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 מערכת החינוך הישראלית בהשוואה בינלאומית

 רננה לויאני

 מכון ירושלים לחקר שווקים

 מבוא:. 1

לנוכח ההישגים הלימודיים של תלמידי ישראל בעשורים האחרונים עומדת מערכת החינוך 

הציבורית הישראלית במרכז השיח הציבורי. שיח ציבורי זה מלווה לרוב במספר הנחות רווחות 

. תקציב החינוך בישראל נמוך ויש להגדיל אותו על מנת 1: הנן ההנחות הבאות ןשהבולטות שבה

הגדלת תקציב החינוך תוכל להבטיח שוויון של משאבים בחינוך. . 2לספק חינוך ראוי לכל תלמיד. 

שכר המורים בישראל נמוך בהשוואה לממוצע השכר של עמיתיהם במדינות המתועשות ולכן . 3

 רים בכדי למשוך כוח אדם איכותי וראוי לעבודת ההוראה.  יש להעלות את שכר המו

 Education at a Glanceעל נתונים עדכניים מדו"ח "בין השאר נייר עמדה זה המתבסס 

ר ופילשאלטרנטיבות יערער על הנחות רווחות אלו ויציע   OECD-" של ארגון מדינות ה2012

 .  בחירה חופשית ותחרותל מערכת החינוך על ידי התמקדות ברפורמות המבוססות ע

  פערים בחינוך הציבוריהישגים ו. 2

למימון הציבורי של החינוך הוא מתן הזדמנות שווה לכלל אחד הטעמים הבולטים  

אקונומי נמוך, לרכישת השכלה. בחינה של -הילדים בחברה, בייחוד לילדים בעלי רקע סוציו

שגים, בשיעורי נשירה ובהשקעה בחינוך מערכת החינוך הישראלית מלמדת על פערים עצומים בהי

 בין העשירונים השונים כפי שאבהיר בקצרה להלן. 

)הממצאים של המבחנים שנערכו בשנת  2002בשנת   PISAממצאי המחקר של  הישגים. 

( מלמדים כי בתחום הקריאה, הפיזור בהישגי 2013אמורים להתפרסם רק בסוף שנת  2012

המדינות  46ים בעולם. שיעורו באחוזים היה הרביעי בין התלמידים בישראל היה מן הגבוה

. השונות בהישגי OECD-שהשתתפו במחקר והגבוה ביותר מבין המדינות החברות בארגון ה
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מהשונות הממוצעת בקרב מדינות הארגון. נוסף על כך,  66%-התלמידים בישראל הייתה גדולה ב

   1כלכלי שונה, בכל תחומי הדעת.-חברתי במחקר נמצאו פערים ברורים בין הישגי תלמידים מרקע

יש מתאם בין שיעור הנשירה לבין הדירוג  שיעורי הנשירה של תלמידים בישראל.

כלכלי של הישובים בהם מתגוררים -כלכלי של ישוב המגורים: ככל שהמצב החברתי-החברתי

עור הנשירה התלמידים ירוד יותר, כך שיעור הנשירה בהם גבוה יותר. עשרת הישובים שבהם שי

  2אקונומי נמוך.-הגבוה ביותר משתייכים כולם למגזר הלא יהודי ומאופיינים במצב סוציו

אומדן ההוצאה המקומית על חינוך לתלמיד, כמו גם  פערים בהוצאה על תלמיד בישראל. 

ההשתתפות של ההורים, תלויה באשכול החברתי כלכלי של הישוב בו מתגורר התלמיד. ממחקר 

 2002כלנים פרופסור אבי בן בסט ופרופסור מומי דהן מהאוניברסיטה העברית בשנת שפרסמו הכל

עולה, כי בשלושת העשירונים הנמוכים ההשתתפות של הרשות המקומית נמוכה מאוד. עוד עולה 

כלכלי של התלמיד גבוה יותר כך עולה השתתפות ההורים. כמו כן, -כי ככל שהעשירון החברתי

 221%-, הפער מהכנסות עצמיות עומד על כ664%-ומית עומד על כהפער בתקציב הרשות המק

. פערים גבוהים אלו בהוצאה לתלמיד מובילים לכך 300%והפער מהכנסות אחרות עומד על 

  3.64%-שהפער הממוצע בהוצאה כוללת לתלמיד עומד על כ

פרידמן נתונים אלו משתלבים יפה עם דבריו של מילטון פרידמן, זוכה פרס נובל בכלכלה.  

