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 מבוא

אלכס מילר בנושא מחסור במורים במערכת החינוך.  (01-מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת )בכנסת ה

נתונים  ציגמסמך זה מ .בשנים האחרונות בעולם המערבירבות מדינות  מעסיקהם ימחסור במורסוגיית ה

אדם ה-של כוחו שינויים בהיצע אם חל ובודקחרונות בשנים האבישראל במורים  המחסורעל מעודכנים 

  במערכת החינוך, במגזרים השונים ובשלבי החינוך השונים.ובביקוש לו  בהוראה

על נתוני הלשכה המרכזית  במסמך זה מתבססיםהעדכניים על מחסור במורים המוצגים הנתונים 

מדיניות המשרד בנושא על ו בישראל מידע ממשרד החינוך על מחסור במורים סטיקה. יש להדגיש כיסטטיל

מסמך מובאת ב, על כך . נוסף, למרות פניות חוזרות ונשנות מצדנומסמךההשלמת למועד עד  לא התקבל זה

 העולה הממצא העיקריהתייחסות למחסור במורים ולהתמודדות עם מחסור זה במדינות שונות בעולם. 

 מחסור שלצפוי החינוך מערכת ב ,טיסטיקההלשכה המרכזית לסט של פי התחזית-על מך הוא כימהמס

שלבי החינוך ין מחסור במורים משתנה בין המגזרים ובלאשר הצפי חשוב לציין ש 2954.1מורים בשנת  9,119

  .השונים הלימוד מקצועותין בכן , ווניםהש

 רקע .5

דוח מבקר קבע בנ 3112כבר ביוני בעשור האחרון. מספר  ציבורי  פעמיםלדיון  מחסור במורים עלתהסוגיית ה

אין מאגר מסודר ומעודכן של נתונים על צורכי מערכת החינוך, אלא אומדנים  החינוך למשרד"המדינה כי 

, מעודכנותהמצביעים, לכאורה, על מחסור במורים במקצוע מסוים. אין הערכות  ,חלקיים בלבד ונתונים

בכל אחד  השוניםזות המשרד אמינות ומבוססות על מספר המורים שצפוי ללמד בשנים הקרובות במחו

  2."מקצועממקצועות הלימוד, ולכן לא ידוע כמה מורים חדשים יהיה צורך להכשיר בכל 

שדן  ,"טענות בדבר מחסור במורים"שכותרתו המידע של הכנסת מסמך נכתב במרכז המחקר ו 3112בפברואר 

רים בישראל כיום המחסור במועמדת משרד החינוך בסוגיית " עלה כי מסמךמן ה במערכת החינוך. תופעהב

 3.": אנגלית, מתמטיקה ומדעיםבלבד אין במערכת החינוך מחסור במורים אלא בשלושה מקצועותהיא ש

 ,ים וטיפול של משרד החינוך בכךבנושא מחסור במור פרסומים בכלי התקשורתבעקבות , 3111אוגוסט ב

ך ממהמס ור במורים במערכת החינוך.סבנושא מח יזמה ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת דיון

י לגייס ושק מסתמן" ,כי לטענת משרד החינוך עלה דיון זהשהוכן במרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת 

באזורי הפריפריה בצפון הארץ ובדרומה יש קושי אובייקטיבי לאייש "כי כן לאנגלית ולמתמטיקה" ומורים 

הלשכה המרכזית  עלה מן המסמך כי לפי תחזית שערכהעוד  4."את כל משרות ההוראה באופן מיטבי

צפוי היה  3102בשנת , 3112-3102לשנים  אדם בהוראה-כוחבתחום ביקוש והיצע בנוגע ללסטטיסטיקה 

 5מורים בכלל מערכת החינוך. 01,851מחסור של 

                                                 

 .3103, דצמבר ת סטטיסטיות למערכת החינוךותחזימקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  1
 .3112 יוני, דוח על הביקורת במוסדות להשכלה גבוההמבקר המדינה, משרד  2
 .8, עמ' 3112, כתב יובל וורגן, פברואר טענות בדבר מחסור במוריםמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  3
דת החינוך, התרבות מישיבת וע 532פרוטוקול מס' אדם בהוראה, משרד החינוך, מתוך -דברי מר ציון שבת, מנהל אגף בכיר לכוח 4

 .3111באוגוסט  32, והספורט של הכנסת
, מתוך: 3111, אוגוסט 3102-3112אדם בהוראה, -תחזית ביקוש והיצע לכוחמקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  5

 .3111, כתבו יובל וורגן ואיתי פידלמן, אוגוסט סור במורים במערכת החינוךמחמרכז המחקר והמידע של הכנסת, 

http://knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01804.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02154.pdf
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קים במפורש מאז נערך הדיון האמור בוועדת החינוך של הכנסת פורסמו כמה מסמכי מדיניות ומאמרים העוס

המלצות וחלופות להתמודדות הובאו בהם ובהרחבה בסוגיית המחסור במורים במערכת החינוך, ובין היתר 

 6עם מחסור במורים בישראל.

