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בכשל על

פי

דו״ת

0ECD

זינקה,
בתלמידים
ההשקעה

אבל

שכרהמורים מטפס

ההישגיםנותרו בתחתית
%05
תקציב החינוךעלה ביותר מ-־
בחמש השנים האחרונות ,אבלבגלל
ניהול גרועואפליה
תקציבית
מערכת החינוך מידרדרת התלמידיםנכשלים במדעים ובמתמטיקה ,הכיתות
צפופות ב-
 %04יותר מבאירופה ותשלומי ההורים לא מפסיקיםלהתנפח ליאור דטל
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פינלנד

בריטניה

0ECD

אוסטרליה

שוודיה

י/׳וראל

דנמרק

לחינוך,
דו״ח  ioecdישתקציב
עלה אבלההישגים
המורים
תקועים

שכר

הצפיפות בכיתות בבתי הספר

0ECD-n

על

במערכת ומתיקוןעיוותי התקצוב,

השנתי

של

oecd

שמפלים לרעה את התלמידים
למשל ,במ־
$TS1$במגזר$TS1$
המוחלשים ביותר

גזר
כעולם שובר
מערכות החיכוך
$DN2$במגזר $DN2$הערבי.

כמה

מוסכמות על מערכת החי־
$TS1$החיכוך$TS1$

 $DN2$בישראל:
כוך
המורים בישראל
כמו כעכר ,ההשקעה כתלמי־
$TS1$כתלמידים$TS1$
$DN2$עלתה והם גם מקכלים יותר
דים
שעותלימוד מעמיתיהםכחו״ל.
למרות זאת ,הישגי התלמידים
מתברר כי

שכר

ככר איכו כמוך

כישראל
כיכיהם

גבוהה ב 4070-מהממוצע באירופה

שיעור הצעיריםבעלי השכלה גבוההבישראל

אך היאעדיין נמוכה

ליאור דטל
הדו״ח

היסודייםבישראל

ירד

בהשוואהלעולם

היתה ישראל המדינהבעלת שיעור

המשכילים

הגבוה ביותר

0ECD-n

%74
כש-
משכבתגיל זו היובעלי
השכלה הגבוהה שיעור דומהלזה
) .עם זאת ,בזמן
שקיים ברוסיה 5070

שיעור

כמון

.שלצעירים

יחסית

שמדינות

בות
$DN2$החשיבות$DN2$

אקדמאים

אחרות הבינו את החשי־
$TS1$החשיבות$TS1$

של פיתוח ההשכלה ,ישראל

נותרה מאחור .כיום ,רק  4670מה־
$TS1$מהצעירים$TS1$

$DN2$מהצעירים $DN2$בישראל הםבעלי השכלה
צעירים
בכל שנה ,בין מאות העמודים של
גבוהה שיעור נמוך יותר משיעור
בבריטניה
הצעירים המשכילים
 oecdעל מערכות החי־
$TS1$החינוך$TS1$
דו״ח

בעולם ,מופיע גם סימן אזה־
$TS1$אזהרה$TS1$
נוך
$DN2$החינוך$DN2$
כותרוחלשים ,הפערים

) ,ברוסיה 5870
) ,בקנדה 5870
4970
),

מפרט

בליטא  5370ובדרום קוריאה 6870
).