טען בספרו 'החופש לבחור' כי אין זה מקרה, שרוב בתי הספר הציבוריים המעולים מצויים 

במובלעות של הכנסה גבוהה. לראייתו, הטרגדיה והאירוניה נעוצות בכך שמערכת המיועדת 

לאפשר לילדים לרכוש לשון משותפת וכן את הערכים היסודיים של האזרחות ולהעניק להם 

שווה, פועלת בעצם להחמרת הריבוד של החברה וליצירת הזדמנויות חינוכיות  הזדמנות חינוכית

   4לא שוות עד מאוד.

 תקציב החינוך בישראל . 3

ישראל אינה משקיעה  משלתכאמור, אחת הטענות הרווחות בשיח הציבורי היא כי מ 

. בשנת בחינוך התקציבמגדול יותר  שיעורמספיק משאבים במערכת החינוך וכי עליה להשקיע 

בחינוך  ההשקעה הציבורית והפרטית  (OECD-)השנה הנבחנת על פי הדו"ח האחרון של ה 2002

                                                           
1
,  נובמבר "2012ו  2011תיאור וניתוח הצעת תקציב משרד החינוך לשנים "כז המחקר והמידע של הכנסת, מרדו"ח  

 .2-6עמודים  -2010
2
 . 2011, נובמבר "שיעורי הנשירה של תלמידים ממערכת החינוך"דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  
3
 . 2011, פברואר "ם במימון פרטי במערכת החינוךמסלולי לימוד ייחודיי"דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  
4
 . 161מילטון פרידמן, החופש לבחור, עמוד  
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מהתוצר לנפש. באותה השנה עמד ממוצע ההשקעה  %1.2במדינת ישראל עמדה על שיעור של  

בלבד, מה שממקם את מדינת ישראל  %4.2על   OECD-הציבורית והפרטית בחינוך של מדינות ה

בהתייחס להשקעה בחינוך. רק איסלנד, קוריאה,  מתוך שלושים ושבע מדינותבמקום השישי 

  5דנמרק, ניו זילנד וארה"ב הקדימו את ישראל והשקיעו אחוז גבוה יותר של תוצר לנפש בחינוך.

ההוצאה הציבורית )ללא השקעות פרטיות( של מדינת ישראל לחינוך גבוהה גם היא  

מתקציב המדינה  13.4%על  2002יא עמדה בשנת וה  OECD-בהשוואה לממוצע מדינות ה

השקעה זו ממקמת את מדינת ישראל במקום  OECD.6-במדינות ה 13%בהשוואה לממוצע של 

האחד עשרה מתוך שלושים ושבע מדינות בהתייחס להשקעתה בחינוך. נתון זה חשוב במיוחד 

ה בעשור האחרון היות ועל אף שכלל ההוצאה הציבורית בישראל בהתייחס לתוצר לנפש קטנ

 2006בחישוב כולל משנת  7ואף עלתה. בישראל הרי שההוצאה הציבורית על חינוך נותרה על כנה

  8.עלה תקציב החינוך במונחים ריאליים בכעשרים אחוזים 2012ועד לשנת 

יש לסייג נתון זה היות ושיעור התלמידים מכלל האוכלוסייה גבוה יותר בישראל עם זאת,  

לעומת  66.6% -בישראל עומד על כ 26 גיל עד האוכלוסייה שיעור . OECD-המדינות מאשר ב

ריבוי מספרם של התלמידים בישראל הוביל לכך  . OECD-ה במדינות 26.6%שיעור ממוצע של 

 21%-בחינוך היסודי ו 12%שיעור ההוצאה לתלמיד ביחס לתמ"ג על עמד בישראל  2002בשנת ש

   9בהתאמה. OECD-ב 21%-ו 23%בחינוך העל יסודי, לעומת 

מדינות בעלות שגשוג כלכלי דומה  ח פיזה האחרון מלמדים כיעם זאת, ממצאי דו"

הישגי התלמידים במבחני הפיזה  ,דו"חעל פי היכולות להוביל את תלמידיהן להישגים שונים. 

