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המסורתיות להכשרה להוראה  כניותותה לצדפועלים  הוראההחלופיים לכניסה למקצוע המסלולים ה

הנהוגות במכללות להוראה ובאוניברסיטאות. מדובר במגוון רב של מסלולים השונים זה מזה מבחינות 

מקוצרות ואינטנסיביות  כניותוכניות אלה הן תוהגדרה אחת. אחדות מתבלכלול אותם  וקשה ,רבות

 ןהכניות מסוג זה ווהלומדים בהן מתחילים בעבודתם כמורים לאחר תקופת הכשרה קצרה. ת ,במיוחד

להביא  ותמאפשר ןשכן ה ,הפתרונות המקובלים בעולם ובישראל למשבר במקצוע ההוראהאחד מ

ראה כקריירה שנייה, המעוניינים בהואת מגיע אליו בדרכים אחרות ובמיוחד  השלא הי ציבורלמקצוע 

מחסור במורים במקצועות ובאזורים לממוקד וזמין הציע פתרון להגדיל את מגוון העוסקים בהוראה ול

 של םיעילות מידתל עדויות, שכן אין מעורר מחלוקת נושאה, זאת עם. יחסית נמוכה בעלות מסוימים

 ההוראה באיכות פגיעהל חששהמביעים  וישמסורתיים להכשרת מורים,  מסלולים לעומת אלה יםמסלול

 .וביוקרתו המורה מעמדב מכרסום ודאגה

לבקשת חה"כ שמעון אוחיון ולקראת דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט והשדולה למעמד המורה 

תוצג במסמך להלן סוגיית המסלולים החלופיים להכשרה להוראה על רקע  ,בישראל במסגרת יום המורה

כניות המואצות להכשרת ותובא סקירה של התו ,להוראה בישראלכניות הקיימות להכשרה והת

הייחודיות של תוצג  הסקירה במסגרת ;אקדמאים להוראה שפועלות במוסדות להכשרת מורים בישראל

 מידת הצלחתן. בדבר ומידע קייםכניות אלה ויידונו עמדות שונות ות

 :אלהמן המסמך עולים הממצאים ה

  בכמה מסלולים: רוב פרחי ההוראה לומדים במכללות האקדמיות  ניתנתההכשרה להוראה בישראל

(. מי שסיים תואר ראשון לפחות שלא במכללה B.Edתואר בוגר בהוראה ) הןבוגריהמקנות ללחינוך 

ספר -( בבתיM.Teachאקדמית להוראה יכול ללמוד לתעודת הוראה בלבד או לתואר שני בהוראה )

 שני לתוארכמו כן ללמוד ו ,סבת אקדמאים להוראהלחינוך באוניברסיטאות או במסלולים לה

 7,000במכללות האקדמיות להוראה. בכל שנה מסיימים את לימודי ההוראה במסלולים השונים בין 

בשנים האחרונות יש מספר הלומדים במסלולים להסבת אקדמאים להוראה בבוגרים.  8,000-ל

 עלייה ניכרת. 

 המועצה  2006בשנת  מהוסדרה במסמך מתווה שפרסההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה ה

תחום הידע הדיסציפלינרי, לימודי הכשרה להוראה ולימודי יסוד בתוכנית נלמדים להשכלה גבוהה. 

כניות וובת ,ארבע שניםהוא כניות הרגילות לתואר בוגר בהוראה ווהעשרה. משך הלימודים בת

כניות ההסבה לאקדמאים הלומדים ושכן תלמידים בת ,שנתיים –להסבת אקדמאים להוראה 

לתעודת הוראה בתחום שבו רכשו תואר ראשון נדרשים ללימודי הכשרה להוראה בלבד. לאחר 

 בתקופת התמחות במערכת החינוך.מתחילים שקיבלו תעודת הוראה הבוגרים 

  השונים חלופייםמסלולי הכשרה  פועליםלצד המסלולים המסורתיים להכשרת אקדמאים להוראה ,

כנית הלימודים שלהם, בפרקטיקות ההוראה, באוכלוסיית היעד ועוד. ומסלולים המרכזיים בתמן ה

ם להכשרה להוראה במסגרות ימסלולים ייחודי 33 ומצאנ 2010ליר בשנת -מכון וןבערך נמחקר שב

פרחי הוראה. הוראות המועצה להשכלה גבוהה מאפשרות לקיים  1,800-כבהם שמוכשרים  ,שונות

כניות הרגילות להסבת ותמזה שבהיקף לימודים מצומצם בות לאוכלוסיות ייחודיות כניות מואצות

 אקדמאים להוראה. 

 בבסיסה השאלה אם הוראה היא מקצוע או ו ,סוגיית ההכשרה החלופית להוראה מעוררת מחלוקת

הרואים בהוראה מקצוע שעל מנת להיכנס אליו יש צורך בהכשרה מוסדרת , יש מצד אחד .מלאכה

רגולציה של ההוראה מבקשים לפתוח את -חסידי הדה ,במוסדות לימוד אקדמיים. מנגד ומקיפה
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שנערכו מחקרים מתוך כדי עבודה.  ,התחום לאוכלוסייה רחבה יותר ולהתמקד בהכשרה מעשית

השונות  לנוכח, הללו אחת מהעמדותהתומכים במשמעיים -הברית לא עלו ממצאים חד-בארצות

מהו המורה הטוב ובאילו מדדים  ההסכמה בשאלהעדר ית הקיימות והכניות החלופיווהרבה בין הת

 לבחון את איכות ההוראה. כדי להשתמש יש 

 נמצאו ( 2010בשנים האחרונות )מאז  שפעלוכניות מואצות להסבת אקדמאים להוראה ומיפוי תב

לימודים  כניתוקווים משותפים: תהליך מיון מורכב ומוקפד במיוחד; ת כמהכניות שלהן ושמונה ת

של התנסות בהוראה; הטבות כלכליות  מרכזיייחודית העומדת בדרישות המל"ג אך יש בה מרכיב 

מסוימת  התקופ בהוראה קוכניות; התחייבות של הלומדים לעסוללומדים ולעתים גם לבוגרי הת

לאחר תום ההכשרה והתחייבות של משרד החינוך להעסיק את הבוגרים; ביצוע חלק מן ההכשרה 

 שהלומדים מתחילים בתעסוקה במשרה מלאה או כמעט מלאה כמורים.  לאחר

 הכשרת מהנדסים להוראת מקצועות : הטובים לחינוך, חותם, הן כניות שנדונו במסמך זהוהת

ילדים, הכשרת אקדמאים להוראת -, הכשרת אקדמאים להוראה בגןיסודי-ההנדסה בחינוך העל

מאים להוראת אנגלית, מתמטיקה ומדעים. הביניים והסבת אקד-מדע וטכנולוגיה בחטיבות

כניות להכשרה להוראה בתחומי ות ןרוב ;פרחי הוראה 1,426כניות אלה למדו בשנים האחרונות ובת

שתי  ;דעת או בשלבי חינוך נדרשים: אנגלית, מתמטיקה, מדעים, מקצועות טכנולוגיים וגננות

כניות מכשירות מורים לחטיבה העליונה. והת רוב ;קריירה שנייה םמבקשימי שכניות מיועדות לות

 . 2014–2010 שניםב ש"חמיליון  76-כניות אלה כובסה"כ הושקעו בת

 להוראה אקדמאים להסבת המואצות כניותוהת על מקיף הערכה מחקר בישראלהיה כה לא  עד. 

כניות ייחודיות להכשרה ומחקר על ת ,בהזמנת משרד החינוך ,ת"עורך מכון מופ 2013מאז שנת 

במהלך יתפרסמו ממצאי המחקר פי הצפוי, -על .כניות מואצות להסבת אקדמאיםוובהן ת ,להוראה

 . 2015שנת 

 הובאו בחלקו האחרון של המסמך נתונים שעשויים לשפוך אור על  ,עדר ממצאים מחקרייםיבה

מורים במקצועות על הצורך בכניות אלה להשגת מטרותיהן המוצהרות: מתן מענה ותרומתן של ת

מגיע אליו בדרך אחרת ושיפור איכות  השלא היציבור למקצוע ההוראה של  כניסהמסוימים, 

 ההוראה.

o כניות מואצות להסבת אקדמאים להוראה מלמדים כי חלקם הגדול ונתונים לגבי בוגרי תה

כניות ובת ואילו ,במקצועות שבהם יש מחסור במוריםרוכשים את תעודת ההוראה 

תעודת הוראה  ישכרבע מן הבוגרים רק ללהסבת אקדמאים להוראה  המסורתיות

 אנגלית, מתמטיקה, מדעים ומקצועות טכנולוגיים. –במקצועות נדרשים 

o כניות המואצות להכשרת מורים לאנגלית, ובתמאפייני המשתתפים מחקרים שעסקו בב

 מן המשתתפים םרבילמצא שנ 2010-ו 2009למתמטיקה ולמדעים שהתקיימו בשנת 

תארים רלוונטיים למקצוע ההוראה וניסיון מקצועי רב בתחומים שבהם יש  אלה כניותובת

 רכשו תעודת הוראה. 

o התמדה בהוראה לענייןכניות המואצות להסבת אקדמאים להוראה ונתונים מחלק מן הת 

במערכת החינוך  לעבודכניות אלה המשיכו ומן המורים בוגרי ת 80%-ל 60%מלמדים כי בין 

בבדיקה שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמצאו גם לאחר תקופת ההתחייבות. 

 האקדמייםבוגרי המסלולים בקרב הוראה בכניסה להוראה והתמדה  ם גבוהים שלשיעורי

כניות רגילות להסבת אקדמאים להוראה ונתונים לגבי בוגרי תה ;להוראה להכשרה השונים
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 88%–82%מהם נכנסים להוראה במערכת החינוך ומתוכם  74%-ל 64%מעידים כי בין 

 מתמידים בהוראה שלוש שנים או יותר. 

 להוראה בישראל " להכשרהחלופיים" מסלוליםו מסורתייםרקע: מסלולים  .1

 הכשרה להוראה בישראל .1.1

במסגרתם רוכשים פרחי ההוראה את הכשרתם ו ,כמה מסלוליםנעשית בההכשרה להוראה בישראל 

 במכללות להוראה ובאוניברסיטאות.  

