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   הקדמה. 1

 שהמרכיב המרכזי והמשפיע ביותר על ןת בדעתוהספרות החינוכית הכללית והמחקרית כאחד מאוחד

 ;Woessman, 2007; Ferguson, 1991 ( תוצאות פעילותה של כל מערכת חינוך הוא איכות המורים שלה

Brewer,1997; Hanushek, 1996; Murnane, 1983 Sanders, Rivers, 1996;( . כמו כן יש הסכמה

רחבה שתפקיד המורה כיום הרבה יותר מורכב ומציב דרישות רבות יותר מאשר בעבר בהתייחסות 

סיבה לכך הם השינויים ה). OECD 2005( וההורים הספר-בית, הכיתה, לעבודתו ברמת התלמיד הבודד

במערכת , הרבים שחלו באוכלוסיות התלמידים שכוללת כיום תלמידים שלא נכללו בחינוך הרגיל בעבר

ובכמות הידע הרבה , הערכים החברתית הדורשת התייחסות שוויונית לתלמידים ברמות יכולת שונות

שא כוח האדם בהוראה שהוא אלה הן  פחות או יותר ההסכמות היחידות בנו. שצריך להקנות לתלמידים

מורה "בולטים במיוחד חילוקי הדעות באשר להגדרה מהו . נושא כה מרכזי לתפקודה של  מערכת החינוך

מה הסיבות להצטרפות אנשים למוסדות , מה המשתנים המשפיעים ביותר על איכותו של המורה, 1"טוב

ורמים  להצטרפות ראשונית למסגרות ומה הם הג, מה הן  דרכי ההכשרה היעילות ביותר, להכשרת מורים

  . או נשירה מהוראה/והסיבות להתמדה ו,  הוראה מיד לאחר תום הלימודים במוסדות להכשרת מורים

הנאספים בשיטתיות ומפורסמים בצורה , המבוסס על תשתית ידע ונתונים עדכניים, מידע אמין וזמין

כוח האדם תחזוקה וניהול של , הקמהלבנושאים אלה ובנושאים אחרים הנוגעים , אחראית ומבוקרת

אחד . הוא חיוני למופקדים על הפעלתה השוטפת ועל תכנון קווי התפתחותה העתידיים, בהוראה

מפורטת ועדכנית של כלים , כוללת, המרכיבים העיקריים בתשתית ידע כזאת היא מערכת שוטפת

ונות בתחומים החשובים של להעריך ולפקח על ההתפתחויות הש, שיאפשרו לקובעי המדיניות לעקוב

  .ים סטטיסטיים הם אחד הכלים החשובים במערכת זאתאינדיקטור. המערכות עליהן הם מופקדים

ים הסטטיסטיים הנהוגים בעולם ובישראל למעקב אחרי מכלול אינדיקטורסקירה זאת תוקדש לתיאור ה

המעולים ופליטה של המורים שמירה על המורים , קידום מקצועי, קליטה, הכשרה, לגיוס הנושאים הנוגע

הסקירה גם תתייחס לסוגיות השונות הכרוכות בגיבושם והפעלתם  של . שאינם עונים על ציפיות המערכת

  2.המשמשים שני צרכים השונים זה מזה, יםאינדיקטורתתמקד בעיקר בו, ים אלהאינדיקטור

 כוח האדם המגויס תאיכולהערכת ) בין אם בצדק ובין אם לאו(ים  המשמשים כיום אינדיקטור  .א

 בעקבותיה -כאן נתמקד  .הלימודיים והחינוכיים והמצוי בהוראה מתוך היבט של השפעתו על ההישגים

למרות שאפשר לחשוב על תחומים ,  באיכות כפי שהיא מתבטאת בהישגים בלימודים- GOE 2007של 

,  פעולה עם מורים אחריםשיתוף, יצירת אווירה לימודית חיובית בבית ספר, אחרים כגון מניעת נשירה

 משום שזאת הן אנו נעשה זאת . 'הדרכת מורים צעירים וכד, תרומה לבית הספר בהעלאת רעיונות חדשים

כפי שהיא מתבטאת בהישגים ידע ה העברת , שבסופו של דבר,משוםבעולם והן הגישה המקובלת היום 

אך גם הוא כבד משקל הוא , ובגורם אולי פחות חש . היא המשימה העיקרית של המורים, בלימודים

 .'ותק וכד, זמינות הנתונים שנתפסים בדרך כלל כאינדיקטורים של איכות כגון השכלה

                                                             
יעילות "ו" איכות הוראה" "איכות המורה"יש בעצם להבחין בין " איכות כוח אדם בהוראה"כאשר דנים ב 1

ואילו , ת בעבודההשני לתהליכים וטכניקו, הראשון  מתייחס בעיקר לתעודות ותכונות של המורה". ההוראה
בייחוד בין השניים הראשונים , קשר זה אינו הכרחי, אם כי אנו מניחים שיש קשר בין שלושתם. השלישי לתוצאות

  . לשלישי
לדוגמא . לעיתים אותם אינדיקטורים משמשים את שתי המטרות ולעיתים לכל מטרה אינדיקטורים משלה 2

, וגם את היעד של קביעת מדיניות שכר" איכות המורים "אינדיקטור של השכלה משרת גם את היעד של איתור
ואילו " יעד האיכות"לעומת זאת אינדיקטור של זהות המוסד להכשרת מורים משמש בעיקר את . וקידום

   .לאינדיקטור של שיא הוותק לצורך שכר משמש בעיקר את היעד השני
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, גיוס מועמדים להוראה: ים המשמשים לניהול מערכת כוח האדם על שלל היבטיהאינדיקטור  .ב

ת מועמדים הוצאו, פיתוח מקצועי,  לפני כניסתם לעבודה ובמהלך שירותםהכשרת המועמדים להוראה

 את סוגיית הביקוש ים הבוחניםאינדיקטורמקום מיוחד יוקדש ל. או שחוקים/ומורים בלתי ראויים ו

בחלק זה של העבודה נייחד מקום לזיהוי הגורמים  ).עודף או מחסור(וההיצע למורים ובתוצאותיהם 

 –  ובלשון אחרת,התמדה ונטישה של המקצוע,  המשפיעים על הצטרפות למקצוע ההוראה,האקסטרינזיים

ותנאים , תנאי עבודה שאינם באים לידי ביטוי בסולמות השכר, שכר (תנאי העבודה והשכר של המוריםל

  . )פרופסיונאליים

חיפוש תחת הכותרת  .ים במערכות חינוך הוא גדול מאדאינדיקטורהיקף הספרות העוסקת ב

Educational Indicators באתר Google  צמצום החיפוש לפרסומים ;זכורים מיליון א3.5 העלה כמעט 

 ,Google Scholarוצמצום נוסף לחיפוש דומה באתר ,  מיליון אזכורים2בשפה האנגלית בלבד העלה 

חיפוש באתרים עבריים העלה תוצאות צנועות .  אלף פרסומים350-המכסה פרסומים אקדמיים העלה כ

בארץ עדיין התחום בהחלט ,  רחב היקף דבר המרמז על כך שבעוד שבעולם הטיפול בנושא זה הוא,בהרבה

 למציאות ים שנמצאו כמועילים בספרות הבינלאומיתאינדיקטורשעיקרה התאמת , בשל לעבודה רבה

  . ספציפיים לתנאים המיוחדים של ישראל יםאינדיקטורוגיבוש , הישראלית

במיוחד בתחום כוח ו, ים חינוכייםאינדיקטורוכמעט היחיד העוסק בארץ בנושא של גיבוש , הגוף העיקרי

המפרסמת כל שנה נתונים חשובים בשנתון , האדם בהוראה הוא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 גם משרד החינוך נהג לפרסם מדי שנה נתונים 3.ושורה של פרסומים מיוחדים בנושא, הסטטיסטי לישראל

 הםאך ,  בהוראהים בתחום כוח האדםאינדיקטור שניתן להגדירם כ,"החינוך בראי המספרים"בפרסום 

כאשר אלה מצידם ניזונים במידה רבה  (על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התבססו רובם ככולם

 כגון אגף מוסדות חינוך ,ידי גורמים שונים במשרד החינוך- הנאספים על מנתונים אדמיניסטרטיביים

   .)'החשבות והגזברויות האוספות נתוני מורים וכו, האוסף נתוני תלמידים

 מעבר לגופים המטפלים באיסוף הרשמי השוטף של נתונים –באירופה פועלים מספר גופים שונים 

 4. המאפשרים השוואות בינלאומיות,יםאינדיקטורשמטרתם פיתוח  –סטטיסטיים חינוכיים בכל מדינה 

. Education at Glance –המפרסם את הפרסום המרכזי בתחום , OECDהגוף העיקרי העוסק בכך הוא 

ים חינוכיים ומספק אינדיקטורלשורה ארוכה של  ,מאז שנות התשעים, רסום זה מתייחס מדי שנהפ

קונצנזוס  מערכת נתונים זאת משקפת. ים בתחומי חינוך שוניםאינדיקטורמערכת עשירה ומעודכנת של 

. ה בינלאומיתייברא  כיצד למדוד את המצב של מערכות החינוך הלאומיות,בין אנשי המקצוע רחב

, ונצנזוס זה הוא פריו של תהליך ממושך של הידברות במסגרת וועדות שונות וכינוסים מקצועיים רביםק

  . שנציגי ישראל שותפים לו

                                                             
חוץ לארץ המפרסמים מחקרים ונתונים בנושא מובן מאליו שיש גופים מחקריים ומוסדיים רבים הן בארץ והן ב 3

. אולם רק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים כאלה מדי שנה באורח שוטף. של כוח אדם בהוראה
כמו . ואינם יוצרים כמעט מערכות נתונים  משלהם, יתירה מזאת הגופים האחרים נסמכים לרוב על פרסומי הלשכה

הרי שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מרכזת , מחקרים בהיקף מצומצם ואקראיכן בשעה שגופים אחרים עורכים 
או מספר שנים בצורה המאפשרת , נתונים כלל מערכתיים או של מדגמים רחבי היקף החוזרים על עצמם מדי שנה

 .עריכת סדרות עתיות
, טיסטיקה בישראל כלל מקבילים ללשכה המרכזית לסט-בדרך, בכל הארצות המפותחות קיימים גופים מקומיים 4

המפתחים , או גופים ייעודיים לסטטיסטיקה חינוכית, הממונים על איסוף הנתונים הסטטיסטיים באותן המדינות
 .המשמשים את קובעי המדיניות באותן הארצות, אינדיקטורים  בתחום החינוך
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מספקים אינפורמציה על המשאבים האנושיים והכספיים המושקעים , EAG-הכלולים בים אינדיקטורה

ים החינוכיים אינדיקטורה. קעה בחינוךועל התמורה להש, כיצד פועלות מערכות החינוך וההוראה, בחינוך

מחולקים לקבוצות בהתאם ו,  המבחינה בין הגורמים הפועלים בתוך המערכת,מוצגים במסגרת מארגנת

של  הפרסום  מזהה שלוש קטגוריות עיקריות, ולבסוף. פעולתם של גורמים אלהלהתייחסותם לתוצאות 

, ות של צדק ופערים חברתיים בתוך המערכתשאל, איכות תפוקות של המערכת: בעיות מדיניות חינוך

  .)Education at glance 2006(  ובאיזה מידה המשאבים המושקעים במערכת יכולים לענות על צרכיה

 INES ) International Indicators of Education פרויקט1988-ב הוקם יםאינדיקטורלהכנת ה

Systems( , סגרת הפרויקט פועלות ארבע קבוצות משנהבמ.  מדינות ובהן ישראל25בו משתתפות מעל ,

לאחרונה הוקם צוות משימה מיוחד .  בנושא כוח האדם בהוראה, בין השאר,כאשר אחת מהן מתמקדת

.  שמטרתו פיתוח אסטרטגיה לאיסוף אינפורמציה על הוראה ולמידה בארצות החברותINES,במסגרת 

אי העבודה של המורים ומסגרות ושיטות פעולתו הראשונה של הצוות הייתה עריכת סקר מקיף על תנ

  .עבודתם

גוף זה . Eurydice  - The information network on education in Europeהגוף האירופי השני הוא 

 המשותפת לארצות השוק המשותף ולשלוש מדינות נוספות ,מגדיר את עצמו כרשת מוסדית אירופית

 גוף זה. השוואה על מערכות החינוך באירופה-ן וברהפצה של מידע אמילו, מעקבל, לאיסוף, באירופה

חשובים בתחום  פרסם  סדרה בת חמישה  פרסומיםהוא ו, מתחזק מאגר נתונים רחב בנושאי חינוך שונים

הכשרה ב החל  ,המשווים בין כשלושים מדינות ועוסקים במגוון רחב של נושאים, כוח האדם בהוראה

. רך תנאי העבודה וכלה במעמד המקצוע מול מקצועות אחריםד, עבור בביקוש והיצע למורים, להוראה

 שהתבססה במידה מכרעת על נתונים שסופקו ,במסגרת זאת פורסמה גם מונוגרפיה על המצב בישראל

  . 5ידי הגורמים האחראים לנושא כוח האדם החינוכי בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-לחוקרת על

הלאומי   המרכז,ים חינוכייםאינדיקטורפתח המ, מרכזיממשלתי פדראלי גוף קיים ב "בארה

.  אמריקאייםים חינוכייםאינדיקטור המפרסם מדי שנה שורה של ,)NCES(לסטטיסטיקה חינוכית 

.  כשהוא מתמקד בהשוואה לשמונה המדינות המפותחות,ים בינלאומייםאינדיקטורהמרכז גם מפרסם 

שעיקר עיסוקם  ,)ראה רשימה חלקית בנספח א (ציבוריים ופרטיים, מדינתיים, בנוסף לכך יש גופים רבים

עבודתם  יכולה לשמש בסיס טוב , יםאינדיקטור עוסקים בפיתוח שאינםולמרות , כוח אדם בהוראה

  .ים כאלהאינדיקטורלפיתוח 

 ,TIMSS(ים חינוכיים הם המחקרים הבינלאומיים הגדולים אינדיקטורמקורות חשובים נוספים של 

PISA, PIRLS( , וכוללים גם הם נתונים חשובים על המורים, מדי כמה שניםבאופן שוטף הנערכים, 

ידי -מבחני טימס ופירלס מאורגנים על. המלמדים את המקצועות הכלולים באותם מבחנים בינלאומיים

מאורגן ומבוצע בידי  ואילו פיזה )IEA- International Education Association( גוף מחקרי בינלאומי

OECD .שביוזמתם , וארגון העבודה הבינלאומיאונסקו,  כגון הבנק העולמי,ך יש גופים נוספיםמעבר לכ 

, )Siniscalco 2002(פורסמה עבודה חשובה ומקיפה על הפרופיל הסטטיסטי של מקצוע ההוראה  בעולם 

פרט ללשכה המרכזית  ,בישראל .ים חינוכייםאינדיקטורפרסום של ב העוסקים בעיבוד ו,ואחרים

 כגון מרכז טאוב לחקר , המוציאים באופן שוטף פרסומים שנתיים,יש כמה מכוני מחקר, קהלסטטיסטי

                                                             
 ודוניצה שמידט סמדר יחד עם רות זוזובסקי' ופרופ, במסגרת פרויקט זה נכתבו גם מונוגרפיות על מדינות שונות 5

 ).2004, זוזובסקי(הכינו את החומר על ישראל , ובראשם מר דוד מעגן, עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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שאפשר לראות ,  והמועצה לשלום הילד,המרכז הארצי לבחינות והערכה,  אדווהמרכז, מדיניות חברתית

חות השנתיים של המוסד לביטוח לאומי "הדו. ים חינוכייםאינדיקטורבפרסומיהם התחלות של גיבוש 

לאחרונה הוקמה .  שמערכת החינוך יכולה להשתמש בהם,יםאינדיקטורק ישראל מכילים גם הם כמה ובנ

  . 6ים חינוכייםאינדיקטורשחלק מתפקידה לגבש , גם הרשות  הארצית למדידה והערכה

 המקובלים בארצות המפותחות ,יםאינדיקטורספרות לתאר את ההמטרתה של סקירת , כאמור לעיל

תוך מיקוד בסוגיית איכותו של  ,ינת היבטים שונים של מערכת כוח האדם בהוראהבח בתחום ,ובישראל

 ,במסגרת הדיון על ניהול כוח האדם החינוכי נתאר. ניהול כוח האדם החינוכי מאידךו, כוח אדם זה מחד

ופיתוח של כוח  הכשרה, הגורמים המשפיעים על גיוס גם את ,במגבלות המקום העומד לרשות סקירה זאת

  .בתחום זה נייחד פרק נפרד להצעות בסופה של הסקירהו.  הקיים מאידךהאדם

תיאור בבאיתור והסקירה עוסקת הנוכחית  שבהתאם להגדרת העבודה ,ולחזור ולהדגיש, חשוב להדגיש

,  העוסקים בכוח האדם בהוראה,ים השוניםאינדיקטורה  עיבודם ופרסומם של,תכניהם ודרכי איסופם

 בכל התחומים בהם הם , בהשוואת מצבה של מדינת ישראל למדינות האחרותאו ולא בסיכום הממצאים

לפיכך ייחדנו מאמץ רב לכלול את מירב . או של המחקרים והידע המצטבר עליו הם מסתמכים/עוסקים ו

, והסתפקנו באזכור מתומצת בלבד של ממצאי מחקרים,  המשמשים כיום גורמים שונים,יםאינדיקטורה

ים המשמשים אינדיקטור נתאר את ה, למשל,וכך. ים אלהאינדיקטורעליהם מצביעים וונים הכלליים יוהכ

על ו, ונעמוד על הקשיים המתודולוגיים שלהם, הישגי התלמידיםלבין  שבין איכות המורים ,לבחינת הקשר

 – למעט בקצרה ותוך הכללה –אך לא נדון , ים אלהאינדיקטורהיתרונות והחסרונות הנלווים לשימוש ב

 שביססו את התיאוריות החינוכיות והפדגוגיות העומדות בבסיס ,המחקרים השונים איבממצ

  .העבודה הנוכחיתבהיקפה בהרבה מ החורגתדיון שהיה מחייב עבודה , ים אלהאינדיקטור

מחקרים עדכניים . הם המרכיב המרכזי והעיקרי עליו בנויה כל מערכת חינוך, כאמור לעיל, המורים

המתבטאת לרוב במספר שנות (בת הנגישות של כלל האוכלוסייה למערכות חינוך שהרח, מצביעים על כך

לאיכותו . תרבותי וכלכלי של כל חברה, היא צעד ראשון בלבד לקידום חברתי) הלימוד הממוצע לתלמיד

ולעיתים אף רבה יותר מאשר לעצם ההשתתפות בתהליך , של החינוך המוענק לתלמיד יש השפעה רבה

ואיכותו של החינוך המוענק לתלמיד נקבעת , ) Hanushek at al, 2006; Woessman, 2007(החינוכי 

הנוגעים לכוח אדם , יםאינדיקטורלפיכך ל. ידי איכות כוח האדם במערכת החינוך- במידה מכרעת על

ים אינדיקטוריש חשיבות מרכזית בכל מערכת , במערכת החינוך ולקשרים שבין אפיוניו השונים לאיכותו

  . חינוכיים

: כוח האדם בהוראה זוכה לדיון נרחב בספרות המקצועית ולהלן נחלק את תוכנו לשני פרקי משנה

ים המציגים את תמונת המצב של איכות כוח האדם בהוראה ובו נכללים אינדיקטורהראשון מתמקד ב

שיות תכונות אי, גיל, ותק,  השכלה–על איכות המורים , בצורה זאת או אחרת, האינדיקטורים המעידים

 –הנוגעים לניהול כוח אדם בהוראה , יםאינדיקטורהפרק השני יעסוק ב). 2להלן פרק (וכדומה , שונות

ים הנוגעים לשווי אינדיקטור תוך מיקוד תשומת הלב ל–קידום פרופסיונאלי ופרישה , הכשרה, גיוס

ההיצע ובעיקר והקדשת תשומת לב מיוחדת לגורמים המשפיעים על , המשקל שבין ביקוש והיצע למורים

  ). 3להלן פרק (תנאי עבודה ושכר 

                                                             
העומדת בראש הרשות הארצית למדידה , בין החוקרים שעסקו בנושא זה בישראל נזכיר בשלב זה את מיכל בלר 6

הלשכה המרכזית , כמו כן  עובדים בכירים ממשרד החינוך. הילדר אשר בן אריה מהמועצה לשלום "וד, והערכה
הם חברים פעילים בחלק ממוסדות הקהילה האירופית המפתחים ,  והמועצה להשכלה גבוהה, לסטטיסטיקה

  .אינדיקטורים בינלאומיים
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לפני ותוך , הדנים בגיוס מורים ובהכשרתם, יםאינדיקטורהיות שה, אמנם החלוקה מלאכותית במידת מה

שהחלוקה עשויה לסייע , נראה לנו, יחד עם זאת. לפחות בתוצאה, קשורים גם לאיכותם, כדי עבודה

  .7ים בנושא כוח האדם בהוראהאינדיקטורעות בבהבהרת שני המוקדים העיקריים של ההסתיי

כגון ידע , קיומה של תיאוריה חינוכית או סיבות אחרות( נציג את הרקע לשימוש בו אינדיקטורלגבי כל 

נציג את הממצאים המחקריים באשר לתיאוריה , )או סיבות אחרות, וניסיון מצטבר של העוסקים בתחום

הסוגיות הקשורות , דרכי איסוף הנתונים ועיבודם, נדיקטוראישהביאו לשימוש ב, או לסיבות האחרות

במידת האפשר גם נכלול . אינדיקטורושימושים אפשריים בנתונים שמספק ה, אינדיקטורבפרסום ה

  .8 לישראלאינדיקטורהתייחסות בכל 

  ואיכותושל כוח האדם בהוראה תיאור ובחינה. 2

 המשקפים יםאינדיקטורנבחין בין  ותוצאותיהקשר שבין אפיוני המורים לאיכות עבודתם הלבחינת 

  .   של המורים תכונות מולדותהמציגים את יםאינדיקטורלבין , תעודות והסמכותידי -על, נרכשיםהישגים 

  השכלה ) א

שעליו כמעט ברור מאליו ,  בהקניית ידע והשכלה לתלמידעיקרו עוסק המורה שב,בהיות ההוראה תהליך

והן במתודולוגיה ובכלים ,  הן בתחום הדיסציפלינארי אותו הוא מלמד,להיות בעל ידע רחב ומעמיק

 השכלת המורה היא .על מנת שיוכל לבצע את מלאכתו כהלכה, המשמשים בתהליך ההוראה והחינוך

רמת התעודות בו אפיונימדובר ב.  המשמש בכל דיון על כוח האדם בהוראה,הנפוץ ביותר אינדיקטורה

: יםעיקרי ה ממדיםשיחמבאמצעות ן להציג את ההשכלה של המורים להל. המסמיכות אותו להוראה

 בין אם בתחום הדיסציפלינה ובין אם בתחום ,תואר ראשון שני או שלישי(הרמה האקדמית של ההשכלה 

 תחום ההכשרה ;)או הסמכה אחרת, תעודת הוראה, תואר אקדמי( הרישוי טיב ואופי; )פדגוגי- הדידקטי

מכללה (זהות המוסד המעניק את התואר ו; ום ההוראה בפועל של המורהלתח באופן כללי ובהתייחס

  ).השתלמויות( הכשרה תוך כדי עבודה , )אוניברסיטה אחרת, אוניברסיטה יוקרתית, להכשרת מורים

   שיעור המורים בעלי תארים אקדמיים ורמתם. 1

וראה והן בדרכי בהתבסס על ההנחה הראשונית שהמורה צריך להיות בעל ידע הן בתחום הה. רקע

 ,היא אינדיקטור המצויה בבסיס השימוש ב,הרי שהנחת העבודה הגלויה והסמויה, ההוראה ובפדגוגיה

ובעקבות זאת גם קיבל הכרה ממוסד , שככל שהמורה הקדיש יותר זמן ומאמץ ללימוד תחומים אלה

וככל שרמת התואר . הכך הוא אמור להיות בעל יכולת רבה יותר כמור, בדמות תואר אקדמי מוכר, אקדמי

 לפיכך רוב המדינות המפותחות בעולם. גבוהה יותר כן גם איכות עבודתו של המורה תהיה גבוהה יותר

                                                             
, ל כוח האדםדהיינו בתחילה לדון בהיבטים הנוגעים לניהו. ייתכן שעל פניו סדר הדיון היה צריך להיות הפוך 7

מרכיב התלוי יותר בהחלטות של מועמדים להוראה והמורים מאשר הביקוש (ובעיקר בכל הקשור להיצע כוח האדם 
אולם היות שמוקד הדיון מופנה יותר לנושא איכות כוח , )לכוח אדם המותנה יותר במבנה ובהרכב הדמוגראפי

 .האדם בהוראה מאשר להיבטים של ביקוש והיצע הפכנו את הסדר
במיוחד לאור הדלילות היחסית של , הנוכחות הדומיננטית של הספרות המחקרית האמריקאית בולטת בסקירה 8

שהסקירה התייחסה לספרות בשפה  קיימת הטיה מכך, לגבי הספרות האמריקאית. הספרות המחקרית הישראלית
ב "אכן היקף המחקר בארהש, אך כמובן ייתכן. ואף הושפעה מן הספרות הנכללת באתרי האינטרנט, האנגלית

להערכתנו אין , באשר לדלילות המחקר הישראלי. בנושא זה מסביר את הנוכחות האמריקאית הגדולה בסקירה
ובנושאי הביקוש , על הקשרים שבין מאפייני מורים לאיכות ההוראה, ספק כי אכן העיסוק המחקרי בישראל

  .מצומצם בהיקפו, וההיצע לכוח אדם חינוכי
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הדבר בא לידי ביטוי בכך שרוב . משתמשות בזכאות לתואר אקדמי כקריטריון סף בכניסה להוראה

- בית הנלמדת ב,סוימתהמדינות מתנות כניסה להוראה בזכאות לתואר ראשון לפחות בדיסציפלינה מ

ומעניקות יתרונות בשכר  ,ובלימודים הקשורים לפדגוגיה ומתודולוגיה של ההוראה,  בו ילמד המורההספר

כאשר כאן הדבר רווח יותר , אר שניובחלק מהארצות הדרישה היא גם לת. לבעלי תארים גבוהים יותר

, ריטריונים לקביעת השכר הבסיסירמת התואר גם משמשת במדינות שונות כאחד הק. יסודי-בחינוך העל

וכל מורה המתקבל היום להוראה , דרישות אלה מקובלות גם בישראל. קידום בסולם השכרקריטריון לו

בוגרי בהם הכניסה להוראה מתאפשרת גם ללמעט במקרים מסוימים (נדרש להוכיח זכאות לתואר אקדמי 

במקרים של . ורישיון הוראה קבוע, )רדיבעיקר במגזר הח ,האשנתיים להכשרת עובדי הור-מוסדות תלת

שאינם עונים על דרישות אלה ובתנאי ,  מוריםלקבל לעבודה רוב המדינות נוהגות לאפשר מחסור במורים

   9.שישלימו את לימודיהם לקראת זכאות לתואר ורישיון הוראה במהלך תקופת זמן קצובה

 סוגיית הגדרת איכות ,אמור לעילכ. ממצאי המחקר בדבר הקשר בין השכלת המורים לבין איכותם

ולא נוכל להתייחס אליה בצורה מעמיקה , ומדידתה שנויה במחלוקת עמוקה עבודתם של המורים

על הבעייתיות של מדידת איכות המורים על פי הישגי התלמידים נעמוד ביתר . במסגרת עבודה זאת

המחקרים שנערכו בשנים , ככלל  הרי, אם נקדים את המאוחר. )להלן 8ראה סעיף (בסוף פרק זה הרחבה 

קשר , ספרית-והסביבה הבית  השפעת נתוני הרקע של התלמידיםי שלאחרי ניכו, האחרונות לא מצאו

 הרי שהוא ממוקד ,נמצאקשר כזה ש ובמידה ,הדוק בין רמת ההשכלה של המורים לבין הישגי תלמידיהם

הנושק  וריבקין לא מצאו השפעה   10.יסודי-על ההספר-ביתבתחום המתמטיקה בכיתות הגבוהות יותר ב