ד על בלב 4%מהווה גורם השפעה של  ה. התמ"ג של המדינה 1מושפעים משלושה גורמים: 

התלמידים לחילופין מספר . העוני היחסי שיש במדינה או 3שיעור ההוצאה  לתלמיד  .2, ההישגים

                                                           
5
 OECD, "Education at a Glance 2012: Highlights," pp.46-47: http://www.oecd.org/edu/highlights.pdf  

 המקוצר.   OECD-הדו"ח  להלן יכונה
6
 P. 2::Israel-Key Facts-OECD Indicators 

%20Israel.pdf-%20Key%20Facts%20-http://www.oecd.org/edu/EAG2012%20 
7
 .66-62דו"ח מקוצר, עמודים  
8

 63ע' : עיקרי התקציב ותכנית תקציב רב שנתית 2011-2012לשנות הכספים תקציב המדינה הצעה  
t3/Attachments/2/hatsaahttp://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2011_2012/Lists/Lis

_2011_12.pdf 
9
 OECD, "Education at a Glance 2012", p.231: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/oecd-eag-2012-en.pdf  
  להלן יכונה הדו"ח המורחב

http://www.oecd.org/edu/highlights.pdf
http://www.oecd.org/edu/EAG2012%20-%20Key%20Facts%20-%20Israel.pdf
http://www.oecd.org/edu/EAG2012%20-%20Key%20Facts%20-%20Israel.pdf
http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2011_2012/Lists/List3/Attachments/2/hatsaa_2011_12.pdf
http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2011_2012/Lists/List3/Attachments/2/hatsaa_2011_12.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/oecd-eag-2012-en.pdf
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קוריאה כדוגמה היא מדינה שהתמ"ג שלה נמוך מהממוצע של  . המהגרים ביחס לתמ"ג לנפש

המדינות המתועשות ועם זאת התלמידים שלה הם במקום הראשון במבחני פיז"ה. דוגמה נוספת 

בחינוך  26%בחינוך היסודי ו 21%ור ההוצאה לתלמיד ביחס לתמ"ג על בה עמד שיעהיא פינלנד 

ועם  קרוב לשיעור ההוצאה  לתלמיד בישראלו OECD  -העל יסודי, פחות מהממוצע של מדינות ה

 זאת, תלמידיה מובילים במקום השלישי במבחני פיזה. 

 

 השקעות פרטיות במערכת החינוך .4

ות הפרטיות של ההורים וגורמים נוספים בעשורים האחרונים עולה הטענה כי השקע 

במערכת החינוך הישראלית הן גבוהות במיוחד. אחד הנימוקים הרווחים לעלייה בהשתתפות 

השתתפות בפרטית בחינוך הוא היעדר השקעה ציבורית מספקת. על פי מבקרים אלו, גידול 

 רבה יותר. המדינה בחינוך יוכל לצמצם השקעות פרטיות אלו ולהוביל לשוויון במידה 

עולה כי ההשקעות הפרטיות במערכת החינוך הישראלית עומדות על   OECD-מדו"ח ה 

)מקום תשעה עשר מתוך שלושים  OECD-מדינות הב 6.6%ממוצע של זאת בהשוואה ל ,4.6%

מימון פרטי קובע מפורשות כי  OECD-ושתיים מדינות(. כמו כן, המחקר האחרון של מדינות ה

חשבון ההוצאה הציבורית אלא בנוסף לה. המדינות שהראו את העלייה  בחינוך אינו בא על

 10הגבוהה ביותר בהוצאה הציבורית לחינוך הראו גם את העלייה הגבוהה ביותר במימון הפרטי.

