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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה בשנת 1959. חברים בה כיום 101 מדענים ומלומדים ישראלים 
מטרותיה  כי  קובע  התשכ"א–1961,  למדעים,  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  חוק  הראשונה.  המעלה  מן 
לייעץ לממשלה בענייני מחקר ותכנון מדעי בעלי  ולקדם פעילות מדעית,  ומשימותיה העיקריות הן לטפח 
בגופים  הישראלי  המדע  את  לייצג  לארץ,  בחוץ  מקבילים  גופים  עם  התקשרויות  לקיים  לאומית,  חשיבות 

ובאירועים מדעיים בינלאומיים ולהוציא לאור כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע.

משרד החינוך הוקם בשנת 1948, עם כינונה של מדינת ישראל כמדינה עצמאית וריבונית. מתוקף חוק חינוך 
העל־ בחינוך  וכלה  הילדים  בגן  החל  ישראל  ילדי  של  חינוכם  על  ממונה  המשרד  התשי"ג–1953,  ממלכתי, 
יסודי, המסתיים בסוף כיתה יב. כן ממונה המשרד על הכשרת כוח אדם להוראה במכללות להכשרת עובדי 
הוראה. המשרד מתווה מדיניות חינוכית הן  בתחום הפדגוגיה - הכנה של תכניות לימודים ממלכתיות, פיתוח 
של שיטות הוראה וסטנדרטים וכדומה, והן בתחום הארגון - תקצוב מערכת החינוך, תכנון לוגיסטי, טיפול 

באוכלוסיות מיוחדות, פיקוח על מוסדות החינוך וכדומה.

יד הנדיב ממשיכה את הפעילות הפילנתרופית של משפחת רוטשילד בישראל, שראשיתה ביזמותיו של הברון 
אדמונד דה רוטשילד בשלהי המאה ה־19. בתחום החינוך מבקשת יד הנדיב לסייע לשיפור ההישגים הלימודיים, 
בייחוד על ידי הרחבה של היצע ההזדמנויות לחינוך איכותי לכל תלמיד בישראל. יד הנדיב מעמידה את מיטב 
הידע והמומחיות לשירות העוסקים בחינוך, ופועלת כזרז לחדשנות שיש בה כדי לשפר מרכיבים חיוניים של 

מערכת החינוך בישראל.

היזמה למחקר יישומי בחינוך הוקמה בשלהי שנת 2003 כמיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית 
למדעים, משרד החינוך ויד הנדיב, מטרת היזמה להעמיד לרשות מקבלי ההחלטות ידע עדכני ומבוקר העשוי 
לסייע להם במאמציהם לשפר את הישגי החינוך בישראל. נושאים שבהם עוסקת היזמה נובעים משאלות של 
מקבלי החלטות ונקבעים בעקבות התייעצויות עם בכירים במשרד החינוך )משה"ח(. הקמת היזמה למחקר 
למדעים  האקדמיות  התגייסו  שבהן  באירופה,  וממדינות  הברית  מארצות  דוגמאות  על  נשענה  בחינוך  יישומי 
לשיתוף פעולה למען קידום מערכת החינוך, תוך שילוב של למידה ממחקר ומניסיון קודם. התברר כי במדינות 
אלה קיימת, בתנאים מסוימים, זיקה בין שיפור הישגיהם החינוכיים של התלמידים לבין שימוש שיטתי של 

מורים, מנהלים וקובעי מדיניות בידע ובראיות שמספק המחקר המדעי.

שלוש הנחות עבודה עמדו בבסיס הקמתה של היזמה:

ידע מתפתח בתחומי מחקר שונים, מֵחקר המוח עד חקר ביצועים, עשוי לתרום למחקר ולעשייה בחינוך.   •
בתחום החינוך ובתחומים אחרים יש בישראל יכולות מחקר שניתן לכווָנן לשיפור ההישגים בחינוך.

הצבה של שאלות מחקר הנגזרות מסדר היום של מקבלי ההחלטות עשויה לעודד חוקרי חינוך להרחיב   •
את פעילותם ליצירת ידע מועיל למעשה החינוכי תוך שיתוף פעולה עם חוקרים מתחומי ידע אחרים. 
השקעה של מאמץ במתן תשובות לשאלות אלה עשויה להניב פיתוח של תיאוריות וכלי מחקר חדשים, 

לקידומם של מערכת החינוך ושל החינוך.

מֶידע מוסכם  ירצו להפיק תועלת  מקבלי החלטות בתחום החינוך, ממורים עד הנהלת משרד החינוך,   •
ומבוקר שיועמד לרשותם, ואף לתרום מניסיונם המקצועי להתפתחותו של ידע כזה.

היזמה היא המאגדת את פעולות הייעוץ שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות. בשנים 
האחרונות, בעקבות פנייה של רשויות כאלה ואחרות וביוזמת האקדמיה, התרחבו  פעולות אלה של האקדמיה 
גם אל מֵעבר לשדה החינוך, והוקמו  צוותי ליווי וייעוץ מדעיים בתחומים שונים )כגון חברה ורווחה, בריאות 
וסביבה(. בימים אלה מונח על שולחן הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, שתכליתו 
ליצור בחוק שינוי שימסד ויסדיר את תפקיד האקדמיה בייעוץ לממשלה ולרשויות השונות, בדומה למבנה 

ה־NRC (National Research Council) של ארצות הברית.

והיא  למדעים,  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  של  המלאה  בחסותה  היזמה  פועלת   2010 שנת  מתחילת 
מסגרת החדשה. עתידה להתמסד כחטיבה לחינוך ַבּ



צוות המומחים לנושא  "מי ילמד כשחסרים מורים"

פרופ' רוחמה אבן, מכון ויצמן למדע - יו"ר הוועדה

ד"ר אנליה שלוסר, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר ג'ניפר לואיס, אוניברסיטת מישיגן

ז הצוות ד"ר אהד לסלוי - מרֵכּ

קרן מנדל־ישראל תמכה בפעילות, ּוועדה מייעצת, משותפת ליזמה ולקרן מנדל, ליוותה אותה.

ישראל(;  מנדל  )קרן  פדן  ונעה  דנסקר  בן  שיפר,  ורדה  ד"ר  ניסן,  מרדכי  פרופ'  הוכשטיין,  אנט  בוועדה:  חברים 
פרופ' רוחמה אבן, ד"ר אהד לסלוי, אודית ניסן וד"ר אביטל דרמון )היזמה למחקר יישומי בחינוך(.

תודות

לאורך כל הפעילות, זכה צוות המומחים לעזרה ולסיוע של מספר אנשים ועל כך תודתנו. 

במיוחד  במימון.  גם  בה  ותמכה  הפעילות  מנדל־ישראל שהזמינה את  לקרן  תודה  להוקיר  ברצוננו  ראשית, 
ברצוננו להודות לאנט הוכשטיין, נשיאת קרן מנדל־ישראל, על העידוד והעניין לאורך הדרך; לפרופ' מרדכי 
ניסן וד"ר ורדה שיפר על תרומתם בידע, בביקורת ובהצעות מועילות ולבן דנסקר ונועה פדן שהבטיחו את 

התקדמות העבודה המשותפת.

במשרד החינוך זכינו לאוזן קשבת מצד ד"ר יצחק תומר, גילה נגר ונח גרינפלד שהציגו בפנינו בתבונה את 
שאלות המפתח העומדות בפני בכירי המשרד ואת פעילותו בתחום. 

תודתנו נתונה לכל הדוברים והמשתתפים - מהשדה ומהאקדמיה, מהארץ ומחו"ל -  שלקחו חלק במפגש 
הלימודי.

הדוח עבר הליך מקובל שלך שיפוט עמיתים בלתי תלוי. הצוות מודה על השיפוט שסייע לחדד את גבולות 
הדיווח ולהבטיח את מהימנותו ואת אי־תלותו. 

האחריות לתוכנו של מסמך זה מוטלת כולה על צוות המומחים.

תודה לצוות העובדים ביזמה למחקר יישומי בחינוך על הרוח הטובה ועל הסיוע לאורך כל הדרך. לד"ר אביטל 
דרמון, מנהלת היזמה, שתמכה ועודדה את הצוות מתחילת הדרך ועד לסיומה. לעדה פלדור, ורד מילס־גרוס 

וריקי פישל, על העזרה המקצועית והתמיכה הלוגיסטית. 

ז אהד לסלוי,  מרֵכּ רוחמה אבן,  יושבת ראש         
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מבוא 

רקע כללי

על  ובעולם.  בארץ  במורים  מחסור  של  שונים  סוגים  של  קיומם  בדבר  טענות  מושמעות  האחרונות  בשנים 
רקע זה פנתה קרן מנדל־ישראל אל האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בבקשה שתפעל לבירור הבעיה 
והניסיונות להתמודד איתה, במטרה לסייע למקבלי החלטות בישראל ובחינוך היהודי בארה"ב במאמציהם 
בתחום זה. באמצעות היזמה למחקר יישומי בחינוך הוקם צוות מומחים, מתנדבים, כדי שיכנס, יַלּבן וינגיש 
הפעילות  כל  את  ליוותה  מנדל  קרן  מטעם  מייעצת  ועדה  כן,  כמו  בתחום.  בר־תועלת  ידע  קצר  זמן  בתוך 
מאפשרת  אינה  הנוכחית  שהפעילות  הייתה  המומחים  צוות  של  המוצא  נקודת  בעבודתו.  לצוות  וסייעה 
התייחסות ובחינה של הסוגיה על כל היקפה ומורכבותה. לפיכך הוחלט מראש - בהתייעצות עם הוועדה 
המייעצת מטעם קרן מנדל ובתיאום עם משרד החינוך - להתמקד בבחינה של שלוש דרכים שעשויות להקל 
על התמודדות עם מצב של מחסור במורים ואשר נחשבות בזמן האחרון לבעלות פוטנציאל טוב להתמודדות 
ההוראה  מקצוע  של  שיפור האטרקטיביות  )ב(  ההוראה  למקצוע  לכניסה  חלופיות  דרכים  )א(  הבעיה:  עם 

)ג( שימוש בטכנולוגיות של הוראה מרחוק. 

בראשית עבודתו הזמין הצוות סקירות מדעיות שישמשו אותו בדיוניו. התקבלו ארבע סקירות שתקציריהן 
 Alternative Routes to Teaching: Mapping the New מובאים בנספח 1: )1( סקירה של אהד לסלוי לספר
Landscape of Teacher Education, Pam Grossman and Susanna Loeb (eds.) )2( סקירה של נחום בלס 
וצביה  הרשקוביץ   אורית  דורי,  יהודית  של  סקירה   )3( ההוראה  מקצוע  של  האטרקטיביות  שיפור  בנושא 
קברמן בנושא הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים באמצעות הוראה ולמידה מרחוק  כדרך להתמודדות עם 
מצב של מחסור במורים )4( סקירה של אלכס פומסון, מרסלו דורפסמן ופביאן גלגובסקי בנושא תוכנית של 
למידה מרחוק בבתי ספר יהודיים בצפון אמריקה. לאחר מכן, התקיים מפגש לימודי למומחים ולבעלי עניין, 
לליבון שאלות וניסיונות התמודדות בתחום. תכנית המפגש הלימודי מופיעה בנספח 2, ורישומים מהמפגש 

בנספח 3.

מסמך זה בא לסכם את כלל הפעולות שנעשו בנושא זה ולהביא לידיעת הציבור את התובנות העיקריות שעלו 
מהפעילות. 

חשוב להדגיש שוב שהדיון והמסקנות במסמך מתבססים על מידע חלקי בלבד בסוגיה הכללית של מחסור 
במורים ובכל אחת משלוש דרכי ההתמודדות עם הבעיה. 

המסמך מתבסס על הסקירות המדעיות שהצוות הזמין, על דעות ורעיונות שעלו במהלך המפגש הלימודי ועל 
תובנות של חברות הצוות שנבעו ממכלול הפעילויות. 

בתחום.  בסיסיים  מושגים  כמה  ומבהיר  במורים  מחסור  של  הסוגיה  בחידוד  בקצרה  עוסק  הראשון  חלקו 
החלק השני דן בכיווני פעולה שונים העשויים לסייע בהתמודדות עם מחסור במורים. הדיון בכל אחד מכיווני 
הפעולה האפשריים פותח בסקירה קצרה של ידע מדעי בנושא, וממשיך בתיאור האופן שבו מערכות החינוך 
בישראל והחינוך היהודי בארה"ב מיישמות רעיונות דומים במטרה להקל על ההתמודדות עם הבעיה. הבחירה 
נובעת מתוך רצון לבחון כיצד מערכת  במקרים של מערכת החינוך הישראלי ושל החינוך היהודי בארה"ב 
חינוך פורמלית )ישראל( ומגוון ביזורי ובלתי פורמלי של בתי ספר )החינוך היהודי בארה"ב( מתמודדים עם 
הבעיה. החלק השלישי והמסכם של המסמך מפנה את הקורא לתובנות המשותפות שהפיקו חברות הצוות 

מן הפעילות, על כל חלקיה. 

דיון והבהרת המושג "מחסור במורים"

בשנים האחרונות גוברות הטענות שמדינות רבות מתמודדות כבר או תצטרכנה להתמודד בעתיד עם מצבים 
משפטים  להקדיש  מקום  יש  במורים"  "מחסור  במונח  הנפוץ  השימוש  רקע  על  במורים.  מחסור  של  שונים 
אחדים להבהרה וחידוד של משמעות המושג. ראשית יש להתייחס לכך שקיימים סוגים שונים של "מחסור 
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במורים". מהסקירות ומהדיונים מסתמן שהשימוש במונח הזה נפוץ הן בספרות המחקר והן בשיח המקצועי 
והציבורי, אך מיוחסות לו משמעויות שונות, שעשויות להיות להן כמובן השלכות שונות על קבלת ההחלטות. 

הנה דוגמאות למשמעויות שונות כאלה שמצאנו בעבודתנו:

מחסור במורים מתאר מצב שבו אין במערכת החינוך די מורים, מוסמכים ושאינם מוסמכים, וכתוצאה   )1(
מכך יש כיתות ללא מורים. זהו המצב הקיצוני ביותר של מחסור במורים.   

שורות  את  למלא  כדי  מספיק  אינו  הוראה  למסלול  הפונים  שמספר  מכך  הנובע  במורים  כללי  מחסור   )2(
המורים הפורשים ולענות על צורכי הגידול הטבעי של המערכת. כתוצאה מכך נוצר מחסור כללי במורים 
ללמד.  הוכשרו  מורים שלא  גבוה של  יש אחוז  בכך שבמערכת החינוך  ביטוי  לידי  בא  והוא  מוסמכים, 
אחד הסימנים להיווצרות מחסור מסוג זה הוא ממוצע הגיל של כלל המורים במערכת. כך לדוגמה מצא 
של  הממוצע  גילם  שנבדקו(,  תשע־עשרה  )מתוך  מדינות  שבחמש־עשרה  שנים,  כמה  לפני   OECDה־
המורים היה מעל ארבעים. בגרמניה ואיטליה קרוב למחצית המורים עברו את גיל החמישים, ובשוודיה, 
איסלנד, ניו זילנד, הולנד ופינלנד כשליש מהמורים הם מעל גיל חמישים )OECD, 2003(. בישראל, נכון 
לשנת 2008, יותר משלושים אחוזים מהמורים בחטיבות הביניים והחטיבה העליונה הם מעל גיל חמישים 
)למ"ס, שנתון 2008(. מנתוני המדינות השונות המוצגים כאן עולה כי בעוד שנים אחדות עלול להיווצר 

בהן מחסור כללי במורים.   