 מחסור במוריםההגדרת   .5.5

היצע הוא  ביקוש.פי היחס בין היצע ל-עלבעיקר של מחסור במורים מתייחסת לסוגיה ספרות המקצועית ה

ק בהוראה תמורת תגמול כולל מסוים. לעומת כישורים מתאימים, המוכנים לעסוהיחידים בעלי מספר "

, שינויים במדיניות פי מספר התלמידים בגין ריבוי טבעי, שיעור למידה במערכת, הגירה-ביקוש, שנקבע על

  7."פי אילוצי תקציב-יים בהסכמי עבודה הנוגעים לנורמות של גודל כיתה, היקף משרה ועלחינוכית, שינו

בסקירה שנערכה עבור היוזמה למחקר יישומי בחינוך באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, צוינו כמה 

 8:במורים מחסור שיכולים לאפייןמצבים 

  זהו המצב הקיצוני ביותר של מחסור במורים. – כיתות ללא מורים 

  מורים ה ם שלרשיעו הוא לכך . אינדיקטורהפורשיםלנוכח מספר מספר הפונים להוראה אינו מספיק

 .כוח ההוראה הכללימ, שעשויים לפרוש ,(51מבוגרים )מעל לגיל ה

 פי מדד כלשהו.-איכותיים עלמורים לא מאוישת בכת המער 

 .ביטויי המחסור אינם אחידים ומשתנים ממקצוע למקצוע או מאזור גיאוגרפי אחד למשנהו 

פי דבריו -על אינו שכיח במערכת החינוך. מצב שבו נותרות כיתות ללא מורים בגלל מחסור במוריםהנראה כי 

אין כמעט מקום שבו אפשר לומר , "3111של הכנסת באוגוסט ישיבת ועדת החינוך נציג משרד החינוך בשל 

עיקר מכאן ש 9."לכיתה והתלמידים נמצאים בלי מורהשמורה לא מגיע  , כלומרשבו יש חוסר פיזי במורים

  10.ללמדםשלא הוכשרו  לימוד מקצועותים להוראת שיבוץ מור להיות העלולבתחום זה  הבעיה

 הסברים מרכזיים למחסור במורים .5.2

 מעמד המורה .5.2.5

בודה שכר, תנאי עבשל , בין היתר מקצוע ההוראהשל  באטרקטיביותהשנים חל פיחות עם יש הטוענים כי 

שלילית כלפי  אווירה ציבוריתצוין בדוח ועדת דברת כי  3115כבר בשנת , כמו כן 11זכויות פרופסיונליות.ו

                                                 

ה ,  היוזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמימי ילמד כשחסרים מורים?להרחבה ראו: רוחמה אבן ואהד לסלוי )עורכים(,  6
)וכן סקירות הרקע בנושא זה, באתר האינטרנט של היוזמה למחקר יישומי בחינוך(;          3101הלאומית הישראלית למדעים, 

שמידט ורות -; סמדר דוניצה3101, דצמבר 3101.02כז טאוב, נייר מדיניות מס' , מרהאם יש מחסור במורים?נחום בלס, 
 .3103, 01שנתון מס'  –שבילי מחקר זוזובסקי, "ביקוש והיצע של מורים במערכת החינוך", בתוך: מכון מופ"ת, 

שנתון מס'  –שבילי מחקר "ת, שמידט ורות זוזובסקי, "ביקוש והיצע של מורים במערכת החינוך", בתוך: מכון מופ-סמדר דוניצה 7
 .28, עמ' 3103, 01

,  היוזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית מי ילמד כשחסרים מורים?רוחמה אבן ואהד לסלוי )עורכים(,  8
 .01, עמ' 3101למדעים, 

 .3111באוגוסט  32, מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת 532פרוטוקול מס'  9
תמונת  – ההוראה של מורים התאמה בין תחום ההכשרה לתחוםלהרחבה בנושא זה, ראו מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  10

 .3103, כתבה אתי וייסבלאי, דצמבר במצ
,  היוזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית מי ילמד כשחסרים מורים?רוחמה אבן ואהד לסלוי )עורכים(,  11

 .00, עמ' 3101למדעים, 

http://education.academy.ac.il/files/Teacher-Shortage-Report.pdf
http://taubcenter.org.il/tauborgilwp/wp-content/uploads/H2010.14_Teacher_Shortage_fixed.pdf
http://education.academy.ac.il/files/Teacher-Shortage-Report.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03139.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03139.pdf
http://education.academy.ac.il/files/Teacher-Shortage-Report.pdf
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"מעמד המורה בישראל  עוד צוין בדוח כי .הישראלית מעמדם של מורים בחברהלרעה על  השפיעה יםמורה

כיום אינו הולם את הציפיות החברתיות והלאומיות ממערכת החינוך. מורים הבולטים במאמציהם 

היו שטענו כי מידת  ,על כך נוסף 12ובהישגיהם אינם זוכים להערכה חברתית ראויה שתתבטא גם בשכרם".

מיתון  בעתלפי טענה זו, למצב הכלכלי במשק. גם דוק קשר ה המקצוע ההוראה קשורשל יביות אטרקטה

 ,מקנה לעוסקים בושהוא צוע ההוראה בגלל היציבות והביטחון של מק באטרקטיביותיה יבמשק יש על

מהשכר במגזר הציבורי, מקצוע יותר גבוה  אחרים השכר במקצועות  השב ,פריחה כלכליתתקופת פך, ביולה

וך תנאי ההעסקה במערכת החיננטען כי לכן . טים לפנות להוראהוצעירים ממע מושך פחותההוראה הופך ל

מורים במדינות המפותחות נמוך השכר  של מקצוע ההוראה: כיום,אטרקטיביות לעניין ההגורם המרכזי  הם

לכן בוגרי , ודומהשלהם  השכלההשנות ספר שמאחרים במשק  תחומיםשכר העובדים בלבהשוואה ביותר 

  13.הספר תחום מועדף-רואים במקצוע ההוראה בבתיאינם אוניברסיטאות 

שכר המורים במערכת מלמד ש הארגוןמורים במדינות שכר העל  3103בשנת  OECD-ה ארגון דוח שפרסם

לדוגמה, . (3101שנת הוא משכר המורים על )המידע  OECD-מדינות הבממוצע ן המ נמוךישראל החינוך ב

לעומת  ,דולר 02,828עומדת בישראל על ורה מתחיל ללא ניסיון בשלב החינוך היסודי של משנתית משכורת 

הביניים עומדת -בשלב חטיבתשל מורה המרבית משכורת ה .OECD-הבמדינות ממוצע בדולר  31,532

