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  2014-2000, מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה

Trends in Math and Science Teaching in Upper Secondary Education, 1996-2012 

 להוראת מקצועות אלה בחטיבה  ומאפיינים נבחרים של המורים1של מתמטיקה ומדעים) מורים ושעות הוראה(היקף ההוראה 

 . 2014-2000בשנים , העליונה

  

   והסבריםלהגדרות

                                              
 ביולוגיה וכימיה, כולל הוראת פיזיקה 1

  היקף הוראת מתמטיקה בחטיבה העליונה גדל בחינוך הערבי בקצב שנתי 2014-2000במהלך השנים 

היקף ההוראה גדל , במדעים.  בלבד בחינוך העברי5%-לעומת קצב שנתי ממוצע של כ 13%-ממוצע של כ

 . בחינוך העברימגמת ירידהערבי לעומת  בחינוך ה6%-בקצב שנתי ממוצע של כ

 בחינוך הערבי. מספר התלמידים לכל מורה במתמטיקה קטן ואילו במדעים המספר גדל, בחינוך העברי ,

 .מספר התלמידים לכל מורה במתמטיקה קטן ואילו במדעים המספר יציב

 קטןממוצע השעות לתלמיד במתמטיקה גדל ואילו במדעים המספר,  והערביבחינוך העברי . 

  לעומת ,  בחינוך הערבי25%-היקף שעות ההוראה בכימיה גדל ב, )2014-2010(בחמש השנים האחרונות

היקף שעות  .דתי- בחינוך הממלכתי20%-עברי וירידה של כ- בלבד בחינוך הממלכתי6%-גידול של כ

 בחינוך 43%- דתי וב-  בחינוך הממלכתי31%-ב, עברי- בחינוך הממלכתי30%-ההוראה במתמטיקה גדל ב

 .הערבי

 ובאופן בולט בחינוך  החינוךנמצא במגמת ירידה בכל מערכת, הספר המלמדים כימיה-שיעור בתי 

 .הספר המלמדים פיזיקה מגמת ירידה בולטת בשיעור בתינמצאה בחינוך הערבי  .דתי-הממלכתי

 ה בולטתימתמטיקה ומדעים במגמת עליהוראת בחינוך הערבי שיעור הנשים ב. 

 משכרם של יתר המורים בחטיבה 20%-הממוצע בקרב מורים לפיזיקה גבוה בכ) ברוטו( השכר החודשי 

 . ח לחודש" ש13,186- ל2012והגיע בשנת  ,העליונה

 היעלימגמת נמצא בומעלה גיל פרישה הנמצאים במדעים ללמתמטיקה ושיעור המורים , בחינוך העברי 

 . בשנים האחרונות

 מתוך מערכת החינוךמגיעים עיםמדללמתמטיקה ו המורים החדשים מרבית  . 

 מדעייםםהגיעו ממקצועות שאינ,  מהמורים החדשים במתמטיקה שהגיעו מתוך מערכת החינוך30%-כ .   
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  מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה של הוראהההיקף 

 13%-של כממוצע גדל בחינוך הערבי בקצב שנתי  העליונה בחטיבה היקף הוראת מתמטיקה 2014-2000במהלך השנים 

 בחינוך 6%-של כממוצע היקף ההוראה גדל בקצב שנתי , במדעים.  בלבד בחינוך העברי5%- של כממוצע לעומת קצב שנתי 

   ).1תרשים (  בחינוך העברימגמת ירידההערבי לעומת 
  

  2014-2000, המתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונשל  היקף ההוראה - 1 תרשים

  
  

 למתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונהמורים 

ביחס לתלמידים בחטיבה . 2014-2000 מגמת עלייה בשניםבהיה גיה ופיזיקה וביול, במתמטיקהמספר המורים , העבריבחינוך 

  .)לוח א (במתמטיקה מספר התלמידים לכל מורה קטן ואילו במדעים המספר גדל, העליונה
 

  מטיקה ומדעים בחטיבה העליונה מורים למת-  אלוח  

  חינוך ערבי  חינוך עברי 

  
2000 2014 

שינוי אחוז 
 שנתי ממוצע

2000 2014 
שינוי אחוז 

 שנתי ממוצע

 7.8% 8,548 4,095 1.1% 31,863 27,731  סך הכל-מורים בחטיבה העליונה 
  

 6.4% 94,075 49,543 0.1%- 228,278 230,774  סך הכל-תלמידים בחטיבה העליונה 
       

 12.6% 1,243 449  4.6% 4,769 2,907  מורים למתמטיקה
 6.4% 1,027 543 0.3%-  2,495 2,607  סך הכל- מורים למדעים 