המסלול הנפוץ ביותר הוא מסלול לתואר ראשון המשולב עם תעודת הוראה במכללות האקדמיות 

הסטודנט שוהוא כולל לימודים בהיקף נרחב בתחום הדיסציפלינרי  ,לחינוך. משך המסלול ארבע שנים

 הםלימודי הכשרה להוראה ולימודי יסוד והעשרה. בסיום לימודי םלצדוכשרתו, עם סיום האמור ללמד 

הביניים. הם יכולים להשתלב -ותעודת הוראה בחינוך היסודי ובחטיבת B.Edמקבלים הבוגרים תואר 

הספר. במסלול זה לומדים בשנת -בהוראה במערכת החינוך לאחר תקופת התמחות של שנה בבתי

 1מכללות אקדמיות לחינוך. 22-פרחי הוראה ב 24,395הלימודים תשע"ה 

המיועדים למי שרכש את הידע הדיסציפלינרי בתחום  ,לצד המסלול המרכזי פועלים מסלולים אחרים

 ד ללמד בנפרד מן הלימודים לתעודת הוראה.ישהוא עת

 מסלול לסטודנטים לתואר ראשון בשנה השלישית לתואר או לבוגרי תואר ראשון באוניברסיטאות. .1

מקבלים תעודת הבוגרים ובסיומו  ,שך המסלול שניים עד ארבעה סמסטרים )שנה עד שנתיים(מ

יסודי נדרשים -הביניים. לצורך קבלת רישיון הוראה בחינוך העל-יסודי ובחטיבת-הוראה בחינוך העל

 הספר. -הבוגרים לתקופת התמחות בבתי

מיועד לאקדמאים מסלול זה . מסלול להכשרת אקדמאים להוראה במכללות האקדמיות לחינוך .2

לפחות במדעים המדויקים,  70-לפחות במדעי הרוח והחברה ו 75שסיימו את התואר הראשון בציון 

תעודת הוראה בתחום מקבלים ובסיומו הבוגרים  ,משך המסלול שנתיים 2מדעי הטבע ומדעי החיים.

רתם. לאחר התמחות פי בחי-הדיסציפלינרי שבו רכשו את התואר האקדמי שלהם ובחטיבת גיל על

מספר פרחי ההוראה בשנים האחרונות יש עלייה ניכרת בהספר. -הם יכולים להשתלב בהוראה בבתי

לעומת  ,בוגרים 428( סיימו מסלול זה 2003/4בשנת הלימודים תשס"ד ) :והבוגרים של מסלול זה

  3(.2013/4בוגרים בשנת הלימודים תשע"ד ) 2,978

 . הלימודיםבמסגרת לימודים אינטגרטיבית עם תעודת הוראהלימודים לתואר שני בהוראה  .3

מתקיימים בשש מכללות להוראה: אורנים, בית ברל, לוינסקי, סמינר הקיבוצים, מכללת קיי 

תואר שני מקבלים נמשכים ארבעה עד חמישה סמסטרים. בסיום המסלול הבוגרים , וומכללת גורדון

(M.Teach) כנית ווראה במערכת החינוך. מספר הלומדים בתותעודת הוראה ויכולים להשתלב בה

   4תלמידים בכל שנה. 250–200ובשנים האחרונות משתתפים בה  ,נמצא במגמת עלייה

                                                 

 .2014בספטמבר  29, 2014/15 – שנת הלימודים האקדמית תשע"הלקט נתונים לקראת פתיחת המועצה להשכלה גבוהה,  1
 האקדמיות למכללות סדירים ללימודים מועמדים קבלתמשרד החינוך, מינהל עובדי הוראה, האגף להכשרת עובדי הוראה,  2

 . 2014, אפריל "התשע הלימודים לשנת לחינוך
 . 2014בנובמבר  18דוא"ל,  אדם בהוראה, משרד החינוך,-לימור ניסני, האגף להכשרת כוח 3
 . 2014בנובמבר  30אדם בהוראה, משרד החינוך, מכתב, -נח גרינפלד, מנהל האגף להכשרת כוח 4

http://che.org.il/wp-content/uploads/2014/10/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94.pdf
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הכשרה להוראה במוסדות בתחום ההלימודים בכל המסלולים מתקיימים בהתאם למתווים המנחים 

לימודים ים, נדרשים המתוופי -על. 2006המועצה להשכלה גבוהה בשנת שפרסמה להשכלה גבוהה 

שעות  36–30שעות שנתיות, לימודי הכשרה להוראה בהיקף של  60–48דיסציפלינריים בהיקף של 

אקדמי שיש להם תואר שעות שנתיות. סטודנטים  12–6שנתיות ולימודי יסוד והעשרה בהיקף של 

 ,עות שנתיותש 36–30לימודי הכשרה להוראה )למוד בתחום שבו הם רוכשים תעודת הוראה נדרשים ל

  5שלב החינוך( בלבד.לבהתאם למספר המקצועות שבהם הם רוכשים תעודת הוראה ו

יש אפשרות  הלימוד שלהם הוראה במסלולי ההוראה השונים שסיימו את רוב חובותהנציין כי לפרחי 

למורים שלא השלימו את הכשרתם ללמד מאפשר משרד החינוך  ,כןכמו להתחיל בתקופת ההתמחות. 

בשנה או בשנתיים  ולהאריך תקופה זאפשר במקרים מיוחדים ושיון הוראה זמני, ישנתיים עם רבמשך 

מובנה בהכשרת פרחי הוראה  שלב ההתחלת העבודה בכיתה לפני סיום ההכשרה איננ ,ואולם נוספות.

 במסלולים המסורתיים. 

הוספת סטודנט  ואהבהקשר זה מעניין להזכיר כי אחד הפתרונות שהוצעו לבעיית הצפיפות בכיתות 

לצד מורה ותיק. עם זאת, משרד החינוך עדיין לא יצא , שילמד להוראה בשנה השלישית ללימודיו

 6כנית רשמית הכוללת שינוי מסוג זה במבנה ההכשרה להוראה.ובת

 הכשרה חלופית להוראה .1.2

 מהי הכשרה חלופית להוראה?

גרתם לומדים הרוב הגדול של פרחי ובמס ,לצד המסלולים המסורתיים להכשרת מורים שהוצגו לעיל

, בין מסלולי הכשרה חלופיים. מסלולים חלופיים לכניסה למקצוע ההוראה התפתחו פועליםההוראה, 

שעשוי להיות  ,: קושי מתמשך בגיוס אוכלוסייה איכותית להוראה; מחסור במוריםהיתר, מסיבות אלו

בעקבות הירידה , שנוצר חשש ;וימיםלתחומי דעת ולשלבי גיל מס ,לתקופותייחודי גם מקומי או 

לצד  ,כנית המסורתית אינה מכשירה כראוי את הלומדים בהותהש ,בהישגים הלימודיים של התלמידים

 7רצון לשפר ולשנות את אופייה ואת תכניה.

על דרך השלילה כורכת זו שכן הגדרה  ",להוראה חלופי מסלול" המונחחוקרים מתקשים להגדיר את 

מבחינת תוכן ההכשרה,  –מאפיינים שונים  שלהםיחד ערב רב של מסלולים להכשרת מורים, 

הגדרה ברורה יותר יצירת הפרקטיקות שלה, אוכלוסיית היעד שלה ומאפייני הבוגרים. הצעות שונות ל

מת גורמים מוסדות אקדמיים לעו – אותןהגורמים המפעילים פי -עלבין התוכניות הבחנה הן 

כניות שבהן רוב ההכשרה של ות – מבנה ההכשרה של המורהפי -ועל –ממשלתיים או המגזר השלישי 

תוך נעשית כניות שבהן עיקר ההכשרה ולעומת ת ,לפני שהוא מתחיל לעבוד כמורה בכיתה נעשיתהמורה 

 8כדי העבודה כמורה.

                                                 

, דוח ועדת אריאב –מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל  ,החלטת המועצה להשכלה גבוהה 5
 . 2006בנובמבר  21מיום 

באוקטובר  7, הארץ", משרד החינוך למלחמה בצפיפות: סטודנטים להוראה ילמדו עם מורים בכיתותתוכנית ירדן סקופ, " 6
2014. 

דרורה כפיר, "גיוס להוראה של אקדמאים בוגרים המבקשים קריירה שנייה והכשרתם )החלופית( בסטנדרט גבוה", בתוך:  7
ליר בירושלים, הוצאת -, מכון וןמורים מתוקנתמשבר ההוראה: לקראת הכשרת דרורה כפיר ותמר אריאב )עורכות(, 

 .2008אביב -הקיבוץ המאוחד, תל
Alternative Routes to Teaching: Mapping the new landscape of Teacher Education, הספר:  סקירתאהד לסלוי,  8

by Pam Grossman and Susanna Loeb (Eds.), Harvard University Pressמחקר יישומי בחינוך , מוגש ליוזמה ל– 
 . 2009צוות המומחים לפעילות "מי ילמד כשחסרים מורים?", אוגוסט 
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 ,קצרות טווח ,כניות חלופיותוהברית ובאירופה התרבו בשנים האחרונות ת-במדינות שונות בארצות

 בעלי הםבהן  משתתפיםשהזו מזו, אך המשותף לרובן הוא  דומא שונות והללכניות ולהכשרת מורים. הת

השכלה פורמלית אין להם הספר אך -תואר אקדמי ראשון לפחות באחת מהדיסציפלינות הנלמדות בבתי

ה. הם מקבלים הכשרה קצרה מאוד במוסד אקדמי כלשהו )מכללה או אוניברסיטה( בחינוך או בפדגוגי

הכשרה עיונית ניתנים להם  ,במקביל ;או שאינם מקבלים הכשרה כלל, ומתחילים לעסוק בהוראה

-כ הברית-בארצות הוראהה תחוםל נכנסוהאחרון  בעשורהספר. -ופרקטית וליווי בעבודתם בבית