)הנתונים במונחי שווי כוח  OECD -מדינות הבממוצע דולר ב 22,230לעומת  ,דולר 22,321בישראל על 

בין משכורת המורה במדינת ישראל למשכורת הממוצעת  ניכרפער  שישמלמדות  לעילשדוגמאות ה 14.קנייה(

  15.. פער זה קיים בכל שלבי הלימוד, הן בקרב מורים מתחילים והן בקרב מורים בעלי ותקOECD-במדינות ה

בהגברת חשובים  יםמרכיב תנאי ההעסקה הם כר המורים ושיפורהעלאת ש טענו כיחוקרים כאמור, 

שקיימת הסכמה בין המורים, פי -על-אף"מחקרים ציינו כי זאת,  עם 16.האטרקטיביות של מקצוע ההוראה

האדם בהוראה, יש חילוקי דעות -במדיניות כוח החוקרים, וקובעי המדיניות, שהשכר הוא מרכיב מרכזי

כגון תנאי העבודה, אפיוני אוכלוסיית  ,לגורמים אחרים יחסרציניים ומהותיים באשר לחשיבותו ועוצמתו ב

כי בעקבות יצוין בהקשר זה  17."עהציבורית סביב המקצו התלמידים, הזכויות הפרופסיונליות והאווירה

לשאר  2%-למורים מתחילים וב 32%-עלה שכר המורים ב 3118–0998בשנים הרפורמה בחינוך באנגליה 

למוסדות  שפנו מספר המועמדיםיתה השפעה על ין כי לעלייה זו בשכר ה, ונטעהמורים במערכת החינוך

 3111.18 הנתון המקביל בשנת לעומת במספר המועמדים 38%דווח על עלייה של  3119בשנת  – להכשרת מורים

                                                 

 .3115, מתוך כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל, ינואר כנית הלאומית לחינוךוהתועדת דברת, דוח  12
13 Helen F. Ladd, "Teacher labor Markets in Developed Countries", The future of children, 17, 1 (Spring 2007), 

p.201. 
 שנות עבודה בישראל. 28שנים, לעומת  32עומד על   OECD -הבמדינות העבודה לחישוב שכר מקסימלי ממוצע שנות  14

15 OECD, Education at a Glance 2012, How much are teachers paid?    
16 Helen F. Ladd, "Teacher Labor Markets in Developed Countries", The Future of Children, 17, 1(Spring 2007), 

p.204. 
ילמד כשחסרים  סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת צוות המומחים "מי ,שיפור האטרקטיביות של מקצוע ההוראהנחום בלס,  17

 .2, עמ' 3119לי יו האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,היוזמה למחקר יישומי בחינוך, ", מורים
18 M. Fullan, "Large Scale Reform Comes of Age", Journal of Education Change, 10 (May 2009), p.102. 

http://www.nrg.co.il/images/stuff/news/Dovrat_05.01.05.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance_19991487
http://education.academy.ac.il/files/blas-ohad.pdf
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מכללות ל הפונים דווח על עלייה ניכרת במספר ,"אופק חדש" רפורמתואחרי  3100–3118בשנים  ,בישראל

          19.ובמספר הלומדים בשנה א' במכללת אלו נוךהאקדמיות לחי

  מערך ההוראה הזדקנות"קצב  .5.2.2

, בפרט בחינוך של תחום ההוראה  מהירה "הזדקנות"מגמה של נתונים שהוצגו במסמכים קודמים הצביעו על 

 3118אביב פרסם בשנת -תלהספר לחינוך באוניברסיטת -מבית אברהם יוגב 'יסודי במגזר היהודי. פרופ-העל

קצב התבגרות המאמר מלמד ש20 .צעירים שמשתלבים במערכת החינוך על מחסור הולך וגובר במורים מאמר

 במורים צעיריםו בכלל תופעת המחסור במוריםלהוא אחד הגורמים העיקריים  הההורא מהיר של מערך

 מסמך שנכתב במרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא החינוך למדעים במערכת החינוך. בפרט

בכלל המגזרים. במגזר  גילם הממוצע של המורים למדעים בחטיבה העליונה עלההעלה כי  21ולטכנולוגיה

 –ושל מורי הביולוגיה  22.2 –הכימיה  , של מורי51.3היה  הגיל ממוצע של מורי הפיזיקה 3119בשנת  ,היהודי

 – של מורי הביולוגיהו 22.2 –של מורי הכימיה , 28.2היה גילם הממוצע של מורי הפיזיקה  0999. בשנת 28

בממוצע המורים למדעים  , אךיםבביולוגיה. גם במגזר הערבי חלה עלייה בגיל הממוצע של המורים למדע 21.9

  22.במידה ניכרתבמגזר היהודי עמיתיהם במגזר הערבי צעירים מ

 נשירת מורים ממערכת החינוך .5.2.6

תופעת המחסור במורים. נשירת מורים ל וספתסיבה נהיא  החינוךשל נשירת מורים חדשים ממערכת  התופעה

קצב המתייחס ל – "הדלתות המסתובבות"הראשון הוא  :עיקרייםבשני מושגים בספרות המקצועית מתוארת 

משבר  שעניינו  –"המשבר השקט"  הוא של מורים חדשים ממערכת החינוך.  השנייציאה מהיר בכניסה וב

  23.במערכת החינוך ייחסות בהתאםוהתמקבל הד ציבורי  אינוש, של נשירהחמור 

המורים הנושרים שיעור הגיע  3110שבשנת  מלמדיםנתונים קודמים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

מנתונים נוספים על  24.0.2%ה של יכלומר, נרשמה עלי. 0990בשנת  1.5%לעומת  ,9.9%-ממערכת החינוך ל

מכלל  38%-שאר כי בחינוך העברי היסודי כלה בין הוע 3111–0992נשירה בקרב מורים חדשים בשנים 

