבות העבודה הבית ספריות או הבדלים
כלליים יותר במידת הלחץ של כלל האוכלוסייה במדינות השונות הנובעת מהיבטים
תרבותיים,מרווחהכלכליתוכדומה .
מאפייני מורים וכיתות
בישראל ,מורות מדווחות הרבה יותר ממורים על חוויית לחץ בעבודה במידה רבה (51%
לעומת,32%בהתאמה),ובפרט"הרבהמאוד"לחץ(20%לעומת,12%בהתאמה).אומנם
נרשם ממצא דומה בכשני שלישים מהמדינות שהשתתפו במחקר ,אך יש להתייחס לכך
בזהירות הראויה ,שכן ייתכן שהבדל מגדרי זה מקורו בהבדלים בין המגדרים בתפקידים
שהםממלאים,בעומסיהעבודההמוטליםעליהםובתמיכהשהםמקבלים. 
בישראל נמצא גם כי שיעור המורים בראשית דרכם המדווחים על "הרבה מאוד" לחץ
בעבודתםגבוהמשיעורהמוריםהוותיקיםהמדווחיםעלכך( 22%לעומת,17%בהתאמה)
אףכיהפעראינומובהקסטטיסטית59. 
זאת ועוד,בישראל נמצא כימוריםהמלמדים,לפי דיווחיהם ,בכיתות עתירות תלמידים עם
צרכים מיוחדים ובכיתות עתירות תלמידים מרקע של הגירה/עלייה ,מדווחים בשיעורים
גבוהים יותר על חוויית לחץ בעבודה ,ולעומת זאת מורים בכיתות עתירות תלמידים מרקע
חברתי-כלכלימוחלשמדווחיםדווקאבשיעוריםנמוכיםיותרעלחווייתלחץבעבודה(ממצא
זהייחודילישראלולקולומביה) 60.
השפעת העבודה על בריאות המורים
במחקרנשאלוהמוריםגםבאיזומידהישלעבודההשפעהשליליתעלבריאותםובאיזומידה
היא מותירה להם זמן לחיים אישיים .בלוחות שלהלן מוצגים שיעורי המורים שהשיבו "די
הרבה"או"הרבהמאוד"(להלן"במידהרבה") .
כשישיתמןהמוריםבישראלמדווחיםכילעבודתםהשפעהשליליתבמידהרבהעלבריאותם
הנפשית ( )18%או הגופנית ( ,)17%לעומת שיעורים גבוהים במעט בממוצע מדינות ה-
 OECD( 24%ו ,21%-בהתאמה) (לוח  .)64מתוכם ,כ 6%-מן המורים מדווחים כי הדבר
מתקיים "הרבה מאוד" ,הן בישראל והן במדינות ה OECD-(לפחות  12%בכל אחד מן
ההיגדיםבפורטוגל,בבלגיההפלמית,בערבהסעודיתובאיחודהאמירויותהערביות).שיעורי
הדיווחדומיםיחסיתבקרבמוריםבשנימגזריהשפה. 
היבט נוסף של חוויית הלחץ הוא באיזו מידה העבודה מותירה זמן לחיים פרטיים ,והאם
דרישות העבודה גוזלות מן הזמן האישי ומפרות את האיזון שבין העבודה לחיים האישיים.
כמעטשנישלישיםמןהמוריםבישראל()61%טועניםכיהעבודהמשאירהלהםזמןלחיים
האישיים רק ב"מידת מה" ,כעשירית ( )9%טוענים כי העבודה "כלל לא" מותירה להם זמן
59

פערדומהולאמובהקנמצאגםביןמוריםשגילםפחותמ30-()20%ומוריםשגילם50ויותר(.)15%

60

 נראה כי ממצאים אלו נגזרים הן מדגמי ההשבה השונים והן ממאפייני התלמידים בכיתות בשני מגזרי
השפה .כך ,בבתי ספר דוברי עברית ,שהמורים בהם מדווחים בשיעורים גבוהים יותר על חוויית לחץ
בעבודה,נפוצותכיתותמרובותתלמידיםמרקעשל עלייה/הגירהוכןשלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים,ואילו
בבתיספרדובריערבית,שהמוריםבהםמדווחיםבשיעוריםנמוכיםעלחווייתלחץבעבודה,נפוצותכיתות
עתירותתלמידיםמרקעחברתי-כלכלימוחלש(ראולוח .)14
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לחיים האישיים ,ופחות משליש מהם ( )30%טוענים כי העבודה מותירה להם זמן לחיים
האישיים במידה רבה (קרי "די הרבה" או "הרבה מאוד") (לוח  .)64בממוצע מדינות ה-
, OECDהמוריםפחותמדווחיםעלפגיעהבזמןהמוקדשלחייםהאישיים,כךשפחותממחצית
מהמורים ( )44%טוענים כי העבודה משאירה להם זמן לחיים האישיים רק ב"מידת מה",
 6%בלבד טוענים כי העבודה "כלל לא" מותירה להם זמן לחיים האישיים ,וכמחצית מהם
()49%טועניםכיהעבודהמותירהלהםבמידהרבהזמןלחייםאישיים.בישראלמסתמןכי
מעטיותרמוריםבבתיספרדובריערבית()33%מדווחיםכיהעבודהמותירהלהםבמידה
רבה זמן לחיים האישיים ,בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית ( ,)28%כלומר
פגיעהבזמןהמוקדשלחייםהאישייםשכיחהיותרבקרבמוריםבבתיספרדובריעברית .
לוח  :64שיעורי המורים המדווחים כי עבודתם משפיעה במידה רבה על בריאותם ועל
זמנם
ההיגד
לעבודתי יש השפעה שלילית על בריאותי
הנפשית
לעבודתי יש השפעה שלילית על בריאותי
הגופנית
העבודה שלי משאירה לי זמן לחיי האישיים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

18%

24%

17%

19%

17%

21%

17%

19%

30%

49%

28%

33%

מבט-על :הקשר בין תחושת רווחה לבין תחושת מסוגלות ושביעות רצון
דיווחי המורים על ארבעת ההיבטים של חוויית לחץ בעבודה והשפעה שלילית על בריאות
נפשית ופיזית ועל הזמן שהעבודה מותירה לחיים אישיים קובצו לכדי מדד מסכם אחד של
רווחתהמורים.במחקרטאליסניסולעמודעלקשראפשריביןתחושתהרווחהשלהמורים
(משתנה מסביר/בלתי תלוי) לבין תחושות המסוגלות ושביעות הרצון שלהם (משתנים
מוסברים/תלויים) ,תוך בקרה על מאפייני רקע של מורים ומשרתם (כגון מגדר ,גיל ,ותק
בהוראה בבית הספר והיקף משרה) ושל הכיתות שבהן הם מלמדים (כיתות עתירות
תלמידיםתת-משיגים,תלמידיםמרקעחברתי-כלכלימוחלשותלמידיםעםבעיותהתנהגות). 
בשניהמקרים נמצאקשרשלילי,הןבישראל והןבממוצעמדינותה,OECD-ולמעשהכמעט
בכל המדינות שהשתתפו במחקר .כך ,מורים שרווחתם נמוכה (כלומר הם חווים לחץ
בעבודתם ,לעבודתם השפעה שלילית על בריאותם ,והיא מותירה להם פחות זמן לחיים
אישיים)נוטיםלדווחהןעלשביעותרצוןנמוכהיותרוהןעלתחושתמסוגלותוחוללותעצמית
נמוכהיותר.כאמור,איןלהסיקעלכיווניותהקשרים.כך ,לדוגמה,ייתכןשרמותלחץגבוהות
בעבודה פוגעות בתפקוד המורה ובתחושת המסוגלות שלו ,או לחלופין שתחושת מסוגלות
נמוכהמגבירהאתהלחץשהמוריםחווים,שכןהםחסריביטחוןביכולתםלבצעמשימות. 
גורמים המהווים מקור ללחץ
לאחר שעמדנו על תחושת הלחץ בעבודה ועל השפעותיה השליליות על בריאות המורים,
נודעת חשיבות ללמוד על הגורמים שהם מקור ללחץ בעבודתם .גורמים שונים יכולים
להשפיעבאופןשונהעלעוצמתהלחץשהמוריםחוויםועלתדירותוומשכו. 
במחקר טאליס נשאלו המורים באיזו מידה גורמים מסוימים הם מקור של לחץ בעבודתם
בבית הספר .את גורמי הלחץ האפשריים אפשר לסווג לשלוש קטגוריות עיקריות :עומס
בעבודה,התנהגותהתלמידיםוהתמודדותעםבעליענייןאחרים.בלוחותובתרשימיםשלהלן
מוצגיםשיעוריהמוריםשהשיבו"דיהרבה"או"הרבהמאוד"(להלן"במידהרבה") .
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בישראל,מתוךהגורמיםהאפשרייםהנוגעיםלעומס עבודהשהםבמידהרבהמקורשללחץ
בעבודה(תרשים  ,)64כמחציתמהמוריםדיווחועלעומסבבדיקתעבודותומבחנים(,)49%
כמחציתמשיעורזה ()24%דיווחועלחובותהמתווספותעקבהיעדרויותשלמוריםאחרים,
ועליתרהגורמיםדיווחוכשליש מןהמוריםבישראל ( 33%עד.)35%דפוסדיווחזהשונה
בעיקרו מהדפוס בממוצע מדינות ה ,OECD-שכן בישראל העומס הכרוך בבדיקת מבחנים
ועבודותוכןריבוישיעוריםהםגורמילחץיותרמבמדינותה OECD-(פעריםשלכ,)8%-ואילו
ריבויעבודותמנהלהכגורםלחץשכיחפחותבישראל(פער.)14% 
מתוך הגורמיםהאפשרייםהנוגעיםלהתנהגויות תלמידים שהם במידהרבהמקורשללחץ
בעבודה (תרשים  ,)64כמעט שני שלישים מהמורים בישראל דיווחו על האחריות להישגי
תלמידים כמקור לחץ ( ,)61%ויותר ממחצית מהמורים ציינו את הצורך בשמירה על
המשמעת בבית הספר ( .)55%שיעורי הדיווח על שני גורמים אלו גבוהים הרבה יותר
בישראל בהשוואה לממוצע מדינות ה OECD-(פערים של  .)17%לעומת זאת ,איומים או
התעללות מילולית מצד תלמידים כלפי המורים הם גורם לחץ רק בקרב פחות מעשירית
מהמוריםבישראל(,)8%בעודבממוצעמדינותהOECD-שיעורםכמעטכפול(.)14% 
גםהתמודדות ומענה לצרכים ולדרישות של בעלי עניין–אםהרשותהמקומיתואםמשרד
החינוך,אםהוריהתלמידיםואםהתאמתהשיעוריםלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים–צוינועל
ידישיעוריםלאמבוטליםשלמורים:כ 30%-עדכ 40%-בישראלושיעוריםדומיםיחסיתגם
בממוצעמדינותהOECD-(תרשים .)64 
תרשים  :64שיעורי המורים שדיווחו כי הגורמים הבאים הם במידה רבה מקור של לחץ
בעבודתם

מקור למידע,OECD (2020) :תרשיםII.2.9וטבלהII.2.43

במבט בין-לאומי ,גורמים אלו הם מקור של לחץ עבור מרבית המורים בפורטוגל (יותר מ-
60%בממוצעשלההיגדיםבכלקטגוריה,בכלשלושהקטגוריות).שיעוריםניכרים(הנושקים
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ל 50%-בממוצע בכל אחת מהקטגוריות) נרשמו גם בצרפת ,בדרום אפריקה ובבלגיה
הצרפתית .לעומת זאת ,בבואנוס איירס (ארגנטינה) ,במקסיקו ובגאורגיה גורמים אלו הם
מקור של לחץ עבור מיעוטם של המורים בלבד (פחות מ 20%-בממוצע של ההיגדים בכל
קטגוריה,בכלשלושהקטגוריות) .
במבטפנים-ישראלי(לוח ,)65חלקניכרמןהגורמיםהםבמידהרבהמקורשללחץבעבודה
בקרב שיעור גבוה יותר של מורים בבתי ספר דוברי עברית ,בהשוואה למורים בבתי ספר
דוברי ערבית .פערים של כ 15%-ועד כמעט  30%נרשמו בנוגע לגורמים הבאים :עומס
בבדיקת מבחנים ועבודות ,נשיאה באחריות להישגי תלמידים ,שמירה על משמעת בבית
הספר,עמידהבדרישותמשתנותשלרשותמקומיתאומשרדהחינוךוכןמתןמענהלדאגות
ההורים.רקגורםאחדצויןכמקורלחץעלידישיעורגבוה יותרשלמוריםבבתיספרדוברי
ערבית:איומיםאוהתעללותמילוליתמצדהתלמידים(פערשל.)10% 
לוח  :65שיעורי המורים שדיווחו כי הגורמים הבאים הם במידה רבה מקור של לחץ
בעבודתם

התמודדות עם
בעלי עניין

התנהגות
תלמידים

37%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

49%
35%

41%
28%

35%

49%

34%

33%

33%

36%

27%

24%

25%

25%

23%

נשיאה באחריות להישגי התלמידים

61%

44%

66%

49%

שמירה על המשמעת בבית הספר

55%

38%

59%

43%

8%

14%

5%

15%

38%

41%

43%

24%

מתן מענה לדאגות של הורים

35%

34%

42%

15%

התאמת שיעורים לתלמידים עם צרכים
מיוחדים

28%

31%

29%

24%

מקורות לחץ

עומס עבודה

בתי"ס
דוברי
עברית
53%
36%

בתי"ס
דוברי
ערבית
38%
32%

יש לי מבחנים ועבודות רבים מדי לבדוק
יש לי שיעורים רבים מדי ללמד
יש לי עבודות מנהלה רבות מדי (למשל
מילוי טפסים)
יש לי עבודת הכנה רבה מדי לקראת כל
שיעור
חובות שמתווספות עקב היעדרויות של
מורים

איומים או התעללות מילולית כלפיך מצד
תלמידים
עמידה בקצב הדרישות המשתנות של
הרשות המקומית או של משרד החינוך

מבט-על :מקורות השונות בגורמי הלחץ 
כדי שמערכות חינוך יוכלו לפעול להורדת רמת הלחץ בקרב מורים ,יש ללמוד תחילה אם
הלחץ הוא תופעה שמוסברת על ידי הבדלים בין מורים או על ידי הבדלים בין בתי ספר.
הדברעשוילסייעבעיצובדרכיפעולהלהתמודדותעםמקורותלחץברמתהמוריםאוברמת
בתי הספר .לשם כך נבחנה השונות בתגובות המורים למדד הלחץ (באיזו מידה המורים
חווים לחץ בעבודתם ,באיזו מידה העבודה מותירה להם זמן לחיים אישיים ,וכיצדהעבודה
משפיעה של על בריאותם הנפשית והפיזית) וכן לגורמי לחץ הנוגעים לעומס עבודה (לחץ
בשל עומס בהיערכות לשיעורים ובהכנתם ,בהעברת השיעורים ,בדיקת מבחנים ,עבודות
מנהלהרבותוחובותהמתווספותעקבהיעדרותשלמוריםאחרים) .
בכלהמדינותשהשתתפובמחקרנמצאכימרביתהשונותבמדדהלחץובגורמילחץהנוגעים
לעומסעבודהמקורהבשונותבתוךביתהספר,ורקחלקקטןמהשונותקשורלהבדליםבין
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בתי ספר .כך ,בישראל , 8%מהשונות במדד הלחץ ו 7%-מהשונות בגורמי לחץ הנוגעים
לעומס עבודה מקורם בהבדלים בין בתי הספר ,ובהתאמה  92%ו 93%-מקורם בשונות
בתוךבתיהספר.במיליםאחרות,איןהבדליםניכריםבהיבטיםאלוביןבתיהספר.תמונה
דומהנמצאהגםבממוצעמדינותה.OECD- 
 .14.2חוויית לחץ בעבודה בקרב מנהלים
בדומהלמוריםנשאלוגםהמנהליםבאיזומידהגורמיםמסוימיםהםמקורשללחץבעבודתם
בבית הספר .בלוחות ובתרשימים שלהלן מוצגים שיעורי המנהלים שהשיבו "די הרבה" או
"הרבהמאוד"(להלן"במידהרבה"). 
ככלל ,בישראל שיעורי המנהלים (תרשים  )65שציינו את מרבית הגורמים כמקורות לחץ
בעבודתם גבוהים יותר משיעורי המורים (תרשים  )64שציינו גורמים אלו כמקורות לחץ
בעבודתם ,חוץ מגורם האיומים או ההתעללות מצד תלמידים .מלבד זאת ,מדרג מקורות
הלחץבקרבמנהליםדומהלמדרגבקרבמורים .
בישראל ,מתוך הגורמים האפשריים הנוגעים לעומס בעבודה שהם במידה רבה מקור של
לחץ בעבודה (תרשים  ,)65כמעט שלושה רבעים מן המנהלים ( )70%דיווחו על עומס
בעבודות מנהלה ,וכמחצית מהמנהלים דיווחו על חובות המתווספות עקב היעדרויות של
אנשיצוות()49%ועלעומסבשלהערכתמוריםומתןמשובלמורים(.)47%שניהגורמים
האחרונים הם מקור לחץ בקרב שיעור גבוה יותר של מנהלים בישראל בהשוואה לממוצע
מדינותהOECD-(פעריםשל12%ו,18%-בהתאמה). 
תרשים  :65שיעורי המנהלים שדיווחו כי הגורמים הבאים הם במידה רבה מקור של לחץ
בעבודתם

מקור למידע,OECD (2020) :טבלהII.2.47

מתוךהגורמיםהאפשרייםהנוגעיםלהתנהגויות תלמידים שהםבמידהרבהמקורשללחץ
בעבודה (תרשים  ,)65שלושה רבעים מהמנהלים בישראל דיווחו על האחריות להישגי
תלמידים כמקור לחץ ( )73%ושני שלישים ציינו את הצורך בשמירה על המשמעת בבית
הספר ( .)65%שיעורי הדיווח על שני גורמים אלו גבוהים הרבה יותר בישראל בהשוואה
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לממוצע מדינות ה OECD-(פערים של כ .)25%-לעומת זאת ,איומים או התעללות מילולית
מצד תלמידים כלפי מנהליםהם גורם לחץ בקרב שיעורמזערי מהמנהלים בישראל(,)4%
בדומהלשיעורםבממוצעמדינותהOECD-(.)6% 
גם התמודדות ומענה לצרכים ולדרישות של בעלי עניין (תרשים  )65– בעיקר הרשות
המקומיתאומשרדהחינוךוהוריהתלמידים(כ 50%-ואףיותר),ובמידהפחותהגםשילוב
תלמידים עם צרכים מיוחדים ( )38%– צוינו על ידי שיעורים לא מבוטלים של מנהלים
בישראל .בממוצע מדינות ה OECD-שיעורי הדיווח דומים יחסית ,ואף נמוכים במעט בעיקר
בכלהנוגעלשילובתלמידיםעםצרכיםמיוחדים .
במבטבין-לאומי,גורמיםאלוהםמקורשללחץבקרב מרביתהמנהליםבפורטוגל (יותר מ-
70%בממוצעשלההיגדיםבכלקטגוריה,בכלשלושהקטגוריות).שיעוריםניכרים(הנושקים
ל 50%-ויותר בממוצע בכל אחת מהקטגוריות) נרשמו גם בקולומביה ,בדרום אפריקה
ובלטביה.לעומתזאת,בהולנדגורמיםאלוהםמקורשללחץבקרבמיעוטמהמנהליםבלבד
(פחותמ25%-בממוצעשלההיגדיםבכלקטגוריה,בכלשלושהקטגוריות) .
במבטפנים-ישראלי (לוח ,)66הגורמיםהנוגעיםלהתמודדותעםבעליענייןהםבמידהרבה
מקור של לחץ בעבודה עבור שיעור גבוה יותר של מנהלים בבתי ספר דוברי עברית,
בהשוואהלמנהלים בבתי ספרדובריערבית(פעריםשלכ 15%-ועדכ 40%-בהיגדהנוגע
למענה לדאגות ההורים) .אשר לגורמים הנוגעים לעומס בעבודה או להתנהגות תלמידים -
באלו נרשמו פערים מתונים יותר ,אם בכלל ,בין שיעורי הדיווח בקרב מנהלים בבתי ספר
דוברי עברית לבין שיעורי הדיווח בקרב עמיתיהם בבתי ספר דוברי ערבית ,קרי שיעורים
דומיםאוגבוהיםיותרבקרבהראשונים,והפעריםבשיעוריהדיווחאינםעוליםעל.10%רק
גורם אחד צוין כמקור לחץ על ידי שיעור גבוה יותר של מנהלים בבתי ספר דוברי ערבית:
איומים או התעללות מילולית מצד התלמידים (פער של  ,)5%אף כי זה מקור לחץ נדיר
יחסית ( 7%מהמנהלים בבתי ספר דוברי ערבית ו 2%-בלבד מעמיתיהםבבתי ספר דוברי
עברית).ממצאאחרוןזהנמצאבהלימהלממצאבקרבמורים.
לוח  :66שיעורי המנהלים שדיווחו כי הגורמים הבאים הם במידה רבה מקור של לחץ
בעבודתם
כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

70%

69%

70%

71%

49%

37%

51%

44%

47%

29%

49%

41%

נשיאה באחריות להישגי התלמידים

73%

46%

73%

72%

שמירה על המשמעת בבית הספר

65%

42%

66%

61%

4%

6%

2%

7%

56%

55%

61%

44%

מתן מענה לדאגות של הורים

51%

46%

63%

25%

שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים

38%

31%

43%

29%

התמודדות עם
בעלי עניין

התנהגות
תלמידים

עומס עבודה

מקורות לחץ
יותר מדי עבודות מנהלה (למשל מילוי
טפסים)
חובות שמתווספות עקב היעדרויות של
אנשי צוות
יותר מדי עבודה של הערכת מורים ומתן
משוב למורים

איומים או התעללות מילולית כלפיך מצד
תלמידים
עמידה בקצב הדרישות המשתנות של
הרשות המקומית או של משרד החינוך
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 .14.3נשירה ועזיבת המקצוע
נשירה בקרב מורים מאיימת על היציבות במספר מערכות חינוך ברחבי העולם .נשירה,
להבדיל מתחלופה,נוגעת לעזיבתהמקצוע ולא רק לעזיבת בית הספר שבוהמורה מלמד.
לנשירת מורים השפעה לא רק על מידת יישומן של תוכניות הלימודים על ידי המורים ועל
אופןיישומן,אלאגםעלהיחסיםבקרבבאיביתהספרועלהאקליםהביתספרי,ומתוךכך
גם על הישגי התלמידים .נשירה של מורים איכותיים מסגלי ההוראה בבתי הספר עלולה
להציב גםאתגרפדגוגיוכלכלילפנימערכותהחינוך ,הנדרשותלמלאאתהשורותולהפנות
משאבים להכשרת מורים ,להפנייתם ,לקליטתם ולשילובם בתוך תרבות ארגונית חדשה
בבתיהספרשחסריםבהםמורים. 
כדי לאמוד נשירה ,המורים והמנהלים שהשתתפו במחקר נשאלו על אודות כוונותיהם
להמשיךלעסוקבהוראה ובניהול ,בהתאמה,והתבקשולצייןבמפורשכמהשניםהםרוצים
להמשיך בעבודתם .אף כי התשובה על שאלה זו עלולה להיות מושפעת מגיל הנשאל
ומקרבתו לגיל הפרישה (פנסיה) ,היא מהווה קירוב טוב ומעידה על תוכניות לעתיד ועל
שאיפותהקריירהשלהמוריםוהמנהלים.התשובהלשאלהמשמשתמדדמדויקלמועדשבו
הם מתכננים להפסיק לשמש מורים או מנהלי בתי ספר .ברם ,יש לציין כי אין ללמוד מן
השאלהעלהסיבותשבגינןהמוריםאוהמנהליםמביעים רצוןלעזובאתהמקצוע.עודייתכן
כי הללו מתכננים להפסיק לעבוד בקרוב במקצוע ,אך להישאר במערכת החינוך בתפקיד
אחר בבית הספר  -בתפקיד מנהלתי או בהדרכה ,או מחוץ לבית הספר ,לדוגמה בפיקוח,
במנהלחינוכיברשותהמקומיתאובמחקרחינוכי.
שאיפות המורים במקצוע וכוונות לעזוב את ההוראה
בקרב כלל אוכלוסיית המורים ,בישראל מורים רוצים להמשיך לעבוד בהוראה כ 17-שנים
בממוצע ,לעומת כ 15-שנים בלבד בקרב המורים בממוצע מדינות ה OECD-(לוח .)67
קיימיםהבדליםניכריםביןהמוריםבמדינותהשונות,וטווחהשניםהממוצעהואמ 9-שנים
בליטאועד19שניםבבלגיההפלמית.בישראלנמצאפערמגדרי,שכןגבריםרוציםלהמשיך
לעסוק בהוראה עוד כ 19-שנים בממוצע ,לעומת נשים שרוצות להמשיך עוד כ 17-שנים
בממוצע .בחינה נוספת מגלה כי הפער המגדרי בשאיפות במקצוע עומד על כשנה בלבד
בשני מגזרי השפה 61.ייתכן שפער זה קשור להבדלים בגיל הפרישה בין נשים וגברים ,או
לחלופין ייתכן שקיימים הבדלים בתפקידים שהם ממלאים ובתנאים הנלווים להם .הפער
במספרהשניםהממוצעשמוריםרוציםלהמשיךבמקצועםביןישראללמדינותהOECD-ניכר
יותרבקרבגבריםמבקרבנשים. 
לוח  :67מספר השנים הממוצע שמורים רוצים להמשיך לעסוק בהוראה
פילוח
כלל המורים
גברים
מגדר
נשים
מורים צעירים שגילם פחות מ 30-שנים
גיל
מורים מבוגרים שגילם  50שנים ויותר

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

17.4
18.7
16.9
21.0
10.0

14.7
15.3
14.3
23.7
7.0

בתי"ס
דוברי
עברית
16.0
16.9
15.8
21.7
8.7

בתי"ס
דוברי
ערבית
21.1
22.0
20.7
19.6
17.3

פילוח על פי גיל המורים מגלה תמונה מורכבת (לוח  :)67במדינות ה ,OECD-המורים
הצעיריםשגילםפחותמ30-שניםרוציםלהמשיךבמקצועכ24-שניםבממוצע,לעומתכ21-
61