  9זה או אחר. מסוג חלופיתמורים שעברו הכשרה  175,000

 הכשרה חלופית להוראה בישראל

מאז קום המדינה ולמעשה תופעה חדשה  םחלופיים לכניסה למקצוע ההוראה בישראל אינהמסלולים ה

מחסור היה במדינה  50-, בראשית שנות ההשימוש  בכל פעם שנוצר מחסור במורים. לדוגמ הםנעשה ב

די להתמודד עם בעקבות גלי העלייה שלאחר קום המדינה. כ ,במיוחד באזורי הפריפריה ,במוריםגדול 

קורסי בחיילות,  קורסים למורותבהכשירה המדינה אנשי הוראה בהכשרה חלופית מקוצרת,  המחסור,

 מורים לענות על הביקוש, צומצמודי רגיל הבמסלול  ושבו הוכשר ,אולפנים ועוד. לאחר כעשורבערב, 

 10הוראה.מקצוע הבמידה ניכרת המסלולים החלופיים לכניסה ל

המועצה להשכלה גבוהה מתייחסת למסלולים ייחודים להכשרה להוראה במתווים המנחים שלה 

 :ולפיו ,כניות הכשרה להוראה במתכונת ייחודית"ו"תנדונות למתווים  11סעיף ב. 2006שפורסמו בשנת 

צטיינים בעלי מסוגלות מקצועית גבוהה ובעלי מודעות מתוך כוונה למשוך להוראה מועמדים מ 

כניות להכשרה להוראה במגוון מתכונות ייחודיות. וחברתית גבוהה, יוכלו מוסדות להציע ת

כניות אלה מוגבלות למספר מצומצם של תלמידים מצטיינים, ונועדו להקנות למועמדים בעלי ות

סיון חינוכי, הכשרה ברמה גבוהה יי ו/או ניכולת ופוטנציאל להישגים גבוהים ובעלי רקע מקצוע

 מואצת. -ובמתכונת אינטנסיבית

את ומעלה  90ציון שסיימו במועמדים יתקבלו כניות המיועדות לבעלי תואר אקדמי נקבע כי ותה לעניין

עות ש 14 ובהן, עות שבועיותש 24-כנית הלימודים הכולל לא יפחת מותואר הראשון וכי היקף תה

לפחות בהתנסות מעשית. היקף הלימודים  עות שבועיותש 9-לימודי חינוך והוראה ולפחות ב שבועיות

עות ש 6, ובהן עות שבועיותש 20-יסודי לא יפחת מ-מסלול לתעודת הוראה במקצוע אחד בחינוך העלב

סיון חינוכי משמעותיים וכן כישורים ימצוין כי "רקע מקצועי ונ עודלפחות בהתנסות מעשית.  שבועיות

לפי  ,כניות הכשרה להוראה במתכונות ייחודיותומיוחדים יוכלו להוות שיקול לקבלת סטודנטים לת

באגף האקדמי במל"ג,  מ"מ ממונה תחום רוח וחברהלדברי הגב' בתיה הקלמן,  11החלטת המוסד".

 ,מורים באופן מוסדר וללא קיצורי דרךההכשרת יש לקיים את עמדת המועצה להשכלה גבוהה היא כי 

התאם למתווים שפרסמה המועצה. עם זאת, סמכויות המועצה להשכלה גבוהה נוגעות ללימודים וב

כניות חלופיות להכשרת אקדמאים וולפיכך המועצה לא נתבקשה מעולם לאשר ת ,אקדמיים בלבד

  12תעודת הוראה ולא תואר אקדמי. המקנותלהוראה 

                                                 

, יוני חלופיות להכשרת מורים: מחקר והערכה תוכניותד"ר נעמי פייגין, מכון מופ"ת, הצעת מחקר/תוכנית עבודה בנושא  9
2012. 

 – במורים מחסור עם להתמודדות דרכים שלוש של הבחינ? מורים כשחסרים ילמד מירוחמה אבן ואהד לסלוי )עורכים(,  10
 . 2010, היוזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, דוח ממפגש לימודי

, דוח ועדת אריאב –מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל  ,החלטת המועצה להשכלה גבוהה 11
 . 2006בנובמבר  21מיום 

 .2014בדצמבר  4, שיחת טלפון, האגף האקדמי במועצה להשכלה גבוהה, מ"מ ממונה תחום רוח וחברה, בתיה הקלמן 12
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כניות הכשרה ותבהם מתקיימות ש יםחלופי ליר מחקר ובו מופו מסלולי הכשרה-ערך מכון ון 2010בשנת 

 33 נמצאותנאי קבלה מיוחדים. במחקר הן לוייחודיות לקבוצות לומדים בעלי אפיונים ספציפיים 

פי רוב, -עלסטודנטים.  1,800-שפעלו במוסדות הלימוד השונים ובהם למדו כ חלופייםהכשרה  מסלולי

 במתווה כלולים שאינם נוספים ותכנים ייחודיות הכשרה פרקטיקות הוצעו חלופייםה ההכשרה מסלוליב

מסלולים ייחודיים : כניות הייחודיותוובחלקם חלו גם שינויים בפריסת הלימודים. בין הת ,הסטנדרטי

כנית המצוינים במכללות האקדמיות לחינוך ותדוגמת  ,לתואר ראשון, תואר בוגר בחינוך ותעודת הוראה

שלוש שנים  שלכנית מואצת ונים לתואר ראשון בחינוך בתשבה לומדים סטודנטים מצטיי ,)רג"ב(

ם מרוכזים לתואר יהמציעות מסלולים ייעודי ,כניות מצטיינים של האוניברסיטאותו)במקום ארבע(; ת

להכשרת מורים להוראת מדעי היהדות  רביביםכנית ובהן ת, ותעודת הוראהלשני ולתואר ראשון, 

 נחשונים להוראהכנית ואביב ות-באוניברסיטת תל אופקיםכנית ות ,באוניברסיטה העברית

ספר -המכשירה בוגרי שירות צבאי משמעותי להוראת מקצועות הליבה בבתי ,אילן-באוניברסיטת בר

המאתרת ומכשירה אנשי חינוך איכותיים  ,חלוץ חינוכיכנית ובפריפריה גיאוגרפית ו/או חברתית; ת

 13אחרות.תוכניות ו ,גיאוגרפית בישראלהוהחברתית  ספר בפריפריה-מנהיגות בבתי לניהול ולתפקידי

עברה בכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק לעידוד מקצוע ההוראה,  2014בדצמבר בהקשר זה נציין כי 

כניות הכשרה מיוחדות למועמדים לעסוק ולהצעה, שר החינוך יקבע ת 2. לפי סעיף 2014–התשע"ה

 14במקצוע ההוראה שהם בעלי כישורים מיוחדים.

 מחלוקת סביב הכשרה חלופית להוראהה

בבסיסה עומדת שאלת ה"פרופסיונליזציה" , וסוגיית ההכשרה החלופית של מורים מעוררת מחלוקת

פרופסיה הנרכשת היא ההוראה פי עמדה אחת, -על. ולקראתנדרשת השל מקצוע ההוראה וההכשרה 

המתרחש במוסד אקדמי מוכר ומבוסס וכולל את כל הרכיבים הדרושים למורה  ,בתהליך הכשרה מוסדר

המתחיל: ידע דיסציפלינרי בנושאי ההוראה ובחינוך, ידע פרופסיונלי בפדגוגיה ובדידקטיקה של נושאי 

של  – רגולציה-דה – בביטול הוויסותהעמדה המנוגדת תומכת ההוראה והתנסות קלינית מודרכת. 

חותרים לבטל את המונופול של המוסדות האקדמיים על ההכשרה  תומכים בה, והמקצוע ההוראה

להוראה ולהעביר את הדגש מאיכות ההכשרה של המורה אל איכות הלמידה של תלמידיו. גישה זו 

מקצועיים ופותחת את המקצוע בפני מי שהוכשרו -ידי גופים אקדמיים-מוותרת על ויסות ההכשרה על

 15י תחילת עבודתם.נמתודות אחרות, ואפילו בפני מי שלא הוכשרו כלל לפי פ-עלגופים אחרים ו ידי-על

ובהם  ,לכניסה למקצוע ההוראה מעלים כמה נימוקים לעמדתם חלופייםהמתנגדים לשימוש במסלולים 

עדר ראיות מחקריות יבה ,כניות חלופיותוחוסר בהירות אשר ליעילות, לערך המוסף ולהצלחה של ת

יעה במעמד מקצוע ההוראה ובתדמיתו בשל הורדת חסמי הכניסה למקצוע, התומכות בכך, חשש לפג

-הפוגעת ביכולת של בתי ,כניות חלופיות ויצירת תופעה של "דלת מסתובבת"ושל בוגרי תנרחבת נשירה 

   16.הארוך טווחבהספר לגבש את סגל המורים, לפתח אותם מקצועית ולקדם שינויים 

                                                 

, מסמך רקע קונספטואלי וניתוח מיפוי, רקע: בישראל אלטרנטיביות מורים הכשרותגינוסר, -יצחק ברקוביץ ויעל שלו 13
 .2010, ספטמבר 2010ליר לחינוך -לקראת כנס ון

, של חברי הכנסת שמעון אוחיון, חמד עמאר, דוד רותם 1508/19, פ/2014–לעידוד מקצוע ההוראה, התשע"ה הצעת חוק 14
 ואחרים. 

דרורה כפיר, "גיוס להוראה של אקדמאים בוגרים המבקשים קריירה שנייה והכשרתם )החלופית( בסטנדרט גבוה", בתוך:  15
ליר בירושלים, הוצאת -, מכון וןת הכשרת מורים מתוקנתמשבר ההוראה: לקראדרורה כפיר ותמר אריאב )עורכות(, 

 .2008אביב -הקיבוץ המאוחד, תל
 (.2010)פברואר  41 "תמופמכון  ביטאוןפרופ' תמר אריאב, "הכשרת מורים 'מסורתית' ו'חלופית': על מה באמת הוויכוח?",  16
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מאפשרים למשוך  : מסלולים אלולופיים לכניסה להוראההחלולים מסהיש המצביעים על יתרונות  ,מנגד

לבחור  אפשרשלמקצוע זה מועמדים שלא היו מצטרפים אליו בדרך אחרת ולהגדיל את מספר המועמדים 

תחום כניות המיועדות למעוניינים בהוראה כקריירה שנייה מביאות לות , שכןם את הטובים ביותרקרבמ

סיון, ידע יכניות ההכשרה המסורתיות: בגרות ונושאין לסטודנטים בתאיכויות שיש להם מועמדים 

כן טיבית גבוהה, תחושת שליחות וימקיף ומעשי בתחום הדיסציפלינרי שהם מלמדים, רמה קוגנ

 באמצעות ,כןכמו השתייכות לקבוצות אוכלוסייה שממעטות לפנות להוראה בדרכים המסורתיות. 