מכלל המורים החדשים נשרו לאחר שלוש שנות עבודה  21%-המורים החדשים נשרו לאחר השנה הראשונה, כ

בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בחינוך העברי שיעורי נשרו לאחר חמש שנות עבודה.  מהם 25%-וכ

                                                 

, כתב יובל וורגן, נתוני הקבלה למכללות האקדמיות לחינוך בעקבות רפורמת "אופק חדש"חקר והמידע של הכנסת, מרכז המ 19
 . 3103ינואר 

ליר לחינוך -לקראת מהפכה חינוכית? כנס ון אברהם יוגב, "דוח דברת והמורים: למי יצלצלו הפעמונים?", בתוך: דן ענבר )עורך(, 20
 .012–022, עמ' 3118אביב: הקיבוץ המאוחד, -, תלעל יישום דוח דברת

 . 3100בנובמבר  2 , כתב רועי גולדשמידט,ים ולטכנולוגיהמידע בנושא החינוך למדעמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  21
בנובמבר  8הנתונים נתקבלו ממר דוד מעגן, ראש תחום חינוך גבוה וכוחות הוראה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מכתב,   22

3100. 
 .R. Mידי אינגרסול, שניהם חוקרים בתחום החינוך: -נקבע על revolving doorהמושג ידי רינק  ו-נקבע על silent crisisהמושג  23

Ingersoll, "Teacher Turnover and Teacher Shortages: An Organizational Analysis", American Educational 

Research Journal, 38, 3 (September 2001), p.501; C. Rinke, "Understanding Teacher's Careers: Linking 

Professional Life to Professional Path", Educational Research Review, 3, 1 (2008), p. 2.  
גורמי סיכון והתמודדות מנקודת מבטו של המורה אלישיב וורדה צימרמן, "נשירה מהוראה בישראל: מניעים, -רינת ארביב 24

 . 53 עמ', 3103, 01שנתון מס'  –שבילי מחקר בתוך: מכון מופ"ת, , "ומנקודת מבטה של המערכת החינוכית
מורה עוזב את המקצוע באופן זמני וחוזר הנשירה זמנית: הוא  ןממערכת החינוך. הראשומורים  שליש שני סוגים של נשירה  

נשירה לצמיתות: המורה עוזב הוא ספר אחר. השני -ספר שעבד בו קודם או לביתה-אחרי תקופה מסוימת למערכת החינוך לבית
כל התייחסות  ולכןבין שני סוגי הנשירה, חנה אין הבלחלוטין את מערכת החינוך ומקצוע ההוראה. בנתונים שהוצגו לעיל 

 לנשירה לצמיתות.  אבנתונים לפרישת מורים ממערכת החינוך הי

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03142.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02978.pdf
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–51%-נשירה לאחר שלוש שנים ו 51%–21%יותר, והגיעו לכדי  המורים החדשים היו גבוהים עוד שלהנשירה 

משרד החינוך בעשור האחרון צעדים שונים, כגון  נקט נתונים אלו נוכחל 25נשירה לאחר חמש שנים. 55%

 26בשנת ההוראה הראשונה.של המורה תוכנית "התמחות בהוראה" הכוללת ליווי, תמיכה והדרכה 

מהמורים  51%נמסר כי  פנייתנו,על  מר רן ארז יסודיים-העל מוריםר ארגון הו"יבתשובתו העדכנית של 

יוזמתם, בהחדשים בוגרי המכללות והסמינרים המצטרפים למערכת החינוך הרשמית של ישראל פורשים 

  27(.מתייחס אליו הנתון האמורשזמן ה)בדבריו לא צוין פרק  התאמה-על רקע איחלקם מפוטרים ו

 מורים בישראל בטיקה בדבר מחסור הלשכה המרכזית לסטטיסתחזית  .2

ם הביקוש להומורים ההיצע לעניין ת ותחזימכינה עבור משרד החינוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

האדם בהוראה ברמת -על כוח העדכני ביותר שבידי הלמ"ס תוני הדוחנאת פרק זה מציג במערכת החינוך. 

על סמך בלמ"ס שנתי של מערך ההוראה שהוכן -רבנתונים מתבססים על ממצאי קובץ המגזר, פיקוח ומחוז. 

)לא כולל מוסדות  ך המוכר שאינו רשמיהקבצים השנתיים של משרד החינוך וקבצים שנתיים בחינושל עיבוד 

ביקוש התחזית ביקוש ותחזית היצע. תחזית  –מורים מחושב כהפרש בין שתי תחזיות בר וספטור(. מח

צפוי המורים בפועל המספר מבטאת את יצע התחזית הו תידיות,בשנים עהנדרש מורים את מספר המשקפת 

   .2954מורים בשנת  9,119מחסור של יהיה החינוך בכלל מערכת  ,פי התחזית-על 3101.28 בשנת

 להלן נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך הדוח האמור:

 לפי שלב חינוך ומגזר, 4295שנת בהחינוך  מערכתצפי למחסור במורים בכלל 

 מגזר ערבי מגזר עברי  

  חרדי דתי-ממלכתי ממלכתי לוסך הכ 

 19 1,068 1,801 4,781 7,669 לוסך הכ

 19 421 254 694 1,388 יסודי

 0 0 1,007 1,316 2,323 יבת בינייםחט

 0 647 540 2,771 3,958 יבה עליונהחט

 

                                                 

כוחות הוראה גף סטטיסטיקה של כוחות הוראה,  –מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אגף המדען הראשי  25
 .1183, אוקטובר )לקט נתונים סטטיסטיים( 3118–0990 במערכת החינוך

,  היוזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית מי ילמד כשחסרים מורים?רוחמה אבן ואהד לסלוי )עורכים(,  26
גורמי סיכון רמן, "נשירה מהוראה בישראל: מניעים, אלישיב וורדה צימ-; וראו גם: רינת ארביב09, עמ' 3101למדעים, 

שנתון מס'  –שבילי מחקר  ת,"מכון מופבתוך: , "והתמודדות מנקודת מבטו של המורה ומנקודת מבטה של המערכת החינוכית
01 ,3103. 