מצב שבו יש אמנם די מורים, אך יש תחושה שחלקם הגדול אינו עונה על הציפיות מ"מורה טוב". ברור    )3(
הרצוי  המורה  של  דמותו  על  ההסכמה  חוסר  בשל  סובייקטיבית,  היא  במורים  מחסור  של  זו  שהגדרה 
)ליבמן, 2008: 230(. השימוש בכינויים שונים לתיאור המורה הרצוי - מורה אפקטיבי, איכותי, מקצועי, 
על  מעידים  בפועל,  לאפיונו  מוסכמים  ממדים  היעדר  ובמיוחד   - ועוד  חינוכית  דמות  או  טוב  מתאים, 
היעדר קונסנזוס באשר לאופי המורה הרצוי. חוסר ההסכמה מתבטא בשני מישורים: במישור הבסיסי־
נורמטיבי, הנוגע למטרות החינוך, הקושי בהגדרת המורה הרצוי מתחיל כבר בצורך לקבוע מהו "מבחן 
אינטלקטואלית  יכולת  טיפוח  ערכים?  הנחלת  התלמיד?  של  הישגיות  שיפור   - המורה  של  התוצאה" 
מעבר לידע מקצועי גרידא במקצוע מסוים? אך גם כאשר מגיעים להסכמה במישור הנורמטיבי, במישור 
המדעי אין מדדים מוסכמים לאופן הבדיקה של "מבחן התוצאה". עד שיפותחו מדדים מוסכמים כאלה, 

קשה למחקר להציע מענה מתאים למשבר ההוראה. 

המחסור במורים מתאר מצב נקודתי שאיננו מתחלק בצורה שווה מבחינה גאוגרפית ומקצועית. ממחקרים    )4(
מסוימים עולה למשל שהמחסור במורים הוא קיצוני יותר באזורי פריפריה או בבתי ספר המתאפיינים 
באוכלוסיית תלמידים חלשה מבחינה סוציו־אקונומית )Murhpy, DeArmond & Guin, 2003(. כן נמצא 
בהרבה  פחּות  ומחסור  והמדעים,  המתמטיקה  במקצועות  במורים  יחסית  גדול  מחסור  שקיים  במחקר 
במקצועות הרוח )Ingersoll & Perda, 2009(. במדינת פלורידה, שלושים אחוז מהמורים לקריאה בתיכון 
ובחטיבה הצעירה לא עברו הכשרה מתאימה )U.S. Florida Department of Education, 2008(. כשמונים 
אחוז ממורי המתמטיקה שלימדו בבתי הספר היסודיים בישראל בשנת 2008 לא הוכשרו בפועל ללמד 
את המקצוע.1  לכן על המשתמש בביטוי "מחסור במורים" מוטלת האחריות לאפיין את הבעיה בצורה 
מדויקת יותר ולברר באילו מקצועות ושכבות גיל יש מחסור, או מהם האזורים הגיאוגרפיים שסובלים 
ממנו. הצורך בבירור מדויק של מאפייני המחסור נדרש לשם גיבוש אסטרטגיות מתאימות להתמודדות 

עם המשבר. 

כפי שיתברר בהמשך המסמך, שלושת הפתרונות שנדונים במסגרת הנוכחית עשויים לתת מענה מסוים לכל 
אחד מארבעת הסוגים של המחסור במורים. 

כן ראינו שבמחקר אין תמימות דעים בעניין הסיבה או הסיבות להיווצרות המחסור במורים. שאלה זו היא 
ומענה.  פתרון  למציאת  בדרך  ראשון  צעד  להוות  עשויה  לבעיה  המקור  שהבנת  היות  רבה  חשיבות  בעלת 
חוקרים מציעים השערות שונות לתיאור היווצרותה של הבעיה: יש הטוענים שהיא נובעת מירידה במספרם 

1  מדברי דוד מעגן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. פרוטוקול ישיבה מס' 374 של ועדת החינוך, התרבות והספורט, הכנסת השבע־

עשרה )19.2.2008(.
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של אנשים בעלי רקע איכותי ומתאים הפונים למסלול הוראה. לטענתם, מגמה זו היא תוצאה של פיחות שחל 
באטרקטיביות של מקצוע ההוראה, הן בשל השכר הנמוך יחסית והן בשל ירידה במעמד החברתי של המורה 
בחברה הפוסט־מודרנית. כתוצאה מכך מספר המועמדים בעלי רקע מתאים להוראה יורד, והמערכת אינה 
מצליחה להדביק את הביקוש הגואה למורים שנוצר בגלל גידול דמוגרפי ובגלל מדיניות שנועדה להקטין את 

 .)Hargreaves, 2009( מספר התלמידים בכיתה

גישה אחרת סוברת שמספר הפונים למסלול הוראה עומד בצורכי המערכת הן מבחינה כמותית והן מבחינה 
הנשירה ממקצועות  גבוהים מאחוזי  הצעירים, שהם  המורים  הנשירה של  אחוזי  היא  הבעיה  אך  איכותית, 
אחרים )Ingersoll, 2003(. טענה זו מתבססת על שורה של נתונים שמהם עולה כי חמישים אחוז מהמורים 
נושרים מן ההוראה במהלך חמש השנים הראשונות לעבודתם, וכי קיימת נטייה של מורים איכותיים לעבור 
 Ingersoll, 2003; Hanushek, Kain &( וללמד בבתי ספר שרוב תלמידיהם בעלי רקע סוציו־אקונומי גבוה
Rivkin, 2001(. הבעיה של אחוזי הנשירה רק מחריפה לאור הממצא המחקרי שנחוץ ניסיון של כחמש שנים 

בהוראה כדי שהמורה החדש ימצה את הפוטנציאל הטמון בו. 

וההתפתחות  ההכשרה  מסלול  במהלך  ולשפר  לרכוש  שניתן  יכולת  היא  שהוראה  גורסת  אחרת  תפיסה 
המקצועית. לפיכך, אין לתלות את המחסור במורים העונים על הציפיות מ"מורה טוב" במאפייני כוח האדם 
 Ball &( למורים  כיום  המוצעים  המקצועית  וההתפתחות  ההכשרה  מסלולי  באופי  אלא  להוראה,  שפונה 

.)Forzani, 2009

מחסור במורים: המקרה הישראלי 

ועדת החינוך של הכנסת,  בשנים האחרונות עלתה מחדש על סדר היום הציבורי בעיית המחסור במורים. 
המושמעות  והקביעות  שהטענות  התברר  אך  האחרונות.2  בשנתיים  פעמים  כמה  זו  לסוגיה  נדרשה  למשל, 
בנושא זה אינן מתבססות תמיד על מידע מהימן ומדויק. פרופסור אברהם יוגב התריע ב־2006 )בהתבסס על 
נתונים מ־2000( על כך שצפוי מחסור חריף במורים בכל המקצועות )יוגב, 2006(. מנגד, משרד החינוך טען 
שמסתמן מחסור בשלושה תחומים בלבד: אנגלית, מתמטיקה ומדעים )וורגן, 2007(. שנה לאחר מכן, מסר 
המשרד שהבעיה מורכבת וקשה לתת תשובה מפורטת ומדויקת בנושא. יחד עם זאת, דיווח משרד החינוך, 
שמן המידע שמגיע מהמחוזות עולה, כי יש בכל הארץ מחסור במורים לאנגלית ומתמטיקה ואילו בפריפריה 
חסרים מורים בכל המקצועות )וורגן & פידלמן, 2008(. מבקר המדינה, בדוח מ־2004, התריע על כך שלמרות 
השיח הרב בנושא, אין תמונה ברורה של מצב כוח האדם במערכת החינוך וגם לא ניתוח מבוסס של מגמות 

בעתיד.3 

ההבנה שללא תמונת מצב מדויקת ככל האפשר בתחום כוח האדם במערכת החינוך לא יהיה אפשר לגבש 
מדיניות שתיתן מענה מיטבי למצב הניעה בירור של הסוגיה. לבקשת משרד החינוך פיתחה הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה ב־2008 כמה מודלים לניתוח מגמות בתחום של כוח האדם במערכת החינוך. דוחות ראשוניים 
צופים מחסור של אלפי מורים בשנת 2013. במחקרים אלו אין עדיין פילוח של המחסור הצפוי על פי מקצועות 

הלימוד והאזורים הגאוגרפיים. 

במחקר אחר בנושא התברר ששיעור המורים המוסמכים בישראל עלה במהלך שני העשורים האחרונים, אך 
נותרה בעיה של התאמה בין המקצוע הנרכש לבין המקצוע שהמורה מלמד בפועל )בלס ואחרים, 2008(. 

2  פרוטוקול ישיבה מס' 524 של ועדת החינוך, התרבות והספורט, הכנסת השבע־עשרה )27.8.2008(. ישיבה מס' 374 של ועדת החינוך, 

בחודשים  שנערכו  נוספות  ישיבות  שלוש  כללי.  באופן  במורים  במחסור  עסקה   ,)19.2.2008( השש־עשרה  הכנסת  והספורט,  התרבות 
פברואר־מרץ 2008 הוקדשו למחסור במורים למתמטיקה. כמו כן הכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שתי סקירות בנושא עבור חברי 

הכנסת.
3  "למשרד החינוך אין מאגר מסודר ומעודכן של נתונים על צורכי כוח האדם של מערכת ההוראה, ולכן לא ידוע כמה מורים חדשים 

יש צורך להכשיר בכל אחד ממקצועות הלימוד. לפיכך גם לא ניתן לדעת מה מספר התלמידים שיש לקלוט במוסדות להכשרת מורים 
ובאוניברסיטאות, ומכסות התלמידים שהמשרד מתקצב אינן נקבעות על פי נתונים המבוססים על צורכי מערכת החינוך. המשרד הזמין 
תמהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תחזית בעניינים אלה, אולם התחזי מתבססת על נתונים שמסר המשרד, שאין בהם פירוט של מק־
צועות ההוראה של המורים. לכן גם כשתושלם ]התחזית[ לא יהיה אפשר לדעת כמה מורים יידרשו בכל מקצוע" )ישראל. מבקר המדינה. 

 .)214 :2004
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מחסור במורים: המקרה של החינוך היהודי בארה"ב

הקהילה היהודית בארה"ב מורכבת מזרמים שונים ומפוזרת מבחינה גאוגרפית. מצב זה משתקף גם במאפיינים 
של החינוך היהודי ביבשת, וקיים מגוון ביזורי של בתי ספר:

בתי ספר יומיים )Day Schools( שהלימודים בהם מתקיימים מדי יום. במסגרת זו לומדים כ־230 אלף תלמידים, 
שונים.  אורתודוקסיים  לזרמים  משתייכים  רבעים  כשלושה  ומהם  יורק  ניו  מדינת  באזור  מרוכזים  מרביתם 
 Supplementary( כ־230 אלף תלמידים נוספים לומדים באלפיים בתי ספר במסגרת של בתי ספר משלימים
בימי ראשון. כשישים  או  ימים בשבוע בשעות אחר הצהריים,  Schools( שבהם הלימודים מתקיימים כמה 
זאת   .)Schick, 2009; Wertheimer, 2008a( הרפורמי  לזרם  משתייכים  זו  במסגרת  מהתלמידים  אחוזים 
המדינה  ברמת  ארגון־על  או  רשות  בהכוונת  ולא  המקומית,  הקהילה  בידי  הוקמו  הספר  בתי  מרבית  ועוד: 
)Wertheimer, 2008b(, ומספר התלמידים בהם קטן )בארבעים אחוזים מכלל בתי הספר לומדים פחות ממאה 
תלמידים(. בגלל הגיוון והיעדר ארגון מערכתי כולל של החינוך היהודי קשה לתאר בצורה מדויקת ומהימנה 
את מצב כוח האדם בחינוך היהודי או להגיע להכללה שלו. תמונה חלקית ניתן לקבל מסקרים שנערכו בכמה 
בתי ספר ובֲחנו סוגיה זו. לדוגמה, בראשית שנות התשעים, נערך בקרב מורים בבתי ספר יהודיים מסוגים שונים 
בשלוש ערים גדולות במזרח ארה"ב )בולטימור, אטלנטה ומילווקי( סקר שבחן את הרקע והניסיון של המורים 
בעבודה בחינוך )Gamoran et al., 1997(. מסקר זה עלה כי 19% עברו הכשרה גם בהוראה וגם בלימודי יהדות. 
35% אחוזים עברו מסלול הכשרה להוראה בלבד, ו־12% למדו רק לימודי יהדות. 34% מכלל המורים לא עברו 
שום הכשרה בלימודי יהדות או בחינוך. יתר על כן, מהסקר עולה כי בבתי הספר המשלימים מצטיירת תמונה 
מטרידה אף יותר: 44 אחוזים מהמורים חסרי כל הכשרה מסודרת בהוראה או ביהדות. המסגרת המוצעת של 
התפתחות מקצועית במהלך העבודה אין בה כדי להשלים את החסר הזה )מורים דיווחו שבשנתיים שקדמו 
לסקר, הם השתתפו בממוצע רק בארבע סדנאות שעסקו בתחומים הנוגעים להוראה בחינוך היהודי(. כעשור 
 Stodolsky( לאחר מכן עלו ממצאים דומים בסקר שנערך בקרב מורים בבתי ספר יהודיים באזור סן פרנסיסקו
Dorph, 2007 &(. בסקר התברר כי למחצית מהמורים בבתי הספר היומיים יש תואר ראשון בלימודי יהדות 
או בחינוך. בבתי הספר המשלימים, פחות משליש מהמורים עברו הכשרה מקצועית בלימודי יהדות או בחינוך. 
מחקר שנערך לאחרונה ובחן את היקף המסגרת של ההתפתחות המקצועית של מורים בחינוך היהודי, הגיע 

.)Stodolsky et al., 2008( למסקנות דומות

מובן כי סקרים אלו אינם מסרטטים תמונה מלאה של המחסור במורים בחינוך היהודי בארה"ב, על חלקיו 
השונים, היקפו המלא ומאפייניו. למעשה לא מצאנו מידע מקיף ונתונים מדויקים על המחסור במורים בחינוך 
היהודי בארה"ב, כפי שלא מצאנו כאלה על מערכת החינוך הישראלית. לפיכך אין באפשרותנו לקבוע בצורה 

מבוססת אם מחסור כזה אמנם קיים ואם כן, מהם מאפייניו.
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דרכים להתמודדות עם מצב של מחסור במורים

הנוכחית  הפעילות  של  המצומצמת  שהמסגרת  למסקנה  המומחים  צוות  הגיע  דרכו  בראשית  כבר  כאמור, 
אינה מאפשרת התייחסות ובחינה של הסוגיה על כל היקפה ומורכבותה. לפיכך הוחלט מראש - בהתייעצות 
דרכים  בבחינה של שלוש  - להתמקד  החינוך  ובתיאום עם משרד  מנדל  קרן  המייעצת מטעם  הוועדה  עם 
שעשויות להקל על התמודדות עם מצב של מחסור במורים: )א( מסלולים חלופיים לכניסה למקצוע ההוראה, 
בכלל זה בדיקת ממצאים התומכים בהשערה שמסלולים כאלה עשויים למשוך למקצוע כוח אדם איכותי 
)ג( שילוב של טכנולוגיות הוראה  )ב( שיפור האטרקטיביות של מקצוע ההוראה.  ולהביא לשיפור הישגים. 
מרחוק בהוראת תלמידים ובהכשרת מורים, שילוב שבתנאים מסוימים עשוי להנגיש למידה באיכות גבוהה 
גם ללומדים -  מורים ותלמידים - שמורה מתאים אינו זמין להם בסביבתם המיידית. מובן כי ישנן דרכים 
הקיים  האדם  כוח  איכות  עם  התמודדות  למשל  במורים,  מחסור  של  מצב  עם  להתמודד  נוספות  חשובות 

באמצעות שיפור תהליך ההכשרה או ההתפתחות המקצועית. 