-עלחמור במורים בתחומי דעת או בשלבי חינוך ספציפיים. צורך  עללתת מענה מיידי  מורים אלו אפשר

הכשרה חלופית לא נועדה לבטל את מסלולי ההכשרה הקיימים אלא להוסיף נתיבי הכשרה פי עמדה זו, 

, גם אם התקיימו בדרכים לכך כל התנאים הנדרשים התקיימושלקבל תעודת הוראה לאחר  אפשרשבהם 

 17חלופיות.

 מואצות להכשרת אקדמאים להוראה בישראל כניותומיפוי ת .2

פועלות כיום או התקיימו בחמש השנים הכניות מואצות להכשרת אקדמאים להוראה ובפרק זה יוצגו ת

 פי-עלזה  בפרק יידונו כניותוהת 18.החינוך ממשרדפי מידע מקיף שהתקבל -על ,(2014–2009האחרונות )

הפועלות כיום: הטובים לחינוך, חותם, הכשרת מהנדסים  כניותותהוראשית יוצגו  כרונולוגי סדר

ילדים, הכשרת -ת אקדמאים להוראה בגןהכשריסודי, -להוראת מקצועות ההנדסה בחינוך העל

הביניים והסבת אקדמאים להוראת אנגלית, מתמטיקה -אקדמאים להוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבות

 19ומדעים.

וסיית היעד שלהם, מטרותיהן והפרקטיקה שלהן. חשוב כניות אלה מגוונות מאוד מבחינת אוכלות

כניות הרגילות להכשרת אקדמאים וכניות המואצות דומים בהיקפם לתכנים בתותב םתכניהלהדגיש כי 

 1.2המל"ג ופורטו בסעיף  הלהוראה ועולים בקנה אחד עם המתווים המנחים להכשרה להוראה שפרסמ

מיים המפוקחים להכשרת מורים או בשיתוף פעולה הדוק מתקיימות בגופים האקד התוכניות לעיל. כל

להכשרת  "כניות חלופיותות"הגדרה של ב נכללותאינן כלל  הןש שיטען מייש  ,עם גופים אלה. לפיכך

המבדילים אותן מן המסלולים המסורתיים כמה מאפיינים המשותפים לכולן, מורים. עם זאת, יש 

 : כקבוצה אחתלהכשרה להוראה ומאפשרים לדון בהן 

 הליך מיון מורכב ומוקפד במיוחד; ת (א

לאחר שהתחילו  נעשה, שלה , ולעתים חלק האריממנה שחלק ,אחידה ונפרדתבמסגרת למידה  (ב

 התלמידים בעבודתם כמורים; 

 לרבות מלגות והטבות שכר למשתתפים; ,תנאים כלכליים מיוחדים (ג

  התחייבות של משרד החינוך להשמה לעבודה בתום הלימודים; (ד

                                                 

דרורה כפיר, "גיוס להוראה של אקדמאים בוגרים המבקשים קריירה שנייה והכשרתם )החלופית( בסטנדרט גבוה", בתוך:  17
ליר בירושלים, הוצאת -, מכון וןמשבר ההוראה: לקראת הכשרת מורים מתוקנתדרורה כפיר ותמר אריאב )עורכות(, 

 41"תמופ מכון ביטאוןם לכניסה למקצוע ההוראה", . נח גרינפלד, "מסלולים שוני2008אביב -הקיבוץ המאוחד, תל
 (.2010)פברואר 

 .2014בנובמבר  30אדם בהוראה, משרד החינוך, מכתב, -נח גרינפלד, מנהל אגף להכשרת כוח 18
במיפוי זה אנו מתייחסים לתוכניות להסבת אקדמאים להוראה שמשך הלימודים בהן קצר מזה של התוכניות המסורתיות  19

ים להוראה )ארבעה סמסטרים( או שהלומדים בהן מתחילים בתפקידם כמורים לפני סיום תקופת להסבת אקדמא
( וכן ללימודי B.Edהכשרתם. לא נתייחס לתוכניות ייחודיות להכשרה להוראה שבהן לומדים לתואר בוגר ובוגר בהוראה )

 (. M.Teachתואר שני בהוראה )
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 מסוימת בתום הכשרתם.  ההתחייבות של התלמידים ללמד במערכת החינוך תקופ (ה

תלמידים שהוכשרו להוראה  1,426כניות המואצות למדו בשנים האחרונות או לומדים כיום ובשמונה הת

 ובתחומים שונים.  שונים בשלבי חינוך

תלמידים )תלמידים  190-כניות פועלות בשנת הלימודים הנוכחית ולומדים בהן כיום כושלוש מהת

 נוספים יתחילו ללמוד בסמסטר ב'(.

כניות מיועדות להכשרת מורים לתחומים ספציפיים שבהם יש מחסור במורים: אנגלית, וחמש מהת

כניות מסוג זה הושם דגש על התואר האקדמי והידע ומתמטיקה, מדעים ומקצועות הטכנולוגיה. בת

כניות ורוב הסטודנטים לא למדו בת ,לצד בחינת התאמה להוראה. עם זאת ,המשתתפיםל הקודם ש

 שמכשירות להוראה במקצועות שבהם יש מחסור. 

הכשרת מורים לחינוך לכניות וחמש ת :כניות מיועדות להכשרת מורים לשלבי חינוך מסוימיםושש ת

כנית אחת להכשרת גננות. וות –הביניים -יועדה באופן ספציפי למורים בחטיבותאחת מהן  – יסודי-העל

 יסודי.  -כניות המואצות הוכשרו להוראה בחינוך העלומכאן עולה שרוב הלומדים בת

אחת מהן היא ה, יבהוראה כקריירה שני ניםכניות ייעודיות למי שמעונייוכניות הן תושתיים מן הת

 כנית למהנדסים. ותהאחרת היא כנית ליוצאי צבא וות

שוויון בחינוך -איהחסות להשמה של המשתתפים בפריפריה והתמודדות עם כנית אחת בלבד יש התייובת

 אוכלוסיות מוחלשות. בהם ספר שלומדות -באמצעות הכשרת מורים לבתי

כניות ו. נציין כי בתש"חמיליון  76-כניות אלה בחמש השנים האחרונות כוהושקעו בתך הכול בס

בוגרים, הושקעו בשנים אלה  12,235 וופה זשבהן הוכשרו בתק ,להכשרת אקדמאים להוראההמסורתיות 

 20.ש"חמיליון  172.5-כ

מספר על כניות המואצות להכשרת אקדמאים להוראה. הנתונים ולהלן נסקור בהרחבה את הת

 כניות מוצגים כפי שהתקבלו ממשרד החינוך.  והמשתתפים ותקציבי הת

 קריירה שנייה –הטובים לחינוך  .2.1

יסודי של קצינים בדרגת סא"ל ומעלה בעלי תואר -להוראה בחינוך העלהסבה של תוכנית זו היא מטרתה 

כנית פועלת במתכונתה הנוכחית זה כעשור ואקדמי אשר פרשו מן השירות בכוחות הביטחון. הת

 במכללות להוראה אורנים, בית ברל וקיי. ומתקיימת 

שעות  36–30 ;שלמהלמי שלא נזקק ללימודי ה שבועיות עותש 26שנת לימודים אחת ) כניתוהת משך

 משרד ידי-למי שנדרש ללימודים מסוג זה(. שליש משכר הלימודים של המשתתפים ממומן על שבועיות

בחמש אמצעות הלוואה מותנית ממשרד החינוך. ב – יםשליש-ושני"ל( צה גמלאי"צוות" )ארגון ו הכלכלה

 .ש"חמיליון  2.1-בכנית והעלות הכוללת של התהשנים האחרונות הסתכמה 

פי נתוני משרד החינוך, כולם השתלבו -בוגרים. על 240כנית ובחמש השנים האחרונות סיימו את הת

 כנית בשנת הלימודים הנוכחית.וסטודנטים נוספים לומדים בת 75בהוראה במערכת החינוך. 

 

                                                 

. נח גרינפלד, מנהל אגף להכשרת 2014בנובמבר  18משרד החינוך, דוא"ל, אדם בהוראה, -לימור ניסני, אגף להכשרת כוח 20
 .2014בדצמבר  9אדם בהוראה, משרד החינוך, קובץ נתונים, -כוח
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21כנית חותםות .2.2
 

ידי הכשרת צעירים איכותיים להיות מורים -השואפת לצמצם פערים חברתיים על כניתוחותם היא ת

כנית ותהעל  תמבוססהיא  22אוגרפית במערכת החינוך בישראל.יומנהיגים בפריפריה החברתית והג

Teach for America , שוויון בחינוך -איהלצמצם את ומטרתה שנים  25-הברית זה כ-הפועלת בארצות

בוגרי מכללות מצטיינים ואנשי מקצוע להוראה של שנתיים לפחות בקרב אוכלוסיות באמצעות גיוס 

 23הברית.-בפריפריה הכלכלית והחברתית של ארצות

היא התקיימה באוניברסיטת חיפה בשיתוף  2014. עד שנת 2011כנית פועלת מאז שנת ובישראל הת

כנית ואורנים. המועמדים לת היא פועלת במכללת לוינסקי בשיתוף סמינרוהשנה מכללת בית ברל, 

 הקשור במסלול שני לתואר להתקבל המאפשר ציונים ממוצע עםבעלי תואר ראשון ים להיות נדרש

או סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון  ,שני תואר בעלי או ,לימודיהם לתחום

 בעשייה ורקע פיקודי או ניהולי, חינוכי, הדרכתי סיוןינ בעלי להיות נדרשים הם, כך על נוסףאו שני; 