 . 3103בספטמבר  8רן ארז, יו"ר ארגון המורים, מכתב,   27
 .3103, דצמבר תחזיות סטטיסטיות למערכת החינוך, מקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 28

http://education.academy.ac.il/files/Teacher-Shortage-Report.pdf
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 2,210של מחסור ) ח הממלכתיויקבמגזר העברי, בפהמחסור הגדול ביותר במורים צפוי כי  מהטבלה עולה

בשנת במורים  של ממש לא צפוי מחסורבמגזר הערבי  זאת, . לעומת(בכל שלבי החינוך 3101מורים בשנת 

3101. 

 לפי מגזר פיקוח , 2954ובשנת  2952בשנת מחסור במורים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 3103בשנת  שהיה צפויור מן המחסיותר הרבה חמור  3101הצפוי בשנת מחסור במורים המהתרשים עולה כי 

 בייחוד בחינוך הממלכתי.
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 לפי מגזר פיקוח, 2954לשנת  , תחזיתמוריםל לביקושמורים השוואה בין היצע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)הביקוש בשלב זה עומד על   במגזר העברי בפיקוח הממלכתי הביקוש עולה על ההיצעמהתרשים עולה כי 

, ההיצע לעומת זאת, במגזר החרדי והערבי המצב הוא הפוך. (יםמור 51,322 של היצע עומתל מורים 82,022

בכל מקצועות  מצב של עודף מורים בהכרחאינם משקפים  חשוב לציין כי נתונים אלה. עולה על הביקוש

  .(מחסור במורים לפי מקצועלתחזית ה)ראו להלן מחסור במקצועות מסוימים  ישהלימוד, וכי עדיין 

 

 לפי מחוז ,2954שנת ל , תחזיתמוריםלביקוש ל מוריםהיצע  השוואה בין 
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במחוז הצפון והדרום מחוזות השונים. ין המורים בלביקוש בוהמורים בהיצע  יםהבדל שישמן התרשים עולה 

. מצב הפוך, כלומר הביקוש עולה על ההיצעאך במחוז המרכז ה ביקושהנתונים מלמדים על  היצע גדול יותר מ

כל אחד ממקצועות הלימוד וכל אחד משלבי החינוך לגבי נתונים שונים ייתכן שיש ש לזכור כי גם במקרה זה י

 בכל מחוז.

29לפי מקצועבמורים  מחסורלעניין תחזית   .2.5
 

מציגים הבדלים ברורים  3108בשנת  במוריםהצפוי מחסור על ההנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 דתי-ממלכתיה –במגזרים הערבי והעברי  ובחטיבת הביניים בחטיבה העליונההנלמדים המקצועות בין 

 ממלכתי. הו

  בהוראה חושבה לפי שלושה תרחישים: האדם-לכוח הסטטיסטיתיש לציין כי התחזית 

 החיזוי לפי תרחיש זה מבוסס על מספר שעות לימוד שבועיות תקניות שהכיתה כנית לימודים": ו"ת

ידי -על המוגדרפרונטליות לכיתה בחטיבה עליונה השעות המספר  – אמורה לקבל במקצוע נתון

 משרד החינוך.

 פי תרחיש זה מבוסס על מגמות היסטוריות -"עסקים כרגיל": החיזוי של ביקוש מורים למקצוע על

 בהנחה שיימשכו בעתיד.פרמטרים המרכיבים את הביקוש, השפיעו על הש

  :"י התרחיש הזה זהה לתרחיש "עסקים פ-חיזוי של ביקוש מורים למקצוע עלה"שנה אחרונה ידועה

שהוא אחד הרכיבים העיקריים , אלא שהוא מביא בחשבון את מספר שעות הלימוד לכיתה ,כרגיל"

 . יהיה דומה בעתידמצב הבהנחה ש ,נעשה על סמך תצפית ידועה אחרונהזה ש. חיזוי וקשל בי

 :פי התרחיש "עסקים כרגיל"-על להלן פירוט הנתונים

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .3103, דצמבר תחזיות סטטיסטיות למערכת החינוךמקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   29
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 , לפי מקצועבחטיבה העליונה 2951במורים בשנת וי צפמחסור 

 

הנתונים לפי מקצועות ומגזרי פיקוח.  בחטיבה העליונהלעיל מוצגים נתונים על מחסור במורים  בתרשים

למתמטיקה. לספרות ומורים בבעיקר מחסור  3108בשנת מלמדים שבמגזר העברי בפיקוח הממלכתי צפוי 

של  )מחסור בתנ"ך  הוא 3108בשנת במורים הצפוי המחסור העיקרי  דתי-מלכתיבמגזר העברי בפיקוח המ

מחסור של ב)אם כי מדובר  מורים לחינוך גופניבבעיקר גזר הערבי צפוי מחסור מבלעומת זאת, . (מורים 382

  .מורים( 51-פחות מ

 והתמודדות מוסדות החינוך עם הסוגיהמשרד החינוך  מדיניות .6

 מדיניות משרד החינוך .6.5

עמדתו של משרד החינוך שסמכים קודמים שהוכנו במרכז המחקר והמידע של הכנסת עלה ממכאמור, 

"באזורי קושי בעיקר בגיוס מורים לאנגלית ולמתמטיקה, וכן כי יש כי בסוגיית המחסור במורים היא 

.  עוד הפריפריה בצפון הארץ ובדרומה יש קושי אובייקטיבי לאייש את כל משרות ההוראה באופן מיטבי"

ת משרד החינוך על פניות הקודמות בנושא כי המשרד רואה בסוגיית המחסור במורים סוגיה וה מתגובעל

 30של הנתונים הרלוונטיים. ןמורכבת, המושפעת מנתונים רבים, וכי הוא עושה מאמץ להביא לסנכרו

ובתוך  קבלת התייחסותו המפורטת והעדכנית לסוגיה, לשםהכנת מסמך זה פנינו אל משרד החינוך  במהלך

התוכניות המופעלות כיום לגיוס מורים למקצועות נדרשים במערכת  עלכך התבקש המשרד להציג מידע 

                                                 

 .3111, כתבו יובל וורגן ואיתי פידלמן, אוגוסט מחסור במורים במערכת החינוךמרכז המחקר והמידע של הכנסת,  30

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02154.pdf
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למרות פניות ותזכורות חוזרות ונשנות, ואף שמדובר בנושא מרכזי בעל חשיבות מערכתית, עד כה  החינוך.