הדיון בכל אחת משלוש דרכי ההתמודדות יכלול: )א( סקירת ידע מדעי על יתרונותיהן וחסרונותיהן כפי שעלו 
השימוש שמערכת  של  וההיקף  האופן  )ב(  הלימודי  במפגש  ומהדיונים  המומחים  צוות  מהסקירות שהזמין 
החינוך הישראלית )מערכת פורמלית ומסודרת( והחינוך היהודי בארה"ב )מערכת מבוזרת ובלתי פורמלית( 

עושים בדרכים אלו כאמצעי להתמודדות עם מצב של מחסור במורים. 

מסלולים חלופיים לכניסה למקצוע ההוראה 

יש הטוענים כי המחסור במורים הוא תוצאה של ירידה במספר הפונים למסלול הוראה בשל היעדר מסלול 
הכשרה התואם את הרקע של המועמד )Finn, 2002; Hess, 2001(. על יסוד תפיסה זו של הבעיה התגבש 
גיוון של מסלולי כניסה למקצוע, תגדיל את מספר  הרעיון שהגדלת הנגישות למקצוע ההוראה, באמצעות 
 U.S. Department of Education, 2002; Wilson, Floden & Ferrini־Mundy,( הוראה.  למסלול  הפונים 
בארה"ב  הוביל  זה  מחשבה  הלך   .)2001; Finn & Madigan, 2001; McKibbin, 1998; Jianping, 1999
 Teach for America בהם  החלופיים,  מהמסלולים  חלק  שונים.  חלופיים  מסלולים  של  להקמה  ובבריטניה 
New York City Teaching Fellows Program ,(TFA) ו־Teach First, פונים לצעירים שסיימו תואר ראשון 
ועבודה  בקיץ,  אחדים  שבועות  של  השתלמות  הכולל  להוראה,  הכשרה  מסלול  להם  ומציעים  בהצטיינות 
כמורים עם תחילת שנת הלימודים תוך כדי ליווי והדרכה מקצועית במשך השנים הראשונות לעבודה. עם 
זאת ראוי לציין שמחקרים שנעשו בעיקר בארה"ב מגלים שהמסלולים המקוצרים מהווים רק חלק קטן מכלל 
המסלולים החלופיים להוראה; רוב המסלולים מיועדים לאנשים הפונים לקריירה שנייה, לכאלה שיש להם 
ניסיון בהוראה בלתי פורמלית אך אין להם תעודת הוראה רשמית ולעוד אחרים. בשל המגמה להגדיל את 
מסלולי הכניסה למקצוע ההוראה ולגוונם, החלו בשנים האחרונות חוקרים למיין ולהשוות בין היבטים שונים 
 Constantine et al. 2009; Darling-Hammond et al., 2005; Grossman & Loeb,( של מסלולי ההכשרה 

2008( ולא להסתפק בחלוקה הדיכוטומית של מסלולים רגילים ומסלולים אלטרנטיביים. 

אולם אנו מצאנו כי מרבית המחקרים שנערכו בארה"ב וערכו השוואה בין מסלולי ההכשרה השונים מתמקדים 
בהשוואה בין המסלולים המקוצרים )ובעיקר ה־TFA( לבין המסלולים המקובלים שמציעות האוניברסיטאות 
)Wilson, 2009(. מֵספר שראה אור לאחרונה ומסכם את הידע המדעי הנוכחי בסוגיית המסלולים החלופיים 
עולות כמה מסקנות מעניינות )Grossman & Loeb, 2008(. במחקר התברר שעל פי כמה קריטריונים, מורים 
מה־TFA אינם נופלים באיכותם מהמורים בוגרי המסלולים המסורתיים: התברר כי אין שונות משמעותית בין 
הישגי תלמידים בשכבה הצעירה שלמדו אצל מורים שעברו הכשרה חלופית ובין אלה של תלמידים שלמדו 
ממורים בוגרי מסלולים מסורתיים. במבחנים זהים שנערכו לשתי הקבוצות במתמטיקה ובהבנת הנקרא לא 
 Glazerman,  Mayer & Decker, 2006; Kane, Rockoff & Staiger,( התגלו פערים משמעותיים בציונים 
לדרג את איכות  גם בסקר שבו התבקשו מנהלי בתי הספר   .)2008; Raymond, Fletcher& Luque, 2001
המורים שלהם לא התגלה פער משמעותי בין קבוצת המורים שעברו הכשרה רגילה לבין כאלה שעברו הכשרה 
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חלופית, והתברר כי לאחר שקלול סטטיסטי, אין בין שתי קבוצות המורים הבדל משמעותי באחוזי הנשירה 
)Grisson, 2008(. זאת ועוד: מחקר שנערך במערכת החינוך בניו יורק מראה שהמסלולים החלופיים תרמו 
לצמצום הפער במאפייני המורים בין בתי הספר )Boyd et al., 2008(. לעומת זאת, מחקרים שבחנו תכניות 
של "קריירה שנייה" גילו שמרבית המשתתפים לא הגיעו ממקצועות בעלי סטטוס גבוה כמו משפטים או היי־

 .)Hammerness & Reininger, 2008( טק

Darling-Hammond, 1992; Darling-( עם זאת, קיימת במחקר ביקורת כלפי חלק מהמסלולים החלופיים
למועמדים  המיועדות  מקוצרות  הכשרה  תכניות  כלפי  מופנית  הביקורת  עיקר   .)Hammond et al. 2009
Darling-( בעלי רקע אקדמי מצטיין. הטענה היא שלא ניתן להכשיר תוך מספר שבועות את המורה הרצוי
Hammond, 2003(. זאת ועוד, יש הטוענים כי מיסוד המסלולים החלופיים עלול לפגוע בטווח הארוך בדימוי 
המקצועי של הפרופסיה. לדעתם, אם תינתן גושפנקה לתפיסה שאפשר להתחיל לעבוד בהוראה לאחר הכשרה 
קצרה ולרכוש את שאר המיומנויות תוך כדי העבודה, עשוי הדבר לדרדר עוד את הדימוי המקצועי של מקצוע 

ההוראה, ובכך תקטן נכונות מועמדים איכותיים לפנות למסלול של הוראה )אריאב, 2008(. 

מסלולים חלופיים: המקרה הישראלי

בישראל השימוש במסלולים חלופיים לכניסה למקצוע ההוראה אינו חדש, ולמעשה נעשה בו שימוש מאז 
הקמת המדינה, בכל פעם שנוצר מצב של מחסור במורים. בשנות החמישים המוקדמות למשל, בעקבות גלי 
רבים.  חדשים  עולים  שוכנו  שבהם  הפריפריה  באזורי  במיוחד  במורים,  גדול  מחסור  נוצר  הגדולים,  העלייה 
כגון מורות־חיילות  ומקוצרת של אנשי הוראה  ההתמודדות עם הבעיה הייתה באמצעות הכשרה חלופית 
או מורים שהוכשרו בקורסי ערב, קורסים מקוצרים ואולפנים )פלד, 1999(. לאחר כעשור שבמהלכו הוכשרה 
החלופיים  המסלולים  ניכרת  במידה  צומצמו  הביקוש,  על  שענתה  מורים  של  מספקת  כמות  רגיל  במסלול 

להוראה. 

לפני כשלוש שנים, אישרה המועצה להשכלה גבוהה את מתווה ועדת אריאב, שנועד לעודד את הגיוון במסלולי 
כניסה להוראה מצד אחד ולקבוע את ליבת הלימודים המשותפת לכל מסלול הכשרת מורים מצד שני )דו"ח 
הוועדה לקידום מערכת ההכשרה להוראה, 2006(.4 כתוצאה מכך קיימים למעשה כבר כיום מסלולים שונים 
נבחרות או למקצועות ספציפיים.  ובהם מתווים שעוצבו במיוחד לאוכלוסיות  ובמכללות,  באוניברסיטאות 
מסלולים  כמה  הלימודי  במפגש  תיאר  גרינפלד  נח  תלמידים.5  כ־1050   2009 בשנת  למדו  אלה  במסלולים 

חלופיים שהוקמו בעידוד משרד החינוך:

"מצוינים להוראה" - תכנית לימודים מלאה אך קצרה יותר מהמקובל במכללות להוראה )שלוש שנים במקום 
לימוד  משכר  מלא  לפטור  זכאים  לתכנית  המתקבלים  ייחודיים.  קורסים  בתוספת  הוראה  לתעודת  ארבע( 
תמורת התחייבות לשלוש שנות עבודה אחרי הלימודים. קיימת גם אפשרות למלגת מחייה למשך תקופת 
הלימודים. תנאי הקבלה למסלול "מצוינים להוראה" גבוהים יותר מאלה של מסלול הכשרה רגיל להוראה. על 

פי נתוני משרד החינוך, מספר התלמידים במחזור עומד על כ־350 )קלויר ואחרים, 2009: 30(. 

הוראה  לפרחי  ומיועדת  דמוקרטי  לחינוך  והמכון  החינוך  משרד  ידי  על  שפותחה  תכנית   - חינוכי"  "חלוץ 
בשנה השלישית או הרביעית ללימודיהם או לבוגרי תואר ראשון.6 תכנית זו נמשכת חמש שנים, ובמסגרתה 
משלימים  התלמידים )הזקוקים לכך( את הלימודים לתואר הראשון, ועוברים ללימודים לתואר שני ולקורס 
התכנית.  לתלמידי  המיועדות  מרוכזות  השתלמויות  עוברים  התלמידים  הרגילה,  להכשרה  בנוסף  מנהלים. 
במהלך שנות הלימודים לתואר הראשון והשני, התלמידים מלמדים בהיקף של חצי משרה לפחות בבתי ספר 
לכל תקופת הלימודים. מתן  זכאים למלגה  מוגדרים מראש, הממוקמים באזורים חלשים. תלמידי התכנית 
לאחר  למנהלים  להפוך  מיועדים  במסגרת התכנית, מלמדת שבוגרי התכנית  ניהול  קורס  ללמוד  האפשרות 

מספר שנים. 

http://www.che.org.il/template/default.aspx?PageId=206  4

www.pmo.gov.il/files/plans2010/edu.ppt  5. "משרד החינוך: עיקרי תכנית העבודה 2010". 

/http://www.democratic.co.il/HALUTZ  6

http://www.pmo.gov.il/files/plans2010/edu.ppt
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תכניות להסבת אקדמאיים -  כבר שנים רבות קיים מגוון של מסלולים להסבת אקדמאים בכל המוסדות 
להכשרת מורים. לא מצאנו נתונים מדויקים על מספר הלומדים במסלולים אלו, וגם לא נתוני מעקב אחר המשך 
עבודתם במערכת החינוך. לאחרונה, על מנת להגדיל את מספר המורים במקצועות המדעים, המתמטיקה 
והוראת השפה האנגלית, השיק משרד החינוך מסלול חדש להסבת אקדמאים למקצוע ההוראה, מסלול המקנה 
מלגות שכר לימוד ומענקים.7 ההכשרה בתכנית זו נמשכת כשנה וכוללת לימודים תאורטיים בתחום הפדגוגיה 
וההתנסות המעשית בכיתה. לאחר סיום שלב זה מתחילים המורים לעבוד בבתי הספר בליווי מורים־חונכים. 
תנאי  מקצועיות.  והשתלמויות  הכשרה  בסדנאות  גם  להשתתף  המורים  נדרשים  הראשונה  עבודתם  בשנת 
הקבלה לתכנית הוא תואר ראשון במקצוע רלוונטי וניסיון תעסוקתי של חמש מתוך שבע השנים האחרונות. 
המשתתפים בתכנית זכאים לפטור משכר הלימוד וכן למענק תמורת ההתחייבות ללמד במשך שלוש שנים 
והרביעית  השלישית  בשנה  שני  לתואר  לימודים  עבור  מלגה  לקבל  יכולים  הם  לחילופין  החינוך.  במערכת 

מתחילת ההכשרה, אך במקרה זה עליהם להתחייב לעבודה בהוראה במשך חמש שנים. 

במקביל למאמץ לעודד יותר פונים חדשים להוראה במערכת החינוך בכלל, המשרד פועל לצמצום המחסור 
במורים שקיים בבתי הספר בפריפריה. בין התכניות הפועלות בקו זה נמצא "פרויקט עתידים לחינוך". זהו 
מ"פרויקט  חלק  והוא  האנגלית,  או  המדעים  המתמטיקה,  הוראת  של  בתחום  אקדמיים  ללימודים  מסלול 
הוראה  ותעודת  ראשון  לתואר  לימודים  לסיים  מאפשר  זה  מסלול  צה"ל.  עם  בשיתוף  המתבצע  עתידים" 
בשלוש שנים בלבד, אך הוא כרוך בהתחייבות לשרת שש שנים כמורה־קצין בבתי הספר באזורי הפריפריה. 
המסלול פונה לבוגרי תיכון מעיירות הפיתוח ויישובי הפריפריה. סטודנטים בתכנית זו זכאים למלגת מחיה 
לתקופת הלימודים. בשנת 2008 סיימו את המסלול ארבעה־עשר מורים, ובסך הכל מדובר עד היום בשלושים 

ושלושה מורים שעובדים במערכת החינוך.8 

ראוי לציין כי למרות המדיניות המוצהרת לגוון את מסלולי הכניסה למקצוע ההוראה, לא ידוע לנו על ניסיון 
אחוז  בפועל,  בהוראה  המשתלבים  אחוז  ההכשרה,  מסלול  את  המסיימים  אחוז  על  נתונים  לאסוף  שיטתי 
הנשירה וסך העלות של הכשרת המורים. נתונים כאלה היו מאפשרים לעמוד על מידת ההצלחה של כל מסלול 
בהגשמת המטרות שהוגדרו )הכשרת מורים למקצוע המדעים, הוראה בפריפריה ועוד(. כמו כן, לא ידוע על 
ועוקב אחרי מידת ההצלחה, האפקטיביות או התועלת שלהם.  מחקר מלווה המשווה בין שלל המסלולים 
מחקר משווה כזה היה בוחן את הישגי התלמידים על פי התפלגות מוריהם בין התכניות השונות, היה בוחן את 
העלויות של מסלולי ההכשרה השונים ואת מידת ההצלחה שנחל כל מסלול בשילוב בוגריו במקצוע הנרכש, 

ואף היה יכול לתרום לצמצום אחוזי הנשירה של הבוגרים מן העבודה בפועל בהוראה. 