 חותם נציג עם איוןיור הערכה מרכזב השתתפותהכולל  ,עוברים תהליך מיון קפדני מועמדיםה. חברתית

  .הספר-בית ומנהל

סמסטר קיץ מרוכז שאורכו חמישה שבועות בתנאי  :כנית נמשכים שלושה סמסטריםוהלימודים בת

כנית עומדת בדרישות מתווה וכל שנת הלימודים הבאה. התבע ואחריו לימודים יום בשבו ,פנימייה

ספר -הלימודים להכשרת אקדמאים להוראה. לאחר סמסטר הקיץ המשתתפים משובצים להוראה בבתי

רכזים אותם משרה ומתחייבים להוראה במשך שנתיים. בתקופה זו מלווים  80%בפריפריה בהיקף של 

 הם מלמדים. והספר שב-כנית ומנטורים מתוך מורי ביתומטעם הת

עבור תקופת הכשרת הקיץ, מלגת מימון לימודי  ש"ח 8,000 שלכנית זכאים למלגת קיום והמשתתפים בת

בכל חודש בשנת  ש"ח 1,000, מלגת לימודים חודשית בסכום של ש"ח 13,300תעודת הוראה בסכום של 

העלות הכוללת של יישום . בכך הלימודים הראשונה ומלגה למימון לימודי תואר שני למעוניינים

 ארגון הג'וינטמהתקציב( ל 75%)משרד החינוך מימונה נחלק בין ו ש"ח,מיליון  21.7-כהיא כנית והת

 .מהתקציב( 25%)

  24תלמידים. כולם שובצו להוראה במערכת החינוך. 467כנית חותם והשתתפו בת 2011מאז שנת 

 ודייס-הכשרת מהנדסים להוראת מקצועות ההנדסה בחינוך העל .2.3

חשמל, אלקטרוניקה, מכונות ומחשבים להוראת  םהכשרת מהנדסים בתחומישל תוכנית זו היא מטרתה 

-באוניברסיטת בן 2011כנית החלה לפעול בשנת ויסודי. הת-מקצועות ההנדסה בחינוך הטכנולוגי העל

התקיימה באורט בראודה בשיתוף עם סמינר היא  2013גוריון בשיתוף מכללת בית ברל, בשנת 

אורט בראודה בוכן )בסמסטר ב'( פועלת במכללת קיי היא ובשנת הלימודים הנוכחית  ,הקיבוצים

: האלה כנית נדרשים להיות בעלי תואר אקדמי באחד מן התחומיםוובסמינר הקיבוצים. המועמדים לת

 םמידת התאמת לבחינתולעבור ועדת קבלה  ,הנדסת מכונות, הנדסת חשמל או הנדסת אלקטרוניקה

 להוראה.

                                                 

 .2014בדצמבר  4. אסף בנר, מנכ"ל חותם, שיחה, www.tfi.org.ilפי אתר חותם, -על 21
ביטאון מכון (", on the job trainingמודל הכשרה 'תוך תפקידית' ) –ילנה מילשטיין, "תוכנית חותם ד"ר אורית אלמוג וא 22

 (. 2014)אוגוסט  53 מופ"ת
 . Teach for Americaפי אתר -על 23
. אסף 503בתוכנית ובוגריה גדול מעט יותר, ועומד על פי נתונים שהתקבלו מתוכנית חותם, מספר המשתתפים -נציין כי על 24

 .2014בדצמבר  7בנר, מנכ"ל חותם, קובץ נתונים, 

http://www.tfi.org.il/
http://www.teachforamerica.org/
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והמשתתפים בהם מתחילים ללמד עם תום הסמסטר  ,ש"ש( 30הלימודים נמשכים שלושה סמסטרים )

 שכר הלימוד ולתוספת שכר כיסויל "חש 11,500ללימודיהם. הם זכאים להלוואה מותנית של  השני

 5.6 :כנית הכוללתו. עלות התשהתחייבו להן עבודה בהוראההבשלוש שנות  ש"ח 2,000חודשית של 

 . ש"חמיליון 

. 2013-סיימו אותה ב 29-ו 2011-כנית בוסיימו את הת 38: בוגרים 67כנית ועד כה סיימו את הת

נקלטו  2013-כנית בומסיימי התממורים ו 33נקלטו לעבודה במערכת החינוך  2011-כנית בומסיימי התמ

 מורים.  27

 הילדים-הכשרת אקדמאים להוראה בגן .2.4

 בדברילדים שנפתחו בעקבות החלטת הממשלה -תואר אקדמי להוראה בגניהכשרת בעלי לזו כנית ות

מכללות להוראה: סמינר הקיבוצים,  כמהב 2012שלוש וארבע התקיימה בשנת  בניחינוך חינם לילדים 

 נדרשו כניתולת המועמדים. וגורדון אורות, ילין דוד, ברל בית, לוינסקי, אחווה, אורנים, קיימכללת 

 איון אישי. יאקדמי ולעבור ר תואר בעלי היותל

והמשתתפים בה החלו ללמד בתחילת שנת הלימודים  ,שלושה סמסטריםהיה כנית ומשך הלימודים בת

לכיסוי שכר  ש"ח 11,500 של. הם היו זכאים להלוואה הראשוןסמסטר ה בתום, 2012תשע"ג, ספטמבר 

 בשנתו, 167 הואכנית ובוגרי הת. מספר ש"חמיליון  1.9-כהיא כנית והלימוד. העלות הכוללת של הת

 .םהמ 125 בגנים בהוראההועסקו  2014

 הביניים-הכשרת אקדמאים להוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבת .2.5

התקיימה בשנת  ,הביניים-שמטרתה הכשרת בעלי תואר בתחום המדעים להוראה בחטיבת ,כניתותה

פיזיקה,  האלה: אחד מהתחומיםכנית נדרשו להיות בעלי תואר בובסמינר הקיבוצים. הלומדים בת 2013

לעבור כן ו ,כימיה, ביולוגיה, מדעי החיים, מדעי כדור הארץ, ביוטכנולוגיה והנדסת כימיה/חומרים

 איון אישי. יר

והמשתתפים החלו ללמד במקביל להכשרה. הם היו זכאים להלוואה  ,אחתשנה  נמשכוהלימודים 

בשנת הלימודים הראשונה,  ש"ח 33,600לכיסוי שכר הלימוד ולתוספת שכר של  ש"ח 11,500 שלמותנית 

 2.18 הייתהכנית ושלישית. העלות הכוללת של התשנה הב ש"ח 12,000-שנייה ושנה הב ש"ח 18,000

 . ש"חמיליון 

השנה האחרונה  –ם מלמדים במערכת החינוך בשנת תשע"ה המ 27-ובוגרים,  29כנית סיימו ואת הת

 בותם ללמד.להתחיי

 כניות להסבת אקדמאים להוראת אנגלית, מתמטיקה ומדעים ות .2.6

 :החינוךלמשרד כניות שהן פרי שיתוף פעולה בין משרד האוצר והתקיימו שלוש ת 2010-ו 2009בשנים 

כנית להסבת אקדמאים להוראת מתמטיקה ומדעים וכנית להסבת אקדמאים להוראת אנגלית; תות

חוזר משרד בכניות מוסדרות וראת המקצועות הטכנולוגיים. כל התכנית להסבת אקדמאים להווות

כנית ההכשרה, את התגמולים למשתתפים והקובע את תנאי הקבלה, את מבנה ת ,2010האוצר מיולי 

המועמדים להיות בעלי על  ,פי החוזר-תיהם של המשתתפים. עליובתקופת ההכשרה ואחריה ואת מחויבו

בשבע לפחות סיון תעסוקתי של חמש שנים יבעלי נותואר אקדמי במקצוע הרלוונטי לתחום ההוראה 

 ;במקצוע אשר דורש כתנאי סף תואר אקדמי במקצוע הרלוונטי לתחום ההוראה ,השנים האחרונות
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הדרכה, חונכות או  םבתחומי למשל ,רלוונטי ומועיל למקצוע ההוראהניסיון מקצועי מועמדים שצברו ל

סמסטר אחד ותקופת התחייבות להעסקה  שלתקופת הכשרה  כללהכנית ותהעדיפות.  ניתנהניהול צוות, 

לפטור משכר זכאים היו שלוש שנות לימודים לאחר תקופת ההכשרה. בתקופת ההכשרה הסטודנטים של 

 ש"ח 24,000של  יםמענקם להעסקה ניתנו להבחודש. בתקופת ההתחייבות  ש"ח 2,000לימוד ולמענק של 

 אפשרעוד נקבע שיסודי. -למועסקים בחינוך העל בשנה ש"ח 36,000של שנה למועסקים בחינוך היסודי וב

את לימודיו  ולהאריך את תקופת ההתחייבות בשנתיים נוספות, בתנאי שהמשתתף ישלים בתקופה ז

 25לתואר שני.

 2009, התקיימה בשנת יסודי-היסודי והעלכנית להסבת אקדמאים להוראת אנגלית בחינוך והת

להיות בעלי  נדרשו כניתולת המועמדים. הדרום וחמדת הקיבוצים סמינר, ברלבמכללות לחינוך בית 

 מבחניב ולעמודבאנגלית ברמת שפת אם  שליטה להציגמארץ דוברת אנגלית, אקדמי באנגלית או  תואר

 11-למידים ועלותה למחזור אחד הייתה כת 95כנית השתתפו ו. בתלהוראה התאמתם לקביעתמיון 

 כנית.ומבוגרי הת 57. בשנת הלימודים תשע"ה הועסקו במערכת החינוך ש"חמיליון 

בעלי תואר במתמטיקה או באחד ממקצועות  הוכשרו כנית להסבת אקדמאים להוראת מתמטיקהותב

באוניברסיטת חיפה, בטכניון  2010כנית התקיימה בשנת ויסודי. הת-ההנדסה להוראה בחינוך העל

המועמדים נדרשו, לצד תואר אקדמי  .ובמכללות להוראה בית ברל, סמינר הקיבוצים, תלפיות ואחווה

 15-כ היהכנית למחזור אחד ורלוונטי, לעמוד במבחני מיון והתאמה להוראה. התקציב הכולל של הת

שע"א. בשנת תשע"ה, שנתיים לאחר השתלבו בהוראה בשנת ת 121כנית, ובוגרי הת 135-מ. ש"חמיליון 

 מהבוגרים.  97תום ההתחייבות, הועסקו במערכת החינוך 

הכשירה בעלי תואר באחד ממקצועות המדעים להוראת  כנית להסבת אקדמאים להוראת מדעיםוהת

באוניברסיטת  2010היא התקיימה בשנת  .הביניים-ביולוגיה בחטיבה העליונה ומדע וטכנולוגיה בחטיבת

המועמדים נדרשו, לצד תואר  .בטכניון ובמכללות להוראה בית ברל, סמינר הקיבוצים ואחווהחיפה, 

אקדמי רלוונטי באחד מתחומי המדעים, לעמוד במבחני מיון והתאמה להוראה. התקציב הכולל של 

השתלבו בהוראה בשנת  145 26,כניתובוגרי הת 153-מ. ש"חמיליון  16-כהיה כנית למחזור אחד והת

 . מהבוגרים 116 החינוך במערכתבשנת תשע"ה, שנתיים לאחר תום ההתחייבות, הועסקו תשע"א. 