 . בנושא מרכז המחקר והמידע תופניעל מלהשיב נמנע המשרד 

פעולות שנוקט על נים ובפרסומים שונים שעסקו בסוגיית המחסור במורים הוצג לעתים מידע בדיו יש לציין כי

יש משרד החינוך, למשל מתן הטבות כספיות למשתתפים בתוכניות להכשרת אקדמאים להוראה במקצועות ש

לא מדיניות המשרד בנושא זה אינו מעל עם זאת, המידע  32וכן צעדים נוספים. 31בהם מחסור חריף במורים

יסודן של המכללות האקדמיות יידי מכון מופ"ת )מ-עלולעתים אף אינו עקבי. למשל, במאמר שפורסם 

-תחזיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אינן הולמות את המידע ביחידות כוחלפני כשנה צוין כי לחינוך( 

כשרה ולפיתוח . עוד צוין כי לדברי סמנכ"לית משרד החינוך ומנהלת המנהל לההאדם של משרד החינוך

מקצועי של עובדי הוראה, משרד החינוך התקשה למצוא תעסוקה לכל בוגריה של אחת התוכניות הייחודיות 

מחסור במורים במקצועות על הנועדה לתת מענה מהיר , אשר "(511)"תוכנית  להכשרת אקדמאים להוראה

  33.האנגלית, המתמטיקה והמדעים

מידע מפורט בדבר הכוללת דכנית של משרד החינוך בנושא, ע הקבלת תשובב, יש חשיבות יתרה לפיכך

הפעולות שננקטו והמעקב אחר השפעותיהן של פעולות אלו על המצב במוסדות החינוך. כמו כן, לאור יישומה 

יש מקום להתייחסות רחבה ומפורטת שיסודי, נדמה -כיום של מדיניות רחבת היקף בתחום החינוך הקדם

 (.34בגננותגם גם בשלב חינוך זה )בעבר נטען כי מסתמן מחסור ניכר  האדם בהוראה-סוגיית כוחל

 התמודדות מוסדות החינוך עם מחסור במוריםעל ממצאים ראשוניים  .6.2

של הכנסת בנושא הכללי של מחסור  , התרבות והספורטכאמור, מאז נערך הדיון הקודם בוועדת החינוך

עסקו בנושא זה. במסמך "האם יש מחסור במורים במערכת החינוך, פורסמו כמה מסמכי מדיניות ש

במורים?" שחיבר נחום בלס, חוקר מרכז טאוב, צוין בין היתר )ולאחר ניתוח רחב של מרכיבים שונים הנוגעים 

 פערים לבחינת המקצועית בספרות המקובלים הקריטריונים על( כי בהסתמך וביקוש להם להיצע של מורים

 הוא הרימחסור,  שיש במידה, ובמורים מחסור של אקוטית בעיה לבישרא איןנראה כי  ,להיצע ביקוש בין

)וכך הדבר,  נקודתי מחסור להגדירו ואפשר מסוימים ספר-ובבתי ביישובים, במקצועות רובפי -על ממוקד

 35לטענת בלס, גם במדינות אחרות(.

י מכון מופ"ת, יד-שמידט ורות זוזובסקי, ואשר פורסם לאחרונה על-כאמור, במאמר שחיברו סמדר דוניצה

צוין כי יש פער ניכר בין תחזיות הלמ"ס בנושא מחסור במורים לבין נתוני משרד החינוך בנושא. לפי המאמר, 

 ת"מופ במכון המחקר רשת של יותר גדול ממחקר כחלק) בימים אלה החוקרותעורכות שבבסיס המחקר 

 נובעות מפעילויות רבות בין כותליהאמור הסיבות לפער כי ההנחה "(, עומדת ההוראה כוחות מדיניותבנושא "

, ובהקשר זה החוקרות מציינות כי מחקר שנערך הספר על מנת להתמודד עם בעיית המחסור במורים-בית

                                                 

, היוזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית מי ילמד כשחסרים מורים?רוחמה אבן ואהד לסלוי )עורכים(,  31
 .09, עמ' 3101למדעים, 

 .3111באוגוסט  32, והספורט של הכנסת התרבות, מישיבת ועדת  החינוך 532פרוטוקול מס' ראו  32
שנתון מס'  –שבילי מחקר שמידט ורות זוזובסקי, "ביקוש והיצע של מורים במערכת החינוך", בתוך: מכון מופ"ת, -סמדר דוניצה 33

 .22, עמ' 3103, 01
, מצוטט בתוך: מרכז המחקר והמידע של 3111 ,נייר עמדה בנושא מחסור במוריםוך, מועצת ראשי המכללות האקדמיות לחינ 34

 .3111, כתבו יובל וורגן ואיתי פידלמן, אוגוסט מחסור במורים במערכת החינוךהכנסת, 
 .22, עמ' 3101, דצמבר 3101.02, מרכז טאוב, נייר מדיניות מס' האם יש מחסור במורים?נחום בלס,  35

http://education.academy.ac.il/files/Teacher-Shortage-Report.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02154.pdf
http://taubcenter.org.il/tauborgilwp/wp-content/uploads/H2010.14_Teacher_Shortage_fixed.pdf
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ספר נוקטים אסטרטגיות שונות להתמודדות עם מחסור במורים אף ללא -בארה"ב העלה כי מנהלי בתי

  מדיניות רשמית בנושא.