 משמע, גידול ההוצאה הציבורית על החינוך יוביל לעלייה בהשקעה הפרטית ולא ימנע אותה.

כך אך ניתן להעריך שככל שתחום החינוך עולה לסדר היום אין נימוק ברור ל  OECD-בדו"ח של ה

  הציבורי כך עולה ההשקעה הן הציבורית והן הפרטית בתחום זה. 

 שכר המורים  .5

 

הרווחת בשיח הציבורי הישראלי היא כי בכדי להשביח את מערכת החינוך  לישיתהטענה הש

כים בטענתם על נתונים יש להעלות את שכר המורים. התומכים בטענות אלו מסתמ תהישראלי

-לפיהם השכר השנתי הממוצע של מורה בישראל נמוך בהשוואה לשכר הממוצע של מדינות ה

                                                           
10
 .60-61עמודים  OECD-דו"ח מקוצר של ה 
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OECD  .לשיטתם, גידול בתקציב החינוך יוביל להגדלת משכורתם של  11בכעשרת אלפים דולר

המורים מה שיהפוך את מקצוע ההוראה בישראל לאטרקטיבי ויהווה מוקד משיכה לכוחות 

 איכותיים. הוראה 

 OECD-" של ארגון מדינות הEducation at a Glance 2012בחינה מעמיקה בדו"ח " 

שפורסם בספטמבר האחרון מגלה כי באופן יחסי משכורת המורים בישראל גבוהות בייחוד לאור 

 מספר שעות העבודה להן הם נדרשים.  

החלק הארי מהן ההוצאות השוטפות מהוות את עיקר ההוצאה הממשלתית על חינוך כש 

מכלל ההוצאה הממשלתית על  62.1%מופנה לתשלומי משכורותיהם של מורים ואנשי צוות. 

תשלומי השכר למורים ואנשי צוות, נתון הגבוה במעט בהשוואה לממוצע של ל יםחינוך מוקדש

 הגדול הנתח את מהוות המורים משמע, משכורותיהם של  12.12%העומד על  , OECD-מדינות ה

 החינוך.   על הוצאהב ביותר

 13ארבעה מרכיבים משפיעים על ההוצאה הציבורית על שכר המורים:

 משכורתו החודשית של המורה.  .1

 מספר שעות ההוראה למשרה מלאה.  .2

 הכיתה.  התלמידיםמספר  .3

 כמות שעות הלימוד שהתלמידים זכאים להן על פי משרד החינוך.   .6

 

שכר המורים בישראל הוא נמוך : כאמור, במונחים ריאליים המשכורת של המורה 

)על אף שהבונוסים וההפרשות להם זוכים המורים בישראל OECD -בממוצע בהשוואה למדינות ה

מעלים את שכרם בכעשרים אחוזים. כמו כן לתנאים אלו נלווה ביטחון תעסוקתי של קביעות 

נחים ריאליים המורה בעבודתו(. עם זאת, הדרך הנכונה ביותר לבחון את שכר המורים אינה במו

אלא בהשוואה לשכר הממוצע של בעלי תואר ראשון באותה המדינה. ממוצע היחס בין שכר של 

מורה במשרה מלאה לעובדים אחרים בעלי השכלה אוניברסיטאית במשק הישראלי גבוה 

 .1, כפי שניתן לראות בטבלה OECD-מהממוצע של מדינות ה

                                                           
11
 . 646דו"ח מורחב עמוד  
12
 . 66ח מקוצר עמוד "דו 
13

 . 64שם עמוד   
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מלאה לשכר ממוצע של עובד בעל השכלה : היחס בין שכר ממוצע של מורה במשרה 1טבלה 

  OECD-אקדמית בישראל וב

-ממוצע מדינות ה ישראל  

OECD 

הדירוג של מדינת 

ישראל בקרב מדינות 

 OECD-ה

 21מתוך  12מקום  0.62 0.66 מורה בחינוך היסודי

 מדינות.  

