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 תגמול דיפרנציאלי למורים: הנדון
 

והשלמת המהלך החשוב של העלאת שכר המורים גם " עוז לתמורה"ברכות על חתימת רפורמת 

נוסף בפעילותכם לחיזוק החינוך הציבורי ומעמד  זהו צעד משמעותי. בבתי הספר התיכוניים

 .המורים

 

. התגמול הדיפרנציאלי למורים אני מבקשת להעלות את שאלת, כעת שפניכם ליישום ההסכמות

דווקא בתור מי , עם זאת. אני מבינה את רצונכם לקשור בין תגמול מורים לבין הישגי תלמידים

אני מכירה במגבלות , ולמדה מנהל עסקים, שימשה כיועצת במקינזי, שהייתה שנים במגזר העסקי

 .סקיות וחוסר התאמתן לתחום החינוכי הפדגוגיהתפישות הע

 

. היא דבר רצוי כשהוא נעשה היטב, שיפור והתקדמות, לימוד עצמי, מדידת מורים לצורכי הערכה

הסיבה היא שכדי לתגמל על בסיס . החיבור של מדדים לתגמול הוא מסוכן והרסני, עם זאת

, ם המורכבים ביותר למספר אחד בודדמדדים חינוכיים לתגמול אין מנוס מלהפוך גם את המדדי

יכול להיעשות , שאין שום דרך להתחמק ממנו, תהליך זה. כדי להחליט מי זכאי לתגמול ומי לאו

או , בגרויות/תגמול על בסיס מדד פשוט כגון ציוני התלמידים בסוף השנה: באחת משתי דרכים

הראשונה קושרים את  בדרך. תגמול על בסיס מדד מורכב המשקלל מספר רב של מדדי משנה

ולהפוך את דבר זה עלול לחתור תחת התהליך החינוכי . תגמול המורים אך ורק לציוני התלמידים

בדרך . שכל האמצעים להשגתה כשרים, ציוני התלמידים מאמצעי מדידה למטרה בפני עצמה

 מייצרים מדד המשקלל, מתוך רצון להיות נאמנים למורכבות של התהליך החינוכי, השנייה

בדרך זו התוצאה הסופית מנקודת מבטו של המורה כל כך שרירותית . אינספור מרכיבים

הנסיון לקשור בין מרכיב בשכר המורים לבין , בשני המקרים. שהתגמול אינו משיג כל מטרה

 .ומזיק מאוד במקרה הרע, מדדים שונים אינו תורם במקרה המאוד טוב

 

או לבין , ור בין שכר המורים לבין הישגי התלמידיםבשנים האחרונות נעשו נסיונות רבים לקש

ב במיוחד הפכו לנושאות "יורק ווושינגטון בארה-ניו. היבטים מדידים אחרים של תהליך הלמידה

לאחרונה התפרסם מחקר של פרופסור . הן נכשלו. הדגל של הרעיון הזה ויישמו אותו בהתלהבות

המחקר נקרא . יורק-את התהליך בניומהמחלקה לכלכלה באוניברסיטת הארווארד שליווה 

הוא נפתח . "ראיות מבתי הספר הציבוריים של ניו יורק: תמריצים למורים והישגי תלמידים"

אינני מוצא כל ראיה לכך שתמריצים למורים משפרים את הישגי : "באמירה חד משמעית

ים את התנהגות ואין אני מוצא שהתמריצים משנ, או שיעורי סיום התיכון, הנוכחות, התלמידים

במיוחד , תמריצים למורים מורידים את הישגי התלמידים, אם כבר. המורים או התלמידים

הביאו את עיריית יחד עם עדויות מצטברות על כשלון הנסיון , תוצאות אלה." בבתי ספר גדולים

 .יורק לסגת מקשירת תגמול כספי למורים עם הישגי התלמידים-ניו
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מזה , או פשוט שונה, ת שיטענו שבישראל יתקיים מודל תגמול מוצלח יותרידוע לי שיישמעו קולו

עצם הנסיון לקשור בין תמריץ : אין זה משנה את העיקרון הבסיסי, לטעמי. יורק-שנוסה בניו

יהיה זה מיותר להתחיל לעשות בארץ עכשיו . כספי למורים לבין הישגי התלמידים מועד לכשלון

 .ץאת מה שהוכח כבר ככשלון בחו

 

. להקשיב למוריםבמשך כל פעילותי למען החינוך בישראל פעלתי לפי עיקרון מנחה אחד והוא 

ומורים אלה , הידע של המורים הטובים והמנוסים הוא המשאב החשוב ביותר לשיפור המערכת

לא רק שהוא ייצור . תגמול מורים על הישגי תלמידיהם יהיה אסון חינוכי -אומרים בקול ברור 

אלא שהוא יפגע קשות בעבודת , עיוותים קשים שירחיקו אותה ממשימתה החינוכית במערכת

 ".מורה למורה זאב"יגביר את בידוד המורים וייצור אווירת , הצוות שהיא כה הכרחית למורים

 

יש לעשות זאת בדרכים אין זה אומר שאין מקום לתגמל מורים על תרומה חינוכית עודפת אבל 

 .לחבר בין מדדים לבין שכרשונות לחלוטין ולא 

יש לתגמל מורים ותיקים ומצוינים על חונכות של מורים צעירים יותר והעברת ידע  -למשל 

עבודת , זהו ידע בעל ערך שפעמים רבות מתבזבז וכך אפשר יהיה לעודד שיתוף ידע. למורים אלה

לתגמל  פת היאאפשרות נוס. ולתרום לפיתוחם המקצועי של מורים חדשים, צוות בין המורים

-מורים הנשארים שעות ארוכות לבחון בעל מורים המעניקים מעל ומעבר לעבודתם החינוכית כגון

, מסייעים לפעילויות חברתיות, מצטרפים לטיולים וסיורים, פה תלמידים בעלי לקויות למידה

ות יש עוד רעיונ .או שומרים בהפסקות, חונכים תלמידים מפריעים בעת שהם מורחקים משיעור

והמלצתי היא שיחד עם המורים יגובשו תחומים וכיוונים שבהם התגמול , רבים וטובים

 .הדיפרנציאלי יתרום לחינוך ולא יפגע בו

 

כולנו שותפים לרצון לחזק את מערכת החינוך הציבורית ומעמד המורים לטובת כל תלמידי 

זרת תקציבים למערכת בשנים האחרונות עשיתם צעדים משמעותיים בכיוון זה עם הח. ישראל

והשבת סמכויות למורים כדי לאפשר להם להכנס לכיתות ולעשות , הגדלת שכר המורים, החינוך

שכר . היא אבן דרך משמעותית בתהליך זה "עוז לתמורה"חתימת הסכם . את עבודתם החינוכית

ירה ואני מפצ, ואף יפגע בה, דיפרנציאלי למורים הקשור להישגי התלמידים לא ישרת מטרה זו

 .בכם לשקול מחדש את האופן שבו יחולק שכר זה

 
  

 ,ברכות חמות וישר כח
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