       :מזה
 10.1% 470 195 0.1% 1,270 1,251  מורים לביולוגיה
 4.9% 301 179 2.3%- 428 629  מורים לכימיה
 3.7% 256 169 0.7% 797 727  מורים לפיזיקה

       
 2.2%- 75.68 110.34 2.8%- 47.87 79.39 ממוצע תלמידים למורה במתמטיקה

 0.0% 91.60 91.24 0.2% 91.49 88.52 ממוצע תלמידים למורה במדעים
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 בקצב נמוך מקצב הגידול אם כי, 2014-2000מספר המורים במקצועות המדעיים נמצא במגמת עלייה בשנים , בחינוך הערבי

גבוה מקצב הגידול במספרי מתמטיקה לביולוגיה ולקצב הגידול של מספר המורים . המורים בתיכונים של החינוך הערבי סךשל 

מספר התלמידים לכל מורה קטן ואילו בחטיבה העליונה מספר התלמידים לכל מורה במתמטיקה . התלמידים בחינוך הערבי

   .)אלוח ( יציב נשארבמדעים 

מספר המורים , יבחינוך הערב. 2014-2000נמצא במגמת עלייה בשנים בכלל המערכת טיקה מספרם של המורים למתמ

   .60%-כב - עברי-בחינוך הממלכתי ו73%-בכ -דתי -בחינוך הממלכתי, 277%-למתמטיקה גדל בכ
  

  2014-2000,  מורים למתמטיקה בחטיבה העליונה- 2תרשים 

  
  2 תרשים לנתוני

במספר המורים מגמת הירידה ו 2007שנת יה החל מינמצא במגמת עלמספר המורים לפיזיקה  ,עברי-בחינוך הממלכתי

נמשכת  ,בחינוך הערבי.  נמשכתכימיהלמספר המורים בירידה המגמת , דתי-בחינוך הממלכתי. 2012 משתנה משנת, לכימיה

   .)3תרשים  (מספר המורים במקצועות המדעייםה ביגמת העלימ
  

  2014-2000, מורים למדעים בחטיבה העליונה - 3 תרשים

  
  3לנתוני תרשים 
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 מדעים בחטיבה העליונהב במתמטיקה ושעות הוראה

  
ממוצע השעות .  לעומת מגמת ירידה בשעות ההוראה במדעיםהימגמת עלי ב נמצאשעות ההוראה במתמטיקה, ריהעבבחינוך 

  ).בלוח  (קטןבמדעים ממוצע השעות לתלמיד ואילו גדל בחטיבה העליונה במתמטיקה לתלמיד 
  

   שעות הוראה במתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה-ב לוח 

  חינוך ערבי  חינוך עברי 

 
2000 2014 

שינוי אחוז 
 שנתי ממוצע 

2000 2014 
שינוי אחוז 

 שנתי ממוצע

 7.8% 8,548 4,095 1.1% 31,863 27,731  סך הכל-מורים בחטיבה העליונה 
 6.4% 94,075 49,543 0.1%- 228,278 230,774  סך הכל-תלמידים בחטיבה העליונה 

       
 13.0% 24,097 8,548 4.9% 81,785 48,535 שעות הוראה במתמטיקה

 6.0% 17,357 9,446 0.4%- 37,393 39,873  סך הכל-שעות הוראה במדעים 
       :מזה

 8.4% 7,690 3,525 0.1%- 17,508 17,870 שעות הוראה בביולוגיה
 5.3% 5,392 3,100 2.0%- 7,065 9,787 שעות הוראה בכימיה
 3.7% 4,275 2,820 0.4% 12,819 12,216 שעות הוראה בפיזיקה

       
 3.5% 0.26 0.17 5.0% 0.36 0.21 ממוצע שעות לתלמיד במתמטיקה

 0.2%- 0.18 0.19 0.4%- 0.16 0.17 ממוצע שעות לתלמיד במדעים
  

ממוצע השעות .  בהתאמה,6%- ו13%בקצב שנתי של , יהימגמת עלבהיו שעות ההוראה במתמטיקה ובמדעים , הערביבחינוך 

  ).לוח ב(במדעים קטן ממוצע השעות לתלמיד  גדל ואילו נה חטיבה העליולתלמיד במתמטיקה
  

 . ויציבות יחסיתהימגמת עלימתחילה  2007החל משנת , לאחר מגמת ירידה במספר השעות במדעים ,עברי-בחינוך הממלכתי

מספר , בחינוך הערבי.  לעומת ירידה מתמשכת בכימיה נשמרהביולוגיהביציבות בפיזיקה והמגמת , דתי-בחינוך הממלכתי

