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שכרלחינוך,תקציבישioecdדו״ח

תקועיםההישגיםאבלעלההמורים
ביותרהנמוכהאינהכברבתלמידיםישראלשלההשקעהבאירופהמהממוצע4070ב-גבוההבישראלהיסודייםהספרבבתיבכיתותהצפיפות

0ECD-nלעולםבהשוואהירדבישראלגבוהההשכלהבעליהצעיריםשיעורנמוכהעדייןהיאאך

דטלליאור דטלליאור

oecdשלהשנתיהדו״ח

שוברכעולםהחיכוךמערכותעל

החי־מערכתעלמוסכמותכמה

כוך

$TS1$החיכוך$TS1$

$DN2$החיכוך$DN2$:שכרכימתבררבישראל

כמוךאיכוככרבישראלהמורים

כתלמי־ההשקעהכעכר,כמו

דים

$TS1$כתלמידים$TS1$

$DN2$כתלמידים$DN2$יותרמקכליםגםוהםעלתה

כחו״ל.מעמיתיהםלימודשעות

התלמידיםהישגיזאת,למרות

הפעריםחלשים,כותרוכישראל

כעולם,מהגכוהיםהםכיכיהם

הצפופותככיתותלומדיםוהם

לסין.פרטכיותר

Educationרו״ח at

Glanceבשכרהגידולכימציין

האחרונותבשניםבישראלהמורים

למדינותביחסבמיוחדגבוההיה

oecdבכלההשקעהגםוכך

בתקצי־זינוקבעקבותתלמיד

בי

$TS1$בתקציבי$TS1$

$DN2$בתקציבי$DN2$מאזהאחרונות.בשניםהחינוך

%41ב-החינוךתקציבגרל2014

תקציביבכל%01שלגירוללעומת

האחרונותהשניםובחמשהממשלה,

הגבוההגידול%65ב-זינקהוא

הממשלה.משרדיבקרבביותר

מבחנימתוצאותזאת,למדות

שע־בשבועשפורסמוהמיצ״ב

בר

$TS1$שעבר$TS1$

$DN2$שעבר$DN2$בישראלהספרבבתי)ונערכו

עולההקודמת(,הלימודיםבשנת

במב־נכשלוישראלתלמידיכי

חנים

$TS1$במבחנים$TS1$

$DN2$במבחנים$DN2$והציוןובמתמטיקה,במרעים

כיתהתלמידשלהממוצעהגולמי

ובמתמ־52ר-במרעים49היהח׳

טיקה,

$TS1$,ובמתמטיקה$TS1$

$DN2$,ובמתמטיקה$DN2$מעמררקעעלכשהפערים

נות־לערביםיהודיםוביןכלכלי

רו

$TS1$נותרו$TS1$

$DN2$נותרו$DN2$.לפיגבוהיםoecdהפערים

הםבישראלהתלמידיםבהישגי

פיז״הבמבחניבעולם.מהגבוהים

תלמידישלההישגיםהקודמים,

בהש־מאורנמוכיםהיוישראל

וואה

$TS1$בהשוואה$TS1$

$DN2$בהשוואה$DN2$,בציוניםוהפעריםעולמית

בעולם.מהגבוהיםהיו

היאלכךהסיבהכיייתכן

הס־בבתיהגרועיםהלימודתנאי

פר,

$TS1$,הספר$TS1$

$DN2$,הספר$DN2$ניהולהירודה,המוריםאיכות

שגו־מעוות,עדיפויותוסדרגרוע

רם

$TS1$שגורם$TS1$

$DN2$שגורם$DN2$בתקציבהגידולשלמרותלכך

מיליארד1.25ב-שיסתכםהחינוך,

אףנושאאינו2016ב-שקל

בתקציבהחינוך.למערכתבשורה

בהשוואהגבוההכיהגידול2016

בכנסתשאושרהקורם,לתקציב

לישיבותבתקציבהוא2014ב-

יהדות.וללימודי

יש־כיעולהoecdמנתוני

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$במ־ההשכלהאתמזניחה

רינה,

$TS1$,במרינה$TS1$