 משמעותהדברהיאשהפערבכללישראל,שהואגדולמהפערבכלמגזרשפהבנפרד,מושפעמהבדליםבין
מגזריהשפהבשיעוריםהיחסייםשלהמוריםוהמורות(לוח  .)1
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שנים בלבד בקרב עמיתיהם בישראל .אם כך ,הפער בין ישראל למדינות ה OECD-מקורו
בשאיפות קריירה של מורים בגיל הביניים ( 30עד  49שנים) ובגילים המבוגרים יותר (50
שניםויותר) .
במבטפנים-ישראלי(לוח ,)67ככללנמצאכימוריםבבתיספרדובריערביתרוציםלהמשיך
במקצוע כ 21-שנים בממוצע,ב 5-שנים יותר מהמספר הממוצע שנקבובו עמיתיהם בבתי
ספרדובריעברית.פערזהנשמרבקרבגבריםונשיםכאחד.ישהבדלניכרביןמגזריהשפה
כתלות בגיל המורים :שאיפות הקריירה בקרב מורים מבוגרים בבתי ספר דוברי ערבית
עומדותעלכ 17-שניםבממוצע,כפולממספרהשנים שנקבובועמיתיהםבבתיספרדוברי
עברית ,ואילו בקרב מורים צעירים שאיפות הקריירה דומות למדיי בשני מגזרי השפה ואף
גבוהותבמעטבבתיספרדובריעברית .
כדילאמודאתמידתהנשירההצפויהבחרועורכיהמחקרלהתמקדבמוריםאשרהביעורצון
לעזובאתעבודתםבתוךחמששנים,תוךהתמקדותבמוריםשאינםבטווחשלגילהפרישה.
כחמישיתמןהמוריםבישראל()20%הביעורצוןזה,לעומתשיעורגבוהיותרמקרבהמורים
בממוצע מדינות ה OECD-( )25%(תרשים  .)66כמעט רבע ( )22%מן המורים בבתי ספר
דובריעבריתלעומתכשביעיתבלבד( )15%מןהמוריםבבתיספרדובריערביתהביעורצון
לעזוב את המקצוע בתוך חמש שנים .שיעורים גבוהים במיוחד נרשמו בליטא ובבולגריה
(,)45%וכןבאסטוניה(,)40%ואילובפורטוגלובווייטנאםשיעורםנמוךמאוד(.)11%כאמור
לעיל ,נתון זה עלול להיות מוטה מהתפלגות הגיל בקרב המורים בכל מדינה ומדינה .ואכן,
המדינותשבהןהשיעוריםגבוהיםמתאפיינותבאוכלוסייתמוריםמבוגרתיחסית(תרשים .)4
גםבישראלשיעורהמוריםהמבוגריםשגילם 50שניםויותר בבתיספרדובריעבריתכפול
משיעורם בבתי ספר דוברי ערבית (לוח  .)3 11%מהמורים בישראל שגילם עד  50שנים
(תרשים 66ולוח )68הביעורצוןלעזובאתעבודתםבתוךחמששנים,ללאהבדלביןמגזרי
השפה ,וזאת לעומת שיעור גבוה יותר בממוצע מדינות ה OECD-( .)14%מעניין לציין כי
במרבית המדינות שיעור המורים שהביעו רצון לעזוב את המקצוע בתוך חמש שנים נמוך
יותר בקרב מורים שגילם עד  50שנים בהשוואה לשיעורם בקרב כלל המורים .הפערים
ניכריםבמיוחדבבולגריה,אוסטריהורוסיה.לעומתזאת,בערבהסעודית,בסינגפור,באיחוד
האמירויותהערביותואףבמלטההשיעוריםדומיםמאוד .
תרשים  :66שיעורי המורים שהביעו רצון לעזוב את מקצוע ההוראה בתוך חמש השנים –
כלל המדינות
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לוח  :68שיעור המורים שהביעו רצון לעזוב את ההוראה בתוך חמש השנים
פילוח
כלל המורים
מורים שגילם עד  50שנים
גיל
מורים שגילם יותר מ 50-שנים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

20
11
49

25
14
52

בתי"ס
דוברי
עברית
22
11
51

בתי"ס
דוברי
ערבית
15
11
37

בכמחצית מהמדינות שהשתתפו במחקר שיעור המורים שגילם פחות מ 35-שנים אשר
הביעורצוןלעזובאתהמקצועבתוךחמששניםהואהגבוהביותרמקרב המוריםשגילםעד
 50שנים .בישראל ,שיעור זה עומד על  16.3%בקרב מורים שגילם פחות מ ,35-כפול
בקירובמשיעורםבקרבמוריםבקבוצתהגיל 35עד 40שנים()8.4%ובקבוצתהגיל 41עד
 45שנים ( ,)7.7%וגבוה אף משיעורם בקבוצת הגיל  46עד  50שנים ( .)11.3%הדבר
מלמד כי שיעור לא מבוטל מקרב המורים הצעירים ביותר אינם מעוניינים בקריירה לטווח
ארוךבהוראהוצופיםעזיבהבקרוב,אףיותרממוריםמבוגריםמהם.
מבט-על :הקשר בין חוויית לחץ בעבודה ושביעות רצון ובין כוונת המורים לעזוב את
ההוראה
מחקריעברביססואתהקשרשביןמידתהלחץשמוריםחוויםבעבודתםלביןרצונםלעזוב
אתעבודתם.לצדזאתנמצאוגםמספרגורמיםשעשוייםלרכךאתההשפעותהמזיקותשל
חווייתהלחץבעבודה,כמומוטיבציה,תחושתמסוגלות,שביעותרצון,תמיכהוליווילמורים,
מידתהאוטונומיההמוקניתלמוריםומידתשיתוףהפעולהשלהםעםעמיתים,ועוד .
במחקרטאליסניסולבחוןאתהקשרביןחווייתהלחץבעבודה (משתנהמסביר/בלתיתלוי)
לביןהרצוןלעזובאתהמקצוע(משתנהמוסבר/תלוי),תוךבקרהעלמאפיינירקעשלמורים
ומשרתם(כגוןמגדר,גיל,היקףמשרה,ותקבהוראהבביתהספר)וכןמאפייניהכיתותשהם
מלמדים בהן (כיתות עתירות תלמידים תת-משיגים ,תלמידים מרקע חברתי-כלכלי מוחלש
ותלמידיםעםבעיותהתנהגותיות) .בישראלוכמעטבכלהמדינותשהשתתפו במחקרנמצא
כי אכן קיים קשר כזה :מורים שחווים הרבה לחץ בעבודתם נוטים לדווח בשכיחות גבוהה
יותרעלרצונםלעזובאתההוראהבתוךחמששנים. 
ברם ,כאשר הוכנסו למודל משתנים מתווכים אפשריים הנוגעים לתמיכה ולסביבה הבית
ספרית,כגוןאוטונומיהלמורה(בקביעתתוכניהלימוד,בחירתדרכיההוראה,קביעתהיקף
שיעורי הבית ,הערכת הלמידה והחלת משמעת בכיתה) ,השתתפות בפיתוח מקצועי
אפקטיבי בשנה האחרונה ,השתתפות בתוכניות ליווי רשמיות בבית הספר ,שיתוף פעולה
מקצועי עם מורים (הוראה שיתופית באותה כיתה ,מתן משוב המבוסס על צפייה בשיעור,
מעורבות בפעילות משותפת בכיתות שונות ובקבוצות גיל שונות והשתתפות בלמידה
מ קצועיתשיתופית),וכןמשתניםהנוגעיםלתחושותולתפיסותשלהמורה,כגוןהאםמקצוע
ההוראה מוערך בחברה ,תחושת מסוגלות וחוללות עצמית ושביעות רצון מהמקצוע
ומהסביבההביתספרית– כאשרהללונכללובמודללאנמצאקשרמובהקביןחווייתהלחץ
בעבודתם ובין הרצון לעזוב את ההו ראה בתוך חמש השנים .תופעה דומה נצפתה ב15-
מדינותנוספות. 
לשביעות הרצון מקום מרכזי בשאלת הקשר בין חוויית לחץ בעבודה ובין רצון לעזוב את
המקצוע.מוריםהחשיםשביעותרצוןגבוההנוטיםהרבהפחותלרצותלעזובאתהמקצוע,
גםאםהםחוויםלחץבעבודתם.ישקשרחיוביחזקביןשביעותרצוןלחלקניכרמהמשתנים
שנוספולמודל.מכלולהממצאים הללומחזקים את מקומה המרכזי של שביעות הרצון ואת
חשיבותה בצמצום הנשירה ,או לפחות בהפחתת הרצון מצד המורים לעזוב את המקצוע.
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בישראלנמצאכיישחשיבותגםלהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועאפקטיביובתפיסת
הערך המיוחס למקצוע בחברה :מורים שהשתתפו בפיתוח מקצועי אפקטיבי או סבורים
שהחברהמייחסתערךרבלעוסקיםבהוראה,נוטיםפחותלעזובאתהמקצוע. 
מןהראוילצייןכיב 18-מדינותהקשרבין חווייתהלחץבעבודת ההוראה ובין הרצוןלעזוב
את ההוראה בתוך חמש שנים נותר מובהק גם לאחר הכללת המשתנים הנוספים .במילים
אחרות ,ב 18-מדינות אלו חוויית הלחץ בעבודה עודנה ממלאת תפקיד מרכזי ברצון של
המוריםלעזובאתהמקצועבשניםהקרובות,גםלאחרשמביאיםבחשבוןאתהתמיכהואת
מאפייניהסביבההביתספרית,וכןאתשביעותהרצוןשלהםותחושתהמסוגלות. 
שאיפות המנהלים במקצוע וכוונות לעזוב את תפקידם
מקרבכללהמנהלים במדינותשהשתתפובמחקר,מנהליםבישראלרוציםלהמשיךבעבודת
הניהול כ 9-שנים נוספות בממוצע,לעומת פחות מ 8-שנים בממוצע מדינות ה OECD-(לוח
.)69ישהבדליםניכריםביןהמנהלים במדינותהשונות.טווחהשניםהממוצעמשתרעמכ3-
שניםביפןובקוריאהועדכ11-שניםבדנמרק,בפינלנדובארצותהברית.בישראלנמצאפער
מגדרי :הגבריםרוציםלהמשיךבעבודת הניהול עודכ 10-שניםבממוצע,ואילוהנשיםרוצות
להמשיך בעבודת הניהול עוד כ 8-שנים בממוצע .שוב ,ייתכן שהפער נובע מהבדל בגיל
הפרישה של גברים ונשים בישראל .הפער בין ישראל למדינות ה OECD-במספר השנים
הממוצעשמנהליםרוציםלהמשיךבתפקידםניכריותרבקרבגבריםבהשוואהלנשים .
אולםפילוחעלפיגילהמנהלים מגלהתמונהמורכבת (לוח :)69המנהליםהצעיריםיחסית
שגילם פחות מ 45-שנים רוצים להמשיך בתפקידם עוד כ 12-שנים בממוצע במדינות ה-
 ,OECDלעומת כ 11-שנים בישראל .אם כך ,הפער בין ישראל למדינות ה OECD-מקורו
בשאיפותקריירהשלמנהליםבגילהביניים( 45עד 54שנים)ובגיליםהמבוגריםיותר(55
שניםויותר).תמונהדומהנרשמהגםבקרבמורים .
לוח  :69מספר השנים הממוצע שמנהלים רוצים להמשיך בעבודת הניהול
פילוח
כלל המנהלים
גברים
מגדר
נשים
מנהלים שגילם פחות מ 45-שנים
גיל
מנהלים שגילם  55שנים ויותר

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

9.1
9.9
8.2
10.8
5.3

7.7
8.1
7.3
12.2
4.3

בתי"ס
דוברי
עברית
8.5
9.6
7.8
9.5
5.5

בתי"ס
דוברי
ערבית
10.5
10.3
11.8
12.7
4.7

במבט פנים-ישראלי (לוח  ,)69ככלל נמצא כי מנהלים בבתי ספר דוברי ערבית רוצים
להמשיךבתפקידם כ 11-שניםנוספותבממוצע,שנתייםיותרמעמיתיהםבבתיספרדוברי
עברית.פערזהניכריותרבקרבנשים( 3שנים)מבקרבגברים(פחותמשנה).ישהבדלבין
מגזריהשפהכתלותבגילהמנהלים:שאיפותלהמשךהקריירהבקרבמנהליםשגילםפחות
מ 45-שנים בבתי ספר דוברי ערבית עומדות על כ 13-שנים בממוצע ,כ 3-שנים יותר
בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית ,ואילו בקרב מנהלים שגילם  55שנים ויותר
שאיפותהקריירהדידומותבשנימגזריהשפה,ואףגבוהותבמעטבבתיספרדובריעברית .
כדילאמודאתמידתהנשירההצפויהבקרבבמנהליםשגילםפחותמ55-שנים62בחנועורכי
המחקראתשיעורהמנהליםשהביעורצוןלעזובאתעבודתםבתוך חמששנים,תוךשימת
דגש על מי שגילם פחות מ 45-שנים .יותר מרבע מהמנהלים בישראל שגילם פחות מ55-
62

בשלהגבלתהגיל,עיבודזהאיננוכולל32מנהליםבישראלשגילם55שניםאויותר.
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שנים(,28%ללאהבדלשלממשביןמגזריהשפה)הביעורצוןזה,בדומהלשיעורהמקביל
בממוצעמדינות ה OECD-()29%(לוח  .)70במספר מדינות כמחצית מהמנהלים ואף יותר
הביעו רצון לעזוב את המקצוע – כך במלטה ובפורטוגל ( ,)51%בספרד ( ,)53%בערב
הסעודית ( )56%ובעיקר בברזיל ( .)62%לעומת זאת ,שיעורים נמוכים במיוחד נרשמו
בצ'כיה ( )7%ובסינגפור ( .)10%כאמור לעיל ,נתון זה עלול להיות מוטה מהתפלגות הגיל
בקרבהמנהליםבכלמדינהומדינה. 
בקרבהמנהליםשגילםפחותמ 45-שנים(לוח )70נמצאכי בישראל 20%מהםהביעורצון
לעזובאתתפקידם בתוך חמששנים,לעומתשיעורגבוהיותרשל 30%בממוצעמדינותה-
 .OECDבטווח גילים זה שיעור המנהלים שהביעו רצון לעזוב את תפקידם גבוה יותר בבתי
ספר דוברי עברית ( )22%בהשוואה לשיעורם בבתי ספר דוברי ערבית ( .)17%בקרב
מנהליםשגילם45עד54שניםהתמונההפוכה(30%לעומת,36%בהתאמה) .
לוח  :70שיעורי המנהלים שהביעו רצון לעזוב את תפקידם בתוך חמש שנים
פילוח
כלל המנהלים שגילם פחות מ 55-שנים
מנהלים שגילם פחות מ 45-שנים
גיל
מנהלים שגילם  45שנים ויותר (עד )54

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

28%
20%
32%

29%
30%
29%

בתי"ס
דוברי
עברית
28%
22%
30%

בתי"
דוברי
ערבית
29%
17%
36%
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 .15חסמים להוראה איכותית וחשיבות ההשקעה בחינוך
יש עניין רב בהבנת הסיבות שמקשות על השגת מטרות ההליך החינוכי ,וביניהן קידום
הישגים לימודיים ,מתן כלים ללומד עצמאי והענקת חינוך איכותי ושוויוני .כמו כן נודעת
חשיבות רבה לזיהוי האפיקים שיש להשקיע בהם כדי להשיג מטרות אלו .כל זאת גם על
רקעהשינוייםהניכריםבנוףהביתספרימבחינתמטרות,תוכניותלימודים,תהליכים,סביבה
ואקלים בית ספרי ,רפורמות למיניהן ,מעמד המורה ועוד .מחקרים מלמדים כי התשובה
עשויה להיות שונה בבתי ספר שונים ,למשל בבתי ספר ששיעור גבוה יחסית מקרב
תלמידיהם באים מרקע חברתי-כלכלי נמוך .מורים ומנהלי בתי ספר ,שהם השחקנים
המרכזייםבקוהחזיתשלמערכתהחינוך ומצוייםבליבתהעשייההחינוכיתהיום-יומית,ואף
משמשים זרועמבצעתשלהמדיניותהחינוכיתוכןסוכנישינויבעתרפורמות,עשוייםגםהם
לשפוךאורולספקמידעחיוניעלהתהליכיםהחינוכיים,עלהקשייםועלאפיקיהשינוי .
מחקר טאליס מעניק במה ותהודה לקולם של המורים והמנהלים ,מעין מנגנון משוב מן
השטחכלפימעלהאלמעצביהמדיניות וקובעיה בכלהנוגע להיבטיםאלו.במחקרהנוכחי,
בדומה למחקרי חינוך בין-לאומיים קודמים,נשאלו המנהליםעל אודות האתגרים,החסמים
והגורמים (גורמי אנוש ,משאבים חומריים וכיוצא באלה) שמקשים ,לדעתם ,על בית ספרם
לספקחינוךאיכותי.לצדזאתנשאלוהמוריםבכיתותז'-ט'עלהעדפותיהםוכיצדהיומדרגים
אתחשיבותההשקעההכספיתבמגווןשלפעילויותאילוהוגדלתקציבהחינוך.
 .15.1גורמים הפוגעים ביכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית
במחקר טאליס התבקשו המנהלים לציין באיזו מידה נפגעת יכולתו של בית הספר לספק
הוראהאיכותיתבשלהיעדר מגווןגורמים,אובשלגורמיםקיימיםשאינםמתאימים ,אועקב
איכות/כמות שאיננה מספקת .מנהל שדיווח על פגיעה של ממש ביכולתו של בית הספר
לספקהוראהאיכותיתהוגדרמישבחר"דיהרבה"או"הרבה מאוד"מתוך ארבעאפשרויות
תשובה:"כלללא","במידתמה","דיהרבה"ו"הרבהמאוד" .
מתוך  מגוון הגורמים האפשריים הפוגעים ביכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית
(תרשים  67ולוח  ,)71כשליש עד כמחצית מהמנהלים בכיתות ז'-ט' בישראל ציינו מחסור
בתנאים פיזיים או אי-התאמה שלהם ,כגון מרחבי הוראה  - 50%מן המנהלים בישראל
(גבוהבהשוואהלכלמדינותה,)OECD-טכנולוגיהדיגיטליתלהוראה-,40%תשתיותפיזיות
  39%וגישהמוגבלתלאינטרנט  - .34%כמוכן,כשלישמהמנהליםבישראלואףיותר ציינומחסור בהון אנושי איכותי ,בדגש על כוח הוראה מוסמך ומיומן :מורים מיומנים בהוראה
לתלמידיםעםצרכיםמיוחדים-,41%מוריםמיומניםבהוראהבסביבהרב-תרבותיתאורב-
לשונית  -,38%מוריםמוסמכים  -,37%מוריםמיומניםלהוראהלתלמידיםמרקעמוחלש -
 ,35%ומורים להוראה במסלול מקצועי  - .35%לצד זאת צוין בשיעורים דומים גם כוח
הוראה במערך המסייע ( .)43%יותר משליש מהמנהלים בישראל ציינו גם מחסור בזמן –
זמן המוקדש להנהגה חינוכית ( )39%וזמן עם תלמידים ( .)36%רק כרבע מן המנהלים
בישראל ,ואףפחות ,ציינומחסורבחומרים ועזרי לימוד כגורמיםהפוגעיםביכולתושלבית
הספר לספק הוראה איכותית ,בהתייחסם לחומרים בספרייה  - ,27%לחומרים הנחוצים
לתרגולמיומנויותבמסלולמקצועי-,22%ולחומריהוראה-למידה-15%בלבד. 
שיעוריהדיווח בישראל על גורמיםהפוגעים ביכולתו של ביתהספר לספקהוראהאיכותית
ואשר נוגעים למחסור בתנאים פיזיים ,בהון אנושי איכותי ,בזמן ובחלק מחומרי הלימוד
גבוהים בהשוואה לממוצע מדינות ה ,OECD-לרוב בכ 10%-ועד כ !25%-הפערים הגדולים
ביותר נרשמו בדיווחי מנהלים על מחסור במרחבים ראויים להוראה ( 50%לעומת ,25%
בהתאמה)ועלמחסורבמוריםלהוראהבמסלולמקצועי(35%לעומת,16%בהתאמה) .
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תרשים  :67שיעורי המנהלים שדיווחו כי יכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית
נפגעת מאוד בשל הגורמים הבאים

מקור למידע,OECD (2019) :טבלה I.3.63

עוד מעניין לבחון ברמת המדינות את מספר הגורמים שלפחות מחצית מן המנהלים רואים
בהם חסמים בפני הוראה איכותית .בחינה זו עשויה לגלות אם במדינה מסוימת עומדים,
לתפיסתמרביתהמנהלים ,חסמיםרביםומגווניםבפניהוראהאיכותיתאושמאהמיקודהוא
בחסמיםמרכזייםמסוימים .כצפוי ,נמצאוהבדלים ניכריםביןמדינותבכל הנוגע לדיווחיהם
של מנהלי בתי הספר על חסמים בפני מתן הוראה איכותית .ממכלול ההיבטים עולה כי
בקולומביה ( ,)14בווייטנאם ( ,)13בברזיל ( ,)8בדרום אפריקה ובערב הסעודית ( 7כ"א)
לפחותמחציתמןהמנהליםדיווחועללפחות 7מתוך  15הגורמיםהאפשרייםכחסמיםבפני
הוראהאיכותית.לשםהשוואה-בישראל,כאמור,כמחציתמהמוריםדיווחורקעלגורםאחד
ככזה (מחסור במרחבים ראויים להוראה) .לא נמצאה תבנית אחידה או גורמים משותפים
המאגדיםמדינות סביבחסמיםמסוימים ,ואףלאנמצאקשרביןדיווחעלחסמיםמסוימים
לביןההוצאהעלהשכלהאובינולביןהתמ"ג. 
במבט פנים-ישראלי נמצא כי שיעורי המנהלים בבתי ספר דוברי ערבית אשר דיווחו על
מרבית הגורמים ככאלו שפוגעים ביכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית גבוהים
במידה ניכרת מהשיעורים המקבילים בבתי ספר דוברי עברית ,למעט שיעורי דיווח דומים
בעניין גורמים הנוגעים למחסור בזמן (לוח  .)71הפערים הגדולים ביותר בין מגזרי השפה
בכל הנוגע לגורמים הפוגעים ביכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית הם בתחום
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המחסור במורים מוסמכים ( 58%בבתי ספר דוברי ערבית לעומת  29%בבתי ספר דוברי
עברית) ,המחסור בתשתיות פיזיות ( 57%לעומת  ,31%בהתאמה) והגישה המוגבלת
לאינטרנט ( 48%לעומת  ,28%בהתאמה) .עוד ראוי לציין שלתפיסת כשליש עד כמעט
מחצית מהמנהלים בבתי ספר דוברי ערבית ,מחסור בחומרים ובעזרי לימוד פוגע ביכולתם
לספק הוראה איכותית ,לעומת שיעורים נמוכים בהרבה בקרב עמיתיהם בבתי ספר דוברי
עברית(חוסרבחומריהוראה-למידה: 33%לעומת,8%בהתאמה; חומריםבספרייה:44%
לעומת,21%בהתאמה; חומריםהנחוציםלתרגולמיומנויותבמסלולמקצועי: 31%לעומת
 ,18%בהתאמה) .ייתכן שהדבר משקף פער בכמות ובאיכות של החומרים המתורגמים
לערבית,אובמידתהתאמתםשלהחומריםהקיימיםלתלמידיםבבתיספרדובריערבית.
לוח  :71שיעורי המנהלים שדיווחו כי יכולתו של בית הספר לספק הוראה איכותית
נפגעת במידה ניכרת בשל הגורמים הבאים
הגורם

זמן

חומרי לימוד

הון אנושי

תנאים פיזיים

או

שהמרחבים

חסרים מרחבים להוראה
הקיימים אינם מתאימים
חסרה טכנולוגיה דיגיטלית להוראה או
*
שהטכנולוגיה הקיימת אינה מתאימה
חסרות תשתיות פיזיות או שהתשתיות הקיימות
אינן מתאימות
*
גישה מוגבלת לאינטרנט
חסרים עובדים המספקים תמיכה (ובכלל זה
*
המערך המסייע)
חסרים מורים המיומנים בהוראה לתלמידים
*
עם צרכים מיוחדים
חסרים מורים המיומנים בהוראה בסביבה רב-
תרבותית או רב-לשונית
*
חסרים מורים מוסמכים
*
חסרים מורים להוראה במסלול המקצועי
חסרים מורים המיומנים בהוראה לתלמידים
מרקע סוציו-אקונומי נמוך
חסרים חומרים בספרייה או שהחומרים
*
הקיימים אינם מתאימים
חסרים חומרים הנחוצים לתרגול מיומנויות
במסלול המקצועי או שהחומרים הקיימים אינם
מתאימים
חסרים חומרי הוראה-למידה או שהחומרים
הקיימים אינם מתאימים*
חסר זמן המוקצה להנהגה חינוכית או שהזמן
המוקצה לכך אינו מספיק
חסר זמן עם התלמידים או שהזמן המוקצה
לכך אינו מספיק

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

50%

25%

45%

62%

40%

25%

36%

50%

39%

26%

31%

57%

34%

19%

28%

48%

43%

33%

38%

56%

41%

32%

37%

49%

38%

20%

36%

44%

37%
35%

21%
16%

29%
33%

58%
40%

35%

17%

29%

47%

27%

16%

21%

44%

22%

18%

18%

31%

15%

13%

8%

33%

39%

32%

38%

41%

36%

25%

36%

36%

מכלול הממצאים מעיד כי בבתי הספר בישראל ,ובפרט בבתי ספר דוברי ערבית ,קיים
מחסורבתנאיםפיזיים,בהוןאנושיאיכותיובזמן ,אשרלתפיסתחלקניכר מןהמנהליםפוגע
ביכולתושלביתהספרלספקהוראהאיכותית .
שמונה מהחסמים האפשריים בפני הוראה איכותית שנבחנו במחזור מחקר טאליס 2018
נבחנוגםבמחזורמחקר2013(מסומניםב*-בלוח 71שלעיל).בישראלנרשמהירידהחדה
שלכ 10%-עדכ 20%-בשיעוריהדיווחעלכלשמונתהגורמיםהללוב 2018-בהשוואהל-
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 2013(תרשים  63.)68משמעות הדבר היא שב 2018-פחות מנהלים רואים בגורמים אלו
חסמיםבפנימתןהוראהאיכותיתלתלמידיםבביתהספר .עלאףהאמורלעילישלזכורכי
שיעוריהדיווח על חסמיםבפניהוראה איכותית בישראל ,ובפרט בקרב מנהלים בבתי ספר
דוברי ערבית ,גבוהים גם בערכים מוחלטים וגם בהשוואה לממוצע מדינות הOECD-
שהשתתפובמחקר .
תרשים  :68שינוי בין מחזורי מחקר טאליס בשיעורי המנהלים בישראל שדיווחו כי יכולתו
של בית הספר לספק הוראה איכותית נפגעת במידה ניכרת בשל הגורמים הבאים

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.3.63ו-),OECD (2014טבלה 2.19

 .15.2תעדוף השקעה בחינוך
כהשלמהלדיווחיהמנהליםעלחסמיםלהוראהאיכותיתבביתהספרנשאלוהמוריםבמחקר
טאליס ,בפעם הראשונה במחזור  ,2018על האפיקים שלדעתם צריכים לקבל עדיפות
מבחינתתוכניותהתערבותוקדימותבהשקעהכספיתבחינוך,כדילהביאלשינויפניהחינוך. 
המורים התבקשו לדרג את החשיבות שהם מייחסים למגוון פעילויות מבחינת ההשקעה
הכספיתבהןאילוהיהתקציבהחינוךגדולב.5%-מורה שייחס חשיבות לפעולה המתוארת
הוגדר מי שבחר "חשיבות גבוהה" מתוך שלוש אפשרויות תשובה :"חשיבות נמוכה",
"חשיבות בינונית" ו"חשיבות גבוהה" .היה אפשר לדרג כל פעולה ,או אף לא אחת מהן,
כפעולהשמייחסיםלה"חשיבותרבה" .
לדעת יותר מ 80%-מהמורים בכיתות ז'-ט' בישראל ,יש להשקיע בשיפור שכר המורים
( )84%ובצמצום מספר התלמידים בכיתות באמצעות גיוס של כוח הוראה נוסף ()81%
(תרשים  69ולוח  .)72כשני שלישים מן המורים בישראל ציינו שיש להשקיע בתמיכה
בתלמידים עם צרכים מיוחדים ( )66%או משכבות מוחלשות ( ,)60%בהגדלת היצע
התוכניותלפיתוחמקצועיבאיכותגבוההלמורים()63%אובשיפורמבניםומתקנים(.)61%
כמחצית מהמורים ציינו כי יש להפחית את העומס המנהלי על המורים ( )56%ולהשקיע
בתקשוב ( ,)52%ורק כשליש ציינו השקעה בחומרי הוראה-למידה ( .)34%גם המורים
במדינות ה OECD-ציינו בראש סדר העדיפויות את הגדלת שכר המורים ( )64%וצמצום
63