מורה בחטיבת 

 הביניים

 21בתוך  12מקום  0.66 0.61

 מדינות. 

 21מתוך  12מקום   0.20 0.22 מורה בתיכון

 מדינות. 

 OECD-מקור: עיבוד לנתוני ה

משמע, על אף שבמונחים ריאליים שכר המורים בישראל נמוך באופן יחסי מהממוצע של  

, הרי שלמעשה ביחס לממוצע השכר במדינה שכרו של המורה הישראלי גבוה בהשוואה  OECD-ה

בעל חשיבות מכרעת שכן המשמעות  נתון זה הוא 14למרבית עמיתיו במדינות המתועשות.

היא בהתייחס לשכר הממוצע באותה המדינה ולתנאי הקיום  - המורים תית של שכריהאמ

-הנדרשים בה. אי לכך, העובדה כי שכרם הריאלי של המורים נמוך בהשוואה לממוצע מדינות ה

OECD  מלמד בעיקר על כך שהשכר הממוצע בישראל נמוך בהשוואה לשכר במדינות ה-OECD  

אף מתעצם לאור העובדה כי מספר השעות השנתיות   נתון זה ולא על מצבם של המורים בישראל.

אותו מלמדים המורים בישראל נמוך משמעותית בהשוואה לממוצע מספר השעות השנתיות לו 

 .2, כפי שניתן לראות בטבלה OECD-נדרשים המורים במדינות החברות ב

 

                                                           
14

 P. 2::Israel-Key Facts-OECD Indicators 
http://www.oecd.org/edu/EAG2012%20-%20Key%20Facts%20-%20Israel.pdf  

http://www.oecd.org/edu/EAG2012%20-%20Key%20Facts%20-%20Israel.pdf
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 OECD-על וסך שעות העבודה של מורה בישראל וב: מספר שעות ההוראה בפו2טבלה 

 OECD-מדינות ה ישראל  

שעות הוראה   620 מורה בחינוך היסודי 

שעות  1124שנתיות/

 עבודה כוללות 

שעות הוראה  162

שעות עבודה  1116שנתיות/

 כוללות 

 מורה בחטיבת הביניים 

 

שעות הוראה  626

שעות  631שנתיות/

 עבודה כוללות 

וראה שנתיות/ שעות ה 106

 שעות עבודה כוללות  1111

שעות הוראה  621 מורה בתיכון 

שעות  100שנתיות/ 

 עבודה כוללות 

שעות הוראה שנתיות/  466

 שעות עבודה כוללות  1116

 OECD-מקור: עיבוד לנתוני ה

כולל את מספר שעות ההוראה הפרונטלית, זמן ההכנה  OECD-במדידת ה מספר השעות 

טוענים באופן מפורש כי על אף שנתונים  OECD-הערכת תלמידים. בדו"ח של השל השיעורים ו

אלו לא מתארים באופן מלא את כל המשימות של המורים הרי שהם נותנים אינדיקציה בעלת 

 15.ערך על עבודת המורים במדינות השונות

פחות שעות  הרבה בממוצע המורים בחטיבות הביניים והתיכונים בישראל מלמדים 

בממוצע ואילו המורים בבית הספר היסודי מלמדים  ,OECD-בהשוואה לעמיתיהם במדינות ה

. עם זאת יש להדגיש כי בהתייחס לכלל השעות להן נדרשים םבהשוואה לעמיתיה שעות מעט יותר

המורים לשהות בבית הספר )שאינן רק שעות הוראה אלא גם שעות הכנה וערכה(  שעות העבודה 

 . OECD-בהשוואה למדינות ה  נמוכות במספרןדרשים כלל המורים בישראל להן נ

                                                           
15
 . 661עמוד  OECD-הדו"ח המורחב של ה 
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שכרם הממוצע של מורים בישראל בהתייחס לשכר במשק הישראלי לבוגרי לסיכום,  