$DN2$,במרינה$DN2$תקציביםמפנהשהיאואף

מטי־נמנעתהיאלחינוך,נוספים

פול

$TS1$מטיפול$TS1$

$DN2$מטיפול$DN2$והקריטיותהכואבותבבעיות

התקצוב,עיוותיומתיקוןבמערכת

התלמידיםאתלרעהשמפלים

במ־למשל,ביותרהמוחלשים

גזר

$TS1$במגזר$TS1$

$DN2$במגזר$DN2$.הערבי

יחסיתכמוןשיעור

.שלצעירים

אקדמאים

שלהעמודיםמאותביןשנה,בכל

החי־מערכותעלoecdדו״ח

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$,אזה־סימןגםמופיעבעולם

רה

$TS1$אזהרה$TS1$

$DN2$אזהרה$DN2$.מפרטשהארגוןאחרילישראל

במדינותההשכלהשיפורכמהעד

הכלכלית,לצמיחהתורםהארגון

אתמציגהואולחברה,לתעסוקה

המדינההיאישראלהבא:הנתון

43מביןוהשנייהבארגון,היחידה

שבהאפריקה,לדרוםפרטמדינות,

מקרבהצעיריםבשיעורירידהחלה

שי־מולאלגבוהה,השכלהבעלי

עור

$TS1$שיעור$TS1$

$DN2$שיעור$DN2$השכ־בעלימבוגריםשלגבוה

לה

$TS1$השכלה$TS1$

$DN2$השכלה$DN2$,בשניםלפרוששעומדיםגבוהה

)בהםהתעסוקהמשוקהקרובות

לשעבר(.המועצותמבריתעולים

הארגון,נתונילפיכך,עלנוסף

בישראלהחינוךבתחוםההישגים

למדינותבהשוואהבמיוחדנמוכים

הישגיביןוהפעריםבעולם,רבות

בעולם.מהגבוהיםבההתלמידים

הצ־שיעורoecdמדינות״בכל

עירים

$TS1$הצעירים$TS1$

$DN2$הצעירים$DN2$בגיליגבוהה,השכלהבעלי

המבוגריםמשיעורגבוה52-43

,55-46בגיליגבוהה,השכלהבעלי

אפריקה״,ולדרוםלישראלפרט

ברו״ח.נכתב

בעליהצעיריםשיעורבממוצע,

משיעור%61ב-גבוהאקדמיתואר

בי־אקדמיתוארבעליהמבוגרים

שראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$אח־למדינותבניגודאבל

רות

$TS1$אחרות$TS1$

$DN2$אחרות$DN2$תנופהמורגשתשבהןבארגון

התחוםבישראלהגבוהה,בהשכלה

הצעיריםושיעורבנסיגה,נמצא

משיעור%1ב-נמוךהמשכילים

המשכילים.המבוגרים

לייחסניתןכיטועניםבארגון

שלהגבוהלשיעורהזההנתוןאת

הבוג־אוכלוסייתבקרבמשכילים

רים

$TS1$הבוגרים$TS1$

$DN2$הבוגרים$DN2$,היאהמשמעותאבלבישראל

אתלשמרהצליחהלאשישראל

ביותרהמשכילהכמדינהמעמדה

למצבהמפותחות.המרינותבקרב

מבחינתגדולהמשמעותישזה

יתקשהשבעתידהעבודה,שוק

המ־בשיעורהקיפאוןעםלהתמודד

שכילים

$TS1$המשכילים$TS1$

$DN2$המשכילים$DN2$התחרותביכולתולירידה

מפותחותמדינותמולישראלשל

בנתוניאותהשעוקפותומתפתחות,

הגבוהה.ההשכלה

בע־המשכיליםשיעורמבחינת

לי

$TS1$בעלי$TS1$

$DN2$בעלי$DN2$בעבר55-46בניאקדמיתואר

שיעורבעלתהמדינהישראלהיתה

0ECD-nביותרהגבוההמשכילים

בעליהיוזוגילמשכבת%74כש-

לזהדומהשיעורהגבוהההשכלה