בישראל נמצא אמנם שיש קשר בין השכלת המורים לבין הישגי התלמידים  .תואר שני על ההישגים לש

) לאו דווקא משכילים יותר(" טובים יותר" שההסבר לכך הוא שמורים ,אך קרוב לוודאי, בבחינות הבגרות

אחד הממצאים המובהקים ). 2001 , שילד,לביא (ר המשרתים אוכלוסיות מבוססות יותספר-בתימגיעים ל

כאשר , הספר-בתישוויונית של מורים בין - הוא הפריסה הלא ב ובמדינות רבות באירופה"ביותר בארה

 הממוקמים באזורים מרוחקים או משרתים אוכלוסיות תלמידים חלשות מעסיקים לרוב מורים ספר-בתי

 כיתות המשרתות אוכלוסיות ספר-בתישאפילו בתוך אותם  ,נמצאלעיתים .  יותרבעלי רמת השכלה נמוכה

אפשר לנסות ולהסביר תופעה זאת .  יותרתלמידים חלשות מקבלות מורים בעלי רמת השכלה נמוכה

 ספר-בתימורים מעדיפים ללמד ב, מורים בעלי השכלה גבוהה יותר הם ותיקים יותר(באופנים שונים 

אך , )ומהכילים יותר גרים באזורים מבוססים יותר וכדהממוקמים קרוב למקום מגוריהם ומורים מש

-בתיאין הבדל באיוש שכמעט  ,בשונה ממה שנמצא במדינות אחרות, בישראל. העובדה בעינה עומדת

ועמיתיו רומנוב (ואם קיים הבדל כזה הרי שהוא מאד קטן ,  מבחינת רמת ההשכלה של המוריםהספר

 .11))בהכנהפרסום (

התואר  נתונים אודות ותנאי בסיסי לקבלה לעבודה ולקביעת השכרמהווה התואר . איסוף הנתונים

נתונים אלה כוללים . המאגרים האדמיניסטרטיביים של כוחות ההוראה האקדמי של המורה מצויים ברוב

זהות המוסד שהעניק גם נתונים על חלק מהמקרים  וב את רמת התואר האחרון לו זכאי המורהכלל-בדרך

במקרים יותר נדירים הם כוללים גם את ו, קייםבמידה שמסלול התמחות , ולתמועד קב, את התואר

                                                             
ות שלכאורה אף פעם אין מחסור במורים היא פרקטיקה זאת המאפשרת הורדת סטנדרטים בקבלת אחת הסיב 9

 מורים לעבודה 
 ייתכן כמובן שממצא זה סובל מהעובדה שרוב המחקרים בדקו הישגים או בתחום המתמטיקה או בתחום הבנת  10

ינטנסיביות אפשר כן למצוא ועל כן ייתכן שבתחומים אקדמיים ואחרים שלא נבדקו באותה רמה של א, הנקרא
 .השפעה של רמת התואר האקדמי

  אם כי יש הבדלים ברמת ההשכלה לפי מגזר וסוג פיקוח 11
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חלק מהנתונים . וכן ציוני הסיום, הציונים בבחינות הקבלה למוסדות האקדמיים שהעניקו את התואר

ב וורמת אמינותם לר,  המעסיקים ומשלמי משכורות המוריםידי-עלאותם מנינו נאספים באופן שוטף 

, שבינם לבין איכותו של המורה, כך מובן על פניו לכאורה- והקשר הכל, ל הנתונים הללוזמינותם ש. גבוהה

גורמים לכך שאין כמעט סטטיסטיקה של כוח אדם בהוראה שאינה מתייחסת לרמת ההשכלה הממוצעת 

את שיעור בעלי התארים המתארות ועל כן אין גם כל קושי לעבדו בסדרות סטטיסטיות  , של המורים

ובחינות , מקצוע הוראה, איזור גיאוגרפי, את התפלגותם לפי שלבי גיל, לל כוח האדם החינוכיהשונים בכ

גם בישראל מצויים בידינו נתונים שוטפים על התפלגות המורים לפי רמת . מיון נוספות רבות אחרות

 מהמקרים ובחלק, מגזר, מגדר, מחוזות, סוגי פיקוח, שלבי חינוך, ולפי קבוצות גיל התואר האחרון שלהם

הנתונים שבידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקורם בעיקר בקבצים  .גם לפי מקצועות ההוראה

מפקדים מו, המוסדות להכשרת מוריםמ, המוסדות להשכלה גבוההמ,  משרד החינוךידי-עלהמועברים לה 

  .שעורכת הלשכה באופן תקופתי

אם לא מתכוונים לרדת יותר מדי , נהלהביחסית קלים  הממצאים בדבר השכלת המורים .פרסום הנתונים

כשווה ,  מוסד המוסמך להעניק אותוידי-עלהניתן , מתייחסים לכל תואר אקדמיבעיקר כאשר ו, לעומקם

, בשנתון הסטטיסטי שנתי ומופיע בישראל הפרסום. ובתחום הנלמד  ללא התחשבות במוסד המעניק,ערך

  . ם מדי כמה שנים על מפקד מורים המתבססי,ובסדרת פרסומים מיוחדים בנושאי מורים

לתת למקבלי ההחלטות תמונה מהימנה יכולים על השכלת המורים נתונים ה .שימוש אפשרי בנתונים

, שלב חינוך:  השונים על כל אפיוניהםהספר-בתיבין , לפי רמת השכלתם ,באשר לפריסת המוריםועדכנית 

במדינות כאשר , אופייני לישראלזה נתון (וח סוג פיק, גיאוגראפי מחוז ואיזור, אקונומית-רמה סוציו

', מגזר וכו, ) לפי הגדרתם הדתיתספר- בתיל פרטיים לציבוריים או ספר-בתיאחרות נוהגים להבחין בין 

כגון מדיניות ההעדפה המתקנת (אינה עומדת בסתירה לתחומי מדיניות אחרים  והאם פריסה זאת

 - ואזורים המאוכלסים באוכלוסיות חלשות סוציוספר- תיבבמסגרתה יש עניין לכוון מורים טובים יותר ל

 ,.Lankford, Loeb, and Wycoff 2002 ,Ingersoll 1999 ,Mayer 2000 ( ) וכדומהאקונומית

Education Week 2007 ,Guarino, Santibañez Daley & Brewer 2004.  Figlio  2002  Mullens,,& 

Moore,. 2000.(   

היות , ם הבלתי מוסמכים יכולים לתת אינדיקציה באשר למצב של מחסור במוריםנתונים על שיעור המורי

או מורים מחליפים /ו, לעיתים הדרך להתמודד עם מחסור כזה היא הכנסת מורים בלתי מוסמכיםש

  .)Jacob 2007,OECD 2005(לכיתות 

את רמת העללחשיבות רבה שמייחסים בהנחה , את מקבלי ההחלטותתמונת מצב זאת יכולה לשרת 

בקביעת מדיניות של הפניה ותמריצים למורים באזורים בהם נמצא שיש מחסור  ההשכלה של המורים

 –נתונים גם מאפשרים למקבלי החלטות בדרגים נמוכים יותר ה. במורים בעלי השכלה אקדמית נאותה

 עליהם הם   לבחון את מצב כוח האדם במקומות- ואפילו הורים ספר-בתימנהלי , מנהלי מחלקות חינוך

 לאור –הבעיה מתעוררת . יחסית למקומות אחרים, או שאליהם הם שולחים את ילדיהם מופקדים

כאשר מנסים להקיש משיעור  -הממצאים בדבר הקשר החלש בין זכאות לתואר אקדמי להצלחה בהוראה 

 אחת .על רמתם ואיכותם של המורים וחלקם של בעלי התארים הגבוהים יותר המורים האקדמאים

הנחת היסוד שלעיל בדבר הזהות או הקשר ההדוק בין שיעור בעלי התואר  של ,הבלתי רצויותההשלכות 

היא השקעת מאמצים ותקציבים רבים באקדמיזציה של  ,האקדמי בין המורים לבין איכות הסגל החינוכי

 להגדלה כאשר כל הצעדים הללו מביאים, תמריצים למורים להשיג תארים גבוהים יותרבמתן ו המורים



9  
 

        025335878025335878025335878025335878 פקס  פקס  פקס  פקס 0000777777775343042534304253430425343042: : : :  טל טל טל טל90805908059080590805 מיקוד  מיקוד  מיקוד  מיקוד 1179117911791179ח ח ח ח ....מבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון ת
 EMAIL;  nachum03@gmail.com            0508-839600טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד 

 

והן באופן , )והזמן שהמורה מקדיש לכך, עלות הלימודים(פעמי - הן באורח חד,ניכרת של עלות ההוראה

לאיכות ההוראה  כל זאת ללא תרומה מוכחת, שוטף ובטווח הארוך כתוצאה מהעלייה בשכר המורה

   .ותוצאותיה

כאשר בולטת , וע ההוראהמדינת ישראל רואה בגאווה רבה את התהליך המואץ של האקדמיזציה של מקצ

 מתופעת הצמיחה , אין להתעלם,יחד עם זאת. במיוחד סגירת הפערים בתחום זה בין המגזר היהודי לערבי

כפי , ל"הכוונה כמובן לחלק מהשלוחות האקדמיות של מוסדות מחו(של מוסדות אקדמיים קיקיוניים 

שתועלתם ותרומתם , יבוי תאריםשהביאה לר, )שהדבר התברר בשורה של משפטים ופרסומים בעיתונות

 שכוח ,בהקשר זה אולי ראוי לציין כאן .לרמת הידע והתפקוד של המורים שזכו בהם מוטלת בספק

וקבע שעל , בסולם השכר) ובמיוחד ברמותיה הגבוהות יותר(המשימה הלאומי הפחית במשקל ההשכלה 

  12.ההשכלה הנדרשת לשם קידום להיות קשורה ישירות לעבודת המורה

     וההכשרה הפדגוגיתלפי טיב ואופי הרישוי המורים התפלגות. 2

 שהכשרה אקדמית בתחום דיסציפלינארי , זה היאאינדיקטורהנחת העבודה בבסיס איסוף נתונים ל. רקע

וכי על מנת להיכנס להוראה יש לקבל גם הכשרה בתחום הדידקטי , כלשהו כשלעצמה אינה מספקת

,LEVINE2006( רצוי עם התנסות מעשית, פדגוגי
אחת השאלות המרכזיות הנוגעות להכשרת מורים  .13) 

בחלק מהמדינות מקובל .  מה צריך להיות אופייה וטיבה של  הכשרה זאת והיכן היא צריכה להיעשות,היא

והכשרה פדגוגית לאחר , דהיינו השכלה כללית ובתחום דיסציפלינארי מסוים בתחילה(המודל ההמשכי 

– במדינות אחרות .)דהיינו לימודים כלליים ופדגוגיים באותו מוסד( המקביל ובחלק אחר המודל) מכן

ברוב המכריע של המדינות  ).Eurydice2005(מתקיימים שני המודלים במקביל  –למשל בישראל 

- עלובחלק מהמדינות הוראה בחינוך ה, המפותחות כניסה להוראה מחייבת לימודים אקדמיים מלאים

לרוב במוסדות האקדמיים הרגילים הדגש הוא על ההשכלה בתחום . ר שני מחייבת אפילו תואיסודי

ואילו ,  כאשר ההכשרה הפדגוגית וההתנסות המעשית בהוראה מקבלות דגש חלש יותר,הדיסציפלינה

במוסדות הייחודיים להכשרת מורים מושם דגש רב יותר הן על ההיבטים הפדגוגיים הדידקטיים והן על 

  . י ההכשרהההתנסות המעשית תוך כד

  ,במורים בתחומי ידע מסוימים –זמני או קבוע ,  אמיתי או מדומה–בעיקר כתוצאה ממחסור , לאחרונה

 המשרתים אוכלוסיות חלשות ספר-בתי בפריפריה או ספר-בתי(ה אובמקומות המקובלים כקשים להור

ות וכישורים רחב אך גם מתוך רצון למשוך להוראה מועמדים ממאגר יכול, )מבחינה סוציו אקונומית

שבמסגרתו מנסים , "מסלול אלטרנטיבי "–נפתח מסלול שלישי לרישוי מהיר ומואץ של מורים , יותר

, סיון חייהם ועבודתם מצדיק זאתיאו אנשים שנ, לגייס מועמדים שהם כבר בעלי תואר אקדמי מוכר

המתקבלים . סה להוראה לכני)ואף שנה, מספר שבועות או חודשים(תהליך מקוצר יותר ולהכשיר אותם ב

- בתימלגות תמורת התחייבות לעבוד מספר מועט של שנים בבלמסלולים אלה זוכים לעיתים בתמריצים ו

  התומכים במסלול זה טוענים שיש להגדיל את פוטנציאל המועמדים 14. בהם קיים קושי בגיוס מוריםספר

 לאחר ההתנסות המעשית של ושאת המיון הסופי עדיף לעשות, המוכשרים והטובים הפונים להוראה

כמו . מראש את ההצלחה של המועמד בעבודה ממילא כמעט ואין אפשרות לחזותשהיות , המורה בכיתה

                                                             
12
 ודיוני ועדת השכר'  ח כוח המשימה הלאומי עמ"ראה דו 
13
 מדינות דורשות ידע בתחום 47 מדינות דורשות בחינות של כישורים בסיסיים 37   2005-ב למשל  ב"בארה 

ות תואר ראשון בתחום  מדינות דורש33מעבר לכך ,  מדינות דורשות ידע בתחום הפדגוגיה25-ו, ההוראה 
  .הדיסציפלינה

  .מסלול כזה פתוח בפני אנשים שסיימו מסלול שירות קבע בצבא,  למשל, בישראל 14
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זוכה במהלך השנים הראשונות לכניסתו להוראה לתמיכה כן רצוי לעשות את המיון אחרי שהמורה החדש 

יש הרואים בחילוקי דעות  .ליווהקלות בדרישות של עומס ההוראה המוטל ע, רבה מצד מורים חונכים

לבין אלה הרואים בכך מקצוע , דעות בין אלה הרואים בהוראה פרופסיה נלמדתהאלה ביטוי לחילוקי 

כאשר היכולת המקצועית נרכשת תוך כדי , שההצלחה בו תלויה בעיקרה בכישורים אישיים מולדים

אנשי מוסדות להכשרת מורים מול (ם ויש הרואים בהם חילוקי דעות בין בעלי אינטרסים מנוגדי .עבודה

קיצור "גם בישראל יש מסלולים המאפשרים ). אנשי אוניברסיטאות כלליות ואדמיניסטרציה חינוכית

אך למיטב  .מהמסלול הנורמטיבייותר  המחייבים לימודים בהיקף מצומצם ,בכניסה להוראה" דרך

   . םידיעתנו לא נעשו עד כה מחקרים בדבר יעילות

 .רים בדבר הקשר שבין טיב ואופי התעודה המאפשרת כניסה להוראה להישגי התלמידיםממצאי המחק

כתוצאה מהתרחבות התופעה של פתיחת מסלולי הכשרה אלטרנטיביים נערכו גם מחקרים לא מעטים 

ויכוח הוא ער והממצאים אינם חד משמעיים וה. ב על איכות המורים בוגרי מסלולים אלה"בעיקר בארה

כאשר מצד אחד מצויים לרוב חוקרים במוסדות הנורמטיביים , לה לטונים גבוהיםולוהט ואף עו

לטענת . המכשירים מורים ומצד שני חוקרים המתמקדים בהיבטים של עלות תועלת בתחום החינוך

  .Darling–Hammond 2002 ,Goldhaber&Anthony 2007 ,Goldhaber- Forthcoming( הראשונים

Kane Rogoff& Steiger 2006( , מורים שקיבלו הכשרה מסודרת ומסורתית עולים בטיבם ובהישגי

לעומתם . תלמידיהם על מורים שנכנסו להוראה במסלולים אלטרנטיביים או ללא הכשרה פדגוגית כלל

 Abell Foundation,  Gordon &Kane 2006 ,Springer & Ballou  2001(אחרים מצביעים חוקרים 

ן השיגי תלמידים שלמדו אצל מורים שעבור הכשרה מסורתית לבין אלה  שאין הבדל בי,על כך  )2008

כאשר , בעיתות של מחסור במורים מעולים, ולפיכך .שלמדו אצל מורים שעברו הכשרה אלטרנטיבית

ממילא לא מוצאים קשר הדוק בין רמת התואר וההכשרה המוקדמת לבין איכות עבודתם של המורים 

מצמצמת את מאגר , בוגרי מסלולים מסורתיים של הכשרת מוריםהכניסה להוראה ל הגבלה ,בפועל

ככלל אפשר לומר . ועדיף ורצוי להקל יותר על הכניסה להוראה, המועמדים הפוטנציאליים להוראה

שהמחקרים מצביעים על כך שאין הבדל גדול בהישגים הלימודיים של תלמידי מורים שעברו הכשרה 

אך לשניהם יש בהחלט יתרון לגבי מי שלא עבר , ה מסורתיתאלטרנטיבית לעומת מורים שעברו הכשר

, בארץ למיטב ידיעתנו לא נערך מחקר בנושא זה. )ראה גם המחקר של אנדרסון בשוודיה (הכשרה כלל

  .וראוי היה שייעשה

ים המספקים את הנתונים אינדיקטוראלא הויכוח ואיננו מי צודק בעיסוקנו נושא היות ש. איסוף הנתונים

, שיון הוראהירהכשרה פדגוגית וקיום או העדר  – פשוט יחסית אינדיקטורבהרי שמדובר , אפלוגתלבעלי ה

הכשרה בין בעיקר נעשית ההבחנה . הנדרשת לקבלתוההכשרה או המספק את , זהות הגורם המעניק אותוו

כאות בישראל הנתונים בדבר ההכשרה הפדגוגית וז .והעדר הכשרה בכלל, הכשרה אלטרנטיבית, מסורתית

הלשכה המרכזית  ,מעבר לנתונים אלה . משרד החינוךידי-עללרישיון הוראה של המורים נאספים 

, והמוסדות להכשרת מורים, מקבלת גם קבצים של כל המוסדות להשכלה גבוההלסטטיסטיקה בישראל 

 ,רלאור האמור לעיל ברו. ואם הם מלמדים או לא, ועל כן מצויים בידה נתונים על בוגרי המוסדות

ואם המורים בעלי ההסמכה למדו במוסדות להשכלה גבוהה , הנתונים בדבר אפיוני המורים ללא הסמכהש

  .או במוסדות להכשרת מורים מצויים וזמינים לקובעי ההחלטות ולמי שמעוניין בהם

והאם הוא רכש ,  האם למורה יש רישיון להוראה,כאשר מתייחסים לשאלה הפשוטה. פרסום הנתונים

אין שום בעיה בהצגת , סד מוכר ומקובל להכשרת מורים או בדרך הכשרה אלטרנטיביתאותו במו
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אולם כאשר מתעורר הצורך לפרט יותר את הנתונים . הם פשוטים וברורים להבנההיות ש, הנתונים

הן , יות קשותמתעוררות בע, ועל טיב ומשך ההכשרה, ולהתבסס על דרוג של המוסדות מעניקי ההכשרה

האם הכשרה . כמות באשר לתכני ההכשרה הדרושים והן בגלל הקשיים באיסוף נתוניםבשל היעדר הס

במוסד ותיק וגדול להכשרת מורים בחינוך היסודי שוות ערך להכשרה בשלוחה של אוניברסיטה לא ידועה 

 לעומת תלמידי תואר ,מורים לעתיד במתמטיקה במוסד להכשרת מורים בתחום זה מה למדו? ל"מחו

לכאורה רצוי היה אולי לדרג את ?  שהחליטו להצטרף למסלול הכשרה מהיר להוראה,יקהראשון במתמט

,  כגון שיעורי ההצטרפות של הבוגרים להוראה,לקריטריונים שוניםמסגרות ההכשרה השונות בהתאם 

ישנות של הגדרת -אך כאן מתעוררות בעיות חדשות, שיעורי ההצלחה של בוגריהןהתמדה בהוראה ו

? שיעורי התמדה בעבודה של הבוגרים? הישגים לימודיים של התלמידים( של הבוגרים הצלחה בעבודה

  15.וכן של השוואת איכות הקבלה של המועמדים ללמוד במסגרות אלה, )?פנייה לעבודה במקומות קשים

שהשימוש , לאור נתוני המחקר לפחות בשלב זה, דאיוקרוב לו .אינדיקטורשימושים אפשריים ב

לא יוכל להצביע על איכות כוח האדם במערכת חינוכית מסוימת אך הוא בהחלט יכול   זהאינדיקטורב

 בוהשימוש  .ועל אכזבה ממערכת הכשרת המורים הקיימת, להעיד על מחסור קיים או משוער במורים

 כאשר הם נדרשים להחליט אם ראוי להשקיע במימון תכניות מיוחדות ,יכול לשמש את קובעי המדיניות

 אם וכאשר יש נתונים –הוא יכול ללמד , האם כדאי לסבסד תלמידים בתוכניות כאלה, וריםשל הכשרת מ

 לאיזה ציבורי מועמדים לפנות על מנת שיצטרפו –טובים על הפונים לתוכניות השונות להכשרת מורים 

ל  קישור לנתוני הצלחה בעבודה שידי-על כמו כן אפשר. ה זאתייומה ראוי להדגיש בפנ, לתוכניות אלה

לנסות ולקשר גם בין האפיונים השונים של מסלולי ההכשרה , עם כל הבעייתיות שלהם, המורים

  .ואפיוני פרחי ההוראה בתוכניות אלה, המקובלים והאלטרנטיביים לתכני ההכשרה

  כמקצוע עיקרי באוניברסיטהשנלמד מקצוע  יעור המורים המלמדש. 3

 שעל מנת ללמד נושא מסוים ,על פניו קשה לסתור אותה ש,הוראה מניחים הנחהבהעוסקים בחינוך ו. רקע

סיכויו להצליח בהוראת הנושא טובים , וככל שהוא בקיא יותרו  על המורה להיות בקיא ב– כל נושא –

מהנחה זאת הם גוזרים שלימודים אקדמיים בתחום ההוראה העיקרי מעניקים  בהמשך וכפועל יוצא. יותר

הוא האם יש או ,  חשוב לאיכות כוח האדם בהוראהאינדיקטור ועל כן ,יתרון חשוב למורים באותו התחום

על רקע זה אין זה מפליא שתשומת .  בדיסציפלינה אותה הוא מלמד– ורמתו –אין למורה תואר אקדמי 

  .   האם המורים המלמדים מקצוע מסוים למדו מקצוע זה בעת הכשרתם להוראה,לב רבה מופנית לסוגיה

 אותו למדולתיאור ההתאמה שבין המקצוע ב משתמשים בארבע הגדרות שונות "בארה. ממצאי מחקרים

מורים בעלי  :לבין המקצוע אותו הם מלמדים בפועל,  בהכשרתם האקדמית כמקצוע ראשיהמורים

מורים שהמקצוע העיקרי אותו למדו הוא התחום אותו הם מלמדים אך , בתחום הנלמד, הסמכה להוראה

מורים ללא , מורים בעלי הסמכה להוראה ללא תחום ספציפי, תחום הנלמדאינם בעלי הסמכה להוראה ב

 ששיעור ,המשותף לארצות רבות הוא, הממצא המדאיג. הסמכה להוראה או ללא לימודים בתחום הנלמד

 OECD(וממקום למקום , הוא גבוה מאד אך שונה ממקצוע למקצוע" מחוץ לתחום" המורים המלמד

                                                             
 Levinאך לדברי , ב קבעו כללים להכרה במוסדות להכשרת מורים"למרות האמור לעיל חלק מהמדינות בארה 15

 כללים אלה ממומשים בעיקר באופן תיאורטי והפיקוח הממשי על המוסדות להכשרת מורים לוקה מאד  2006
  .בחסר
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Policy Brief 2004  ,Ingersoll. 2003.(16  שקיים מתאם בין שיעור המורים המלמד,מעבר לכך נמצא  

 ספר-בתיכאשר הוא גבוה יותר ב, הספר-בתיאקונומית של תלמידי -  לבין הרמה הסוציו,"מחוץ לתחום"

ולאחרונה דווחו , נתונים דומים בנושא זה קיימים גם בישראל .המשרתים אוכלוסיות תלמידים חלשות

אחד  , מעבר לכך17.ועוררו הד ציבורי ניכר, ה המרכזית לסטטיסטיקה בכנסת חוקרי הלשכידי-על

הוא הממצא הקושר בין ההשכלה האקדמית  הבודדים הנוגעים בהשכלת המוריםהיציבים  הממצאים

ממצא זה נמצא במספר . בתחום הדיסציפלינה של מורים למתמטיקה להצלחת תלמידיהם במקצוע זה

 . יסודי-עלרק בחינוך המחקרים אך הוא תקף כמעט אך ו

אין הדבר כך לגבי , לרוב פשוט  הקריטריונים הקודמים איסוף הנתונים היהאם לגבי שני . איסוף הנתונים

בדבר המקצוע האקדמי הראשי אותו נתון ה, ראשית : סיבות עיקריות לפחותשלושיש לכך .  זהאינדיקטור

עיתים יש צורך במיזוג נתונים של המורים כך לפיול, הם לא תמיד מצוי בצורה זמינה בתיקילמדו המורים

בארצות גדולות , וכאשר מדובר על מספר רב של שנים לאחור, עם נתונים של המוסדות להשכלה גבוהה

ואולי אף גדול , קושי נוסף. הדבר יכול להיות מסובך ומורכב, בהן יש מאות ואף אלפי מוסדות אקדמיים

 .)בוודאי בחינוך היסודי(מינים לגבי המקצוע אותו מלמד המורה  שבמקרים רבים אין נתונים ז,הוא יותר

וקושי אחר הוא שחלק גדול מהמורים ובמקרים רבים , ספר-בתיבמספר   שחלק מהמורים מלמד,מה עוד

אחד ממפקדי  במסגרת –הדרך בה התמודדו עם נושא זה בישראל . יותר ממקצוע אחד מלמד, רוב המורים

עם המקצוע אותו הוא מלמד את מספר , הוי המקצוע אותו מלמד המורה זיידי-עלהייתה  –המורים 

ואם המורה מלמד מספר מקצועות ייתכן .  פיתרון זה הוא חלקי בלבד.השעות הרב ביותר מתוך משרתו

שיזהו את המקצוע עם המקצוע בו הוא מלמד את מספר השעות הרב ביותר וזה אפילו יהיה מקצוע אותו 

הכל המורה מלמד את רוב  זמנו מקצועות אחרים בהם לא קיבל הכשרה -אך בסך, הוא למד באוניברסיטה

  .אקדמית

יהיה גם קושי בפרסום הנתונים בצורה שתהיה , ברור שאם יש קושי באיסוף הנתונים. פרסום הנתונים

:  שם נאמר,"הארץ"דוגמא טובה לקושי בפרסום הנתונים היא הכתבה של אור קשתי ב. מובנת לציבור

עומד שיעור המורים , כך למשל. ים עולה כי קיימים פערים של ממש בין מגזרי החינוך השוניםמהנתונ"

 במערכת החינוך  אחוז69 לעומת  אחוז35במגזר הממלכתי על –ולא הוכשרו לכך  –המלמדים עברית 

במגזר הערבי בולט האחוז הגבוה יחסית של מורים .  החרדייםהספר- בתיב אחוז 83-דתית ו-הממלכתית

בהשוואה לנתונים המקבילים , ) בהתאמה, אחוז73- ו32(מלמדים חשבון ואנגלית שגם הוכשרו לכך ה

 שהביקוש הגדול להוראה במגזר הערבי ,אחד ההסברים לכך הוא. במגזרים האחרים בחינוך העברי

 האם לפי הנאמר כאן המצב במגזר הערבי .18". לשבץ מורים על פי התמחותםהספר-בתימאפשר למנהלי 

 מהמורים לעברית במגזר  אחוז90האם יכול להיות שכמעט ? ב יותר מאשר במגזר הממלכתי העבריטו

 ?וכמה בכלל מלמדים במגזר זה עברית? החרדי הם חסרי הכשרה להוראת עברית

                                                             
הספר - מכלל המורים בכל רמות בית12% 1999-2000המצביע על כך שבשנת הלימודים  OECD הפרסום של 16