מסלולים חלופיים: המקרה של החינוך היהודי בארה"ב

מעצם אופיו הביזורי של החינוך היהודי בארה"ב והיעדר רשת או מערכת מסודרת המפקחת ומסדירה את 
הכשרת כוח האדם, אי אפשר להצביע על דגם "רגיל" להכשרת מורים שם. המורים המלמדים בבתי הספר 
לימודי יהדות הם בעלי תואר בחינוך או בעלי תואר בלימודי יהדות, אך רק מיעוטם עברו הכשרה הן בחינוך 
בבתי  למורים  מסודר  הכשרה  מסלול  לגבש  אקדמיים  מרכזים  כמה  מנסים  האחרונות  בשנים  ביהדות.  והן 
 Mandel Center for Studies in( יהודי  לחינוך  מנדל  במכון  האחרונות  בשנים  למשל  כך  היהודיים.  הספר 
Jewish Educations( באוניברסיטת ברנדייס מופעלת תכנית "דלת" )DeLet/MAT(,שנועדה להכשיר מורים 
להכשרת  מסלול  עשורים  שני  זה  פועל   )Yeshiva University( יוניברסיטי  בישיבה  היהודיים.  הספר  בבתי 
מורים בחינוך היהודי )Azrieli Graduate School of Jewish Education and Administration(. באוניברסיטת 
)Gratz College( יש מסלול דומה להכשרת מורים. מסלולים  )Mc’Gill University( ובמכללת גרץ  מק'גיל 
אלו פונים רק לתלמידים שכבר סיימו תואר ראשון. באוניברסיטת מיאמי )University of Miami( נחנך בשנת 

2009 מסלול להוראה בחינוך היהודי המיועד לתלמידי תואר ראשון.

אך גם כאן, כנראה בגלל היעדר גוף מרכזי העוקב אחרי החינוך היהודי בארה"ב, לא מצאנו נתונים על מספר 
בוגרי המסלולים השונים מדי שנה ולא נתוני מעקב אחר השתלבותם בהוראה בבתי הספר השונים. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/academic/  7

http://www.atidim.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/horaaperes(1).pdf  8
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שיפור כוח המשיכה של מקצוע ההוראה

דרך נוספת להתמודד עם מצב של מחסור במורים היא גיבוש מדיניות כוללת להעלאת האטרקטיביות של 
המקצוע, בהנחה שהדבר יביא לעלייה כמותית ואיכותית במספר הפונים לקריירה של הוראה ולירידה באחוז 

הנשירה של העוסקים במקצוע.  

ידוע כי מידת האטרקטיביות של מקצוע ההוראה אינה תלויה בגורם אחד בלבד. לכן, שיפור כוח המשיכה 
ישראל  במדינת  גורמים.  לכמה  התייחסות  הכוללת  רחבה  תכנית  וליישם  לגבש  ביכולת  תלוי  המקצוע  של 
ברפורמת  שמשתקף  )כפי  המורים  של  הכספי  התגמול  שיפור  להיות  צריך  בתכנית  חשוב  שמרכיב  מוסכם 
"אופק חדש"(, אך יש צורך להתייחס לגורמים נוספים כגון תנאי עבודה פיזיים ומקצועיים, תמיכה בשנים 

הראשונות לעבודה, חיזוק מעמדו המקצועי של המורה וכדומה. 

מהסקירה של בלס עולה כי את התגמול החומרי של המורה אפשר לשפר על פי אמות מידה שונות: 

מאפייני מורים. ניתן להעלות את שכר המורים באופן שווה או באופן דיפרנציאלי על בסיס קריטריונים   )1(
יותר מאשר את  גדולה  במידה  להעלות את שכר המורים המתחילים  והשכלה. אפשר למשל  ותק  של 
ולהגדיל את  לעבודה  בשנים הראשונות  הנשירה  לצמצם את אחוז  כדי  וזאת  הוותיקים,  המורים  שכר 
האטרקטיביות של המקצוע בעיני צעירים בעלי פוטנציאל גבוה. לחילופין ניתן לבנות סולם שכר שיכלול 
פער גדול בשכר לטובת המורים הוותיקים, וזאת על מנת לעודד את המורים החדשים להתמיד בעבודתם 

במערכת החינוך, ולהשאיר במערכת את המורים המנוסים )בלס, 2009: 6(.  

צורכי המערכת. ניתן להעלות את שכר המורים בהתאם לצורכי מערכת החינוך. אפשרות אחת היא מתן   )2(
מענקים או תוספות שכר התלויים במאפייני בית הספר שבו מלמד המורה. תוספת משמעותית תינתן 
למשל למורה המלמד בבית ספר הממוקם בפריפריה, או בכיתה שבה אחוז ניכר של התלמידים זקוקים 
לטיפול פרטני, או בבתי ספר שבהם יש יותר בעיות משמעת או הישגים נמוכים. מובן שמדיניות כזאת 
תהיה יעילה יותר בהתמודדות עם בעיה של מחסור במורים באזור גאוגרפי מסוים או בבתי ספר חלשים 
)בלס, 2009: 10-9(. אפשרות דומה היא להעניק הטבות משמעותיות למורים במקצועות בהם המחסור 

הוא החריף ביותר.

תפוקות ותוצאות. אפשרות שלישית היא להעניק את ההטבות הכספיות למורים מצטיינים. בשיטה זו   )3(
האתגר העיקרי יהיה אופן הגדרת הכללים להצטיינות. האם זו תיקבע על סמך מבחנים אחידים שייערכו 
למורים, על סמך החלטה ברמת מנהל בית הספר, על בסיס הישגי התלמידים במבחנים ארציים או על 

שילוב מוסכם ביניהם? 

תנאי העבודה - מחקרים שבחנו את הסיבות לנשירת מורים מהמערכת, מגלים שתנאי עבודה קשים מהווים 
 Ingersoll, 2001;( את אחד הגורמים העיקריים לאחוז הנשירה הגבוה של מורים בשנות העבודה הראשונות
 Moore et al.,( אפשר להצביע על שתי קבוצות של גורמים המעצבים את תנאי העבודה של המורה .)2002

:)2005; Ch. 5

תנאים פיזיים )ִמתקנים וציוד( - התנאים הפיזיים בבתי הספר, משפיעים על שביעות הרצון של המורים  )א( 
מהעבודה וכפועל יוצא, על נכונותם להמשיך בעבודה. היעדר פינת עבודה לשיחה עם תלמידים, ספרייה, 
ציוד מעבדה או שירותים מינהליים תקינים עלול לעורר מורת רוח בקרב המורים ולהשפיע על החלטת 
מורים להפסיק לעבוד במערכת החינוך מפני שאין להם התנאים להצליח בעבודתם כפי שהם עצמם היו 

  .)Buckley et al., 2004; Schneider, 2003(  רוצים ויכולים

תפקידי ההוראה המוטלים על המורה - סקרים שנערכו מגלים שבשטח, מסיבות שונות, יש חוסר התאמה  )ב(  
 Ingersoll,( בפועל  עליו  המוטלות  המשימות  לבין  ללמד  הוכשר  שהמורה  והמקצוע  הגיל  קבוצת  בין 
2002(. במקרים אחרים נדרש המורה לחלק את זמנו בין מספר רב של כיתות או בתי ספר. גם מצב כזה 
והחינוכיות,  וביכולתיו הפדגוגיות  מעמיק את תחושת חוסר הביטחון של המורה החדש במיומנויותיו 

ועלול בסופו של דבר להוביל להחלטה להפסיק לעבוד כמורה.  
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לפיכך, קליטה טובה יותר של מורים חדשים במערכת, הקטנת מספר התלמידים בכיתה או מספר הכיתות 
שמורה מלמד בו־זמנית, הקפדה על מדיניות שמורה ילמד שיעורים במקצועות שאותם הוא הוכשר ללמד, 
שיפור האקלים והתנאים בבית הספר - כל אלה עשויים לשפר את הנכונות של צעירים לפנות למסלול של 

הוראה ולהקטין את שיעורי הנשירה של מורים חדשים. 

כחלק מהפעילות הוזמנה סקירה מדעית, שנועדה לתאר מדיניות שגובשה כדי לשפר את כושר המשיכה של 
מקצוע ההוראה. הסקירה שהוזמנה עסקה בתיאור הרפורמה שנערכה במערכת החינוך הבריטית מאז אמצע 
שנות התשעים של המאה הקודמת )בלס, 2009(. מהסקירה התברר שרפורמה זו באה מתוך רצון לשפר את 
כושר המשיכה של מקצוע ההוראה ואת מעמדו באמצעות טיפול מערכתי במספר רב של מרכיבים. ראשית, 
שכר המורים עלה באופן משמעותי. אך השיפור בשכר לא היה גורף וכולל, אלא התמקד בהעלאה משמעותית 
של   בשכרם  ל־7%  בהשוואה  ב־24%   2006-1996 בשנים  עלה  ששכרם  המתחילים,  המורים  שכר  של  יותר 
המורים הוותיקים. בנוסף לכך ניתנו מענקים למורים המלמדים בבתי ספר "קשים" להוראה, וניתנה תוספת 
שכר למורים המלמדים מקצועות מיוחדים. שנית, סקרים שנערכו העלו כי קיים מאגר גדול של מורים שעברו 
את כל מסלול ההכשרה אך פרשו בשלב מוקדם. לחברי קבוצה זו הוצעו מענקים מיוחדים על מנת לעודד 
אותם לשוב וללמד במערכת החינוך. אף על פי כן ראוי לציין שלמרות השיפור המשמעותי בשכר המורים 
המתחילים ובשכרם של המורים במקצועות נדרשים כגון מתמטיקה ומדעים, במקצועות האלה נותר עדיין 
פער משמעותי בין שכר המורה לבין השכר הממוצע של בוגר אוניברסיטה העובד בתחומים אלה במקצוע 

שאינו הוראה.

בצד השיפור בתגמול הכספי כללה הרפורמה גם שיפור בתנאי העבודה: הפחתה בשעות הוראה פרונטליות 
והכרה בשעות הכנת השיעורים כשעות עבודה, הגדרות ברורות ומפורטות של מטלות  המורים וזכויותיהם, 
סולם התפקידים, המטלות והדרישות במעבר משלב לשלב. כן הועבר חלק מן העבודה המנהלתית מן המורים 
לעוזרי הוראה, ופותחו מסלולי קידום חדשים. מובן ששאלת המפתח היא אם מכלול הצעדים האלו הועיל 
בסופו של דבר. על אף הקושי לתת תשובה מבוססת מבחינה מדעית לשאלה זו, יש אינדיקטורים המלמדים 
שהצעדים הללו הביאו ככל הנראה לשיפור במצב: חלה ירידה משמעותית באחוז הנשירה של מורים, ובשנת 
2009 גדל מספר הפונים למסלול הכשרה להוראה ב־26% בהשוואה לשנה הקודמת. יתר על כן, התברר שחלה 
עלייה משמעותית יותר במספר הפונים למסלול הוראה במקצועות שבהם המחסור במורים עמוק יותר. יחד 
עם זאת, יש להסתייג ולזכור שייתכן והמיתון העולמי השפיע על המצב, ולכן ראוי לבחון בעתיד את הנתונים 

בפרספקטיבה היסטורית רחבה יותר. 

מעבר לרעיונות אלו, המּוּכרים בספרות המקצועית, הוקדש במפגש הלימודי מושב לסוגיה זו והמשתתפים בו 
התבקשו להציע רעיונות בלתי שגרתיים שעשויים להעלות את  האטרקטיביות של מקצוע ההוראה. במהלך 

ההרצאות והדיון שהתפתח, עלו כמה כיווני חשיבה בנושא:

היעדר  היא  ההוראה  מקצוע  של  הנמוכה  לאטרקטיביות  הסיבות  אחת   - המקצועיים  האתגרים  גיוון 
אתגר  ונטול  כשוחק  המקצוע  את  רבים  רואים  זו  מסיבה  בכתה.  הוראה  רובה  שרוב  המורה,  בעבודת  גיוון 
מחקר  גם  משולב  שם  גבוהה,  להשכלה  במוסד  הוראה  כגון  אחרים  למקצועות  בהשוואה  אינטלקטואלי 
בעבודת ההוראה. במפגש הלימודי העלה אורן שריקי הצעה לאפשר למורים שמעוניינים בכך לעסוק במחקר 
כחלק מתפקידם המקצועי, וכך לשפר את האטרקטיביות של עבודתם בהוראה. בדרך זו יוכל המורה ללמוד 
מניסיונו העצמי בצורה טובה יותר, ויוכל לשפר בעצמו את יכולת ההוראה שלו. יתר על כן, המגע היום־יומי 
עם התלמידים, צוות בית הספר והמערכת כולה, עשוי להקנות למורים־חוקרים יתרון יחסי על פני חוקרים 
ישירות  ועשוי להניב מחקרים שיתרמו  מהאקדמיה שאינם בקיאים בהתנהלות בפועל של מערכת החינוך, 
למערכת החינוך. במילים אחרות, ההיכרות האינטימית עם המערכת יכולה לאפשר למורים־חוקרים לערוך 
מחקרים מדעיים בשיתוף עם התלמידים, ומחקרים אלה עשויים בסופו של דבר לא רק לגוון ולהעשיר את 

עבודת המורה אלא אף לתרום לשיפור כלל המערכת.  

חיזוק מעמדה המקצועי של הפרופסיה - דרך אחרת לחזק את כושר המשיכה של מקצוע ההוראה היא חיזוק 
נתפס  צרפת, שבה המורה  הדוגמה של  ֶקלץ את  פייר  הביא  הלימודי  במפגש  מעמדו המקצועי של המורה. 
כסמכות מקצועית ונהנה מזכויות רבות בשל מעמדו הגבוה כעובד מדינה. מעמד זה נובע בין השאר מדרישות 
מסלול ההכשרה, שכוללות א( תואר ראשון, ב( מבחן תחרותי בכתב ובעל פה הבוחן את הידע הדיסציפלינרי 
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בתחום המקצוע, )בפועל, כ־60% מהניגשים למבחן עוברים אותו בהצלחה, אף כי יש שונּות בין מקצועות 
לימוד וחטיבות לימודים או גיל( ג( שנת התמחות בשכר, שבסופה נבחן המועמד על ידי וועדת שופטים )ליבמן, 
2008(. לדברי פייר קלץ, המערכת מניחה כי פרח הוראה שעמד בכל הדרישות המחמירות האלה הוא עכשיו 
מורה בעל כלים ויכולות להתמודד באופן הטוב ביותר עם המתרחש בשטח, ולפיכך המערכת מאפשרת לו 

חופש רב בבחירת התמהיל של תכנית הלימודים, אופן ההוראה והדרך הפדגוגית שיעדיף בעבודתו בכיתה.