בזמןזאת,עם(.5070ברוסיהשקיים

החשי־אתהבינואחרותשמדינות

בות

$TS1$החשיבות$TS1$

$DN2$החשיבות$DN2$ישראלההשכלה,פיתוחשל

מה־4670רקכיום,מאחור.נותרה

צעירים

$TS1$מהצעירים$TS1$

$DN2$מהצעירים$DN2$השכלהבעליהםבישראל

משיעוריותרנמוךשיעורגבוהה

בבריטניההמשכיליםהצעירים

(,5870ברוסיה(,5870בקנדה(,4970

(.6870קוריאהובדרום5370בליטא

0ECD-1שנהמדימציינים

לצמצוםתורמתההשכלהכמהער

הארגוןמדינותכשבכלהאבטלה,

הואביותרהנמוךהאבטלהשיעור

071.5אקדמיתוארבעליבקרב

078.21שלאבטלהשיעורלעומת

תיכון.סיימושלאאנשיםבקרב

בקרבהאבטלהשיעורבישראל,

(,079.3יותרעורנמוךאקדמאים

075.7שלאבטלהשיעורלעומת

תיכון.סיימושלאאנשיםבקרב

בעליoecdמדינותבכל

יותר.משתכריםגםגבוהההשכלה

בגי־גבוהההשכלהבעליבישראל,

לי

$TS1$בגילי$TS1$

$DN2$בגילי$DN2$52-46גבוהשכרמשתכרים

תיכוניתהשכלהמבעלי6370ב-

0£0ב-מלממוצעבדומהבלבד,

בארגון(.6070ב-גבוה)שכר

תורםבהשכלהגירולכימציינים

בכלההשקעהאתומחזירלכלכלה

השאר,ביןמכךיותרואףתלמיד

גבוהיםמסיםתשלומיבאמצעות

טובהלבריאותתורםוגםיותר

הת־שליותררבהופעילותיותר

נדבות

$TS1$התנדבות$TS1$

$DN2$התנדבות$DN2$לקהילה.ותרומה

הדו״חעוסקשבהנוספתסוגיה

בחינוךהמגדרייםהפעריםהיא

הצטמצמותלמרותובתעסוקה.

החינוך,בתחוםהמגררייםהפערים

נמוךמייצוגסובלותעדייןנשים

מרעים,כמומסוימים,בתחומים

גםומתמטיקה.הנדסהטכנולוגיה,

למ־להתקבלנשיםשלסיכוייהן

שרות

$TS1$למשרות$TS1$

$DN2$למשרות$DN2$גברים,משליותרנמוכים

ככלקטןבתעסוקההפערכיאם

לפייותר,גבוההההשכלהשרמת

oecdנתוני

בכיתותהצפיפות

ביחסגבוהה

במערבלממוצע

הספרבבתיבכיתותהצפיפות

הגדולההיאבישראלהיסודיים

ואחתהמערב,מדינותבכלביותר

מתפת־מדינותבקרבהגדולות

חות.

$TS1$.מתפתחות$TS1$

$DN2$.מתפתחות$DN2$גבוההבישראלהצפיפות

העל־יסודיים.הספרבבתיבמיוחד

oecdשובהזההנתוןעלחוזר

האח־בשניםשלובדו״חותושוב

רונות,

$TS1$,האחרונות$TS1$

$DN2$,האחרונות$DN2$נמנעהישראלכהעדאך

בבעיה.מלטפל

החינוך,שרהציגבאחרונה

ומ־חלקיתתוכניתבנט,נפתלי

צומצמת

$TS1$ומצומצמת$TS1$

$DN2$ומצומצמת$DN2$בכי־הצפיפותלהפחתת

תות

$TS1$בכיתות$TS1$

$DN2$בכיתות$DN2$א׳,בכיתותתלמידים34לער

הקרובותבשניםבהדרגהשתיושם

תהיההצפיפותבעתיד,שגםכך

לעומתמשמעותיבאופןגבוהה

המערבי.בעולםהמקובל

בכיתותהצפיפות2013ב-

בישראלהיסודייםהספרבבתי

מהצפיפות2870ב-גבוהההיתה

oecd-1הספרבבתיהממוצעת

הממוצעתמהצפיפות4070וב-

לומדיםשבהבסין,רקבאירופה.