  

                                                 

להסבת אקדמאים איכותיים להוראת  תוכנית, 2010-1-34כללי, הוראות -משרד האוצר, אגף שכר והסכמי עבודה, חוזר הע 25
 .2010ביולי  7, האנגלית, המתמטיקה, המדעים והמקצועות הטכנולוגיים

 12-מורים לפיזיקה ו 36מורים למדעים,  39מורים לביולוגיה,  76פי מחקר של ראמ"ה שנערך בקרב בוגרי התוכנית: -על 26
 מורים לכימיה.
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להכשרת אקדמאים  המואצות כניותוהת של ההצלחה מידת לענייןומחקרים  עמדות .3

 להוראה בישראל

נטען כי  ,. מחד גיסאבמחלוקת שנויה סוגיה היא ומואצות ייחודיות כניותובת מורים הכשרת סוגיית

מחסור במורים במקצועות מסוימים, בעיית המהיר וממוקד לספקות פתרון מסוג זה מ כניותות

איכותיות שלא היו  יהאוכלוסיולכלול בו אנשים מקבוצות להרחיב את מעגל הפונים להוראה מאפשרות 

מביאות לשיפור ו ,קריירה שנייה םמחפשיאנשים ש בין היתר – כניות מסוג זהולהוראה ללא ת יםנכנס

חשש לפגיעה במעמד המורה  עמוב ,איכות ההוראה. מאידך גיסא –מזה וכפועל יוצא  ,המוריםאיכות 

מורים שהוכשרו  מצדולפגיעה באיכות ההוראה בעקבות הכשרה שאינה מספקת וחוסר התמדה בהוראה 

 כנית מקוצרת. ובת

  

ואצות להכשרת מהכניות ותיעילותן של הגורמים שונים במערכת החינוך הביעו הערכות שונות לגבי 

 מורים. 

כניות מואצות להכשרת מורים לא הצליחו משום מיעוט ורן ארז, יו"ר ארגון המורים, מסר כי לדעתו ת

 ,במערכת להשתלב למאמץהדלה של הבוגרים  תרומתם ולנוכחשמתמידים בעבודתם כמורים  הבוגרים

רואים בהוראה הם אינם ת, כניות אלה מוטיבציה מספקובוגרי תאין ל ,השקעה בהם. לתפיסתולעומת ה

רבים  ו. מסיבה זומוכנים במידה מספקת לעבודה קשה ושוחקת זכשהם מגיעים להוראה  אינםוייעוד 

 27מהם נושרים.

ונשיאת מכללת לוינסקי לחינוך,  )רמ"א( לחינוך האקדמיות המכללות ראשי מועצת"ר יופרופ' לאה קסן, 

ידע עם כניות המקוצרות להכשרת אקדמאים להוראה הן דרך מתאימה להכשרת מועמדים וציינה כי הת

בתנאי שהמועמדים עומדים בתהליכי מיון קפדניים הבוחנים את  – דיסציפלינרי קודם לעבודה בהוראה

כניות אלה מושכות להוראה מועמדים איכותיים שלא היו מגיעים ות ,סיונהיפי נ-התאמתם להוראה. על

כנית וישלימו תש , ראויידע דיסציפלינרי קודםן להם מועמדים שאי ,זה בדרך אחרת. מנגדלמקצוע 

  28מלאה.

 יש להוראה להכשרה החלופיות תוכניותה לגבי כי 2010פרופ' תמר אריאב טענה במאמר שפורסם בשנת 

סכנה  בהן יש כן כמו ;חלופיותה כניותותהליעילות, לערך המוסף ולהצלחה של  אשרבהירות  חוסר

 ועל קרנו להעלאת שננקטיםלפגיעה ביוקרתו של מקצוע ההוראה וקריאת תיגר על מהלכי מדיניות 

 לגבש הספר-בתי ביכולת הפוגעת מסתובבת דלת של תופעהליצור  עלולות הןו ,אותו למקצעהמאמצים 

החלופית כניות וויים ארוכי טווח. לדבריה, "התשינ ולקדם מקצועית אותם לפתח, המורים סגל את

יוצרות מהומה רבה שאינה עומדת בשום יחס ליכולתן לתת מענה לצרכים הרבים והמשתמשים של 

  29מערכת חינוך, המשוועת לכוחות הוראה רבים ואיכותיים שיתמידו במערכת לפחות חמש שנים".

כניות להכשרת מורים והתשל  יעילותןת לעניין משמעי-חדעלתה עמדה מחקרים שנערכו בעולם לא מ

, המגוון חלופיות להכשרת מוריםהכניות ותההרבה בין השונות , בשל ותרומתן להצלחת מערכת החינוך

איכות  שיפורלמהו המורה הטוב ועד כמה הכשרת המורה תורמת  ההסכמה בשאלהעדר יוה הרב שלהן

 ההוראה.

                                                 

 . 2014בדצמבר  4יסודיים, מכתב, -רן ארז, יו"ר ההנהלה, ארגון המורים העל 27
 11ונשיאת מכללת לוינסקי לחינוך, שיחת טלפון, )רמ"א( יו"ר מועצת ראשי המכללות האקדמיות לחינוך  פרופ' לאה קסן,  28

 . 2014בדצמבר 
 (.2010)פברואר  41 "תמופמכון  ביטאוןפרופ' תמר אריאב, "הכשרת מורים 'מסורתית' ו'חלופית': על מה באמת הוויכוח?",  29
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לעומת  חלופיתשל מורים בוגרי הכשרה  בתפקודםהברית ועסקו -סיכום של מחקרים שנערכו בארצותמ

מורים בוגרי הכשרה מסורתית בהיבטים של התמדה בהעסקה, הישגי תלמידים והערכת מנהלים 

מורים בוגרי המסלולים הרגילים בין , לטוב ולרע, של ממשכי מבחינות רבות אין הבדל  עולהומפקחים, 

, קונומייםא-סוציו משתנים של השפעה בחשבון מביאיםמורים מהמסלולים האלטרנטיביים. כאשר ל

הסיכויים שמורה בוגר מסלול אלטרנטיבי ומורה בוגר המסלול הרגיל יפרשו בשלוש השנים הראשונות 

 הרגיל מהמסלול מורים בין הצלחהבלעבודתם כמעט זהה. בבחינת הישגי תלמידים עולה כי הפער 

 הופך הוא שנים שלוש ולאחר, בעבודה הראשונות השנים בשלוש וקטן הולך אלטרנטיבי ממסלול למורים

 ניכרים. מחקרים המתבססים על ראיונות עם מפקחים ומנהלים גילו שהם לא ראו הבדלים ממש לזניח

דרך  לאשבוגרי המסלולים השונים. מחקרים שבחנו את השפעת המורה על התלמיד  מורים בין ביכולות

תלמידים, לימודי  כמו המשך ללימודים גבוהים, התנהגות מדדים באמצעותהפריזמה של הישגים אלא 

השפעה של מורים בוגרי מסלול אלטרנטיבי ין האין הבדל ב ומלמדים שגם מבחינה ז ומה,קיץ וכד

שמבחינה מדעית  ומבהירים רגיל. עם זאת, כל המחקרים מסייגיםהמסלול המורים בוגרי השפעתם של ל

  30המסלולים האלטרנטיביים השונים כמקשה אחת.לראות את ומעשית אין 

בישראל  נעשתהכניות חדשות, עד כה לא וכניות המואצות להכשרת מורים אינן תוחלק מן התשאף 

אלה בהשגת המטרות שלשמן התקיימו. בימים הכניות ותהלבחון את הצלחת שמטרתה הערכה מחקרית 

 .כניות הייחודיות להכשרת אקדמאים להוראהובוחנים, בין השאר, את התהכמה מחקרים  נערכיםאלה 

 כניות:וחקרים אלה עשויות לשפוך אור בזמן הקרוב על הצלחת התתוצאות מ

  כניות ייחודיות שפועלות כיום או והבודק כמה ת ,החל מחקר אורך במכון מופ"ת 2011בשנת

, הכשרת אקדמאים להוראת מתמטיקה, M.Teachת וכניותה, ובהן פעלו בשנים האחרונות

הילדים והכשרת -דמאים להוראה בגןאנגלית ומדעים; הכשרת מהנדסים להוראה; הכשרת אק

את הביניים. המחקר בוחן את מאפייני הלומדים, -מורים להוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבות

תפיסת המוכנות את  ,שביעות הרצון שלהם מהלימודיםאת כנית, והמניעים שלהם ללמוד בת

כניות וכניות וחברי הסגל לגבי התוהתפיסות והעמדות של מנהלי התאת שלהם להוראה, 

את השתלבות הבוגרים במערכת החינוך, את כניות ההכשרה הרגילות, ווהלומדים בהן לעומת ת

  2015.31במהלך שנת יתקבלו תוצאות המחקר פי הצפוי, -עלועוד. שניתן להם הליווי 

 הכשרה  כניותוהמדען הראשי במשרד החינוך בוחן בימים אלו אפשרות לפתוח במחקר על ת

   32ספרית.-כניות שמטרתן הכשרת מנהיגות ביתו. המחקר יתמקד בת2015מיוחדות בשנת 

 מלווה במחקר עצמאי הבוחן כיום, בין השאר, את  ,שפעולת בשיתוף הג'וינט ,כנית חותםות

 33כנית.ובתמשתתפים שהישגי התלמידים הלומדים אצל מורים 

יובאו להלן נתונים שעשויים לסייע  ,כניות אלהועדר ממצאים מחקריים לגבי מידת הצלחתן של תיבה

מחסור במורים ההתמודדות עם ה בין היתרו, להשגת המטרות שבעבורן נוצרו בגיבוש דעה על תרומתן

בתחומי דעת מסוימים, הגדלת מגוון האוכלוסיות הפונות להוראה והתמדת הבוגרים במערכת החינוך. 