הם

ההשקעה של ישראלבתלמידים

כבר אינה הנמוכה ביותר

$DN2$אזהרה$DN2$לישראל.
רה
מהגכוהיםכעולם,

אחרי שהארגון

עד כמה שיפור ההשכלה
הצפופות
ככיתות
והםלומדים
ער כמה ההשכלה תורמת לצמצום
הארגון תורם לצמיחההכלכלית,
לסין.
כיותר פרט
ולחברה ,הוא מציג את האבטלה ,כשבכל מדינות הארגון
at
רו״ח
 Educationלתעסוקה
שיעור האבטלה הנמוך ביותר הוא
הנתון הבא :ישראל היא המדינה
 Glanceמציין כיהגידול בשכר
כיתות קטנות של  15תלמידים
071.5
בקרבבעלי תואר אקדמי
היחידה בארגון ,והשנייה מבין 43
המורים בישראל בשנים האחרונות
אך בפו־
$TS1$בפועל$TS1$,
בבתי הספר היסודיים
078.21
מדינות ,פרטלדרום אפריקה ,שבה לעומת שיעור אבטלה של
היה גבוה במיוחד ביחסלמדינות
הצפיפות חמורה לפחות פי
בקרב אנשים שלא סיימו תיכון.
חלה ירידה בשיעור הצעירים מקרב
 oecdוכך גם ההשקעה בכל
על,
$DN2$בפועל$DN2$,
ולעתים אף יותר .בכיתות
שניים
$TS1$שיעור $TS1$בישראל ,שיעור האבטלה בקרב
$TS1$בתקציבי $TS1$בעלי השכלה גבוהה ,אל מול שי־
בעקבות זינוק בתקצי־
תלמיד
מסוימות ,בעיקר בחינוך הממלכתי
אקדמאים נמוך עור יותר
$DN2$שיעור $DN2$גבוה של מבוגריםבעלי השכ־
$TS1$השכלה$TS1$
 $DN2החינוך בשנים האחרונות .מאז
בי
,) 079.3
עור
מצטופפים ער 40
באזור המרכז,
075.7
$DN2$השכלה $DN2$גבוהה ,שעומדיםלפרוש בשנים לעומת שיעור אבטלה של
לה
%41
 2014גרל תקציב החינוך ב-
בקרב אנשים שלא סיימותיכון.
בכל תקציבי
%01
לעומתגירול של
הקרובות משוק התעסוקה (בהם
תלמידים בכיתה .נתון זה מצביע
עליכולתניהול נמוכה של המ־
$TS1$המשאבים$TS1$
בכל מדינות
 oecdבעלי
לשעבר).
הממשלה ,ובחמש השנים האחרונות עולים מברית המועצות
$DN2$המשאבים $DN2$במערכת החינוך.
שאבים
משתכרים יותר.
השכלה גבוהה גם
נוסף על כך ,לפי נתוני הארגון,
הגידול הגבוה
%65
הוא זינק ב-
בעור כיתות רבות בישראל
בעלי השכלה גבוהה בגי־
$TS1$בגילי$TS1$
ההישגים בתחום החינוך בישראל בישראל,
ביותר בקרב משרדיהממשלה.
צפופות במיוחד ,יש מורים רבים
משתכרים שכר גבוה
52-46
נמוכים במיוחד בהשוואהלמדינות לי
$DN2$בגילי$DN2$
למדות זאת ,מתוצאות מבחני
שמלמדים בכיתות קטנות מאור.
ב6370-מבעלי השכלה תיכונית
בעולם ,והפערים בין הישגי
רבות
המיצ״ב
שפורסמו בשבוע שע־
$TS1$שעבר$TS1$
בשנת
לפי בדיקת
בעולם .בלבד ,בדומהלממוצע ב-מ
מהגבוהים
(ונערכו בבתי הספר בישראל התלמידים בה
בר
$DN2$
TheMarker
0£0
הלימודים הנוכחית ,בכשליש מכי־
$TS1$מכיתות$TS1$
בארגון
גבוה ב6070 -
 oecdשיעור הצ־
$TS1$הצעירים$TS1$
״בכל מדינות
).
(שכר
בשנתהלימודים הקודמת),עולה
$DN2$מכיתות$DN2$הלימוד בבתי הספר היסודיים
תות
מציינים כיגירול בהשכלה תורם
$DN2$הצעירים$DN2$בעלי השכלה גבוהה,בגילי
כיתלמידי ישראל נכשלו במב־
$TS1$במבחנים$TS1$
עירים
גבוה משיעור המבוגרים לכלכלה ומחזיר את ההשקעה בכל
ים $DN2$במרעים ובמתמטיקה ,והציון52-43
חנים
לומדים פחות מ25 -תלמידים(לא
כולל חינוךמיוחד) ,וב 1470-מכלל
תלמיד ואף יותר מכך בין השאר,
בגילי
הגולמי הממוצע של תלמיד כיתה בעלי השכלה גבוהה,
55-46,
כיתותהלימודלומדים פחות מ20 -
באמצעות תשלומי מסים גבוהים
פרט לישראלולדרום אפריקה״,
ח׳ היה  49במרעים ר 52 -ובמתמ־
$TS1$ובמתמטיקה$TS1$,
תלמידים .הכיתות שבהן הצפיפות
וגם תורםלבריאות טובה
יותר
נכתבברו״ח.
טיקה,
קה $DN2$,כשהפערים על רקע מעמר
נמוכה במיוחד הן בעיקר בבתי הס־
$TS1$הספר$TS1$
ופעילות רבה יותר של הת־
$TS1$התנדבות$TS1$
יותר
לערבים נות־
$TS1$נותרו$TS1$
כלכלי ובין יהודים
בממוצע ,שיעורהצעיריםבעלי
$DN2$הספר $DN2$של המגזר החרדי ובזרם החינוך
פר
לקהילה.
$DN2$התנדבות $DN2$ותרומה
נדבות
%61
תואר אקדמי גבוה ב-
 $DN2גבוהים .לפי
רו
 oecdהפערים
משיעור
הממלכתי־רתי ,אך גם במוסרות
סוגיה נוספת שבה עוסק הדו״ח
המבוגריםבעלי תואר אקדמי בי־
$TS1$בישראל$TS1$,
בהישגי התלמידים בישראל הם
$DN2$שמדורגת $DN2$יחד עם יפן עם  27תלמידים
גת
 oecdחוזר על הנתון הזה שוב
המגדריים בחינוך
$DN2$בישראל $DN2$,אבל בניגודלמדינות אח־
$TS1$אחרות$TS1$
בעולם .במבחני פיז״ה שראל,
מהגבוהים
של המגזרהערבי.
היא הפערים
הרו״ח מציין כי בכיתות צפו־
$TS1$צפופות$TS1$
בממוצע בכיתת
ושוב בדו״חות שלו בשנים האח־
$TS1$האחרונות$TS1$,
הצטמצמות
ובתעסוקה .למרות
$DN2$אחרות $DN2$בארגון שבהן מורגשת תנופה