בביתבכיתהבממוצעתלמידים38

תלמידים30ובצ׳ילהיסודי,ספר

גבוההבכיתההצפיפותבכיתה(,

שמדור־בישראל,מאשריותר

גת

$TS1$שמדורגת$TS1$

$DN2$שמדורגת$DN2$תלמידים27עםיפןעםיחד

בממוצע,לימור.בכיתתבממוצע

0ECD-nתלמידים21כ-לומדים

בטורקיהבארה״ב.גםוכךבכיתה,

בכיתה,תלמידים23רקלומדים

תלמידים.20ובמקםיקו

גרועניהול

צפופותוכיתות

בדו״חותהמפתיעיםהנתוניםאחד

oecdשלמרותכךעלמצביע

בכיתותבמיוחדהחמורההצפיפות

מוריםמספיקבישראלישהלימוד,

משמעותי.באופןעליהלהקלכדי

ישבישראלהיסודייםספרבבתי

תל־15לכלאהדמורהשליחס

מידים,

$TS1$,תלמידים$TS1$

$DN2$,תלמידים$DN2$שליחסהבינייםובחטיבת

יחסתלמידים13לכלאחדמורה

080ב-סלממוצעדומה

שבאופןהיאהמשמעות

בישראללקייםניתןהיהתיאורטי,

תלמידים15שלקטנותכיתות

בפו־אךהיסודייםהספרבבתי

על,

$TS1$,בפועל$TS1$

$DN2$,בפועל$DN2$פילפחותחמורההצפיפות

בכיתותיותר.אףולעתיםשניים

הממלכתיבחינוךבעיקרמסוימות,

40ערמצטופפיםהמרכז,באזור

מצביעזהנתוןבכיתה.תלמידים

המ־שלנמוכהניהוליכולתעל

שאבים

$TS1$המשאבים$TS1$

$DN2$המשאבים$DN2$החינוך.במערכת

בישראלרבותכיתותבעור

רביםמוריםישבמיוחד,צפופות

מאור.קטנותבכיתותשמלמדים

בשנתTheMarkerבדיקתלפי

מכי־בכשלישהנוכחית,הלימודים

תות

$TS1$מכיתות$TS1$

$DN2$מכיתות$DN2$היסודייםהספרבבתיהלימוד

)לאתלמידים25מ-פחותלומדים

מכלל1470וב-מיוחד(,חינוךכולל

20מ-פחותלומדיםהלימודכיתות

הצפיפותשבהןהכיתותתלמידים.

הס־בבתיבעיקרהןבמיוחדנמוכה

פר

$TS1$הספר$TS1$

$DN2$הספר$DN2$החינוךובזרםהחרדיהמגזרשל

במוסרותגםאךהממלכתי־רתי,

הערבי.המגזרשל

צפו־בכיתותכימצייןהרו״ח

פות

$TS1$צפופות$TS1$

$DN2$צפופות$DN2$משוםללימודזמןפחותיש

בש־זמןיותרמשקיעיםשהמורים

מירה

$TS1$בשמירה$TS1$

$DN2$בשמירה$DN2$תלמידכלבכיתה.הסדרעל

גורםממוצעבגורללכיתהשנוסף

המושקעבזמן075.0שללירידה

בכי־חינוכיותופעילויותבלמידה

תה.