 The System כיוון חשיבה אחר בנושא הוצג על ידי ג'וש גלייזר, שהתבסס על התזה המרכזית המופיעה בספר
Abbott, 1988( of Professions(. ג'וש גלייזר גורס שכוח המשיכה של מקצוע ההוראה תלוי במידת האמונה 
של הציבור בכך שהמורה הממוצע אכן יכול להשפיע על דמותם של בוגרי מערכת החינוך. מכיוון שבציבור 
רווחת התחושה שמערכת החינוך אינה עומדת ברף הציפיות, המורה אינו מצטייר כדמות מקצועית בעלת 
אכן  שהיא  הציבור  ישתכנע  התוצאה"  ב"מבחן  תעמוד  החינוך  כשמערכת  רק  חינוכיות.  ויכולות  כישורים 

מצליחה להכשיר מורים המעצבים את דמותו של דור העתיד, ואז גם יגדל כוח המשיכה של המקצוע. 

הייתה  המפגש  להכנת  שקדמו  הדיונים  במהלך  שהתעוררו  השאלות  אחת   - הסוציאלית"  העבודה  "מודל 
מדוע מקצוע כמו עבודה סוציאלית, שתנֵאי השכר בו אינם טובים בהרבה מאלה הנוהגים בתחום ההוראה,  
זוכה לביקוש רב יותר ממקצוע ההוראה. על מנת לשמוע את דעתו של "הצד השני", הוזמן למפגש שמעון 
שפירו מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב שהתבקש להציע הסבר להיווצרות מצב זה. 
וביקוש:  נובע בחלקו מסיטואציה כלכלית פשוטה של היצע  בראשית דבריו, הסביר שמעון שפירו שהמצב 
מכיוון שמספר העובדים הסוציאליים הנדרשים במערכת נמוך במידה רבה ממספר המורים, היצע המקומות 
בבתי הספר לעבודה סוציאלית קטן משמעותית מההיצע במוסדות השונים להכשרת מורים, ולכן בתי הספר 
לעבודה סוציאלית יכולים להרשות לעצמם  לקבוע סף קבלה גבוה יותר. יחד עם זאת הציג שמעון שפירו 
כמה התפתחויות שהגבירו את היוקרה והאטרקטיביות של מקצוע העבודה הסוציאלית: )א( מעמד העובד 
הסוציאלי עוגן בחוק )1996 - חוק העובדים הסוציאליים( והדבר מעניק גושפנקה משפטית למעמדה וסמכותה 
המקצוע  של  אקדמיזציה  )ב(  הציבור.  בקרב  יוקרתה  את  העלה  המקצועי  מעמדה  ביסוס  הפרופסיה.  של 
והפיכתו לתחום מחקרי־מדעי חיזקו את תדמיתו כמקצוע אקדמי לכל דבר. )ג( האוטונומיה המקצועית של 
העובדים הסוציאליים התרחבה כתוצאה מהצטברות סמכויות שמוענקות להם )בחוקי נוער או בסדרי דין(. 
)ד( מונופול על תחומי פעולה ודיפרנציאציה בין תחומים ורמות מקצועיות שונות יצרו תחומים בעלי יוקרה 
גבוהה שמקרינים על המקצוע כולו. )ה( התארגנות האיגוד המקצועי, המלווה בין השאר במאבקים על תנאי 
ן על המדיניות החברתית המצויה והרצויה. לכך יש הקרנה חיובית על דימוי  העבודה, מעוררת דיון ציבורי ֵכּ

המקצוע בעיני הציבור. 

שיפור כוח המשיכה של מקצוע ההוראה: המקרה הישראלי

"מעמד המורה  דברת  ועדת  שמציינת  כפי  אטרקטיבי.  מקצוע  אינו  בישראל  ההוראה  שמקצוע  טענה  יש 
בישראל כיום אינו הולם את הציפיות החברתיות והלאומיות ממערכת החינוך... מורים הבולטים במאמציהם 
ובהישגיהם אינם זוכים להערכה חברתית ראויה שתתבטא גם בשכרם. על אף שורה של יוזמות להעלאת 
מעמד המורה נעשה עד כה מעט מדי, ואשר נעשה נשחק במהרה" )דברת, 2005: 46(. בסקר שנערך עבור 
עמותת "משמר החינוך" בשנת 2005 נמצא אמנם שמקצוע המורה נחשב למקצוע החשוב ביותר אחרי מקצוע 
הרפואה, אך רק מיעוט קטן )13%( של ההורים היו ממליצים מאוד לילדיהם לבחור בו.9 חוסר המשיכה של 
מקצוע ההוראה, לא נעלמה מעיניה של צמרת משרד החינוך, ובשנים האחרונות ננקטו כמה צעדים להתמודד 

עם מגמה זו. 

שנועדו  מרכיבים  של  תמהיל  כוללת  החינוך,  ממערכת  בחלק  ב־2008  החל  שיישומה  חדש"  "אופק  תכנית 
להעלות את כושר המשיכה של המקצוע. ראשית, התכנית מגדירה במדויק את חלוקת השעות שעל המורה 
להקדיש להוראה פרוטנלית, לעבודה פרטנית ולשהייה בבית הספר לצרכים שונים. בתמורה התכנית כוללת 
על  המּוָשתות  נוספות  ומטלות  ותק  השכלה,  על  המתבסס  למפתח  בהתאם  המורים  שכר  של  העלאה 

9  סקר מכון גיאוקרטוגרפיה בהזמנת עמותת משמר החינוך )2005( נערך בקרב כאלף הורים לילדים בכל שלבי החינוך הממלכתי )יהודים 

וערבים( בישראל. מצוטט אצל בלס ורומנוב, 2009. 
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המורה. שנית, התכנית כוללת סולם דרגות, שבו המעבר מדרגה לדרגה מתבסס על שנות ותק אך מותנה גם 
בהשתתפות בתכניות להתפתחות מקצועית. הדוח לשנת 2009 של הממונה על השכר במשרד האוצר מגלה 
שבשנה האחרונה חלה עלייה של שמונה אחוזים בשכר הממוצע של המורים, ככל הנראה כתוצאה מהטמעת 

התכנית בבתי הספר היסודיים )ישראל: משרד האוצר, 2009(. 

משרד  את  והניעו  אדומה  נורה  הדליקו  דרכם  בראשית  מורים  של  הגבוה  הנשירה  שיעור  בדבר  הממצאים 
מורים  של  הנשירה  שיעור  את  להקטין  נועדה  זו  תכנית  בהוראה".  "התמחות  התכנית  את  לגבש  החינוך 
חדשים באמצעות מתן ליווי, תמיכה והדרכה בשנה הראשונה לעבודתם. בשנים האחרונות מחייבים מורים 
בשנתם הראשונה לעבור תהליך של התמחות במסגרת אישית ובמסגרת קבוצתית )סמית ורייכנברג, 2008; 
נאסר־אבו־אלהיג'א ואחרים, 2006(. חובה זו חלה מאז שנת 2000 על בוגרי המכללות ומאז 2003 על בוגרי 
האוניברסיטאות. ההתמחות במסגרת האישית כוללת עבודה עם מורה חונך, שתפקידו לסייע למורה החדש 

להיקלט בבית הספר. 

במקביל מעניק משרד החינוך הטבות כספיות במקצועות שבהם יש מחסור חריף במורים. במסגרת התכנית 
אלפי  עשרות  של  בסכומים  מענקים  מוצעים  למשל  והמדעים  המתמטיקה  להוראת  אקדמאים  להכשרת 
שקלים בתמורה להתחייבות ללמד במשך שלוש שנים בחטיבת הביניים או בתיכון.10 בתכנית "אופק חדש" יש 

התייחסות לכך ששכר מנהלי בתי הספר יושפע ממאפייני התלמידים )"רמת מורכבות"(.11 

למרות כל המאמצים, נראה כי יש קושי להתמודד עם המחסור במורים בבתי הספר בפריפריה. בדוחות מבקר 
המדינה מהשנים 2000 ו־2006, מושמעת ביקורת כלפי הצעדים שנעשו בכדי לעודד מורים איכותיים לעבור 
דירה  בשכר  והשתתפות  שכר  תוספות  המציעה  דיפרנציאלי,  לתגמול  התכנית  זה  בכלל  בפריפריה,  וללמד 
למורים המלמדים ומתגוררים בפריפריה, ואף השתתפות בשכר לימוד, אם ירצו להמשיך בלימודיהם. בדוח 
מ־2006 למשל הודה משרד החינוך שבהטבות הנוכחיות לא היה די לפתור את המחסור במורים באזורים 
מידת  אחר  שיטתי  מעקב  היעדר  על  נסבה  המבקר  בדוחות  העיקרית  הביקורת  אך  מסוימים.12  גאוגרפיים 
 :2009( נוספים לשיפור המצב.13 בלס ואחרים  נוקטים צעדים  ועל כך שאין  ההצלחה של הצעדים שננקטו 
22-20( מצאו שהמורים בבתי ספר בעלי מדד טיפוח נמוך אינם נופלים בהשכלתם האקדמית ממורים בבתי 

ספר בעלי מדד טיפוח גבוה, ומכך הם מסיקים שעיקר הבעיה בפריפריה איננה איכותית אלא כמותית.  

למידה/הוראה מרחוק של תלמידים ומורים14 

מהפכת המידע הביאה לשינוי משמעותי באורח החיים של רבים ברחבי העולם, והנגישות ההולכת וגוברת 
לאינטרנט הביאה בין השאר לעלייה בשימוש בהוראה מרחוק במסגרות החינוך השונות. כך למשל, בסקר 
שנערך בקרב סטודנטים במערכת ההשכלה הגבוהה בארה"ב התברר שאחוז התלמידים שלמדו לפחות קורס 
מעוררת שאלות  זו  מגמה   .)Allen & Seaman, 2008( ב־2007  ל־20%  ב־2002  מ־10%  עלה  מרחוק  אחד 
לגבי האפשרות לרתום את הטכנולוגיה של הוראה מרחוק לסיוע בהתמודדות עם מצב של מחסור במורים, 
למשל: האם אפשר להתגבר באמצעות הוראה מרחוק על מחסור גדול יחסית של מורים במקצועות מסוימים 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/academic/Klaly.htm  10

11  הסכם אופק חדש, סעיף 66. 

12  דוח מבקר המדינה, 2006, דוח שנתי לשנת 2005 56ב. עמ'  39.  

13  מתוך דוח מבקר המדינה לשנת 2006, 56ב, עמ' 42 - הביקורת הקודמת העלתה שבשנים הרבות שהמשרד שילם תמריצים לעובדי 

הוראה, הוא לא ערך מחקר, הערכה או סקר כדי לבדוק את השפעת תכנית התמריצים והסדר החוזים האישיים על משיכת עובדי הוראה 
טובים ליישובים. בידי המשרד לא היו תשובות על שאלות עקרוניות כגון: האם התמריצים עודדו עובדי הוראה טובים לעבור לאזורי 

עדיפות לאומית, ומה היה משקלם של התמריצים בשיקוליהם של עובדי ההוראה בבחירת מקום העבודה?
המעקב העלה שבחודש יוני 2001 החליט המשרד שמחקר בדבר השפעתם של החוזים האישיים על משיכת עובדי הוראה טובים ליישובים 
ייעשה בנפרד מהמחקר על התמריצים. עד סוף נובמבר 2005 לא בחר המשרד מומחים להכנת המחקר בנושא. לעניין התמריצים העלה 
המעקב שבחודש אוגוסט 2001 בחר המשרד בצוות חוקרים )להלן - צוות החוקרים או החוקרים( שנדרש לרכז, לעבד ולנתח את הנתונים 

הקיימים במשרד כדי להסיק מסקנות על השפעת התמריצים.
בפברואר 2002 התברר לחוקרים שביצוע המחקר כרוך בבעיות עקב האיכות הירודה של הנתונים שבידי המשרד. לגף תמריצים לא היה 
מאגר מסודר של נתונים על עובדי הוראה שקיבלו תמריצים, ובידי מינהל תקשוב ומערכות מידע שבמשרד נמצא מאגר מוגבל של נתונים. 
לנוכח הקשיים באיסוף נתונים איכותיים הגיש צוות החוקרים למשרד הצעת מחקר מעודכנת, וביולי 2002 התקשר המשרד בהסכם עם 

החוקרים, ולפיו ייעשה המחקר מאוקטובר 2002 עד ספטמבר 2003, ועלותו תסתכם בכ־157,000 ש"ח.
14  חלק זה מתבסס ברובו על הסקירה של דורי, קברמן והרשקוביץ )2009( שהוזמנה על ידי צוות המומחים ותקציר שלה מופיע כנספח. 
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בפריפריה, ואם כן - כיצד? האם אפשר לשפר את ההכשרה וההתפתחות המקצועית של מורים באמצעות 
הוראה מרחוק, ואם כן - כיצד? בשל קווי הדימיון בין הוראה מרחוק של תלמידים ובין הוראה מרחוק של 

מורים, הדיון יתייחס לשניהם כאחד, תוך הידרשות ספציפית לכל אחד מהם, לפי העניין. 

נקדים ונאמר שבספרות נעשה שימוש במונחים שונים על מנת לתאר תהליך הוראה־למידה שאינו מתרחש 
 distance( הכשרה מרחוק ,)distance education( פנים אל פנים. נוקטים בין השאר את המונחים חינוך מרחוק
וירטואלית  למידה   ,)distance teaching( מרחוק  הוראה   ,)distance learning( מרחוק  למידה   ,)training
מקוונת  ולא  מקוונת  למידה   ,)computer assisted instruction( נתמכת־מחשב  הוראה   ,)virtual learning(
מנת  על   .)2009 ואחרים,  )דורי  ועוד   on-line למידה   ,)synchronous/asynchronous learning networks(
למקד את הדיון בנושא, נשתמש במונח של "למידה/הוראה מרחוק" במובן של למידה/הוראה "]ה[מתרחשת 
כאשר המורה והתלמידים מופרדים על־ידי מרחק פיזי וקיים שימוש בטכנולוגיה לצורך יצירת קשר ביניהם" 

.)Willis, 1994(

היתרונות הטמונים בהוראה מרחוק: הספרות מציינת כמה יתרונות שיש להוראה מרחוק על פני ההוראה 
המסורתית של מורה בכיתה. ראשית, בשל זמינות המידע בלי מגבלות של זמן ומרחק, הוראה מרחוק עשויה 
לאפשר לתלמיד גמישות רבה בתהליך הלמידה. בנוסף לכך, הוראה מרחוק יכולה לשפר את ההתאמה בין תכני 
הלימוד לבין תחומי העניין של התלמיד. כתוצאה מכך עשויה המוטיבציה של התלמיד להתחזק, שכן צורת 
הלמידה הזאת מאפשרת לו חופשיות וגמישות בארגון פעילויות הלימוד שלו, והזדמנות ללמוד בכל מקום 
ואחרים, 2009(. שנית, הוראה מרחוק מאפשרת למוסד החינוכי לקלוט  )דורי  נמצא ללא מגבלה  שבו הוא 
ומגוון  צוות מומחים רחב  ולהעסיק  ידע  לומדים, להציע קשת רחבה של תחומי  גדול של  ומגוון  רב  מספר 
בעלויות נמוכות יחסית )del Valle and Duffy, 2009; Moore & Anderson, 2003(. שלישית, הוראה מרחוק 
נגישות לחומרי למידה איכותיים  ולהבטיח  מאפשרת לקבוע סטנדרטים לתכניות לימודים בפריסה ארצית 