. כמו כן, המורים בישראל OECD-תואר ראשון הוא גבוה באופן יחסי בהשוואה למדינות ה

. עם זאת, כפי שאראה להלן OECD-נות הנדרשים לפחות שעות הוראה בהשוואה לעמיתיהם במדי

מה  ,OECD-מבנה שכרם של המורים בישראל שונה ממבנה השכר של חלק ניכר ממדינות ה

 לפגיעה במצוינות של בתי הספר הציבוריים בישראל.  ין השארשמוביל ב

 המלצות אופרטיביות .6

וואה כפי שהראיתי לעיל, תקציב החינוך ושכר המורים בישראל אינם נמוכים בהש 

-. כמו כן, שיעור ההשקעות הפרטיות בחינוך אינו גבוה בהשוואה למדינות הOECD-למדינות ה

OECD . כפי שאראה להלן,  החינוך יש למצוא אפוא במקום אחר.את המקור לבעיותיה של מערכת

זיות של מערכת החינוך הישראלית, הבירוקרטיה ומבנה תשלומי השכר של המורים הם ורכיהמ

 ישגים נמוכים ופערים חינוכיים ולימודיים גבוהים בחברה הישראלית. הגורמים לה

  תחרות בין בתי הספר 1.6

כי במערכת  יתהמילטון פרידמן היהכלכלן זוכה פרס נובל אחת הטענות הבולטות של  

. לטענתו, מערכות כאלה פועלות תוצרבירוקרטית גידול בהוצאה עלול לגרום דווקא לירידה ב

ילו היו 'חורים שחורים'. הן יונקות משאבים לתוכן פנימה ובעת ובעונה אחת גם ביקום כלכלי כא

פרידמן מביא נתונים לפיהם במשך חמש שנים,  16הולכות ומתכווצות במה שנוגע לתפוקה נפלטת.

, גדל הסגל המקצועי בבתי הספר 1214-1211עד שנת הלימודים  1211-1212משנת הלימודים 

 )גידול נומינלי של %11-ואילו העלות הריאלית לתלמיד גדלה ב  %6-בהציבוריים בארצות הברית 

ירידה ברורה בתפוקה. לטענתו, ל במקבילמן מדגיש כי הגידול הברור בתשומה נעשה דפרי (.%66

 נרשמה ירידה דרסטית באיכות הלימוד של התלמידים שנמדדה במבחנים סטנדרטיים. 

ספי החינוך הוא כי בכלכלת שוק החברות פרידמן מדגיש כי הסיבה לבזבוז הגדול של כ 

שורדות רק במידה והן יעילות ומספקות שירות הולם לצרכנים. בשונה מכך, בתי הספר 

הציבוריים פועלים כמונופלים ציבוריים החשופים רק למידה קטנה ביותר של תחרות מבתי הספר 

וממשי כל עוד אין איום על הפרטיים. המונופול הבית ספרי אינו צריך להיות מוטרד באופן גורלי 

                                                           
16
 . 141מילטון פרידמן, החופש לבחור, עמוד  
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תקציבו מהמדינה ומהרשות המקומית. אם כן, מבלי שבתי הספר מתחייבים לאחריות הנלווית 

באורח לא נמנע לתחרות אגרסיבית, תהייה זו אשליה עצמית לצפות לגידול משמעותי ביעילות 

 שלהם.  

רות בין בתי בנייר עמדה זה לא ארחיב על הדרכים השונות בהן ניתן להגביר את התח 

בכל רחבי העולם קיימות שיטות שונות שהוכחו כיעילות בשיפור הישגי התלמידים, בייחוד  .הספר

תכנית  . בין כלל השיטות הללו ניתן למנות אתשל תלמידים המגיעים מרקע סוציו אקונומי נמוך

ד , נקודות זיכוי במס הכנסה או הפקדת כספים ממשלתיים בחשבון חיסכון המיועשובריםה

להוצאה של הורים על חינוך ילדיהם, ופתיחת אזורי הרישום לבתי הספר.  תוכניות אלו יכולות 

תלמידים מעשירונים נמוכים או תלמידים הלומדים בבתי ספר על כלל התלמידים או רק לחול על 