$TS1$.בכיתה$TS1$

$DN2$.בכיתה$DN2$,המרי־ביןהיאישראלכצפוי

נות

$TS1$המרינות$TS1$

$DN2$המרינות$DN2$הגדולהתלמידיםמספרבעלת

שלממוצעעםכיתה,בכלביותר

ביתבכיתותתלמידים30ל-קרוב

הביניים.וחטיבתהיסודיהספר

ההשקעה

עלתה,בתלמידיםד,

במוכהמתרהאן

יש־שלההשקעהלעבר,בניגוד

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$הנמוכהאינהכברבתלמידים

אךoecdמדינותבקרבביותר

האחרונותבשניםנמוכה.עדייןהיא



נוספיםתקציביםהמרינההפנתה

בכלוההשקעההחינוך,למערכת

משמעותיבאופןעלתהתלמיד

אחרות.למדינותבהשוואה

ההש־גדלה2012ל-2005בין

קעה

$TS1$ההשקעה$TS1$

$DN2$ההשקעה$DN2$%83ב-בישראלבתלמיד

במדינות%12שלגידוללעומת

oecdדו־ישראלשנים,באותן

רגה

$TS1$דורגה$TS1$

$DN2$דורגה$DN2$במ־בגידולהראשוןבמקום

ספר

$TS1$במספר$TS1$

$DN2$במספר$DN2$מדינותכלבקרבהתלמידים

oecdשלהנתוניםלפיoecd

ההשקעההגידול,למרות0-2102

נמוכהנותרהבישראלבתלמידים

כולליםאינםהנתוניםאךיחסית,

הגדולההתקציביםתוספתאת

החי־למערכתשהופנתהבמיוחד

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$,התוכניתאתליישםכדימאז

לע־וכרי3-4לגיליחינםלחינוך

מוד

$TS1$לעמוד$TS1$

$DN2$לעמוד$DN2$עםהמלאיםהשכרבהסכמי

במי־שהסתכמהתוספתהמורים

ליארדי

$TS1$במיליארדי$TS1$

$DN2$במיליארדי$DN2$.שקלים

ההשקעהכיוםהערכות,לפי

יותרעודקרובהישראלבתלמידי

0ECD-nהממוצעתלהשקעה

החינוךמערכתזאת,למרותאך

הישגיה.אתלשפרמצליחהאינה

בכלהשקיעהישראל2012ב-

009,6כ-יסודיספרבביתתלמיד

)במונחיבשנהבממוצעדולר

בינלאומייםקנייהכוחשוויון

ppp%61ב-נמוכההשקעה

לעו־ארה״ב,oecd-2מהממוצע

מת

$TS1$לעומת$TS1$

$DN2$לעומת$DN2$,קרובתלמידבבלמשקיעהזאת

ובריטניהבשנה,דולראלף11ל-

הס־בבתיבשנה.דולר000,01כ-

פר

$TS1$הספר$TS1$

$DN2$הספר$DN2$,משקיעהישראלהעל־יםוריים

oecd-1מהממוצעפחות%04

בשנה.דולר815,9לעומת986,5

הנ־להוצאההעיקריתהסיבה

מוכה

$TS1$הנמוכה$TS1$

$DN2$הנמוכה$DN2$בהשוואהבישראלתלמידעל

oecdהמו־שלנמוךשכרהיא

רים

$TS1$המורים$TS1$

$DN2$המורים$DN2$האר־במדינותלממוצעביחס

גון,

$TS1$,הארגון$TS1$

$DN2$,הארגון$DN2$תלמידיםשלהגבוהומספרם

האר־מדינותשארלעומתבישראל

גון.

$TS1$.הארגון$TS1$

$DN2$.הארגון$DN2$בתקצי־הגידוללאורזאת,עם

בי

$TS1$בתקציבי$TS1$

$DN2$בתקציבי$DN2$פעריםהקרובות,בשניםהחינוך

בקרוב.להצטמצםצפוייםאלה

ההשקעהכימצייניםבארגון

ירדהבחינוךרבותמדינותשל

השאר,בין2012ל-2010בין

הכל־למשברמאוחרתכתגובה

כלי

$TS1$הכלכלי$TS1$

$DN2$הכלכלי$DN2$מדינות2008שלהעולמי

oecd2012ב-בממוצעהוציאו

מערכתעלשלהןמהתמ״ג%3.5

ההשקעהמדינות11ב-החינוך.

בי־מהתמ״ג.%6מ-גבוהההיתה

שראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$עלעולהבחינוךההשקעה

מקורותבניכויאךמהתמ״ג%6

.%6מ-נמוכההיאפרטיים,

הפרטיתההשקעה

ההוריםעולה:

יותרמשלמים

הפרטיתההשקעהבין״האיזון

מימוןחשוב.הואבחינוךוהציבורית

הבית,ממשקיבעיקרמגיעפרטי

האי־שוויוןלגידולחששותומעורר

בי־oecdבדו״חנכתבבחינוך״,

שראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$ההשקעההארגון,נתונילפי

ההוצאהכלומר,בחינוךהפרטית

זינקהחינוךעלביתמשקישל

עצמה.אתוהכפילה

2012ב-הארגוןנתוניפיעל

פרטייםוגופיםהביתמשקימימנו

ההוצאותמכלל%1.11בישראל

שנייםפיבמרינהחינוךעל

שהס־2000ב-הפרטיתמההוצאה

תכמה

$TS1$שהסתכמה$TS1$

$DN2$שהסתכמה$DN2$-בלבד.%2.5ב

נסוגההמרינהבמקביל,

ומממנתלחינוך,שלהמהאחריות

הציבו־ההשקעהממנו:ופחותפחות

רית

$TS1$הציבורית$TS1$

$DN2$הציבורית$DN2$%8.49מ-ירדהבחינוךבישראל

נתוני2012ב־%9.88ל-2000ב-

שבתחילתבעורכימגליםהארגון

בישראלההורים2000ה-שנות

ממערכתיחסיקטןחלקמימנו

הוריםמאשרפחותואףהחינוך,

בישראלoecd%2.5במדינות

oecd-1לעומת ),2000ב-%9.7

הםמכן,שלאחרהשנים12ב-

חשבוןעלהשקעתםאתהגרילו

%1.11מממניםוכיוםהמרינה

0ECD-aמההורים%4.9לעומת

המדינה€£0ב-סרבותבמדינות

וההוריםהחינוך,מימוןעלאחראית

אובהרבה,נמוךבשיעורמשתתפים

כלל.משתתפיםשאינםכמעט

המרינהבשוודיהלמשל,כך

וההוריםמהחינוך%001מממנת

המרינהבפינלנד,%0מממנים

מהחינוך,%3.99מימוןעלאחראית

באירלנדבלבד;%7.0עלוההורים

ואפי־בלבד,%3.4מממניםההורים

לו

$TS1$ואפילו$TS1$

$DN2$ואפילו$DN2$,הפרטיהמימוןשיעורבארה״ב

מס־והואבישראלמאשרנמוך

תכם

$TS1$מסתכם$TS1$

$DN2$מסתכם$DN2$-%8ב

גבוההמוריםשכר־£

לשכרבהשוואה

האקדמאים

סוגייתנפתרההאחרונותבשנים

שבעברבישראל,המוריםשכר

בהשוואהבמיוחדנמוךנחשב

oecd-*?השכרהסכמיבזכות

2008מאזהמוריםעםשנחתמו

לתמורה״(,ו״עחחדש״)״אופק

העיקרייםהגורמיםאחדשהיו

למערכתהתקציביםלתוספת

בישראל.החינוך

צמ־עלמצביעיםהארגוןנתוני

צום

$TS1$צמצום$TS1$

$DN2$צמצום$DN2$ביש־המוריםשכרביןהפער

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$בחו״ל.עמיתיהםשלזהלבין

דווקאלאואךקיים,עדייןהפער

במו־פחותמשקיעהשישראלמפני

רים,

$TS1$,במורים$TS1$

$DN2$,במורים$DN2$הממוצעשהשכרמכיווןאלא

מהש־נמוךבישראלאקדמאיםשל

כר

$TS1$מהשכר$TS1$

$DN2$מהשכר$DN2$במדינותאקדמאיםשלoecd

כללשלהממוצעהשכרכלומר,

בישראלהאקדמאיםהעוברים

0ECD-aהממוצעמהשכרנמוך

נתוןדווקאעולההארגוןמנתוני

הפערהמורים:לשכרביחסמעורר

בישראלהאקדמאיםשכרלביןבינו

oecdבמדינותמאשריותרנמוך

בהתחשבoecdנתונילפי

עובריםשליחסיהנמוךבשכר

ביש־למוריםבישראל,אקדמאים

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$עמיתיהםעליתרוןדווקאיש

מוריםשלשכרםלמשל,כךבחו״ל.

