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אלה מ במקומות  כי  חוקרים  הסיקו  גבוהים,  הישגים  שלתלמידיהן  במדינות  ממושכת  התבוננות 
השכילו להבין כי המורים הם המפתח להצלחה: במערכות אלו ההוראה היא "מקצוע" )פרופסיה( 
מתגמל כספית ומאפשר קידום והתפתחות, באופן דומה לקריירה במקצועות חופשיים אחרים, 
דוגמת עריכת דין והנדסה. נראה שבמדינות המובילות, מורים מגיעים מהשכבה העליונה של בוגרי התיכון 
הפונים לאקדמיה, למקצוע ההוראה מעמד חברתי גבוה ורמת ההשתכרות בו גבוהה. המבנה הארגוני הפנימי 
של בתי הספר מעניק למורים אוטונומיה, ומאפשר להם לקבל עליהם אחריות לפי העניין והמיומנויות שלהם. 
מורים מפתחים תוכניות לימודים, כותבים מבחנים, משמשים מדריכים למורים צעירים וחשופים לתוכניות 
התפתחות מקצועית. המערכת קובעת קריטריונים להערכת המורים, ומספקת לבית הספר כלים המעודדים 
מורים לבטא את יכולתם וכישוריהם ולקדמם בהתאם. נוסף על כך, מדינות אלו משכילות לנצל את קידומם 
המקצועי של המורים על מנת להעצים את מערכת החינוך ולשפרה שיפור תמידי, ונעזרות בניסיון ובידע של 
מורים ותיקים כדי לקדם מורים חדשים. מדיניות זו מאפשרת להשאיר יותר מורים במקצוע לאורך הקריירה 

שלהם ובכך לצמצם עלויות הנגרמות מפרישה של מורים.

במסגרת עבודתה, ביקשה הוועדה ל'ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך' ללמוד 
על מודלים שונים הקיימים בעולם למסלולי קריירות של מורים ולמהלכן. בסקירה1 הוצגו והושוו מודלים של 
מסלולי קריירה בעשר מערכות חינוך בעולם. ההשוואה בין המודלים שנסקרו מעלה שקיימות גישות שונות 
להתפתחות של קריירת הוראה, גם בקרב מערכות חינוך מובילות. בטבלה הבאה מובאים בתמצית עיקרי 

הממצאים הנוגעים למודלים השונים של מסלולי הקריירה במדינות על פי הסקירה.

כחומר  מוזמנת  סקירה  והוראה.  חינוך  עובדי  של  קריירה  מסלולי  סקירת   .)2018( א'  וחזן,  מ'  וידר,  ע',  זהב,  אבן  ראו:   1
רקע לעבודת ועדת המומחים של היזמה למחקר יישומי בחינוך לנושא ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה 

במערכת החינוך.



מדינה
הישגי

 PISA -
2015

סטטוס 
סולם הקריירהשכרהמקצוע

אין סולם קריירה מובנה וברור. תפקידי ההובלה גבוהגבוה גבוהקנדה
הפדגוגיים מוצעים למורה על בסיס ניסיון, 

תארים אקדמיים ותוכניות הכשרה ייעודיות 
לפיתוח ידע ומיומנויות )AQS(. בפני המורים 
קיימות אפשרויות קידום רבות בבית הספר, 

במועצה )board( או ברמת המחוז.

קיימים שלושה מסלולי התמחות מובחנים: נתיב גבוהגבוהגבוהסינגפור
ההוראה, נתיב המומחיות לפי תחומים ונתיב 

המנהיגות )ניהול(. בכל אחד מהמסלולים מוגדרות 
13 רמות התקדמות. ההתקדמות במסלולים 

מתבססת על קריטריונים ברורים של מערכת 
לניהול ביצועים ולכל מורה יש תיק הערכה שנתי. 

את הבחירה במסלול מקבל המורה בשיתוף 
המנהל לאחר שלוש שנות עבודה, והוא יכול 

לעבור לנתיב אחר בהמשך. 

אוסטרליה
ממוצע+

בינוניבינוני

קיים סולם קריירה מובנה בעל ארבעה שלבים: 
בוגר, בקיא, מוערך ומוביל. מורים בוחרים 

אם להגיש מועמדות להתקדם לשתי הדרגות 
הגבוהות. דרגות אלו משלבות פיתוח מומחיות 
בשמירה על ההוראה בכיתה. החל מ־2011, גוף 
לאומי בשם ITSL אחראי על הערכת המורים 

והתקדמותם. 