ב החוקר הבולט " כיתה בארהאך הדבר שונה ממקצוע למקצוע ומדרגת כיתה לדרגת, מחוץ למקצוע "מלמדים 
  המתריע על ההיקפים הגדולים של המורים המלמדים מחוץ לתחום התמחותם הוא אינגרסול

חצי מהמורים לעברית לא הוכשרו , מלמדים חשבון, לומדים ללמד עברית 25.2.2008אור קשתי הארץ מיום   17
  . לאנגלית28%- מהמורים לחשבון ו44%וכך גם , ללמד את המקצוע

  
  ם ש 18
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 לשמש כקנה מידה עשוי אינדיקטורה, אם וכאשר הנתונים קיימים. אינדיקטורשימושים אפשריים ב

מעקב , רכי השוואהווניתן לעשות בו שימוש לצ, אדם במערכת חינוך ספציפיתלרמתו ואיכותו של כוח ה

  .ובקרה

   במוסדות אקדמיים יוקרתיים ךשיעור המורים שהוסמ. 4

 שהרמה האינטלקטואלית והאקדמית של המורים היא ,קובעת אינדיקטורהנחת העבודה לשימוש ב. רקע

ן מורים שלמדו במוסדות יוקרתיים יותר יהיו ועל כ, מרכיב חיוני ומרכזי בקביעת איכותו של המורה

יש  ,למשל, ב"במדינה כמו ארה. מורים טובים יותר ממורים שלמדו במוסדות יוקרתיים פחות כלל-בדרך

 החתך ידי-עללרוב  לעיתים במחלוקת נקבע השנוי, דירוג זה. נהוג גם לדרג לפי רמתםאותם , אלפי מוסדות

 – במיוחד למוסדות היוקרתיים ביותר –הקריטריונים לקבלה כאשר , קבלת התלמידיםהדרישות לשל 

ככל שרמת  19.אך כוללים מרכיבים נוספים, מבוססים במידה רבה על ההישגים הלימודיים בתיכון

 Arthur Levine  2006.(20 (התלמידים שמתקבלים למוסד גבוהה יותר כן דירוגו של המוסד גבוה יותר

לי יוקרה גבוהה יותר לא רק רמת התלמידים טובה יותר כי אם גם  במוסדות בע,כלל- בדרך,יחד עם זאת

טובה שהם מעניקים ועל כן יש סיכוי שהכשרה , תכניות הלימודים תובעניות יותר, רמת הסגל גבוהה יותר

 בין –בייחוד  בארץ  –אפשר גם להבחין  , מעבר לדרוג היוקרה האקדמי Quality Counts 2006)(.21 יותר

כאשר לרוב המוסדות להכשרת מורים קולטים תלמידים , לבין מוסדות להכשרת מוריםמוסדות כלליים 

  . מחתך הישגי נמוך יותר

רבים שבדקו לא ידוע לנו על מחקרים , למרות שעל פניו הנחת העבודה היא סבירה ביותר. ממצאי המחקר

 קל ,ם תלמידיהםעטובות האם מורים שקיבלו את הכשרתם במוסדות יוקרתיים מגיעים לתוצאות יותר 

אינדיקציה לגבי נושא זה אפשר למצוא במחקר שנעשה בישראל  .וחומר על ממצא שיש לגביו הסכמה

 ובו נמצא שבין המורים שהצליחו יותר להעלות יסודי- עלבנושא התמריצים הכספיים למורים בחינוך ה

תה עדיפות מסוימת את הישגי תלמידיהם בבחינות הבגרות וגם זכו לתמורה כספית בשל כך נמצא היי

 זה אינדיקטוריש להבחין בין ). 2002, לביא ושילד(למורים שלמדו במוסדות אקדמיים יוקרתיים יותר 

של תלמידים הישגים לימודיים קשר בין  הבודקים באופן ישיר ,ים בהם נדון בהמשךאינדיקטורל

ה שהמורה למד במוסד זה  שכאן אנו מסתפקים בעצם העובד,ההבדל הוא בכך.  של המוריםואינטליגנציה

  . או לגורמים האחרים המשפיעים על הקבלה, או אחר ולא מתייחסים לציונים במבחני קבלה

כשהם ,  הקודםאינדיקטוריי האיסוף של ה זה דומים לקשאינדיקטורקשיי האיסוף של  .איסוף הנתונים

 האם מה שחשוב הוא ,להנשאלת השא,  מעבר לכך. הקושי להעריך רמה ויוקרה של מוסדידי-עלמועצמים 

או  אפילו של תכנית מסוימת  או שמא דווקא היוקרה של פקולטה ספציפית, יוקרתו הכללית של המוסד

 אינדיקטורההמוסד ויוקרתו היא בדיוק מה שו הכללית של  שזהות,התשובה לכך היא כמובן. בפקולטה

  .הניתנת באותו המוסד, כשרההלא הוא איכות הה, סמל ואיתות למשהו אותו קשה למדוד, לסמןאמור 

                                                             
לגבי חלק מהמוסדות והפקולטות נוהגים למדוד את יוקרתם גם על פי  יכולת היקלטותם של הבוגרים בשוק  19

 .ויכולת השתכרותם לאורך מסלול חייהם הפרופסיונאליים, שכרם ההתחלתי עם סיום לימודיהם, העבודה
המעניקים , ספר לחינוך-בבתיב למשל יש למעלה מאלף מוסדות אקדמיים המכשירים מורים ואנשי חינוך "בארה 20

יותר מכל תחום אקדמי ,  מבעלי התואר השלישי15%ו,  מבעלי התואר השני25%,  מכלל בעלי התואר הראשון12%
  . אחר

ולהערכתו גם איכותם , לוין קובע שרוב המורים לומדים במוסדות פחות יוקרתיים וטובים השכלתם על כן פחותה 21
ב הדורשות "הוא גם מביא נתונים על כך שיש היום מדינות רבות בארה. כים יותרנמוכה יותר והישגי תלמידיהם נמו

אך הפיקוח וההערכה הם מאד , לכאורה דווח על תוצאות ההכשרה של המוסדות להכשרת מורים בתחומיהן
   .חלקיים
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ובו זיהוי של קשרים בין מקום ההכשרה של מורים   זה אינדיקטורלפרסום הציבורי של  .פרסום הנתונים

 כל עוד אין – או אזור ספר-ביתההישגים הלימודיים באותו   מסוים או באזור מסוים עםספר-ביתב

 שרוב , למשל,אם יתברר .ליות קשותיכולות להיות השלכות שלי, הוכחות של ממש לתקפותו המדעית

הדבר יכול , )2006 ,כפי שעולה מעבודתו של ארתור לוין(המורים לומדים במוסדות בעלי יוקרה נמוכה 

על הפניה של  מועמדים פוטנציאליים ברמה להשפיע לרעה ו, יוקרתו הציבורית של מקצוע ההוראהלפגוע ב

ועל , פיע לרעה על פנייה למוסדות להכשרת מורים פרסום נתונים כאלה יכול גם להש.גבוהה למקצוע

ריבוי " זכות"נכונותם של מורים שלמדו במוסדות אקדמיים יוקרתיים ללמד במקומות שהתפרסמו ב

  .מורים שקיבלו את הכשרתם במוסדות בעלי יוקרה נמוכה יותר

 אינדיקטורבשתואר כאשר דנו דומה לשימוש   זהאינדיקטורבהשימוש . אפשרויות השימוש בנתונים

אפשר ללמוד גם מהשימוש הנעשה על שימוש אפשרי מצד המוסדות המכשירים את המורים  .הקודם

 הפקולטות השונות למשפטים ידי-על, בפרסום תוצאות הבחינות של לשכת רואי החשבון ועורכי הדין

  .וראיית חשבון

  היקף השתלמויות המורים תוך כדי עבודה ורמתן  . 5

בעל ובדומה לכל , וע לכל שמורה אינו יכול להסתפק בידע שרכש לפני כניסתו לעבודהכיום ברור ויד. רקע

 שלהיקף ,ההנחה היא. הוא צריך להמשיך ולהשתלם לאורך כל תקופת עבודתו מקצוע חפשי אחר

קורסים   חלק גדול מהמורים עובר,אי לכך .ורמתן יש השפעה על טיב עבודתו ההשתלמויות של המורה

ובשאר היא אחד התנאים , באירופה ההשתלמות היא חובה  מדינות15-ב. העבודהלך והשתלמויות במה

. המגוון וההיקף של קורסים אלה הוא גדול מאד .)Eurydice2005 (לשיפורים בשכר והתקדמות בעבודה

בולטים במיוחד קורסים והשתלמויות המיועדים להעניק למורים תעודות הסמכה כמורים בעלי כישורים 

במסגרת קורסים אלה נדרשים המורים .  לרמות שכר גבוהות יותרות ובהתאם לכך זכא, תרגבוהים יו

  22.להוכיח בקיאות בתחום הידע שלהם ובתחומים פדגוגיים שונים

בדומה לשאר הנחות העבודה הנוגעות להשכלת המורים גם הנחת עבודה זאת נתונה . ממצאי מחקר

המחייבת  עמידה , ב"יכוח בדבר התכנית בארהווהבולט במיוחד . ויכוח לוהט בתקופה האחרונהבו

 ומזכה את המורה בתואר של מורה בבחינות חיצוניות האמורות לבטא את יכולתו המקצועית של המורה

 ,שיש הוכחות לכך יםסבור יםדחוקרים אח .)NBPT National Board Certification(ברמה גבוהה יותר 

לעומת זאת חוקרים אחרים מסתייגים , אות יותר טובותמשיגים תוצ שמורים העומדים במבחנים אלה

 Cavalluzzo, 2004)., Goldhaber,& Anthony 2004, Wang at al מתוצאות אלה בנימוקים שונים

2003 Rotherham..2005
 

Vandevoort,., Amrein-Beardsley, & Berliner, 2004 
 

( .  

. מנהליות מעודדות את השתלמויות המוריםשתי החלטות , פרט לצורך המקצועי הברור והטבעי, בארץ

וההחלטה , יתספר-ביתההחלטה שהתקבלה בעקבות שביתת המורים הקודמת בדבר מיסוד ההשתלמות ה

תרמו ללא ספק  שתי החלטות אלה.  למורים המשתלמים" גמולי השתלמות"להעניק תוספות שכר בדמות 

ב ידיעתנו לא נערך מחקר רציני שבדק את למיט. יחה גדולה של עשרות ומאות קורסים והשתלמויותלפר

, ב"והממצאים של המיצ, בהישגים הלימודייםלבין שיפור  הגידול במספר ההשתלמויות קשר בין ה

                                                             
שגם ב הן באנגליה וקרוב לוודאי "השתלמויות כאלה המעניקות את התארים המבוקשים מתקיימות הן בארה 22

והתגמול בשכר עבור ההשתלמות , בישראל אין בשלב זה הבחנה בין סוג השתלמות זה או אחר. בארצות אחרות
המליץ גם שהמעבר , יחד עם זאת כוח המשימה הלאומי שהמליץ על בניית סולם שכר חדש. נקבע בהתאם לאורכה

 .ם הנוגעים ישירות לעבודת המורהמדרגה לדרגה יהיה מותנה בכמה תנאים וביניהם השתלמות בתחומים ספציפיי
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בחינות הבגרות והישגי התלמידים הישראלים במבחנים הבינלאומיים מותירים מקום לספק בדבר 

 .היעילות של השתלמויות אלה

לדוגמא (בארצות מסוימות . השתלמויות של המורים מורכב  ומסובךהמעקב אחרי ה. איסוף הנתונים

מהוות חלק מהדרישות להכרה רשמית  ההשתלמויות )סינגפורבקוריאה וב, יפןב, אנגליהב, ב"בארה

 שחלק גדול ,בארץ הדבר מסתייע במקצת בעובדה 23.בהיותו של המורה כבעל מקצוע ברמה גבוהה יותר

 יחולו שאם וכאשר ,להניח שראפ. בגמול השתלמות הנכלל במשכורתםמההשתלמויות מזכות את המורים 

וייכללו בו מרכיבים נוספים של כישורים וידע , שינויים מהותיים במבנה סולם השכר של המורים

 גם אז יהיה די .מאגרי הנתונים בתחום זה יהיו יותר אמינים ומדויקים, הדורשים הכשרה תוך כדי עבודה

  . ורמתן, נושאיהן, בהיקפן, שוואות בין סוגי ההשתלמויות השונות מאד זו מזוקשה לערוך עיבודים וה

דוגמא לקושי זה היא .  בגלל הקושי באיסוף נתונים טובים גם הפרסום נתקל בקושי רב.פרסום הנתונים

בסידור פרחים "הדעה המקובלת על חלק מהציבור שהשתלמויות המורים עוסקות לעיתים קרובות 

  .ולהיפך הן רק תורמות להגדלת העלות, תורמות דבר ליעילות עבודתםואינן " ומקרמה

,  זה קשה למדיאינדיקטורבמציאות הישראלית איסוף הנתונים לעיבודו של  .תוניםאפשרויות השימוש בנ

, וההסתמכות על האישור של משרד החינוך כגורם מוסמך המאשר את רמתה והיקפה של ההשתלמות היא

 זה כמצביע על איכות המערכת אינדיקטור יעילותו ושמישותו של לפיכך. קת למדימפוקפ, לפחות בשלב זה

ועל , יכול להצביע על מקורות לגידול בעלויות של המערכת אינדיקטוריחד עם זאת ה. נמוכה למדי

 אם ההשתלמויות – זה אינדיקטורהשימוש ביחד עם זאת . ההעדפות של המורים בתחום ההשתלמויות

בעבודתם של  . לנקודות החולשה והעוצמה של המערכתיכול לתת לכך ביטוי -אמיתיים עונות על צרכים 

 מבוססים לבין ספר-בתילא נמצאו הבדלים של ממש בהשתלמויות מורים מ) בהכנה(רומנוב ועמיתיו 

  .  המשרתים אוכלוסיות תלמידים חלשות מבחינה סוציו אקונומיתספר-בתיהשתלמויות של מורים מ

   ותק בעבודה) ב

כוח  לבחינתלהצגת וים אינדיקטורהרווח במיוחד בין ה, מקובל כאינדיקטור הבאהוותק בעבודה . רקע

 אין מדינה בעולם המערבי בה הוותק אינו מהווה מרכיב מרכזי ובסיסי בקביעת שכר .האדם בהוראה

אפשר ב " מעלות השכר בארה אחוז17- מעריכים שאשר, את בלו ופודגורסקי אומנסקי מצטטת. המורה

 להערכתנו בישראל עלות זאת גבוהה בהרבה ומתקרבת). Umansky 2007(לייחס לתשלום עבור וותק 

לנכונות הממונים על החינוך להשקיע כל כך הרבה סיבה ה 24. מעלות השכר אחוז30-40לשיעור של בין 

טבר של כמבטא בצורה הקרובה ביותר את הניסיון המצ הוותק נתפס , מצד אחד.כפולה בתגמול הוותק

 הצמדת שכר ,מצד שני .כאשר זה מצידו נחשב כגורם מרכזי ביכולתו של המורה להצליח בעבודתו, המורה

, ותקו הצמדת השכר ל.לוותק מעודדת מורים להישאר במקצוע בו הנטייה לפרישה מוקדמת חזקה למדי

יוצרת מצב שבו , תוכאשר יש אינדיקציות רבות לכך שהיעילות של המורה יורדת  בשנים האחרונות לעבוד

 ואילו בשנים שבהן הוא הרבה פחות אפקטיבי ,יחסית, נמוךבשנים שהמורה הוא האפקטיבי ביותר שכרו 

ואתיקה  יש כאן בעיות לא פשוטות מבחינת קביעת מדיניות השכר.  ביותרהגבוהמגיע לרמה השכרו 

  .)Lazear 1999,  Ballou & Podgursky 2002( פרופסיונאלית

                                                             

 
 

ובחמש ( לשכר הבסיסי 2%על כל שנת וותק יש להוסיף ,  שנה18-הוותק הממוצע של המורים בישראל הוא כ 24
  ).5%השנים הראשונות 
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הקושרת ניסיון בעבודה להצלחה המתבטאת בעליית תפיסה ה ש,המחקר מצביע על כך. יםממצאי מחקר

לוותק יש תרומה חשובה בעבודת המורה רק בשנים הראשונות . נכונה רק בחלקההישגי התלמידים 

מתייצבת ובסוף הקרירה שלו הוותק יכול להיות אפילו , לאחר מכן התרומה הולכת ונחלשת) 1-5(לעבודתו 

המחקר בנושא  .)Goe, 2007 – או המרחק מהתלמידים נהיה גדול מדי, כאשר השחיקה גוברת(גם גורם פו

מצביע על כך שבמקצועות בהם אופק ההשתכרות והקידום אינו גבוה , והמורים בפרט, כוח העבודה בכלל

על והוא מהווה במידה רבה פיצוי , לתשלום עבור וותק יש השפעה על הרצון להתמיד בעבודה, במיוחד

 הנוגע לוותק של המורים ,ממצא בולט נוסף .Podgursky, & Springer, 2007(25( התקדמות איטית בשכר

או  הספר- בית שבארצות רבות קיים מתאם חיובי בין הרמה הסוציו אקונומית של התלמידים ב,הוא

דפה של הסיבה לכך כמובן היא הע .לבין הוותק של המורים, הספר-ביתאלמנט קושי אחר של העבודה ב

  ".קלים "ספר-בתימורים וותיקים לעבוד ב

מהווה במרבית המדינות המפותחות מרכיב מרכזי בקביעת שכרו של הוותק , כאמור לעיל. איסוף הנתונים

ולפיכך גם אין קושי , ועל כן נתונים אודות הוותק של המורים נאספים באופן שוטף ומסודר, המורה

לפיכך נתוני וותק של ציבור המורים . מיון שונות ומגוונות לפי בחינות בריכוז הנתונים ועיבודם

  . באופן שוטף– כולל בישראל –מתפרסמים ברוב המדינות 

  .ועל כן פרסומם לא צריך להוות בעיה, הנתונים פשוטים ובהירים. פרסום הנתונים

 . כלה של ההשאינדיקטור זה דומה מאד לשימוש באינדיקטור בשהשימו. אפשרויות השימוש בנתונים

 להצביע על מספר תופעות  שהידע לגביהן הוא בעל יםיכולהוותק הממוצע של המורים והשינויים ברמתו 

רוף נתונים על המדיניות הנהוגה לגבי פרישה יבצנתוני ממוצע הוותק . חשיבות מכרעת לקובעי המדיניות

נטיית המורים לפרוש מוקדמת או מתן אפשרות לעבוד לאחר מועד הפרישה כשם נלווים לנתונים בדבר 

וכתוצאה מכך גם (ההיקף הצפוי של פרישת מורים או להקדים את פרישתם מצביעים על פרישה במועד 

אם המערכת מתרחבת שינויים בוותק הממוצע מלמדים גם ). את ההשלכות לגבי ההיצע של מורים בעתיד

ממצאים המצביעים על  .)ת  סימן למערכת חינוך מתרחבכלל-בדרךכאשר הוותק יורד זהו (או מצטמצמת 

ים חשובים גם לגבי עלויות אינדיקטורובוותק של המורים בפרישה יכולים להוות , שינויים בוותק הממוצע

 .הפרישה של מורים למשק ולהשפיע על מדיניות הממשלה בכל הנוגע למתן אפשרויות לפרישה מוקדמת

 ברור הרי שאי אפשר ללמוד מנתוני הוותק הקשר המדויק בין ותק לבין איכות המורים אינוהיות שאולם 

  .האם איכות המורים יורדת או לא

    גיל) ג

 ,גם כאן הנחת העבודה היא . הוותקאינדיקטור זהה לאיננואך  דומה במידה רבההמורים  גיל. רקע

יש יתרון על פני עמיתיהם הצעירים יותר בעיקר משום , אך לא מבוגרים מדי, שלמורים מבוגרים יותר

 יש הסבורים שלגיל צעיר יש יתרון מסוים ביצירת מגע והבנה עם ,יחד עם זאת. יון הרב שהם צברוהניס

,  שלמרות המתאם הגבוה בין גיל לוותק, חשוב אולי להבהיר.בגלל פער גילים יותר נמוך התלמידים

 סיום פחות מועד אפשר לומר שמספר שנות הוותק דומה בקירוב לגיל המורים. משתנים אלה אינם זהים

נכנסים לעבודה מיד ו  בשל העובדה שחלק מהמורים אינ,חד ערכי-חדאיננו יחד עם זאת הקשר . ההכשרה

חופשות (מפסיק לעבוד לתקופות זמן שונות במהלך העבודה  – בעיקר המורות –וחלק , הלימודיםבתום 

  ). ואחרות,לידה
                                                             

25
ואז לא , בשנים הראשונות של העבודה השכר אמנם נמוך והפריון יותר גבוה אך בשנים מאוחרות יותר השכר גדל 

  .ובכך שומרים על יציבות כוח האדם בענף, על כך על מנת לעבור לענפים אחריםכדאי לוותר 
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במידה רבה את ממצאי מחקרים בנושא גיל המורים תואמים מתוך  םממצאיה .מחקרים ממצאי

 האם מורים צעירים ,בסקירתנו לא מצאנו מחקרים הנוגעים ישירות בסוגיה. המחקרים בנושא הוותק

 שהקשר בין ,קרוב לוודאי. בעלי אותו וותק בהוראה אפקטיביים יותר ממורים מבוגרים בעלי אותו הוותק

  . ם מאשר לגיל עצמוגיל להצלחה בהוראה קשור יותר לאפיונים אחרים של מורים ותלמידי

כמעט תמיד הם מצויים ש היות ,פשוט ומיידיבאשר לגיל המורים תהליך איסוף הנתונים . איסוף הנתונים

גם הפירוש של . והוצאתם לגמלאות, והגופים האחראים לתשלום שכר המורים, במטות של משרדי החינוך

שראל  על התפלגות גיל המורים  נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בי.הנתונים הוא ברור ומיידי

  .מתפרסמים באורח שוטף

האינפורמציה הנאספת מוצגת הן בנקודות זמן ספציפיות . לא צריך להוות בעיה מיוחדת .פרסום הנתונים

  .והן בסדרות עתיות

בכל הפרסומים העוסקים כנושא הגיל הממוצע של המורים מופיע  .אפשרויות השימוש בנתונים

התפלגות ל, השאלות בנושא זה נוגעות לגיל הממוצע של כלל המורים. ות ההוראהבקריטריונים של כוח

ובאזורים גיאוגרפיים , במגזרים שונים, שיעורים שונים של גיל המורים במקצועות שוניםל, הגילאים

 כלל-בדרך. הנתונים משמשים בעיקר לצורך חיזוי מוקדי בעיות בתחום הביקוש וההיצע למורים. שונים

ות לעלייה בגיל הממוצע של המורים בארצות בהן יש מצד אחד צמצום באוכלוסיית התלמידים אפשר לצפ

 הפותח אפשרויות קידום חדשות בפני ציבור הפונים ,שיפור במצב הכלכלי, )או לפחות האטה רבה בגידול(

 הדורשים רמת ,וירידה בשכר היחסי של המורים לעומת מקצועות אחרים, הפוטנציאליים להוראה

היצע  של הגיל יכול לתת תמונת מצב על אינדיקטור השימוש ב,בדומה לוותק .וכישורים דומים, כלההש

ה בגיל כוח האדם החינוכי קשורה לרוב יי שתהליך של על,מעבר לכך אפשר לומר .עתידי של מורים

גון  כ,או עם השקעות, ד עם התרחבות המערכתבד בבואילו ירידה בגיל הולכת , לסטגנציה של המערכת

ברוב . ומההארכת משך לימודי חובה וכד, הגדלת מספר שעות הלימוד, הורדת מספר התלמידים בכיתות

כאשר המורים בחינוך , אנו עדים לתהליך מתמשך של עליה בגיל המורים וגם בישראל ארצות אירופה

מורים  אחוז מה40 מעל 2002בשנת .  לרוב מבוגרים יותר מאשר המורים בחינוך היסודייסודי-עלה

ה בגיל המורים נתפסת כתופעה יי עלכלל-בדרך). Eurydice2005+ (50ואיטליה היו בני   גרמניה,בדנמרק

, אולם אפשר לראות בכך גם הזדמנות.  בגלל הגידול בהיקפי הפרישה הצפויה,היוצרת בעיות למערכת

ל הצפוי בפרישת מה שיקבע אם הגידו. לרענן את מבנה כוח האדם במערכת החינוך, פעמית-לפעמים חד

מורים בעשור הקרוב יהיה בבחינת אסון למערכת או מקפצה לעתיד טוב יותר זה כמובן איכות כוח האדם 

.  קשה לזהות מגמות של שינוי באיכות כוח האדם בהוראה לפי הגיל,בכל מקרה. החדש שיצטרף למערכת

ע על מרחק קצר יותר ממועד  צעיר יותר של המורים מצביגיל שהרכב , אפשר אולי להניח,יחד עם זאת

רכי התלמידים בנקודת זמן וצל גם על הכשרה התואמת יותר – ואולי בהתאמה, סיום ההכשרה להוראה

  .נתונה

   )מין(מגדר ) ד

השפעות לכך יש . מקצוע ההוראה עבר בחמישים השנים האחרונות תהליך מוגבר של פמיניזציה .רקע

השאלה . מעמדו יחסית למקצועות אחריםעל ו,  בתוכומסלולי הקידוםעל , רבות על יוקרת המקצוע

על פניו . התלמידים  שיש לכך גם השפעה על ההישגים הלימודיים של, האם יש סיבה להניח,הנשאלת היא

 שפתח את שעריו ,)למעט אחיות(העובדה שמקצוע ההוראה היה המקצוע האקדמי הראשון כמעט שייתכן 

צריכה הייתה לגרום לעלייה בהישגי , לות יכולות גבוהות להוראה בע,זרימה של נשיםלוהביא  בפני נשים
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-הגורמת לאי,  העובדה שלאחרונה נפתחו מסלולי קידום במקצועות נוספים,באותה מידה. התלמידים

 יכולה להצביע ,הצטרפות של נשים בעלות פוטנציאל גבוה למקצוע ההוראה ולנטישה של מורות מעולות

 בעיקר בנים בגיל , שחלק מהתלמידים,יש גם מי שסבור.  על ההישגיםכיוון של השפעה שליליתעל ה

 יכול לפגוע בצורה זאת או אחרת גברים-והעדר מורים הזדהותדברית ללדמות גם  זקוקים ,ההתבגרות

  .בהישגיהם

 ,לקשר סיבתי בין מין המורים למעמדם המקצועימוצקה הוכחה מחקרית אין ש למרות. ממצאי מחקרים

 ,יש עדויות לכך , לא הוכחה מחקריתהספר-בתי בדבר הצורך בדמות הזדהות גברית בגם התיאוריהו

שתלמידות מצליחות יותר כאשר מלמדות אותן מורות ותלמידים מצליחים יותר כאשר מלמדים אותם 

ה גבוהה יותר חעדות לכך שלמורות יש הצליש במחקר של אנדריו לי מאוסטרליה ). Dee, 2006(מורים 

  .)  Leigh 2007 (ה והבנת הנקראבהוראת קריא

הנתונים מצויים היות ש , זה הוא פשוט ומיידיאינדיקטוראיסוף נתונים לצורך עיבוד  .איסוף הנתונים

  .במערכות המנהליות המפעילות את מערכת החינוך

. הנתונים הם ברורים ופשוטים ולא נראה שלפרסומם יכולה להיות השפעה שלילית .פרסום הנתונים

 מלהצטרףמגמות התגברות הפמיניזציה של המקצוע יכול להרתיע גברים על תכן שפרסום  ייאמנם

  .להוראה

ולנתונים   כשהם מצורפים לנתוני שכר,זציה של ההוראההנתונים על פמיני .שימוש אפשרי בנתונים

האם ,  יכולים לאשש או להפריך נתונים בדבר הפליה בשכר ובתעסוקה,אחרים על יכולות המורים

רות השוויוניות בתעסוקה ובשכר במקצועות אחרים מביאה לכניסה של נשים פחות מוכשרות התגב

כמו כן נתונים אלה יכולים לבסס או לערער . על העדפות תעסוקתיות של נשיםו, למערכת ההוראה