רות
הקודמים ,ההישגים של תלמידי
לימור .בממוצע,
$DN2$צפופות $DN2$יש פחות זמןללימוד משום
פות
0ECD-nלומדים כ21 -תלמידים
רונות,
הפערים המגרריים בתחום החינוך,
בהשכלה הגבוהה,בישראל התחום
ישראל היו נמוכים מאור בהש־
$TS1$בהשוואה$TS1$
$DN2$האחרונות $DN2$,אך עד כה ישראל נמנעה
שהמורים משקיעים יותר זמן בש־
$TS1$בשמירה$TS1$
בכיתה ,וכך גם בארה״ב .בטורקיה
נשיםעדייןסובלות מייצוג נמוך
עולמית ,והפערים בציונים
וואה
אה$DN2$
מלטפלבבעיה.
נמצא בנסיגה ,ושיעור הצעירים
$DN2$בשמירה $DN2$על הסדר בכיתה .כל תלמיד
מירה
באחרונה הציג שר החינוך ,לומדים רק  23תלמידים בכיתה,
היו מהגבוהים
בתחומים מסוימים ,כמו מרעים,
בעולם.
המשכילים נמוך ב %1-משיעור
שנוסף לכיתהבגורל ממוצע גורם
תלמידים.
ובמקםיקו 20
נפתלי בנט ,תוכנית חלקית ומ־
$TS1$ומצומצמת$TS1$
טכנולוגיה ,הנדסה ומתמטיקה .גם
המשכילים.
המבוגרים
הסיבה לכך היא
ייתכן כי
075.0
לירידה של
$DN2$ומצומצמת $DN2$להפחתת הצפיפות בכי־
$TS1$בכיתות$TS1$
צומצמת
בארגון טוענים כי ניתןלייחס סיכוייהן של נשים להתקבל למ־
$TS1$למשרות$TS1$
תנאיהלימוד הגרועים בבתי הס־
$TS1$הספר$TS1$,
בזמן המושקע
ופעילויות חינוכיות בכי־
$TS1$בכיתה$TS1$.
בלמידה
$DN2$בכיתות$DN2$לער 34תלמידים בכיתותא׳,
תות
$DN2$למשרות $DN2$נמוכים יותר משל גברים,
שרות
לשיעור הגבוה של
את הנתון הזה
 $DN2$איכות המורים הירודה,ניהול
פר,
ניהול גרוע
$DN2$בכיתה $DN2$.כצפוי ,ישראל היא בין המרי־
$TS1$המרינות$TS1$
תה.
שתיושם בהדרגה בשנים הקרובות
אם כי הפער בתעסוקה קטן ככל
אוכלוסיית הבוג־
$TS1$הבוגרים$TS1$
משכילים בקרב
גרוע וסדרעדיפויותמעוות ,שגו־
$TS1$שגורם$TS1$
וכיתות צפופות
$DN2$המרינות$DN2$בעלת מספרהתלמידיםהגדול
נות
כך שגם בעתיד ,הצפיפות תהיה
שרמת ההשכלה גבוהה יותר ,לפי
$DN2$הבוגרים$DN2$בישראל ,אבל המשמעות היא
רים
הגידול בתקציב
 $DN2$לכך שלמרות
רם
ביותר בכל כיתה ,עם ממוצע של
אחד הנתונים המפתיעים בדו״חות
נתוני
שישראל לא הצליחה לשמר את
 1.25מיליארד
החינוך ,שיסתכם ב-
oecd
גבוהה באופן משמעותי לעומת
קרוב ל30 -תלמידים בכיתות בית
 oecdמצביע על כך שלמרות
מעמדה כמדינה המשכילה ביותר
אינו נושא אף
שקל ב2016 -
המקובלבעולםהמערבי.
הספר היסודי וחטיבת הביניים.
הצפיפות החמורה במיוחד בכיתות
בכיתות
הצפיפות
ב2013 -
בקרב המרינות המפותחות .למצב
בשורהלמערכת החינוך .בתקציב
הצפיפות בכיתות
הספר היסודיים בישראל הלימוד ,ישבישראל מספיק מורים
בבתי
מבחינת
זה יש משמעות גדולה
2016הגידול הכי גבוה בהשוואה
גבוהה ביחס
ההשקעה
מהצפיפות
היתה גבוהה ב2870 -
במערב
יתקשה
בכנסת
שאושר
לתקציב הקורם,
לממוצע
כדי להקלעליה באופן משמעותי.
שוק העבודה ,שבעתיד
בבתי ספר היסודיים בישראל יש
הממוצעת בבתי הספר
להתמודד עם הקיפאון בשיעור המ־
$TS1$המשכילים$TS1$
ב 2014 -הוא בתקציב לישיבות
ד ,בתלמידים עלתה,
oecd-1
אן
יחס של מורה אהד לכל  15תל־
$TS1$תלמידים$TS1$,
הספר
בבתי
בכיתות
הצפיפות
ולירידהביכולת התחרות
שכילים
$DN2$המשכילים$DN2$
וללימודי יהדות.
מתרה במוכה
וב4070 -
מהצפיפות הממוצעת
$DN2$תלמידים $DN2$,ובחטיבת הביניים יחס של
מידים,
באירופה .רק בסין ,שבהלומדים
היסודיים בישראל היא הגדולה
של ישראל מול מדינות מפותחות
oecdעולה כי יש־
$TS1$ישראל$TS1$
מנתוני
בניגודלעבר ,ההשקעה של יש־
$TS1$ישראל$TS1$
יחס
מורה אחד לכל 13תלמידים
38תלמידים בממוצע בכיתה בבית
ביותר בכל מדינות המערב ,ואחת
ומתפתחות ,שעוקפות אותה בנתוני
 $DN2$מזניחה את ההשכלה במ־
$TS1$במרינה$TS1$,
ראל
$DN2$ישראל$DN2$בתלמידים כבר אינה הנמוכה
ראל
דומה
ובצ׳ילה 30תלמידים
ספר יסודי,
מתפת־
$TS1$מתפתחות$TS1$.
בקרב מדינות
הגדולות
ההשכלה הגבוהה.
ה $DN2$,ואף שהיא מפנה תקציבים
רינה,
לממוצע ב-ס 080
אך
ביותר בקרב מדינות
שבאופן
היא
בכיתה) ,הצפיפות בכיתה גבוהה
הצפיפות בישראל גבוהה
חות.
$DN2$מתפתחות$DN2$.
לחינוך ,היא נמנעת מטי־
$TS1$מטיפול$TS1$
נוספים
oecd
המשמעות
מבחינת שיעורהמשכילים בע־
$TS1$בעלי$TS1$
היאעדיין נמוכה .בשנים האחרונות
תיאורטי ,היה ניתןלקייםבישראל
שמדור־
$TS1$שמדורגת$TS1$
יותר מאשר בישראל,
במיוחד בבתי הספר
55-46
$DN2$בעלי $DN2$תואר אקדמי בני
 $DN2בבעיות הכואבות והקריטיות לי
פול
בעבר
העל־יסודיים.
במדינות