כניות להכשרת אקדמאים להוראה שנתקבלו ממשרד ובתנשתמש בנתונים על הלומדים  ,לצורך השוואה

                                                 

Education e of TeacherAlternative Routes to Teaching: Mapping the new landscap ,:הספר סקירתאהד לסלוי,  30

by Pam Grossman and Susanna Loeb (Eds.), Harvard University Press מוגש ליוזמה למחקר יישומי בחינוך ,– 
 .2009צוות המומחים לפעילות "מי ילמד כשחסרים מורים?", אוגוסט 

; 2012, יוני חלופיות להכשרת מורים: מחקר והערכה כניותותד"ר נעמי פייגין, מכון מופ"ת, הצעת מחקר/תוכנית עבודה,  31
 . 2014בדצמבר  14וכן שיחת טלפון, 

 . 2014בדצמבר  10ד"ר אודט סלע, המדען הראשי, משרד החינוך, שיחת טלפון,  32
 . 2014בדצמבר  3אסף בנר, מנכ"ל חותם, שיחה,  33
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כניות המואצות וכללים גם הלומדים בתננתונים אלה ב ;החינוך ומהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  להכשרת אקדמאים להוראה.

בעיית המחסור פתרון כניות מואצות להסבת אקדמאים להוראה לותרומתן של ת .3.1

 במורים במקצועות מסוימים 

מחסור במורים במקצועות ה תחוםסייע בכניות מואצות שמטרתן לוהתקיימו חמש ת בשנים האחרונות

כנית להסבת אקדמאים ות ;בוגרים 93שסיימו  ,כנית להכשרת אקדמאים להוראת אנגליתומסוימים: ת

 153שסיימו  ,כנית להסבת אקדמאים להוראת מדעיםות ;בוגרים 135שסיימו  ,להוראת מתמטיקה

כנית להכשרת ות ;בוגרים 67שסיימו  ,להכשרת מהנדסים להוראת מקצועות ההנדסה כניתות ;בוגרים

כניות ותבבוגרים. מספר הבוגרים  29שסיימו  ,הביניים-אקדמאים להוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבת

תשע"ד, והם כשליש מבוגרי –בשנים תש"ע 477להסבת אקדמאים להוראת מקצועות נדרשים עמד על 

 םבוגריהנוסף על כך, חלק מ 34להסבת אקדמאים להוראה שפעלו בשנים אלה.כניות המואצות והת

בוחרים להתמחות בלימודי  מסוימיםמקצועות אקדמאים להוראת כניות שאינן מיועדות להסבת ותב

בהם אנגלית, ומורים למקצועות אלו ) 169כנית חותם הוכשרו ובת ה,מקצועות נדרשים. לדוגמ

 35מתמטיקה ומקצועות המדעים(.

כניות המואצות( אנו רואים והתבוגרי  לרבותכניות להסבת אקדמאים להוראה )ובחינת כלל בוגרי התב

כניות ותהמחסור במורים. פילוח בוגרי בהם תעודת הוראה במקצועות שיש  ורכשניכר מהם שיעור ש

 :שלהלןבתרשים מובא להסבת אקדמאים להוראה לפי המקצוע שבו התמחו 

 לפי מקצוע התמחות ,תשע"ד–תש"ע ,להסבת אקדמאים כניותובוגרי ת
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התמחו במקצועות שבהם יש מחסור במורים: אנגלית,  ,25%שהם  ,מן הבוגרים 3,081 ,פי הנתונים-על

כניות וממורים אלו סיימו את הכשרתם בת 20%מתמטיקה, מדעי הטבע ומקצועות טכנולוגיים. לפחות 

  36המואצות להכשרת אקדמאים להוראה.

כניות המואצות להכשרת אקדמאים אינם מוכשרים ושרוב הלומדים בתפי -על-אףונים אלה עולה כי מנת

הייעודיות להסבת אקדמאים להוראה למקצועות אנגלית,  כניותולהוראת מקצועות נדרשים, הת

. אלהמתמטיקה, מדעים והמקצועות הטכנולוגיים תורמות להגדלת מספר הפונים להוראה במקצועות 

לאמוד את התרומה של  אפשר-אי ופיזורומפורט על היקף המחסור במורים  מידעשאין  מאחר ,זאת עם

 בעיית המחסור במורים. התמודדות עם כניות מסוג זה לות

 ומשיכת קבוצות אוכלוסייה מגוונותהפונים להוראה  מספר הגדלת  .3.2

אדם -שיכת כוחכניות הייחודיות להכשרת אקדמאים להוראה היא מואחת המטרות המוצהרות של הת

כניות ו. הנחת היסוד היא כי באמצעות ת, המגיע מקבוצות אוכלוסייה שונותלהוראהומגוון איכותי 

מלגות  ובמסגרתן מוצעות זמן קצר יחסית להכשרה מאומצתלהקדיש נדרש מואצות, שבהן המשתתף 

ובהם למלא כן, להביא למקצוע ההוראה מועמדים שלא היו מגיעים אליו א אפשר ,לימודים והטבות שכר

 משתתפיםנטען כי  ,קריירה שנייה. מנגד ם להתחילמבקשיאנשים הבוגרי תואר ראשון ושני מצטיינים ו

את קיצור הדרך ואת העדיפו כניות המסורתיות אך וכניות החלופיות היו נרשמים גם לתורבים בת

 המואצות.  כניותובת םלה המוצעותההטבות הכלכליות 

 לעומת הייחודיות כניותוהמועמדים והלומדים בת מאפיינילא נערך מחקר כולל הבוחן את  היום עד

להסבת  כניותובת העוסקים מחקרים שני. מורים להכשרת המסורתיות כניותובת הלומדיםו המועמדים

 מציגיםבשיתוף פעולה בין משרדי החינוך והאוצר  2010–2009אקדמאים להוראה שהתקיימו בשנים 

 ן זה.בעניי מסוימת תמונה

כניות להסבת אקדמאים איכותיים לתחומי והרשות למדידה והערכה במשרד החינוך ליוותה את הת

שהתבססו  ,פרסמה הרשות ממצאים ראשוניים של המחקר 2011האנגלית, המתמטיקה והמדעים. בשנת 

במערכת כנית במהלך ההכשרה ובשנה הראשונה להוראה ועל קבוצות מיקוד שנערכו למשתתפי הת

פי ממצאי המחקר הראשוניים, -החינוך. המחקר לא הושלם וממצאיו המלאים לא פורסמו. על

ונראה שרובם לא  ,לפנות ולהצטרף למערכת החינוך אותםגורם שהביא ככנית והתהמשתתפים ציינו את 

בהם משך הכשרה קצר יחסית, ההטבות ו – היו מגיעים לכך בדרך אחרת. כלל מרכיבי התוכנית

קבוצת וליצור קשר עם ליות השונות, תחושת השייכות לקבוצת עילית יוקרתית, האפשרות ללמוד הכלכ

הם מרכיבים  –אנשים מרקע אישי ומקצועי דומה, הציפייה למסגרת ארגונית תומכת ומלווה 

התוכנית פותחת חלון הזדמנויות הן למי שרוצה לעסוק  אם כן,לדברי המשתתפים. אטרקטיביים, 

בשל חסמים כאלה ואחרים שהתוכנית מצליחה  לעשות כןראה מטעמים שונים אך נמנע מבחינוך ובהו

רבים ללנטרל, והן למי שמוצא עצמו בצומת תעסוקתי ומחפש כיוונים חדשים. החוקרים מציינים כי 

מקצועי מרשים: בעלי תארים שניים ושלישיים, אנשים שהיו  רקע הבקבוצות המיקוד היהמשתתפים מ

, מחשבים םטק, אנשי מחקר ופיתוח, וטרינרים, מנהלי מו"פ בתחומי-יבעמדות בכירות בתעשייה ובהי

אנשים שעל פניו הם אוכלוסיית היעד של התוכנית.  ,תאחרו במילים – וביולוגיה כימיהרפואה, -ביו

השלימו שמי שנתיים,  אובעלי ותק מקצועי של שנה צעירים,  :יתבתוכנ אחרים משתתפיםהיו  םלצד

לדברי החוקרים, מורים עולים. או ניסיון תעסוקתי קצר וזוטר יחסית  אנשים עםלא מזמן, ראשון תואר 
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 דמוגרפיים של האוכלוסייה-לא ניתן לתאר את המאפיינים הסוציו הממצאים הראשונייםבמסגרת 

 לתוכנית שנקבעו הראשוניות ההגדרותתואמת את בוע באיזו מידה היא שהשתתפה בתוכנית, וגם לא לק

על הצלחה  לרמזכדי  ממצאיםב שיש נראה, ואולם. המורים אוכלוסיית מכלל שונה היא כמה ועד

  37ראשונית.