  .או תלמידותיו בשלבי הגיל השונים/תיאוריות בדבר הקשר שבין מין המורה להצלחת תלמידיו ו

  לאום , עגז, מוצא) ה

 מסוגים שונים וברמות שונות וצרות קווי שסע חברתייםו היההרכב החברתי של מדינות משפיע על. רקע

ולעיתים קרובות , גזעית או לאומית, תואתני, תודתי זהויותלאף ללרוב  תואמים השסע יקוו. של עומק

של  הספר-בתי בכלל-רךבדש ,המצטבר ממדינות רבות מוכיח הניסיון. במקבילהללו הקטגוריות ן כמה מ

. והן בערכים הסמויים שלה,  הן בתכנים הגלויים של תכנית הלימודים,שולטת תרבות הרובכל מדינה 

יש יתרון , באוכלוסייה) אתני או אחר, דתי, לאומי, גזעי(  שבמדינות בהן קיים גיוון ,קיימת השערהלפיכך 

שמורים אלה  ,ר מאחרי השערה זאת הואההיגיון המסתת. עובדים עם תלמידים מאותו הרקעהמורים ל

, ועל כן הם גם יכולים להתמודד טוב יותר עם קשייהם,  נתקלים תלמידים אלהןלבעיות בהיותר מודעים 

  .ולשמש גם כדגם חיקוי והזדהות לתלמידים

 המעידים על כך שמורים מקבוצת הרוב נוטים להתייחס בביקורתיות רבה כאמור מחקריםיש . מחקרים

 , אך אין הרבה מחקרים)Alexander, 1987 ,Downey at al, 2004 (למידים מקבוצת המיעוטיותר לת

יתרון נמצא גם  ,יחד עם זאת. המצביעים על קשר סיבתי ברור בין נתונים אלה להישגי התלמידים

 הנושק מצא שמורים .)Dee, 2005l( הלומדים עם מורה מאותו הגזע , היסודיהספר-ביתלתלמידים ב

אמריקאים גבוהה - בהם אוכלוסיית התלמידים האפרוספר- בתיאמריקאי מעדיפים ללמד ב-פרוממוצא א

)Hanushek at al  2001.(  
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, איסוף הנתונים בנושא זה הרבה יותר מורכב ומסובך מאשר לגבי המשתנים האחרים .איסוף הנתונים

או השקפות עולמו של , דתו, וזאת משום שבמדינות רבות חל איסור מוחלט על איסוף נתונים לגבי מוצאו

לא נוהגים לשאול שאלות , ובמקומות רבים אחרים בהם איסור כזה לא קיים, אדם הפונה לעבודה

  .בנושאים אלה משום צנעת הפרט

לבין ההישגים של  או דת של המורים/לפרסום נתונים בדבר קשר אפשרי בין מוצא גזע ו .פרסום הנתונים

 הטלת סטיגמות קבוצתיות על מורים מגזע או מוצא זה ידי- על לרעה התלמידים יש פוטנציאל רב לשימוש

  . זהאינדיקטורבדרך הפרסום של זהר יועל כן יש לה, או אחר

 שהישגיהם של ,רבה אם יתברר למשל  זה יכולה להיותאינדיקטורחשיבותו של  .שימוש אפשרי בנתונים

, מוצאם, ל מורים הדומים להם בתרבותםטובים יותר כאשר הם לומדים אצ תלמידים בני מיעוטים שונים

 כמו . האם מקצוע ההוראה פתוח או לא בפני קבוצות מיעוט שונות, זה יכול גם ללמדנואינדיקטור. וגזעם

כן אפשר להיעזר בו על מנת לעודד מדיניות של הגדלת שיעור המורים ממוצא מסוים לשם טיפוח 

ושא זה יכולים לסייע בידי קובעי המדיניות ממצאים בנ . מוצאה קבוצתאוכלוסיות תלמידים מאות

 דבר היכול לסייע רבות בהקלת – בישראל גם בסוגיה החשובה של העסקת מורים ערבים במגזר היהודי

  .היפךלו, העסקת מורים דתיים חינוך היהודי הממלכתי, מצוקת עודף המורים במגזר הערבי

    והישגים לימודיים קודמים קוגניטיבייםכישורים ) ו

. קוגניטיביותהוא הקניית ידע ופיתוח כישורים ומיומנויות  במקצוע ההוראה מרכיב מרכזי. נחת העבודהה

 על פניו, לפיכך. מורכבים ועמוקים קוגניטיבייםדורשים כישורים  המורה גם מרכיבים אחרים של עבודת

 ובמיוחד להביא את –להצליח בעבודתם  גבוהים קוגניטיבייםמורים בעלי כישורים סיכויי  ש,סביר להניח

 םייקוגניטיב מסיכוייהם של מורים בעלי כישורים  גבוהים יותר– גבוהים יותר תלמידיהם להישגים

או מורים  ים המצביעים על שיעורי ההצלחה של מועמדים להוראהאינדיקטורמכאן ש 26.יחסית, נמוכים

 הבסיסית ועל סיכויים להביא ם להצביע על איכותאמורים, קוגניטיביתבמבחנים הדורשים יכולת , בפועל

  הגבוהיםהקוגניטיביים המורים בעלי הכישורים השוואת שיעור, מעבר לכך. את תלמידיהם להישגים

יכולה ,  גבוההקוגניטיביתהדורשים גם הם יכולת ,  במקצועות אחריםבעלי כישורים דומיםלשיעורי 

ל האטרקטיביות של המקצוע לפלח וע, עובדים במקצועות אלהשל המורים ליחסית הלהעיד על רמתם 

   .אוכלוסייה זה

 כישורים קוגניטיביים מצביעים על כך שאמנם תלמידיהם של מורים בעלי המחקרים יש .  מחקריםממצאי

 של המורים הקוגניטיבייםעל רקע זה העובדה שנתוני הרקע . גבוהים יותר מצליחים יותר בלימודיהם

יחד עם זאת .  ) Corcoran, 2007) ,Hoxby and Leigh 2004 (מצויים בירידה מתמדת מדאיגה במיוחד

צריך להיות מודעים למגבלות האיסוף של הנתונים ולמהימנות המוגבלת של חלק מהבחינות שמשתמשים 

אינטלקטואלית קוגניטיבית וויכולת , אינטלקטואלית בכללקוגניטיבית ובהם ויכולתן למדוד יכולת 

 גם בישראל יש עדויות לכך ,ואולם למרות מגבלות הנתונים .אה בפרטהנדרשת לצורך מילוי תפקידי הור

נמוכה יחסית לרמת הפונים  – כפי שהיא נמדדה במבחנים פסיכומטריים שונים –שרמת הפונים להוראה 

  ).2001אדלר ועמיתיו (והיא הולכת ויורדת , למקצועות אחרים

 ים ליכולת הקוגניטיבית של המורים הם לרובאינדיקטור הנאספים לצורך גיבוש הנתונים. איסוף הנתונים

עבור ) במדינות בהן נהוגה בחינת בגרות (נתוני בחינות בגרותב החל ,של הצלחת בבחינות שונותנתונים 
                                                             

26
, כושר ביטוי מילולי, אם כי יש לא מעט חוקרים ואנשי חינוך הסבורים שתכונות אחרות כגון אמפתיה לילדים 

 . חשובים לא פחות מכישורים אינטלקטואלייםוכדומה,  יכולת לעבוד בצוות, אינטליגנציה רגשית
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בחינות גיוס לצבא במקומות בהם הן או / בכניסה למוסדות להשכלה גבוהה ו בחינות פסיכומטריותדרך 

 נאספים באופן שוטף ועל כלל אינםהם  , לרוב:ה היא לרוב כפולההמגבלה של נתונים אל. ומהוכד, נהוגות

ומותר , לעיתים קרובותחסויים  נתוני מבחנים אלה ,ושנית.  באופן מדגמי ואקראיאלאהאוכלוסייה 

מדינות מקור נוסף לאיסוף נתונים אלה נמצא ב.  הנבחןידי- עללהשתמש בהם רק למטרות המאושרות 

אם וכאשר לא , או בכניסה למוסדות להכשרת מורים  בכניסה להוראהבהם יש מבחני רישוי מחייבים

ככל שמרחק הזמן בין מועדי אותן הבחינות לבין תאריך . מוטלת עליהם מגבלת חיסיון בשל צנעת הפרט

כל זאת בלי להתייחס כלל לרמת המהימנות של המבחנים . איסוף הנתונים גדול יותר התהליך קשה יותר

  .בהם מדובר

והבעייתיות של , למעשה אין הדבר כך כלל. לכאורה מדובר בנתונים פשוטים להבנה. נתוניםפרסום ה 

כישורים  .ונתוני הישגים אחרים, הפרסום דומה מאד לבעייתיות בפרסום נתוני בחינות הבגרות

ויכולות להתעורר , אינטלקטואליים קשורים לנתוני רקע של האנשים שנתוניהם מתפרסמיםקוגניטיביים ו

יש לראות כל נתון   .'רמת ההישג ביחס לנתוני הרקע וכו, ות בדבר ההטיות התרבותיות של המבחניםשאל

 הקוגניטיביותהחלטה על פרסום נתוני היכולות לולפיכך . שלובהקשר החברתי  קוגניטיביותבדבר יכולות 

מעמדם של מורים  על של ציבורי מורים ספציפיים בפרט יכולה להיות השפעה רבהאו /ו, של המורים ככלל

 נתונים ידי-עלוכאשר מנסים לעדנו , ככלל נתון אחד כללי יכול להיות מטעה. ועל תפקודם השוטף, אלה

  .הפרסום הופך להיות ליותר מורכב ופחות מובן, נוספים

האינטלקטואלית של ציבור המורים הקוגניטיבית ונתונים בדבר שנויים ברמה . שימוש אפשרי בנתונים

נתונים שליליים ידרבנו . את קובעי המדיניות הרוצים להשפיע על מגמות הביקוש למקצועיכולים לשמש 

ונתונים חיוביים יכולים לשכנע את העומדים בראש  מתן תמריצים למשיכת כוחות הוראה טובים יותר

אולם לפרסום  .המערכת שתמריצים כאלה הם מיותרים ושאפשר להסתפק ברמת התגמול הקיימת

 פרסום נתונים שליליים יכול להרתיע מועמדים ,למשל. ת להיות גם השפעות שליליותהנתונים יכולו

-או כאלה המתייחסים לרקע הסוציו, מגדריים, פרסום נתונים מגזריים. טובים מהצטרפות למערכת

  .יכול להשפיע על עמדות הורים וגורמים אחרים כלפי קבוצות שלמות  של מורים, אקונומי של המורים

  )ומה וכדתמחויבות חברתי, אמפתיה לילדים(  של המורים אישיותייםנתונים) ז

חוקרים ואנשי חינוך רבים משוכנעים שעל מנת להיות מורה טוב לא מספיק לרכוש ידע ומיומנויות . רקע

 על מנת להצליח ,מעבר לכל התארים ומסלולי ההכשרה. במוסדות להשכלה גבוהה והכשרת מורים

 הנדרשות במקצוע זה יותר מאשר במקצועות ,ל תכונות אישיות מסוימותבעבודה על המורה להיות בע

היענות גבוהה , יכולת לגילוי אמפתיה לתלמיד, אינטליגנציה רגשית, מדובר בעיקר בתכונות כגון. אחרים

  .ומהוכד, יכולת לעבוד בצוות, רגשיים וחברתיים, לתגמולים אינטרינזיים

כמותית (כמות המחקר הקושרת ,  ההנחה שלעילשלהחשיבות הרבה למרות . ממצאי מחקרים

נתוני אישיות להישגים לימודיים וחינוכיים מוגבלת וכן גם )  מחייב זאתאינדיקטורוסטטיסטית כפי ש

,  עניין רב יותר בהישגים לימודיים אותם אפשר למדוד, ככל הנראה,הסיבות לכך שונות וביניהן. תוצאותיו

ומחסור בכלים , האישיות אותן קושרים להצלחה בעבודת המורההעדר הגדרות אופרטיביות לתכונות 

אם וכאשר , לפיכך. המסוגלים למדוד תכונות אלה כאשר סוף סוף מגיעים לכלל הגדרות מוסכמות אודותן

כאשר , או ניסוי אחד הם לרוב מחקרים המתארים מקרה בודד" איכותניים"יש מחקרים הקרויים בפינו 

אין בדברינו משום אמירה המפחיתה מערכם של מחקרים . ים כללייםדיקטוראינאין אפשרות לגזור מהם 

,  היורד לשורשן של התופעות הנחקרות,במקרים רבים התובנות שאפשר לקבל ממחקר איכותני טוב. אלה
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הנוגעים , מדידה-  המנתחים היבטים ברי,עולות בחשיבותן על תובנות ממחקרים סטטיסטיים רחבי היקף

, םיימעצם טבעם ואופ, איכותנייםהמחקרים ה, עם זאת. חלקי ושולי באותן התופעותרק באופן לפעמים 

  .יםאינדיקטור ל"לתרגום" ניתנים  בהכרח אינם

הן , איסוף הנתונים כאן קשה ביותר הן משום שאין הגדרות טובות לתכונות המבוקשות. איסוף הנתונים

אינו נאסף באופן שוטף  ם שמידע אודותיהןוהן משו, משום שאין כלים למדידה והערכה של תכונות אלה

אוספת נתונים חלקיים בנושאים אלה והיא מסגרת הגיוס הבארץ אולי יש מסגרת אחת . בשום מסגרת

  .רוב אינם  נגישים לציבורל אך הנתונים הנאספים שם הצבאית

   .נאותהם מכל הגורמים המקשים על איסוף הנתונים מקשים עוד על פרסו. פרסום הנתונים

גם אם היו מחקרים רבים יותר בנושא וגם אם יאותרו התכונות המשפיעות  .אפשרויות השימוש בנתונים

הן בגלל חוסר המהימנות של הכלים והן ,  עדיין השימוש בממצאים יהיה מורכב,ביותר על עבודת המורים

  .בשל קושי ביישום מעשי של ממצאי מחקרים מסוג זה

  תלמידיהם של  לימודייםההישגים על השל המורים השפעה בחינת ה) ח

 בקרב כל העוסקים בחינוך מקובלת הדעה שלמורים יש את ההשפעה הגדולה ביותר על ,כאמור לעיל. רקע

חזקה   הקשורים סיבתית בצורה,אך אין הסכמה באשר למאפיינים של המורים ההישגים הלימודיים

ה המאפיינים והמשתנים של המורים  מ,הדרך לעקוף במידת מה את השאלה. ביותר להישגי תלמידיהם

מעלים את הישגי השמורים איכותיים הם מורים " היא לקבוע ,המשפיעים ביותר על הישגי התלמידים

 את המאפיינים המשותפים המייחדים מורים אלה לעומת כך- יש לחפש אחר, בהמשך לכך. "תלמידיהם

 בין הישגיהם הלימודיים של ,תראשי, לקשוריש , על מנת לעשות זאת. עמיתיהם המצליחים פחות

  . התלמידים לבין המורים

הייתה בדיקת המתאם שבין אפיון זה או אחר של " איכות המורים"עד כה הדרך הנפוצה ביותר לבחינת 

 דהיינו ציונים ;"תוצאות עבודתם" מסוים או במערכת חינוך יישובית או ארצית לבין ספר- ביתמורים ב

בהקשר הספציפי של .  הנתפס כתפוקה של מערכת החינוך,וכל משתנה אחר, רמת נשירה, בבחינות כתובות

או   האם תלמידי מערכות חינוך בהם המורים יותר משכילים,החוקרים ניסו לבדוק ש,נאמרדיוננו הנוכחי 

משיגים תוצאות  – בהנחה שכל יתר התנאים שווים –  יותר המעידות על הכשרה יסודית,בעלי תעודות

 מתלמידים של מערכות חינוך בהן המורים נים כתובים במקצועות הלימוד השוניםטובות יותר במבח

ולא כללו בדיקות אלה נערכו על פי רוב בנקודת זמן מסוימת . פחות משכילים ובעלי הכשרה פחות טובה

 שבאותן ,וזאת מתוך הנחה, מאפייני המורים) או לא( ארוכות בהן השתנו לתקופות , מעקב לאורך זמן

 מאפשר לייחס שינויים בהישגי התלמידים זה איננודבר ש, כלומר . השתנו משתנים רבים נוספיםהתקופות

 בין היתר בשל  קשיים מתודולוגיים –לא קשרו  מחקרים אלה גם ,מעבר לכך. לשינויים באפיוני המורים

ת של  בין המורה הבודד לתוצאות הלימודיות חינוכיו–חמורים וחוסר יכולת טכנולוגית ותקציבית 

  .  התלמידים אותם לימד

ובעקבותיהם , בשנים האחרונות התגברו הלחצים על מערכת החינוך לעמידה בבקרה על תוצאות פעילותה

דרישה זאת . גם הדרישה לקשר ישירות בין תוצאות עבודתם של מורים ספציפיים עם תלמידים ספציפיים

 עם שכלול אמצעי –ות מבחינה טכנולוגית  לפח–הפכה ליותר אפשרית , שמילויה היה בלתי אפשרי בעבר

 כיום כלי המחשוב החדשים מאפשרים קישור ,ואמנם .והניתוח של מאגרי מידע גדולים, הבקרה, האיסוף

תפוקות "וגם ב,  כפי שהיא באה לידי ביטוי במבחני הישגים,בין שינויים ברמת הידע של תלמידים
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בעת עריכת אלה לבין המורים המלמדים תלמידים  ,ומהוכד, אלימות, אחרות כגון נשירה" חינוכיות

  . המבחנים ובתקופות שקדמו לכך

כל השיטות החדשות השונות לבדיקת הקשר שבין עבודת המורה להישגי תלמידיו אפשר לכלול תחת  את

שעבודת המורה בפרק זמן מסוים תורמת " ערך המוסף" המבוססות על מדידת ה,המטריה של שיטות

שמורים שונים יכולים להגיע להישגים , ראשית: יטות אלה הוכיחו בעליל שני דבריםש. להישגי תלמידיו

שההבדלים בין המורים הם כה גדולים עד שמורים , ושנית, שונים עם תלמידים בעלי נתוני רקע דומים

טובים יכולים במשך מספר שנים מועט יחסית לסגור פערים בהישגים בין תלמידים בעלי נתוני רקע סוציו 

בין סיבתי הספקות והקשיים שבקישור ,   אך למרות הפיתוח המואץ של כלים אלה27.קונומיים שוניםא

הסיבות . להישגי תלמידיו טרם נפתרו ,ומיומנויותיו, רמת המוטיבציה שלו, תכונותיו, עבודת מורה ספציפי

  :לכך הן רבות כאשר בין העיקריות שבהן אפשר למנות

המערך , הספר-ביתהנהלת , מורים במקצועות שונים ( רביםחינוך משתתפים גורמיםבתהליך ה  .א

ואין להפריד השפעתו של , )הקהילה וכמובן ההורים, המדיניות החינוכית הכללית, הספר- ביתהמסייע ב

 אפילו כשהם לא מלמדים את אותו המקצוע,  אחריםוגורמיםמורה אחד מהשפעת מורים 

קפים נכונה את תוצאות עבודתו של מורה זה תוצאות מבחני הישג כתובים ובודדים לא תמיד מש  .ב

 .סי"במהדברים אותם התלמידים אמורים ללמוד ב, ולרוב קטן,  ובכל מקרה הם מבטאים חלקאו אחר

מבחני ההישגי נועדו למדוד את הישגי התלמידים ולא נועדו למדוד את ההשפעות השונות של   .ג

 .ודרכי העבודה של המורים, שיטות ההוראה, הטכניקות

לא ומיומנויות נים הכתובים הניתנים לבדיקה מהימנה יחסית מוגבלים למספר מקצועות המבח  .ד

הדורשים מיומנויות אחרות במקצועות המבחנים בכל המקצועות ). ומדעים, בעיקר מתמטיקה(גדול 

פיתוח .  הרבה פחות טובים ואמינותם פחות גבוהה- כולל הבנת הנקרא– מתחום מדעי הרוח והחברה

וצריך לשקול היטב את , ובדיקתם הם תהליכים ממושכים ויקרים, ם במקצועות אלהמבחנים טובי

 .התועלת שבפיתוחם ואיסוף נתוניהם

 . מדיניותלכלי   המפחיתים במידה רבה משימושיותו של,שני קשיים נוספים יםמעבר לכך ניצב  .ה

לבין , ודתו החינוכית של היכולת לקשר בין הישגי המורה בעב,הפרופסיונאליהראשון הוא הקושי הקושי 

קושי ? "כמה שווה בכסף עליה באחוז נוסף בסולם הציונים"ובלשון פשטנית , רמת התגמול לה הוא זכאי

כיצד יתוגמלו ,  שמבחני ההישגים רלבנטיים לגבי חלק מהמורים בלבד, העובדהידי- על מוחרף עוד יותר זה

קושי השני הוא כמובן חוסר האפשרות ה? מורים אשר תוצאות עבודתם אינן נמדדות במבחני ההישגים

המחייב קביעת שכר סופית רק בתום תקופה ארוכה יחסית של , לדעת מראש מי יהיה מורה טוב ומי לא

,  הקישור בין שכר לרמת הישג של התלמידים הוא בהכרח זמני ומחייב עדכון שוטף, יתירה מזאת.הוראה

במיוחד כאשר , שוי לפגוע מאד באיכות עבודתודבר הע, ויוצר מצב של אי וודאות מתמדת מצד המורה

הישגי תלמידיו בשנה מסוימת פחות טובים מהישגי , מסיבות אובייקטיביות התלויות בו או בתלמידיו

 .תלמידיו בשנה קודמת דבר המחייב לכאורה פגיעה בשכרו

                                                             
27
יטוי לעובדה שמורים שונים מגיעים לתוצאות שונות עם תלמידים מאותו רקע מוצאים בין היתר בממצאי ב 

 גדולה יותר הספר-בתיהמחקרים הבינלאומיים השונים המראים שבמדינות רבות השונות של ההישגים בתוך 
הנחה קצת ( דומה הספר-תיבואם אנו מניחים שההרכב הסוציו אקונומי בכיתות השונות ב. הספר-בתימהשונות בין 

וכן שהמורים מופנים להורות כיתות שונות באופן , )חזקה אך נכונה במדינות רבות בהם לא נהוגה הסללה והקבצה
  .יש השפעה גדולה מאד על הישגי תלמידיו, הרי שליכולותיו של המורה, אקראי
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מורה מסוים ש שכל השיטות הנוכחיות של מדידת ערך מוסף יכולות רק לומר ,בסופו של דבר נראה לנו

עם תלמידים בעלי נתוני רקע  ,בתחום תוכן מסוים ,מצליח יותר ממורים אחרים בנקודת זמן מסוימת

האם הוא יוכל לחזור על ההצלחה הזאת גם ,  אין באמירה זאת דבר המצביע למה הוא מצליח יותר.דומים

וכל לחזור על אותה האם י, האם הוא יוכל לחזור על ההצלחה הזאת עם תלמידים אחרים, בשנה הבאה

של איכות " הערך המוסף"התעכבנו על נושא  .או כאשר הוא ילמד חומר אחר,  אחרספר-ביתההצלחה ב

והוא מהווה את אחד הנימוקים , פוליטי, חינוכי, כי הוא עומד במרכזו של דיון מקצועי, המורים

  .המרכזיים לדרישה לשכר דיפרנציאלי למורים הקשור להישגי התלמידים

בדקו את הישגי כמעט רבע מיליון תלמידים ) HANUSHEK 2005(הנושק ועמיתיו . י מחקריםממצא

מין , ותק, השכלה( שאי אפשר לחזות על פי האפיונים המסורתיים ,והגיעו למסקנה הכפולה, בטקסס

היו מורים שהצליחו לקדם את תלמידיהם במידה וש,  את הישגי התלמידים)המורה וגורמים אחרים

ידם כמורים - עלהמורים שהצליחו לקדם את הישגי תלמידיהם הוגדרו. ממורים אחריםר יותגדולה 

 שנים שלוש יכולים במהלך , הלומדים אצל מורים אלה,"טעוני טיפוח" תלמידים , לדבריהם28.טובים יותר

 ,מערכי נתוניםבטנסי  פיתחווריברס סנדרס . בינם לבין תלמידים מבוססים לסגור את פערי ההישגים

 תורם לימוד עם מורים מסוימים לתלמידיםה הערך המוסףמדידת את המחקרים המבוססים על פשרו שא

)Sanders, W. L., and Rivers, J. C. 1996 ( . לתהליך ההוראה כאל ו לאחר שהתייחס,וגם מצאהם 

  שמורה טוב יכול לקדם את תלמידיו טעוני הטיפוח פי ארבע בשנה אחת לעומת מורה,"קופסא שחורה"

 שהתלמידים החלשים הם גם המרוויחים הגדולים ביותר ,הוא ממצא חשוב נוסף במחקריהם". גרוע"

 3 שנים עם מורים טובים השיגו תוצאות גבוהות פי שלושתלמידים שלמדו במהלך . מהמורים הטובים

 Archer 1999(ממצאים דומים נמצאו בטקסס  . שנים עם מורים גרועיםשלושמתלמידים שלמדו במהלך 

    ולם חוקרים אחרים סבורים שהבעיות המתודולוגיות של  גישת הערך המוסף עדיין רחוקות מפתרון א). 

)Braun 2005, Kupermintz 2003, Lockwood  Louis&McCaffrey 2002 (.   