  . )4תרשים ( לאורך כל התקופה שעות ההוראה במקצועות מדעיים במגמת עלייה
  

  2014-2000,  שעות הוראה במקצועות מדעיים בחטיבה העליונה- 4תרשים 

  
  4לנתוני תרשים 
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בחינוך  25%- עברי וב- בחינוך הממלכתי6%-היקף שעות ההוראה בכימיה גדל ב, )2014-2010(בחמש השנים האחרונות 

 . בהתאמה בשנים אלו15%- ו17%, 21%חל גידול של , בפיזיקה. דתי- בחינוך הממלכתי20%-לעומת ירידה של כ, הערבי

  ).5תרשים ( בהתאמה בשנים אלו 10% - ו35%, 13%חל גידול של , בביולוגיה
  

  2014-2010, שינוי שנתי בשעות ההוראה במקצועות מדעיים בחטיבה העליונהאחוז  - 5תרשים 

  
  

היקף שעות ההוראה , 2014-2010 ין השניםב. שניםלאורך ה  החינוך מערכתבכלשעות ההוראה במתמטיקה במגמת עלייה 

  .ך הערבי בחינו43%-דתי וב- בחינוך הממלכתי31%-ב, עברי- בחינוך הממלכתי30%-במתמטיקה גדל ב
  

  2014-2000, מתמטיקה בחטיבה העליונהב שעות הוראה - 6תרשים 

  
  6 תרשים לנתוני
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הספר המלמדים  תישיעור ב. ביולוגיה הנו הנלמד ביותר מבין המקצועות המדעיים לאחר מכן פיזיקה ולבסוף כימיההמקצוע 

קיימת יציבות יחסית בשיעור זה בכל , גיהובביול. דתי- ובאופן בולט בחינוך הממלכתינמצא במגמת ירידה בכלל המערכת, כימיה

  . בחינוך הערביבולטת מגמת ירידה , בפיזיקה. המגזרים

  

  מקצועות מדעיים בתי ספר המלמדים אחוז - 7 תרשים

  

  7 תרשים לנתוני
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  מדעים בחטיבה העליונהלמתמטיקה ו םשל מורינבחרים מאפיינים 
  

  גיל

בחינוך , במקצוע כימיה. בחטיבה העליונהם  למתמטיקה ולמדעיחלה עלייה הדרגתית בגיל המוריםמאז שנת אלפיים 

גיל המורים הממוצע .  שנים5-תוספת של כ, 2014 בשנת 50.8- ל2000בשנת  45.5-ה מהגיל הממוצע עלעברי -הממלכתי

  .מדעיםה מורי מביןבקרב מקצוע פיזיקה הנו הגבוה ביותר 
  

  ים בחטיבה העליונהמתמטיקה ומדעגיל ממוצע בקרב מורי  - 8תרשים 

  
  8 תרשים לנתוני

  

 הזשיעור  , לעומת זאתכימיההבמקצוע  .לכך מעברהגיעו לגיל פרישה ואף חטיבה העליונה מורים בכלל המ 7%- כ2014בשנת 

  .2014בשנת  17%-כעלה באופן ניכר בעשור האחרון והגיע ל
  

  עברי- חינוך ממלכתי,ומעלהמורים בגיל פרישה ה אחוז - 9תרשים 

  
  9 תרשים לנתוני
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 מגדר

 אחוזבחינוך העברי . במגמת עלייה בולטת לאורך השניםהיה מתמטיקה למדעים ול םמוריהבקרב   הנשיםאחוזבחינוך הערבי 

   .גיה וכימיהו בביול80%-90%-כבוה ומגיע ל ג היה) פיזיקהלמעט(מתמטיקה למדעים ול םמוריהבקרב הנשים 
  

  מדעים בחטיבה העליונהלמתמטיקה ול םמוריהנשים בקרב ה אחוז - 10תרשים 

  

  10 תרשים לנתוני

  
  השכלה

הן בחינוך העברי והן בחינוך , 2014-2000שנים ב יהים נמצא במגמת עלבקרב מורים למדעי 2,תואר שניבעלי של  םשיעור

   .יותר בדרך כללנמוך שיעור זה קרב מורי מתמטיקה ב. הערבי
  

  מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונהל םמוריהבעלי תואר שני בקרב  אחוז - 11 תרשים

  
  11 תרשים לנתוני

                                              
  .כולל דרגות שכר מקבילות, דרגה לפיה מחושבת משכורתם של עובדי הוראה. על דרגת שכרמבוסס  2
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גבוה יותר מאשר בקרב מורי החטיבה ) 45מתחת לגיל (מדעים למתמטיקה ולהצעירים  םמוריהפסיכומטרי בקרב הציון 