עוסק במאפיינים של  ,2012שפורסם בשנת  ,וינברגרשמידט ויהודית -דוניצהשל סמדר  מחקרן

 בסמינר שהתקיימו וביולוגיה מתמטיקה, לאנגלית מורים להכשרת כניותוהמועמדים והלומדים בת

 אקדמאים להכשרת המסורתיות כניותובהשוואה למועמדים וללומדים בת ,2009 בשנת הקיבוצים

  38.הזמן באותו במכללה שפעלו ומתמטיקה ביולוגיה, אנגלית להוראת

 המסורתיות כניותולת(. כניתותבכל  30-התקבלו )כ םהמ 90-וכמועמדים,  333הייחודיות פנו  כניותולת

ממצאי פי -עלכנית להוראת אנגלית(. ותהתקבלו לם המ 49) 74התקבלו  ומהםמועמדים,  274פנו 

כניות הייחודיות והפרופיל האישי, הלימודי והתעסוקתי של המועמדים ושל הסטודנטים בת ,המחקר

שרת אקדמאים להוראה. בין הממצאים המרכזיים: כניות המסורתיות להכושונה מזה של עמיתיהם בת

גדול שיעור יש בקרבם  ;כניות המסורתיותופונים לתמהכניות הייחודיות מבוגרים יותר ולת מועמדיםה

כניות אלה הצליחו ויותר. מכאן שת דולם גהבעלי תואר שני ואף שלישי וחלקם של הגברים ביותר של 

אשר השקיעו כבר חלק נכבד מחייהם בלימוד תחומים אחרים. ממצאי  ,איכותייםלמשוך מועמדים 

כניות הייחודיות מצביעים על מגמות דומות. בכל שלוש ושנתקבלו לת סטודנטיםל המחקר בנוגע

 עםיותר ממספר הסטודנטים  דולתארים מתקדמים ג שלהםכניות הייחודית מספר הסטודנטים והת

כנית הייחודית להוראת וסטודנטים בתהרמת האנגלית של כניות המסורתיות. ותארים מתקדמים בת

סטודנטים אלה הגיעו שאנגלית, אף  תכנית המסורתית להוראוסטודנטים בתהאנגלית גבוהה מזו של 

בלבד  ולא ז :הבדלים בפרופיל התעסוקתי הקודם של הסטודנטים עוד נמצא שישמרקע אקדמי מגוון. 

למדו תחומים אלה בתואריהם הקודמים, הם גם עסקו  שהסטודנטים בתחום הביולוגיה והמתמטיקה

כניות והסטודנטים בת לגביבהם במסגרת עבודתם בשנים שקדמו להגעתם ללימודים. לא כך הדבר 

 מהוראת מדעים ומתמטיקה.בהכרח תחום ההוראה וההדרכה, אם כי לא ממגיעים , ורובם המסורתיות

כניות הייחודיות מקנים להם ומסכמות כי מאפייני הסטודנטים בת שמידט וווינברגר-דוניצההחוקרות 

פרקטיקה בערך מוסף חשוב  להיותידע דיסציפלינרי רלוונטי עשוי  עםמורים ליתרון בכמה מישורים: 

לעיסוק בתחומי מופנית כך, תהליך הכשרתם ממוקד יותר ומרב האנרגיה על בשדה החינוכי. נוסף 

כניות ות ן שלפתיחתאת  אפשר שממצאים אלו מצדיקיםהחוקרות, החינוך והוראת המקצוע. לפי 

ת הכשרה מותאמות, המתחשבות בצרכים וכניוומדגישים את חשיבותן של ת , ייחודיות להכשרת מורים

 הייחודיים של אוכלוסיות אלה. 

 התמדה בהוראה .3.3

ריה לבחון את הצלחת ההכשרה להוראה הוא ההתמדה של בוג אפשרשבאמצעותם הרכיבים אחד 

 בדיקתפי -על עמו מתמודדת מערכת החינוך.ניכר שקושי זהו מקובל להניח כי  ,במערכת החינוך. ככלל

ועזבו את ההוראה  2006הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור המורים שסיימו את לימודיהם בשנת 

 25.3%היסודי, מן המורים בחינוך  23.6%מן הגננות,  19.6%מסיום לימודיהם עמד על שנים  חמשבתוך 

                                                 

הערכת התוכנית להסבת אקדמאים איכותיים להוראה: ממצאים , הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך –ראמ"ה  37
 , סיוון תשע"א.2011, יוני ניתוח קבוצות מיקוד –ראשוניים 

שמידט ויהודית וינברגר, "תוכניות ייחודיות להכשרת אקדמאים להוראה: פרופיל אישי, אקדמי ותעסוקתי -סמדר דוניצה 38
 . 193–168(, עמ' 2012תשע"ב ) 53 כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך – דפיםשל מועמדים ושל סטודנטים", 
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מלבד בזבוז המשאבים שהושקעו  39מן המורים בחטיבה העליונה. 34%-הביניים ו-מן המורים בחטיבת

בהכשרת אותם מורים, נשירת מורים צעירים פוגעת ביציבות מערכת החינוך, בהמשכיות הלמידה 

  40 וביכולת של מנהלים לגבש צוותי הוראה קבועים.

שונים להכשרה להוראה בשנים אקדמיים של בוגרי מסלולים מדה ועל התכניסה להוראה  עלנתונים 

לבחון אם לסוג המסלול מאפשרים לנו שנתקבלו מן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, , 2014–2007

כפי שעולה מן הנתונים המוצגים בתרשימים  .האקדמי שסיימו המורים יש השפעה על התמדתם בהוראה

 41מידת ההתמדה בהוראה זעירים.לעניין אקדמיים השונים ההבדלים בין בוגרי המסלולים ה ,להלן

 

 התמדה בהוראה לפי שנת הכניסה להוראה

 

 לפי שנת הכניסה להוראהשיעור העוזבים כעבור שנה 

 

כניות המואצות להכשרת אקדמאים והת ובהןהסבה לאקדמאים, הכניות ות עלנתונים מפורטים 

הלומדים  של ניכרכי שיעור ועולה ממנה  ,בטבלה להלןלהוראה שהתייחסנו אליהן במסמך זה, מופיעים 

 יםגדול של המועסקים כמורים מתמידה םרובכי כניות אלה מתחילים בעבודה במערכת החינוך וובת

 שלוש שנים לפחות.בהוראה 

 

  

                                                 

 . 2015במרס  25ד מעגן, ראש תחום חינוך גבוה וכוחות הוראה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מכתב, דו 39
 .2013במרס  5, כתבה ראדה חסייסי, מסמך עדכון –במורים  מחסורמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  40
, ומכתב עדכון, 2014בנובמבר  23, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מכתב, ראש תחום חינוך גבוה וכוחות הוראהדוד מעגן,  41

. הנתונים הופקו באמצעות השוואה בין קובץ הסטודנטים במכללות לחינוך, מקבלי תעודות הוראה 2014בדצמבר  14
ה שנתי של כוחות הורא-מהאוניברסיטאות ומקבלי תואר "בוגר בהוראה" מהמכללות האקדמיות לחינוך לקובץ רב

שהוקם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על סמך עיבוד מתוך הקבצים השנתיים של משרד החינוך וקבצים שנתיים בחינוך 
, כך שיש מעקב אחר כל מחזור 2011יעורי התמדה בהוראה נבדקו משנת הכניסה להוראה עד לשנת המוכר שאינו רשמי. ש

 שנתי של כניסה להוראה במשך שלוש שנים לפחות. 

 7.8 

6.7 

7.8 

 6.7 

8.7 8.5 
 9.1 

7.4 

9.4 

 8.6 

7.8 8.1 

 9.0 

7.7 7.8 

 הסבת אקדמאים אוניברסיטאות מכללות לחינוך

2007 2008 2009 2010 2011 



 
   

 19 מתוך 19 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 2013–2007כניות להסבת אקדמאים להוראה, ושל בוגרי תבהוראה כניסה להוראה והתמדה 

 התמדה בהוראה כניסה להוראה שנת סיום לימודים

2007 73.3% 83.5% 

2008 73.4% 82.4% 

2009 70.3% 86.3% 

2010 68.3% 88.2% 

2011 64.3% -- 

2012 66.9% -- 

2013 63.7% -- 

 

כניות המואצות להכשרת אקדמאים להוראה ובוגרי הת ה שלהתמדשיעורי ה עלאין בידנו נתונים מלאים 

בוגריהן טרם סיימו את תקופת ו ,כניות חדשותוהן תשל התוכניות שכן חלקן הגדול  ,שנדונו במסמך זה

 . נקבעה במסגרת זושההתחייבות להעסקה 

כניות המואצות להכשרת מורים מעידים כי כמעט כל ונתונים שנתקבלו ממשרד החינוך לגבי חלק מן הת

שכן  ,נתון שיש לצפות לו – נוךנתונים נכנסו להוראה במערכת החייש עליהן כניות שוהמשתתפים בת

במערכת החינוך בתמורה להטבות שקיבלו בזמן הלימודים עבוד כניות אלה מתחייבים לוהסטודנטים בת

כנית להכשרת ובוגרי הת 153-מ ה,ומשרד החינוך מתחייב אף הוא להעסיק אותם. לדוגמ ,ולאחריהם

כנית להכשרת ומסיימי הת 135-מהשתלבו בהוראה. בוגרים  145מורים למדעים שפעלה בשנת תשע"א, 

כנית להכשרת ומסיימי הת 93-מבהוראה.  בוגרים 121השתלבו מורים למתמטיקה שפעלה באותה שנה 

לא כולם מלמדים שהשתלבו בהוראה. עם זאת, הנתונים בוגרים  90 ,מורים לאנגלית שפעלה בתש"ע

בקרב מורים למדעים  80%-כ המתמידים הוא. שיעור ממשיכים ללמד לאחר תום תקופת ההתחייבות

בו רואיינו ו ,מחקר שערכה ראמ"הבנציין כי  42מורים לאנגלית.הבקרב  63%-ולמתמטיקה וכ

מצא כי חלק גדול מהם נ ,כניות אלה בשנה הראשונה להשתלבותם במערכת החינוךוהמשתתפים בת

יתוח אסטרטגיות למידה והוראה , פהיבטים של ניהול כיתהמיומנויות בבוניכר בכלים הרגישו חוסר 

 תקופת תום לאחר שנתיים, חותם כניתומת שנתקבלו נתונים פי-על 43בכלל במסגרת הכשרתם.

 מתום השלישית שנההזוהי  מהם 60%-לו ,בוגריםהמ 75% החינוך במערכת מועסקים ההתחייבות

 44.ההתחייבות תקופת
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