אמנם בשנים האחרונות השתכללו מאד כלי המדידה והאיסוף של תוצאות מבחנים של . איסוף הנתונים

ויש , אך עדיין תהליך זה מורכב ביותר, כולת לקשור אותם לאורך זמן למורים ספציפייםתלמידים והי

העיקרון הבסיסי ביותר של איסוף , כאמור לעיל. המטילים ספק הן בתועלתו החינוכית והן באמינותו

המתבסס על מדידה לאורך זמן של הישגי תלמידים הלומדים אותו , "הערך המוסף"הנתונים הוא עקרון 

והשוואתם להישגי תלמידים הדומים בנתוני הרקע שלהם הלומדים באותו פרק , צוע עם אותו המורהמק

איכות "קביעת , הבעיות המתודולוגיות של השוואת נתונים אלה. זמן את אותו המקצוע עם מורה אחר

וטרם ן רציניות מאד ה, "האיכויות השונות"על פיהן ובייחוד את סדרי הגודל של ההפרש בין " המורה

על מנת לאפשר (לכל המורים ולכל המקצועות , מעבר לכך עלות קיומו של מערך בדיקה ארצי וכללי. נפתרו

  . ויש לשקול את כדאיותה לעומת התועלות הצפויות, היא גבוהה מאד) דירוג איכות של כלל המורים

, א מסוכן ביותרהו" גרועים"לעומת מורים " מורים טובים" פרסום נתונים המזהים .פרסום הנתונים

לא נראה לנו שיש סיכוי שאיזשהו ארגון מורים יכול . וביכולת עבודתם ויכול לפגוע אנושות במורל המורים

אמנם יש מי שסבור  . ימנעו זאת בכל מחיר,לדוגמא,  שארגוני המורים בישראל,וברור לנו, לכךלהסכים 

אך לנו נראה שפרסום כזה , בעבודהאת מאמציהם להצליח  שפרסום כזה יהווה תמריץ למורים להגביר

ובין המורים , הספר-ביתבין המורים להנהלה של , השלכותיו על היחסים בין מורים לתלמידים ולהוריהם
                                                             

מיהו המורה הטוב היכול להביא את מצד אחד אנו מחפשים מאפיינים שיגדירו . יש כאן קושי הגדרתי לא קטן 28
. ומצד שני אנו מגדירים את המורה הטוב כזה שהביא את תלמידיו להישגים טובים, תלמידיו להישגים בלימודים

  .ללא ספק יש כאן במידה רבה הגדרה טאוטולוגית
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או שלא צריך ,  זה הוא פסולאינדיקטוראין בדברינו אלה משום קביעה ש. לבין עצמם הן קטלניות למערכת

דברינו מתייחסים אך . פציפי להישגי תלמיד ספציפילנצל את האפשרות לקשור בין מאמציו של מורה ס

  .ורק לנושא פרסום הנתונים והאפשרות לקשור באופן פומבי וגלוי בין עבודתו של מורה להישגי תלמידיו

מורים "ראשונה איתור בבראש ו.  זה הם רבים מאדאינדיקטורהשימוש בנתוני . שימוש אפשרי בנתונים

 ,מעבר לכך. ותגמול כספי לאותם המורים, פשר מתן הכרה ציבוריתעל פי הישגי תלמידיהם מא" טובים

 איתור של משתנים המייחדים מורים אלה שיאפשרו ,הדבר יכול לשמש בסיס למחקרים מעמיקים יותר

וכאשר מתגלים משתנים עליהם למדיניות מרכזית ומקומית יש יכולת השפעה , מעמיתיהם הפחות טובים

 זה יכולות אינדיקטורלעומת זאת ל. ניות שתביא לשיפור איכויות המוריםהדבר יכול לסייע לקביעת מדי

על , )מורים ילמדו רק חומר שנבחן במבחני ההישגים(להיות השלכות כבדות משקל על תכני ההוראה 

  .ועל גורמים רבים אחרים, הספר-ביתהיחסים בתוך סגל העובדים ב

  

   אינדיקטורים ככלים בניהול כוח האדם בהוראה. 3

שפיעים על היבטים שונים  המ,צביעים על משתנים ותופעותים המאינדיקטורבעוסק  לק זה של הסקירהח

כאלה שלא עבדו ( נוגע למיון וגיוס מועמדים להוראההכל מדובר ב. של ניהול כוח האדם במערכת החינוך

בצורה הכשרת המועמדים להוראה ב, )בעבר במקצועות אחרים וכאלה המעוניינים לשנות את מקצועם

יכולת לקדם מורים מעולים ולהוציא בו, שיפור איכותם של המורים הפעיליםבשמירה וב, מיטבית

  . מהמערכת מורים שאינם מתאימים

  :ים יעילים בשלושה תחומים עיקרייםאינדיקטור מחייבים גיבוש אלהנושאים 

  ההיצע של כוח אדם. 3   הביקוש לכוח אדם.  2  איכות כוח האדם .1

 ים המצביעים על איכות כוח האדם בהוראה התייחסנו בחלקה הראשון של העבודהקטוראינדילנושא ה

והשלכותיו בכל ,  הביקוש וההיצע לכוח אדם במערכת החינוך,בשני התחומים המרכזייםדון ולהלן נ

  . עודף במוריםלהקשור למחסור ו

   ביקוש לכוח אדם בהוראהה. א

 על ,ומספר שעות העבודה שהמערכת זקוקה ל ידי- על ,הבראש ובראשונ, הביקוש לכוח אדם בהוראה נקבע

עבודה יכולות להינתן השעות . בצורה ובאופן המצופים ממנה, מנת לבצע את התפקידים המוטלים עליה

 העובדים במשרות מלאות או , פחות מוריםידי-על העובדים בחלקיות משרה או , מורים רביםידי-על

המורים המספר המבוקש של  ובמשתמע מכך על –ות עבודה אלה על היקף הביקוש לשע. אפילו מעבר לכך

  : שונים שאפשר לחלקם לחמש קבוצות עיקריותגורמים  משפיעים –

מספר התלמידים במערכת  . המתייחסים בעיקר למספר התלמידים,נתונים דמוגרפיים .ראשונה קבוצה

, מספר התלמידים והרכבם הגילינתונים על  – הגורם בעל ההשפעה הרבה ביותר על הביקוש למוריםהוא 

  .והמגזרי הם בעלי חשיבות ממדרגה ראשונה בכל דיון על ביקוש למורים, המיני

החל , קשת הנושאים בתחום זה גדולה מאד. החינוךמדיניות הנוגעות לחלטות ה .שנייהקבוצה 

טווחי , ערכתוכלה בהחלטות מנהליות של תקצוב המ, עבור בתכנים ובשיטות ההוראה, במקצועות הלימוד

 לגודל כיתה ותהמתייחס, בהחלטות מדינותאנו ניגע רק . ומה וכדספרה-בתיסימאליים לקנסיעה מ

  .שרה של המוריםיולהיקף המ
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לדפוסי הבחירה של המורים בין שכר הכוונה  .נויים בטעמי המורים באשר לעבודתםיש .קבוצה שלישית

  .)ים להיצע מוריםאינדיקטורבדיון תיכלל בתוך הקבוצה זאת  (ובין עבודה לפרישה לפנאי

-עלבמסגרת ההנחיות והכללים המוכתבים . הספר-בתישינויים בהחלטות פנימיות של . רביעיתקבוצה 

ובמיוחד על ,  יש טווח תמרון המשפיע גם הוא על הביקוש למוריםהספר-בתיל,  משרדי החינוך השוניםידי

החלטה  כגון , הדגש מהוראת מקצוע אחד לשני העתקתידי-עלוזאת , ההרכב המקצועי של סגל המורים

  .להגדיל את מספר שעות הלימוד באנגלית ובמתמטיקה על חשבון אמנות וספורט

כמעט . מורכב כלל-מבנה מערכת החינוך בכל מדינה הוא בדרך .רכת החינוךעמבנה מ. קבוצה חמישית

 יש מערכות , למשל,בישראל(ים מגזרים שונ, מקצועות שונים ,רמות גיל שונות תמיד אפשר להבחין בין

רמת  .ומהוכד") סוגי הפיקוח"לבין קבוצות דתיות שונות הפרדה ובמגזר היהודי , נפרדות ליהודים וערבים

 איננהכלל -הגמישות במעבר מורים מחלק אחד של המערכת לחלק אחר שונה ממדינה למדינה ובדרך

, מורה למתמטיקה יתקשה ללמד ספרות, דייסו-עלמורה בחינוך היסודי יתקשה ללמד בחינוך ה. גבוהה

העדר הגמישות במעברים בין סוגי .  בעל צביון דתיספר- ביתומורה שאינו דתי יתקשה להתקבל לעבודה ב

 ומכאן גם – לחשב את הביקוש וההיצע למורים מחייב', מקומות יישוב וכו, מקצועות הוראה, פיקוח

 ,לכך הסדרים ארגוניים ומוסדיים-אי. בכל תא בנפרד –לגזור מסקנות בדבר קיומו של עודף או מחסור 

את הביקוש המצרפי למורים גם  יקטינו ,המקטינים את המגבלות במעברים בין חלקי המערכת השונים

  . ולהפך

  מספר התלמידים) 1

מספר בגידול או צמצום . הביקוש למורים הוא מספר התלמידים  על המשפיעהגורם העיקרי. רקע

והנטייה להמשיך , מגבלות של הסכמי עבודה. אופן ישיר על מספר המורים הדרושב התלמידים משפיע

משך זמן ש, מביא לכך,  גם כאשר מספר התלמידים מצטמצם,יות וכיתתיותספר- ביתולשמור על מסגרות 

.  כאשר מדובר בצמצום מספר התלמידים מאשר בהגדלתו,התגובה לשינוי במספר התלמידים ארוך יותר

. ולהיפך, מחייבת תוספת כיתות ומורים, או  שכונתית, יישובית,  למערכת חינוך ארציתתוספת תלמידים

ה ייעלו, חיובי – 29 חיצוני או פנימי–מאזן הגירה , גידול טבעי; תוספות תלמידים מקורן בשלושה מקורות

ין קבוצות  שעלול להיות בעל השפעה נקודתית הוא מעבר ב,די זניח בהיקפו, גורם רביעי. בשיעורי הלמידה

,  למשלראה  בישראל הכוונה לקבוצות מגזר ופיקוח–הן מקיימות מערכות חינוך נפרדות במידה ש(שונות 

  .כל אחד ממרכיבי השינויים במספר התלמידים מחייב מעקב רצוף ושיטתי. )2006 ,בלס ודוכן

 בין הארצות ממצאי המחקרים הסטטיסטיים האחרונים מצביעים על קווי מגמה שונים. ממצאי מחקרים

סימאליים ק שהגיעו ברובן הגדול לשיעורי למידה מ,בארצות המפותחות. המפותחות לארצות המתפתחות

או שהוא נשאר יציב בעיקר בזכות  הגירה חיצונית , מספר התלמידים הולך ויורד, בכל רמות החינוך

, מידים גדלה בהתמדהבארצות המתפתחות אוכלוסיית התל. וגידול בשיעורי הלמידה של בני הגירה זאת

 שם שיעורי הריבוי הטבעי מצטרפים לעלייה יסודי-עלכאשר קצב הגידול כיום גבוה במיוחד בחינוך ה

בישראל מספר . וכן לתנועת הגירה פנימית מסיבית מאזורים כפריים לאזורים עירוניים, הלמידה בשיעורי

הן כתוצאה מהגירה ועלייה בשיעורי התלמידים במערכת החינוך גדל בהתמדה הן כתוצאה מריבוי טבעי ו

  .כאשר הגידול מתפרס באופן בלתי שווה ומתמקד בעיקר במגזר החרדי והלא יהודי, למידה

                                                             
29
 כגורם בביקוש אך השפעתו פחותה, ) 1983בלס (מאזן הגירה פנימי הוא גורם רב משמעות בביקוש למבני חינוך  

יחד עם זאת הגירה פנימית יכולה גם . למורים בגלל שהניידות של מורים גבוהה יותר מהניידות של תלמידים
  . מורים או להיפךידי-עללהשפיע על ביקוש למורים כאשר יש תנועה של תלמידים למקומות שאינם מבוקשים 
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והעירוניות  כי רוב המערכות הלאומיות, כלל פשוט ומיידי-הוא בדרך איסוף הנתונים. איסוף הנתונים

 ,במידת מה, הקושי יכול להתעורר. הספר-בתיופריסתם ב, עוקבות באורח שוטף אחרי מספרי התלמידים

כמו כן . ועל כן גם מעמדם אינו חוקי, בדיווח על תלמידים שהוריהם הגיעו למדינה באורח בלתי חוקי

בייחוד כאשר מדובר בהגירה ,  בכל הקשור לאיתור זרמים של הגירה פנימית,יכולות להתהוות בעיות

 בכל הנוגע לדיווח על , נתקלים בשתי בעיות עיקריות בישראל אנו.פנימית בתוך יישובים ולא בין יישובים

ומעבר בין סוגי , מהשטחים אוכלוסייה ערביתמהגרי עבודה וכניסה בלתי חוקית של  : מספרי תלמידים

 התרבות מספר התלמידים שהוריהם בוחרים : שתי בעיותעוד ולאחרונה התעורר. החינוך הדתי למיניהם

כלל לרשויות החינוך המרכזיות  ות החרדיות שאינן מדווחותוגידול במספר המסגר, ללמדם בביתם

  . והמקומיות

רצוי שהנתונים יכללו התייחסות למספר הכולל . פרסום הנתונים אינו צריך להוות בעיה .פרסום הנתונים

 כפי שהם קיימים בכל ,לחלוקתם בין זרמי החינוך השונים, לחלוקתם על פני שכבות גיל, של התלמידים

כמו כן חשוב שהם יכללו הן את . 'לסוג החינוך אליו פונים התלמידים וכו, סה הגיאוגראפיתלפרי, ארץ

 פרסום לא מלא של הנתונים עלול ליצור .ת לעתידוותחזי, את ההתפתחות  בעבר, תיאור המצב בהווה

 אפשר בהחלט לחשוב על מצב בו המספר הכולל של התלמידים אינו גדל ,לדוגמא .תמונת מצב מעוותת

ובשל , התלמידים במגזר אחד לעומת הירידה במגזר אחר אך בשל העלייה במספר אולי אף קטןו

דווח על המספר הכולל של התלמידים לא יבטא את , הקשיחות שבהתאמת מספר המורים כלפי מטה

 נראה שחשוב גם לפרסם לא רק את היקפי . ובתחומים מסוימיםבמגזריםם  המוריהצורך בהגדלת מספר

כדוגמא לחשיבות נתונים אלה אפשר להביא את . ספרי התלמידים כי אם גם את מקורותיהםהשינוי במ

מקור שמאחר . מה שהתרחש בישראל בעקבות הדיווחים על הגידול המסיבי באוכלוסיית החינוך החרדי

סברו העומדים בראש , לא צוין, בעיקר הגידול הטבעי המהיר של האוכלוסייה החרדיתשהיה , הגידול

שהגידול נובע ממעבר של תלמידים מהחינוך הממלכתי דתי והממלכתי לחינוך , החינוך בישראלמערכת 

, על מנת למנוע מעבר זה) ומההסעות וכד, מועדוניות בגנים(ונקטו באמצעי מדיניות שונים , החרדי

  ).2006בלס ודוכן ( שלמעשה היה זעיר וזניח בהיקפיו

הנתונים מאפשרים להצביע על מוקדי . ברור כמעט מאליוהשימוש  בנתונים מיידי ו. השימוש בנתונים

ומתן , ובהתאם לכך לכוון את מדיניות הגיוס של מורים חדשים, עודף ומחסור קיימים ועתידיים במורים

 במקום זה ראוי להזהיר מפני .או יציאה לשנת שבתון למורים וותיקים/אפשרות לפרישה מוקדמת ו

אם נסתכל על ההתפתחות של מספר המורים בישראל  , לדוגמא .יםלתנודות של הנתונפזיזות בהיענות 

נראה שארבעים השנים האחרונות מתחלקות באופן כמעט סימטרי בין תקופות של גידול מהיר במספר 

וגזירת מדיניות על פי העשור הקודם  הייתה מובילה או לעודף או . לבין תקופות של קיפאון, המורים

  .למחסור בעשור שלאחריו

  )תלמידים/ יחס מורה(מספר התלמידים למורה ) 2

בספרות החינוכית הבינלאומית לאינטנסיביות של השקעה ים הנפוצים ביותר אינדיקטוראחד ה. רקע

 שככל שיחס זה נמוך הדעה המקובלת היאכאשר . בחינוך ואיכות המערכת הוא מספר התלמידים למורה

. לים להקדיש תשומת לב רבה יותר לכל תלמידיותר כן מצבה של המערכת טוב יותר כי המורים יכו

למרות הפשטות לכאורה של  .מספר התלמידים הממוצע בכיתה של אינדיקטור זהה לאיננו זה אינדיקטור

היקף :  שהוא תוצאה של החלטות מדיניות בשלושה מישורים חשובים, חשוב להבהיר, זהאינדיקטור

  .  שעות הלימוד של התלמידיםומספר , סימאליקגודל הכיתה המ, המשרה של המורה
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  72:1- ל9:1 והוא נע בין תלמידים שונה מאד מארץ לארץ וממקום למקום/היחס מורה. ממצאי מחקרים

 יסודי- על בחינוך ה15:1-י ועל כד בחינוך היסו17.5:1- על כ1999-  הוא עמד בOECDכאשר בארצות 

)(Siniscalco 2002. ן זה להישגי המערכת אי אפשר לומר שנחזה קשר ישיר בין נתו.  

ים שונים אינדיקטוראם כי מדובר למעשה בשני , איסוף  הנתונים כאן הוא פשוט למדי. איסוף נתונים

 חלוקת ידי-עלואילו השני מתקבל , המורים בפועלחלוקת מספר התלמידים במספר  ידי-עלהאחד מתקבל 

וצאה המתקבלת כאן לא הת ש, חשוב להדגיש30. התקניותמשרות ההוראהמספר במספר התלמידים 

ושיעור העובדים במשרות מלאות שונה , בים מבין המורים עובדים במשרות חלקיותרהיות ש, תהיה זהה

מכאן ברור שיכול להיות מצב שבמדינה בה יש אותו . ובתוך המדינות שונה ממגזר למגזר, ממדינה למדינה

) ליחס תלמידים חלקי משרות הוראהכאשר מתייחסים (עדיין , ומספר כפול של מורים, מספר תלמידים

   .תלמידים יהיה שווה או אפילו נמוך יותר במדינה בה יש פחות מורים/ יחס מורה

 זה יש לפרסם תוך ציון העובדה שהוא מבטא מדיניות באשר אינדיקטוראת הנתונים של . פרסום הנתונים

לאור  .סימאליקכיתה ממספר שעות הלימוד המוענק לתלמידים וגודל , להיקף המשרה של המורים

אזורים , שלבי גיל(האמור בסעיף הקודם חשוב גם לציין את הנתון בהתייחס לחלקי המערכת השונים 

  )וכדומה, גיאוגראפיים

תלמידים קשור קשר הדוק לרמה / היחס מורההיות ש ש,סיניסקלקו בעבודתה מציינת. שימוש בנתונים

בתנאים של אילוצים תקציביים .  בהורדת יחס זהמדינות עניות מתקשות מאד, הכלכלית של המדינה

להעלות את שכר המורים  , הספר-בתיהמגמה להוריד יחס זה עומדת בניגוד למגמה להרחיב את הנגישות ל

  ).Siniscalco 2002( .או להשקיע בתשתיות

  שינויים של מדיניות חינוכית) 3

ל העומדים בראש מערכות ששונות  החלטות מדיניות ידי-עלהביקוש למורים נקבע במידה רבה . רקע

דוגמאות . ןנושא כוח האדם בהוראה לא עמד במוקד תשומת הלב של המחליטים עליה כאשר ,חינוך

 הן ההחלטות באשר לצמצום מספרי התלמידים , למשל,ב"בארהבולטות מההיסטוריה האחרונה 

 ידי-על התקבלו  בישראלגם . וכן החלטות שונות הנוגעות לטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים, בכיתות

,  כשנושא כוח האדם שצריך לבצע אותן לא עמד,חשובות בתחום החינוךהחלטות קובעי המדיניות מספר 

בין ההחלטות הללו אפשר לציין את . לנגד עיניהם, או לפחות לא זכה לדרגת החשיבות לה הוא ראוי

, להאריך את יום החינוך, 16-17ם לגילאי  ולאחרונה ג3-4ההחלטות להאריך את חוק חינוך חובה לגילאי 

ולעיתים , לכל אחת מההחלטות הללו יש השלכות. ומה במקצועות מסוימים וכד'ב-' כיתות אלפצל

    1990וקופ בלס , 2008בלס (שלמיטב ידיעתנו לא נלקחו בחשבון , השלכות גדולות על הביקוש לכוח אדם

  . ) Blass N and Gaziel H 1999 ,2004 בלס ואדלר

רכי וקורה לפעמים שקובעי המדיניות מתחשבים בהשפעות של החלטותיהם על צ .ממצאי מחקרים

אך לעיתים נדירות נתקלים בספרות המקצועית בדיונים על , ועל מבנה המשרה ההכשרה של המורים

 .רפורמות וצעדי מדיניות חינוכית הלוקחים בחשבון מראש את ההשלכות הצפויות על הביקוש למורים

                                                             
 .ש להן על מנת לקבל שכר עבור משרה מלאהמשרת הוראה תקנית מוגדרת במספר שעות העבודה שהמורה נדר 30

כי יש מדינות בהן יש הבדלים בין מספר התלמידים הלומדים , למעשה צריך להתייחס בצורה דומה לתלמידים
  באופן מלא למספר התלמידים הלומדים באופן חלקי 
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 כלל-בדרךאם יש התייחסות להשפעות של החלטות מדיניות אלה על הביקוש למורים היא נעשית ו

  31 .בדיעבד

 ברור לחלוטין שחשוב ביותר להקדיש מראש מאמץ חשיבתי ותכנוני לאיסוף נתונים על .איסוף הנתונים

ים יקטוראינדכאשר לכל החלטה צריכים לגבש . הביקוש למורים בעקבות החלטות המדיניות השונות

  . המתאימים לה

יכולות ,  לפרסום הנתונים של השפעת ההחלטה הספציפית על הביקוש למורים ואיכותם.פרסום הנתונים

בייחוד אם יתברר שההשלכות על איכות ,  למקבלי ההחלטותלהיות השלכות פוליטיות בלתי רצויות

  . נוךהמורים היו שליליות והדבר עומד בניגוד לכוונות לשפר את מערכת החי

כאשר ,  הנתונים יכולים לשמש את המצדדים במדיניות שננקטה לשם ביצוע תיקונים.שימוש בנתונים

הנתונים . או לצורך האצה כאשר מתברר שהמדיניות משיגה את התוצאות הרצויות, מתגלים קשיים

ת הן יכולים להיות לעזר למתנגדים למדיניות שננקטה כאשר מתברר שתוצאותיה המידיות או העקיפו

או לחלופין לסגת מהתנגדותם כאשר מתברר שהתוצאות חיוביות והחששות היו מוגזמים או . שליליות

  .בלתי מבוססים

  גודל כיתה ) 4

של מערכת  בתחומים שוניםסימאלי יש השלכות כבדות משקל ק בדבר גודל כיתה מותלהחלט. רקע

מתקבלות לרוב לאחר לחץ ממושך החלטות אלה  32 . הוא אחד החשובים בהםהביקוש למוריםהחינוך ו

הסבורים שהקטנת מספר התלמידים בכיתה היא בבחינת תנאי הכרחי לשיפור , של מורים והורים

גם בישראל ההחלטה התקבלה לאחר השביתה הממושכת ביותר בתולדות מערכת . ההישגים הלימודיים

ום ספק שיהיו לה השלכות  אין ש, מבלי להתייחס לתוצאות החינוכיות של ההחלטה.החינוך הישראלית

אך מעבר לכך יש להן גם השלכות כמעט וודאיות על רמת המורים מצד אחד . תקציביות כבדות משקל

וקצת פחות וודאיות ועל ) קושי גדול בגיוס מועמדים ברמה גבוהה כתוצאה מהגדלה מסיבית של הביקוש(

   ). 2008 ,בלס(הנכונות להצטרף למקצוע ההוראה מאידך 

וברובה עוסקת  ,הספרות המחקרית על ההשלכות של גודל כיתה היא רחבת היקף. קריםממצאי מח

אפשר לחלק את הטיעונים בעד ונגד הקטנת גודל הכיתה . בהשפעות האפשריות על ההישגים הלימודיים

להשפעה על ההישגים הלימודיים והחינוכיים , בעיקר, הטיעונים ברמת המיקרו מתייחסים: לשתי רמות

המיועדים למערכת החינוך ולכוח ,  להשפעה על התקציבים–והטיעונים ברמת המקרו , דיםשל התלמי

, אלה הרואים בהקטנת מספר התלמידים בכיתה תנאי הכרחי לשיפור מערכת החינוך. האדם המועסק בה

שלצעד זה יכולה להיות השפעה , את טיעוניהם ברמת המיקרו ואילו אלה הסבורים ,לרוב, ממקדים

חלק לדעת . כלל את טיעוניהם ברמת המקרו-ממקדים בדרך, "את המחיר"ך היא אינה מצדיקה א, חיובית

,  החוקרים מדיניות גורפת להקטנת מספר התלמידים בכיתה מבטאת שימוש בלתי יעיל במשאביםמ

שתלמידיהם מאוכלוסיות  ספר- ולמעבר של מורים רבים מבתי, תביא להורדה הכרחית ברמתםוועלולה 

חיזוק עובדתי לטענות אלה אפשר לקבל ממה . ספר שאוכלוסיות תלמידיהם חזקות-חלשות לבתי

                                                             
וח האדם חשיבות בהקשר זה ראוי לציין שכוח המשימה הלאומי שהמליץ המלצות רבות וחשובות ייחס לנושא כ 31

ח כלל המלצה שהצמצום יהיה "אם כי הדו(ואף ערך חישובים ותחזיות שצפו צמצום במספר המורים שיידרשו , רבה
  .וגרמו לחלק מההתנגדויות להמלצותיו, )הדרגתי ובהסכמה עם המורים

בדיונים על תנאי משתנה זה הוא גם מרכיב חשוב , מעבר להשלכות המיידיות של גודל הכיתה על הביקוש למורים 32
ברור שלגודל הכיתה יש השפעה , גם כאשר ההשלכות על ההישגים  אינן ברורות ומובהקות. העבודה של המורים

גדולה על כמות העבודה הנדרשת מהמורים ועל האווירה  השוררת בכיתה דברים שהמורים מייחסים להם חשיבות 
 .רבה
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, שהפעילה תכנית מקיפה להקטנת מספר התלמידים בכיתה, ב"שהתרחש  במדינת קליפורניה בארה

ונדידה של , קשיי בינוי חריפים, והביאה בעקבותיה  כניסה גוברת של מורים בלתי מוסמכים למערכת

. ללא עלייה משמעותית בהישגים הלימודיים, ספר מבוססים-ספר חלשים לבתי-מורים טובים מבתי

)CEPRI 2005, Bohrnstadt at al 1999(  

 ידי-על נאספים באופן שוטף הםהיות ש, על פניו אין קושי באיסוף נתונים על גודל הכיתות. איסוף נתונים

ובמקצועות מסוימים אינם יחד עם זאת במדינות מסוימות חלק מהלימודים בשלבי גיל . המערכת

רכי סיוע ובמקרים אחרים חלק מהתלמידים מוצאים בחלק מהזמן מהכיתות לצ. מתבצעים בכיתות אם

בעיות .  בשנה10%בעיה נוספת היא סוגית ההיעדרות אשר בחלק מהמדינות יכולה לעלות על . והשלמה

ד כאשר התקצוב מבוסס או על בייחו(אלה יוצרות קושי הן בעצם הדיווח ועוד יותר באיסוף הנתונים 

  ).מספר התלמידים הרשומים בכיתה או על מספר התלמידים המצויים בכיתה בפועל

דוגמא טובה לקושי העלול להיווצר . פרסום הנתונים מחייב הקפדה רבה על ההגדרות. פרסום הנתונים

פרסמת הלשכה בחלק מהלוחות שמ.  בארץכפי שהוא נעשההוא פרסום נתוני ממוצע התלמידים בכיתה 

 היסודי כוללים הספר-ביתהמרכזית לסטטיסטיקה הכוללים את הנתון של ממוצע התלמידים בכיתה ב

 למעשה את הממוצע נים הרגילים ובכך מקטיהספר-בתי את כיתות החינוך המיוחד הפועלות בבספירה

מים הבדלים שאינו מתחשב בכך שקיי, בלתי מבוקר של הנתונים פרסוםחשוב מאד לזכור ש  33.המדווח

בפרקטיקה של , ובפיזור המגזרי והאידיאולוגי שלהם, בפיזור  הגיאוגראפי של אוכלוסיית התלמידים

  . עלול לפעמים לתת תמונה מטעה ובגורמים נוספים הספר-ביתחלוקת הכיתות ב

. השימוש בנתונים על גודל הכיתה לצורך תחזיות ביקוש למורים הוא יחסית פשוט. שימוש בנתונים

במקומות היות שאיתור מקומות בהם קיים מחסור במורים וש נוסף קצת פחות ברור מאליו הוא שימ

לפעמים מדובר בהגדלה במקצועות (מסוימים הדרך להתמודד עם מחסור במורים הוא הגדלת הכיתות 

יחד עם זאת חשוב מאד לא להתעלם מהאמור לעיל  )Jacob 2007מסוימים ולאו דווקא הגדלה כוללת 

  . ורקע אידיאולוגי דתי, פריסה של התלמידים לפי מגזרבדבר ה

  הגדרת משרה) 5

המשפיעים על הביקוש למורים הוא הגדרת היקף המשרה של  אחד המשתנים המרכזיים ביותר. רקע

נתון זה נקבע לרוב לאחר דיונים בין הארגונים המקצועיים של המורים למשרדי החינוך במדינות . המורה

ימי  להקטנת מספר הן ,כאשר המורים לוחצים,  הפתוח לדיון באופן תמידי,מרכזיוהוא נושא , השונות

העבודה באופן כללי ושעות המגע שעות להקטנת  – עיקר ואולי ב–הן העבודה הנדרשים מהם ו

כלל מדובר -בדרך(הן במספר ימי העבודה בשנה  היקף המשרה מוגדר לרוב. באופן ספציפי, ונטאליהפר

 שהמורים מחויבים בהם מעבר לכך ,ימיםנוסף של מספר בתלמידים לומדים ומספר הימים בהם הב

 : באחת משלוש אפשרויות שעות העבודה מוגדרות . והן במספר שעות העבודה) לצורכי היערכות

  ) contact hours שעות מגע עם התלמיד( מספר השעות הפרונטאליות ידי-על   .א

   פרס-ביתשהמורה נדרש לשהות ב  מספר השעותידי-על  .ב

  .  ובביתוהספר- בית שהמורה נדרש לעבוד בהעבודה מספר שעות  ידי-על  .ג

 שעות 24-  כיסודי-עלובחינוך ה,  שעות הוראה30-בישראל למשל משרה מלאה בחינוך היסודי מוגדרת כ