 אףכיהשיפורבמדדיםאלוניכר,איןהואבהכרחמגיעלכדימובהקותסטטיסטית,ובעיקרכאשרנבחניםרק
שיעוריהמנהליםהמדווחיםכייכולתושלביתהספרלספקהוראהאיכותיתנפגעת"במידהרבהמאוד" .
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מספר התלמידים למורה ( ,)65%ובתחתית המדרג את ההשקעה בחומרי הוראה-למידה
(.)31%שיעוריםגבוהיםיותרשלמוריםבישראל,בהשוואהלעמיתיהם במדינותה,OECD-
ייחסו חשיבות רבה להשקעה כספית במרבית הפעולות ,והדבר ניכר בעיקר בתמיכה
בתלמידים משכבות מוחלשות (גבוה יותר ב 27%-בישראל) או בתלמידים עם צרכים
מיוחדים (ב ,)19%-בשיפור שכר מורים (ב ,)20%-בהשקעה בתקשוב (ב )17%-ובצמצום
מספר התלמידים בכיתות (ב .)16%-רק בפעולות 'הפחתת העומס המנהלי' ו'השקעה
בחומריהוראה-למידה'נרשםדמיוןביןשיעוריהדיווחבישראלובממוצעמדינותה .OECD-
תרשים  :69שיעורי המורים המייחסים חשיבות רבה לפעולות הבאות מבחינת ההשקעה
הכספית בהן 

מקור למידע,OECD (2019) :טבלה I.3.66

לוח  :72שיעורי המורים המייחסים חשיבות רבה לפעולות הבאות מבחינת ההשקעה
הכספית בהן
הפעולה
שיפור שכר המורים
צמצום מספר התלמידים בכיתות על-ידי גיוס עוד
אנשי צוות
תמיכה בתלמידים עם צרכים מיוחדים
היצע של תוכניות לפיתוח מקצועי באיכות גבוהה
למורים
שיפור המבנים והמתקנים בבית הספר
תמיכה בתלמידים משכבות מוחלשות או ממשפחות
מהגרים
הפחתת העומס המנהלי של המורים על-ידי העסקת
עובדים נוספים בצוות המנהלה
השקעה בתקשוב
השקעה בחומרי הוראה-למידה

בתי"ס
דוברי
עברית
85%

בתי"ס
דוברי
ערבית
82%
71%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

84%

64%

81%

65%

85%

66%

47%

63%

72%

63%

55%

59%

71%

61%

49%

58%

68%

60%

33%

58%

63%

56%

55%

58%

51%

52%
34%

35%
31%

47%
32%

64%
40%

במבט בין-לאומי ,כאשר בוחנים בכל מדינה ומדינה מהן שלוש הפעולות שהשיעורים
הגבוהים ביותר מקרב המורים ייחסו חשיבות רבה להשקעה בהן ,מתקבל מדרג כדלהלן:
'שיפורשכרהמורים'(ב 39-מדינות),'הקטנתגודלהכיתה'(ב 29-מדינות),'הפחתתהעומס
המנהליעלהמורים'(ב 24-מדינות),'היצעשלפיתוחמקצועי באיכותגבוההלמורים'(ב23-
מדינות),'שיפורהמבניםוהמתקנים'(ב15-מדינות),ו'תמיכהבתלמידיםעםצרכיםמיוחדים'
(ב 10-מדינות) .למעשה ,במרבית המדינות הגורמים הראשונים במדרג הפעולות שזכו
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להעדפה וקדימות בהשקעה והתערבות בקרב המורים היו 'שיפור שכר המורים' (ב21-
מדינות)ו'הקטנתגודלהכיתה'(ב 17-מדינות).בשארהמדינותזכתהלהעדפהגבוההיותר
פעילות אחרת ,מה שמלמד על צרכים ייחודיים למדינות .כך ,לדוגמה ,הפיתוח המקצועי
נמצאבראשמדרגהפעולותבברזיל,צ'ילה,קולומביה,מקסיקווסלובניה,ולעומתזאתשיפור
המתקניםנמצאבראשהמדרגבאיטליה,ערבהסעודיתוטורקיה .
במבטפנים-ישראלי(לוח ,)72מוריםבבתיספר  דובריערביתציינובשיעוריםגבוהיםיותר
את חשיבות ההשקעה במרבית הגורמים (לדוגמה :השקעה בתקשוב והגדלת ההיצע של
תוכניות לפיתוח מקצועי איכותי למורים ,ושיפור המבנים והמתקנים) ,או לפחות בשיעורים
דומיםלדיווחיעמיתיהםבבתיספר דובריעברית(לדוגמה:שיפורשכרמורים).יוצאיםמכלל
זההםצמצוםמספרהתלמידיםבכיתותוהפחתתהעומסהמנהלי ,שצוינובשיעוריםגבוהים
יותרבקרבמוריםבבתיספרדובריעברית .
למעט הבולטות של נושא השיפור בשכר המורים והחשיבות הרבה שמורים רבים מייחסים
לפעולהזו,המדרגמשקףבאופןיחסיאתהחסמיםבפניהוראהאיכותיתשציינוהמנהלים .
להלן נפנה זרקור לעבר שני הנושאים שהשיעורים הגבוהים ביותר מקרב המורים מייחסים
להם חשיבות רבה :שיפור שכר המורים וצמצום גודל הכיתה .נבחן היבטים שונים של כל
אחדמןהנושאים,מזוויתבין-לאומיתומזוויתישראלית,ונעמיקבמשמעויותהנגזרות. 
זרקור על שיפור שכר המורים
 84%מן המורים בישראל – שיעור גבוה יותר מבכל נושאאחר – ייחסו חשיבות להשקעה
בשיפור שכר המורים .במדינות מסוימות כ 90%-ויותר מן המורים ייחסו חשיבות רבה
לשיפורבשכרהמוריםוזההיההאפיקהמוביל(ברזיל-,93%ליטא,מקסיקו,צ'ילהואיסלנד
 כ 90%-כל אחת) ,ואילו במדינות אחרות רק כשליש מהמורים ואף פחות מזה ייחסוחשיבותרבהלשכרהמורים ,ואפיקזהאףלאנכללבשלושתהמובילים (אלברטה(קנדה),
פינלנד,בלגיההפלמיתואוסטריה–כ35%-כלאחת,דנמרק21%-בלבד) .
במבט בין-לאומי נמצאה מגמה ולפיה ככל שהשכר השנתי ההתחלתי (הקבוע בחוק) של
מוריםבבתיספרציבורייםעםהתחלתעבודתםבמקצועההוראהגבוהיותר(בהתאםלשיווי
כוח הקנייה לצריכה פרטית) ,כך שיעור המורים המקנים עדיפות ומייחסים חשיבות רבה
לשיפורשכרהמוריםנמוךיותר,ולהפך (תרשים .)70חשובלסייג ולומר כימגמהזונמצאה
בעיקרבמדינותשבהןהשכרההתחלתישלמוריםגבוהמהשכרהמקבילבממוצעמדינותה-
 ,OECDואילו במרבית המדינות שהשכר ההתחלתי בהן נמוך יותר ,ובהן ישראל ,שיעור
המוריםהמייחסים חשיבותלהשקעהבשיפורשכרהמוריםגבוהמאוד .כךגםכאשרבוחנים
אתכוחהקנייהשלהשכרהמרבישלהמוריםבעלי15שנותותק.
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תרשים  : 70החשיבות המיוחסת לשיפור שכר המורים בהתחשב בשכר המורים עם
התחלת עבודתם במקצוע ההוראה

הערה :מוצגיםרקנתוניהןשלמדינותשיש מידע עלאודותיהן.בחישובממוצעה OECD-לאנכללוצרפת,קולומביה,בלגיה
ואלברטה(קנדה) .
מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.3.17

כדי ללמוד על החשיבות שייחסו מורים לשיפור בשכרם (משתנה מוסבר/תלוי) נבחנו
השיקולים של המורים בבחירה במקצוע ההוראה (משתנים מסבירים/בלתי תלויים) ,תוך
בקרה על מאפייני רקע של מורים (כגון מגדר ,ותק בהוראה ,היקף משרה) .ההנחה ,שגם
נתמכתבעדויותמחקריות,היאשמוריםשהשיקולהחברתי היההמניעבהחלטתםלהצטרף
להוראהמייחסים פחותחשיבותלשיפורשכרהמורים,ואילומוריםשהשיקולהאישי(שכר,
תנאים וכיוצא באלה) היה המניע שלהם מייחסים לכך חשיבות רבה יותר .בישראל נמצא
קשרבין חלקמשיקוליהמוריםבהחלטהלפנות למקצוע ההוראה לביןהחשיבות המיוחסת
לשיפור שכר המורים .כך ,מי שבהחלטתם להיותמורים ייחסו חשיבות לשיקול של קריירה
יציבה (קרי שיקול הנוגע למאפיינים הכלכליים ולתנאי העסקה במקצוע ההוראה) נטו יותר
מעמיתיהםלייחסחשיבותלשיפורשכרהמורים.קשרחיובידומהנמצאגםבממוצעמדינות
ה OECD-(וב 10-מדינות נוספות מלבד ישראל .רק בווייטנאם הקשר חזק מזה שבישראל).
לעומתזאת ,רקבישראלנמצאקשרשליליעםהשיקוללביטחוןתעסוקתי (עוד שיקולהנוגע
למאפיינים הכלכליים ולתנאיהעסקהבמקצועההוראה) ,כך שבישראלמורים שבשיקוליהם
להיות מורים ייחסו חשיבות לכך שהוראה מספקת ביטחון תעסוקתי דווקא נטו פחות
מעמיתיהם לייחס חשיבות לשיפור שכר המורים .בממוצע מדינות ה OECD-לא נמצא קשר
שכזה (וב 4-מדינות נמצא קשר הפוך) .זאת ועוד ,בישראל נמצא שמורים שבשיקוליהם
להצטרףלמקצועייחסוחשיבותלאפשרותלקדםתלמידיםמשכבותחברתיותמוחלשות(קרי
שיקולהנוגעלהגשמהעצמיתבאמצעות שירותהציבור) נטויותרמעמיתיהםלייחסחשיבות
לשיפור שכר המורים .ממצא זה מפתיע ,והוא נוגד את הנחת המוצא .בממוצע מדינות ה-
 OECDלאנמצאקשרכזה(ב 3-מדינותנמצאקשר דומהלזהבישראל ,וב 2-מדינותנמצא
קשרהפוך).לצדזאת,בממוצעמדינותה OECD-(אךלאבישראל)נמצאשמוריםשהכנסה
הולמת וגמישות לוח הזמנים בהוראה והתאמתו לחיים האישיים היו מרכזיים בשיקוליהם
להיותמורים,נטולתעדףאתנושאהשכרולייחסחשיבותלשיפורשכרמורים. 

152

עודנמצאבישראלכימורותיותרממוריםנוטותלייחסחשיבותלשיפורשכרהמורים,וייתכן
שהדבר משקף גם פערים בשכר בין מורות ומורים ,שבחלקם נגזרים אולי מהבדלים
בתפקידיםשהםממלאים(תפקידיניהול,לדוגמה),בהיקפימשרהועוד. 
עודמענייןלצייןכישיעורגבוהבמעט(ב)5%-שלמוריםבראשיתדרכם,בהשוואהלמורים
ותיקים ,ייחסו חשיבות רבה לשיפור בשכר המורים .על אף הפער הקטן יחסית בין מורים
בראשיתדרכםלמוריםהוותיקיםשייחסוחשיבותלהשקעהבשיפורשכרהמורים,ישלראות
ממצאזהבהקשרהרחביותר:בכלשארהפעולותנרשמושיעוריםדומיםאושיעוריםגבוהים
במעט בקרב מורים ותיקים .זאת ועוד ,בישראל לא נמצאו הבדלים של ממש בין מורים
ותיקים למורים בראשית דרכם בשיקולים לבחירה במקצוע ההוראה ,למעט העובדה
שהשיקול"הוראהמספקתהכנסההולמת"היהחשובליותרמוריםותיקים בהשוואהלמורים
בראשיתדרכם ( 51%לעומת,41%בהתאמה).ייתכןשהדברנובעממבנהמערכתהשכר
לעובדי הוראה בישראל ,שיש בה פערי שכר גדולים בין מורים ותיקים למורים בראשית
דרכם.כךאוכך,שכרהמוריםאיננומהווהגורםמשיכהמרכזילהצטרפות למקצוע,ובפרט
בקרבמוריםצעירים,אךמוריםמייחסיםחשיבותרבהלשיפורבשכר,והדברניכראףיותר
בקרבמוריםבראשיתדרכםבהשוואהלמוריםותיקים .
יש לבחון מגוון היבטים אלו של תעדוף ההשקעה בחינוך גם אל מול שביעות הרצון של
המורים (והמנהלים) משכרם ומתנאי חוזה ההעסקה שלהם פרט לשכר (כמפורט בתת-
פרק  :6.3שביעות רצון מהשכר ומתנאי ההעסקה) ,וכן אל מול השכר בפועל של מורים
בחטיבותהביניים.בהקשריםאלוחשובלהדגישכישיעורהמוריםבישראלשחשיםשביעות
רצוןמשכרםנמוךבהשוואהלשיעורהמקבילבממוצעמדינותהOECD-(תרשים ,)21ובפרט
השיעור נמוך בקרב מורים בראשית דרכם בבתי ספר דוברי עברית (לוח  .)29אי-שביעות
הרצון מהשכר בולטת אף יותר על רקע שביעות הרצון שהמורים חשים מתנאי חוזה
ההעסקה (פרט לשכר) ,ששיעורם גבוה בישראל בהשוואה לממוצע מדינות ה OECD-(לוח
 .)28עוד חשוב להזכיר כי שכר המורים בחטיבות ביניים בישראל דומה לשכר המקביל
בממוצע מדינות ה ,OECD-וכן שבשנים האחרונות חל שיפור ניכר בשכר המורים בישראל
(בכל שלבי הגיל ,לדוגמה :בין  2012ל 2017-נרשמה עלייה של כ 32%-בשכר בפועל של
המורים בחטיבות הביניים ,לעומת ירידה של כ 2%-בשכר המקביל בממוצע מדינות ה-
 ,)OECDבין היתר בשל רפורמות דוגמת "אופק חדש" ואחרות 64.אם כן ,אף כי במבט בין-
לאומי משווה נראה כי אין הצדקה לחוסר שביעות הרצון של המורים בחטיבות הביניים
בישראל משכרם ,שכן הוא עלה במידה ניכרת בשנים האחרונות ומשתווה לשכר עמיתיהם
במדינותה,OECD-ייתכןשישלבחוןאתנתוניהשכרושביעותהרצוןגםבהשוואהלמקצועות
אחריםבמדינה,השקוליםלמקצועההוראהמבחינתדרישותההשכלה,ההשקעה,התנאים
וכדומה .ייתכן שבהיבט זה מקצוע ההוראה סובל מנחיתות בהשוואה לשכר במקצועות
אחרים ,מה שמסביר את שביעות הרצון הנמוכה יחסית .כמו כן יש לתת את הדעת לשכר
המוריםבראשיתדרכםולפעריםבינולביןשכרהמוריםהוותיקיםיותר. 
זרקור על צמצום גודל הכיתה
כאמור, 81%ממוריכיתותז'-ט'בישראל – לעומת 65%בממוצעמדינותה OECD-– ציינו
שיש להשקיע בצמצום מספר התלמידים בכיתות באמצעות גיוס אנשי צוות נוספים ,והדבר
ניכריותרבקרבמוריםבבתיספרדובריעברית בהשוואהלבתיספרדובריערבית.במדינות
64

להרחבה ראו דוח מערכת החינוך בישראל בראייה השוואתית בינלאומית  מטעם משרד החינוך בישראל,
המסכם את הממצאים העולים מפרסום ) Education at a Glance (EAGלשנת 2019על מצבה של מערכת
החינוךבישראלבהשוואהלמדינותהחברותב.OECD-
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מסוימותכ 85%-ויותרמןהמוריםייחסוחשיבותרבהלצמצום גודלהכיתה ,וזההיההאפיק
המוביללתעדוףההשקעההכספית(פורטוגל -,92%דרוםאפריקה,ספרדוהולנד-כ85%-
כל אחת) ,ובאחרות כשליש מהמורים ואף פחות מזה ייחסו חשיבות רבה לשכר המורים,
ואפיקזהנמצאבתחתיתהמדרג(גאורגיה-,35%וייטנאם-,32%קזחסטן-14%בלבד) .
כדיללמודעל החשיבות שייחסו המוריםלצמצום גודל הכיתה (משתנהמוסבר/תלוי) נבחנו
מספרמאפייניםכיתתיים(משתניםמסבירים/בלתיתלויים)אפשריים,תוךבקרהעלמאפייני
רקע של מורים (כגון גיל ,מגדר ,ותק בהוראה) .בישראל ובמרבית המדינות שהשתתפו
במחקרנמצאקשרחיוביעםגודלהכיתה,הוויאומר–ככלשישבכיתהתלמידיםרביםיותר,
כך המורה נוטה לייחס חשיבות רבה יותר להשקעה בצמצום גודלה .מעניין לציין כי בחלק
ממיעוטהמדינות שבהןלאנמצאקשרעםגודלהכיתה,הוחלבמדיניותשבהמופנים יותר
מורים לבתי ספר מוחלשים ,כך שייתכן שבמדינות אלו המורים ראו אפיקים חלופיים
להשקעה כספית בחינוך .לנוכח זאת מפתיע פחות שבישראל נמצא קשר חיובי עם שיעור
התלמידיםמרקעשלהגירה/עלייהבכיתה,ולפיו שככלששיעורםגבוהיותרכךמוריםנוטים
לתעדף צמצום כיתה .מעניין לציין כי הקשרים עם שיעור התלמידים שהם תת-משיגים
מבחינה לימודית ,עם בעיות התנהגות או עם צרכים מיוחדים ,אף שהם דומים בגודלם אין
הםמגיעיםלכדימובהקותסטטיסטית. 
עודנמצאבישראלכימורותיותרממוריםנוטותלייחסחשיבותלצמצוםגודלהכיתה .ממצא
זהחשובומעניין,ומזמןהמשךמחקרלשםבחינתהגורמיםשבבסיסהבדלמגדריזה. 
על פי דיווחי המורים ,בישראל יש בממוצע  27.7תלמידים בכיתה ,בכ 4-תלמידים יותר
מהממוצע המקביל במדינות ה OECD-שהשתתפו במחקר ( .)23.8מתוך מדינות אלו ,רק
בצ'ילה ,במקסיקו וביפן הכיתה הממוצעת גדולה יותר מבישראל ,ובארה"ב גודל הכיתה
הממוצעדומהלגודלההממוצעבישראל .
חשובלצייןכיבהשוואהלמחזורהמחקרהקודם,טאליס,2013לאחלשינוישלממשבגודל
הכיתה בישראל ( 27.6ב 2013-לעומת  27.7ב ,)2018-ואילו בשאר המדינות לא ניכרת
מגמהאחידה:ב 6-מדינותנרשםצמצוםבגודלהכיתה ,ואילוב 8-מדינותנרשםדווקאגידול
בגודל ה כיתה .כמו כן חשוב לציין כי על פי דיווחי המנהלים ,היחס בין מספר התלמידים
למספר המורים בבית הספר 65בישראל ( 12.2תלמידים לכל מורה) דומה ליחס המקביל
בממוצע מדינות ה OECD-( ,)12.3ובישראל גבוה יותר שיעורם של העובדים המספקים
תמיכה פדגוגית ,כגון יועצים וסייעות (איש תמיכה פדגוגית לכל  8.2מורים לעומת 11.9
בממוצעמדינותה,)OECD-וכןשלאנשיהמנהלהוצוותהניהול(אישצוותניהולומנהלהלכל
 4.3מורים,לעומת 6.9בממוצעמדינות ה.)OECD-ממכלולהנתוניםעולהכי אומנםמספר
התלמידים בכיתה גבוה בישראל ממספרם בממוצע מדינות ה ,OECD-אך היחס בין מספר
התלמידים למספרהמורים דומה בישראל ובממוצע מדינות ה ,OECD-והמעטפת של הצוות
הפדגוגיוהניהולירחבהיותרבישראל .
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דיווחזהמתייחסלמורים,ביןשהםמועסקיםבמשרהמלאהוביןשהםמועסקיםבמשרהחלקית. 
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 .16התמיכה המוענקת למורים בראשית דרכם
השנים הראשונות במקצוע ההוראה חשובות לא רק לבניית הידע והמיומנויות של המורים,
אלא גם לעיצוב תפיסותיהם ועמדותיהם בנוגע להוראה ולקריירה בהוראה ,ומכאן גם
להתמדהבמקצוע.מחקרים מראים כי לכל שנת ניסיון נוספת יש תרומה להישגי התלמידים,
ובפרט תרומה ניכרת בחמש השנים הראשונות במקצוע ההוראה 66.לכן תנאי ההעסקה
והעבודה,הליווי והתמיכההמקצועית וכןההתפתחותהמקצועית שלמוריםבראשיתדרכם
הם מרכיבים חשובים בגיבוש הזהות המקצועית ,בחיזוק הבחירה בהוראה כמקצוע,
במחויבותלמקצועובמניעתהנשירהממנו,והםאףתורמיםלשיפוראיכותההוראהוהישגי
תלמידים67.ברמההמערכתיתחיונישהשקעותבהכשרהובפיתוחשלמוריםבראשיתדרכם
יניבו תוצאות  ותפוקות בטווח הזמן הבינוני והארוך ,והדבר אפשרי רק אם מורים בראשית
דרכםיתפסואתההוראהשלהםכאיכותיתויתמידובמקצוע .
כרבעמהמוריםבכללישראלהםמוריםבראשיתדרכם,קריבעלי ותקבהוראהשל 5שנים
לכלהיותר (לוח  .)9שיעורזהגבוהמשיעורםבממוצעמדינותה OECD-( .)19%איןהבדל
של ממש בשיעור המורים בראשית דרכם בין בתי ספר דוברי עברית ( )25%לבתי ספר
דובריערבית( .)23%
על הבדלים בין מורים בראשית דרכם למורים ותיקים בתחושת המסוגלות העצמית
ובשביעות הרצון ממקצוע ההוראה ומסביבת העבודה בבית הספר ראו בתת-פרק 6.1
ובתת-פרק ,8.2בהתאמה .ככלל,למוריםבראשית דרכםגםתחושתמסוגלותנמוכהיותר
וגם תחושת שביעות רצון נמוכה יותר (בעיקר בבתי ספר דוברי העברית) ,בהשוואה
לעמיתיהםהמוריםהוותיקים.בפרקזהנתמקדבתמיכה המוענקת למורים בראשית דרכם.
יש לבחון את הממצאים שהוצגו לעיל ,בישראל ובהשוואה לממוצע מדינות ה ,OECD-גם
לנוכח הממצאיםשיוצגולהלןבדברהתמיכההמוענקתלמוריםבראשיתדרכםואשרעשויים
להסביר היבטים שונים של מסוגלות ושביעות רצון מבית הספר ומהמקצוע .אפשר למנות
חמישה  היבטים מרכזיים של תמיכה המוענקת למורים בראשית דרכם ,אשר עשויים ,כל
היבטבדרכו,לסייעלהם להתמודדכראויעםמטלותתפקידם.היבטיםאלוהם השמהלבתי
ספר ,הפחתת עומס העבודה ,השתתפות בפעילויות ליווי ,השתתפות במסגרות של חניכה
והנחיה,וכןהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועילמורים .


66

להרחבהראו :
Harris, D. and T. Sass )2011(, “Teacher training, teacher quality and student achievement”, Journal
of Public Economics, Vol. 95/7-8, pp. 798-812, http://dx.doi.org/10.1016/J.JPUBECO.2010.11.009.
Rivkin, S., E. Hanushek and J. Kain )2005(, “Teachers, Schools, and Academic Achievement”,
Econometrica, Vol. 73/2, pp. 417-458, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0262.2005.00584.x.
Rockoff, J. )2004(, “The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence from
Panel
Data”,
American
Economic
Review,
Vol. 94/2,
pp. 247-252,
http://dx.doi.org/10.1257/0002828041302244.

67

להרחבהראו :
Ingersoll, R. and M. Strong )2011(, “The impact of induction and mentoring programs for beginning
teachers: A critical review of the research”, Review of Educational Research, Vol. 81/2, pp. 201233, http://dx.doi.org/10.3102/0034654311403323.
Paniagua, A. and A. Sánchez-Martí )2018(, “Early Career Teachers: Pioneers Triggering Innovation
or Compliant Professionals?", OECD Education Working Papers, No. 190, OECD Publishing, Paris,
https://dx.doi.org/10.1787/4a7043f9-en.