 0ECD-1מציינים מדי

שנה

הגידול בתקצי־
$TS1$בתקציבי$TS1$
$DN2$הארגון $DN2$.עם זאת,לאור
הפנתה המרינה תקציבים נוספים גון.
בי
למערכת החינוך ,וההשקעה בכל
$DN2$בתקציבי $DN2$החינוך בשנים הקרובות ,פערים

תלמיד עלתה
בהשוואהלמדינות
של מדינות רבות בחינוך ירדה
בין  2005ל 2012 -גדלה ההש־
$TS1$ההשקעה$TS1$
בין השאר,
בין  2010ל2012 -
%83
 $DN2$בתלמיד בישראל ב-
קעה
כתגובה מאוחרת למשבר הכל־
$TS1$הכלכלי$TS1$
במדינות
לעומתגידול של%12
מדינות
$DN2$הכלכלי$DN2$העולמי של 2008
$TS1$דורגה $TS1$כלי
 oecdבאותן שנים ,ישראל דו־
ה $DN2$במקום הראשוןבגידול במ־
$TS1$במספר$TS1$
רגה
 oecdהוציאו בממוצע ב2012 -
ר$DN2$התלמידים בקרב כל מדינות %3.5
ספר
מהתמ״ג שלהן על מערכת
 oecdלפי הנתונים של
oecd
החינוך .ב 11 -מדינות ההשקעה
מהתמ״ג .בי־
$TS1$בישראל$TS1$,
היתה גבוהה מ%6-
למרות
0-21
הגידול ,ההשקעה
בחינוך
שראל,
$DN2$בישראל$DN2$,
נמוכה
נותרה
בישראל
בתלמידים
ההשקעה
עולה על
אך בניכוי מקורות
 %6מהתמ״ג
יחסית ,אך הנתונים אינםכוללים
%6.
פרטיים ,היא נמוכה מ-
התקציבים הגדולה
תוספת
את
באופן

משמעותי

אחרות.