הואבארה״ביסודייםספרבבתי

שלהממוצעמהשכרבלבד%76

בארה״בראשוןתוארבעליעוברים

0£0ב-פהממוצעמהשכר%97ו-

האקדמאיםהמוריםשכרבישראל,

%69ל-שווההיסודייםהספרבבתי

אקדמית.השכלהבעלעובדמשכר

המוריםשכרoecdבמדינות

בע־משכר%58מהווהבתיכונים

לי

$TS1$בעלי$TS1$

$DN2$בעלי$DN2$הארגון,במדינותראשוןתואר

מהשכר.%19הואבישראלואילו

צעיריםמוריםר־

הרבהמשתכרים

מהוותיקיםפחות

כש־גםכיעולההארגוןמנתוני

בוחנים

$TS1$כשבוחנים$TS1$

$DN2$כשבוחנים$DN2$שלהמדווחהשכראת

שכרסוגייתכימסתמןהמורים,

בעקבותנפתרהבישראלהמורים

בשניםבשכרםמשמעותיגידול

ותיקים.למוריםבעיקרהאחרונות,

השכר,בנתוניעיוותנוצרואולם

שכרםביןעצומיםפעריםשיוצר

המוריםלשכרותיקיםמוריםשל

ליצירתוגורםבישראל,הצעירים

שמקבליםותק,בעליא׳דורמורי

צעירים,ב׳דורומוריגבוה,שכר

כיוםבמיוחד.נמוךשכרשמקבלים

ביחסנמוךעדייןהמוריםשכר

האר־נתוניאך0ECD-aלשכר

גון

$TS1$הארגון$TS1$

$DN2$הארגון$DN2$השכרעלייתאתכולליםאינם

האחרונות.בשנתייםבישראל

שפ־כךעלמצביעיםהנתונים

ערי

$TS1$שפערי$TS1$

$DN2$שפערי$DN2$לישראלהמוריםביןהשכר

מפותחותבמדינותמוריםלבין

צעיריםמוריםאצלבעיקרגבוהים

נמוכיםהםאךבמערכת,וחדשים

הפערותיקים.במוריםכשמדובר

הוותקבשיאהמוריםביןבשכר

מו־לביןהיסודייםהספרבבתי

רים

$TS1$מורים$TS1$

$DN2$מורים$DN2$הגבוההואבישראלמתחילים

ומ־ולוקסמבורג,ליפןפרטביותר,

סתכם

$TS1$ומסתכם$TS1$

$DN2$ומסתכם$DN2$-במו־בשנהדולראלף32ב(

נחי

$TS1$במונחי($TS1$

$DN2$במונחי($DN2$כוחשוויון.)קנייה

המשכורת2013ב-למשל,כך

ספרבביתמורהשלההתחלתית

אלף5.72היתהבישראליסודי

מהש־%8ב-נמוכהבשנהדולר

כר

$TS1$מהשכר$TS1$

$DN2$מהשכר$DN2$ב-מתחילמורהשלהממוצע

oecd608,92בשיאבשנה(.דולר

בישראלישתכרמורהאותוהוותק,

גבוהשכרבשנהדולראלף8.15

דומהותקבעלעמיתומשכר%6ב-

הממוצעהשכר0£0ב-ס

הוותקבשיאביסודילמורים

באר־החברותבמדינות

גון

$TS1$בארגון$TS1$

$DN2$בארגון$DN2$דולראלף7.84ב-מסתכם

בשנה.בממוצע

השניםביןהארגון,נתונילפי

בי־המוריםשכר2013ל-2005

שראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$באופןגבוהבשיעורעלה

הארגון,במדינותמאשרמשמעותי

בע־ירדאפילוהואמהןשבכמה

קבות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$הס־בבתיהכלכלי.המשבר

פר

$TS1$הספר$TS1$

$DN2$הספר$DN2$שכרעלהבישראלהיסודיים

שלגידוללעומת%62ב-המורים

oecdבמדינותבממוצע%3

הבינייםבחטיבותהמוריםשכר

שלעלייהלעומת%91ב-עלה

ושכר0ECD-aבממוצע%2

%01ב-עלהבתיכוניםהמורים

במדינות%1שלעלייהלעומת

oecdמתייחסיםאלהנתונים

ותקבעלמורהשלריאלילשכר

מלאה.במשרהשנה15של

שלהממוצעשכרםזאת,עם

מוריםנמוך.נותרבישראלמורים

בבתישנה15שלממוצעותקבעלי

%72משתכריםהיסודייםהספד

080ב-סעמיתיהםמאשרפחות

משתכריםהבינייםבחטיבותמורים

בתיכו־ומורים%33ב-נמוךשכר

נים

$TS1$בתיכונים$TS1$

$DN2$בתיכונים$DN2$%44ב-נמוךשכרמשתכרים

המרינהתיישםהקרובות,בשנים

עםהשכרהסכםאתמלאבאופן

שכרםאהשיעלההתיכונים,מורי

האח־בדו״חשנרשםלזהבהשוואה

רון

$TS1$האחרון$TS1$

$DN2$האחרון$DN2$שלoecd

המוריםשכרמקרה,בכל

כשמחש־יותרגבוהבישראל

בים

$TS1$כשמחשבים$TS1$

$DN2$כשמחשבים$DN2$הכוללבפועל,השכראת

כחלקמקבליםשהםגמולים

שמק־שלהם,העבודהמתנאי

נים

$TS1$שמקנים$TS1$

$DN2$שמקנים$DN2$פחותללמדאפשרותלהם

הפחתהללאשבועיותשעות

המו־שכרoecdלפימשכרם.