רוב המדינות מגדירות את שעות . דיה הגישה השלישיתבואילו בש, באנגליה נהוגה הגישה השנייה. הוראה
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פורטוגל וספרד , איסלנד, הונגריה, גרמניה, מספר מדינות כגון אוסטרליה .ות מהמוריםהמגע הנדרש

.  והן את כלל השעות שהמורה נדרש לעבודהספר-ביתהן את שעות השהיה ב, מגדירות הן את שעות המגע

 .ל" שתיים או אחת משלוש ההגדרות הנידי-עלשאר המדינות מגדירות את שעות העבודה של המורים 

בחינת ההישגים של המדינות השונות במבחנים הבינלאומיים אינה מצביעה על קשר כל .  מחקריםממצאי

ם בולטת בהישגימדינה ה , למשל,בפינלנד .שהוא בין מספר שעות המגע של המורים לבין הישגי התלמידים

לו ואי,  שעות בשנה600- נדרשים לעבוד פחות מהמורים  ,יסודי-על תלמידיה בחינוך ההגבוהים של

 שעות 800-קרוב לספר שעות העבודה של המורים עמד על  מ, שהישגי תלמידיה היו חלשים,ישראלב

)EAG2007( .של המורים עומד על   שתלמידיה גם כן השיגו הישגים טובים מספר שעות המגע,בניו זילנד

מורים היה ממוצע שעות העבודה של ה , שהישגי תלמידיה היו נמוכים מאד,ואילו במכסיקו, 1000כמעט 

  .כמו כן אין בידינו נתונים של  ממש הקושרים את שביעות הרצון בעבודה למשתנה זה. 1047

קודם כל לא תמיד ברור . נתחיל בנושא שעות המגע.  קיים קושי של ממש באיסוף הנתונים. איסוף נתונים

 אם הכוונה 34 .או לשיעורים,  דקות60אם הכוונה למספר שעות העבודה במובן של שעות מלאות של 

 ,מעבר לכך נשאלת השאלה.  הרי שצריך לקבל נתונים גם על משך השיעור בדקות,לשעות של שישים דקות

כיצד מחשבים את מספר שעות המגע , שלישית. נחשבות במניין שעות המגע או לא" שעות תפקיד"האם 

כאשר . ומהתי וכדמצב משפח, כאשר לא כל המורים נדרשים לאותו מספר שעות עקב הפחתות בשל גיל

 הרי שיש קושי להעריך את השעות שהוא הספר-ביתעבודת המורה מבוטאת בשעות שהוא נדרש לשהות ב

ולבסוף ברור . כאשר הוא יוצא לטיולים או לפעילויות אחרות,  לאחר שעות הלימודיםהספר-ביתמגיע ל

  .שכמעט בלתי אפשרי להעריך את שעות העבודה של המורה בביתו

 זה חייב להיות מלווה בהדגשה של ההגדרה המדויקת אינדיקטורפרסום הנתונים של . יםפרסום הנתונ

  .והצבעה על מגבלות הנתונים כפי שהתבררו בעת האיסוף, בה משתמשים

 לשיקולים ,כלל-בדרך, כפוף המשרה והעבודה של המוריםהשימוש בנתונים בדבר היקף . מוש בנתוניםיש

הנתונים  שכלכלנים ואנשי תקציבים נוטים להדגיש את ,אין פלא. פוליטיים כבדי משקל של המשתמש

בעוד שהמורים ואנשי חינוך ,  על עומס עבודה קל יחסית לבעלי מקצועות אחרים, כביכול,המצביעים

או  משתמש בנתונים אלההכל . מדגישים את היקף העבודה הנדרש מהם מעבר לשעות ההוראה בפועל

 – הבלתי נמנעות כמעט –נים אלה חייב להיות מודע להטיות מסתמך על מקורות המשתמשים בנתוה

   .הנלוות להם

   היצע כוח אדם בהוראה. ב

מספר המורים דנים בהיצע המורים איננו כאשר דנים בגם , בדומה למה שנאמר לגבי הביקוש למורים

של  אפשריהיצע הה.  של מספר המורים במספר השעות שהם מוכנים לעבודהמכפלב כי אם ,העובדים

  :מספר מקורות עיקרייםמ מורים בפועל מורכב

בהתאם ועל פי תנאי ההעסקה הקיימים ודפוסי ההעדפות הנוכחיים באשר , המורים הפעילים בהווה  .א

 . זהו כמובן המאגר העיקרי של שעות הוראה במערכת.והתמדה בעבודה להיקף המשרה

, אשר להיקפי המשרהאם וכאשר משתנים דפוסי ההעדפה שלהם ב, המורים הפעילים בהווה  .ב

 .והתמדה בעבודה

                                                             
בשעה .  ממחיש במידה רבה את הבעייתיות של איסוף הנתוניםeag 2007 שצוין לעיל  המופיע בהנתון 34

  .להערכתנו הנתונים של ישראל מתייחסים לשיעורים ולא לשעות,  דקות 60שההגדרות מדברות על שעות בנות 
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  .מורים שפרשו בעבר מעבודה לפני גיל הפרישה  .ג

  .פרחי הוראה במוסדות להכשרת מורים  .ד

, ומורים שיצאו לגמלאות, מורים שפרשו בגיל צעיר( שאינם פעילים כיום ,בעלי הכשרה להוראה  .ה

  ).וכדומה  ובמדינות אחרות מהגרי עבודה ומהגרים אחריםמורים עוליםבארץ 

  .בעלי מקצועות אחרים היכולים להצטרף לסגל ההוראה  .ו

נכונות מורים ומועמדים להוראה  סקירה הם המשתנים המשפיעים עלההנושא המרכזי של היות ש

הרי שראוי למקד את , או לפרוש מהוראה/ו,  להרחיב את היקפי המשרה או לצמצמם, להתמיד, להצטרף

שכן הן הרלבנטיות ביותר להתמודדות מיידית עם , פעילותהדיון בסקירה זאת באוכלוסיות המורים ה

 גם – אם כי אולי במידת שונה של עצמה –והגורמים המשפיעים עליהן משפיעים , עודף או מחסור במורים

  .  על האוכלוסיות האחרות

 כמה וכמה ידי-עלומצד שני ) הביקוש( רכי המערכתו צידי- על,  מצד אחד,נקבעמספר המורים בפועל 

ורצון המורים הפעילים להמשיך , מים המשפיעים על רצון מועמדים להוראה להיכנס למקצועגור

אפשר . לפרוש מהוראה להתמיד או, יש עשרות גורמים בעלי השפעה על הרצון להצטרף. ולהתמיד בעבודה

 שכרה 35:בתוכם יוצגו האינדיקטורים המקובלים, לחלק גורמים אלה לשלושה תחומים עיקריים

; מסורות כתובות ובלתי כתובותבאו /מעוגנות בהסכמים וה ,סולמות השכר ובתוספות שכרבכמתבטא 

בשכר או לפחות בגובה השכר  חלקם מתבטא( המבטאים בעיקר את אופי עבודת המורה תנאי עבודה

בכל אחד מתחומים אלה יש מרכיבים שונים כאשר . פרופסיונאליות וסוציאליות זכויותו ).לשעת עבודה

,  טוביםלקדם ולשמור על מורים, להכשיר, לגייסיכולת הממרכיבים אלה השפעה ניכרת על כל אחד ל

  .ולפלוט מורים גרועים

  אינדיקטורים של שכר המורים) 1

   סולמות השכר ותשלומים נלווים המעוגנים בהסכמי העבודהפי  על שכרה. א

,  כי אם–וצע של המורים  לדוגמא גובה השכר הממ–אחד גורם כאשר אנו דנים בשכר איננו דנים ב

שמקבל המורה  )השכר (התגמול הכספיאת  הקובעים בסופו של דבר ,משתניםבמסכת שלמה ומגוונת של 

 ות משותפשהן, שכר המורים לותנוגעמספר עובדות בסיסיות ה זה חשוב לציין בהקשר .עבור עבודתו

  :לארצות מפותחות רבות

 ששלי-כלל הוא מהווה בין שני- ובדרך, לחינוךשכר המורים הוא המרכיב הדומיננטי בהוצאות  )1

 .רבעים מכלל ההוצאה לחינוך-לשלושה

 כוח העבודהכלל  מ אחוזים4- ל2בין ( מקצוע ההוראה מעסיק את מספר האנשים הרב ביותר במשק )2

Eurydice2005( ,ובמיוחד כאשר מדובר בבעלי מקצועות חופשיים . 

                                                             
נו מתייחסים ושאינ, קיימת קבוצה שלמה של גורמים שהשפעתם על הרצון להצטרף או לפרוש מהוראה רבה 35

. כוונתנו לכל הגורמים המתייחסים לאווירה הציבורית סביב החינוך בכלל ומקצוע ההוראה בפרט. אליה כאן
שההורים , ידי החברה-מחקרים רבים מצביעים על כך שתחושת המורים שעבודתם אינה מוערכת כראוי על

. הגדלות להערכה ולתגמול לו הם זוכיםושיש אי התאמה הולכת וגוברת בין הדרישות , והתלמידים מזלזלים בהם

)Stone  B Scott T C Dinham S 2001(  
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 גורם ידי- על גם במקומות בהם הוא לא נקבע –  של הארצות המפותחותברוב המוחלטשכר המורים  )3

ונקבע ,  המבוססים בעיקר על השכלה וותק,מעוגן בסולמות שכר קשיחים – 36)כגון שוודיה(מרכזי 

  .)או עירוניים, מחוזיים, ארציים(בעקבות הסכמי עבודה קיבוציים 

מדובר בחלקן . יסודי-עלברוב המדינות יש הבדל בתנאי העבודה והשכר בין מורים בחינוך היסודי וה )4

הן בשעות העבודה הנדרשות ו, גבוה יותר משכרם בחינוך היסודיה יסודי-עלשכר המורים בחינוך ההן ב

 . )(Eurydice2005 בעומס ההוראה הנדרשהדבר רק בחלק אחר כגון בישראל הדבר מתבטא . מהמורים

ם תוספות שכר נהוג להעניק למורי) למעשה בכל הארצות שבדקנו(במקומות רבים בעולם  )5

 כגון הצלחת המורה להביא את תלמידיו ,)מעבר להשכלה וותק(נוספים המתייחסות להיבטים 

 ספר-בתיוהוראה ב, הוראת מקצועות נדרשים שיש בהם מחסור במורים, להישגים גבוהים בלימודים

סולם  מעל ומעבר לכלל-בדרךתוספות אלה ניתנות .  תנאי הוראה קשים במיוחדידי-עלהמאופיינים 

 .  ממנוחלק קטןלרוב ומהוות , השכר הבסיסי

ברוב המקרים הפער בין שכר מורה מתחיל לשכר מורה בשיא הכנסתו קטן יחסית למקצועות  )6

 .חופשיים אחרים

 למשל, מקובלכ, בחלק מהמקומות תוספות השכר ניתנות דרך הפחתת שעות הוראה פרונטאליות )7

מורים , כגון מחנכים(מסוים ונושאי תפקידים שונים מורות מעל גיל , מהותיבישראל לגבי מורות א

גם בארצות אחרות מפחיתים משעות ההוראה הנדרשות עקב תנאים ). וכדומההמלמדים לבגרות 

 .שונים

יורד יחסית לשכר בעלי מקצועות ב ובאירופה "בארהשכר המורים במהלך השנים האחרונות  )8

 )Policy Brief 2004 ( הכשרה דומהבעליחופשיים 

נתון המבטא את הסטאטוס של , יחסית לתוצר הלאומי הגולמי לנפש, וב המדינות שכר המוריםבר )9

 ירד בשנים ,ואת מידת החשיבות וההשקעה שמדינה מייחסת לחינוך ולמורים, מקצוע ההוראה במדינה

סימאלי גבוה קואילו השכר המ, ג לנפש"ככלל ברוב המדינות השכר התחילי נמוך מהתל. האחרונות

ברמות השכר הגבוהות של המורים מאשר יותר מחקר הראה שהירידה הייתה בולטת .  לנפשג"מהתל

דבר המבטא מגמה להגדיל את השכר התחילי וכוח המשיכה להוראה אך מסכן את היציבות . בנמוכות

 .)Siniscalco 2002. (המקצועית והנטייה להישאר בהוראה

  המוריםגובה שכר. ב

בהיעדר כשלי שוק  ,כלל-בדרך, השכר מבטאש ,היא כלכלני החינוך לעהנחת העבודה המקובלת . רקע

קשר זה הוא אחד המרכיבים הבסיסיים ביותר ו, תרומתו של העובד בתהליך הייצור את ,רציניים

גם במקצועות אחרים שייתכן ו, בחינוך  Umansky, 2005(.37( במוטיבציה של העובד להצטיין בעבודתו

הקושרים אותו , עבודהפרי הסכמי לרוב והשכר הוא , ה יותר מעורפל וסבוךקשר זה הרב, בשירות הציבורי

, כבעלי קשר רופף בלבד לתפוקת המורהמספר רב של מחקרים בשהוכחו ,  כגון השכלה וותק,למשתנים

                                                             
אך , בשוודיה שכר המינימום של המורים נקבע בהסכם ארצי בין ארגוני המורים לארגון הרשויות המקומיות 36

) ובהספר או בייש-בבית(ספר מסוים נקבעים במשא ומתן בין האיגוד המקצועי -השכר הספציפי של מורים בבית
  הספר או הרשות המקומית-לבין הבעלות על בית

37
   יעזר במידה רבה בסקירה המצוינת של אילנה אומנסקי מהבנק העולמיהעבודההדיון בחלק זה של  
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, במוטיבציה של המורים הטובים -ורבים מבין קובעי המדיניות ,  לדעת חלק מהחוקרים–עובדה הפוגעת 

    . פחות טובים להשקיע בעבודתם את המינימוםומעודדת מורים 

 שרמת השכר משפיעה במידה רבה על נכונות לפנות ,מחקרים רבים מצביעים על כך. ממצאי מחקרים

 Chapman, Snyder, and Burchfield 1993 ,Guarino and others (ולהתמיד בו  למקצוע ההוראה

2004; Hanushek, Kain, and Rivkin 2001; Murnane and others 1991(  אך היא אינה הגורם היחיד ,

ועל מי שכבר פנה למקצוע ,  המשפיע על  צעירים לפנות להוראה,ולעיתים קרובות אף לא החזק ביותר

 כגון ההרכב ,הראו שגורמים, הנושק ועמיתיו. ]Hirsh  2006  Ingersoll  2001 Berry 2007 (להתמיד בו

ישגים הלימודיים של תלמידיו השפעתם רבה ולפעמים אף רבה יותר והה, הספר-ביתאקונומי של -הסוציו

 , להערכתם. על נכונות המורים להישאר במקום עבודתם או לעבור למקום עבודה אחרמאשר גובה השכר

המשרתים  ספר-בתיל, " טוביםספר-בתי" הנחשבים בעיניהם לספר-בתיעל מנת למשוך מורים טובים מ

 20 נדרשת תוספת שכר של בין -"  באזורי קרבספר-בתי"הם הם קוראים ל- אוכלוסיות תלמידים חלשות

 על מנת לשכנע אנשים צעירים להצטרף למקצוע ,התוספת הנדרשת ).(Hanushek 1999,2001   אחוז50-ל

אך , "אזורי קרב"התוספת הנדרשת על מנת להביא מורים למ היא כנראה גבוהה , באופן כללי,ההוראה

 ,Clotfelter , Ladd 2006 ( ל מנת לשכנע מורים להישאר במקום עבודתם הנוכחינמוכה יותר מהנדרש ע

& Vigdor, .(  

תוך התייחסות ( המחקרים גם מצביעים על קשר בין תנאי הביקוש וההיצע למורים בנקודת זמן מסוימת

 במשקולמצב הכלכלי הכללי ) והשכלה דומים או מקבילים, לאותם תנאים במקצועות הדורשים נתוני רקע

 לא לצאת לשנת שבתון, כלומר בתנאים של שפל כלכלי ואבטלה מורים נוטים לשמור על מקום עבודתם –

צעירים ממעטים , ומחסור בכוח אדם משכיל במשק, ולהיפך במצבים של פריחה כלכלית, ולדחות פרישה

תנאי שכר  ש, המחקרים מצביעים על כך,כמו כן. ומורים פעילים נוטים לפרוש ממנה, להצטרף להוראה

ה נאך השפעתם פחותה אם כי אינ, על החלטות מועמדים להצטרף להוראהבהחלט משפיעים משופרים 

 ,Chevalier,Dolton, McIntosh 2002( או לפרוש מעבודה/ להתמיד ואם החלטות מבוטלת לגבי ה

Murnane 1991 ,Leigh 2005  ,Chung, Dolton, Tremayn 2004  (.  

 לא ,ת גם אינן מוצאות מתאם בין גובה השכר של מורים לבין הישגי התלמידיםההשוואות הבינלאומיו

 ולא ,כאשר מדובר בשכר המורים יחסית לשכר בעלי מקצועות אחרים או כאשר מדובר בערך המוחלט שלו

 משתכרים את ,לדוגמא, המורים בלוכסמבורג. למיוכאשר מדובר בשכר המורים יחסית לתוצר הלאומי הג

 במבחן פיזה 17- אך תלמידי לוכסמבורג מדורגים במקום הOECDביותר בכל ארצות השכר הגבוה 

 מבחינת רמת השכר אך תלמידיה 15-  בעוד שמורי פינלנד מדורגים במקום ה,)EAG 2007(האחרון 

 שנות וותק לתוצר הלאומי 15גם כאשר מתייחסים ליחס השכר של המורים בעלי . מצויים במקום האחרון

, ג לנפש" מהתל2.34ויח שם פי ומורה מר(נמצאת במקום הראשון   שקוריאה,ראותלמי אפשר לוהג

 ג לנפש" בעוד שפורטוגל נמצאת במקום השני מבחינת יחס שכר המורים לתל,)ותלמידיה במקום השני

 מבחינת דירוגם 22ג לנפש בעוד שתלמידיה מצויים במקום " מהתל1.64כאשר מורה מרוויח שם פי  (

ג לנפש ותלמידיה הם במקום " מהתל1.17 בפינלנד לעומת זאת מורים מרוויחים רק פי ).2006במבחן פיזה 

, מבחינת גובה השכר של המורים) ריהסיקו והונגקלמעט מ(ישראל נמצאת במקום הנמוך ביותר . הראשון

וכמעט במקום האחרון מבין הארצות , ג לנפש" שנות וותק לתל15והיחס בין השכר של מורה בעל 

  . ו בכל מבחני פיזה בדירוג תלמידיהשהשתתפ
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אחת  ,העומדים בראש מערכות חינוך גדולות ,ואנשי מינהל  לדעת כלכלני החינוך,לאור האמור לעיל

שיבטיחו וחוקיים  היא גיבוש מנגנונים אדמיניסטרטיביים, הבעיות המרכזיות בתחום ניהול כוח האדם

בהבטחת איזון נאות ימלא את תפקידו , ותיו השונותדהיינו השכר על צור, שהתגמול הכספי הניתן למורים

גיבוש כלים . בעידוד מצוינות בעבודת המורהו, במשיכת כוחות טובים להוראה, בין ביקוש והיצע למורים

 למרות שקיימת הסכמה בין ,גם כאן. כאלה יכול לדעת חוגים אלה לתרום רבות לשיפור מערכת החינוך

חילוקי ,  שהשכר הוא מרכיב מרכזי במדיניות כוח האדם בהוראה,וקובעי המדיניות, החוקרים, המורים

ומשקלם היחסי של הגורמים , )או קיבוציים/הסכמים אישיים ו ( באשר לדרך קביעת השכר,הדעות

מאפייני ,  בו עובד המורההספר-בית מאפייני, גיל, אחריות, תפקידים, ותק, השכלה(המשפיעים על היקפו 

  . הם יסודיים ועמוקים) או קבוצתי/אישי ו(ודרך התמרוץ , )וכדומהמקצוע ההוראה 

 שהקו העיקרי המפריד בין  ,ועל כן נסתפק ונאמר, בירור חילוקי דעות אלה אינו יכול להיכלל בסקירה זאת

רינזית יש את ההשפעה הרבה ביותר על בעלי הדעות השונות הוא בין אלה המאמינים שלמוטיבציה אינט

לעומת אלה הסבורים שיש צורך בתמריצים כספיים ואחרים הניתנים בעקבות , איכות עבודת המורה

הראשונים סבורים שעל מנת לקבל מורים מעולים בעלי מוטיבציה . בקרה חיצונית על עבודת המורה

תיות לבעלי מקצועות חופשיים אחרים מערכות שכר הוגנות ותחרוראשונה בבראש וגבוהה יש להבטיח 

 ,אם כי אפשר לכלול בהם מרכיבים נוספים מעבר להשכלה וותק, סולמות שכר אחידיםהמבוססות על 

רמה סוציו אקונומית של התלמידים מיקום בפריפריה ( בהם מלמדים המורים הספר-בתיכגון אפיוני 

המכירה בקשיים , ת תומכת למקצוע ההוראהלא פחות חשוב ליצור אווירה ציבורייחד עם זאת ). וכדומה

לעובדה " נטפלת"ואינה , בתוספת המטלות שהוטלו עליו בשנים האחרונות, המיוחדים הכרוכים בו

קיים היות שש, האחרונים סבורים. ולכאורה גם פחות ימים בשבוע, שהמורים עובדים פחות ימים בשנה

המורה (למועסק ") הרשות המקומית" " החינוךמשרד" "המדינה("ניגוד אינטרסים מובנה בין המעסיק 

ושניגוד מובנה זה גורם למורים להיאבק לתנאי עבודה ושכר שההיענות להם יקרה ,)והאיגוד המקצועי שלו

יש ליצור מנגנונים המאפשרים מאד ואינה מקדמת בהכרח את יעילות ואפקטיביות מערכת החינוך 

ולתגמל , )בר בהישגים לימודיים ברי מדידה של התלמידיםלרוב מדו(להבחין בין מורים שהישגיהם טובים 

קבוצת חוקרים זאת גם רואה בארגוני העובדים גורם המעכב ופוגם בכל   .את המורים בהתאם להישגיהם

 ,Murnane and Cohen 1986 (Ballou and Podgursky 1993; Conley  ;מאמץ לשיפור המערכת

Muncey, and Gould 2002; Solomon 2004.  Pritchett and Filmer 1997; ,Hoxby 1996   

Woessmann 2001, Hanushek &Woessmann 2007(.  

בחלק גדול מהמדינות היות ש, לכאורה ועל פניו איסוף נתוני השכר צריך להיות פשוט. איסוף הנתונים

שמערכות , רי הציבוהמגזרוכמעט בכל המדינות הם נמנים על , הרוב המכריע של המורים הם עובדי מדינה

. ומבוססות על סולמות שכר גלויים, השכר שלו מפוקחות ומסודרות יחסית יותר ממערכות שכר אחרות

 לשלוש כלל-בדרךבדברנו על שכר אנו מתייחסים . אינו פשוט כלל ועיקרלמעשה איסוף הנתונים וניתוחם 

כאן אפשר כאשר , והראשונה עוסקת בהשוואת השכר במקצוע ההוראה עצמ :מערכות השוואה נפרדות

 בעלי ספר- בתי המלמדים באזורים שונים או ב, מוריםבין השוואות , לדבר על השוואות על פני זמן

או בין תחומים שונים , )וכדומהמבוסס או חלש , במרכז או בפריפריה, יסודי-עליסודי או (אפיונים שונים 

מערכת השוואה שנייה היא בין ). ומהוכדמחנך או , חינוך רגיל או חינוך מיוחד, מתמטיקהבבספרות ו(

או בין מורים לכלל , בין מורות לאחיות, בין מורים למהנדסים (מורים לבין בעלי מקצועות אחרים

גם כאן אפשר להשוות בין , ומערכת שלישית היא  מערכת של השוואות בינלאומיות, )העובדים במשק
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ות הן במקצוע ההוראה עצמו והן יחסית מצבם של המורים בארץ אחת למצבם של המורים בארצות אחר

  .  למקצועות אחרים

 מערכת ,כלל-בדרך, מבטאשכר השהיות , הקשיים של איסוף הנתונים על שכר קיימים בכל המקצועות

של ושכר המורים מבטא ייחודיות , ולמדינה, הסכמים ומסורות ייחודיים למקצוע, שלמה של שיקולים

, לאור האמור לעיל.  המקשה עוד יותר על ההשוואות לסוגיהן,םמקצוע ההוראה לעומת מקצועות אחרי

קצב  , שכר התחלתי:  כגון,למרות שרוב ההשוואות של שכר מתייחסות להיבטים אותם מנינו לעיל

, אורך התקופה בה מגיעים לשיא השכר, גובה השכר באמצע תקופת העבודה, העלייה בשכר לאורך זמן

הסקת , וכדומה, גובה השכר יחסית לשכר הממוצע במשק, למיוגגובה השכר יחסית לתוצר הלאומי ה

על הקושי בהשוואה בין מקצוע . מורכבת ומעל לכל פתוחה לטעויות רבות, קשה, המסקנות מנתונים אלה

 UBS,Prices and  ההוראה לבין מקצועות אחרים אפשר ללמוד גם מכך שבפרסום היוקרתי של

Earnings 2006והם מהווים  עבודה של מקצועות שונים המורים אינם נכללים בהשוואת השכר ושעות ה

  .קטגוריה נפרדת

הלשכות המקומיות ,  גורמים ממשלתייםידי-עלב נתוני השכר נאספים "ארהבבארצות אירופה ו

 הלשכה המרכזית ידי-עלבארץ נאספים נתונים על שכר המורים גם . לסטטיסטיקה וארגוני העובדים

 נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 38.נה על השכר במשרד האוצר הממוידי-עלו לסטטיסטיקה

). בעוד שהפרטים בדבר היקף התעסוקה מבוססים על סקר כוח אדם(מתפרסמים בפרסום סקר ההכנסות 

ח הממונה "ומתפרסמים אחת לשנה בדו, הנתונים של הממונה על השכר מתייחסים למורים עובדי מדינה

  .על השכר

כאשר היא קשה במיוחד בהשוואות , הנתונים משתנה בהתאם למטרת האיסוףרמת הקושי של איסוף 

וקלה עוד יותר כאשר , קצת יותר פשוטה בהשוואות בתוך אותה המדינה בין מקצועות שונים, בינלאומיות

איסוף נתוני יחד עם זאת גם כאשר מתייחסים למורים בלבד .  במדינה מסוימתמתייחסים למורים בלבד

ומסובכת יותר כאשר , רה מלאכה פשוטה במדינות בהן רוב המורים הם עובדי מדינההוא לכאושהשכר 

הסיבות לקשיים נעוצות בגורמים כגון ריבוי . מורכבת למדילמעשה  היא, יש למורים מעסיקים רבים

ריבוי המורים העובדים במקומות עבודה , אחוז גבוה של מורים העובדים במשרות חלקיות, מעסיקים

ברור שכאשר ההשוואות מתייחסות  . שכר והעסקה שונים במגזרים שונים של המערכתותנאי, רבים

עדות לכך הוא הסכסוך המתמשך בין ארגוני המורים לממשלה , למקצועות אחרים הקשיים גדלים

מעבר לתנאים השונים בכל , ברמה הבינלאומית. בישראל באשר להשוואת שכרם לשכר המהנדסים

  . שא של השוואת כוח הקניה  של השכרמצטרף לכך גם הנו, מדינה

מובן מאליו שהקשיים של איסוף הנתונים באים לידי ביטוי מיידי גם בדרכי הפרסום . פרסום הנתונים

אחת הדרכים בהן  . מטעהכלל- בדרךפרסום נתון אחד של שכר הוא , בשל מורכבות הנתונים .שלהם

השוואת עלות השכר  היאר של מורים  ניסו להתמודד עם הקושי של השוואות השכOECD-אונסקו ו

מספר ,  בחשבון את גובה השכר במונחי שווה ערך כוח הקנייהמביאיםכאשר הם , 39הממוצעת לתלמיד