אלה צפויים להצטמצם

בקרוב.

בארגון מציינים כי

%2.5oecd

במדינות
%9.7
לעומת
ב12 -

ההשקעה הגרילו

בישראל

השנים
את

המרינה
%4.9
לעומת

מנתוני

הארגוןעולה

דווקא נתון

 oecd-1ב2000 -
(,

מעורר ביחס לשכר המורים :הפער

הם

האקדמאיםבישראל

שלאחר
השקעתם

וכיום

מכן,

על

חשבון

%1.11
מממנים

מההורים

0ECD-a

בינולבין
נמוך יותר

לפי
בשכר

שכר

מאשר במדינות

נתוני

oecd

oecd
בהתחשב

הנמוך יחסי של עוברים

לבין מורים
גבוהים בעיקר אצל

במדינות

מפותחות

מורים צעירים

וחדשים במערכת ,אך הם נמוכים

כשמדובר במורים ותיקים .הפער
בשכר בין
בבתי

הספר

הספד היסודיים
פחות

משתכרים

מורים בחטיבות הביניים

ומורים בתיכו־
$TS1$בתיכונים$TS1$
%33
שכר נמוך ב-

נים
$DN2$בתיכונים$DN2$
המורים בשיא הוותק
היסודייםלבין מו־
$TS1$מורים$TS1$

משתכרים%72

מאשר עמיתיהם ב-ס 080

משתכרים

%44
שכר נמוך ב-

בשנים הקרובות,

מלא

המרינה

תיישם

$DN2$מורים$DN2$מתחילים בישראל
רים
אקדמאיםבישראל,למורים ביש־
$TS1$בישראל$TS1$
המדינה
במדינות רבות ב-ס
€£0
אחראית על מימון החינוך ,וההורים ראל
$DN2$בישראל $DN2$יש דווקא יתרון על עמיתיהם
בהשוואהלזה שנרשם בדו״ח האח־
$TS1$האחרון$TS1$
סתכם
משתתפיםבשיעור נמוך בהרבה ,או בחו״ל .כך למשל ,שכרם של מורים
$DN2$ומסתכם $DN2$ב 32 -אלףדולר בשנה(במו־
($TS1$במונחי$TS1$
$DN2$האחרון $DN2$של
רון
($DN2$במונחי$DN2$שוויון כוח
נחי
בבתי ספר יסודיים בארה״ב הוא
כמעט שאינם משתתפיםכלל.
oecd
קנייה).
המורים
שכר
מקרה,
בכל
המשכורת
כך למשל ,ב2013 -
כך למשל ,בשוודיה המרינה  %76בלבד מהשכר הממוצע של
כשמחש־
$TS1$כשמחשבים$TS1$
בישראל גבוה יותר
ההתחלתית של מורה בבית ספר
וההורים עובריםבעלי תואר ראשון בארה״ב
מהחינוך
%001
מממנת
$DN2$כשמחשבים $DN2$את השכרבפועל ,הכולל
בים
אלף
5.72
יסודי בישראל היתה
מהשכר הממוצע ב-פ
%97
ו-
מממנים  %0בפינלנד ,המרינה
0£0
שהם מקבלים כחלק
$TS1$מהשכר $TS1$גמולים
מהש־
נמוכה ב%8-
דולר בשנה
האקדמאים
מהחינוך ,בישראל ,שכר המורים
%3.99
אחראית על מימון
שמק־
$TS1$שמקנים$TS1$
מתנאי העבודה שלהם,
$DN2$מהשכר $DN2$הממוצע של מורה מתחיל ב-
כר
%69
בבתי הספר היסודיים שווה ל-
 %7.0בלבד;באירלנד
וההורים על
אפשרות ללמד פחות
$DN2$שמקנים $DN2$להם
נים
דולרבשנה) .בשיא
608,92
משכר עובדבעל השכלה אקדמית.
 %3.4בלבד ,ואפי־
$TS1$ואפילו$TS1$
ההורים מממנים
שהופנתה למערכת החי־
$TS1$החינוך$TS1$
במיוחד
oecd
הפחתה
שעות שבועיות ללא
הוותק ,אותו מורה ישתכרבישראל
שכר המורים
במדינות
$DN2$ואפילו $DN2$בארה״ב ,שיעור המימון הפרטי
לו
ההשקעה
 $DN2$מאז ,כדי ליישם את התוכנית
נוך
oecd
הפרטית
שכר המו־
$TS1$המורים$TS1$
משכרם .לפי
שכר גבוה
אלףדולר בשנה
$TS1$בעלי8.15 $TS1$
בתיכונים מהווה%58
והוא מס־
$TS1$מסתכם$TS1$
נמוך מאשר בישראל
ההורים
oecd
עולה:
משכר בע־
לחינוך חינםלגילי 3-4וכרילע־
$TS1$לעמוד$TS1$
הספר היסו־
$TS1$היסודיים$TS1$
$DN2$המורים$DN2$בפועל בבתי
רים
משכר עמיתובעל ותק דומה
ב%6-
$DN2$בעלי $DN2$תואר ראשון במדינות הארגון,
לי
$DN2$מסתכם $DN2$ב%8-
תכם
מוד
משלמים יותר
ד $DN2$בהסכמי השכר המלאים עם
$DN2$היסודיים $DN2$בישראל
דיים
השכר
ב-ס
מהשכר.
%19
ואילובישראל הוא
שהסתכמה במי־
$TS1$במיליארדי$TS1$
תוספת
המורים
0£0
מסתכם בממוצע
הממוצע
אלף דולר בשנה ,בהש־
$TS1$בהשוואה$TS1$
ב-
הוותק
בשיא
למורים ביסודי
הפרטית
״האיזון בין
די$DN2$שקלים.
ליארדי
3.63
המורים גבוה
שכר
־£
ההשקעה
ר־
אלף דולר במדינות
2.14
$DN2$בהשוואה $DN2$ל-
וואה
באר־
$TS1$בארגון$TS1$
החברות
במדינות
צעירים
מורים
והציבורית בחינוך הוא חשוב .מימון
כיום
לפי
בהשוואה לשכר
הערכות,
ההשקעה
פער של %21בלבד.
אלף דולר
7.84
מסתכם ב-
גון
$DN2$בארגון$DN2$
הרבה
האקדמאים
פרטי מגיע בעיקר ממשקי הבית,
בתלמידי ישראל קרובה עוד יותר
oecd
משתכרים
בניגוד למצב בישראל ,למ־
$TS1$למשבר$TS1$
בממוצע בשנה.
לגידול האי־שוויון
ומעורר חששות
מהוותיקים
פחות
0ECD-n
להשקעה הממוצעת
$DN2$למשבר $DN2$הכלכליהעולמי ב2008 -
שבר
לפי נתוני הארגון ,בין השנים
בשנים האחרונות נפתרה סוגיית
 oecdבי־
$TS1$בישראל$TS1$,
אך למרות זאת ,מערכת החינוך בחינוך״ ,נכתב בדו״ח
משכורות
 2005ל 2013 -שכר המורים בי־
$TS1$בישראל$TS1$
מנתוני הארגוןעולה כי גם כש־
$TS1$כשבוחנים$TS1$
אינה מצליחה לשפר את הישגיה .שראל,
היתה השפעה גם על
שכר המורים בישראל ,שבעבר
$DN2$בישראל$DN2$,לפי נתוני הארגון ,ההשקעה
מפותחות ,וב־
$TS1$ובשנים$TS1$
המורים במדינות
$DN2$בישראל $DN2$עלה בשיעור גבוה באופן
שראל
$DN2$כשבוחנים $DN2$את השכר המדווח של
בוחנים
בהשוואה
במיוחד
נחשב נמוך
הפרטית בחינוך כלומר ,ההוצאה
ב 2012 -ישראל השקיעה בכל
שאחריו
שנים
$DN2$ובשנים$DN2$
משמעותי מאשר במדינות הארגון,
המורים ,מסתמן כי סוגיית שכר
השכר
?* oecd-בזכות הסכמי
זינקה
של משקי בית על חינוך
009,6
תלמיד בבית ספר יסודי כ-
משכורות במדי־
$TS1$במדינות$TS1$
$DN2$במדינות $DN2$רבות הוקפאו או קוצצו .רק
נות
שנחתמו עם המורים מאז 2008
שבכמה מהן הואאפילו ירד בע־
$TS1$בעקבות$TS1$
המורים בישראל נפתרה בעקבות
בשנה (במונחי והכפילה את עצמה.
דולר בממוצע
ממדינות
במחצית
המשברהכלכלי .בבתי הס־
$TS1$הספר$TS1$
קבות
$DN2$בעקבות$DN2$
בשכרם בשנים
בינלאומיים
שוויון כוח קנייה
 oecdעלה
לתמורה״) ,גידול משמעותי
על פי נתוני הארגון ב( 2012 -״אופק חדש״ ו״עח
שכר המורים בין  2008ל2013 -
$DN2$הספר $DN2$היסודיים בישראל עלה שכר
פר
האחרונות ,בעיקרלמורים ותיקים.
מימנו משקי הבית וגופים פרטיים
%61
השקעה נמוכה ב-
ppp
שהיו אחד הגורמים העיקריים
הקיצוצים
לפי נתוני הארגון.
 %62לעומתגידול של
המורים ב-
התקציבים למערכת ואולם נוצר עיוות בנתוני השכר,