155

 .16.1השמה לבתי ספר
אם השמת מורים לבתי ספר נעשית באופן שוויוני ,או לפחות אקראי ,אפשר לצפות לכך
ששיעור המורים בראשית דרכם המופנים לבתי ספר עתירי תלמידים מרקע מוחלש (רקע
חברתי-כלכלינמוךאוצרכיםמיוחדיםאורקעשלהגירה/עליה)יהיהדומהלשיעורהמורים
בראשיתדרכם המופניםלבתיספרשאינםעתיריםבתלמידיםכאלו.השמהלאשוויוניתשל
מוריםבראשיתדרכםלבתיספר,ובפרטבתיספר עםריכוזגבוהשלתלמידיםמאוכלוסיות
מוחלשות  -אםמרקעחברתי-כלכלינמוךואם מרקעשלהגירה  -יכולהלהיות מקורלדאגה
מזווית הראייה של מורים ושל תלמידים כאחד .מבחינת המורים מדובר בתלמידים שלרוב
מתקשיםמבחינהלימודית-שפתית-תרבותיתועוד,בעליצרכיםרחביםיותר,ואתגרההוראה
בכיתות אלו גדול יותר .מבחינת התלמידים ,ובפרט מאוכלוסיות מוחלשות ,מדובר למעשה
בחוסר שוויון בחשיפה למורים ותיקים ומנוסים .בעת האחרונה נמצא כי פער ההישגים
הלימודיים בין תלמידים שאפשר לייחסו להבדלים ברקע החברתי-כלכלי שלהם גדול יותר
במדינות שבהן בתי ספר באזורים מוחלשים מעסיקים פחות מורים מוסמכים ומנוסים,
בהשוואה לבתי ספר באזורים מבוססים .אפשר לתלותמגמהזובהבדליםבשיעורההתמדה
של מורים בין בתי ספר באזורים מוחלשים לעומת בתי ספר באזורים מבוססים ,ו/או
להבדלים בניידות :למורים ותיקים יש אפשרויות רבות יותר לעבור לבתי ספר המועדפים
עליהם,בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם 68.
בישראל,בחינהשלהשמתמוריםלבתיספר,בפילוחעלפימאפייניהתלמידיםבבתיהספר,
לאהעלתה הבדליםשלממשביןהשמת מוריםבראשיתדרכםלבתיספרעתיריתלמידים
מרקעמוחלשולשארבתיהספרשבהםשיעורהתלמידיםמרקעמוחלשאינוגבוה(לוח .)73
זאתלעומת ממוצעמדינותה,OECD-המשקףנטייה לשבץ מורים בראשית דרכם לבתי ספר
מאתגרים יותר מבחינת הרכב התלמידים ,ובעיקר בתי ספר שבהם שיעור גבוה יותר של
תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך (ב 8-מדינות ,ובעיקר בערב הסעודית ,בטורקיה,
באסטוניה ובבלגיה הפלמית)ו/אותלמידיםמרקעשלהגירה (ב 6-מדינות,ובעיקר באנגליה
ובאיחודהאמירויותהערביות) .
לוח  :73שיעורי המורים בראשית דרכם בבתי הספר – לפי מאפייני התלמידים
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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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כמוכןלאנמצאבישראלהבדלשלממשביןשיעורהמוריםבראשיתדרכםלשיעורהמורים
הוותיקיםהמופניםלבתיספרעתיריתלמידיםמרקעמוחלש.
 .16.2הפחתת עומס ההוראה
הפחתתעומסההוראה עשויהלסייעלמורים חדשיםבמקצועלהתמודדטוביותרעםאתגרי
התפקיד ועם המטלות הנלוות אליו .הדבר עשוי לפנות להם זמן רב יותר לביצוע מטלות
ופעילויות שלפי הממצאים מורים בראשית דרכם מקדישים להן זמן רב יותר מעמיתיהם
הוותיקיםיותר,והןחיוניותלתפקודם,כגוןהיכרותעםתוכנית הלימודים והחזוןהביתספרי,
תכנון והכנה של מערכי שיעור ,בדיקת עבודות ומבחנים של תלמידיהם ,פעילות של ליווי
וחניכהו/אוהשתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועיבביתהספרומחוצהלו. 
במבט ראשון נראה כי בישראל מורים בראשית דרכם מלמדים כשעתיים פחות בשבוע
מעמיתיהם הוותיקים יותר ( 20לעומת  22שעות שבועיות בממוצע ,לוח  74ותרשים .)71
בממוצעמדינותה OECD-לאנמצאביניהםפערשלממשבהיקףשעותההוראההשבועיות.
בישראלהפערבהיקףשעותההוראהניכרבעיקרבבתיספרדובריערבית–מוריםבראשית
דרכםמלמדיםכ3-שעותשבועיותפחותמעמיתיהםהוותיקיםיותרבבתיספראלו.
תרשים  :71היקף ההוראה השבועי (בשעות) בפילוח לפי ותק בהוראה – כלל המדינות
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הערה :המדינותמסודרותבסדריורדלפיממוצעהיקףשעותההוראההשבועישלהמוריםבראשיתדרכם.
מקור למידע,OECD (2019) :תרשים I.4.12
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ישנה שונות רבה בין מדינות :ב 18-מדינות נמצא כי מורים בראשית דרכם מלמדים פחות
שעות ממורים ותיקים (בבואנוס איירס (ארגנטינה) הפער עומד על כ 4-שעות שבועיות,
בפורטוגל ובברזיל על כ 3-שעות שבועיות ,ובלטביה ,מקסיקו ואסטוניה הפער עומד על 2
שעות שבועיות לפחות) ,ואילו ב 10-מדינות אחרות נמצא כי הם מלמדים יותר ממורים
ותיקים(באנגליההפערעומדעלכ3-שעותשבועיות,באלברטה(קנדה),אוסטרליהוטורקיה
הפערעומדעל2שעותשבועיותלפחות) .
לוח  :74היקף ההוראה השבועי (בשעות) – לפי ותק בהוראה
פילוח
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בישראל ובמרבית המדינות שבהן קיים עומס הוראה מופחת בקרב מורים בראשית דרכם,
הדברבאלידי ביטוי לרוב גםבעומסעבודהכולל מופחת ,אםכי לא בהכרחבאותה מידה
בכלהמדינות .עם המדינות היוצאות דופן נמנית סינגפור ,שבה עומסההוראה של המורים
בראשיתדרכםקטןבשעהשבועיתבהשוואהלמוריםותיקיםיותראךעומסהעבודההכללי
שלהםגדולבשעתיים,שכןביןהיתרהםמקדישיםזמןרביותרמעמיתיהםהוותיקיםלתיקון
שלעבודותהתלמידיםולהשתתפותבפעילויותחוץ-קוריקולריות .
עםזאת,הן בישראל והן בממוצע מדינות ה OECD-נמצאכי איןהבדל שלממש בין מורים
בראשיתדרכםלמוריםותיקיםמבחינתעומסהעבודהוהיקףהשעותהמוקצותלהוראה,תוך
בקרה על היקף המשרה ומשתני הרקע של המורים .הסיבה היא שמורים בראשית דרכם
מועסקיםבחלקיותמשרהבשיעוריםגבוהיםיותרמעמיתיהםהוותיקים.כך,בכללישראלרק
מחצית()50%מןהמוריםבראשיתדרכםמועסקיםבהיקףשל 90%משרהלפחותלעומת
כשלושה רבעים ( )76%מן המורים הוותיקים ,ואילו בהיקף משרה שאינו עולה על 70%
מועסקים כשליש ( )32%מן המורים בראשית דרכם לעומת כשמינית ( )13%מן המורים
הוותיקים .התמונה דומה בשני מגזרי השפה .להיבט זה חשיבות רבה מבחינת הקושי
בשימורמוריםבראשיתדרכםבבתיהספר.
 .16.3פעילויות ליווי
ככל שהכשרת המורים לעתיד טובה ומקיפה ,אי-אפשר לצפות כי היא תכין אותם לכל
האתגרים הצפויים להם במהלך שנותיהם הראשונות במקצוע ,ומעבר לכך גם לאתגרים
המשתנים והייחודיים לכל בית ספר .בדוח של ה OECD-שפורסם בעת האחרונה נמצא כי
אחד ההיבטים ש משותפים למערכות חינוך הבולטות בהישגיהן ובשוויוניות שלהן הוא
מדיניות מוסדרת המחייבת תקופה ממושכת של התנסות בכיתה כחלק מתהליך ההכשרה
של פרחי ההוראה ,ו/או פעילויות ליווי ופעילויות חניכה והדרכה למורים 68.הללו מאפשרות
לגשרולחברביןתיאוריהופרקטיקהבהקשרביתספריבראשיתהקריירה.לפעילויותליווי,
וכך גם לפעילויות חניכה ,משמעות רבה ,ובעיקר כאשר הפרקטיקום בהכשרת המורים
מצומצם בהיקפו .להשתתפות בפעילויות ליווי השלכות על איכות ההוראה (פיתוח מערכי
שיעור מיטביים ,ניהול כיתה ,שימוש בפרקטיקות מיטביות לשאילת שאלות ,התאמת
פעילויות בכיתה לצורכי התלמידים ,שמירה על אווירה לימודית בכיתה) ועל הישגי
התלמידים.במחקרטאליס  2013נמצא כימוריםשהשתתפובפעילויותליוויבראשיתדרכם
בהוראה נטו יותר לשמש חונכים למורים אחרים בשלבים מתקדמים יותר של הקריירה
שלהם,מהשמעידעלקיומושלמעגלפיתוחמקצועימתמשךשבותפקידהמוריםמתהפך. 
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על פי ההגדרה במחקר טאליס  69,2018"פעילויות ליווי" הן תוכניות רשמיות לליווי מורים,
בעיקר למורים חדשים בהוראה שזו שנתם הראשונה במקצוע לאחר קבלת רישיון ההוראה
(לדוגמה:פיקוחעלידימנהל,חניכהעלידימורהמנוסהועוד).פעילויותליוויעניינןגם כלל
הפעילויותהלארשמיותשנערכותעלידיביתהספר כדילתמוךבמוריםבעליניסיוןבהוראה
שהחלולעבודבביתהספרבפעםהראשונה(עבודתעמיתיםעםמוריםחדשיםבביתהספר,
ספרהנחיותלמוריםחדשיםועוד) 70.כפישיתוארלהלן,מדיווחיהמנהליםוהמוריםבישראל
עולה כי פעילויות ליווי רשמיות ,שמיועדות מלכתחילה למורים בשנתם הראשונה במקצוע,
מוצעות גםלמורים שהם חדשיםבביתהספר אך בעלי ותקבהוראה (ותק של יותר משנה
אחת) .פעילויות אלו מוצעות נוסף על פעילויות ליווי לא רשמיות המוצעות לכלל המורים
שהחלולעבודבביתהספר–ביןשהםחדשיםבמקצועוביןשאינםכאלה.אפשרללמודמכך
על החשיבות שמנהלים מייחסים לפעילויות ליווי ,ובפרט לפעילויות הרשמיות .בהקשר זה
ראוילצייןכימוריםבראשיתדרכםמתאפייניםבשיעורהתמדהנמוךיחסיתבביתהספרשבו
הם מלמדים לצד שיעור גבוה יחסית של ניידות 71,כך שיש מקום לשלבם בפעילויות ליווי
בביתהספרהקולטגםאםאיןמדוברבשנתםהראשונהבמקצועההוראה .
דיווחי מנהלים
במחקרטאליסנשאלוהמנהליםעלאודותהיצעתוכניות הליווילמוריםחדשיםבביתספרם
–ביןשזושנתםהראשונהבמקצועוביןשהםבעליותקבהוראהאבלחדשיםבביתהספר–
ואילו מורים נשאלו על השתתפותם בפעילויות ליווי ,תוך הבחנה בין השתתפות בפעילויות
אלו בשנתם הראשונה במקצוע לבין השתתפות בפעילויות ליווי בבית הספר הנוכחי שהם
מלמדים בו.עלכןחשובלהדגישכידיווחימנהליםודיווחימוריםעלוליםלהיבדלאלומאלו
בנקודת הזמן והמקום שהם מתארים :מנהלים מתארים את ההיצע והנגישות של פעילויות
הליווי בבית הספר הנוכחי בהווה ,קרי נכון לשנת ביצוע הסקר ,ואילו מורים מתארים את
השתתפותם בפעילויות אלו או בעת שהצטרפו לבית הספר הנוכחי ,אך לאו דווקא בהווה
(ייתכןשבעבר),אובעתשנעשומורים,אךלאודווקאבביתהספרהנוכחיוסבירשבעבר(רק
מורהשזושנתוהראשונהבמקצועמתייחסלביתהספרהנוכחי) .כמוכן,ייתכןשלא כל סגל
ההוראה יודע על קיומן של פעילויות ליווי או מעּודד להשתתף בהן (רק מי שהפעילויות
רלוונטיותעבורואונזקקלהן,לתפיסתהמנהלים,משיקוליתקציב,התאמה,צורך,אומגבלת
כוחאדם),ולחלופיןייתכןכיפעילותמובאתלידיעת כללהמוריםומוצעתלהם,אךרקחלקם
מעונייניםאויכוליםלהשתתףבה .

69

הגדרות"פעילויותליווי"במחקר 2018הןהרחבהשלההגדרות ששימשובמחקר,2013כךשפעילויותאלו
אינן מוגבלותרקלתמיכהבמוריםהחדשיםבמקצוע,קרימוריםבשנתםהראשונהבמקצועההוראה,אלאגם
לתמיכהבמוריםמנוסיםאבלחדשיםבביתהספר .
70
להרחבהעלהחונכותוהליווילמתמחיםולעובדיהוראהחדשיםועלמקומושלהליוויבפיתוחהמקצועישל
מוריםאלוראובאתרמשרדהחינוך :
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/Honhim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/PituachMiktzoai/achareyHitmachut.htm
וכןחוזרמנכ"לבנושא:  https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=120
אפשר לראות בהרחבה של פעילויות הליווי למורים בשלוש השנים הראשונות לכניסתם למקצוע חלק
מפעולותלקידוםקליטהמיטביתשלמוריםבשלבהכניסהלהוראה .
71
שיעור ההתמדה של מורים בראשית דרכם בבית הספר שהם מלמדים בו נמוך יחסית (בשנים  2000עד
 2018כ 55%-עד כ 60%-מהם המשיכו ללמד בשנה נתונה בבית הספר שבו לימדו בשנה קודמת ,וזאת
לעומת כ 85%-מ קרב כלל המורים) ,ואילו שיעור הניידות של מורים בראשית דרכם גבוה יחסית (שיעור
המוריםבראשיתדרכםשעברוללמדבמוסדאחרבשנההעוקבתגבוהפי 3מהשיעורבקרבכללהמורים).
מקור:פרסומיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה. 
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מדיווחי המנהלים עולה כי הנגישות לפעילויות ליווי לא רשמיות בבתי הספר רבה יותר
בהשוואה לפעילויות ליווי רשמיות .כך ,בישראל , 79%מהמנהלים דיווחו כי בבית ספרם
מתקיימות תוכניות ליווי לא רשמיות ,לעומת  66%מהמנהלים שדיווחו כי בבית ספרם
מתקיימותפעילויותליווי רשמיות (לוח  .)75ב 6%-מבתי הספרלאמתקיימותכללפעילויות
ליווי.תמונהדומהנמצאהגםבממוצעמדינותהOECD-שהשתתפובמחקר,אףכיבשיעורים
נמוכים יותר : 74%ממנהלי בתי הספר דיווחו כי בבית ספרם מתקיימת תוכנית ליווי לא
רשמית ,לעומת 54%מהמנהליםשדיווחוכיבביתספרם מתקיימותפעילויותליווי רשמיות,
ואילו בכ 13%-מבתיהספר לאמתקיימותכללפעילויותליווי .אפשר להבחיןבפעריםגדולים
בין המדינות .בחלקן שיעור בתי הספר שלא מתקיימות בהם כלל פעילויות ליווי הוא אפסי
(אנגליה ,בלגיההפלמית ,הולנד ,ניוזילנד ,שנגחאי (סין) וסינגפור) ,ובחלקןהאחר שיעורם
עומדעל40%ויותר(ברזיל,גאורגיהוהונגריה) .
לוח  :75שיעורי המנהלים שדיווחו על נגישות של פעילויות ליווי למורים חדשים בבית
ספרם
סוג פעילות הליווי המוצעת
פעילויות ליווי רשמיות למורים חדשים
פעילויות ליווי רשמיות המוצעות רק למורים
בראשית דרכם
פעילויות ליווי לא רשמיות למורים שהחלו לעבוד
בבית הספר
לא מוצעות פעילויות ליווי בבית הספר

בתי"ס
דוברי
עברית
64%

בתי"ס
דוברי
ערבית
70%
41%

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

66%

54%

32%

20%

28%

79%

74%

83%

69%

6%

13%

5%

10%

בישראל פעילויות הליווי הרשמיות אומנם מיועדות למורים חדשים בהוראה ,בשנתם
הראשונה במקצוע ,אך נמצא כי בכמחצית מבתי הספר שמתקיימות בהם פעילויות הליווי
הרשמיות ( 32%מתוך  )66%הן מוצעות אך ורק למורים חדשים במקצוע ,ואילו במחצית
האחרתשלבתי הספרפעילויותהליוויהרשמיותמוצעותלכלהמוריםשהחלולעבודבבית
הספר,ביןשהםחדשיםבמקצועההוראהוביןשאינםכאלה. 
במבט פנים-ישראלי נמצא הבדל בין שני מגזרי השפה .בבתי ספר דוברי עברית כשני
שלישים מהמנהלים()64%דיווחועלקיוםפעילויות ליווירשמיותלמורים ,ושיעורגבוהיותר
שלמנהלים( )83% דיווחועלקיוםפעילויותליווילארשמיות.לעומתזאת,בבתיספרדוברי
ערביתשיעוריהדיווחעלשניסוגיפעילויותהליוויהיודומים,ועמדועלכ.70%-בבתיספר
דובריערבית,שיעורבתיהספר המציעיםפעילויותליווירשמיותרקלמוריםבראשיתדרכם
( )41%גבוה בהשוואהלבתיספרדובריעברית(.)28%עלפידיווחיהמנהלים,רקבכ5%-
מתוךבתיספרדובריעבריתלאמתקיימותפעילויותליווי,וזאתלעומתשיעורכפול()10%
בבתיספרדובריערבית .
דיווחי מורים
נתמקד תחילה בדיווחי מורים הנוגעים להשתתפות בפעילויות ליווי בשנתם הראשונה
במקצוע ההוראה(לוח .)76בכללישראל43%מןהמוריםהשתתפובפעילויותליוויבשנתם
הראשונהבמקצוע (וכנגזרמכך: 57%מהמוריםלאהשתתפובפעילויותליוויכלל)– כמעט
כולם בפעילויות ליווי רשמיות ( )41%וכמחציתם גם בפעילויות ליווי לא רשמיות (.)23%
שיעור השתתפות כללי זה בפעילויות ליווי בשנה הראשונה במקצוע בישראל ( )43%גבוה
במעט מהשיעור המקביל בממוצע מדינות ה OECD-( .)38%עיקר הפער הוא בהשתתפות
בפעילויות ליווי רשמיות ( 33%בממוצע מדינות ה OECD-לעומת  41%בישראל) ,ואילו
בפעילויותליווילארשמיותהשיעוריםדומים(24%ו,23%-בהתאמה) .
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בישראל,יותר ממחציתמהמוריםבראשיתדרכם()57%השתתפובפעילויותליווירשמיות
בשנתם הראשונה במקצוע ההוראה ,לעומת רק כשליש מן המורים הוותיקים ( ,)35%מה
שמעידכי פעילויותאלונפוצותיותרבשניםהאחרונות.מקורהפערהואבמוריםבבתיספר
דובריעברית ( 60%מןהמוריםבראשיתדרכםלעומת 31%מןהמוריםהוותיקיםדיווחועל
השתתפות) ,אך לא בבתי ספר דוברי ערבית ( 46%ו ,48%-בהתאמה) .לעומת זאת ,אין
הבדל ניכר בכלל ישראל בשיעורי ההשתתפות של מורים בראשית דרכם ( )25%ומורים
ותיקים ( )23%בפעילויות ליווי לא רשמיות .נמצא כי בבתי ספר דוברי עברית ,בהשוואה
לבתי ספר דוברי ערבית ,יותר מורים בראשית דרכם השתתפו בפעילויות ליווי לא רשמיות
( 22%לעומת,14%בהתאמה) ,ואילובבתיספרדובריערביתיותרמוריםותיקיםהשתתפו
בהן(35%לעומת,45%בהתאמה). 
בממוצע מדינות ה OECD-נרשמו הבדלים קטנים אך מובהקים בין המורים בראשית דרכם
למוריםהוותיקים .בשנההראשונהבמקצועההוראהמוריםבראשיתדרכם השתתפופחות
מעמיתיהם הוותיקים בפעילויות ליווי ,הן רשמיות ( 31%לעומת  ,34%בהתאמה) והן לא
רשמיות ( 22%לעומת  ,24%בהתאמה) .כנגזר מכך ,שיעור ההשתתפות בפעילויות ליווי
כלשהן בשנה הראשונה במקצוע ההוראה נמוך יותר בקרב מורים בראשית דרכם ()34%
בהשוואה למורים ותיקים ( )39%– מגמה הפוכה מהמגמה המצטיירת בישראל (כאמור
57%לעומת,39%בהתאמה) .
לוח  :76שיעורי המורים שדיווחו על השתתפות בפעילויות ליווי בשנה הראשונה במקצוע
ההוראה – כלל המורים ובפילוח לפי ותק בהוראה
סוג פעילות הליווי המוצעת ופילוח המורים
השתתפות בפעילויות ליווי
רשמיות
השתתפות בפעילויות ליווי
לא רשמיות
לא השתתף בפעילויות ליווי

כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים
כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים
כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

41%
57%
35%
23%
25%
23%
57%
43%
61%

33%
31%
34%
24%
22%
24%
62%
66%
61%

בתי"ס
דוברי
עברית
38%
60%
31%
16%
22%
14%
62%
43%
68%

בתי"ס
דוברי
ערבית
48%
46%
48%
43%
35%
45%
43%
45%
43%

בנוגעלהשתתפותמוריםבפעילויותליוויבבית הספר הנוכחי שבו הם מלמדים (לוח ,)77
בכלל ישראל  41%מן המורים השתתפו בפעילויות ליווי בבית הספר הנוכחי (וכנגזר מכך
 59%מהמוריםלאהשתתפובפעילויותליוויכלל) – בשיעוריםדומיםיחסיתבפעילויותליווי
רשמיות ( )32%ולא רשמיות ( .)29%שיעור השתתפות זה בפעילויות ליווי בבית הספר
הנוכחי שבו הם מלמדים בישראל ( )41%דומה לשיעור המקביל בממוצע מדינות הOECD-
( .)42%בפילוחלפיסוגפעילויותהליווינרשםשיעורגבוהבמעטבממוצעמדינותהOECD-
בפעילויותליווילארשמיות( 35%לעומת 29%בישראל),ואילובפעילויותהליוויהרשמיות
השיעוריםדומיםיחסית(29%לעומת,32%בהתאמה) .
בישראל ,כמעט מחצית מהמוריםבראשית דרכם()42%השתתפובפעילויותליווי רשמיות
בבית הספר הנוכחי שבו הם מלמדים ,לעומת פחות משליש מן המורים הוותיקים (.)28%
מקור הפער במורים בבתי ספר דוברי עברית ( 43%לעומת  ,24%בהתאמה) ולא במורים
בבתיספרדובריערבית(41%לעומת,39%בהתאמה).לעומתזאתאיןהבדלניכרבשיעור
ההשתתפות בפעילויות ליווי לא רשמיות בין מורים בראשית דרכם ( )31%למורים ותיקים
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( ,)28%כפי שאפשר לראות גם בכל מגזר שפה בנפרד (בבתי ספר דוברי עברית :32%
לעומת,30%בהתאמה;בבתיספרדובריערבית:26%לעומת,25%בהתאמה). 
בממוצעמדינותהOECD-נרשמוהבדליםקטניםיותר.בביתהספרהנוכחישבוהםמלמדים,
מוריםבראשיתדרכםהשתתפויותרמעמיתיהםהוותיקיםבפעילויותליווי,הןרשמיות(36%
לעומת,28%בהתאמה)והןלארשמיות(39%לעומת,34%בהתאמה).כנגזרמכך,שיעור
ההשתתפות בפעילויות ליווי באשר הן בבית הספר הנוכחי שבו הם מלמדים גבוה בקרב
מורים בראשית דרכם ( )49%בהשוואה למורים ותיקים ( )40%– בדומה למגמה בישראל
(48%לעומת,38%בהתאמה) .
לוח  :77שיעורי המורים שדיווחו על השתתפות בפעילויות ליווי בבית הספר הנוכחי –
לפי ותק בהוראה
סוג פעילות הליווי המוצעת ופילוח המורים
השתתפות בפעילויות ליווי
רשמיות
השתתפות בפעילויות ליווי
לא רשמיות
לא השתתף בפעילויות ליווי

כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים
כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים
כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

32%
42%
28%
29%
31%
28%
59%
52%
62%

29%
36%
28%
35%
39%
34%
58%
51%
60%

בתי"ס
דוברי
עברית
29%
43%
24%
30%
32%
30%
60%
50%
63%

בתי"ס
דוברי
ערבית
40%
41%
39%
25%
26%
25%
58%
57%
58%

המוריםנשאלוגםעלהאמצעיםשהיוחלקמהליווישקיבלוכשהתחילו לעבוד בבית הספר
הנוכחי (תרשים  72.)72בישראל,פעילויות אלו כללו לרוב פגישות מתוכננות עם המנהל ו/או
עם מורים מנוסים או הדרכה מצידם או השתלמויות/קורסים פנים אל פנים (מעט יותר מ-
 80%מהמורים דיווחו על כך) .נפוצות גם ,אף כי במידה פחותה במעט ,הוראה בצוות עם
מורים מנוסים ()74%והיכרות כללית מנהלתית (.)61%כמחצית מהמורים ואףפחות דיווחו
שפעולות הליווי כללו השתלמויות/קורסים מקוונים ()49%או רישות/שיתוף פעולה עם מורים
חדשים אחרים ( .)42%רק כשליש מהמורים דיווחו על פעילויות מקוונות (כגון השתתפות
בקהילות וירטואליות של מורים) ועל תלקיטים/יומני תיעוד ( .)33%על הפחתה בעומס
ההוראה דיווחו רק כרבע מהמורים ( .)22%בעבורמרביתפעילויותהליווישיעוריהדיווחהיו
גבוהים יותר בישראל בהשוואה לממוצעמדינות ה ,OECD-ובעיקר הוראה בצוות עם מורים
מנוסים ( 74%לעומת  ,45%בהתאמה) ,השתתפות בהשתלמויות וקורסים מקוונים (49%
לעומת,23%בהתאמה) אופנים אלפנים ( 81%לעומת,64%בהתאמה) ,וכןהשתתפות
בפעילויותמקוונותכגוןקהילותוירטואליות( 33%לעומת,20%בהתאמה).למעשה,ישראל
נמניתעם המדינותשבהן,עלפידיווחיהמורים,שיעוריההשתתפותבפעילויותליווימקוונות
– קורסים/השתלמויות או קהילות וירטואליות – גבוהים מאוד ,וזאת לצד ברזיל ,קזחסטן,
קוריאה,רוסיה,שנגחאי(סין),טורקיה,איחודהאמירויותהערביות,וייטנאם וטאיוואן.לעומת
זאת,בישראלפחותמוריםדיווחועלרישותושיתוףפעולהעםמוריםחדשים ( 42%לעומת
 61%בממוצעמדינותה .)OECD-רקב 5-מדינותנרשםשיעורנמוךמבישראלשל פעילויות
ליווי הכוללות שיתוף פעולה עם מורים אחרים :ספרד ( ,)40%איסלנד ( ,)38%בולגריה
(,)36%שבדיה()29%ופורטוגל( .)28%
72

 הדיווחמוגבלרק למוריםשדיווחוכי השתתפובפעילויותליווי בבית הספר הנוכחי,אםבפעילויותרשמיות
ואםבפעילויותלארשמיות,ואשרמלמדיםבבתיספרש מתקיימותבהםפעילויותליווילמוריםחדשים,לפי
דיווחיהמנהלים.
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תרשים  :72שיעורי המורים שדיווחו כי האמצעים הבאים היו חלק מפעילויות הליווי
שקיבלו כשהתחילו לעבוד בבית הספר הנוכחי