סין
)שנחאי(

 

ממוצע+
)קריאה(

גבוה

בינוני

קיים סולם קריירה מובנה בעל חמישה שלבים: 
מתחיל, ביניים, מתקדם, בכיר ובכיר־פרופסור. 

הקידום לשתי הרמות הגבוהות הוא יוצא דופן. 
בד בבד קיים גם מסלול התפתחות מקצועי 
למורים עבור ניהול בתי ספר. ועדה אזורית 

מחליטה על קידום מקצועי על סמך ותק מקצועי 
ותיק הערכה מפורט הכולל תצפיות והוכחות 

מגוונות למקצועיות ולמקצוענות.

גבוה
)מתמטיקה 

ומדעים(

גבוהאסטוניה

בינוני

נמוך

לאחרונה )2015( נבנה סולם קריירה בעל ארבעה 
שלבים: מורה זוטר, מורה, מורה בכיר ומורה 

מיתולוגי. המעבר בין הדרגות נעשה על בסיס 
ותק והשתתפות בפיתוח מקצועי הכולל הערכה, 

ולצורך קידום לדרגות הגבוהות נבחנת גם 
מעורבות המורה בתפקידים הדורשים אחריות. 

הקידום אינו כולל רכיבים של תוצאות וביצועים. 
אין מסלול מוגדר לניהול בתי ספר.

אין סולם קריירה למורים והשינוי במהלך גבוהגבוהגבוהגרמניה
הקריירה קטן, מנהלים הם מורים ראשיים 

שממשיכים ללמד בהיקף קטן לצד התפקיד 
הניהולי. ישנם תהליכי הערכה שעל־פיהם 

נקבעות תוספות שכר והצטרפות לתוכניות פיתוח 
מקצועי. 



אין סולם קריירה מוגדר למורים. בכל בית ספר גבוהגבוהגבוהיפן
ישנה התקדמות שאינה דורשת הכשרה או הליך 

פורמלי בין מורה, מורה ראשי ומנהל. המורים 
הראשיים משמשים מובילים פדגוגיים בבית 

הספר. 
המסלול המקצועי בתחילת הדרך הוא אופקי, 

מורים צעירים עוברים בית ספר בכל שלוש שנים 
כדי להיחשף למורים ראשיים רבים ולסביבות 

למידה שונות. 
בהמשך הדרך ניתנת למורים הזדמנות לעבור 

לתפקידים מנהליים כדי שישתתפו בתכנון 
המערכת החינוכית של המחוז, ולאחר מכן הם 

יכולים לעבור לתפקידי מנהיגות בבתי הספר.

גבוהגבוהפינלנד

בינוני

אין סולם קריירה מוגדר ואין מערכת או 
סטנדרטים לאומיים להערכת מורים לצורך 

קידום. מנהל בית הספר צופה במורה ומתכנן 
איתו יעדים להוראה וכיווני התפתחות מקצועיים. 

קיים דגש על אוטונומיית המורים. ישנן ציפייה 
וסדירויות המאפשרות למורים ללמוד זה מזה 

ברמת בית הספר והמחוז. הרשות המקומית ממנה 
מורים למנהלים על פי קריטריונים מוגדרים.

גבוהד. קוריאה
גבוה 
לאחר הסטאז', ישנו סולם קריירה מובנה בעל גבוהמאוד

שלושה שלבים: מורה ראשי, מנהל ומומחה 
חינוכי. לתפקיד המורה הראשי נדרש ניסיון 

של 15 שנים; הוא משמש מוביל פדגוגי בבית 
הספר, מקבל תחומי אחריות כגון הנחיית פיתוח 
מקצועי או תכנון תוכניות לימודים ומלמד פחות 
שעות. המומחה החינוכי פועל מחוץ לבית הספר 

בתפקיד מפקח או מומחה מחקר. 
ההתקדמות במעלה הסולם תלויה בוותק וברצון 

האישי של המורה, ומתבססת על קריטריונים 
ברורים להערכה הנבדקים בוועדה מחוזית 

חיצונית. בין הקריטריונים ישנם קריטריונים של 
הערכת ביצועים, חוות דעת עמיתים ותוכניות 

פיתוח מקצועי. 

ארה"ב
נמוך

)מתמטיקה(
בינוניבינוני

אין סולם קריירה מוגדר. מרבית המדינות דורשות 
מבחני רישוי תקופתיים והשתתפות בתהליכי 

פיתוח מקצועי לשם חידוש הרשיון. קיימים 
ארגונים )לדוגמה NBPTS( אשר מקיימים תהליכי 

הערכה ודירוג למורים.

ממוצע+
)קריאה 
ומדעים(
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