מכלל ההוצאות לתוספת
%1.11
$TS1$לעומת $TS1$בישראל
 oecd-2ארה״ב,
לעו־
מהממוצע
במדינות
%3
שיוצר פערים עצומים בין שכרם
החינוךבישראל.
פי שניים
על חינוך במרינה
 $DN2$זאת ,משקיעה בבלתלמיד קרוב
מת
oecd
בממוצע
בתקציבי החינוך גם פוגעים
ההכשרה של מורים.
הביניים
בחטיבות
המורים
שכר
המורים
לשכר
ותיקים
מורים
של
צמ־
$TS1$צמצום$TS1$
הארגון
נתוני
שהס־
$TS1$שהסתכמה$TS1$
2000
ב-
הפרטית
מההוצאה
ובריטניה
בשנה,
דולר
אלף
11
ל-
מצביעים
בפעילויות
על
עלה ב-
$TS1$בישראל $TS1$הצעיריםבישראל ,וגורםליצירת
$DN2$צמצום $DN2$הפער בין שכר המורים ביש־
צום
 %2.5בלבד.
$DN2$שהסתכמה $DN2$ב-
תכמה
דולר בשנה .בבתי הס־
$TS1$הספר$TS1$
000,01
כ-
 %91לעומתעלייה של לפי נתוני פיז״ה ,למרותעלייה
ושכר
%2
מורי דור א׳בעלי ותק ,שמקבלים
בחו״ל.
נסוגה ראל
המרינה
במקביל,
פר
$DN2$
0ECD-a
בממוצע
העל־יםוריים ,ישראל משקיעה
בהשקעותבטכנולוגיות מידע
$DN2$בישראל$DN2$לבין זה של עמיתיהם
במדינות
ותקשורת בבתי ספר
%01
המורים בתיכונים עלה ב-
הפערעדיין קיים ,אך לאו דווקא
לחינוך ,ומממנת
מהאחריות שלה
%04
oecd-1
שכר גבוה ,ומורי דור ב׳צעירים,
פחות מהממוצע
אינם
רבים
מורים
מפותחות,
במדינות
שמקבלים שכר נמוך במיוחד .כיום לעומתעלייה של %1
מפני שישראל משקיעה פחות במו־
$TS1$במורים$TS1$,
פחות ופחות ממנו :ההשקעה הציבו־
$TS1$הציבורית$TS1$
דולר בשנה.
815,9
 986לעומת
משתמשיםבטכנולוגיות אלה,
מתייחסים
 oecdנתונים אלה
שכר המורים עדיין נמוך ביחס
רים,
%8.49
$DN2$הציבורית$DN2$בישראל בחינוך ירדה מ-
רית
הסיבה העיקרית להוצאה הנ־
$TS1$הנמוכה$TS1$
$DN2$במורים $DN2$,אלא מכיוון שהשכר הממוצע
משום שהם חסרים את הכלים
לשכרריאלי של מורה בעל ותק
 0ECD-aאך נתוני האר־
$TS1$הארגון$TS1$
לשכר
של אקדמאיםבישראל נמוך מהש־
$TS1$מהשכר$TS1$
ב־  2012נתוני
%9.88
ב 2000 -ל-
כה $DN2$עלתלמידבישראל בהשוואה
מוכה
המתאימים לכך .בקרוב יפורס־
$TS1$יפורסמו$TS1$
של  15שנה במשרהמלאה.
עליית השכר
$DN2$הארגון $DN2$אינםכוללים את
גון
$DN2$מהשכר $DN2$של אקדמאים במדינות
כר
הארגוןמגלים כי בעור שבתחילת
 oecdהיא שכר נמוך של המו־
$TS1$המורים$TS1$
oecd
המבחנים
$DN2$יפורסמו $DN2$נתוני הפיז״ה של
מו
עם זאת ,שכרם הממוצע של
בישראל בשנתיים האחרונות.
כלומר ,השכר הממוצע של כלל
שנות ה 2000 -ההורים בישראל
לממוצע במדינות האר־
$TS1$הארגון$TS1$,
ם $DN2$ביחס
רים
הבינלאומיים
מורים
נמוך.
נותר
בישראל
מורים
שפ־
$TS1$שפערי$TS1$
כך
בישראל
האקדמאים
יחסי
קטן
חלק
מימנו
תלמידים
של
הגבוה
ומספרם
גון,
$DN2$
הנתונים
העדכניים.
מצביעים על
העוברים
ממערכת
המשך בעמי 12
השכר בין המורים לישראל בעלי ותק ממוצע של  15שנה בבתי
מהשכר
נמוך
הורים
מאשר
פחות
ואף
החינוך,
האר־
$TS1$הארגון$TS1$.
מדינות
שאר
בישראל
0ECD-a
ערי
$DN2$שפערי$DN2$
הממוצע
לעומת
הוא הגבוה