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.4.42

במבט פנים-ישראלי (לוח  ,)78שיעורי הדיווח על האמצעים שהיו חלק מהליווי שקיבלו
כשהתחילולעבודבביתהספרהנוכחיהיועלפירובגבוהיםהרבהיותרבקרבמוריםבבתי
ספר דוברי ערבית בהשוואה לבתי ספר דוברי עברית .הפערים הגדולים והניכרים ביותר
נרשמובהשתתפותבפעילויותליוויהכוללותתלקיטיםויומניתיעוד( 75%בבתיספרדוברי
ערביתלעומת 24%בבתיספרדובריעברית),הפחתתעומסהעבודה( 61%לעומת,14%
בהתאמה) ,שיתוף פעולה עם מורים חדשים אחרים ( 74%לעומת  ,35%בהתאמה)
ופעילויותמקוונות( 54%לעומת,29%בהתאמה).בשארהאמצעיםשנכללובפעילויותליווי
נרשמו פערים של  10%עד כ .20%-לעומת זאת ,שיעורי דיווח דומים בשני מגזרי השפה
נרשמו בנוגע להוראה בצוות עם מורים מנוסים .ייתכן שהפערים הללו בין מגזרי השפה
נוגעיםבעיקרלהבדליםבדגמיההשבההשוניםופחותלהבדליםממשייםבאמצעיםהנכללים
בפעילויותהליווי .
לוח  :78שיעורי המורים שדיווחו כי האמצעים הבאים היו חלק מפעילויות הליווי שקיבלו
כשהתחילו לעבוד בבית הספר הנוכחי
האמצעי
הדרכה מצד המנהל ו/או מצד מורים מנוסים
פגישות מתוכננות עם המנהל ו/או עם מורים מנוסים
השתלמויות/קורסים פנים אל פנים
הוראה בצוות עם מורים מנוסים
היכרות כללית/מנהלית
השתלמויות/קורסים מקוונים
רישות /שיתוף פעולה עם מורים חדשים אחרים
פעילויות מקוונות (השתתפות בקהילות וירטואליות)
תלקיטים (פורטפוליו)/יומני תיעוד
הפחתת עומס ההוראה

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

82%
82%
81%
74%
61%
49%
42%
33%
33%
22%

71%
79%
64%
45%
63%
23%
61%
20%
36%
21%

בתי"ס
דוברי
עברית
81%
80%
78%
74%
59%
45%
35%
29%
24%
14%

בתי"ס
דוברי
ערבית
91%
94%
98%
72%
73%
67%
74%
54%
75%
61%
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חשוב לציין כי בישראל ,בעבור מרבית סוגי פעילויות הליווי (למעט השתלמויות לסוגיהן,
פעילויותמקוונות וכןתלקיטים/יומניתיעוד) ,דיווחיהמנהליםעלקיוםהפעילותבביתהספר
גבוהיםמדיווחיהמוריםעלהשתתפותבהם,והפעריםעומדיםעלכ15%-עדכ 73.30%-
בישראל ,פילוח של דיווחי המורים שהשתתפובפעילויותליווי בביתהספרהנוכחי לפי ותק
בהוראהמראהשאמצעיםשוניםנכלליםבמידהשונהבפעילויותליווילמוריםבראשיתדרכם,
בהשוואה לפעילויות ליווי למורים ותיקים ,וזאת כדי לתת מענה לצורכיהם ולתמוך בהם.
הבדלים מובהקים נמצאו רק בבתי ספר דוברי עברית 74.שיעורים גבוהים יותר של מורים
בראשיתדרכם(ב,12%-בהשוואהלמוריםותיקים) דיווחוכיכשהתחילולעבודבביתהספר
הנוכחיהיכרותכללית/מנהלתיתהייתהחלקמןמהליווישקיבלו.ממצאזהמובןלנוכחהניסיון
הרב יותר וההיכרות של מורים ותיקים עםנושאימנהלה(אףכינדרשמהם להכיר מקרוב
היבטיםייחודייםלביתהספר).שיעוריםגבוהיםיותר שלמוריםבראשיתדרכםדיווחוכיגם
אמצעים כגון הדרכה מצד מנהל ו/או מורה מנוסה (פער של  )18%או השתלמויות/קורסים
פניםאלפנים(פערשל )9%נכללובפעילויותהליווישקיבלו כשהתחילולעבודבביתהספר
הנוכחי.אמצעיםאלו יכוליםלסייעבידימוריםבראשיתדרכםבהקשריםכללייםשלהוראה,
בהקשרים ייחודיים של בית הספר הקולט ,ובהתמודדות עם אתגרים אופייניים למורים
חדשים,ועלכןאךצפוישיותרמוריםבראשיתדרכםידווחועלכך,מהגםשחלק מפעילויות
אלורווחותיותרבשניםהאחרונות.
מבט-על :קשר בין השתתפות בפעילויות ליווי לבין תחושת שביעות רצון וחוללות עצמית
במחקר טאליס ניסו לעמוד על קשר אפשרי בין השתתפות בפעילויות ליווי (משתנה
מסביר/בלתיתלוי)לביןתחושתהמסוגלותושביעותהרצון (משתניםמוסברים/תלויים),תוך
בקרה על מאפייני רקע של מורים (כגון מגדר ,ותק בהוראה) .בישראל נמצא כי רק
השתתפותבפעילויותליוויבשנההראשונהלהוראהתורמתלתחושתחוללותעצמיתגבוהה
יותר(אךלאקשורהלשביעותרצון).ברבותמתוך המדינותשהשתתפובמחקר וכןבממוצע
מדינותהOECD-נמצאכיהשתתפותבפעילויותליווי,רשמיותולארשמיות כאחד,קשורההן
לשביעות רצון גבוהה יותר והן לתחושת חוללות עצמית גבוהה יותר .קשרים חיוביים אלו
נמצאו הן בנוגע להשתתפות בפעילויות ליווי בבית הספר הנוכחי שבו המורים מלמדים
(במרבית המדינות :ב 38-מדינות נמצא קשר חיובי עם שביעות רצון וב 24-מדינות נמצא
קשרעםתחושתמסוגלות)והןבנוגעלהשתתפותבפעילויותליוויבשנההראשונהלהוראה
(במיעוטהמדינות:ב12-מדינותנמצאקשרחיוביעםשביעותרצוןוב11-מדינותנמצאקשר
עם תחושת מסוגלות) .מכלול הממצאים מעיד כי יש משקל רב יותר לפעילויות ליווי בבית
73

המנהלים נשאלו אילו מהאמצעים נכללים בתכניות הליווי למורים בבית הספר הזה כאשר אותן אפשרויות
הוצגובפניהן,עלאותוסולםתשובות. 
74
 בבתיספרדובריערביתנמצאוהבדליםיחסיתגדולים,בנוגעלמיעוטהאמצעיםשנכללובפעילויותליווי,אך
הבדלים אלו לא הגיעו לכדי מובהקות סטטיסטית .כך שיעורים גבוהים יותר של מורים בראשית דרכם,
בהשוואהלשיעורהמוריםהוותיקים,דיווחוכיכשהתחילולעבודבביתהספרהנוכחיהיכרותכללית/מנהלתית
הייתהחלקמןמהליוויאותוקבלו(פער , )8%ואילושיעוריםנמוכיםיותרשלמוריםבראשיתדרכםדיווחועל
כי נכללו בפעילויות הליווי פגישות מתוכננות עם המנהל ו/או מורים מנוסים (פער של )-8%–הפוך מהממצא
בבתי ספר דוברי עברית – וכן הוראה בצוות עם מורים מנוסים (פער של .)-15%המשותף לשני האמצעים
האחרוניםהללו,שנפוצים יותר בפעילויות ליווישלמוריםותיקים,הואשהם נוגעים ליחסיםעםצוותההוראה
הבכירומנהלבביתהספר.ייתכןשהדברמשקףכיישנהמידהמסוימתשלהדרהכךשבפעילויותליווימורים
בראשיתדרכםפחותנחשפיםלאמצעיםהמערביםמוריםמנוסיםמצוותביתהספר,אואתמנהלביתהספר.
כך או כך ,פערים אלו ,אף כי גדולים ,כאמור אינם מובהקים סטטיסטית .גם במגזר דוברי העברית נרשמו
בעבוראמצעיםנוספיםפערים–  בעיקרשיעוריםגבוהיםיותרשלמוריםבראשיתדרכםשדיווחושפעילויות
הליווינכללופגישות מתוכננת עםהמנהלו/אועםמוריםמנוסים (פער של  ,)8%הפחתת עומס הוראה (פער
 ,)7%שיתוף פעולה עם מורים חדשים אחרים (פער  )5%ופעילויות מקוונות כגון השתתפות בקהילה
וירטואלית(פער)5%–אשרגםהםאינםמובהקים .
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הספר הנוכחי שבו המורים מלמדים ,בהשוואה לפעילויות ליווי בשנת ההוראה הראשונה,
ושהקשרים בין פעילויות ליווי לביןשביעות הרצון שלהמוריםחזקים יותר בהשוואה לקשרים
בינןלביןתחושתהחוללותהעצמית .
 .16.4הנחיה
במחקרטאליס"הנחיה"משמעה מערךהפעילויותהסדורבביתהספרשבמהלכןאישצוות
מנוסה(מורה,רכזמקצוע,מדריךביתספרי)מנחהמורה מנוסהפחות.עם פעולותההנחיה
נמנות הנחיה בישיבות צוות הקבועות במערכת ,הנחיה בעקבות צפייה בשיעור ,שיחות
אישיות ועוד.פעילות הנחיהנחשבתעלפירובחלקאינטגרלימןההוראה.מערךההנחיה
עשוי לכלול רק מורים בראשית דרכם ,רק מורים חדשים בבית הספר או את כלל המורים
בבית הספר .מן הספרות המקצועית עולה כי קיימת השפעה חיובית של איכות ההנחיה
(קשר חזק) והיקף ההנחיה (קשר מתון) על תפקוד המורה המונחה בעבודתו בכיתה ,על
כישוריההוראהשלווכןעלהישגיתלמידיו .
דיווחי מנהלים
המנהלים נשאלו על קיום פעילויות הנחיה בבית ספרם (לוח  .)79בישראל , 92%מבתי
הספרמקיימיםפעילויותהנחיה,אםרקלמוריםבשנתםהראשונהבמקצועההוראה(,)14%
אם רק למורים שהחלו לעבוד בבית הספר ( ,)15%ואם לכל המורים בבית הספר (.)62%
בממוצעמדינותה OECD-פעילות הנחיהמוצעתרקבכשנישלישיםמבתיהספר()64%–
שיעור נמוך במידה ניכרת מהשיעור המקביל בישראל .כדאי לשים לב לכך שבמדינות ה-
 OECDשיעור בתי הספר המציעים פעילויות הנחיה הניתנות בלעדית למורים בשנתם
הראשונה במקצוע ההוראה ( )26%כמעט כפול משיעורם בישראל ( ,)14%אך בישראל
גבוהה במידה ניכרת פעילות ההנחיה הזמינה לכלל המורים בבית הספר ( 62%לעומת
,18%בהתאמה).עודנמצאכיאין הבדלים ניכרים בין שני מגזרי השפה בישראלבשכיחות
פעילויותההנחיהלמורים. 
לוח  :79שיעורי המנהלים שדיווחו על קיום פעילויות הנחיה למורים בבית הספר הנוכחי
פעילויות ההנחיה
קיימות פעילויות הנחיה רק למורים שזוהי שנת
ההוראה הראשונה שלהם
קיימות פעילויות הנחיה רק למורים שהחלו לעבוד
בבית הספר
קיימות פעילויות הנחיה לכל המורים בבית הספר
כיום לא ניתנת הנחיה למורים בבית הספר

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

בתי"ס
דוברי
עברית

בתי"ס
דוברי
ערבית

14%

26%

15%

12%

15%

19%

17%

12%

62%
8%

18%
36%

60%
8%

67%
9%

במבט על כלל המדינות שהשתתפו במחקר טאליס  2018נמצא כי קיימת שונות רבה בין
המדינות .ישראל נמנית עם המדינות שפעילויות ההנחיה נפוצות בהן מאוד,ובהןארה"ב,סין
(שנגחאי),סינגפור,קזחסטןואנגליה:במדינותאלו פחותמ 5%-מהמנהליםדיווחוכיבבתי
הספרשלהםלאניתנתהנחיה למורים.לעומתם ,יותר מ 65%-מהמנהליםבאוסטריה,ערב
הסעודית,פינלנד,לטביה,צ'ילהובואנוסאיירס(ארגנטינה)דיווחועלכך,כלומרבמדינותאלו
פעילויותהנחיהאינןנפוצותכללועיקר.
המנהלים שדיווחו כי בבית ספרם מתקיימות פעילויות הנחיה נשאלו על החשיבות שהם
מייחסיםלפעילויותאלו.להלןשיעוריהמנהליםשייחסוחשיבותרבהלפעילותהנחיהבקידום
נושאנתון,קריהמנהליםשבחרו"חשובהמאוד"מתוךארבעאפשרויותתשובה:"לאחשובה
כלל","לאחשובהבמיוחד","חשובהבמידתמה"ו"חשובהמאוד"(תרשים 73ולוח .)80 
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בישראל ,מרבית מנהלי בתי הספר ייחסו חשיבות רבה לפעילויות הנחיה לקידום ההיבטים
השונים של איכות המורים וההוראה וכן ביצועי תלמידים .בעיקר הם ייחסו חשיבות רבה
לפעילויותהנחיה לשיפורהכישוריםהפדגוגייםשלהמורים(כ)90%-ולתמיכהבהוראהשל
מוריםמנוסיםפחות( .)85%כ 75%-עדכ 80%-מהםייחסו חשיבותרבהלהנחיהבקידום
שאר הנושאים :שיתוף פעולה בין מורים ,הרחבת ידע מקצועי של מורים וחיזוק הזהות
המקצועיתשלהם,וכןשיפורהישגיהתלמידים.
תרשים  :73שיעורי המנהלים שציינו כי פעילויות הנחיה חשובות לקידום ולשיפור
ההיבטים הבאים

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.4.63

ככלל ,מדרג הנושאים שהנחיה חשובה במידה רבה לקידומם ,לתפיסת המנהלים ,דומה
בישראל ובממוצע מדינות ה .OECD-לצד זאת ,בממוצע מדינות ה OECD-אפשר להבחין
במדרגברורביןקידוםנושאיםשונים(שיעורהמנהליםשייחסוחשיבותרבהלפעולותהנחיה
בתמיכה במורים מנוסים פחות כפול כמעט משיעור המייחסים לה חשיבות להרחבת הידע
של המורים –  77%לעומת  ,42%בהתאמה) ,ואילו בישראל נראה כי מרבית המנהלים
מייחסיםלפעולותהנחיהחשיבותבקידוםכלהנושאיםשנשאלו עליהם ,ללאהבדלניכרבין
הנושאים(כ 75%-עדכ.)90%-כמוכן ,שיעוריהמנהליםבישראלשמייחסים חשיבותרבה
להנחיה גבוהים בהרבה מהשיעורים המקביליםבממוצע מדינות ה ,OECD-והפערים ניכרים
בעיקר בכל הנוגע לייחוס החשיבות הרבה להרחבת הידע של המורים במקצוע/ות שהם
מלמדים ( 74%לעומת  ,42%בהתאמה) ,לשיפור הישגי תלמידים ( 79%לעומת ,54%
בהתאמה) ולשיפור הכישורים הפדגוגיים של מורים ( 89%לעומת  ,67%בהתאמה) .ייתכן
שאפשר לייחס זאת להבדלים בין מדינות בגורמים המנחים ולמוקד ההנחיה,קרי אם הגורם
המנחה הוא מורה ותיק וההנחיה מתמקדת בעיקר בפדגוגיה כללית והוראה בכיתה,או שמא
הגורם המנחה הוא מרכז מקצועי וההנחיה מתמקדת בידע הפדגוגי-התוכני ובסיס הידע
המקצועישלהמורהתוךקישורלקשייםלימודייםשלהתלמידים .
לוח  :80שיעורי המנהלים שציינו כי פעילויות ההנחיה חשובות לקידום ולשיפור ההיבטים
הבאים
חשיבות פעילויות הנחיה
לשיפור הכישורים הפדגוגיים של המורים
לתמיכה בהוראה של מורים פחות מנוסים
לשיפור שיתוף הפעולה של המורים עם עמיתיהם
לשיפור הישגי התלמידים
לחיזוק הזהות המקצועית של המורים
להרחבת הידע של המורים במקצוע/ות שמלמדים

כלל
ישראל
89%
85%
79%
79%
75%
74%

ממוצע
OECD
67%
77%
65%
54%
56%
42%

דוברי
עברית
88%
84%
77%
75%
73%
72%

דוברי
ערבית
91%
86%
84%
88%
80%
77%
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במבטפנים-ישראלי,שיעורהמנהליםבבתיספרדובריערביתהמייחסיםחשיבותרבהמאוד
לפעילויותהנחיהבקידוםמוריםובתיהספרדומהאוגבוהבמעט בהשוואהלשיעורםבבתי
ספר דוברי עברית (לוח  .)80ההבדלים ניכרים בעיקר בייחוס חשיבות רבה מאוד לשיפור
הישגי תלמידים (פער של  ,)13%ובמידה פחותה מכך לשיפור שיתוף הפעולה בין מורים,
להרחבתהידעשלהםולחיזוקזהותםהמקצועית(פעריםשל.)7%
דיווחי מורים
על אף השכיחות הגבוהה יחסית של פעילויות הנחיה בבתי ספר והחשיבות הרבה
שמנהליהם מייחסים לפעילויות אלו למען קידום המורים והתלמידים – בוודאי בישראל –
בישראל רק כמחצית מן המורים בראשית דרכם ( )47%וכשמינית מן המורים הוותיקים
()13%משתתפיםבפעילויותהנחיהרשמיותבבית ספרם,ולפידיווחיהםמונהלהםמנחה
שתומך בהם ומסייעלהם (תרשים  74ולוח  .)81ועדיין,שיעוריםאלוגבוהיםפישנייםויותר
מהשיעורים המקבילים בממוצע מדינות ה OECD-שהשתתפו במחקר ( 22%ו,5%-
בהתאמה) .בבתי ספר דוברי ערבית נרשמו שיעורים גבוהים יותר של מורים ותיקים שלפי
דיווחיהם מונה להם מורה מנחה ( ,)20%בהשוואה לשיעורם בבתי ספר דוברי עברית
(,)10%ואילובשיעוריהמוריםבראשיתדרכםשמדווחיםכימונהלהםמורהמנחהאיןהבדל
שלממשביןמגזריהשפה(לוח .)81
תרשים  :74שיעורי המורים שציינו כי יש להם מורה מנחה שתומך בהם בבית הספר
הנוכחי – לפי ותק בהוראה

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.4.64

לוח  :81שיעורי המורים שהשתתפו בפעילויות הנחיה בבית הספר הנוכחי – לפי ותק
בהוראה
השתתפות בפעילויות הנחיה ופילוח
יש לי מורה מנחה שמונה
לתמוך בי
אני מורה מנחה של מורה
אחד או יותר

כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים
כלל המורים
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים

כלל
ישראל
21%
47%
13%
28%
13%
32%

ממוצע
OECD
9%
22%
5%
11%
6%
13%

דוברי
עברית
19%
47%
10%
27%
12%
32%

דוברי
ערבית
26%
45%
20%
30%
15%
34%
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במרבית המדינות ( ,)44שיעור המורים בראשית דרכם שמונה להם חונך גבוה משיעור
המוריםהוותיקיםשמונהלהםחונך,ובשארהמדינות()4השיעוריםדומיםיחסית.עםזאת
קיימת שונות גדולהבין מדינותבשיעורי המוריםבראשית דרכם שמונה להם מנחה שחונך
אותם ותומך בהם .הנחיה איננה שכיחה בבואנוס איירס (ארגנטינה) ,בצ'ילה ,בפינלנד,
באיטליה ,בליטא ,בסלובניה ובספרד(רק  5%עד  10%מהמורים בראשית דרכם דיווחו כי
מונהלהםמנחה),אךנפוצההרבהיותר בקזחסטן,בניוזילנד,בשנגחאי(סין)ובסינגפור(כ-
55%עדיותרמ65%-מהמוריםבראשיתדרכםדיווחועלכך). 
בהשוואהביןמחזוריהמחקר 2018ו 2013-לאחלשינוישלממשבשיעורהמוריםבישראל
שמונהלהםמנחהשתומךבהם 75.לעומתזאת ,ב 8-מדינותנרשמהירידה(בעיקרבמזרח
אסיה :קוריאה ,סינגפור ויפן .במדינות אלו נרשמה ירידה של כ ,)10%-ורק ב 4-מדינות
נרשמהעלייהבשיעורהמוריםשמונהלהםמנחה (צ'כיה,גאורגיה,פורטוגלושבדיה– כולן
מדינותשב2013-נרשםבהןשיעורנמוךמאודשלכ3%-עד4%מוריםשהיהלהםמנחה). 
כאמור לעיל ,נודעת חשיבות לאיכות ההנחיה .ההנחיה מושפעת גם ממאפייני המנחה,
ובעיקרמניסיונובהוראהומהיכרותועםחזוןביתהספר .במחקרטאליסניסולעמודלארק
עלשיעורהמוריםהמשמשיםמנחיםלמוריםאחרים בביתהספרבמסגרתתכנוןביתספרי,
אלאגםעלמאפייניהרקעשלהם,ובפרטניסיונםבהוראה(לוח  .)81בישראל,יותר מרבע
מהמורים ( )28%משמשים מורים מנחים למורים אחרים ,מהם כשליש ( )32%מן המורים
הוותיקים וכשמינית ()13%מן המוריםבראשית דרכם .שיעורים אלו גבוהים במידה ניכרת
מהשיעורים המקבילים בממוצע מדינות ה OECD-– רק כתשיעית ( )11%משמשים כמורים
מנחים ,כשמינית ( )13%מן המורים הוותיקים וכמחצית מזה ( )6%מן המורים בראשית
דרכם .אם כן ,ההסתברות שמורים ותיקים יהיו מנחים גבוהה בהשוואה למורים בראשית
דרכם,ואילוההסתברותשלמורהבראשיתדרכוימונהמורהמנחהגבוההבהשוואהלמורה
ותיק .בהתחשב בשיעורם של מורים ותיקים בקרב כלל המורים ,אפשר להעריך כי הן
בישראל והן בממוצע ה OECD-כ 90%-מהמורים המשמשים מנחים הם מורים ותיקים .על
פניומפתיעכיכ 10%-מהמוריםהמשמשיםמנחיםהםמוריםבראשיתדרכם,שהריבעיקר
להם מיועדות פעילויות ההנחיה 76.ובכל זאת נראה שיש טעם בבחירה של מערכות חינוך,
בתי ספר או המורים עצמם לשלב מורים חדשים יחסית במקצוע כמנחים למורים (אחרים)
בראשיתדרכם,שכןהראשוניםיכוליםלחלוקמניסיונםהטריבהתמודדותעםאתגריהמקצוע
בשניםהראשונותבעבודתההוראה .
 .16.5פיתוח מקצועי של מורים
השתתפות בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי
כאמור בפרק  10העוסק בפיתוח מקצועי ,בבחינת מאפייני הרקע של המורים (לוח ,)82
בישראל נמצא כי שיעור המשתתפים בפעילויות לפיתוח מקצועי גבוה במעט בקרב מורים
ותיקים ( )97%בהשוואה למורים בראשית דרכם ( .)94%מקור הפער הקטן במורים בבתי
ספרדובריעברית.תמונהדומהנרשמהגםבממוצעמדינותה .OECD-

75

וזאתאףשההגדרהשלפעילויותהנחיהב 2018-מצומצמתיותרומתייחסת לפעילויותרשמיותבלבדבבתי
ספר  ,כך שלפחות על פי הנגזר מצמצום ההגדרה הייתה צפויה ירידה בשיעור המורים המדווחים על
השתתפותבפעילויותהנחיה .
76
הממצא ,בישראל ובמדינות ה ,OECD-מצריך בדיקה בנוגע למאפייני מורים בראשית דרכם שמשמשים
מנחים מבחינת השכלתם והכשרתם ,השתתפות בפעילויות ייעודיות למנהיגות או היותם בעלי רקע ייחודי
בתחוםהדעתאוהפדגוגיהועוד,שיכוליםלהעידעלכישוריםומיומנויותשיכוליםלהסבירמדועעלאףהיעדר
הניסיוןבהוראההםמשמשיםמנחים.לחלופין,ישלברראםמדוברבממצאהנגזרמפרשנותשלההיגדים. 
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לוח  :82שיעורי המורים שהשתתפו בפעילות כלשהי לפיתוח מקצועי – לפי ותק בהוראה
פילוח
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

94%
97%

93%
95%

בתי"ס
דוברי
עברית
94%
97%

בתי"ס
דוברי
ערבית
94%
95%

סוגי הפעילויות לפיתוח מקצועי
בעבורחלקניכרמסוגיהפעילויותלפיתוחמקצועי,שיעוריהמוריםהוותיקיםבישראלשדיווחו
כי השתתפו בהן גבוה בהשוואה לשיעורי המורים בראשית דרכם (תרשים  75ולוח .)83
הדבר בולטבעיקרבכל הנוגע להשתתפות בקהילה מקצועית של מורים( 57%מן המורים
הוותיקים השתתפו בהן לעומת  41%מן המורים בראשית דרכם) ,בקריאה של ספרות
מקצועית ( 75%לעומת  ,61%בהתאמה) ,בהשתלמויות/קורסים מקוונים ( 55%לעומת
 ,44%בהתאמה) או פנים אל פנים ( 84%לעומת  ,76%בהתאמה) ,וכן בהשתתפות בימי
עיון ( 59%לעומת  ,50%בהתאמה) .בניגוד לכך ,שיעורם של מורים בראשית דרכם
שהשתתפובתוכניתהסמכהפורמליתגבוה יותר( 31%לעומת 24%מהמוריםהוותיקים).
בשארהפעילויותלפיתוח מקצועי לאנרשם בישראל הבדל שלממש בשיעורי ההשתתפות
ביןמוריםותיקיםלמוריםבראשיתדרכם.
תרשים  :75שיעורי המורים בישראל שהשתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי – לפי סוג
הפעילות והוותק בהוראה

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.7

תמונה דומה מאוד נרשמה גם בממוצע מדינות ה OECD-(לוח  ,)83אף כי הפערים קטנים
יותר .במרבית הפעילויות נרשמו שיעורי השתתפות גבוהים יותר של מורים ותיקים,
בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם.הפעריםניכריםבעיקרבקריאתספרותמקצועית(פערשל
 ,)8%השתתפות בקהילה מקצועית ( ,)5%ימי עיון והשתלמויות פנים אל פנים ופעילות
אחרת(כ 4%-כלאחת).לעומתזאת,שיעורגבוהיותרשלמורים בראשיתדרכםהשתתפו
בתוכניתהסמכהפורמלית(פער של .)9%בשארהפעילויותההבדליםאומנםמובהקיםאך
קטניםמאוד(כ.)2%-בחלקמסוגיהפעילויותלאנמצאהמגמהאחידהביןהמדינות.כך,ב-
 11מדינות שיעורים גבוהים יותר של מורים בראשית דרכם דיווחו על השתתפות בהדרכה
של עמיתים וצפייה בהם ו/או התבוננות עצמית ,ואילו ב 9-מדינות אחרות דווקא שיעור
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המורים הוותיקים שהשתתפו בהן גבוה יותר .סביר להניח שהבדלים אלו נובעים מנגישותן
שלפעילויותליוויופעילויותחניכהלמורים,שלרוב במסגרתןניתןסוגזהשלפעילותלפיתוח
מקצועי .לעומת זאת ,ב 20-מדינות שיעורים גבוהים יותר של מורים ותיקים דיווחו על
השתתפותבקהילותמקצועיות,לעומת 4מדינותאחרותבלבדשבהןדווקאשיעורהמורים
בראשית דרכם שהשתתפו בקהילות גבוה יותר .ב 32-מדינות שיעורים גבוהים יותר של
מורים בראשית דרכם דיווחו על השתתפות בתוכנית הסמכה פורמלית ,לעומת  3מדינות
אחרות בלבד שבהן דווקא שיעור המורים הוותיקים שהשתתפו בתוכניות אלו גבוה יותר.
ייתכן שהדמיון בתמונת הפערים בין המדינות משקף קווי דמיון במדיניות ובהנחיה לעודד
מורים בעלי ותק מסוים להשתתף בפעילויות מסוימות לפיתוח מקצועי שנועדו לתמוך בהם
ולקדמם.
לוח  :83שיעורי המורים בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-שהשתתפו בפעילויות
לפיתוח מקצועי – לפי סוג הפעילות והוותק בהוראה
סוג פעילויות לפיתוח מקצועי
השתלמויות/קורסים פנים אל פנים
קריאת ספרות מקצועית
ימי עיון בנושא חינוך
השתתפות בקהילה מקצועית של
מורים
השתלמויות/קורסים מקוונים
הדרכה של עמיתים וצפייה בהם
ו/או התבוננות עצמית
תוכנית הסמכה פורמלית
סיורים בבתי ספר אחרים
סיורים בארגונים עסקיים  /ציבוריים
 /מהמגזר השלישי ועמותות
אחר

מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים
מורים

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

כלל ישראל

ממוצע OECD

76%

75%

84%

76%

61%

66%

75%

74%

50%

46%

59%

50%

41%

36%

57%

41%

44%

33%

55%

36%

46%

45%

51%

43%

31%

22%

24%

13%

24%

24%

25%

26%

14%

16%

15%

18%

29%

30%

31%

34%

מאפיינים של פעילויות משמעותיות לפיתוח מקצועי
שיעורים דומים של מורים בראשית דרכם ( )83%ושל מורים ותיקים ( )81%השתתפו
בפעילות משמעותית לפיתוח מקצועי ,קרי פעילות שהשפיעה לטובה על ההוראה שלהם
(לוח .)84שיעוריםדומיםנרשמובממוצעמדינותה,OECD-וכןבכלאחדממגזריהשפה .
לוח  :84שיעורי המורים שדיווחו על פעילות לפיתוח מקצועי שהייתה לה השפעה לטובה
על ההוראה שלהם – לפי ותק בהוראה
פילוח
מורים בראשית דרכם
מורים ותיקים

כלל
ישראל

ממוצע
OECD

83%
81%

83%
81%

בתי"ס
דוברי
עברית
83%
80%

בתי"ס
דוברי
ערבית
83%
83%
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בחינה של מאפייניהפעילויותהמשמעותיות למורים בפילוחלפי ותק בהוראה (תרשים 76
ולוח  )85מעלה כי מורים ותיקים בישראל ציינו בשיעורים גבוהים יותר ממורים בראשית
דרכם מספר מאפיינים ,ובעיקר מאפיינים הנוגעים למיקוד בתוכן ,כגון מיקוד בתוכן הנחוץ
להוראת המקצוע ( 73%מן המורים הוותיקים ציינו מאפיין זה לעומת  62%מן המורים
בראשיתדרכם),הסתמכותעלידעקודםשלהמורה( 87%לעומת,80%בהתאמה)והיות
הפעילות מובנית היטב ( 86%לעומת  ,80%בהתאמה) .כמו כן ,שיעורים גבוהים יותר של
מוריםותיקיםציינוכמאפייניםשלפעילויותמשמעותיותלפיתוחמקצועיגםחלקמןההיבטים
של התבססות על למידה פעילה ושיתוף פעולה ,דוגמת מיקוד בחדשנות בהוראה (76%
לעומת,69%בהתאמה)ומתןהזדמנויותללמידהפעילה(87%לעומת,82%בהתאמה).
תרשים  :76שיעורי המורים שציינו את המאפיינים הבאים של פעילויות לפיתוח מקצועי
שהשפיעו לטובה על ההוראה שלהם – לפי ותק בהוראה

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.15

בממוצעמדינותהOECD-נרשמופעריםקטניםבלבדשל2%לכלהיותרבין מוריםבראשית
דרכם למורים ותיקים יותר בשיעורי הדיווח על המאפיינים השונים של פעילויות לפיתוח
מקצועי שהייתה להן השפעה חיובית על ההוראה שלהם (לוח  .)85כאשר נמצאו פערים,
שיעורי הדיווח היו תמיד גבוהים יותר בקרב מורים ותיקים ,ולעיתים הגיעו הפערים לכדי
מובהקותסטטיסטית. 
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לוח  :85שיעורי המורים בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-שציינו את המאפיינים
הבאים של פעילויות לפיתוח מקצועי שהשפיעו לטובה על ההוראה שלהם – לפי מאפיין
הפעילות ולפי ותק בהוראה
כלל ישראל

מאפיין של פעילות משמעותית לפיתוח מקצועי
מיקוד בתוכן
88%
מורים בראשית דרכם
היא התאימה לצורכי הפיתוח
המקצועי האישיים שלי
91%
מורים ותיקים
80%
מורים בראשית דרכם
היא הסתמכה על הידע הקודם שלי
87%
מורים ותיקים
80%
מורים בראשית דרכם
היא הייתה מובנית היטב
86%
מורים ותיקים
62%
מורים בראשית דרכם
היא התמקדה בתוכן הנחוץ
להוראת המקצועות שאני מלמד
73%
מורים ותיקים
התבססות על למידה פעילה ושיתוף פעולה
86%
מורים בראשית דרכם
היא נתנה הזדמנויות לתרגל/ליישם
ידע ורעיונות חדשים בכיתה שלי
88%
מורים ותיקים
82%
מורים בראשית דרכם
היא נתנה הזדמנויות ללמידה
פעילה
87%
מורים ותיקים
82%
מורים בראשית דרכם
היא נתנה הזדמנויות ללמידה
שיתופית
82%
מורים ותיקים
69%
מורים בראשית דרכם
היא התמקדה בחדשנות בהוראה
שלי
76%
מורים ותיקים
פעילות ממושכת
79%
מורים בראשית דרכם
היא יצרה הזדמנויות לפעילויות
המשך
80%
מורים ותיקים
77%
מורים בראשית דרכם
היא התקיימה לאורך תקופה
ממושכת
77%
מורים ותיקים
פעילות מעוגנת בבית הספר
57%
מורים בראשית דרכם
היא התקיימה בבית הספר שלי
55%
מורים ותיקים
42%
מורים בראשית דרכם
היא כללה את רוב העמיתים מבית
הספר שלי
42%
מורים ותיקים

ממוצע OECD
78%
78%
89%
91%
76%
76%
70%
72%
85%
86%
77%
78%
74%
74%
63%
65%
50%
52%
41%
41%
46%
48%
39%
40%


עולה השאלה אם מורים בראשית דרכם נבדלים ממורים ותיקים בתכנים של פעילויות
לפיתוחמקצועישהשתתפובהןוכןבדיווחיהםעלצורךרבבפיתוחמקצועיבנושאיםהשונים.
תכנים שנכללו בפעילויות לפיתוח מקצועי
מחקרטאליסמצביעעלהבדליםמענייניםביןמוריםבראשיתדרכםומוריםותיקיםבשכיחות
התכניםשלפעילויותלפיתוחמקצועי שבהןהשתתפו.בישראל (תרשים  77ולוח  )86לרוב
לאנרשםהבדלניכרבשכיחותהתכניםבפעילויותלפיתוחמקצועי ביןמוריםבראשיתדרכם
למוריםותיקים,מלבדהעובדה שפחותמוריםבראשיתדרכם,בהשוואהלוותיקים ,ציינואת
הנושאים 'הוראה פרטנית' ( 33%לעומת  ,43%בהתאמה) ,'ניתוח מידע מתוך הערכות
התלמידים ושימוש בו' ( 42%לעומת  ,50%בהתאמה) ו'מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה'
( 63%לעומת  ,71%בהתאמה) .בממוצע מדינות ה OECD-הפערים הניכרים ביותר נרשמו
בנושאים'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה'(פער)6%ו'הוראהבסביבהרב-תרבותיתאורב-
לשונית' (פער  ,)4%הנפוצים יותר בפעילויות לפיתוח מקצועי של מורים בראשית דרכם.
הפערים בשיעורי המורים בממוצע מדינות ה OECD-שדיווחו על הכללת נושא מסוים
בפעילויותלפיתוחמקצועישבהן השתתפוקטניםיחסיתועומדיםעל 3%לכלהיותרבשאר
הנושאים,חלקםנפוציםיותרבפעילויותשלמוריםבראשיתדרכם(לדוגמה:'הוראהבסביבה
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רב-תרבותית או רב-לשונית' ,'הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים' ,'תקשורת עם אנשים
מתרבויותשונותאוממדינותשונות'ועוד)ואחריםנפוציםיותרבפעילויותשלמוריםותיקים
(לדוגמה:'ידעוהבנהבתחומיהדעתשאנימלמד','ידעוהבנהשלתוכניתהלימודים'ועוד).
תרשים  :77התכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי שהמורים השתתפו בהן – לפי ותק
בהוראה

מקור למידע,OECD (2019) :טבלהI.5.18

לפחותבנושא'מיומנויותתקשובלצורכיהוראה' הנתוניםתואמיםאתהממצאולפיו תחושת
המסוגלות בקרב מורים ותיקים בכל הנוגע לשימוש בטכנולוגיה דיגיטלית נמוכה יותר
בהשוואה למורים בראשית דרכם ,ועל כן שיעורים גבוהים יותר של מורים ותיקים פונים
לפיתוח מקצועי בנושא .סביר שממצא זה מקורו מלכתחילה בעובדה שהנושא 'שימוש
בתקשוב לצורכי הוראה' נכלל בתוכנית ההכשרה להוראה או בהשכלה הפורמלית של
כשלושהרבעיםמהמוריםבראשיתדרכם( ,)77%לעומתכמחציתבלבדמהמוריםהוותיקים
( .)52%אם כן ,נושא השימוש בתקשוב לצורכי הוראה נפוץ פחות בהכשרה ובהשכלה
הפורמלית של מורים ותיקים ,בהשוואה למורים בראשית דרכם ,ובהתאם לכך תחושת
המסוגלות שלהם בנושא נמוכה יותר ,כאמור ,והם גם משתתפים יותר בפעילויות לקידום
מקצועיבתחום.זהאחדמשניתחומיםבלבדשבהםשיעורהמוריםהוותיקיםשציינוצורךרב
להתפתחבתחוםאיננונופלמשיעורהמוריםבראשיתדרכם(ראופירוטלהלן). 
לעומת זאת ,בממוצע מדינות ה OECD-הנושא שבו נרשם הפער הגדול ביותר בין מורים
בראשית דרכם למורים ותיקים בכל הנוגע השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי הוא
'התנהגות תלמידים וניהול כיתה' ( 55%לעומת  ,49%בהתאמה) .פער דומה ,אף כי אינו
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מובהקסטטיסטית,נרשםגםבישראל( 61%לעומת,55%בהתאמה)– הנושאהיחידשבו
שיעורי הדיווח גבוהים יותר בקרב מורים בראשית דרכם .ב 13-מדינות נמצא ששיעורי
המורים בראשית דרכם שהשתתפו בפיתוח מקצועי בנושא זה גבוה משיעורי המורים
הוותיקים .הפערים הגדולים ביותר נרשמו בצרפת ( ,)26%באנגליה ( )22%וביפן (.)17%
ייתכןשממצאזהמקורובהשמהמכוונתשלמוריםבראשיתדרכםלבתיספרמאתגריםיותר
מבחינת הרכב אוכלוסייתם .לחלופין ,ייתכן שמורים ותיקים כבר סיגלו לעצמם פרקטיקות
יעילות לניהול כיתה ,אם מכוח הניסיון שצברו ואם בעקבות השתתפות בפעילויות לפיתוח
מקצועיבשניםקודמות(קודםלשנהשעליהנשאלובסקר) .
עודראוילצייןכיבאנגליהובצרפת,וגםביפןובטורקיה,בעבורמרביתהתכניםנרשמושיעורי
השתתפות גבוהים יותר בקרב מורים בראשית דרכם ,בהשוואה למורים ותיקים ,ואילו
באיסלנדהתמונההפוכה.
לוח  :86שיעורי המורים בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-שהתכנים הבאים נכללו
בפעילויות לפיתוח מקצועי שבהן השתתפו – לפי תוכן הפעילות ולפי ותק בהוראה
התכנים בפעילויות לפיתוח מקצועי
מורים
ידע והבנה בתחומי הדעת שאני
מלמד
מורים
מורים
כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי
הדעת שאני מלמד
מורים
מורים
דרכים להערכת תלמידים
מורים
מורים
מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה
מורים
מורים
ידע והבנה של תוכנית הלימודים
מורים
מורים
הוראת כישורי למידה
מורים
מורים
התנהגות התלמידים וניהול הכיתה
מורים
מורים
ניתוח מידע מתוך הערכות
התלמידים ושימוש בו
מורים
מורים
שיתוף פעולה בין המורים להורים
מורים
מורים
הוראה פרטנית
מורים
מורים
ניהול וארגון בבית הספר
מורים
מורים
הוראה לתלמידים עם צרכים
מיוחדים
מורים
מורים
הוראה בסביבה רב-תרבותית או
רב-לשונית
מורים
מורים
תקשורת עם אנשים מתרבויות
שונות או ממדינות שונות
מורים
מורים
אחר
מורים

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

כלל ישראל
77%
80%
79%
79%
66%
70%
63%
71%
65%
68%
59%
61%
61%
55%
42%
50%
43%
45%
33%
43%
38%
37%
31%
34%
20%
22%
19%
19%
26%
26%

ממוצע OECD
74%
76%
73%
73%
64%
65%
58%
61%
63%
65%
49%
48%
55%
49%
45%
47%
36%
35%
47%
47%
23%
22%
44%
42%
25%
21%
20%
19%
28%
28%
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הצורך בפעילויות לפיתוח מקצועי
בישראלכמעטבכלהנושאיםשיעורגבוהיותרשלמוריםבראשיתדרכם,בהשוואהלמורים
ותיקים ,ציינו צורך רב בפיתוח מקצועי (תרשים  78ולוח  .)87אפשר לחלק את הנושאים
לשלוש קטגוריות לפי הפער בשיעורי הדיווח על צורך בפיתוח מקצועי בין מורים בראשית
דרכםלמוריםותיקים:()1שישהנושאיםשבהםשיעורהמוריםבראשיתדרכםהמדווחיםעל
צורך רב בפיתוח מקצועי גדול בהרבה (מ 10%-ועד כ )20%-בהשוואה למורים הוותיקים:
'ידע והבנה בתחומי הדעת שאני מלמד' ,'כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי הדעת שאני
מלמד','ידע והבנה של תוכנית הלימודים','דרכים להערכת תלמידים','התנהגות התלמידים
וניהולהכיתה'ו'ניהול וארגוןבביתהספר'-נושאיםהנוגעיםלליבתההוראהוהקשרההוראה
בכיתה ,בית הספר והמקצוע; ( )2שישה נושאים שבהם שיעור המורים בראשית דרכם
המדווחים על צורך רב בפיתוח מקצועי גבוה במקצת (מ 5%-ועד  )7%בהשוואה למורים
ותיקים :'הוראה פרטנית' ,'הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים' ,'הוראה בסביבה רב-
תרבותית או רב-לשונית' ,'הוראת כישורי למידה' ,'ניתוח מידע מתוך הערכות התלמידים
ושימוש בו' ו'שיתוף פעולה בין המורים להורים' – נושאים הנוגעים לאוכלוסיות תלמידים
ספציפיות או לתהליכי הוראה ייחודיים; ( )3שני נושאים שבהם שיעורי הדיווח על צורך רב
בפיתוחמקצועידומים בקרבמוריםבראשיתדרכםומוריםותיקים:'מיומנויות תקשוב לצורכי
הוראה'( 27%לעומת,30%בהתאמה)ו'תקשורתעםאנשיםמתרבויותשונותאוממדינות
שונות'(16%לעומת,15%בהתאמה)–נושאים המייצגיםאתמיומנויותהמאהה.21- 
תרשים  :78שיעורי המורים בישראל שהביעו צורך רב בפיתוח מקצועי בתכנים הבאים –
לפי ותק בהוראה
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לוח  :87שיעורי המורים בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-שהביעו צורך רב בפיתוח
מקצועי בנושאים הבאים – לפי נושא הפעילות והוותק בהוראה
הנושאים שבהם יש צורך רב בפיתוח מקצועי
מורים בראשית דרכם
מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
הוראת כישורי למידה
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
הוראה לתלמידים עם צרכים
מיוחדים
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
התנהגות התלמידים וניהול הכיתה
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
ניתוח מידע מתוך הערכות
התלמידים ושימוש בו
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
כישורים פדגוגיים בהוראת תחומי
הדעת שאני מלמד
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
דרכים להערכת תלמידים
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
הוראה בסביבה רב-תרבותית או
רב-לשונית
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
שיתוף פעולה בין המורים להורים
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
ידע והבנה בתחומי הדעת שאני
מלמד
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
תקשורת עם אנשים מתרבויות
שונות או ממדינות שונות
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
ניהול וארגון בבית הספר
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
ידע והבנה של תוכנית הלימודים
מורים ותיקים
מורים בראשית דרכם
הוראה פרטנית
מורים ותיקים

כלל ישראל
27%
30%
30%
24%
29%
24%
35%
17%
24%
17%
33%
14%
26%
14%
21%
15%
21%
15%
28%
12%
16%
15%
22%
12%
23%
9%
16%
11%

ממוצע OECD
---------------------------------------------------------

אם כך ,מחד גיסא מורים בישראל בראשית דרכם ,בהשוואה למורים ותיקים ,נוטים לדווח
בשיעוריםגבוהיםיותרעלצורךרבבפיתוחמקצועי,וזאתבמרביתהנושאים .מאידךגיסא,
שיעורי ההשתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי בנושאים השונים על פי רוב דומים בקרב
מוריםבראשיתדרכםומוריםותיקים,ובחלקמןהנושאיםאףגבוהיםיותרבקרבהוותיקים .
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 .17ריכוז ממצאים בהיבטים נבחרים
דוחמחקרטאליסבבתיהספרלשנת 2018הציבבמוקדאתההתמקצעותשלכוח ההוראה
ובחןהיבטיםמגוונים וממדיםשוניםהנוגעיםלכך.בפרקזהנסקור אתהתובנותהעיקריות
העולות מן הממצאים ,וכן נציג אתההשלכות וההמלצות הנגזרותמן הממצאים בכל הנוגע
למדיניות .חלק מההמלצות כלליות ומשקפות מבט בין-לאומי ,כפי שעולה מממצאי הדוח
ומהספרותהמקצועיתהעדכנית,וחלקןספציפיותלישראל .
התובנות העולות מן המחקר ,כפי שהן מוצגות בפרק  1בדוח הבין-לאומי ,נְסַ בֹות סביב
שלושהציריםעיקריים :


קידום הוראה איכותית לכל תלמיד – המחקר מתמקד בשאלה כיצד להבטיח הוראה
איכותית לכל תלמיד,ולשםכךבוחןאם וכיצדתנאי העבודה ואיכות העבודה של המורים
והמנהלים משפיעים על סביבת הלמידה ומעצבים אותה ,ותורמים ללמידה ולרווחת
התלמידיםברמתהכללוהפרט.



תמיכה בצמיחה המקצועית של מורים ומנהלים לאורך הקריירה שלהם – המחקר
בוחן אם מתחוללים תהליכי התמקצעות בהוראת המקצועות השונים מבחינת ידע
ומיומנויות,וכיצדישלתמוךבצמיחתםהמקצועיתשלהעוסקיםבהם.



גיוס של מורים ומנהלים איכותיים ובקרה על השינויים במצבת כוח האדם – המחקר
מתאראת מאפייניכוחהאדםבמקצועותההוראה ומציע דרכים למשיכת מורים ומנהלים
איכותייםוהנחיותלניטורהדינמיקהשלכוחהעבודה.

פרק זה נשען על פרק  1בדוח הבין-לאומי ,אך המיקוד הוא בממצאים הנוגעים למערכת
החינוך בישראל ,ובהיבטים מרכזיים הרלוונטיים במיוחד בה .בכל היבט יוצגו באופן
אינטגרטיביממצאיםעיקרייםמןהדוח,עלפירובלצדלוחבנספחובוירוכזו מדדיםנבחרים
המציגים את המצב בישראל ובכל אחת מהמדינות שהשתתפו במחקר בהשוואה לממוצע
מדינות ה .OECD-על פי רוב לא יפורטו הנתונים עצמם בחלק זה ,אך יצוינו התרשימים
והלוחות שבהם הוצגו הנתונים ,אלא אם כן מדובר בנתונים שלא קיבלו במה משמעותית
בפרקיםקודמים. 
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משמעת ,היבטי אקלים וסביבה פדגוגית
היבטמרכזיבעיניקובעיהמדיניות,המנהלים,המוריםוההוריםכאחדהואתמיכהבלמידה
וברווחה של התלמידים וזאת באמצעות סביבה בית ספרית בטוחה ומוגנת לשוהים בבית
הספר ,באמצעות אקלים לימודי וסביבה פדגוגית ,וכן באמצעות היחסים בין המורים
והתלמידים .בלוח  89שבנספח מרוכזים מספר מדדים נבחרים הנוגעים לאקלים הבית
הספרי ,בדגש על התנהגות תלמידים וניהול כיתה .בישראל ,ארבעה מהמדדים הנוגעים
להתנהגות תלמידים וניהול כיתה גבוהים בהשוואה לממוצע מדינות ה OECD-שהשתתפו
במחקר,כפישיפורטלהלן .
תחילה חשוב להדגיש כי ישראל ,בהשוואה לממוצע מדינות ה ,OECD-בולטת בשיעורים
גבוהיםשלמנהליםהמדווחיםעלאירועיאלימותובריונות(בעיקראיומיםאואלימותמילולית
בקרב תלמידים ,אלימות בין תלמידים המובילה לפגיעה פיזית ,חבלה ברכוש וגניבות)
המתרחשים בתדירות גבוהה בבית הספר ,כלומר בהיבטים אלו הסביבה הבית ספרית
בישראלבטוחהפחות(לוח  15ותרשים .)11תפיסתהמוריםבנוגעליחסיהםעםהתלמידים
משקפת יחסים טובים ואכפתיות מצד המורים ,בעיקר בבתי ספר דוברי עברית ,בשיעורים
הדומים לממוצע מדינות ה OECD-(לוח  .)17יש לזכור כי בעיות משמעת נפוצות יחסית
במדינות רבות ,ובהן ישראל ,ומהוות מכשול בפני הוראה איכותית וניצול מיטבי של זמן
השיעור.הדברניכרבעיקרבקרבמוריםבראשיתדרכם(ראותת-פרק  .)13.3
הנושא'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה'נכללבהכשרתמורים(תרשים )23ובפיתוחמקצועי
של מורים בישראל (תרשים  )36בשיעורים דומים ואף גבוהים במקצת בהשוואה לממוצע
מדינות ה .OECD-כמו כן ,תחושת המוכנות של מורים בישראל בנושא זה בעת כניסתם
למקצוע גבוהה במעט בהשוואה לממוצע מדינות ה OECD-(תרשים  ,)23ואילו תחושת
המסוגלותשלהםלרסןהפרעותבכיתהדומהלזושבממוצעמדינותה OECD-(תרשים .)25
הדבר בא לידי ביטוי בכך ששיעור המורים המדווחים על איבוד זמן רב מהשיעור בשל
הפרעות תלמידים דומה בישראל ובממוצע מדינות ה OECD-(לוח  .)60על אף הדמיון
בנתוניםאלוביןישראללממוצעמדינותה,OECD-שיעורהמוריםשהביעוצורךרבבפיתוח
מקצועי בנושא זה גבוה יחסית ,גם בהשוואה לנושאים האחרים בישראל וגם בהשוואה
לממוצע ה OECD-(תרשים  .)38מסתמן אפוא כי במרבית ההיבטים הנוגעים לנושא
'התנהגותתלמידיםוניהולכיתה'וכןריסוןהפרעותהתנהגותיותבכיתה,המדדיםבישראל–
שלהכללתהנושאבהכשרתמורים ובפיתוחמקצועיושלתחושתהמוכנות–גבוהיםבמקצת
מהמדדים המקבילים בממוצע מדינות ה OECD-או דומים להם .כך גם שיעור המורים
המביעים צורך רב יותר בפיתוח מקצועי בנושא גבוה יותר בישראל ,ואף יש קושי בריסון
הפרעותשכןחלקניכריותרמןהשיעורמנותבלטיפולבבעיותאלו(עלחשבוןהלמידה). 