מורים טובים בין בתי הספר,  לעידועות כמייצרות תחרות אקטיבית  כאלהכושלים. תכניות 

 Derekעל הרשמתם של התלמידים, כמו גם בניצול מקסימלי של המשאבים הכספיים. המתחרים 

Neal  אקונומי נמוך מפיקים את התועלת המרבית מקידום של -מדגיש כי תלמידים מרקע סוציו

 17שכן, לרוב, תלמידים השייכים למשפחות ממעמד גבוה זוכים ממילא לחינוך טוב וראוי. ,תחרות

  18בה המעבר לתכנית שוברים הוביל לשיפור בהישגי תלמידים עניים.דוגמה לכך היא צ'ילה 

 שינוי בתגמולי המורים  2.6

זהות המורה בשנה נתונה מהווה גורם מכריע בהתקדמות הלימודית  מחקרים מלמדים כי

של התלמיד. בהסתמך על כך טוענים חוקרים כי המשימה הקריטית בניהולו של בית ספר היא 

האטרקטיביות של מקצוע ההוראה תלויה באופן  19ה של מורים מוכשרים.זיהוי, שימור והנע

מכריע במשכורות המורים המהוות גורם קריטי על ההחלטה להירשם ללימודי הוראה, לעסוק 

במקצוע אחרי ההכשרה ולהישאר בעיסוק זה. מערכת התשלומים לה זכאים המורים בישראל 

מורים המונהגים לרוב על ידי מורים וותיקים. כיום משרתת בעיקר את דרישותיהם של ארגוני ה

מדרג השכר הנוכחי אינו מקדם מצוינות או יעילות. מספר שינויים אפילו חלקיים יוכלו לשבח את 

 איכות המורים ואת איכות עבודתם. להלן מספר הצעות לשינויים כאלה:

 שינוי מבנה השכר  6.2.1

                                                           
17

 Neal Derek, "How Vouchers Could Change the Market for Education," 2002. 
18

 Edwin G. West, "Education Vouchers in Principle and Practice: A Survey." The World Bank Research 
Observer, vol. 12, no. 1 (February 1997), p. 91. 
19

 Ibid pp. 32-33  
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רכת יש לתת להם יחס מטפח בכדי לשמר מורים חדשים במעכי  מחקרים מלמדים 

בראשית דרכם בהוראה. מורים חדשים זקוקים ליותר זמן בכדי להכין את השיעורים שלהם 

מורים חדשים מלמדים פחות  לכן יש מדינות, דוגמת מקסיקו, בהןולמלא את החובות שלהם ו

ממורים וותיקים. עם זאת בישראל המצב אף הפוך ומורים ותיקים במערכת מלמדים פחות 

   20בהשוואה למורים מתחילים.

בשונה  .משמעותי בין מורים מתחילים למורים מתקדמים שכר בישראל יש פערכמו כן,  

מכך,  במדינות כמו נורבגיה, שבדיה ופינלנד שכרם של מורים מתחילים דומה לזה של מורים 

אות , כפי שניתן לרוותיקים. בישראל השכר מנקודת ההתחלה לנקודת הסיום יותר ממוכפל

 21 .3בטבלה 

-: הפער בין שכרו של מורה ותיק בשכר מקסימום לשכרו של מורה מתחיל בישראל וב3טבלה 

OECD 

 OECD-ממוצע מדינות ה ישראל  

 1.4 2.06 חינוך היסודימורה ב

 1.42 1.66 חטיבת הבינייםמורה ב

 1.43 2.26 מורה בתיכון

 OECD-מקור: עיבוד לנתוני ה

ל מורים מתחילים למורים וותיקים בישראל הוא גבוה במיוחד. אם כן, הפער בשכרם ש 

נתונים אלו מלמדים כי הוותק, שאינו מהווה מדד לאיכות ההוראה, הוא האחד המרכיבים 

שכר דיפרנציאלי על פי ביצועים,   כפי שארחיב להלן, הבולטים בקביעת שכר המורים בישראל.