כאשר השקלול . וגודל כיתה ממוצע, מספר שעות העבודה של המורה, שעות ההוראה שהתלמיד מקבל

ר שעות קטן יותר במשרת המורה מספ, מביא בחשבון שכיתה גדולה יותר מורידה את העלות לתלמיד

                                                             
 גם ארגוני המורים אוספים נתונים אלה אך הם אינם מפרסמים אותם בציבור אלא באופן סלקטיבי כאשר הם  38

 .נערכים לקראת משא ומתן על השכר
אולם מצאנו לנכון להזכיר אותו כי הוא אינדיקטור חשוב של מערכת החינוך , נתון זה אמנם אינו נתון של שכר 39

 .  סך השכר והיקף שעות העבודה של המורה–ומתייחס לשני היבטים חשובים של השכר 
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 שעלות ההוראה לתלמיד ,מתברר את כל המשתנים הללו מביאים בחשחבוןכאשר . 'וכו, מעלה את העלות

ובשעה ששכר , ב גבוה בהרבה"ב למרות שהשכר בארה"בפינלנד למשל גבוהה בהרבה מזאת שבארה

תלמיד בשוויץ גבוהה למעלה ב עלות ההוראה ל" בלבד משכרם בארה אחוז20-המורים בשוויץ גבוה בכ

 כי , הקושי בפרסום הנתונים איננו נובע רק מריבוי הגורמים הרלבנטייםSiniscalco 2002(.40(מכפלים 

כאן אפשר להצביע על דוגמא נוספת . אם גם מהקושי הקונצפטואלי והמתודולוגי של ההשוואות עצמן

,  הכלכלנים בהשוואות בינלאומיות המשמש את,Purchasing Power Parityהלא היא השימוש במונח 

 ושנמצא במוקד של ויכוח תיאורטי בין ה של מטבעות שוניםיי להתגבר על ההבדלים בכוח הקנשנועד

וההקשרים    בשל מורכבות הנתונים41.)2006 (לפרופ רות קלינוב) 2003(ר דן בן דוד "בישראל בין ד

שכר מורים יהיה מנותק  הדיון בנתוניקשה לנו לראות מצב בו  ,הפוליטיים והכלכליים המיידיים

 .מההטיות וההטעיות שכל צד מעוניין בהן

לאור כל האמור לעיל השימוש בנתוני השכר של המורים נתון לרוב למניפולציות שונות . שימוש בנתונים

יש הבדל מהותי אם רוצים להשתמש בנתונים על מנת להצביע על יתרון . בהתאם לאינטרס של המשתמש

או אם רוצים להצביע על ההשקעה הנדרשת , ן יחסי של המורים לעומת בעלי מקצועות אחריםאו חיסרו

  . בחינוך לעומת תחומים אחרים

  42השכר לשעת עבודה. ג

 , אחת הסוגיות המעניינות ביותר וגם השנויות ביותר במחלוקת באשר לשכר המורים היא השאלה. רקע

הקושי כאן הוא בהגדרת עבודת . דווקא לשכר לשעהחודשי או אולי , האם יש להתייחס לשכר שנתי

. עבודת המורה מוגדרת במספר שעות המגע הישיר עם התלמיד, ישראל בדומה ל,ארצות בהןיש . המורה

או עובד בביתו אינן נחשבות לו   למילוי תפקידים שוניםהספר- ביתכל השעות האחרות שהמורה נמצא ב

-בית אמור לשהות באותן הוא ,רה מוגדרת בשעות שהות בארצות אחרות עבודת המו43 .כשעות עבודה

 ובבית נספרות ונחשבות כשעות הספר-ביתב,  כל שעות עבודת המורה בכיתה– ובארצות אחרות, הספר

לשעת עבודה בפועל  השכר, ברור שבמדינות בהן עבודת המורה מוגדרת כפי שהיא מוגדרת בישראל. עבודה

גבוה יחסית למקצועות אחרים בהן שבוע ) י בשעות עבודה בפועל חלוקת סך השכר השנתידי-עלהמתקבל (

בעוד שבמדינות בהן כל שעות העבודה של המורה  .העבודה של העובד עומד על כארבעים שעות עבודה

גם בעלי מקצועות חופשיים  ש,יחד עם זאת כדאי לזכור .נחשבות השכר לשעת עבודה יהיה יותר נמוך

. ושעות אלה אינן כלולות במסגרת השעות עבורם הם מקבלים שכר, אחרים עובדים שעות רבות בבית

  .והשימוש בנתונים הוא לפיכך תלוי במידה רבה בזהות המשתמש ובמטרותיו, הבעיה בנושא זה לא נפתרה

טוענים ב "בארהחלק מהחוקרים . ויכוח בספרות המקצועית בנושא זה עדיין בעיצומווה. ממצאי מחקרים

 אינו נופל ואף עולה על שכר בעלי מקצועות חופשיים –הוא נמדד לפי שעת עבודה  כאשר –ששכר המורים 

  Greene and Winters 2007,2003(וחלק אחר סבור שהשכר נמוך בכל השוואה , בעלי השכלה דומה
                                                             

ן מאד להשוות את ללא ספק היה מעניי. לצערנו את ישראל,  לא כוללים1999-הנתונים במחקר זה המתייחסים ל 40
על פניו נראה שהיא צריכה להיות נמוכה מאד היות . עלות השכר לתלמיד בישראל לעומת עלותה במדינות אחרות

ומספר השעות הפרונטאליות שהמורים נדרשים ללמד , הכיתות גדולות, שהשכר למורה הוא נמוך מאד יחסית
  . בישראל הוא גבוה

בדבר יעילות מערכת החינוך בישראל לעומת מדינות אחרות ,  ן בן דודר ד"שעורר ד, במוקד הויכוח המקצועי 41
  .עומדת גישתו למדידת ההוצאות לחינוך יחסית לשווה כוח הקנייה והתוצר הלאומי הגלמי

הדיון בשכר לשעת עבודה נוגע במידה רבה גם לדיון על חשיבות החלוקה בין שעות העבודה השונות לתפקידיהם  42
  .ו נעסוק בחלק הדן בתנאי העבודההשונים של המורים ב

ריכוז , חינוך" (שעות תפקיד"גם הגדרה זאת אינה מלאה כאשר בישראל יש שעות שאינן שעות הוראה בפועל  43
  .הנכללות בשעות ההוראה בפועל ) ריכוז מקצוע וכדומה, שכבה
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Vedder, 2006 Podgursky  ,  2007Corcoran, & Mishel.( אמריקה הלטינית ויכוח דומה מתנהל ב

 שעלות השכר לשעת , מראיםEAG, 2007נתוני  ,בכל מקרה. )Umansky 2005(דומים די שם הממצאים ו

$ 18  בדומה לעלות השכר הכוללת OECDנמוכה מאד יחסית למדינות עבודה בישראל בחינוך היסודי 

בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה $, 47 עומד על  OECD בעוד שהממוצע בארצותPPPבמונחי 

  .בהתאמה$ 27-ו$ 68-ו$ 59-ו$ 23המספרים הם 

תקפים גם באיסוף הנתונים  כל הקשיים שצוינו לעיל הנוגעים לאיסוף נתונים על השכר. איסוף הנתונים

קשיים אלה באים לידי ביטוי בנתוני השכר לשעת עבודה בישראל כפי שהם . לגבי השכר לשעת עבודה

    EAG 2007.44 -פורסמו ב

 נראיתולשימוש הפוליטי בנתוני השכר של המורים , קושידוגמא יוצאת מהכלל ל. פרסום הנתונים

 Education Nextב בפרסום " כפי שהוא בא לידי ביטוי בארה,ויכוח על גובה השכר עבור שעת עבודהבו

Vol 3 no 3 , בשלל הכתבות והתגובות ו) 2007(מירב ארלוזורוב ו , )2003 (בן דודר "דובארץ במאמרים של

  .   שביתת המורים הגדולה שהתקיימה לאחרונהבעתנט באינטרבנושא שכר המורים 

כל מה שנאמר לגבי  השימוש בנתוני שכר נכון גם לגבי השימוש בנתוני השכר לשעת . שימוש בנתונים

  .כשהשימוש אינטנסיבי ביותר בעת המשא ומתן על הסכמי השכר. ואולי אפילו ביתר שאת, עבודה

  תוספות נלוות . ד

 על השכלה ,כלל-בדרך, מבוססה, ראוי להבחין בין סולם השכר הבסיסיורים כאשר דנים בשכר מ. רקע

לבין תוספות שכר המשולמות למורה מעבר לשכר , המוענקים למורה פחות או יותר באופן אוטומטי, וותק

  : כגוןבהרבה מדינות הסכמי השכר כוללים סעיפים המגדילים את שכר המורים. הבסיסי

 ).'וכוכפל תואר , בארץ למשל מדובר בשעות השתלמות( באופן בסיסי הכשרה והשתלמות מעבר לנדרש •

 עמידה י"ע אין הכוונה לקישור להישגים כי אם הוכחת כישורים ואיכויות –איכות עבודתו של המורה  •

 .'הגשת תלקיטים לביקורת עמיתים וגורמים מוסמכים שונים וכו, במבחנים ממשלתיים או אחרים

בארץ אפשר להצביע על גמולי תפקיד כגון ריכוז שכבה (בר למטלות הוראה ביצוע מטלות חינוכיות מע •

 .)או ריכוז מקצוע/ו

 .אחראי למערכת השעות,  גמולי תפקיד כגון סגן מנהל–ביצוע מטלות מנהליות מעבר למטלות הוראה  •

 .ביצוע תפקידים מיוחדים כגון ייעוץ •

 . רגיליםספר-בתיהוראה של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב •

 . 45הוראת מקצועות בהם יש מחסור במורים •

 .קרנות השתלמות •

 . שנת שבתון •

 .תשלום עבור המשך לימודים והשתלמות •

 .13 משכורת עבור חודש  •

                                                             
 ולא את מספר שעות הנתון המתייחס למספר שעות העבודה של המורים מבטא את מספר השיעורים שהוא מלמד 44

  ושעות אם שהן אמנם משולמות אך אינן שעות עבודה, שעות גיל, והוא כולל גם שעות תפקיד,  הדקות60בנות 
 בארץ לא נהוג לשלם יותר למורים במקצועות מבוקשים אך מקובל לאפשר במקומות בהם קיים מחסור במורים 45

  להעסיק אותם בחוזים אישיים, אלה
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 .כלליות או למורים המלמדים במקומות מסוימים, הנחות במיסוי •

 .או הלוואות המותנות בכושר ההחזר, הלוואות ההופכות למענקים •

תלויות מורה ותלויות תוספות : ות שכר אלה מתחלקות לשני סוגים עיקרייםתוספ ש,ככלל אפשר לומר

 אפשר גם .)Eurydice, 2004(כאשר פרסום אחר מחלק אותן לאינטרינזיות או אכסטרינזיות , ספר-בית

46.ותמריץ לנקיטת מהלך עתידי למיין אותן לתוספות שהן בבחינת תגמול על העבר
תוספות השכר תלויות  

 שהם מעל ומעבר לנדרש על ,)שלו או של תלמידיו(כישורים או הישגים , ת לו עבור פעילויותהמורה מוענקו

 ספר- בית ניתנות לרוב על סמך נתונים של הספר- ביתהתוספות תלויות . פי סולם השכר הבסיסי

מדובר .  תוספת לשכר–הבעלות או המנהל , הרשות המקומית,  המדינה–המצדיקים לדעת משלמי השכר 

או תלמידים בעלי צרכים , תלמידים מרקע סוציו אקונומי קשה(ו באפיוני אוכלוסיית התלמידים לרוב א

  .וכדומהמחסור במורים במקצוע מסוים , ריחוק גיאוגראפי, )מיוחדים

אולם חלקן היחסי  בכל הארצות תוספות משני הסוגים ניתנות, כאמור לעיל. ממצאי מחקרים

בישראל ניתנות ). Siniscalco 2002(ית ממדינה למדינה סימאלי בשכר המורה שונה משמעותקהמ

, הוראה באזורי עדיפות לאומיתל, השתלמויותל, הספר-ביתביצוע תפקידים בל, כפל תואר לתוספות שכר

 תוספות שכר אלה יכולות להגדיל את שכרו הבסיסי של .'עבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וכול

בר לכך יש אפשרות להעסיק מורים במקצועות בהם יש מחסור בחוזים  מע. אחוז20 -המורה בלמעלה מ

, ככלל מעטים המחקרים שעקבו אחרי הצלחת תכניות שונות של תמריצים למורים .אישיים מיוחדים

)Berry,Rasberry,Williams 2007( ,ויקטור ' פרופ . וגם אלה שכן נבדקו לא הצביעו על הצלחה מרובה

מריצים כספיים הן אישיים והן קבוצתיים על עבודת המורים והישגי לביא בדק כיצד משפיעים ת

Lavy 2002,2003,2004.(47(ועבודותיו זכו לפרסום רב בכל העולם , התלמידים
על פי הנתונים שפורסמו  

כמו כן . ה בהישגי התלמידיםיי הביא לעל, המותנה בתוצאות התלמידים במבחני הבגרות,תמרוץ כספי

 מתאם בין איכות המוסדות בהם קיבלו המורים את הכשרתם לבין הצלחתם של  שהיה,נמצא במחקר זה

. בישראל תמריצים למורים ביישובי פיתוח ובאזורי עדיפות לאומית מעבר לכך ניתנים. התלמידים בניסוי

לא הביאו לכך ) 2005ח מבקר המדינה "דו(וככל הנראה , הניתנים לכל המורים ללא הבחנההתמריצים 

אם כי תמיד אפשר לטעון שללא הטבות (שובים אלה יהיו משכילים יותר או ותיקים יותר שהמורים ביי

 – אנו לפחות לא איתרנו כזאת –למיטב ידיעתנו לא נעשתה עבודה רבה  ).אלה המצב היה פחות טוב

אוניברסלי  שיעור גבוה יחסית של שכר בסיסי , מה עדיףבהנחה שהשכר הכולל זהה :המתייחסת לשאלה

   ?יוניות או להיפךתוספות קריטר נמוך של ושיעור

ככל שמדובר בשכר הבסיסי אין קושי רב , בדומה למה שכבר נאמר קודם בנושא השכר. איסוף נתונים

ועוד יותר על , גוניות של סוגי התוספות השונות מקשה ביותר על איסוף מסודר-אך הרב, באיסוף הנתונים

 מעבר לכך צריך להבחין בין התוספות שהן בבחינת .תוארצות אחרו, השוואות מול מקצועות אחרים

לאסוף מתוך  ראוי" תגמול"את הנתונים בדבר תוספות . לבין התוספות שהן בבחינת תמריץ, תגמול

אם יתברר שרוב המורים מקבלים ו , כגון איזה חלק מהמורים מקבלים תוספות אלה,התייחסות לשאלות

                                                             
 .ותגמול מהווה גם תמריץ,  זה הוא שרירותי במקצתמובן מאליו שמיון 46
אנו מוצאים נכון להעיר ש מחקריו של פרופ לביא התבססו על ניסויים שהיו מוגבלים בהיקפם ועוד יותר במשך  47

למרות האינדיקציות להשפעות  חיוביות של  התמריצים עם , ידי משרד החינוך-המחקרים הופסקו על. הזמן שלהם
כאשר בעלי התפקידים הקובעים החדשים סברו ששימוש בתמריצים כספיים אינו נכון מבחינה חילופי השלטון 

 )דברים אלה נמסרו לכותב מסמך זה מפי גורמים שהיו אחראים לניסוי והערכתו במשרד החינוך. (חינוכית ועקרונית
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 שרק חלק קטן , אם יתברר,לעומת זאת? בוע בסולם השכר האם לא עדיף לכלול אותן כמרכיב ק,אותן

והעלות שבבחירת המורים , הספר-ביתמהמורים מקבל אותן ראוי לשקול את השפעתן על המורל ב

צריך " תמריץ"באשר לתוספות ה. תוספת המוטיבציה שהן אמורות לחוללהמקבלים את התגמול לעומת 

דהיינו האם  הן מביאות את התוצאות ,  יעילותןלאסוף נתונים שיאפשרו מעקב שוטף ואמין בדבר

או להוראת מקצועות בהם יש מחסור , לאזורים מרוחקים,  קשיםספר-בתיהפניית מורים ל(הרצויות 

  ?ובאיזה עלות, )במורים

חוסר  ,מורכב ומסובך בשל ריבוין פרסום הנתונים בדבר תוספות השכר השונות. נתוניםהפרסום 

  .ולמקום,  לעיתים קרובות מאד ייחודיות למקצועוהיותן, האחידות בהענקתן

הנתונים צריכים לאפשר למקבלי ההחלטות לשקול את העלות והתועלת של כל אחת  .שימוש בנתונים

  .אל מול מתן תמריצים אחרים, מהתוספות הספציפיות

  התקדמות בסולם השכרשיקולי וותק וזמן ב. ה

, השכר הוא הכללים המכתיבים את קצב הקידוםהחשובים כאשר דנים בנושא המשתנים אחד . רקע

במדינות   – יותר  הרבה גדולהכלל- בדרך –לשיקולים אלה יש חשיבות שונה . ואופק ההשתכרות המרבית

לעומת מדינות בהן בנוסף לקידום האוטומטי , בהן הקידום בסולם השכר הוא אוטומטי על פי ותק ושכר

בעל חשיבות  הזמןמרכיב . בעמידה בקריטריונים שונים היש גם קידום שאינו אוטומטי בדרגות ומותנ

קל וחומר כאשר השכר הממוצע זהה אך השכר ,  זהותרבה גם כאשר רמת השכר התחילית והסופית

  :המקובלים לבחינת נושא זה באירופה הםהמשתנים .  התחילי ובשיא הוותק שונים

 ;סימאליקעל מנת להגיע לשכר המ מספר שנות הוותק הדרוש •

 ;סימאליקס בין השכר התחילי לשכר המהיח •

 .סימאליק שנות ותק לשכר המ15היחס בין השכר לאחר  •

, מדינות שונות נוהגות באופן שונה בכל הקשור לעקרונות הקידום בשכר על פני זמן. ממצאים מחקריים

והתפיסות , מדיניות האיגודים המקצועיים, כאשר הגורמים הקובעים את המדיניות הם מסורת

בשעה שבישראל למשל מורה יכול לצבור . יות והניהוליות של העומדים בראש מערכות החינוךהכלכל

באנגליה מגיעים לשיא הוותק , בלבד 24 עומד על  OECDהממוצע בארצות ,  שנות עבודה36וותק במשך 

 EAG(שנים  9ובאוסטרליה אחרי ,  שנים8אחרי  זילנד-בניו,  שנים6בסקוטלנד אחרי ,  שנים5אחרי 

 בדומה 1.71הפער בין השכר התחילי לשכר בשיא הוותק  עומד על   כאשר בישראל,לעומת זאת). 2007

OECDלממוצע בארצות 
הרי שיש מדינות כגון יפן וקוריאה ששם מורה בשיא הוותק משתכר למעלה , 48

רוויח מדינות כמו פינלנד וגרמניה הוא מבולעומת זאת ,  ממורה בתחילת הקרירה המקצועית שלו2.5מפי 

 שהמדיניות בנושא זה משקפת תפיסות ארגוניות ,באופן כללי אפשר לומר . יותר אחוז25- רק כ

  . ואידיאולוגיות הרווחות בכל אחת מהמדינות

 בו אין הפרש גדול בין השכר ההתחלתי לסופי גורם ,"שטוח"ש מחקרים המצביעים על כך שמבנה שכר י

 Hoxby 1996,  Lopez – Acevedo 2002 ,Dellanoy and Sedlacek(לבריחת כוחות טובים מההוראה 

 שכאשר אין אפשרות להעלות את שכר המורים באופן גורף חשוב , יש מי שסבור,לעומת זאת ).2001

בהנחה שלאחר , להעלות את השכר התחילי על מנת להיות מספיק תחרותיים לעומת מקצועות אחרים

                                                             
 השלמת הכנסה הוא הפער בטבלת השכר הוא גבוה יותר אך היות שהמורים בשנות עבודתם הראשונות מקבלים 48

   בלבד1.71נקבע על 



40  
 

        025335878025335878025335878025335878 פקס  פקס  פקס  פקס 0000777777775343042534304253430425343042: : : :  טל טל טל טל90805908059080590805 מיקוד  מיקוד  מיקוד  מיקוד 1179117911791179ח ח ח ח ....מבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון תמבשרת ציון ת
 EMAIL;  nachum03@gmail.com            0508-839600טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד טלפון נייד 

 

בדרך זאת נקטה גם וועדת דברת . ירו בהוראהשאדם הצטרף לשורות המורים יהיה קל יותר להשא

 .)2005 ,כוח המשימה הלאומי למערכת החינוך(בהמלצותיה 

הרמה הראשונה היא איסוף התקנות המחייבות : איסוף הנתונים כאן נעשה בשתי רמות. איסוף הנתונים

האיסוף מתבטא ברמה השנייה . במדינות בהן יש מערכת שכר ריכוזית אין בכך משום בעיה. בנושאים אלה

 השגרה המקובלת בכל כלל- בדרךוזאת , ורמות שכר בור המורים והתפלגותו לפי וותקיבריכוז נתונים על צ

  .בארץ וגם הארצות המפותחות

  .בדומה לפרסום נתונים אחרים בנושאי שכר. פרסום הנתונים

  .ל"כנ .שימוש בנתונים

  שכר יחסית למשתנים אחריםה. ו

 היצע כוח האדם בהוראה קשורה לא רק לגודלו המוחלט אלא גם לגודלו השפעתו של השכר על. רקע

 לאחרונה . במקצועות הדורשים כישורים והשכלה דומיםהממוצע במשק ולשכר הממוצע יחסית לשכר

הסיכוי של מורה להגיע לרמות שכר גבוהות בדומה לבעלי מקצועות  – נוסף אינדיקטורב "הוצע בארה

  .)Education Week Quality Counts 2008( חופשיים אחרים

 שלשכר הממוצע במשק ובמיוחד לשכר ,מרבית המחקרים מצביעים על כך. ממצאים מחקריים

וכישורים דומים יש השפעה רבה הן על הנטייה הראשונית להצטרף  במקצועות המחייבים השכלה

הלא היא , ו לעילעדות בולטת לכך היא העובדה אותה כבר ציינ. למקצוע והן על הנטייה להתמיד בו

  . תביעתם של ארגוני המורים בישראל להצמיד את שכר המורים לשכר המהנדסים

ובעיקר בהשוואת שעות העבודה של המורים , קיימים קשיים ניכרים באיסוף הנתונים. איסוף הנתונים

וד לבין מקצועות רבים נבדלים זה מזה בחלוקה בין שכר יס. לבעלי מקצועות אחרים כפי שכבר צוין לעיל

ובמשתנים חשובים נוספים , ביכולת להשתכר מעבר למוגדר כשכר הבסיסי, מרכיבים אחרים של השכר

  .ההופכים את איסוף הנתונים לצרכי השוואה לקשים במיוחד

   .שכבר צוינו קודם לכן הקשיים כאן דומים לקשיים. פרסום הנתונים

  .ל"כנ. שימוש בנתונים

   עבודה התנאי  ) 2

, אך הוא לא היחיד מור גורם חשוב ביותר בהחלטה להצטרף למקצוע ההוראה ולהתמיד בוהשכר הוא כא

 לשכר הנוהג במקצועות הדורשים הכשרה 49לאחר שהוא עומד ביחס סביראולם אך ורק  –ולעיתים 

תנאי העבודה הנלווים לעבודת המורה הם בעלי חשיבות רבה לא .  גם לא החשוב ביותר–וכישורים דומים 

,  להיות השפעהעשויה לכל אחד מהם אשר, אן אנו מדברים על שורה ארוכה מאד של תנאי עבודהכ .פחות

אחרי חלק מהם קשה לעקוב  ).וכדומהנטיות אישיות , מין, גיל (המשתנה בהתאם לאפיוני המורה הספציפי

השוואתיים  ים האוספים נתונים סטטיסטיים שוטפים וצריך להסתפק בנתוניםאינדיקטורבאמצעות 

בהמשך הדיון על תנאי  .הנאספים מעת לעת הן לגבי מקצועות אחרים והן לגבי מורים במדינות שונות

הסיבה לכך . הצגתם והשימוש בהם, העבודה והזכויות הסוציאליות לא נעסוק בסוגיית איסוף הנתונים

בין , יות בהשוואות נקודת אלא אין מדובר כאן באיסוף נתונים  סטטיסטיים שוטפים,כלל-בדרך ש,היא

ישנה כאן אמנם . או בין תנאי העבודה של המורים  בארצות  שונות/ו מקצועות שונים באותה הארצות

                                                             
והוא משתנה בהתאם למשקל  תוספות משולמות שאינן כלולות , יחס סביר הוא כמובן מושג מעורפל ולא מדויק 49

 .והתנאים הפרופסיונאליים, תנאי העבודה הנלווים,  בשכר הבסיסי
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ואולי אפילו סטייה מסוימת ממטרתה , סטייה מצורת ההצגה שנקטנו בה בחלקים הקודמים של העבודה

 לדון בנושא כוח שלא ניתן,  אך נראה לנו–ים סטטיסטיים שונים אינדיקטור דהיינו הצגת –העיקרית 

הגורמים המשפיעים ביותר  ובסוגיות הביקוש וההיצע לכוח אדם זה בלי לאתר לפחות את, האדם בהוראה

ככל שהם נוגעים , ועל הממצאים המרכזיים של מחקרים, על נכונות המורים להיכנס למקצוע ולהתמיד בו

כמשפיעים על הרצון להיכנס ברוב הפרסומים והעבודות  בין תנאי העבודה המוזכרים .לגורמים אלה

  :מוזכרים לרוב התנאים הבאים, ושאינם שכר, ולהתמיד בו, למקצוע ההוראה

  

 זמן העבודה  .א

 או לשנה/מהמורים לשבוע והנדרשות הפרונטאלית שעות ההוראה  •

 או לשנה/שעות הנוכחות הנדרשות מהמורים לשבוע ו •

 או לשנה /לשבוע ו שעות העבודה הנדרשות מהמורים •

 השעות הכנ •

 מספר ימי החופשה השנתיים •

 מספר ימי עבודה מעבר ללימודים •

 גמישות בארגון לוח הזמנים •

 אוכלוסיית התלמידיםואופי הרכב   .ב

  משמעת  *  הרכב אתני*    רמה לימודית*    אקונומית-סוציורמה *  

 תפקידים ומטלות מעבר להוראה  .ג

 )וכדומהדיווחים , מעקב נוכחות(נהליים מ  * )שיחות עם הורים, טיולים, שמירה בהפסקות(חינוכיים *  

 מסגרות תומכות   .ד

 )אנכיים ואופקיים(הקהילה מסלולי קידום     * ההורים   *  ייעוץ מקצועי    *   הנהלה*  

 הספר-ביתמתקנים ואיכות מבנה   .ה

 )נידון במסגרת הדיון על הביקוש למורים(גודל הכיתה המכסימאלי   .ו

  

את מקצוע ההוראה ממקצועות אחרים  שובים ביותר והמייחדיםהח ללא ספק אחד מתנאי העבודה. רקע

או יותר נכון חלוקת זמן העבודה על בין המטלות השונות העומדות בפני  הוא ההתייחסות לנושא הזמן

הרי ,  שעצם ההוראה בכיתה מהווה רק חלק מעבודתו של המורה,בשעה שאין איש החולק על כך. המורים

מהותית מהמורים מעריכים במידה שונה , ראש מערכות החינוך השונותוהעומדים ב, שהחברה בכללותה

, בדיקת עבודות, את הזמן שהמורה צריך להקדיש למטלותיו האחרות הכוללות הכנת השיעוריםעצמם 

הבעיה הולכת ומחריפה לאור ההכרה הכללית בכך שתפקידי המורה . וכדומהיות שונות ספר-ביתמטלות 

מציבים בפניהם  –והשינויים במעמד המורה , וללו בהרכב הסוציו אקונומי בשל השינויים שהתח– כיום

רוב מדינות אירופה מגדירות  , כאמור לעיל. דרישות כבדות וקשות יותר מהדרישות שהוצבו בפניהם בעבר