הספר -עולה כי מנקודת מבטם של מנהלי בתישערכו החוקרות  36החלוץ חקרשל מ הראשוניים מהממצאים

אין מחסור שנתונים אלה מלמדים לכאורה, הספר עולה על שיעור העוזבים. -שיעור המורים שהצטרפו לבית

יש קושי למצוא מורים לאנגלית, מתמטיקה, מדעים וחינוך שלעתים במורים, אולם  המנהלים ציינו כמותי 

הצטרפו שהמורים המורים בעלי הסמכה ורישוי בקרב שיעור כי  מתשובות המנהלים עולה, על כך כיתה. נוסף

יכול להעיד על ירידה באיכות זה ממצא , והספר-שעזבו את בתיהמורים בקרב שנמצא הספר נמוך מזה -לבתי

ר )סיבה הספ-הסיבה העיקרית למחסור במורים לפי דיווחי המנהלים היא עזיבה זמנית את בית המורים.

 שלפי המאמר, האסטרטגיות הנפוצות ביותר -הספר לצמיתות(. על-היא עזיבת מורים את ביתפחות מרכזית 

הן הגדלת אחוזי משרה להתמודד עם מחסור במורים דתי -ספר במגזר הממלכתי והממלכתי-מנהלי בתי

סרי הכשרה מתאימה למורים קיימים ובמקביל העסקת מורים זמניים לפרקי זמן ארוכים והעסקת מורים ח

גם על הגדלת מספר התלמידים  ודתי דיווח-ספר בפיקוח הממלכתי-במקצועות שבהם יש מחסור. מנהלי בתי

ספר ערביים לא דיווחו על שימוש -בכיתה כאסטרטגיה להתמודדות עם מחסור, ואילו מנהלים בבתי

, המנהלים ציינו ןיתר על כ .תכן שהם אינם סובלים ממחסור(יבאסטרטגיות כלשהן )והחוקרות ציינו כי י

 37.ויעילהספר באופן תקין -וכן על התנהלותו של בית בעיקר על איכות ההוראהמשפיע מחסור במורים הש

 

  מבט השוואתי –מחסור במורים ה .8

 ותכניות להתמודדומגבשות תרבות מערביות מדינות ו לאומית,-ןתופעה בי אים היהתופעה של המחסור במור

פי רוב -, עלבמערכת החינוך מחסור במוריםיש  רבות מערביותמדינות שב צייןמOECD -. דוח המהע

במדינות  05בגילאי תלמידים כלל המ 05%מראה כי  311939פיזה דוח  38עות המתמטיקה והמדעים.ובמקצ

מקצועות שני הוכשרו ללמד  מורים שלאמה ומדעים למדו מתמטיק, פיזה האירופיות שהשתתפו במבחן

כללי ספר על מחסור -בתי מנהלידיווחו יה קורטבו לוקסמבורגב, )בקהילה הצרפתית( בלגיהב ,גרמניהב 40.אלה

למדו  ,קהילה הפלמית(באנגליה, בהולנד, באיסלנד ובבלגיה )בקהילה הדוברת גרמנית וב .מוריםמה 21%-בכ

 המדעים, המתמטיקה ל מחסור במורים מוסמכים במקצועותיווחו עדשספר -בבתימידים מהתל 21%–31%

  41.השפהו

                                                 

-על 2-יסודיים ו 33ספר בפיקוח הממלכתי )-בתי 39ספר בלבד: -בתי 52-מבשלב זה הממצאים מתייחסים לתשובות של מנהלים  36
יסודיים(. -על 8-יסודיים ו 02ספר בפיקוח הערבי )-בתי 09-דתי )יסודיים בלבד( ו-ספר בפיקוח הממלכתי-בתי 8יסודיים(, 

 ספר(.-בתי 550הספר )הכולל -החוקרות ציינו כי בהמשך המחקר יופעלו כלי המחקר המתוקנים על המדגם המלא של בתי
שנתון מס'  –שבילי מחקר סקי, "ביקוש והיצע של מורים במערכת החינוך", בתוך: מכון מופ"ת, שמידט ורות זוזוב-סמדר דוניצה 37

 .51, עמ' 3103, 01
38 Andereas Schleicher (ed.), "Matching teacher demand and supply", in: Preparing Teachers demand and 

Developing School Leaders for the 21
st
 Century: Lessons from around the World, OECD Publishing, 2012.   

ומשתתפות   OECD -ידי ארגון ה-נערך על (Pisa – Programme for International Student Assessmentמחקר פיזה ) 39
בשלושה תחומים שונים: קריאה,  05את רמת האוריינות של תלמידים בני  מכל רחבי העולם. מחקר זה בודקרבות  מדינות בו

 .מתמטיקה ומדעים
40 OECD, PISA 2009 Results: What students know and can do, Chapter 3, Figure E3.A Profile of Students 

Performance in Mathematics & Science, December 2010. 
41  European Commission, Eurydice, Key Data on Education in Europe 2012, p.113. 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9812021ec005.pdf?expires=1363074422&id=id&accname=ocid71016392&checksum=96165137582D4934DB6E208DE1DE5328
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2009-results-what-students-know-and-can-do_9789264091450-en
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN.pdf
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מדיניות לפי נחום בלס, מקצועות.  ביןמחסור במורים משתנה בין מדינות והלעיל מלמדת כי  צגתהתמונה המו

ענות היהלרבות הנוחות האדמיניסטרטיבית ו מסיבות רבות, ,כלל אוניברסלית האדם בהוראה היא בדרך-כוח