   למדד של הוותק. סוג השכלה וכד' מהווים מדדים יעילים בהשוואה

 תגמול עבור ביצועי המורים 6.2.2

                                                           
20

 . 612שם עמוד   
21
 . 662עמוד  OECD-דו"ח מורחב של ה 
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 Derek Neal  ,טוען כי כולם יודעים שיש מורים שהם טובים יותר בהשוואה לאחרים. עם זאת

בתי ספר ציבוריים קובעים את שכרם של המורים באופן שרירותי על פי מדדים של וותק והשכלה 

חום המקצוע, אופי ההוראה ומידת ההצלחה )תואר והשתלמויות( תוך התעלמות ממרכיבים של ת

בהתאם לכך, כל המורים שהתחילו לעבוד בבית הספר באותה השנה והם בעלי  22של המורה.

השכלה זהה זוכים לאותה המשכורת. דהיינו, המשכורת שלהם מתעלמת מביצועים קודמים 

ן, למרכיב כל כך שלהם, מידת ההיעדרויות שלהם, כתיבה של חומרי לימוד ייחודיים וכד'. אם כ

של המורים אין כל השפעה על שכרם בישראל. בשונה מכך, הדו"ח המורחב בעבודתם משמעותי 

מציעות תשלום נוסף למורים על  מדינות שנבדקו 36מגלה כי לפחות מחצית מבין   OECD-של ה

  23.ביצועים טובים, מה שמעודד מצוינות ומאמץ

 איכות המורים 6.2.3

ורים בעלי הצטיינות לימודית וציונים גבוהים מתפקדים באופן מחקרים מלמדים כי מ 

טוב יותר בכיתה. באופן כללי, לא מיוחס במערכת החינוך הישראלית משקל רב לאיכות ההשכלה 

   24של המועמדים כשהם מגויסים לעבודה וכמובן שאין לכך כל השפעה על שכרו של המורה.

 ם טיפוח מורים מצוינים בבתי ספר נחשלי 6.2.4

זאת על אף החשיבות  לרוב בתי ספר נחשלים אינם מצליחים למשוך כוחות הוראה איכותיים,

הגבוהה של מורים על ביצועי התלמידים. המדיניות הממשלתית חייבת להעלות את הרמה של 

המורים בבתי ספר נחשלים באמצעים הבאים: פיתוח של תמריצים כלכליים למורים בבתי ספר 

משלמות תשלומים שנתיים למורים המלמדים  OECD-מדינות החברות ב)מחצית מה 25נחשלים

פיתוח מערכת של תנאי עבודה נוחים שייעלו את עבודת המורים והכשרה , 26(בבתי ספר נחשלים

 וליווי מותאמים ואינטנסיביים למורים בבתי הספר הללו. 

ו. גם הם , מורים, מנהלים ועסקני איגוד מקצועי אינם שונים מכל אחד מאתנלסיכום

עשויים להיות הורים הרוצים באמת ובתמים במערכת בתי ספר מתוקנת. על כל פנים, 

                                                           
22

 Derek, 2002, pp. 32-33 
23
 . 664עמוד  OECD-דו"ח מורחב של ה 

24
 Derek, 2002, p. 34  

25
OECD, "Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools," Executive 

Summary ,p.6.  
26
 .642המורחב עמוד  OECD-דו"ח ה 
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האינטרסים שלהם כמורים, כמנהלים וכעסקני איגודים מקצועיים שונים מן האינטרסים שלהם 

כהורים ומן האינטרסים של ההורים שאת ילדיהם הם מלמדים. בישראל מערכת התשלומים 

על פי דרישות של ארגוני המורים המקצועיים השולטים בקביעת שכר למורים נקבעת בעיקר 

המורים. התוצאה היא ששכר המורים נקבע על ידי הדרישות של וועדי העובדים ולא על פי צורכי 

התלמיד והמערכת. כפי שהראיתי לעיל, שינוי במבנה התשלומים יוביל למקסום והשבחה של 

  מערכת החינוך הישראלית. 

 