.)Eisenberg, 2003: 49-50( לכלל התלמידים, ללא קשר להשתייכות בית־ספרית או למיקום גאוגראפי

והשפעת  בקשיים,  נתקל  חינוך  במוסדות  מרחוק  למידה  סביבות  ששילוב  מלמד  המחקר  כן,  פי  על  אף 
מוגבלת  היא  השונים  במוסדות  והלמידה  ההוראה  תרבות  על  מרחוק  ההוראה  של  השונות  הטכנולוגיות 
)Lawless and Kulikowich, 1996;  Cuban, Kirkpatrick & Peck, 2001; Bonk, Wisher & Lee, 2003(. על 
פי מחקרים שבחנו סוגיה זו,  ההשפעה המעטה של הוראה מרחוק נובעת בעיקר מהיעדר הטמעה מלאה של 
משמעות ההוראה מרחוק. כך לדוגמה, מאחד המחקרים עלה כי המורים והלומדים לא רכשו את המיומנויות 
הקוגניטיביות הנחוצות לשימוש יעיל בטכנולוגיות מקוונות, ֶחסר שהוביל לשימוש שגוי בטכנולוגיות לצורך 
נתפסות  מקוונות  אקדמיות  למידה  שסביבות  כך  על  הצביע  אחר  מחקר   .)Eshet, 2004( ולמידה  הוראה 
כמשלימות לקורסים מבוססי־הרצאות, ולכן הגישות הפדגוגיות מותאמות לתהליכי הוראה ולמידה שבהם 
 Andrews & Haythornthwaite,( למידה מרחוק  ולא לתהליך של  באותו מקום,  נמצאים  והתלמיד  המורה 
זה מצמצם משמעותית את המגע  היות שכלי  קיימת רתיעה משימוש בהוראה מרחוק,  ועוד:  זאת   .)2007
האישי בין המורה לתלמיד. באחד המחקרים בנושא דיווחו סטודנטים שלקחו חלק בשיעור שניתן מרחוק 
וניתוק חברתי בשל היעדר החיזוקים הפיזיים הקיימים בסביבות למידה פנים אל  על תחושות של בדידות 
יש   .)Bates & Khasawneh, 2007( הלימודיים  הישגיהם  על  שלילית  הייתה השפעה  אלו  לתחושות  פנים. 
לציין שבשנים האחרונות מתפתחות טכנולוגיות המאפשרות ומעודדות חיזוק של המרכיבים התקשורתיים 
)בין־אישיים ותוך־קבוצתיים( בתהליכי ההוראה מרחוק. אפשרויות אלה הן חדשות, ולא מצאנו מחקר הנוגע 

לתועלת הגלומה בהן.

יש  בלבד, אלא  בהוראה מרחוק  על שימוש  להתבסס  אלו מחזקות את הטענה במחקר שאין  התפתחויות 
למצוא תמהיל המשלב הוראה פנים אל פנים ושימוש בטכנולוגיות מקוונות. כלומר, הכלי של הוראה מרחוק 
 Garrison & Kanuka, 2004;( צריך להיות מרכיב משלים של הלמידה המסורתית המתבצעת פנים אל פנים
שלא  מציינים  החוקרים  אולם   .)Osguthrope & Graham, 2003; Rovai & Jordan, 2004; Singh, 2003
נמצאה "הנוסחה המושלמת" לשילוב רכיבי הלמידה, ולכן הם מדגישים את האתגרים העומדים בפני מעצבי 
 Dentl & Motsching-Pitrik,( סביבת הלמידה במאמציהם להשיג את המינון הטוב ביותר לכל מצב למידה

 .)2005
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כאשר שוקלים להכניס למערכת אלמנטים של הוראה מרחוק, של תלמידים, של פרחי הוראה או של מורים 
בפועל, יש לתת את הדעת על כך שהמהלך כרוך בשינוי בתפיסת ההוראה. ממצאי המחקר מלמדים שבלמידה 
מרחוק יש למורה פחות שליטה על תהליך הלמידה, והלומדים לוקחים חלק פעיל יותר ומקבלים על עצמם 
אחריות רבה יותר )Anderson, Rourke, Garrison & Archer, 2001; De Laat & Lally, 2004(. השליטה על 
קצב הלמידה ומהלכה )coordinate and regulate( עובר מידי המורה לידי הלומדים, ועיקר תפקידו של המורה 
הוא להנחות ולהדריך את הלומדים בתהליך הלמידה. משמעות הדבר היא שלא ניתן להטמיע מערכות של 
הוראה מרחוק ללא הכשרה פדגוגית וליווי מתאים של צוות ההוראה, ותנאי הכרחי להטמעתן הוא פיתוח 
 Bonk &( הבנה של תהליכי ההוראה המקוונים והקניית המיומנויות הכישורים הנדרשים על מנת ללמד מרחוק
Cummings, 1998; Stephenson, 2001(. אמנם יש חפיפה בין הגורמים הנדרשים להוראה מוצלחת במסגרת 
של פנים אל פנים לבין אלו הנדרשים להוראה מרחוק )Roblyer and McKenzie, 2000(, אך כפי שהרשקוביץ, 
קברמן ודורי )2009( מדגימות, המחקר מצביע על כך שהמורה צריך לרכוש כישורים נוספים כגון היכולת ללמד 
ללא קשר עין עם התלמידים, שליטה טובה בטכנולוגיות הנדרשות ללמידה/הוראה מרחוק, והרגשת נוחות 
בין התוצרים הרצויים מתהליך הלמידה לבין המדיה  בתפעולן. בנוסף על כך המורה צריך ללמוד להתאים 
המתאימה. במהלך השיעור צריך המורה גם לנווט את השתתפות הלומדים ולהשתמש בטכנולוגיות מקוונות 

לשם ניטור תהליכי הלמידה. 

הלומדים  ולאתגר את  לנסות  עליו  הלומד,  עבודת  לוודא את המידה האמיתית של  על המורה  כן,  על  יתר 
להשתתף בתהליכי הלמידה ולתמוך בהם כיחידים או כקבוצה לומדת המשתפת פעולה, עליו לסכם נקודות 
מפתח בדיונים המתפתחים ולהנחות אותם כך שיהיו תחומים בגבולות המטרות המוגדרות היטב של הקורס 

 .)Goodyear et al., 2001; Harasim et al., 1997(

יש הטוענים שהוראה מרחוק עשויה להועיל בשיפור תהליך ההתפתחות המקצועית של המורה, לנוכח קצב 
ההתפתחויות והשינויים המהירים החלים בידע התוכן ובכלים הפדגוגיים. לדעת המחזיקים בדעה זו, היתרון 
העיקרי של הוראה מרחוק הוא האפשרות לקשר בין מומחים לבין אנשי מעשה וליצור קהילות לומדות תוך 
 Hanna, Glowacki-Dudka & Conceicao-Runlee,( כדי התגברות על הריחוק הגיאוגרפי ועל אילוצים נוספים
2000(. ואכן, מחקרים אמפיריים שבחנו את מידת ההשתתפות והמעורבות של מורים שלקחו חלק בתכניות 
אלו, מצביעים על כך שמסגרות אלו פיתחו מאפיינים של קהילה לומדת, וזאת בזכות היכולת לתקשר ביניהן 
כן, חוקרים  )Dede, 2006; Dede et al., 2009(. אף על פי  וידע בנושא   ובזכות הנגישות הנוחה למומחים 
בתחום מציינים שעדיין לא נבדקה לעומק השפעתה של התפתחות מקצועית מרחוק על למידת התלמידים 

בכיתה או על צמצום נשירה של מורים טובים.15

כיום קיימים במכללות ובאוניברסיטאות בארה"ב ובבריטניה מסלולי הכשרת מורים הכוללים  מספר רב של 
שיעורים הניתנים ללמידה מרחוק )דורי ואחרים, 2009: 22-19(. לשם הדוגמה: אוניברסיטת טנסי בנשוויל 
)Tennessee State University, Nashville, TN( מציעה תכנית מקיפה להכשרת מורים להוראה המשלבת 
למידה מרחוק ולמידה פנים אל פנים. באוניברסיטה הפתוחה באנגליה יש תכניות להכשרת מורים להוראה, 
ב־2007 הוקם  למידה מרחוק.  בדרך של  ולמידה מתבצעים  הוראה  קורסי התיאוריה של  כל  תכניות שבהן 
באנגליה מסלול חדש להכשרת מורים און־ליין )iTeach(, שנועד להכשרת מורים לכימיה, פיסיקה ומתמטיקה 
נוסף להכשרת  בלבד. פרויקט  Teacher Education Goes into Virtual Schooling ־ TEGIVS הוא מיזם 
ולכל המקצועות.  הגילאים  לכל טווח  ונועד להכשיר מורים   ,NSF בידי  מורים להוראה מרחוק. הוא  מומן 
וירטואלי - מודל לשילוב הוראה מרחוק בתהליך  ידי יצירת בית ספר  מטרת הפרויקט הייתה לפתח - על 

הכשרת מורים.16  

נוספות  מפתח  ושאלות  הבנות  כמה  עלו  הלימודי,  במפגש  העגולים  השולחנות  במסגרת  הדיונים  במהלך 
בסוגיה. 

 Fishman, B., Edelson, D.,( 2010 15  ראוי לציין שבימים אלו מתנהל פרויקט רחב מימדים בנושא, שממצאיו עתידים להתפרסם בשנת

 .)& Konstantopoulos, S., 2004
16  תיאור נרחב של פרויקט זה מופיע אצל הרשקוביץ, קברמן ודורי, 2009. 
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בקרב מרבית המשתתפים שררה הסכמה שמצד אחד לא ניתן ולא רצוי להתעלם מקיום אפשרות של הוראה 
מרחוק, אך מצד שני יש לזכור שמדובר בכלי אחד שאיננו יכול להוות תחליף מלא לכל דרכי ההוראה האחרות. 
משמעות הדבר היא שיש מקום להגביר את השימוש בכלי של הוראה מרחוק, אך לא על חשבון אמצעים 

אחרים, אלא ככלי עזר. 

חלק מהדוברים סברו כי גם אם ניתן ללמד מרחוק תכנים של מקצוע, הרי היבטים אחרים הנלמדים בבית 
 - ועוד  ביקורתיות  יכולת של  ופיתוח  דיון קבוצתי  והאחר,  לערכים, התמודדות עם השונה  חינוך   - הספר 
אינם ניתנים ללמידה מרחוק. העיסוק ברבדים אלו של החינוך דורש אינטראקציה פנים אל פנים בין המורה 

לתלמידים, ולכן יש להניח שהוראה מרחוק לא תוכל לשמש תחליף למורה במקרים אלו. 

סימולציה של ניסויי מעבדה, חניכה ותרגול עשויים להיות התחומים שבהם השימוש בהוראה מרחוק יהיה 
בעל האפקטיביות הגבוהה ביותר. מכיוון שבתי ספר רבים מתקשים מבחינה כלכלית לבנות מעבדות ולהפעילן, 
יש מקום לבחון באיזו מידה הכלי של הוראה מרחוק עשוי לשמש כתחליף לניסויים אמיתיים. יש גם מקצועות 
שבהם התרגול תורם משמעותית לתהליך הלמידה. באמצעות הוראה מרחוק, ניתן יהיה לתגבר את שעות 
התרגול הניתנות לתלמידים. מכיוון שהיכולת הטכנולוגית כיום מאפשרת למידה סינכורנית, המורה והתלמיד 
יכולים לערוך סימולציה של  הניסוי או לתרגל יחד, בו־זמנית. הוראה מרחוק גם מאפשרת להרחיב את היצע 

הקורסים ומקצועות הלימוד ברמות שונות שבתי־הספר יכולים להציע.  

יחד עם זאת, מן הסקירה על השימוש בהוראה מרחוק בחינוך היהודי בארה"ב ומתוך דברי המשתתפים במפגש 
הלימודי עולה שיש לתת את הדעת לעלות הכספית של הוראה מרחוק. הוראה מרחוק דורשת השקעה כספית 
גדולה - הן להקמה ולאחזקה של התשתית הנדרשת והן להכנת תכניות ושיעורים להוראה מרחוק - יש צורך 
במורים עצמם.  נוספת  פני השקעה  על  עדיף  כזה  כלכלית, מעבר  לבחון מראש אם מבחינת עלות־תועלת 
בסקירה על החינוך היהודי בארה"ב למשל התברר שישנם בתי ספר עם התשתית המתאימה ללמידה מרחוק, 

אך בשל העלות הגבוהה של הכנת התכנים, לא נעשה בה שימוש.

למידה/הוראה מרחוק של תלמידים ומורים: המקרה הישראלי 

בישראל נעשה מאז שנות השבעים מאמץ להטמיע טכנולוגיות חדשות של הוראה מרחוק במערכת החינוך. 
מדיניות זו צברה תאוצה בולטת מאז שנת 2000, בעקבות המלצות הוועדה לקביעת מדיניות התקשוב שקבעה 
עשרים וארבעה יעדים בנושא.17 יישום המלצות הוועדה בא לידי ביטוי בפיתוח ויישום של מודלים חדשניים 
שיתופית  למידה  בגרות(,  בחינות  לפני  )כמו  מרחוק  למידה  זה  בכלל  ובלמידה,  בהוראה  התקשוב  בשילוב 
למידה  בית־ספריים,  אתרים  של  והפעלה  פיתוח   ,)Eschola, Virtual Olympics( למידה וניהול  מתוקשבת 
מונחית עצמית ותקשוב לילדים עם צרכים מיוחדים. מניסיון זה התברר כי בתי ספר לא מעטים יישמו מודלים 
מערכת  בשדרוג  או  מהיר  באינטרנט  )הצורך  התשתית  ברמת  כשלים  היו  אך  ובלמידה,  בהוראה  חדשניים 

המחשבים( וֶחסר בהשתלמות מורים מתאימים ליישום התכניות השונות )אייזנברג, 2009(.  

כיום יש בישראל כמה גופים המתמחים בפיתוח טכנולוגיות של הוראה מרחוק למורים ולתלמידים. במהלך 
המפגש הלימודי הציגו גיא לוי, עדה חן ואולז'ן גולדשטיין דוגמאות לתכניות שונות של הוראה מרחוק. מטח 
)המרכז לטכנולוגיה חינוכית( הקים עבור משרד החינוך קמפוס וירטואלי של אנשי הוראה, המאפשר למורים 
לעבור השתלמות מרחוק )בטכנולוגיה סינכרונית וא־סינכרונית(.18 באתרי האינטרנט שהקימו מכון מופ"ת 
לצפות  ניתן  וסנונית  אורט  במכללות(,  והוראה  חינוך  עובדי  בהכשרת  תכניות  ופיתוח  למחקר  הספר  )בית 
בשיעורים לדוגמה ובהרצאות של מומחים, מדריכים ומורים בתחומי דעת שונים.19 כן קיימים ברשת אתרי 
מקצוע הכוללים תכנים דיגיטליים ורגילים וגם קהילות שיח. לתלמידים קיימות סביבות מתוקשבות להוראה. 
ומאפשר  גבולות הספר המודפס  לפרוץ את  הדיגיטלי", שנועד  "הספר  כגון  פרויקטים  כוללות  אלו  סביבות 
וחווייתית  אינטראקטיבית  למידה  המאפשר  "אופק",  פרויקט  או  והתלמידים,  המורה  של  משותפת  למידה 
באמצעות שימוש בסביבה מתוקשבת להוראה, למידה והערכה. דוגמה אחרת היא הפורטל "אביב לבגרות" 

doc.-02%מדיניות02%התקשוב www.atarnet.net/nodewebimages/17416/Files/   17

http://www3.cet.ac.il/  18

http://www.snunit.k12.il/ - סנונית ;http://hl.macam.ac.il/default.asp - מופ"ת ;http://www.aviv.org.il/ - 19  אורט

http://hl.macam.ac.il/default.asp
http://www.aviv.org.il/
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שהקימה רשת אורט. "אביב לבגרות" מהווה למעשה בית ספר וירטואלי המסייע לתלמידי התיכון לקראת 
בחינות הבגרות. הפורטל כולל חומרי למידה, והוא מאפשר להיבחן במבחנים מַדֵמי בגרות, לקבל משוב מיידי 

ולזכות בתמיכה מצד מורים באמצעות פורומים פעילים. 