בשיעור במורים  מחסור במצב שלים זה יכול להתא פתרוןבלס מציין כי . ללחץ של האיגודים המקצועיים

מתאים כאשר יש הבדלים בהיצע ובביקוש בהכרח פתרון אינו הטוען כי  הוא אולם ,המערכתחלקי  בכלדומה 

בעיות הלהתמקד בפתרון  ישאלא ל המערכת פתרון אוניברסלי ואחיד לכלזה אין צורך בבתוך המערכת. במצב 

 42פיקוח.הסוג לל ושכבת גילמקצוע, למגזר, ללמקום,  הייחודיות

 43גיל המורים .8.5

 צפוי במורים עקב קליטה מעטה שליה בגיל הממוצע של מורים במערכת החינוך יכולה ללמד על מחסור יעל

 ולפיכך ,85–55בני שיעור גבוה של מורים יש מדינות כגון גרמניה, איטליה ואוסטריה למשל, במורים חדשים. 

 22% ,בגרמניה) גבוה במיוחד יהיהבעשור הקרוב  ת החינוךממערכשיפרשו לגמלאות המורים  שיעוראפשר ש

 ,בלגיה, בולגריה, הונגריה ואיסלנד כגון ,האמור(. מנגד, יש מדינותבטווח הגילאים כיום מהמורים נמצאים 

פרישת המורים ממערכת צפוי ש ולפיכך ,בהן התפלגות הגילים של המורים )בחינוך היסודי( מאוזנת יותרש

הקרובים לגיל ן אירלנד, קפריסין ומלטה, שיעור המורים ובה מדינות בודדות,. בגתית יותרהדר תהיההחינוך 

 של מורים צעירים במערכת החינוך. ויש שיעור גבוה, נמוך יותר הפרישה

 מספר שנות הוותק המינימלי הנדרש עם השלמת יוצאים לגמלאותרבים במדינות אירופה מורים יש לציין כי 

מהמורים בלבד  5%-כ , למשל,בדנמרקת לפנסיה מלאה. יוהזכו ישה המקנה את מלואהפרלגיל  הגיעםבאו 

סין, איטליה, קפרי נוספות, כגון היסודי ממשיכים בעבודתם אחרי גיל הפרישה המינימלי. במדינות בחינוך

יסודי ממשיכים את עבודתם אחרי גיל הפרישה -מהמורים בחינוך העל 5%-, מעט יותר מופינלנד פולין

ממשיכים את  יסודי-היסודי והעל מהמורים בשלבי 5%-יותר מדיה, ונורבגיה בבגרמניה, שנימלי. המי

גיל הפרישה הרשמי וגיל הפרישה עלו  3110013יש לציין שמאז . עבודתם אחרי גיל הפרישה המינימלי

  כמעט שליש ממדינות אירופה.בהמינימלי 

 

 44לטיפול במחסור במוריםגישות עיקריות   .8.2

 OECD-בפרסומי ה. שונות ננקטות בשנים האחרונות פעולות להתמודדות עם מחסור במוריםינות במד

גישה הראשונה היא : , שלכל אחת מהן יתרונות וחסרונותעסקו בנושא זה הוצגו שתי גישות עיקריותש

 לטווחבמערכת החינוך  נקלטיםמגויסים, מוכשרים והמורים  לפיהו, (career-based) קריירה"-"מבוססת

 מחסורמבעיות של  להימנע תואמים גישה זו נוטותהמערכות חינוך שבהן מודלים לגיוס מורים  רוך.א

רכי ובין צוהכשרת המורים  בין להתאמה הנוגעיםעלולים להתעורר בהן קשיים גיסא במורים, אך מאידך 

לולים לפיתוח מסתמריצים למורים, בכל הנוגע ל לוקה בחסר זו גישה ,על כך נוסףהספר והתלמידים. -בתי

                                                 

ילמד כשחסרים  מנת כחומר רקע לעבודת צוות המומחים "מיסקירה מוז, שיפור האטרקטיביות של מקצוע ההוראהנחום בלס,  42
 .29, עמ' 3119", היוזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, יולי מורים

43 European Commission, Eurydice, Key Data on Education in Europe 2012, p.126. 

 
44 OECD, “Schooling: Investments, Organization and Learners”, in Education Today 2013: The OECD Perspective, 

2012.  

 

http://education.academy.ac.il/files/blas-ohad.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/edu_today-2013-6-en
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למשל  מודלים מסוג זה קיימים כיום. ומידת ההיענות לצרכים מקומיים המתעוררים מעת לעת מקצועי

 וספרד.  במדינות צרפת, יפן, קוריאה

 לתפקיד "הטוב ביותר"ועמד המ לפיה יגויסו ,(position-based) תפקיד"-היא גישה "מבוססת יהיהשנ הגישה

, המאפשרת לקשת מורים מחוץ למערכת הגיוס נעשה באמצעות קליטת .פי הצורך באותה עת-על המבוקש

קידום של באמצעות או  ,להיכנס לתחום רחבה יותר של מועמדים )בהיבטים של גיל וניסיון תעסוקתי קודם(

לגישה זו יתרונות  ובריטניה. ץידיה, שוויבקנדה, שבמדינות בין היתר גישה זו רווחת  במערכת. מתוךמורים 

יציב בסיס לאורך זמן קושי להבטיח אך חסרונה הוא ב, טווח הקצרעל הצרכים בגמישות ולמענה ע לבכל הנוג

 מודלים מסוג זה עלוליםכמו כן, ומנוסים, ולפיכך עלול להיווצר מצב של מחסור במורים. מורים טובים של 

שיתקשו פחות,  אטרקטיבייםספר -אטרקטיביים יותר לבתיספר -בתיבין באיכות המורים הבדלים ליצור 

 .בגיוס מורים

 

 

 כתיבה: ראדה חסייסי

 אישור: יובל וורגן, ראש צוות.

 עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"