, הספר-ביתמחצית מהמדינות מגדירות גם שעות שהיה נוספות ב, את מספר שעות ההוראה הפרונטאליות

בין אם בשבוע ובין אם (דינות הגדירו את סך כל השעות שהמורה צריך להקדיש לעבודתו וחלק קטן מהמ

 מספר השעות ידי-עלבישראל עד לאחרונה זמן העבודה של המורה הוגדר ). Eurydice2005בשנה 

נגרעות משעות  ושעות אם וגיל כאשר שעות תפקיד מסוימות, הפרונטאליות שהוא אמור לכאורה ללמד
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ח כוח המשימה "ובמידה לא מעטה בהשפעת דו,  הדיונים האחרונים על הסכמי השכרבמסגרת. אלה

יש ) 2004 ,עוז לתמורהו, 2004 הצעד הקובע(חות של ארגון המורים והסתדרות המורים "ושני דו, הלאומי

  .הספר-ביתה ביי המוגדר בשעות שה,נטייה לעבור למבנה משרה חדש

מורים נוטים להעדיף ללמד  ש,הנחת העבודה היא. התלמידיםמרכיב חשוב נוסף הוא הרכב אוכלוסיית 

-בית מדובר בתלמידים שהאתוס הכלל-בדרך.  שהם מרגישים נוח עם אוכלוסיית תלמידיהםספר-בתיב

 בהם התלמידים מכינים ספר-בתיכלומר מורים מעדיפים לעבוד ב. י אינו זר להם או לפחות להוריהםספר

לעיתים משפיע כאן גם ההיבט של המוצא האתני . ם עניין בלימודיםומגלי שומרים על משמעת, שיעורים

העדפה  זאת של מורים באה לידי ביטוי אפילו בנכונות לקבל שכר נמוך יותר ובלבד  .או הגזעי או הדת

על מנת להתגבר על רתיעת המורים לעבוד באזורים .  המועדפים עליהםהספר- בתישיוכלו לעבוד ב

  . 'ניק תמריצים למורים המלמדים באזורי עדיפות לאומית א בישראל להע נהוגמרוחקים

ובייחוד , ףהיבט אחר של תנאי העבודה שגם לו יש השפעה על היצע המורים הוא היקף המטלות הנוס

איסופי , הדרישות לדיווחים רבים ושונים . מעבר להוראה הנדרשות מהןמטלות אדמיניסטרטיביות

ולהעסיק , והם תובעים לשחרר אותם מהן דות מאד על המורים מכביוכדומהלווי של טיולים , כספים

  .במקומם עובדים פחות מקצועיים שיהיו גם זולים יותר

-ביתמרכיבים חשובים נוספים בתנאי עבודתם של המורים הם כמובן המנהיגות שמגלה או לא מנהל 

ים החווים משברים הן מור, הן במורים צעירים(קיומן או העדרן של מסגרות תומכות במורים , הספר

יחס ההורים והקהילה למקצוע ההוראה בכלל ולמורים , )והן מורים בעבודתם השוטפת, בעבודתם

ובמקרים לא מעטים גם קרבתו (ואיכות התנאים הפיזיים של מקום העבודה , המלמדים את ילדיהם בפרט

  ).למקום מגורי המורים

אך מספר , ה הכללי בכל רמות החינוך זההברוב מדינות אירופה מספר שעות העבוד. ממצאי מחקרים

בהן מוגדר , בחלק גדול מארצות אירופה. שעות המגע עם התלמידים קטן יותר ברמות הגיל הגבוהות

בשעה . 1:1-הוא קרוב ל המגע לשעות האחרות ההיקף הכללי של שעות עבודת המורה היחס בין שעות

תופס מקום מרכזי הרי , ד שעות המגעובמיוח, שבדיונים הפרופסיונאליים היקף שעות העבודה

אולי משום שבמחקרים אלה ( נושא זה עולה פחות , שבמחקרים שעסקו בסיבות לפרישת מורים מעבודה

  . )הוא נתפס כנתון

 –יותר זמן להקצות  םהוא תביעתוסקרי שביעות הרצון של מורים , העולה בכל דיוני השכרנושא מרכזי 

כמעט כל   ואמנם. והשתלמויות, הכנה,  לעבודת צוות–שעות מגע קרוב לוודאי בעיניהם על חשבון 

נתח הזמן  כוללים בהמלצותיהם הגדלה שלחות העוסקים בנושאים של שיפור כוח האדם בהוראה "הדו

 הפחתה של , ללא ספק,המשמעות של המלצה זאת היא. של עבודת המורה המוקדש לעבודת צוות והכנה

או לחליפין הפחתת שעות (תוספת של מורים  ובסופו של דבר,  מהמורים מספר שעות המגע הנדרש

ההמלצות אותם הזכרנו אינם מתייחסים  שהמחקרים ו,ראוי אולי לציין).  או הגדלת כיתות/לתלמידים ו

מה , להגברת שביעות הרצון של המורים, צמת ההשפעה של תוספת שעות עבודת צוותומה ע, לסוגיה

ומה השפעת הגברת ההתמדה של , המורים על החלטתם להתמיד בעבודהצמת הגברת שביעות הרצון של וע

והגדלת  מספר ,  שהקטנת שעות המגע,הם מסתפקים לרוב בקביעה. המורים בעבודה על הישגי התלמידים

  .תגדיל את שביעות הרצון של המורים, השעות המוקדשות לסוגים שונים של עבודת צוות

 ,מאשרים את הנחת העבודה שצוינה לעיל שמרבית המחקרים  הרי,באשר להרכב אוכלוסיית התלמידים

- שאוכלוסיית תלמידיהם היא מרקע סוציוספר-בתימצביעים על העדפה ברורה של מורים לעבוד בו

ב וברוב "שוויונית של מורים בארה-זאת גם הסיבה שאנו עדים לפריסה הלא. אקונומי מבוסס יותר
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אם כי התמיכה המחקרית לכך (לראות בהם כמסמלים איכות  בהתאם לאפיונים שנהוג –מדינות אירופה 

 המשרתים ספר-בתי המאוכלסים באוכלוסיות תלמידים מרקע מבוסס ובין ספר- בתי בין –) המועט

 ספר-בתיהדבר בא לידי ביטוי גם בנכונות מורים לעבוד ב. אוכלוסיות תלמידים מרקע סוציו אקונומי חלש

-בתיליפין בצורך לשלם יותר למורים על מנת שיהיו מוכנים לעבוד באו לח, אלה אפילו בשכר יותר נמוך

ראוי . )HANUSHEK at al 2004 1999, HAYCOCK 1999( שאוכלוסייתם פחות נוחה להוראה ספר

 ספר-בתי שבישראל התופעה הרבה פחות מורגשת ונתוני המורים באזורים מרוחקים וב,אולי לציין

מנתוני המורים ) אם כי הם בכל זאת קצת יותר טובים(ים מהותית המשרתים אוכלוסיות חלשות אינם שונ

  .) בהכנה,רומנוב ועמיתיו( מבוססים ספר-בתיבמרכז הארץ וב

בשנים האחרונות  )Teacher center for teaching quality(ממספר עבודות שנעשו במרכז לאיכות מורים 

 בייחוד למורים – על פרישת מורים מעבודה שבין הגורמים המשפיעים ביותרנמצא ,  הירש ועמיתיוידי-על

מנהיגות , מעט מדי זמן להכנת השיעורים, הספר-ביתהוא העדר מסגרות תומכות ב –צעירים וחדשים 

  .)Hirsch at al 2006,2007( הספר-ביתחלשה ב

במקרים רבים הנתונים בדבר תנאי העבודה אינם היות ש ,איסוף הנתונים מורכב ומסובך. איסוף נתונים

ההשוואות .  לא במסגרות הלאומיות ועל אחת כמה וכמה במסגרות הבינלאומיות,נאספים באופן מסודר

 קיומם של- כגון קיומם או אי,בציון עובדה, לעיתים קרובות, מסתפקות, כאשר הן קיימות, הבינלאומיות

קשורים לתנאי על הקשיים באיסוף הנתונים ה .אופי והיקף הנתונים,  בלי לפרט את מהות,חלק מהתנאים

בו מתוארים ) 2005-ב ל56' ח מס"דו(ח מבקר המדינה "עבודתם של מורים בישראל אפשר ללמוד מדו

כות הקשיים של החוקרים שמשרד החינוך התקשר איתם על מנת לבדוק את השפעת התמריצים על אי

 ונשנות לקבלת דחיות ופניות חוזרות, בסופו של דבר למרות עיכובים. המורים באזורי עדיפות לאומית

 Berry at al(ראה עבודותיהם של (ב " קשיים דומים נמצאו גם בארה50.הנתונים המחקר לא הסתיים

  .)Fowler 2003- ו2007

  סוציאליים-פרופסיונאליים תנאים ) 3

. ות של המוריםפרופסיונאלינוגעים לזכויותיהם ההחלק מיוחד וחשוב של תנאי העבודה הם התנאים . רקע

בסיסיים   הם מרכיביםאלהנושאים . ותנאי פרישה אפשרויות קידום,  על ביטחון בעבודהבעיקרמדובר 

. בתנאים הפרופסיונאליים בהם מועסק המורה ומשפיעים על ההחלטות להצטרף או לפרוש מהמקצוע

  .להלן המרכיבים העיקריים אליהם מקובל להתייחס

  זהות המעסיק .1

 נהלי פיטורים   *  נהלי מעבר לקביעות *   נהלי קבלה לעבודה  *  קביעות בעבודה*  

 מידת האוטונומיה המקצועית של המורים .2

 רמת קבלת ההחלטות בתחום שיטות ההוראה * רמת קבלת ההחלטות בתחום תוכנית הלימודים*  

 הקלות למורות אמהות או למורות מעבר לגיל מסוים .3

 הקלות למורות אמהות .4

 סיוע במימון מעונות  *   חופשות לידה" תכנון"   * הפחתת שעות*  

                                                             
 מהמורים שהיו 40%-ק על כללאחר כמעט שלוש שנים של מאמץ הצליחו החוקרים לקבל  נתונים טובים ר 50

גם כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל . אמורים לקבל תמריצים של מורים באזורי עדיפות לאומית
מבוסס על ניסיונו האישי של כותב (וגיבוש אינדיקטורים  , נתקל בקשיים דומים  באיסוף נתונים לצורך מעקב

  )מסמך זה
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 הקלות גיל .5

 פרישה מוקדמת לפנסיה    *  גיל פרישה נמוך יותר   *  הפחתת שעות*  

נקודות ישנם כמה , למרות השוני בתנאי העבודה של המורים בארצות העולם השונות. ממצאי מחקרים

  :אחריםחופשיים  מקצוע זה לעומת מקצועות נותמאפייה

 תנאי העבודה והשכר שלהם , אם המורים הם עובדי מדינה ובין אם לאוברוב המדינות בין, ראשית �

 צרפת ופורטוגל הם אפילו זוכים , כגון גרמניה,במספר מדינות .נקבעים בהסכמי עבודה ארציים

). (Eurydice2005 המעניק להם מינוי לכל החיים , CAREER CIVIL SERVANTSלמעמד של

,  הם עובדי רשויות מקומיותיסודי-עלבדי מדינה ובחינוך הבארץ רוב המורים בחינוך היסודי הם עו

ם ע, אך תנאי העבודה של כל המורים דומים במידה רבה, עמל ועמית,  כגון אורט,עמותות או רשתות

51יסודי-עלבחינוך היסודי לחינוך ה הבדל בהיקף הדרישות בשעות עבודה בין המורים
 

הדבר .  בעלי מקצועות אחריםלעומתבודה גבוהה רמת ביטחון בעיש ברוב המדינות למורים , שנית �

 ביקוש יציב ידי-עלובמידה לא פחותה  ( מגבלות רבות המוטלות על פיטורי מוריםידי- עלנקבע בעיקר 

  .)יחסית למורים

או במורים /ו ברוב מדינות אירופה אין סידורים ממוסדים של תמיכה במורים צעירים, שלישית �

 כמה פועלותאם כי בישראל , ב וישראל"הדבר נכון גם לגבי ארה). Eurydice2005( הנתקלים בקשיים

 .וכמה תכניות חונכות למורים צעירים

בעלי גיל הפרישה של  מ יותרנמוךדומה או  של המוריםלפנסיה גיל הפרישה ברוב המדינות , רביעית �

  .מקצועות חופשיים אחרים

 עוד לפני הגיעם לגיל הפרישה דמת ברוב המדינות מאפשרים למורים לפרוש פרישה מוק, חמישית �

 כשהתנאי לכך הוא , בחלק מהמדינות הדבר מתאפשר עם פנסיה מלאה.הקבוע בהסכמי העבודה

שנות השירות בצבא ) למשל בישראל או בבלגיה(בחלק מהמדינות . שהמורה עבד מספר שנים מסוים

 שנות שירות במערכת 30בה פולין היא המדינה היחידה באירופה ש. או בלימודים נצברות לצורך ותק

מקנות את הזכות לצאת לפנסיה ללא התחשבות בגיל )  שנה של הוראה בפועל20כולל (החינוך 

)Eurydice, 2005.( 

מסיבות   על מורים פורשיםה אין הסדרים להקל– בדומה למקצועות אחרים –ברוב המדינות , ששית �

 .גיל לחזור לעבודה מלאה או חלקית למערכת

  

  המלצותסיכום ו. 4

,  שתי סוגיות מרכזיותהארתתוך , ים הנוגעים לכוח אדם בהוראהאינדיקטור עסקה בתיאור ההסקירה

התחלנו את הסקירה . 52והגורמים המשפיעים על הביקוש וההיצע למורים, איכות כוח האדם בהוראה

                                                             
שתנאי עבודתם , העובדים ברשתות ובעלויות פרטיות, ל מורים וגננותיחד זאת לאחרונה נתקלנו בתופעה ש 51

 .נופלים ולעיתים בהרבה מתנאי העבודה המקובלים בהסכמים הארציים
52
ייתכן שהסיבה לכך היא שהיקף המחקר . ב"סקר הספרות מוטה בצורה כבדה לכוון הספרות הנכתבת בארה 

והבאה לידי , סיבה היא שהתמקדתי בספרות הכתובה באנגליתאך ייתכן גם שה, ב הוא הרב ביותר"בנושא זה בארה
  .ביטוי באינטרנט
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 ,אה בפרטים חינוכיים בכלל ובתחום כוח האדם בהוראינדיקטורבתיאור הבעיות הקשורות לגיבושם של 

  .  ישראלבב ו"ארהב,  בתחום זה באירופה ומקובליםים הנהוגיםאינדיקטורועברנו לתיאור מפורט של ה

באומדן איכותם של , כאמור, אשר עסק, העולה מן החלק הראשון של הסקירההמסקנה הבולטת ביותר 

על  ובייחוד  אותם אוספים על מנת ללמוד על איכות המורים–  שיכולתם של המשתנים,היא המורים

 של מדידת איכות ,החלופיתואילו הגישה ; לנבא את איכות המורים מוגבלת למדי – ותקהוהשכלה וה

 למרות .פשוטות- בבעיות לאמאופיינת גם היא ,תלמידיהם ההישגים הלימודיים של ידי-עלהמורים 

 הן משום ,ת רבה יש חשיבו,ותק וגיל המוריםועל הו על השכלה ,יםאינדיקטורהאיסוף ל, האמור לעיל

בעיקר (והן בגלל חשיבותם לתכנון הביקוש וההיצע , שבשלב זה אלה הגורמים המשפיעים ביותר על השכר

  ).המקצועות הנלמדים ותכניהם(תכניות הלימודים על ו, )תק והגילומשתני הו

-על(צע הקשיים הכרוכים הן בעצם החיזוי של ביקוש והיעל עמדנו  היצע למוריםבבחלק העוסק בביקוש ו

 והן על הקשיים שבעריכת השוואות ,) מניית הגורמים הרבים המשפיעים על הביקוש וההיצע למוריםידי

של מורים במדינה הן ו, מורים לעומת בעלי מקצועות אחריםהעבודה של השכר והתנאי בבין , רלבנטיות

אם לא נאמר , ר שחיזוי ברמה לאומית הוא משימה קשה ביות,מסתבר. מדינות אחרותבהשוואה לאחת 

תנאי חשוב . קבענו שיש חשיבות רבה לתכנון וחיזוי ברמות המקומיות והמגזריותאך , בלתי אפשרית

ליכולת החיזוי הוא בדיקת הקשרים בין משתנים שונים המצויים בטווח ההשפעה של מקבלי ההחלטות 

  .וש בגיל מוקדםולפר, להרחיב או לצמצם את היקף עבודתם, נטיית המורים להתמיד בהוראהגבי ל

  :מכל האמור לעיל עולות להערכתנו מספר המלצות מרכזיות

 תקלוובעיקר אלה הנוגעים להשכלה של המורים ו, ים הקיימים והמפורסמים בישראלאינדיקטורה) א

ים אלה יכולים אינדיקטור. מקובלים גם בשאר הארצות המפותחות ,דרכי הכשרתם להוראהעל ו, שלהם

. להערכת איכות כוח האדם מוגבלת אך תרומתם, ות בתחומים שונים ומגווניםלשמש את מקבלי ההחלט

 להערכת התקדמות המערכת באשר לאיכות כוח האדם בהםיש לזכור עובדה זאת כאשר מנסים להשתמש 

  .  לפי בחינות מיון שונות,הספר-בתיאו לבחינת המתאם בין איכות המורים לפריסתם ב, העובד בה

 שאיכות כוח האדם החינוכי היא הגורם , מרבית החוקרים והעוסקים בחינוך ביןשרווחת הסכמהמכיוון 

 הרי שאם ,בעל המשמעות והחשיבות הרבה ביותר לשיפור הישגיה החינוכיים לימודיים של מערכת החינוך

 שהקשר ,יש לחפש משתנים נוספים ואחרים, לבחינת ההתקדמות בתחום זה יםאינדיקטוררוצים לגבש 

ים המתאימים ביותר למעקב אינדיקטור גם את ה– וכפועל יוצא,  המורים מובהק יותרשלהם לאיכות

  .אחרי משתנים אלה

הופך את , על היצע המורים מאידך גיסא ועל הביקוש למורים מחד גיסא ריבוי הגורמים המשפיע. ב

ורך עובדה זאת אינה פוסלת את הצ. בלתי אפשריל לקשה וכמעט )לאומיתה(מאקרו ההחיזוי ברמת 

רכי מעקב אחרי שינויים במגמות של ו שיוכלו לשמש את קובעי מדיניות החינוך לצ,יםאינדיקטורבגיבוש 

מספר , היקף משרה ממוצע, סימאליק אפשר לציין את הקשרים שבין גודל כיתה מ,כדוגמא. ביקוש והיצע

ואו הרמה , אפייםאזורים גיאוגר,  לרמות הביקוש למורים לפי שלבי גילוכדומהשעות לימוד לתלמיד 

ים שהזכרנו עד לרמת היישוב ואפילו אינדיקטור פיתוח ה, יתירה מזאת.הספר-בתיהסוציו אקונומית של 

יכול לסייע בידי הגורמים המקומיים  לערוך תחזיות ביקוש והיצע מקומיות ברמה גבוהה של , הספר-בית

 .ולאפשר להן להיערך לקראת שינויים צפויים, דיוק
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שימוש בהם הוא סוגיית השליטה בקביעת לים ואינדיקטורלהפקת  במיוחד  הקשורנושא חשוב  .ג

ים הוא בעל פוטנציאל אינדיקטורראינו כבר שהשימוש ב. ובדרך ומועד פרסומם, ים שיאספואינדיקטורה

בעת עריכת  לבחירת הנתונים שייכללו. גדול בכל דיון פרופסיונאלי ופוליטי הקשור למערכת החינוך

יכולה להיות השפעה על תפיסת המשתתפים , וגעים לקביעת מדיניות חינוכית ופרופסיונאליתשיקולים הנ

 ,תלויות כמו כן אפשרויות הפירוש הרבות לאותו משתנה.  בדיון את הבעיה ודרכי ההתמודדות איתה

 ,סביר להניחהיות ש . המתייחס אליו מובא לידיעת הציבוראינדיקטור בצורה ובדרך שה,לעיתים קרובות

 יהיה משרד החינוך או משרד ממשלתי ,ואם לא הבלעדי הרי שלפחות העיקרי, שהגורם המממן הבלעדי

ים שיאספו והן על דרך אינדיקטורקיים פיתוי רב שתהיה לו גם השפעה רבה הן על קביעת ה, אחר

 חדיש לעשות כל מאמץ לא לאפשר זאת ולמנוע שליטה של גורם אינטרסנטי א. היקפו ועיתויו, הפרסום

יכולה גם להפוך לרועץ  שליטה שכזאת. שימוש ובדרך ועיתוי פרסומםייעשה ים בהם אינדיקטורבקביעת ה

 .יםאינדיקטורלגוף המממן עצמו אם הציבור יאבד את האמון באובייקטיביות ובמהימנות של ה

 השכר  העוקבים אחרי השפעות של שינויים בגובה,יםאינדיקטורמקום מיוחד ראוי להקדיש לגיבוש . ד

חשוב במיוחד לנסות ולאבחן את . תנאי העבודה על נכונות להצטרף למקצוע ההוראה ולהתמיד בובו

, קבוצות שונות בקרב המוריםעל , ההשפעות הדיפרנציאליות של תמריצים ותגמולים שונים אותם תיארנו

, תנאי עבודה, רלימוד ההשפעות הדיפרנציאליות של שכ. ים מתאימיםאינדיקטורלנסות להתאים לכך יש ו

יכולים לסייע גם באיתור , וזכויות סוציאליות על הנכונות להצטרף לשורות המורים ולהתמיד במקצוע

  .)אם וכאשר נוכל לקשר בין אפיוני המורים לאיכות עבודתם(קשרים שבין התגמול להישגים הלימודיים 

יים ברמה גבוהה הן במשרד למרות שמדינת ישראל היא מדינה מפותחת עם גופים מקצוע, ולבסוף. ה 

, והן בלשכה המרכזית  לסטטיסטיקההן ברשות הארצית למדידה והערכה , ביחידותיו השונות החינוך

ים טובים למעקב אחרי אינדיקטורהנדרשת לשם גיבוש  גדולים בתשתית איסוף הנתונים פערים קיימים

קיימים קשיים בתיאום מעבר לכך  .והתנודות של ביקוש והיצע לכוח אדם זה, איכות כוח האדם בהוראה

הנובעים מהגדרות , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובתוך משרד החינוך עצמובין בין משרד החינוך ו

 המקשרים ,לקבל נתוניםניסיונות . ומדרכי עיבוד שונות, מדרכי איסוף שונות, שונות לאותם משתנים

בקשיים  עד כהו נתקל, ומערכות שכר, וח אדםכ, תלמידים, קשרים ענייניים ומהותיים בין נתוני תקציב

שכמעט ולא ניתן להתגבר עליהם כל עוד מערכות איסוף ועיבוד הנתונים השונות ממשיכות , גדולים

ים יעילים למעקב אחרי אינדיקטור שהן כה חיוניות לגיבוש ,ל"המערכות הנ. לתפקד במתכונתן הנוכחית

תיאום . גם כיום למטרות שונות  גופים שונים ומשמשותדיי-עלפותחו בזמנים שונים , כוח האדם בהוראה

,  דורש ראיית מאקרו, שתשרת את כולם באופן שוטף,בין כל המערכות הללו ויצירת מערכת אחת ויחידה

זהו . ובחינה מחודשת של כל מערכות הנתונים במשרד ודרך איסופם, סטייה מדרכי עבודה מקובלות

ועל כן אין לצפות לכך שהוא , והשפעה ויתור על עמדות כוחורובות בשכרוך לעיתים ק, תהליך קשה וארוך

 השרה ,האנשים בדרגות הבכירות ביותר הוא יכול להתרחש אך ורק אם וכאשר .יתרחש מאליו

  .יחליטו שהדבר חשוב ויטילו את כל כובד משקלן למימושו, לית"והמנכ
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מסמךב העוסקים בנושאים בהם דנו ב" מוסדות וגופים בארה–' נספח א  

THE CARNEGIE FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF TEACHING - Andrew 

Carnegie founded The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching in 1905 "to do all 

things necessary to encourage, uphold and dignify the profession of teaching." The Foundation is the 

only advanced study center for teachers in the world and the third oldest foundation in the nation. 

CENTER FOR THE STUDY OF TEACHING AND POLICY (CTP) - The Center for the Study of 

Teaching and Policy (CTP) is a consortium of five universities which has been created to investigate 

the relation between excellent teaching and policymaking at national, state, and local levels. The five 

universities are: University of Washington (lead institution), Stanford University, Teachers 

College/Columbia University, University of Michigan, and University of Pennsylvania. 

NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS (NCES) - Part of the U.S. Department of 

Education, the National Center for Education Statistics (NCES) is the primary federal entity for 

collecting and analyzing data that are related to education in the United States and other nations. 

NATIONAL CENTER FOR RESTRUCTURING EDUCATION, SCHOOLS, AND TEACHING 

(NCREST) -The National Center for Restructuring Education, Schools, and Teaching (NCREST), 

established at Teachers College in 1990, supports restructuring efforts by documenting successful 

initiatives, creating reform networks to share new research findings with practitioners, and linking 

policy to practice. 

NATIONAL COMMISSION ON TEACHING & AMERICA'S FUTURE (NCTAF)  

The National Commission on Teaching and America's Future is a nonprofit organization dedicated to 

providing every child with competent, caring, qualified teachers in schools organized for success. 

INTERSTATE NEW TEACHER ASSESSMENT AND SUPPORT CONSORTIUM (INTASC) - 

Created in 1987, the Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium (INTASC) is a 

consortium of state education agencies, higher education institutions, and national educational 

organizations dedicated to the reform of the education, licensing, and on-going professional 

development of teachers. 

NATIONAL ASSOCIATION OF STATE DIRECTORS OF TEACHER EDUCATION AND 

CERTIFICATION (NASDTEC) - The National Association of State Directors of Teacher Education 

and Certification (NASDTEC) is the organization that represents professional standards boards and 

commissions and state departments of education in all 50 states, the District of Columbia,  New 

Zealand, and British Columbia, which are responsible for the preparation, licensure and discipline of 

educational personnel. 

NATIONAL BOARD FOR PROFESSIONAL TEACHING STANDARDS (NBPTS) 

The National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) works to strengthen the teaching 

profession and to improve student learning in America's schools through the establishment of high 

standards for what accomplished teachers should know and be able to do. It is developing a new 

system of advanced, voluntary certification for teachers.  

National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research (CALDER) - CALDER is a 

joint project of the Urban Institute's Education Policy Center, at Duke University, Stanford 

University, the University of Florida, the University of Missouri, the University of Texas at Dallas, 

and the University of Washington. The center uses state and district administrative data on individual 

teachers and students for insights into how state and local policies, especially teacher policies, 

governance policies, and accountability policies affect teachers (e.g., who teaches what students) and 

students (e.g., academic achievement and attainment). It also uses the longitudinal databases that have 

emerged as educational systems face increased performance-based accountability 

NATIONAL COUNCIL FOR ACCREDITATION OF TEACHER EDUCATION (NCATE) - The 

National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) is the profession's mechanism to 

help establish high quality teacher preparation. Through the process of professional accreditation of 
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schools, colleges and departments of education, NCATE works to make a difference in the quality of 

teaching and teacher preparation today, tomorrow, and for the next century. 

RECRUITING NEW TEACHERS, INC. - Recruiting New Teachers, Inc. (RNT), a national nonprofit 

organization based in Belmont, Massachusetts, was formed in 1986 to raise esteem for teaching, 

expand the pool of prospective teachers, and improve the nation's teacher recruitment and 

development policies and practices. 

Teacher Policy Research - TPR is a research partnership between the University at Albany and 

Stanford University that examines teachers, issues in teaching and teacher education to provide 

education policy makers with current, useful data to inform their policy decisions. The research 

covers a broad range of issues in teacher education policy, including teacher preparation, teacher 

labor markets, how teachers are distributed across schools, and teacher retention, particularly in 

urban, low performing schools.  

AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES FOR TEACHER EDUCATION (AACTE) 

American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE) is a national, voluntary 

association of colleges and universities with undergraduate or graduate programs to prepare 

professional educators. 

 

 

 