במסגרת פעילותו של צוות המומחים לא מצאנו מידע שיטתי ומעודכן על היקף השימוש בטכנולוגיות של 
הוראה מרחוק, אם בהוראת תלמידים ואם בהוראת מורים, וגם לא מחקרים שיעידו על יעילותן של תכניות 

כאלה.

למידה/הוראה מרחוק של תלמידים ומורים: החינוך היהודי בארה"ב

הפוטנציאל הטמון באפשרות של הוראה מרחוק לא נעלם מעינם של מתווי המדיניות בחינוך היהודי בתפוצות. 
במחשב  ושימוש  מרחוק  הוראה  כיצד  בדק  למשל   2005/6 בשנת  היהודי  העם  לתכנון  המכון  שפרסם  דוח 

עשויים לסייע ליהדות התפוצות להתגבר על קשיים כמו ריחוק ופיזור גאוגרפי.20 

היא  זו  במסגרת  בארה"ב.  היהודי  בחינוך  מרחוק  להוראה  שונים  מפעלים  ויוזמת  מעודדת  חי  אבי  קרן  גם 
שונים,  חינוכי בתחומים  וחומר  שיעור  ולמחנכים מערכי  למורים  המנגיש   ,chinuch.org השיקה את האתר 
)Remote Teacher( שמפעיל מרכז לוקשטיין. בפרויקט זה  והיא משתתפת במימון פרויקט "מורה מרחוק" 
נעשה שימוש בטכנולוגיה של שיחת ועידה )וידאו קונפרנס(, ומורים הנמצאים בישראל מלמדים באמצעותה 
בכיתות בארה"ב. בשנת 2009 השתתפו בפרויקט תשעה בתי ספר.  הקרן גם מציעה מלגות למורים בארה"ב 

המעלים רעיונות חדשים בתחום הטכנולוגיה החינוכית. 

עוד מתברר כי בארה"ב מתקיימת בפועל הוראה מרחוק של לימודי יהדות באמצעות חברות פרטיות ובתי הספר 
עצמם. לדוגמה, תכנית "ישראקֹוֶנקט", המופעלת בידי חברה פרטית, נועדה לחבר באמצעות וידאו־קונפרנס 
בין שיעורים המתקיימים בבתי ספר בישראל לבין שיעורים המתקיימים בבתי ספר בארה"ב. בקהילייה של 
שליחי חב"ד, הפרוסה ברחבי תבל, נעשה שימוש אינטנסיבי בטכנולוגיות של למידה מרחוק: ילדי השליחים 
לומדים באמצעות בית ספר און־ליין. ואף על פי כן, מן הסקירה שהוזמנה על ידי צוות המומחים ומן הדיון 
שנערך במפגש הלימודי עלה כי בחינוך היהודי בארה"ב נעשה בסך הכול שימוש מוגבל למדי בכלי ההוראה 
מרחוק )פומסון, דורפסמן וגלגובסק'י, 2009(. נראה כי הדבר אינו נובע מהיעדר תשתית נחוצה, כי בסקירה 
שנערכה התברר שבמרבית בתי הספר שנבדקו יש אמצעים כמו אינטרנט מהיר, כיתות חכמות וציוד לשיחת 
נובע מסיבות אחרות, למשל מיעוט תכנים מותאמים  ייתכן שמיעוט השימוש בהוראה מרחוק  ועידה. לכן 
להוראה מרחוק בתחום של לימודי יהדות, חוסר הכשרה מתאימה של הצוות החינוכי, היעדר מודעות של 

הנהלת בית הספר ליעילות השימוש בכלי זה או פקפוק בו, ועוד כיוצא באלה. 

The Jewish People Policy Planning Institute, 2005, pp. 43-44  20
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עיקרי השאלות, הידע והתובנות שעלו במהלך העבודה

על סמך הפעילות כולה, גיבש צוות המומחים שורת תובנות ורעיונות ביחס לסוגיית ההתמודדות עם המחסור 
במורים. יש להדגיש כי תובנות אלו אינן פרי דיון ועיון מעמיקים בכל הספרות המחקרית הרלוונטית, אלא 
במפגש  המשתתפים  בין  שהתקיים  השיח  ומן  הצוות  חברות  שצברו  והידע  הניסיון  מן  העולות  מסקנות 

הלימודי. לפיכך יש לראות ברעיונות האלה מעין הצעה לנושאים שמחקר עתידי יוכל יעסוק בהם. 

מחסור במורים — כללי

על מנת לגבש דרכי התמודדות טובות ויעילות עם מצב של מחסור במורים יש לבנות תמונת מצב מדויקת 
ומפורטת ולמפות את גורמי הבעיה ומאפייניה. נראה כי בישראל, למרות ההתקדמות הניכרת באיסוף ועיבוד 
של נתוני המחסור במורים ומאפייניו, אין עדיין תמונה ברורה של המצב הנוכחי וגם לא ניתוח של מגמות 
ידוע בבירור על מחסור במורים בתחומים מסוימים, אולם לא התגבש עדיין הידע הנדרש  לקראת העתיד. 
במורים  מחסור  או  בכלל  במורים  מחסור  יש  האם  למשל:  במחלוקת.  עדיין  נתונות  נושא  ַבּ רבות  ושאלות 
במקצועות מסוימים או באזורים גאוגרפיים מוגדרים? האם המחסור מורגש כבר כעת במערכת החינוך או 
שמא מדובר רק בתחזית לעתיד? האם המחסור הוא מחסור כמותי או איכותי? האם הבעיה נובעת מאחוזי 
נשירה גבוהים של מורים חדשים במערכת?  כיוון שאין תשובות ברורות לשאלות אלו, גיבוש דרכי ההתמודדות 
עם הבעיה איננו מבוסס על מידע מלא של המציאות. באופן דומה, מעט ידוע על מאפייני כוח האדם בחינוך 
היהודי בארה"ב, והאם הוא סובל ממחסור במורים ומאיזה סוג. נראה כי שלב חשוב בגיבוש דרכי התמודדות 
עם הבעיה של מחסור במורים צריך לכלול הקמת מאגר נתונים שישמש בסיס לגיבוש תמונת מצב של ההיצע 
מדיניות  לגבש  אפשר  יהיה  הידע  בסיס  בניית  לאחר  לעתיד.  תחזיות  ולהתוויית  כיום  מורים  של  והביקוש 
שתעודד הכשרת מורים במקצועות או בשכבות הגיל שבהם קיים מחסור קיצוני, תעודד גם מעבר של מורים 
לאזורים שבהם ניכר מחסור במורים, ותמנע נשירת מורים מהמקצועות, משכבות הגיל ומהאזורים שבהם הם 

נחוצים. 

במהלך הפעילות כולה הושם דגש רב על מחקרים בתחום שנערכו בארצות הברית, וזאת על אף שקיים שוני 
הגדול של  כי ההיקף  מובן  לבין מערכת החינוך האמריקאית.  בין מאפייני מערכת החינוך הישראלית  גדול 
המחקרים הנעכים בארה"ב והקשרים האקדמיים ההדוקים בין שתי המדינות מעודדים תופעה זו, אך בהמשך 
יש מקום להידרש למחקרים הבוחנים מערכות חינוך דומות יותר למערכת החינוך הישראלית. זאת ועוד, יש 

לקבוע יעדים ומטרות למחקרים המנתחים את המצב בישראל או לחילופין בחינוך היהודי בארה"ב. 

מסלולים חלופיים להוראה 

במחקרים העוסקים כיום בסוגיה של הכשרה חלופית להוראה דעך הוויכוח בין המצדדים במסלולי הכשרה 
אחידים לבין התומכים במסלולי הכשרה מגוונים. הנקודה העיקרית העולה מהמחקר היא שהכשרה אפקטיבית 
והתפתחות מקצועית של מורים בכל מסלול מחייבות התאמה בין שלושה גורמים: תכנית ההכשרה, הרקע 
והמאפיינים של המועמד ובית הספר שבו עתיד המורה ללמד. לפיכך יש צורך לברר מדעית מהם המרכיבים של 

מסלולי ההכשרה וההתפתחות המקצועית הקיימים, וכיצד הם נותנים מענה לצרכים השונים של המורים. 

במהלך הפעילות התברר שיש נטייה לחקות דגמים המשמשים במדינות אחרות להכשרה חלופית של מורים. 
אך שוב, למערכת החינוך בישראל ולחינוך היהודי בארה"ב מאפיינים ייחודיים המבדילים אותם ממערכות 
חינוך אחרות. בישראל יש למשל מערכות חינוך נפרדות למגזרים השונים ויש מערכת ענפה של חינוך בלתי 
פורמלי, ובארה"ב החינוך היהודי מבוזר ומורכב רק מבתי ספר פרטיים. לפיכך חיקוי דגמים שפותחו בארה"ב 
או במדינות אחרות להכשרה והתפתחות מקצועית של מורים צריך להיעשות בזהירות ותוך התאמה למציאות 

הישראלית או היהודית־אמריקאית. 



 | 25 |

זה שנים אחדות שמשרד החינוך מאפשר ואף מעודד הקמה של מסלולים שונים להכשרת מורים, מסלולים 
הפונים לקהלי יעד שונים, על בסיס מתווה אריאב. אולם נראה כי אין מעקב מדעי אחרי מידת ההצלחה של 
המסלולים השונים. כך למשל, אין מעקב אחר אחוזי הנשירה של מורים שעברו מסלולי הכשרה שונים וגם 
לא בחינת הישגים של התלמידים שלמדו אצל מורים בוגרי המסלולים השונים. על אף הקשיים המתודולוגיים 
בֵחקר השאלות האלה, המחקרים הקיימים בנושא, בעיקר מארה"ב, מלמדים שניתן להציע להן תשובות, ולו 
יש מקום לעודד בחינה של מידת ההצלחה של המסלולים השונים, בחינה שתימשך שנים  חלקיות. לפיכך 

אחדות, תכלול מעקב מדעי ותיעשה על פי פרמטרים שונים. 

שיפור כוח המשיכה של מקצוע ההוראה 

המחקר מצביע על כך שששיפור האטרקטיביות של מקצוע ההוראה אינו תלוי רק במישור הכספי, אלא נדרשת 
נוספים שיביאו לשיפור תנאי העבודה הפיזיים והמקצועיים בבתי הספר: שיפור באופן  השקעה במישורים 
במסלולי ההתפתחות  וגיוון  העשרה  הספר,  ובבית  בכיתה  העבודה  ובתנאי  החדשים  המורים  של  קליטתם 
תחום  של  ההצלחה  באלה.  כיוצא  ועוד  לפניהם,  הניצבים  המקצועיים  ובאתגרים  המורים  של  המקצועית 
העבודה הסוציאלית לשפר את כוח המשיכה של המקצוע באמצעות פיתוח דיפרנציאציה בין תחומים ורמות 
מקצועיות שונות וביסוס תחומי פעולה יוקרתיים, כמו גם העובדה שיש מדינות שבהן מקצוע ההוראה הוא 
מקצוע מבוקש, מלמדות שהגדלת האטרקטיביות של מקצוע ההוראה אינה משימה בלתי אפשרית. שיפור 
כוח המשיכה של מקצוע ההוראה חייב להיעשות בצורה מערכתית, מתוך תפיסה כוללת ובליווי מחקר בסיסי 

ושיטתי. 

הוראה/למידה מרחוק של תלמידים ומורים

במהלך הפעילות התברר שעד כה לא התגבש קורפוס מדעי מספיק בתחום השימוש בטכנולוגיות הוראה 
הגיל  שכבת   - בתחום  רבים  היבטים  מכך,  כתוצאה  מורים.  בהכשרת  ולא  תלמידים  בהוראת  לא  מרחוק, 
והתכנים המתאימים להוראה מרחוק, התועלת הכלכלית של הוראה מרחוק ועוד - נמצאים עדיין בתחום 
הלא־נודע. אשר על כן יש לפתח בתחום מאמץ מחקרי שיתמוך בהחלטות משמעותיות ומערכתיות. במקביל 
עשויה  מרחוק  הוראה  - שבהם  ועוד  ניסויי מעבדה  תרגול,   - כיוונים  כמה  על  עכשיו  כבר  להצביע  אפשר 

להועיל לשיפור איכות הלמידה. 

במחקר עלה גם יתרון אפשרי הטמון בשימוש בטכנולוגיות של הוראה מרחוק במסגרות התפתחות מקצועית 
של מורים. מסתמן שהאמצעי של הוראה מרחוק יכול להקל על הקמת קהילות לומדות בקרב המורים. 

הכשרה  עוברים  אינם  בארה"ב,  היהודיים  הספר  בבתי  ליהדות  המורים  שמרבית  לדעת  נוכחנו  כן,  על  יתר 
מלאה ומקיפה לפני כניסתם לתפקיד, אך מנגד מגלים נכונות גבוהה להשתתף בתכניות לשיפור התפתחותם 
המקצועית. פיתוח ועידוד השימוש באמצעי של הוראה מרחוק ככלי להתפתחות מקצועית, עשוי להקל על 

המורים האלה לרכוש את הכלים המקצועיים החסרים ולטפח גיבוש של קהילות לומדות בקרב המורים.  
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נספח 1: תקצירי הסקירות המדעיות

סקירת הספר:

Alternative Routes to Teaching: Mapping the New Landscape of 
Teacher Education, Pam Grossman and Susanna Loeb (eds.)