רים

$TS1$המורים$TS1$

$DN2$המורים$DN2$היסו־הספרבבתיבפועל

דיים

$TS1$היסודיים$TS1$

$DN2$היסודיים$DN2$בממוצעמסתכםבישראל

בהש־בשנה,דולראלף3.63ב-

וואה

$TS1$בהשוואה$TS1$

$DN2$בהשוואה$DN2$-במדינותדולראלף2.14ל

oecdבלבד.%21שלפער

למ־בישראל,למצבבניגוד

שבר

$TS1$למשבר$TS1$

$DN2$למשבר$DN2$2008ב-העולמיהכלכלי

משכורותעלגםהשפעההיתה

וב־מפותחות,במדינותהמורים

שנים

$TS1$ובשנים$TS1$

$DN2$ובשנים$DN2$במדי־משכורותשאחריו

נות

$TS1$במדינות$TS1$

$DN2$במדינות$DN2$רקקוצצו.אוהוקפאורבות

עלהoecdממדינותבמחצית

2013ל-2008ביןהמוריםשכר

הקיצוציםהארגון.נתונילפי

פוגעיםגםהחינוךבתקציבי

מורים.שלההכשרהבפעילויות

עלייהלמרותפיז״ה,נתונילפי

מידעבטכנולוגיותבהשקעות

במדינותספרבבתיותקשורת

אינםרביםמוריםמפותחות,

אלה,בטכנולוגיותמשתמשים

הכליםאתחסריםשהםמשום

יפורס־בקרובלכך.המתאימים

מו

$TS1$יפורסמו$TS1$

$DN2$יפורסמו$DN2$המבחניםשלהפיז״הנתוני

העדכניים.הבינלאומיים

12בעמיהמשך



OECההישגים

תלמידישל

תקועיםישר

נ/עמיהמשך

בישראלהתלמידים

הלימודבכיתותנמצאים

מתל־שעותיותרהרבה

מידים

$TS1$מתלמידים$TS1$

$DN2$מתלמידים$DN2$במרי-זההבגיל

הספרבבתימפותחות.נות

138,5לומדיםהיסודיים

שעותמספרבשנהשעות

פרטביותר,הגבוההלימוד

ודנמרק,צ׳ילהלאוסטרליה,

שםשבארה״ב,לזהורומה

208,5לומדיםתלמידים

בשנה.לימורשעות

שנחשבתבפינלנד,

החינוךמערכתלבעלת

לומדיםבעולם,הטובה

בשנהשעות497,3רק

הרבהישולתלמידים

תלמי־פנוי.זמןיותר

די

$TS1$תלמידי$TS1$

$DN2$תלמידי$DN2$אפילולומדיםישראל

בסין,מאשרשעותיותר

החי־במערכתהידועה

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$נתונישלה.הנוקשה

oecdעלגםמצביעים

מלמדיםשבישראלכך

מאשרמתמטיקהיותר

ועדייןהארגוןבמדינות

נמוכיםבמרינהההישגים

ממדינותמשמעותיבאופן

הנ־ככלזאת,אחרות.

ראה

$TS1$הנראה$TS1$

$DN2$הנראה$DN2$הוראהשיטותעקב

נמו־השקעהמיושנות,

כה

$TS1$נמוכה$TS1$

$DN2$נמוכה$DN2$מוחלשיםבתלמידים

אקליםהערבי,בציבור

ויית־הספרבביתבעייתי

כן

$TS1$וייתכן$TS1$

$DN2$וייתכן$DN2$נמו־איכותעקבשגם

כה

$TS1$נמוכה$TS1$

$DN2$נמוכה$DN2$ההוראהכוחשליותר

בכיתות.והצפיפות

בי־המוריםבנוסף,

שראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$מלמ־תמירלא

דים

$TS1$מלמדים$TS1$

$DN2$מלמדים$DN2$בשארמאשריותר

0ECD-nגםולעתים

מורהבהןהשעותלהפך.

בביתנוכחלהיותחייב

מסת־בישראליסודיספר

כמות

$TS1$מסתכמות$TS1$

$DN2$מסתכמות$DN2$-לעו־שעות522,1ב

מת

$TS1$לעומת$TS1$

$DN2$לעומת$DN2$691,1בממוצעשעות

0ECD-n840מלמדוהוא

שעות772לעומתשעות

0ECD-nמורהבתיכונים

במשךנוכחלהיותחייב

לעו־בישראלשעות811

מת

$TS1$לעומת$TS1$

$DN2$לעומת$DN2$531,1בממוצעשעות

0ECD-n570מלמדוהוא

שעות643לעומתשעות

OECD-a

יכול־בגללבנוסף,

תו

$TS1$יכולתו$TS1$

$DN2$יכולתו$DN2$כוחאתלנהלהנמוכה

מממןהמשרדשלו,האדם

שנהמרישקליםבמיליוני

פרופםיונאליות״״שעות

שניתנותמשכורות

מל־לאשכלללמורים

מדים,

$TS1$,מלמדים$TS1$

$DN2$,מלמדים$DN2$נמצאשלאמכיוון

מכיווןאוספרביתעבורם

נמצאואונדרשיםשאינם

להוראה.מתאימיםלא

דטלליאור