  .מדעיים-לאהעליונה המלמדים מקצועות 
  

  )45מתחת לגיל (ציון פסיכומטרי בקרב מורי מתמטיקה ומדעים צעירים  - 12תרשים 

  

  12 תרשים לנתוני

  

  )ברוטו (שכר חודשי ממוצע

ח " ש9,229-בהשוואה ל, ח לחודש" ש13,186- ל2012הגיע בשנת  בקרב מורים לפיזיקה )ברוטו (השכר החודשי הממוצע

ח בממוצע " ש11,723- במהלך התקופה והגיע ל50%-גיה גדל בולביולמורים השכרם של . 43%גידול של , 2003בשנת 

מדעיים -מורים למתמטיקה דומה לשכרם של עובדי הוראה במקצועות הוראה לאהבקרב החודשי הממוצע השכר . לחודש

ת  במקצועוומשכרם של מורים,  משכרם של המורים למתמטיקה20%-גבוה בכשכרם של מורים לפיזיקה . בחטיבה העליונה

  . הוראה אחרים
  

  ח"בש,  בקרב מורים בחטיבה העליונה)ברוטו ( שכר חודשי ממוצע- 13תרשים 

  
  13 תרשים לנתוני
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   בחטיבה עליונהמתמטיקה ומדעיםלהוראת מורים חדשים 

   . מתוך מערכת החינוךהגיעו ,שים במקצועות מדעיים בחטיבה העליונהמחצית מהמורים החדיותר מ

  

   החינוך ערכתמתוך מהמגיעים המורים החדשים להוראת מתמטיקה ומדעים  אחוז - 14תרשים 

  
  14 תרשים לנתוני

  

 40%-יותר מ, 2014-2012בשנים הוראת מתמטיקה בחטיבה העליונה שהגיעו מתוך מערכת החינוך לחדשים  המורים המבין

   .אלא בדרגי חינוך אחרים, לא לימדו בשנה הקודמת בחטיבה העליונה

  
  באחוזים, ם לימדו המורים החדשים למתמטיקה בחטיבה עליונה בשנה הקודמתבה חינוך שדרגי - 15תרשים 

  

  
  15 תרשים לנתוני
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 לימדו בשנה קודמת מקצוע שאינו מדעי או 30%-40%-כ, המורים החדשים למתמטיקה שהגיעו מתוך מערכת החינוךמבין 

  . טכנולוגי בחטיבה העליונה

  
  קודמתהשנה ב ם חדשים למתמטיקה בחטיבה העליונהי מוראותו לימדוהוראה שה מקצוע - 16תרשים 

  

  
  

  16 תרשים לנתוני
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  הגדרות והסברים

  

   .לא כולל חינוך חרדי, כימיה וביולוגיה בחטיבה העליונה, מורים להוראת מתמטיקה פיזיקה: אוכלוסייה

שהוקם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על סמך , שנתי של כוחות הוראה- הנתונים מתבססים על ממצאי קובץ רב:מקורות

 .2014-1991לשנים , כפי שנתקבלו ממשרד החינוך ורשתות חינוך מוכר שאינו רשמי, עיבוד מתוך הקבצים השנתיים

  

  הגדרות

לחטיבה  (14גיל הכניסה לחטיבה העליונה הוא . יך את חטיבת הבינייםהממש, יסודי-דרג חינוך בחינוך העל :חטיבה עליונה

, מקצועות הלימוד בדרג זה). יב-הכוללת את הכיתות י, שנתית-לחטיבה תלת (15או ) יב-הכוללת את הכיתות ט, שנתית-ארבע

  .הם ספציפיים יותר וכוח ההוראה הוא בעל הכשרה גבוהה יותר, לעומת דרג חטיבת הביניים

  .  שעות הוראה שבועיות במקצוע:וראהשעות ה

  . מקצוע בבית הספר נקבע על סמך הימצאות מורה אחד או יותר באותו:ע נלמד המקצוהםבשספר  בתי אחוז

שמקורן במשרות שכיר , לפני ניכוי מיסים ותשלומי חובה לאדם,  סך ההכנסות ברוטו לשנה קלנדרית:שכר חודשי ממוצע

  . חודשים12-מחולק ל, בהוראה

  . לגברים67- לנשים ו62 :יל פרישהג

  .כולל דרגות שכר מקבילות,  דרגה לפיה מחושבת משכורתם של עובדי הוראה:דרגת שכר

  . 65%-85%נע בין ,  שנמצא להם ציון פסיכומטריאחוז המורים.  בלבד45רים עד גיל מתייחס למו :ציון פסיכומטרי

  

  

  