ולוקסמבורג ,ומ־
$TS1$ומסתכם$TS1$
ביותר ,פרטליפן

באופן

מורי

הסכם

השכר עם

התיכונים,שיעלה

שכרם

את

אה

OEC

ההישגים

שלתלמידי
ישר

תקועים

המשך נ/עמי

התלמידים בישראל
נמצאים בכיתות הלימוד
הרבה יותר שעות מתל־
$TS1$מתלמידים$TS1$
$DN2$מתלמידים $DN2$בגיל זהה במרי-
מידים
נות

הספר

מפותחות .בבתי

138,5
היסודיים לומדים

מספר שעות

שעות בשנה

הלימוד
לאוסטרליה,צ׳ילה
ורומה לזה שבארה״ב ,שם
208,5
תלמידים לומדים
שעותלימור בשנה.
שנחשבת
בפינלנד,
פרט

הגבוה ביותר,

ודנמרק,

לבעלת

החינוך

מערכת

הטובה בעולם ,לומדים
רק
497,3

בשנה

שעות

ולתלמידים
יותר זמן פנוי .תלמי־
$TS1$תלמידי$TS1$
$DN2$תלמידי $DN2$ישראללומדיםאפילו
די
יש

יותר

הרבה

מאשר בסין,

שעות

החי־
$TS1$החינוך$TS1$
במערכת
הידועה
הנוקשה

נוך
$DN2$החינוך$DN2$

שלה.

 oecdמצביעים

נתוני
גם

על

שבישראל מלמדים

כך
יותר

מתמטיקה

במדינות הארגון
ההישגים

ועדיין

במרינה

באופן משמעותי

נמוכים
ממדינות

זאת ,ככל הנ־
$TS1$הנראה$TS1$

אחרות.
ראה
$DN2$הנראה$DN2$

מאשר

שיטות

עקב

הוראה

השקעה נמו־
$TS1$נמוכה$TS1$
מיושנות,

$DN2$נמוכה $DN2$בתלמידים מוחלשים
כה
בציבור הערבי ,אקלים
בעייתי
כן
$DN2$וייתכן$DN2$

בבית הספר ויית־
$TS1$וייתכן$TS1$

שגם עקב איכות נמו־
$TS1$נמוכה$TS1$

של

$DN2$נמוכה $DN2$יותר
כה

ההוראה

כוח

והצפיפות בכיתות.
המורים בי־
$TS1$בישראל$TS1$
בנוסף,

$DN2$בישראל $DN2$לא תמיר מלמ־
$TS1$מלמדים$TS1$
שראל
יותר

דים
$DN2$מלמדים$DN2$

0ECD-n

בשאר

מאשר

ולעתים

גם

להפך.
חייב להיות
ספר יסודי בישראל מסת־
$TS1$מסתכמות$TS1$
השעות

מורה

בהן

בבית

נוכח

522,1
$DN2$מסתכמות $DN2$ב-
כמות
שעותלעו־
$TS1$לעומת$TS1$
מת
$DN2$לעומת$DN2$
691,1

שעות בממוצע

 0ECD-nוהוא מלמד

שעות לעומת
0ECD-n

840

 772שעות

בתיכונים מורה

חייב להיות
בישראל
לעו־
$TS1$לעומת$TS1$
 811שעות
נוכח

531,1
מת
$DN2$לעומת$DN2$

במשך

שעות בממוצע

 0ECD-nוהוא מלמד

שעותלעומת

570

 643שעות

OECD-a

$TS1$יכולתו$TS1$
יכול־
בנוסף ,בגלל
$DN2$יכולתו $DN2$הנמוכה לנהל את כוח
תו
המשרד מממן
האדם שלו,
במיליוני שקלים מרי שנה
״שעותפרופםיונאליות״
משכורות

שניתנות

$TS1$מלמדים$TS1$,
מל־
למורים שכלל לא
$DN2$מלמדים $DN2$,מכיוון שלא נמצא
מדים,
עבורם בית
שאינם

לא

ספר או מכיוון

נדרשים או

נמצאו

מתאימיםלהוראה.

ליאור דטל