שילוב תקשוב בהוראה
לשילוב תקשוב בהוראה נודעת חשיבות רבה ,ומיומנויות התקשוב תופסות מקום מרכזי
במיומנויות המאה ה .21-בלוח  90שבנספח מרוכזים מספר מדדים נבחרים הנוגעים
לשימוש בתקשוב בהוראה ,תוך פירוט המדינות השונות .בישראל ,ארבעה מהמדדים
הנוגעים לשילוב תקשוב בהוראה גבוהים בהשוואה לממוצע מדינות ה OECD-שהשתתפו
במחקר .בשני מדדים – מוכנות מורים בנושא עם ההצטרפות למקצוע והשתתפות מורים
בפיתוח מקצועי בנושא – הדברמשקף תמונה חיובית יותר בישראל ,ובשני מדדים – צורך
רב של מורים בפיתוח מקצועי בנושא ומנהלים המדווחים על מחסור בטכנולוגיה דיגיטלית
כחסםלהוראהאיכותית – הדברמשקףתמונהשליליתיותרבישראל בהשוואה למדינותה-
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.OECDלהלןעיקריהממצאיםשהוצגו בדוחוהמלצותהנגזרותמהם,תוךהתמקדותבהקשר
שלמערכתהחינוךבישראל: 
שיעור המורים המדווחים על הכללת הנושא בהכשרתם דומה לשיעור המקביל בממוצע
מדינות ה ,OECD-ושיעור המדווחים על מוכנות בנושא בעת הכניסה בשערי המקצוע גבוה
במעטבישראל (לוח  .)32ועםזאת,בישראלתחושת המסוגלות שלהמוריםביכולתם לסייע
לתלמידים ללמוד באמצעות טכנולוגיה דיגיטלית נמוכה בהשוואה לממוצע מדינות הOECD-
(תרשים  .)25אומנם יותר מורים בישראל מדווחים על השתתפות בפיתוח מקצועי בנושא,
בהשוואה לעמיתיהם בממוצע מדינות ה( OECD-תרשים  ,)36אך גם יותר מורים בישראל
מדווחיםעלצורךרבבפיתוחמקצועיבנושאזה (תרשים .)38עלצורךכזהדיווחובשיעורים
דומים גם מי שהשתתפו בפיתוח מקצועי בנושא וגם מי שלא השתתפו בו (ראו תת-פרק
 ,)10.1מה שמעיד על דרישה גבוהה ומתמשכת שאינה זוכה למענה מספק גם לנוכח
השתתפותבפעילויותלפיתוחמקצועיבנושא.עלאףההבדליםשנרשמובחלקמןהמדדים
לעיל בין ישראל ומדינות ה ,OECD-לא נמצא ביניהם הבדל של ממש בשיעורי המורים
המדווחיםעלשימושתדירבפרקטיקותהמאפשרותלתלמידיםלהשתמשבתקשוב(תרשים
 ,)27כלומר במידת היישום של הפרקטיקות הרלוונטיות בכיתת הלימוד .בין מחזורי מחקר
טאליס  2013ו 2018-נרשמה מגמת עלייה הן בשיעור המורים המדווחים על השתתפות
בפעילויות לפיתוח מקצועי בנושא 'שילוב תקשוב לצורכי הוראה' (תרשים  ,)37והן בשיעור
המורים המדווחים על צורך רב בפיתוח מקצועי בנושא 'מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה'.
וחשובאףיותר:ביןשנימחזוריהמחקר,שיעורהמוריםהמיישמיםבתדירותגבוההפעילויות
המאפשרותלתלמידיםשימושבתקשובלהכנתעבודהאופרויקט שולשכמעט(מ 19%-ב-
 2013ל 52%-ב .)2018-עלייהחדהזובשיעוריהדיווחעלהפרקטיקההיאהגדולהביותר
בהשוואה לכל הפרקטיקות בישראל ,וגם העלייה הגדולה ביותר בשימוש בפרקטיקה זו
בהשוואה לכל המדינות שהשתתפו במחקר (ראו תת-פרק  .)9.1הדבר מעיד שמורים
מזמנים לתלמידים אפשרויות של ממש לשלב תקשוב בלמידה ,והדבר מיושם בתדירות
גבוהה,לפחותעלסמךהדיווחהעצמישלהמורים .
בהקשר זה חשוב לעמוד על הבדל ניכר בין המורים בראשית דרכם למורים הוותיקים
בהיבטים של הכשרה ,צורך בפיתוח מקצועי ותחושת מסוגלות בנושא .הנושא 'שימוש
בתקשוב לצורכי הוראה' נפוץ פחות בהכשרה ובהשכלה הפורמלית של מורים ותיקים,
בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם 
כשנשאלועלתחילתדרכםהמקצועית,שיעורנמוךבהרבהמקרבהמוריםהוותיקיםדיווחוכי
חשומוכניםדיהצורךלהתמודדעםתקשובבהוראה,בהשוואהלמוריםבראשיתדרכם(ראו
תת-פרק  7.2תחושת המוכנות להוראה) .גם כיום ,פחות מורים ותיקים חשים תחושת
מסוגלותלסייעלתלמידיםללמודבאמצעותשימושבטכנולוגיהדיגיטלית,בהשוואה למורים
בראשיתדרכם(ראותת-פרק  8.2תחושת מסוגלות והקשר לוותק בהוראה וכןלוח .)34
על אף הפער בתחושת המסוגלות נמצא כי שיעור המורים הוותיקים המיישמים בתדירות
גבוההפרקטיקותהמאפשרותלתלמידיםלהשתמשבתקשובבעתהכנת פרויקטים/עבודות
בכיתה דומהלשיעור המקבילבקרבהמוריםבראשיתדרכם(ראותת-פרק  9.1פרקטיקות
הוראה) .
תחום זה הוא אחד משני תחומים בלבד שבהם שיעור המורים הוותיקים שציינו צורך רב
להתפתחבתחוםאיננונופלמשיעורהמוריםבראשיתדרכםשציינוזאת(ראותת-פרק 16.5
פיתוח מקצועי של מורים) ,קרי כמעט בכל התחומים שיעור נמוך יותר של מורים ותיקים
מציינים צורך רב בפיתוח מקצועי ,בהשוואה למורים בראשית דרכם ,אך בנושא זה של
'שימוש בתקשוב לצורכי הוראה' השיעורים דומים .המורים הוותיקים משתתפים יותר
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בפעילויות לקידום ופיתוח מקצועי בנושא 'מיומנויות תקשוב לצורכי הוראה' (ראו תת-פרק
 16.5פיתוח מקצועי של מורים).ייתכןכיהדברתרםלכךשכיוםהפערביןמוריםבראשית
דרכם למורים ותיקים בתחושת המסוגלות בנושא שימוש בטכנולוגיה דיגיטלית קטן יחסית,
בעודהפערביניהםבמוכנותלשימושבתקשובבהוראהעםהכניסהלתפקידהיהגדולמאוד.
כלומר ,ייתכן שתחושת המסוגלות של מורים ותיקים בנושא התקשוב ,הנשענת על ידע
ומיומנויות ,נתמכת במידה ניכרת בהשתתפות בפיתוח מקצועי בנושא ,ואילו תחושת
המסוגלות של מורים בראשית דרכם בנושא זה נתמכת בעיקר בהכשרתם קודם הכניסה
למקצוע. 
זאת ועוד ,שיעורים גבוהים יותר מקרב המנהלים בישראל מציינים שמחסור בטכנולוגיה
דיגיטלית(וגםבגישהלאינטרנט)מהוויםחסמיםלהוראהאיכותית(תרשים  ,)67ועלכןאין
זה מפתיע שבאופן יחסי הרבה יותר מורים בישראל ,בהשוואה לממוצע מדינות ה,OECD-
נותניםעדיפותוקדימותלהשקעהכספיתבתקשובכאמצעילשיפורפניהחינוך(תרשים .)69
עם זאת חשוב לציין את השיפור הרב שחל בהיבט זה של השפעת מחסור בטכנולוגיה
דיגיטלית ובתשתיות ,בהשוואה למחזור המחקר הקודם (תרשים  :)68ירידה מ 59%-ב-
 2013ל 40%-ב 2018-בשיעורהמנהליםשלדעתםמחסורבטכנולוגיהדיגיטליתלהוראה–
מחשביםותוכנות– פוגעבאיכותההוראהבביתהספר,וירידהמ 50%-ב 2013-ל 34%-ב-
2018בשיעורהמנהליםשלתפיסתםגישהמוגבלתלאינטרנטפוגעתבאיכותההוראה .

הכשרת מורים ופיתוח מקצועי
בלוח  91שבנספח מרוכזים מספר מדדים נבחרים הנוגעים להכשרת מורים ומנהלים
ולפיתוחמקצועי,תוךפירוטהמדינותהשונות.בישראל,שלושהמהמדדיםהנוגעיםלהכשרת
מורים ולפיתוח מקצועי גבוהים בהשוואה למדדים המקבילים בממוצע מדינות הOECD-
שהשתתפו במחקר .בשני מדדים – השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי והשתתפות
בפעילויות ליווי למורים בראשית דרכם – הדבר משקף תמונה חיובית יותר בישראל ,ואילו
במדד אי-השתתפותמנהליםבתוכניות למנהיגותחינוכית הדברמשקףתמונהשליליתיותר
בישראל .להלן עיקרי הממצאים שהוצגו בדוח והמלצות הנגזרות מהם ,תוך התמקדות
במערכתהחינוךבישראל: 
בתוכניות  להכשרתמורים,טרםכניסתםבשעריהמקצוע,המועמדיםלהוראה לארקזוכים
לרכוש את בסיס הידע והמיומנויות שישרתו אותם בתפקידם ,אלא גם תפיסותיהם
ועמדותיהם כלפי המקצוע מתעצבות ,והן מתגבשות ומתפתחות עם הכניסה להוראה
והתקדמותהפיתוחהמקצועי והקריירה .כמחצית מהמורים בכיתות ז'-ט'בישראל הם בעלי
תוארשניויותר,ושארהמוריםמרביתםבעליתוארראשון,וזאתבדומהלממוצעמדינותה-
 OECD(לוח  5ותרשים  .)6נוסף על כך ,מרבית המורים המלמדים בכיתות ז'-ט' בישראל
השלימו תוכניות או מסלולי הוראה להכשרת מורים – כמעט מחצית מהם ( )44%הוסמכו
להוראהבתוכניתלהכשרתמוריםבמתכונתמשולבתבמכללתלחינוך,רבע( )25%הוכשרו
במתכונת דו-שלבית באוניברסיטה ,ושיעור דומה הוכשרו בתוכנית להסבת אקדמאים
להוראה ,אם במסלול במכללה לחינוך הכולל השלמה בתחום התוכן ( )18%ואם בתוכנית
לקראתתוארמוסמךבהוראה()6%(לוח .)6 
מממצאיהמחקרעולהכיהכשרהבנושאנתוןאובפרקטיקהמסוימתקודםהכניסהלתפקיד
או פיתוח מקצועי בהם במהלך התפקיד קשורים בתפיסת מוכנות ומסוגלות גבוהה יותר
בנושא ובנטייה רבה יותר לאמץ וליישם את הפרקטיקה שבמוקד .עוד נמצא כי יש נושאים
נפוצים בפעילויות לפיתוח מקצועי – אם בשל היצע גבוה מצד המערכת ואם בשל ביקוש
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גבוה מצד המורים – אף שהם נפוצים מאוד גם בהכשרת המורים קודם כניסתם לתפקיד,
כגון'ידע,הבנהוכישוריםפדגוגייםבתחוםהדעתשהמורהמלמד'(תרשים 23ותרשים .)36
לעומתזאת,נושאיםכגון'הוראתכישורילמידהחוציתחומים'ו'הוראהבסביבהרב-תרבותית
אורב-לשונית'נפוציםפחותהןבהכשרתמוריםוהןבפעילויותלפיתוחמקצועי. 
ככללנמצאכיבישראלמדרגהנושאיםשנכללובהכשרתהמוריםדומהלמדרגהנושאיםלפי
מוכנות המורים להוראתם עת נכנסו לתפקידם (תרשים  .)23משמעות הדבר היא שככל
ששיעור גבוה יותר שלמורים דיווחו כי נושאמסוים נכלל בהכשרתם ,כך שיעורגבוה יותר
שלמוריםדיווחועלמוכנותלהוראהבנושא.הנושאיםהשכיחיםפחותבהכשרתמוריםהם
'מעקבאחרההתפתחותוהלמידהשלהתלמידים','שימושבתקשובלצורכיהוראה'ו'הוראה
בסביבהרב-תרבותיתאורב-לשונית',וגםהמוכנותלהוראה בנושאיםאלונמוכהיותר.בשני
הנושאיםהראשונים ,שיעורהמוריםשדיווחועלהיעדרמוכנותאףשהנושאנכללבהכשרתם
הואהגבוהביותר,וכך גםבנושא'התנהגותתלמידיםבניהולכיתה'.הדברמצביעעלצורך
בשילובנרחביותרשלנושאיםאלובהכשרתמורים,וכןבטיובדרכיההכשרהבנושאיםאלו.
במבט בין-לאומי ,הנושא 'מעקב אחר ההתפתחות והלמידה של התלמידים' הוא היחיד
שהכללתובהכשרותמוריםבישראלנמוכהיותרבהשוואהלממוצעמדינותה,OECD-ולעומת
זאתהנושא'הוראהבכיתההטרוגנית'לארקמשולבהרבהיותרבהכשרותמוריםבישראל,
אלאגםהמוכנותבוגבוהההרבהיותרבישראל. 
מעברלנושאים עצמם יש חשיבות רבה לכך שלהשתתפותבפעילותלפיתוח מקצועי תהיה
משמעות והשפעה לטובה על ההוראה .כ 80%-מן המורים בישראל שהשתתפו בפעילות
לפיתוחמקצועי דיווחועלפעילותמשמעותיתותורמת,בדומהלשיעורםבממוצעמדינותה-
.OECDהמאפייניםהבולטיםשלפעילויותאלוהםמיקודבתוכןוהתבססותעללמידהפעילה,
ובישראלמושםמשקלרבגםעלפעילותממושכתומתמשכת(תרשים .)35 
שיעורהמנהליםבעלי תוארשניואףיותר גבוה בישראלמהשיעורהמקביל בממוצעמדינות
ה OECD-(לוח .)7חלקהארישלהמנהליםבישראל עברוקורסאותוכנית להכשרתמנהלים
או קורס במנהל חינוכי (שיעורם דומה לשיעור המקביל בממוצע מדינות ה ,)OECD-ופחות
מהם השתתפו בתוכנית למנהיגות חינוכית (שיעורם נמוך בהשוואה לממוצע במדינות ה-
 .)OECDרק חלק מהם עשו כן לפני שהתמנו לתפקיד (שיעורם נמוך בהשוואה לממוצע
במדינות ה )OECD-(לוח  8ותרשים  .)8לצד זאת ,כמעט כל המנהלים השתתפו בשנה
שקדמהלעריכתהסקרלפחותבפעילותאחתלפיתוחמקצועי (לוח ,)45ובכללזהקורסים
במנהיגות ותוכניות הסמכה פורמליות ,ובעיקר בקהילות מקצועיות של מנהלים ,ימי עיון
והשתלמויותוקריאתספרותמקצועית.אםכך ,מנהליםמפציםעלמחסורבהכשרהייעודית
בתחומי ניהול ומנהיגות קודם כניסתם לתפקיד ,וזאת באמצעות השתתפות מוגברת
בתוכניותייעודיותובפיתוחמקצועילאחרכניסתםלתפקיד. 
אפיק נוסף לתמיכה במנהלים הוא השתתפות בפעילויות חניכה וליווי ,אם כחלק מקהילות
מקצועיות שלמנהלים ואםבאמצעותהדרכה שלעמיתיםמנוסים,שבהן חולקיםומשתפים
מידענצבר, ניסיון,הצלחותוהתמודדותעםאתגרים.השתתפותמנהליםבשתיפעילויותאלו
לפיתוחמקצועישכיחהיותרבישראלבהשוואהלממוצעמדינותהOECD-(תרשים .)42 
בישראל ,כמחצית מהמורים ומהמנהלים מציינים כי אין להם תמריץ להשתתף בפעילויות
לפיתוח מקצועי או כי פעילויות אלו מתנגשות בשעות העבודה שלהם ,ושיעור דומה מקרב
המוריםורבעמןהמנהלים ציינוגםשאיןלהםזמןלפעילויותלפיתוחמקצועי בשלמחויבויות
משפחתיות .שניים מהחסמים הללו – היעדר תמריצים והיעדר זמן בשל מחויבויות
משפחתיות – נפוצים יותר בישראל בהשוואה לממוצע מדינות ה ,OECD-הן בקרב מורים
(תרשים )39והןבקרבמנהלים(תרשים .)44 
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מורים בראשית דרכם
התקופה שבה מורים עושים את צעדיהם הראשונים במקצוע קריטית להמשך דרכם
ולהתמדה שלהם בהוראה .בתקופה זו הם גם נצרכים לתמיכה ולחיזוקים הן ברמה
המקצועית(אפקטיביותבהוראה,התמודדותעםאתגרים)והןברמההאישית(רווחה,שיעור
המוטיבציה).לאבכדיעזיבתהמקצועבשניםהראשונותלהוראההיאתופעהידועהונפוצה
במדינותמסוימות,ובכללןישראל .
במדינותרבותמוריםבראשיתדרכםמושמיםבמידהרבהיותרובמכווןלבתיספרמאתגרים
יותר מבחינת הרקע והרכב התלמידים ,אך אין הדבר כך בישראל (לוח  .)73ועם זאת גם
בישראל מוריםבראשיתדרכםנוטיםלגלותשביעותרצוןנמוכהיותרמעמיתיהםהוותיקים,
הןמבחינתהבחירהבמקצועוהןמבחינתהרצוןלעבורלביתספראחר(תרשים .)18 
פעילויות ליווי הן אחד האמצעים המרכזיים לתמיכה במורים בראשית דרכם (או במורים
חדשים בתפקיד/בבית הספר) .הנגישות של פעילויות ליווי רשמיות למורים בראשית דרכם
גבוהה בישראל בהשוואה לממוצע מדינות ה OECD-(לוח  ,)75וכך גם השתתפותם
בפעילויות אלו בשנתם הראשונה במקצוע (לוח  .)76מעניין לציין כי בהשוואה למדינות ה-
,OECDבישראלנפוצים יותרבפעילויות הליווי אמצעים המערבים אינטראקציות עם המנהל
אועםמוריםמנוסים(הדרכה,פגישות,ובעיקרהוראהבצוות)וכןהשתלמויות(פניםאלפנים
ובעיקר מקוונות) ,אך דווקא שיתוף פעולה עם מורים חדשים נפוץ פחות בישראל (תרשים
)72–שיתוףהיכוללהעניקתמיכהואמפתיהביןמוריםהחולקיםניסיוןדומהוקשייםדומים.
גם פעילויות הנחיה נפוצות יותר בישראל ,בהשוואה לממוצע מדינות ה ,OECD-ובעיקר
למוריםבראשיתדרכם(לוח  79ותרשים  .)74
אפיקנוסףלתמיכהבמוריםבראשיתדרכםהואשיתוףפעולהעםמוריםאחרים ,ובכללזה
קבלת משוב בונה .אומנם בישראל לא נמצא הבדל בין שיעורי המורים בראשית דרכם
שקיבלו משוב לבין המורים הוותיקים יותר ,אך נמצא כי הם נבדלים אלו מאלו במקורות
המידעשהמשוב נשעןעליהם(תרשים .)57כך,משובהמבוססעלצפייהבשיעורנפוץיותר
בקרב מורים בראשית דרכם ,ואילו משוב המבוסס על עדויות מהישגי תלמידים או הערכה
עצמית נפוץ יותר בקרב מורים ותיקים .חשוב אף יותר ,מורים בראשית דרכם ,אף יותר
ממוריםותיקים,מוצאיםכיהמשובשקיבלו היהבעלמשמעותעבורםוכיהייתה לוהשפעה
חיוביתעלההוראהשלהם(תרשים  .)58
לאחר שמּושתת ביקורת על היקף המשרה שמוחזק קבוע ,בישראל עומס ההוראה ועומס
העבודהבכללשלמוריםבראשיתדרכםדומיםלאלושלמוריםותיקים(ראותת-פרק.)16.2
לכאורה היקף שעות ההוראה השבועי של מורים בראשית דרכם קטן בהשוואה למורים
ותיקים(תרשים ,)71אךהדברנובעבעיקרמהעסקהבחלקיותמשרה .
נמצאו הבדלים בין מורים בראשית דרכם למורים ותיקים בהקשר של שתי פרקטיקות:
האחת ,למורים בראשית דרכם תחושת מסוגלות נמוכה יותר ביכולתם לסייע לתלמידים
לחשובחשיבה ביקורתית (תרשים  ,)26ומתוךכךגםשיעורנמוךיותרשלמוריםבראשית
דרכםמיישמיםבתדירותגבוההאתהפרקטיקה'מתןמשימותהמצריכותחשיבהביקורתית',
הנמנית עם פרקטיקות לקידום למידה משמעותית (ראו תת-פרק  ;)9.1השנייה נוגעת
להיבטים שונים של ניהול כיתה – החל מתחושת מסוגלות נמוכה יותר (תרשים  ,)26דרך
שימוש מוגבר בפרקטיקות לניהולכיתההנוגעותלריסון תלמידים(ראו תת-פרק  ,)9.1ועד
דיווחיםרביםיותרעלבעיותמשמעת(ראותת-פרק  ,)4.2וכןהקצאת זמןרביותרלניהול
כיתה ומועט יותר להוראה (ראו תת-פרק  4.2ולוח  .)61מקובל כי למורים בראשית דרכם
נדרשזמןרביותרלהיערךכראוילקראתהוראה,לתכנןולבנותמערכישיעור,וכדומה. 
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גיוס כוחות הוראה איכותיים ושימורם במערכת
אחד האתגרים המרכזיים הניצבים לפני מערכות חינוך הוא גיוס כוחות איכותיים להוראה,
בחירתמישישבידםהידעוהמיומנויותהנדרשותבמקצוע,ושימורםבמערכתלאורךזמןתוך
מתן הזדמנויות להתפתחות ולקידום מקצועי .בחינה של העדפת קריירה בתחום ההוראה
והשיקוליםבהחלטהלהיותמורהשופכיםאורעלגורמיהמשיכהלמקצוע. 
בישראל ,כ 60%-מן המורים ציינו כי הוראה הייתה העדפה הראשונה שלהם בבחירת
הקריירה,שיעורנמוךבמעטבהשוואהלממוצעמדינותה OECD-(לוח  .)18שיעורזהנמוך
יותר בקרב מורים בראשית דרכם בהשוואה למורים ותיקים (ראו תת-פרק  5.1העדפה
בבחירה בהוראה כקריירה).מוריםשהוראההיאהבחירההראשונהשלהם במקצוענוטים
להיות יותר שבעי רצון מעבודתם בהוראה ובעלי תחושת חוללות עצמית גבוהה יותר.
בישראל (תרשים  ,)15רובם המכריע של המורים ציינו שיקולים הנוגעים להגשמה עצמית
באמצעות שירות הציבור ותרומה לחברה כגורמים מכריעים בהחלטתם להיות מורים;
כשלושה רבעים מהם ציינו תנאי העסקה במקצוע (לוח זמנים ,ביטחון תעסוקתי) ,ורק
מחציתםציינומאפייניםכלכליים(הכנסה).הגורםהאחרוןנמוךיותרבקרבמוריםבבתיספר
דוברי עברית בהשוואה לבתי ספר דוברי ערבית .על פי רוב ,במדינות שבהן שיעור גבוה
מקרב המורים ציינו את מרכיבי השכר ותנאי העסקה כשיקולים מרכזיים בבחירה במקצוע,
המקצוע  זוכהלהערכהרבהבחברה,והןגםמדינותבעלותהישגיםגבוהיםיחסיתבמבחני
 .PISAמכאן שעידוד ההתמקצעות של העוסקים בהוראה – הן מבחינת תנאי קבלה ופיתוח
מקצועי והןמבחינתהתנאיםוהיחסהמוענקיםלהם מןהמערכת– עשוילתרוםגםלשיפור
הישגיהתלמידיםוגםלמיצובההוראהכמקצועיוקרתיומוערךבחברה.שיפורשכרהמורים
הואהגורםהזוכהלתעדוףהראשוןבמעלהבקרבמוריםבשנימגזריהשפה(תרשים .)69
ממצא זה איננו מפתיע לנוכח השיעור הנמוך יחסית של מורים ומנהלים בישראל שהביעו
שביעות רצון משכרם ומתנאי ההעסקה בכלל (מלבד שכר) ,וזאת בהשוואה לשיעורים
המקבילים בממוצע מדינות ה OECD-(תרשים  21ותרשים  .)22היבט זה מקבל משנה
חשיבות שכן שביעות הרצון מהשכר בישראל נמוכה בעיקר בקרב מורים בראשית דרכם,
בהשוואה למורים ותיקים יותר ,ופער זה ניכר ביתר שאת בקרב מורים בבתי ספר דוברי
עברית (לוח  .)29מעניין שבכל הנוגע לשביעות רצון מתנאי החוזה (מלבד שכר) ,שביעות
הרצון של  מורים בראשית דרכם בישראל דומה לזו של מורים ותיקים ואף גבוהה ממנה
במקצת.בהקשרשלשכרהמוריםחשובלצייןכישכרם בכיתותז'-ט'בישראלדומהלשכר
עמיתיהם במדינות ה .OECD-כאמור ,בשנים האחרונות חל שיפור ניכר בשכר המורים
בישראל ,בין היתר בשל רפורמות דוגמת "אופק חדש" ואחרות .עוד נמצאו במחקר טאליס
קשריםמורכביםביןהשיקוליםבהחלטה להצטרףלהוראה לביןייחוסחשיבותלשיפורשכר
המורים(ראותת-פרק ,15.2ובפרט'זרקורעלשיפורשכרהמורים') .
היבטיםאלושלגיוסכוחותהוראהושימורהאיכותייםשבהםבמערכתנעשיםחשוביםיותר
במערכותחינוךשישבהןשיעורגבוהבמיוחדשלמוריםמבוגרים.לדוגמה,בבתיספרדוברי
עברית שיעור המורים שגילם  50ויותר כפול משיעורם בבתי ספר דוברי ערבית (לוח ,)3
ואילו שיעור המנהלים שגילם  60ויותר כפולבבתי ספר דוברי ערבית משיעורם בבתי ספר
דוברי עברית (לוח  .)4בהקשר רחב יותר יש להביא בחשבון מאפיינים דמוגרפיים נוספים
כגון מגדר.נשיםוגבריםנבדלים הןבשיקוליםבבחירתהמקצוע,הןבייחוסחשיבותלשיפור
בשכרוהןבאפשרויותהקידוםלעמדותניהולביתספר,והדברניכרבישראל–גבריםמהווים
כרבע מן העוסקים בהוראה בכיתות ז'-ט' אך כמחצית מן המנהלים ,והפער ניכר במיוחד
בבתיספרדובריערבית(תרשים .)3 
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כאמור בפתח הדברים ,בישראל חלק הארי של המורים ייחסו חשיבות בינונית או רבה
לשיקוליםהנוגעיםלהגשמהעצמיתבאמצעותשירותהציבורולתרומהלחברה,והרבהפחות
מורים ייחסו חשיבות לשיקולים הנוגעים למאפיינים כלכליים ותנאי העסקה במקצוע ההוראה
(תרשים  .)15במחקר נמצא כי מי שהשיקולים הנוגעים לתרומה לחברה היו מרכיב מרכזי
בהחלטתם להיות מורים נטו יותר מעמיתיהם להשתתף בפעילויות לפיתוח מקצועי לאורך
הקריירהשלהם–מאפייןחיוניוהכרחילהיותהמורהלומדלאורךזמן. 

הוראה בכיתות הטרוגניות עם שונות ביכולות של תלמידים ובצורכיהם
המורים נדרשים להוראה בסביבות מגוונות ובכיתות הטרוגניות מבחינת הרכב התלמידים.
מחקר טאליסהבין-לאומישםדגשעלכיתותבעלותהרכבמגווןשלתלמידיםמבחינתרקע
תרבותי ולשוני (שפתי) ,וגם מתמקד בהיבטים של שונות ביכולות של התלמידים ,קרי
תלמידיםעםצרכיםמיוחדיםותלמידיםמחוננים .בלוח  87שבנספח מרוכזיםמספרמדדים
נבחריםהנוגעיםלהוראהבכיתותהטרוגניותמבחינתהיכולותוהצרכיםשלהתלמידים .
תלמידיםעםצרכיםמיוחדים:אומנםבישראל ,בהשוואהלממוצעבמדינותה,OECD-נרשמו
שיעורים גבוהיםיחסיתשלמוריםהמלמדיםבבתיספרעתיריתלמידיםעםצרכיםמיוחדים
(לוח ,14מבוססעלדיווחימנהלים),אךשיעוריהמוריםהמלמדיםבכיתותמרובותתלמידים
עם צרכיםמיוחדים דומיםלשיעוריםהמקבילים בממוצע מדינותה OECD-(לוח  ,87מבוסס
על דיווחי מורים) .'הוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים' הוא מהנושאים הנפוצים פחות
בפעילויות לפיתוח מקצועי בישראל ,וגם אחד משני נושאים בלבד שבהם שיעורים גבוהים
יותר של מורים בממוצע מדינות ה ,OECD-בהשוואה לישראל ,דיווחו על השתתפות
בפעילויות לפיתוח מקצועי (תרשים  .)36מאידך ,שיעור המורים בישראל שהביעו צורך רב
בפיתוח מקצועי בנושא זה הוא מהגבוהים ,גם בהשוואה לנושאים האחרים בישראל וגם
בהשוואהלממוצעמדינותה OECD-(תרשים .)38בשיעורזהגםנרשמהעלייהמובהקתבין
מחזוריהמחקר  - 2018לעומת  .2013שיעורים גבוהים יותר שלמנהליםבישראל מציינים
שמחסור במורים מיומנים בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים הוא חסם להוראה
איכותית(תרשים .)67 
הוראהבכיתההטרוגנית:הנושא'הוראהבכיתההטרוגנית',שלרובנתפסבהקשרשליכולות
קוגניטיביות של תלמידים ופחות מכך בהקשר של רקע וצרכים ,גם נפוץ יותר בהכשרות
מורים בישראל וגם המוכנות בו גבוהה יותר בישראל בהשוואה לממוצע מדינות הOECD-
(תרשים  .)36למעשה ,בנושא זה הפערים הגדולים ביותר הם לטובת מורים בישראל,
מבחינתהכללתהנושאבהכשרתמורים ומוכנותבנושא,בהשוואהלמוריםבממוצעמדינות
ה.OECD- 


טיפוח ההגשמה והסיפוק המקצועיים ככלי להגברת שביעות הרצון של מורים
אחדהממצאיםהחשוביםבמחקרטאליס 2018הואביסוסהקשרביןשביעותרצון(נמוכה)
לביןהסכנהשלנשירה,קריכוונותלעזוב אתהמקצוע.ב 44-מדינות ,ובהןישראל ,נמצאכי
ככל ששביעות הרצון של המורים גבוהה יותר ,כך פוחתים הסיכויים שבכוונתם לעזוב את
ההוראה.עלכןהגברהשל שביעותהרצוןשלהמוריםושלתחושתההגשמהוהסיפוקשהם
חווים בעבודתם היא גם מטרה בפני עצמה וגם ואמצעי של מערכות חינוך לשמר כוחות
הוראה איכותיים .ככלל ,רמת שביעות הרצון של המורים בישראל גבוהה ,בעיקר מהיבטים
הנוגעיםלעבודהבביתהספרומעטפחותמכךמהמקצועעצמו,ובשיעוריםהדומיםלממוצע
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מדינותהOECD-(תרשים .)16שביעותהרצוןשלהמנהליםגבוההאףיותר,ובדומהלמורים
בעיקר מהיבטים הנוגעים לעבודה בבית הספר ומעט פחות מכך מהמקצוע עצמו .בישראל
שיעורהמנהליםהמדווחיםעלשביעותרצוןגבוהמעטמהשיעורהמקבילבממוצעמדינותה-
OECD(תרשים  .)19
על כן יש טעם לעמוד על הגורמים הקשורים לשביעות רצון ותחושת סיפוק והגשמה אצל
מורים .במחקר נבחן הקשר בין מגוון גורמים ובין שביעות רצון ,והעיקריים שבהם מרוכזים
בלוח  93שבנספח.אפשרלסווגגורמיםאלולמספרמנופים(בראייהכוללניתהנשענתעל
הממצאיםשלכללהמדינותשהשתתפובמחקר)למעןהגברתשביעותרצונםשלהמורים :






בחירת מועמדים עם מוטיבציה פנימית חזקה שרואים בהוראה העדפה ראשונה
לקריירה,ובפרטקריירהארוכתטווח; 
מועמדיםבעליגישהשללומדלאורךהחייםהשואפיםלהתפתחולהתמקצע,אשרשמים
דגש על  השתתפות בפעילויות ליווי והנחיה (היבטים אלו אינם מובהקים בישראל)
ובפעילויותמשמעותיותשלפיתוחמקצועי; 
תנאי עבודה (הפחתת גורמי לחץ) ואקלים בית ספרי שתורמים לרווחת המורים ,וכן
הערכהמצדהחברהכלפיהמקצוע; 
החשיבותשלתחושתאמון,שיתוףוכבודהדדיביןמוריםוכןאוטונומיהכיתתית. 

חשוב להתחשב בהקשר הלאומי ובסדרי העדיפויות במדיניות ,וכן בעוצמת הקשר בין כל
מנוף לבין שביעות הרצון ,כפי שעולה ממצאי המחקר .חשוב גם לבחון את ההתאמה של
המנופיםלצרכיםשלקבוצותמוריםשונותהנבדלותזומזובמאפייניהן .

קידום תחושת ההגשמה והסיפוק המקצועיים באמצעות תחושת מסוגלות גבוהה
לא רק תחושת הרווחה של המורים חשובה לשם שימור המורים במקצוע ,אלא גם שיפור
תחושתההגשמהוהסיפוקשהםשואביםמןההוראה.ככלשהמניעיםהמרכזייםשלמורים
להצטרףלמקצוענוגעיםלתחושתהגשמהעצמיתבאמצעותשירותהציבור,לתרומהלחברה
והשפעהעלהתפתחותםשלילדים,עלמערכותחינוךלשאוףלקדםאתתחושתהמסוגלות
והחוללות העצמית של המורים .מורים המגלים תחושת מסוגלות גבוהה וביטחון ביכולות
ההוראה שלהם וביעילותה נוטים לגלות שביעות רצון גבוהה יותר ומחויבות רבה יותר
לעבודתם ומושפעים פחות משחיקה ,מה שמעיד על חשיבותה של תחושת המסוגלות
לרווחתהמורים. 
על כן יש טעם לעמוד על הגורמים הקשורים לתחושת המסוגלות והחוללות העצמית של
מורים .במחקר נבחן הקשר בין מגוון גורמים ובין תחושת מסוגלות ,והעיקריים שבהם
מרוכזים בלוח  94שבנספח .ראוי לציין כי יש דמיון רב בין הגורמים שנמצאו קשורים
לתחושתמסוגלות עצמית לבין הגורמים שנמצאו קשוריםלשביעות רצון(לוח  93בנספח),
וגם שני משתנים אלו נמצאו קשורים זה לזה ,קרי קשר חיובי בין שביעות רצון מסביבת
העבודההביתספריתומןהמקצועוביןתחושתמסוגלותעצמית.ועםזאתאפשרלסווגלצדם
מספרמנופיםנוספים(בראייה כוללניתהנשענתעלהממצאיםשלכללהמדינותשהשתתפו
במחקר)למעןהגברתתחושתהמסוגלותשלהמורים :



היבטים הנוגעים לתנאים של חוזה ההעסקה (היבטים אלו אינם מובהקים בישראל),
מבחינתהביטחוןהתעסוקתי(חוזהקבועאוזמני)והיקףהמשרה(מלאהאוחלקית);
האקליםהכיתתיהמשמעתי;
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ההשפעות של השתתפות בפעילויות לפיתוח מקצועי והתוכן של פעילויות אלו ,ובפרט
פעילויותשכללואתהתכניםהבאים:שֹונּות ביןתלמידיםבכיתה,ניהולכיתהוהתנהגות
תלמידים .

בישראלובמדינותרבותנמצאוגםקשריםעםמאפייניםכיתתיים –ככלשגבוה יותרשיעורם
שלתלמידיםתת-משיגיםמבחינהלימודיתבכיתה,כךתחושתהמסוגלותשלהמוריםנמוכה
יותר (קשר הפוך נמצא עם שיעורם של תלמידים מחוננים בכיתה) ,וכן עם מאפיינים של
המורה:ככלשהמורהותיקיותרכךתחושתהמסוגלותשלוגבוההיותר .
האמור בסעיף קודם ,העוסק בשביעות רצון ,בנוגע למנופים תקף גם בהקשר של קידום
תחושת המסוגלות .יש לתת את הדעת גם למנופים הנוגעים להשמת מורים מנוסים ובעלי
הכשרה מתאימה לכיתות מאתגרות מבחינת הרכב התלמידים והתנהגותם ,וכן להפניית
מוריםשנדרשיםלהתמודדעםכיתותמאתגרותלפעילויותמתאימותלפיתוחמקצועיותמיכה
בהם. 
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 .18נספחים
לוח  :88רשימת המדינות שהשתתפו במחקר טאליס
המדינות שהשתתפו במחקר
אוסטריה*
אוסטרליה*
איחודאמירויותערביות(אבודאביבלבדב)2013-
איטליה*
איסלנד*
אירלנד* 
אסטוניה*
ארגנטינה(בואנוסאיירסבלבד) 
ארצותהברית*
בולגריה
בלגיה*(פלמיתבלבדעד,2013גםצרפתיתב)2018-
ברזיל
בריטניה*(אנגליהבלבד) 
גאורגיה(הסקרהועברב2014-במקוםב )2013-
דנמרק* 
דרוםאפריקה 
דרוםקוריאה*
הולנד*
הונגריה*
וייטנאם 
טורקיה*
טאיוואן 
יפן*
ישראל*
לטביה*
ליטא*
מלזיה
מלטה
מקסיקו*
נורבגיה*
ניוזילנד*(הסקרהועברב2014-במקוםב )2013-
סין(שנגחאיבלבד,הסקרהועברב2014-במקוםב )2013-
סינגפור
סלובניה*
סלובקיה*
ספרד* 
סרביה
ערבהסעודית 
פולין*
פורטוגל*
פינלנד*
צ'ילה*
צ'כיה*
צרפת*
קולומביה* 
קזחסטן 
קנדה*(אלברטהבלבד)
קפריסין
קרואטיה
רומניה
רוסיה(הסקרהועברב2014-במקוםב )2013-
שבדיה*

(*לציוןמדינותהמשתייכותל )OECD-
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הערה : קולומביה הוזמנה להיות חברה ה OECD-( )25.05.2018ונכללה בממוצע מדינות ה OECD-המדווח
בדוח,עלאףשבעתהכנתולאהושלמוההליכיםלאשרורהצטרפותה. 
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לוח  :89ריכוז מדדים הנוגעים התנהגות תלמידים וניהול כיתה כמשקפים סביבה פדגוגית
דיווחימורים 
הנושא"התנהגות מוכנותבנושא הנושא"התנהגות צורךרבבפיתוח
מקצועיבנושא תחושתמסוגלות איבודזמןרב
תלמידיםוניהול "התנהגותתלמידים תלמידיםוניהול
"התנהגותתלמידים שלהמורהבריסון מהשיעורבשל
כיתה"נכלל
וניהולכיתה"עם
כיתה"נכלל
הפרעותבכיתה הפרעותתלמידים
וניהולכיתה"
בהכשרתמורים ההצטרפותלמקצוע בפיתוחהמקצועי
מדינה
27
88
17
36
21
54
אוסטריה
29
82
5
44
45
84
אוסטרליה
23
92
8
80
92
92
איחודהאמירויות
24
93
16
65
48
58
איטליה
41
88
19
37
28
58
איסלנד
26
87
4
45
56
87
אלברטה(קנדה)
27
86
3
47
68
94
אנגליה
17
81
17
59
44
79
אסטוניה
26
84
5
56
61
85
ארצותהברית
35
90
9
40
65
66
בואנוסאיירס(ארגנטינה)
32
85
22
57
46
50
בולגריה
42
85
10
40
37
73
בלגיה
41
93
8
46
43
77
בלגיהפלמית
50
91
19
64
83
75
ברזיל
7
86
21
84
80
80
גאורגיה
22
97
6
33
53
63
דנמרק
41
88
16
79
82
93
דרוםאפריקה
33
94
9
58
57
85
הולנד
23
93
13
59
81
76
הונגריה
12
94
68
94
95
99
וייטנאם
33
90
6
61
88
92
טורקיה
8
60
43
48
39
81
יפן
29
84
22
56
59
74
ישראל
21
86
20
66
67
81
לטביה
16
89
21
69
72
71
ליטא
35
83
11
46
49
83
מלטה
20
88
12
62
90
84
מקסיקו
25
79
11
52
50
74
נורבגיה
31
85
5
47
57
90
ניוזילנד
33
80
9
54
65
91
סינגפור
30
85
16
46
62
37
סלובניה
31
79
19
33
46
62
סלובקיה
45
79
14
48
35
40
ספרד
26
91
16
74
81
87
ערבהסעודית
43
98
18
42
47
62
פורטוגל
32
83
9
30
29
71
פינלנד
40
86
17
52
66
76
צ'ילה
18
83
17
45
30
54
צ'כיה
40
73
13
24
22
55
צרפת
22
98
21
70
77
84
קולומביה
39
82
28
76
56
66
קוריאה
10
75
21
83
84
88
קזחסטן
17
82
23
54
38
54
קרואטיה
18
90
17
61
82
85
רומניה
10
m
14
77
82
82
רוסיה
27
81
8
41
55
70
שבדיה
10
92
31
80
76
89
שנגחאי(סין)
ממוצעמדינותהOECD-
29
85
14
50
53
72
הערה:רקעבצבעתכלתאואפורלציוןמדינותבהןערךהמדדגבוהאונמוך,בהתאמה,מהממוצעבמדינותה .OECD-
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לוח  :90ריכוז מדדים הנוגעים לשימוש בתקשוב לצורכי הוראה ,פירוט המדינות שהשתתפו במחקר
דיווחימנהלים 
דיווחימורים 
מוכנותבנושא השתתפותבפיתוח צורךרבבפיתוח מאפשרלתלמידים מחסורבטכנולוגיה
הנושא"שימוש
מקצועיבנושא להשתמשבתקשוב דיגיטליתלהוראה
בתקשובלצורכי "שימושבתקשוב מקצועיבנושא
כחסםלהוראה
הוראה"נכלל לצורכיהוראה"עם "מיומנויותתקשוב "מיומנויותתקשוב כשהםמכינים
איכותית
עבודותבכיתה
לצורכיהוראה"
בהכשרתמורים הצטרפותלמקצוע לצורכיהוראה"
מדינה
18
33
15
46
20
40
אוסטריה
12
78
11
67
39
65
אוסטרליה
31
77
10
85
86
86
איחודהאמירויות
31
47
17
68
36
52
איטליה
5
54
21
63
26
46
איסלנד
12
66
8
56
42
71
אלברטה(קנדה)
15
41
5
40
51
75
אנגליה
12
46
19
74
30
54
אסטוניה
19
60
10
60
45
63
ארצותהברית
39
64
20
61
50
53
בואנוסאיירס(ארגנטינה)
26
44
23
63
50
58
בולגריה
29
29
18
40
28
51
בלגיה
16
38
9
45
34
56
בלגיהפלמית
59
42
27
52
64
64
ברזיל
29
53
33
67
47
45
גאורגיה
13
90
11
47
40
47
דנמרק
65
38
32
53
54
62
דרוםאפריקה
16
51
16
61
29
49
הולנד
36
48
20
69
66
51
הונגריה
82
43
55
93
80
97
וייטנאם
22
67
7
61
71
74
טורקיה
34
18
39
53
28
60
יפן
40
52
29
69
47
58
ישראל
41
48
23
77
48
55
לטביה
30
62
24
69
57
45
ליטא
6
48
14
48
49
70
מלטה
44
69
16
64
80
77
מקסיקו
11
m
22
58
36
46
נורבגיה
18
80
14
73
34
59
ניוזילנד
2
43
14
75
60
88
סינגפור
4
37
8
59
67
53
סלובניה
25
47
17
60
45
62
סלובקיה
21
51
15
68
36
38
ספרד
61
49
28
76
72
73
ערבהסעודית
55
57
12
47
40
47
פורטוגל
20
51
19
74
21
56
פינלנד
13
63
17
51
67
77
צ'ילה
24
35
13
41
28
45
צ'כיה
30
36
23
50
29
51
צרפת
64
71
34
78
59
75
קולומביה
24
30
21
61
48
59
קוריאה
45
66
30
90
69
75
קזחסטן
25
46
26
73
36
47
קרואטיה
50
56
21
52
70
70
רומניה
32
69
15
75
72
69
רוסיה
10
63
22
67
37
37
שבדיה
10
24
30
77
63
79
שנגחאי(סין)
ממוצעמדינותהOECD-
25
53
18
60
43
56
הערה:רקעבצבעתכלתאואפורלציוןמדינותבהןערךהמדדגבוהאונמוך,בהתאמה,מהממוצעבמדינותה .OECD-
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לוח  :91ריכוז מדדים הנוגעים להכשרה ופיתוח מקצועי
דיווחימנהלים 

דיווחימורים 
מנהליםשלא
מורים
מוריםשנושאי מוריםשלא מוריםבראשית
השתתפו
השתתפו
מנהליםשלא מנהליםשהשתתפו
שהשתתפו
דרכםשמונה
הליבה  -ידע
השתתפו
בלפחותפעילות
בלפחותפעילות בתוכניות
להם
תכני,פדגוגיה, בפעילויותליווי,
אחתלפיתוח
בקורסאו
הכשרה
אחתלפיתוח
ודרכיהוראה  -רשמיותאולא מנחה/חונך
מקצועיבשנה
תוכנית
ייעודיות
נכללובתוכנית רשמיות,בבית בביתהספר מקצועיבשנה
שקדמהלהעברת
למנהיגות
למנהליםאו
שקדמה
הנוכחיבו
הספרהנוכחי
הכשרתם
הסקר
חינוכית
להעברתהסקר למנהלחינוכי
ממדים
בומלמדים
/השכלתם
מדינה
w
w
100
99
11
77
87
אוסטריה
30
31
100
99
37
28
82
אוסטרליה
4
6
99
98
43
32
85
איחודהאמירויות
34
13
100
93
5
75
64
איטליה
16
25
98
96
18
66
65
איסלנד
29
32
99
99
25
55
80
אלברטה(קנדה)
38
23
99
97
37
23
86
אנגליה
8
4
100
98
17
69
81
אסטוניה
4
13
100
98
39
39
84
ארצותהברית
34
21
99
92
6
76
82
בואנוסאיירס(ארגנטינה)
29
14
100
96
18
62
90
בולגריה
17
10
99
94
25
57
80
בלגיה
24
17
100
97
40
52
86
בלגיהפלמית
17
13
94
87
33
61
83
ברזיל
3
5
99
94
15
85
81
גאורגיה
11
26
98
92
15
63
88
דנמרק
6
10
96
91
50
31
81
דרוםאפריקה
12
5
100
98
41
35
88
הולנד
3
5
100
95
27
70
86
הונגריה
0
0
100
96
30
55
99
וייטנאם
23
32
96
94
15
76
76
טורקיה
5
2
99
89
40
81
82
יפן
31
11
99
96
47
59
79
ישראל
7
11
100
99
16
56
85
לטביה
33
36
100
99
9
79
82
ליטא
7
17
100
91
23
50
82
מלטה
10
13
99
89
17
60
80
מקסיקו
14
15
99
94
18
65
75
נורבגיה
21
18
100
98
56
26
89
ניוזילנד
3
5
100
98
54
15
89
סינגפור
7
7
100
98
5
48
83
סלובניה
16
5
99
92
22
40
77
סלובקיה
26
15
100
92
10
74
48
ספרד
18
22
95
86
19
63
72
ערבהסעודית
23
13
98
88
14
60
75
פורטוגל
17
0
99
93
10
43
87
פינלנד
12
14
99
87
7
66
84
צ'ילה
37
5
100
97
26
43
62
צ'כיה
m
3
94
83
17
83
66
צרפת
12
15
96
91
22
46
84
קולומביה
2
1
99
98
16
74
90
קוריאה
18
8
100
98
59
33
85
קזחסטן
48
58
100
98
13
45
84
קרואטיה
9
2
97
89
22
63
91
רומניה
11
4
100
98
27
65
90
רוסיה
19
6
100
95
17
70
85
שבדיה
1
1
100
99
67
50
89
שנגחאי(סין)
13
ממוצעמדינותהOECD-
99
17
94
22
58
79
הערה:רקעבצבעתכלתאואפורלציוןמדינותבהןערךהמדדגבוהאונמוך,בהתאמה,מהממוצעבמדינותה .OECD-
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לוח  :92ריכוז מדדים הנוגעים להוראה בכיתה הטרוגנית מבחינת יכולות תלמידים וצרכיהם

מדינה 
אוסטריה
אוסטרליה
איחודהאמירויות
איטליה
איסלנד
אלברטה(קנדה)
אנגליה
אסטוניה
ארצותהברית
בואנוסאיירס(ארגנטינה)
בולגריה
בלגיה
בלגיהפלמית
ברזיל
גאורגיה
דנמרק
דרוםאפריקה
הולנד
הונגריה
וייטנאם
טורקיה
יפן
ישראל
לטביה
ליטא
מלטה
מקסיקו
נורבגיה
ניוזילנד
סינגפור
סלובניה
סלובקיה
ספרד
ערבהסעודית
פורטוגל
פינלנד
צ'ילה
צ'כיה
צרפת
קולומביה
קוריאה
קזחסטן
קרואטיה
רומניה
רוסיה
שבדיה
שנגחאי(סין)
ממוצעמדינותהOECD-

דיווחימורים 
הנושא"הוראה צורךרבבפיתוח
שיעורהמורים
מקצועיבנושא
לתלמידיםעם
מוכנותבנושא
המלמדיםבכיתות הנושא"הוראה
"הוראה
בהןיותרמ10%- בכיתההטרוגנית" "הוראהבכיתה צרכיםמיוחדים"
לתלמידיםעם
נכללבפיתוח
הטרוגנית"עם
תלמידיםעםצרכים נכללבפיתוח
^
מקצועישלמורים הצטרפותלמקצוע מקצועישלמורים צרכיםמיוחדים"
מיוחדים
16
23
27
52
23
12
58
38
74
29
18
69
88
87
16
15
74
37
57
37
17
30
26
55
40
11
47
44
77
32
6
57
69
90
41
26
57
24
51
14
9
56
56
81
51
36
23
51
57
3
27
39
37
42
8
18
35
37
66
52
13
38
41
70
53
58
40
71
73
11
22
51
39
35
4
19
29
45
67
33
39
34
67
76
29
12
42
27
44
46
22
45
76
71
21
26
50
72
88
7
16
52
65
66
11
46
56
26
64
21
25
33
59
73
27
20
50
42
50
9
21
53
52
45
11
20
31
36
64
23
53
28
72
71
8
18
31
25
60
35
15
32
49
83
17
20
35
54
79
19
23
54
57
46
31
26
37
36
57
22
28
37
28
35
19
29
26
70
77
9
27
30
39
45
19
12
30
35
73
26
38
55
68
76
55
15
53
18
34
24
34
30
25
49
40
55
42
54
70
9
13
25
50
64
6
14
32
67
76
5
36
67
28
47
10
35
33
77
80
12
15
55
72
73
5
18
46
61
73
40
25
46
69
80
8
22
43
44
62
27

דיווחימנהלים 
מחסורבמורים
המיומניםבעבודה
עםילדיםעםצרכים
מיוחדיםכחסם
להוראהאיכותית
14
18
42
48
13
14
23
47
28
18
18
56
39
60
14
33
53
21
35
58
37
44
41
26
20
29
34
18
24
17
28
30
25
52
48
15
27
30
70
68
20
17
25
45
11
30
20
32

הערה:רקעבצבעתכלתאואפורלציוןמדינותבהןערךהמדדגבוהאונמוך,בהתאמה,מהממוצעבמדינותה .OECD-
^נתוןזהמבוססעלדיווחימוריםעלשיעורתלמידיםבכיתהבהמלמדיםושונהמהמוצגבלוח  14אשרמבוססעלדיווחימנהלים
לגבישיעורתלמידיםעםצרכיםמיוחדיםבביתהספר .

191

לוח  :93ריכוז הקשרים בין מנבאים שונים במחקר ובין שביעות רצון המורים
להשתתפות
פעילויותליווי
הוראההיא
ההעדפה השתתפות בביה"סכללו בפעילותלפיתוח מקצוע
הראשונה בפעילויות הוראהשיתופית מקצועיהייתה ההוראה
השפעהחיובית מוערך
לבחירה ליוויבביה"ס עםמורים
4
3
2
2
1
בחברה
עלההוראה
מנוסים
הנוכחי
כקריירה
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
+
+
+
+
+
צרפת
+
+
+
+
+
קולומביה
+
+
+
+
+
קוריאה
+
+
+
+
+
קזחסטן
+
+
+
+
+
קרואטיה
+
+
+
+
רומניה
+
+
+
+
m
רוסיה
+
+
+
+
+
שבדיה
+
+
+
+
+
שנגחאי(סין) 
+
+
+
+
+
ממוצע מדינות הOECD-
47
45
29
37
44
סה"כקשרחיובי 
0
0
0
0
0
סה"כקשרשלילי 

מדדרווחה
בעבודה(חוויית מדד
לחץ,השפעה שיתוף
עלבריאות,וזמן פעולה
5
4
לחייםאישיים) מקצועי
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
m
+
+
+
+
+
+
+
+
+
45
0
0
48

מדד
קבלת אוטונומיה
בכיתת
משוב
4
5
יעד
משמעותי
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
47
47
0
0

+לציוןקשרחיובי,-לציוןקשרשלילי,וריבועריקלציוןהעדרקשרמובהק.m–לציוןנתוןחסר .

192

1

 -ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים(מגדר,ותקבמקצוע)ותחושתמסוגלותעצמית .

2

-ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים(מגדר,ותקבמקצוע) .

3

 -ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים(מגדר,ותקבמקצוע,היקףמשרה)ומאפייניהכיתה .

4

-ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים(מגדר,ותקבמק צוע,גיל,היקףמשרה)ומאפייניהכיתה .

5

 ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים(מגדר,ותקבמקצוע,גיל,היקףמשרה)תרבותשיתופיתביתספריתומידתהאמוןביןמורים .
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לוח  :94ריכוז הקשרים בין מנבאים שונים במחקר ובין תחושת מסוגלות וחוללות עצמית של המורים

מדינה
אוסטריה
אוסטרליה
איחודהאמירויות
איטליה
איסלנד
אלברטה(קנדה)
אנגליה
אסטוניה
ארצותהברית
בואנוסאיירס(ארגנטינה)
בולגריה
בלגיה
בלגיהפלמית
בלגיהצרפתית
ברזיל
גאורגיה
דנמרק
דרוםאפריקה
הולנד
הונגריה
וייטנאם
טורקיה
יפן
ישראל
לטביה
ליטא
מלטה
מקסיקו
נורבגיה
ניוזילנד
סינגפור
סלובניה
סלובקיה
ספרד
ערבהסעודית
פורטוגל
פינלנד
צ'ילה
צ'כיה
צרפת
קולומביה
קוריאה
קזחסטן
קרואטיה
רומניה
רוסיה
שבדיה 
שנגחאי(סין)
ממוצע מדינות הOECD-
סה"כקשרחיובי 
סה"כקשרשלילי 

מאפיין
להשתתפות
השתתפות פעילויותליווי
כיתתי:
מאפיין חלקםשל מדד בפעילויות בביה"סכללו בפעילותלפיתוח
הוראהשיתופית מקצועיהייתה
ליווי
מורה: תלמידים אקלים
השפעהחיובית
עםמורים
ותק תת-משיגים משמעתי בביה"ס
3
4
4
3
2
1
עלההוראה 
מנוסים
הנוכחי
בכיתה
בהוראה אקדמית
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
m
+
+
c
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
m
m
m
m
m
m
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
33
35
25
0
1
29
0
0
0
45
24
0

מדדרווחה
מדד
בעבודה(חוויית מדד
לחץ,השפעה שיתוף אוטונומיה
עלבריאות,וזמן פעולה בכיתת
6
6
5
יעד
לחייםאישיים) מקצועי
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
m
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
m
m
m
+
+
+
+
+
+
47
46
0
0
0
42

+לציוןקשרחיובי,-לציוןקשרשלילי,וריבועריקלציוןהעדרקשרמובהק.m–לציוןנתוןחסר .
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1

-ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבק רהעלמשתנירקעשלהמורים(מגדר,היקףמשרה)ומאפייניהכיתה .

2

 -ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים(ותקבהוראה,היקףמשרה)ומאפייניהכיתה .

3

-ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבה הושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים(מגדר,ותקבהוראה,היקףמשרה)ומאפייניהכיתה .

4

 -ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים(מגדר,ותקבמקצוע) .

5

-ממצאיםשלרגרסיהליניאריתבההושתהבקרהעלמשתנירקעשלהמורים(מגדר,ותקבמקצוע,גיל,היקףמשרה)ומאפייניהכיתה .

6

 ממצאיםשלרגרסיה ליניאריתבההושתה בקרהעלמשתני רקעשלהמורים(מגדר ,ותקבמקצוע,גיל,היקףמשרה)תרבותשיתופיתביתספריתומידתהאמוןביןמורים .
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