אהד לסלוי, היזמה למחקר יישומי בחינוך

)תקציר(

בעשור האחרון חל במערכת החינוך האמריקאית גידול עצום במספר המורים שעברו תהליך הכשרה שונה 
)אלטרנטיבי( ממסלול ההכשרה הרגיל. לאור התרחבות התופעה, נערכו מחקרים רבים על קבוצת המורים 
הממדים  על  כה  עד  שהצטבר  המדעי  הידע  את  לסכם  בא  כאן  הנסקר  הספר  החלופיים.  המסלולים  בוגרי 
הטענה  השני  כחוט  חוזרת  השונים  במאמרים  בנושא.  עתידי  לחקר  כיוונים  ולהציע  התופעה,  של  השונים 
בין  מהותיים  הבדלים  שיש  מכיוון  מדעית,  מבחינה  נכון  ואינו  מדי  כוללני  אלטרנטיבי"  "מסלול  שהמושג 
מסלולי ההכשרה האלטרנטיביים השונים, ולכן אין זה נכון להתייחס למכלול התכניות כמקשה אחת. זו אחת 
הסיבות לכך שממצאיהם של מחקרים רבים אינם חד־משמעיים וניתנים לפרשנות שונה. כך לדוגמה, מחקרים 
שבחנו את מאפייניהם של מורים בוגרי המסלולים האלטרנטיביים גילו שונּות רבה בנתונים אישיים כגון גיל, 
פרחי ההוראה. מחקרים אחרים שבחנו את מבנה  או הרקע האקדמי של  לנשים  גברים  בין  היחס הכמותי 
מסלול ההכשרה האלטרנטיבית, מגלים שלמרות ההנחה כי עיקר הפיתוח המקצועי מתבצע במהלך העבודה 

)in service(, בפועל קיים שוני רב במידת ההשקעה של התכניות בשלב החניכה והליווי. 

אחת השאלות העיקריות שמעסיקות את החוקרים בתחום היא באיזו מידה מאפייני המורים בוגרי המסלולים 
האלטרנטיביים שונים מאלה של עמיתיהם בוגרי המסלולים הרגילים. מאחורי שאלה זו עומד הרצון לברר 
באיזו מידה קיומם של מסלולים אלטרנטיביים תורם, באיכות או בכמות, לכוח האדם במערכת החינוך או 
פוגע בו. בעניין שיעור הנשירה של מורים למשל, מתברר כי אחרי שקלול משתנים נוספים, שיעור הנשירה 
של בוגרי מסלולים אלטרנטיביים אינו שונה משמעותית מזה של בוגרי המסלולים הרגילים. מרבית המחקרים 
שנעשו עד כה כדי לבדוק את רמת ההישגים של התלמידים מגלים שגם מבחינה זו אין הבדלים משמעותיים 
בין הישגי תלמידים שלמדו אצל מורים בוגרי המסלולים האלטרנטיביים לבין הישגי תלמידים שלמדו אצל 

מורים רגילים. 

סוגיה נוספת שמעסיקה את החוקרים היא זיהוי מאפיינים משותפים למורים בוגרי המסלולים האלטרנטיביים. 
ממחקרים שבחנו את סוגיית הקריירה השנייה עולה כי מרבית המורים המגיעים אל ההוראה מקריירה אחרת 
אינם באים מרקע של עבודה בתחומים יוקרתיים כגון היי־טק, אלא מדובר באנשים שבחרו בהסבת מקצוע 
מתוך שאיפה לשפר את תנאי שכרם. עצם הבחירה במסלול החלופי ולא במסלול הרגיל נובעת מרצון להשלים 
המסלולים  בוגרי  מהמורים  ניכר  שאחוז  מגלה  נוסף  ממצא  האפשר.  ככל  מהר  המקצועית  ההכשרה  את 
האלטרנטיביים הם בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים ובני נוער. לעובדה זו יש משמעות רבה כאשר באים לגבש 
את המבנה של מסלול ההכשרה החלופי, מכיוון שיש מקום לשקול צמצום של רכיב ההכשרה הנוגע לשיפור 

המיומנויות בעבודה עם ילדים, ולהקדיש את הזמן שהתפנה למרכיבים אחרים בהכשרה. 

המסקנה העיקרית העולה מהמאמרים השונים היא שמבחינה מדעית ומעשית אין להסתכל על כל המסלולים 
השונים כמקשה אחת. פרחי ההוראה מגיעים עם מטענים אישיים שונים - מאפיינים אישיותיים, רקע אקדמי, 
ניסיון בעבודה עם ילדים ובני נוער ומוטיבציה שונה לעסוק בהוראה. זאת ועוד: בוגרי מסלול ההכשרה פונים 
להוראה בבתי ספר השונים זה מזה באקלים ובסביבה הבית־ספרית. המסקנה העולה מכך היא שיש מקום 
לשקול בנייה של מסלולי הכשרה שונים להוראה באופן שיתאימו לרקע האישי של הלומדים בהם ולסוג בית 
הספר שבו הם עתידים ללמד. מדיניות כזאת תאפשר למצות את המרב והמיטב ממסלולי ההכשרה השונים. 
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כן מתברר שמבחינה סטטיסטית, הישגי התלמידים של מורים בוגרי המסלול האלטרנטיבי אינם נופלים מאלה 
של תלמידים שלמדו אצל מורים בוגרי המסלול הרגיל. ממצא זה מלמדנו שיש מועמדים להוראה המסוגלים 
להצליח כמורים בעקבות הכשרה קצרה )וזולה( מהמסורתית, אם זו תתייחס מראש להשכלה ולניסיון שהם 

מביאים איתם וגם תכלול ליווי בשלב קליטתם בעבודה.

שיפור האטרקטיביות של מקצוע ההוראה

נחום בלס, מתכנן ויועץ חינוכי חברתי, חוקר במרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית

)תקציר(

סקירת  ספרות זו נחלקת לשלושה חלקים עיקריים. בחלק הראשון מתוארים שלל הגורמים המשפיעים על 
האטרקטיביות של מקצוע ההוראה. בתיאור התמקדנו בעיקר בניתוח ההשפעות האפשריות והצפויות של 
הגורמים השונים על האטרקטיביות של ההוראה, היקף השימוש בגורמים האלה, אופן השימוש בהם בארצות 
השונות, ותוצאות הפעלתם. בכל אחד מהנושאים שנגענו בהם השתדלנו להתייחס גם למציאות בישראל. 
של  הראשון  בחלקה  שנסקרו  הגורמים  למדי.  וקצר  תמציתי  הדיון  היה  העבודה  היקף  של  המגבלות  בשל 
העבודה מוינו לשתי קבוצות עיקריות:  גורמים הקשורים לשכר וגורמים הקשורים לתנאי עבודה. בגורמים 
הקשורים לשכר התייחסנו בנפרד  לשכר הבסיסי, לתוספות שכר דיפרנציאליות "תלויות־מורה", לתוספות 
התמקדנו  העבודה  תנאי  על  בדיון  חד־פעמיות.  שכר  ולתוספות  בית־ספר"  "תלויות  דיפרנציאליות  שכר 
בהגדרת היקף  המשרה מבחינת משך הזמן שהמורה נדרש להשקיע  בכיתה, בבית הספר או בבית, וכן בזכויות 

הפרופסיונליות ובאווירה הציבורית כלפי המורים. 

ואת  והמורים בפרט,  בחלקה השני של העבודה סקרנו את מדיניות ממשלת אנגליה בתחום החינוך בכלל 
תוצאותיה. בחלק זה של הסקירה תיארנו בקיצור רבה את הרקע הפוליטי והאידיאולוגי לשינויים שהתחוללו 
בשלושים השנים האחרונות בתחום החינוך, את ההתפתחויות המרכזיות בתנאי העבודה והשכר של המורים, 
ואת תרומת כל אלה לעובדה שהמצב הנוכחי של המורים ומקצוע ההוראה באנגליה טוב בהרבה ממצבם 
בעבר, שיפור שמוצא את ביטויו בפנייה רבה יותר של מועמדים למקצוע, בהפחתה בממדי הפרישה ובצמצום 

משמעותי ביותר של תחומי המחסור במורים. 

הוא שהגברת   העיקריים של הסקירה. הלקח המרכזי הראשון  ובלקחים  בתובנות  הסיכום התמקדנו  בפרק 
האטרקטיביות של מקצוע ההוראה היא בדרך כלל תוצר של מערכת כוללת של צעדים, בכל התחומים, לא 
תוצאה של תכנית בודדת כזו או אחרת, טובה ומוצלחת ככל שתהיה. הלקח המרכזי השני הוא שכל צעד 
שננקט לשיפור מצב המורים חייב להביא בחשבון את ההשפעה הנקודתית שלו על הציבור שאליו הוא מכוון 
השונות  השכר  הצמדות  )במציאות  ולפעמים  המורים  ציבור  כלל  על  שלו  ההיקף  רחבת  ההשפעה  לעומת 
פועלת בשני הכיוונים. לעתים תכניות שהן לכאורה  זו  לנו להבהיר שנקודה  כלל המשק. חשוב  בארץ( על 
מצומצמות בהיקפן התקציבי ומיועדות להשפיע על מספר קטן של מורים יכולות לחרוג בהיקפן ובהשפעתן 
ממה שתוכנן )דוגמה: הרצון למשוך מורים בודדים לאזורי פיתוח עלול לגרור בעקבותיו תוספות שכר נרחבות 
קבוצות  על  אותם  ומחילים  ועלּות  היקף  רחבי  בצעדים  צורך  כל  ללא  משתמשים  ולעתים  המורים(,  לכלל 
מורים רחבות, אף שמעוניינים בעצם בשינויי התנהגות בקבוצות מורים מצומצמות )דוגמה: הגדלה גורפת של 
מספר הפונים והלומדים במוסדות להכשרת מורים, כשהמטרה בעצם היא להגדיל את מספר המורים לפיזיקה 

בחינוך העל־סודי(.
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הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים באמצעות הוראה ולמידה מרחוק כדרך 

להתמודדות עם מצב של מחסור במורים

יהודית דורי, אורית הרשקוביץ וצביה קברמן, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, 

הטכניון

)תקציר(

וגובר - במגזר העסקי, הממשלתי והחינוכי -  בשלהי המאה העשרים ובעיקר מתחילת המאה ה־21 הולך 
השימוש בלמידה מרחוק על צורותיה השונות. למידה מרחוק מוגדרת כתהליך הוראה־למידה אינטראקטיבי 
מרחוק  למידה  וידאו.  ו/או  אודיו  טקסט,  באמצעות   )on line( מקוון  באופן  מתבצע  ממנו  חלק  שלפחות 
מתרחשת כשמרחק פיזי מפריד בין המורה לתלמידים, ונעשה שימוש בטכנולוגיה לצורך יצירת קשר ביניהם. 
אחריות  יותר  עצמם  על  ומקבלים  יותר  פעילים  והלומדים   מלאה,  בשליטה  אינו  המורה  מרחוק,  בלמידה 
לתהליך הלמידה. בלמידה מרחוק נהוג להתייחס לכיתה וירטואלית )virtual classroom( כאל סביבת למידה 

הנמצאת במערכת תקשורת מבוססת־מחשב. 

למידה מרחוק מאפשרת ללומד גמישות מבחינת הנגישות למידע ברמת הזמן והמרחק, וכן מבחינת התאמה 
אישית לתחומי העניין של הלומד, קצב הלימוד שלו ורמתו. מבחינת המוסד המכשיר, למידה מרחוק מאפשרת 
לקלוט מספר רב ומגוון גדול של לומדים, להציע מגוון רחב של תחומי ידע ולהעסיק צוות מומחים רחב ומגוון 

.)life-long learning( בעלויות נמוכות יחסית. למידה מרחוק גם מאפשרת למידה מתמשכת לאורך החיים

בשנים האחרונות, אוניברסיטאות רואות בלמידה מרחוק דרך אטרקטיבית להוראה, מפני שהיא מאפשרת 
להגדיל את מספר הנרשמים מבלי להגדיל את מספר הכיתות ומתקני הלימוד. האוניברסיטאות אף יכולות 
להגיע כך לקהלים באוכלוסייה שלא המשיכו ללמוד עד כה בחינוך הגבוה, או שלא היו מגיעים ללמוד במוסד 

ספציפי זה בגלל מגבלות של מרחקים ונסיעות ארוכות.

ממחקרים עולה כי הקשיים העיקריים בלמידה והוראה מרחוק קשורים בהיבטים של קריאת טקסט בתצוגה 
מיומנויות  הדיגיטלית,  בסביבה  קוגניטיביות  מיומנויות  והיעדר  חברתי  ניתוק  בדידות,  תחושת  דיגיטלית, 
הנחוצות לשימוש יעיל בטכנולוגיות מקוונות. חוקרים מציינים כי הדבר עלול להוביל לשימוש בלתי מושכל 
מרחוק.  ולמידה  הוראה  לתהליכי  המותאמות  פדגוגיות  גישות  ולהיעדר  ולמידה,  הוראה  לשם  בטכנולוגיות 
פנים אל  קיימים מפגשים  נוספים מתארים שילוב של הוראה־למידה בקורסים היברידיים, שבהם  מחקרים 

פנים עם למידה מרחוק.

מקובל לבצע הערכה מעצבת בתהליך של למידה מרחוק, ובכך לאפשר עדכון ושיפור של תהליכי הלמידה 
בלמידה מרחוק,  מידת השתתפותו   - הלומד  למאפייני  כלל מתייחסים  בדרך  הנבדקים  וניהולה. המשתנים 
שביעות רצונו ועמדותיו כלפי למידה מרחוק, הישגים לימודיים, יעילות השימוש במחשב ועוד, ולעתים גם 
למאפייני הלמידה מרחוק - מגוון הטכנולוגיות המשולבות בלמידה, נגישות ופשטות השימוש בטכנולוגיות 

אלו ועוד.

במחקרי השוואה ראשוניים שנערכו לפני כעשור, נמצא כי ההישגים הלימודיים של סטודנטים שלמדו בלמידה 
מרחוק היו זהים לאלה שלמדו בכיתה מסורתית או משולבת. שביעות הרצון של הסטודנטים שחוו למידה 
מרחוק הייתה גבוהה יותר בהיבטים של נגישות נוחה לחומרי עזר ללמידה ולמרצים, ביטחון רב יותר בידע, 
ושיפור במיומנויות משולבות־המחשב. המרצים שלימדו בקורסים של למידה מרחוק דיווחו על שיתוף פעולה 
גבוה ביניהם, כולל שיתוף פעולה לא פורמלי עם מרצים ממוסדות חינוך שונים תוך כדי החלפת חומרי הוראה 
ורעיונות. עם זאת, המרצים שהתנסו בלמידה וירטואלית טענו כי ישנם קורסים, בעיקר קורסי מבוא, שאינם 
מתאימים ללמידה וירטואלית, בעיקר עקב חוסר במשמעת עצמית גבוהה הנדרשת ללמידה מסוג זה  אצל 

סטודנטים חדשים. 

גם במחקרים שפורסמו בשנים האחרונות נמצא כי מבחינת הישגי הסטודנטים ורמת ההנאה והעניין בקורס, 
לא היו הבדלים מובהקים בין הוראה מרחוק לבין הוראה מסורתית. היתרון הבולט בלמידה מרחוק היה שיתוף 

הפעולה שנוצר בין העמיתים הלומדים. 
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למידה מרחוק משולבת כיום במסגרות שונות של הכשרה והתפתחות מקצועית של מורים. מחקרים שנערכו 
עקב  הוראה  פרחי  בקרב  בעיות  ופתרון  ביקורתית  חשיבה  של  במיומנויות  שיפור  על  מצביעים  לאחרונה 
האפשרות להחליף מידע עם עמיתים ולצפות בביצועי קבוצות עמיתות - פעולות המתאפשרות באמצעות 

למידה מרחוק. 

הוראה בסביבת למידה מרחוק היא מורכבת ודורשת מיומנויות מתאימות מהמורה. מהספרות עולה כי למורים 
מנוסים יש יתרון על מורים חדשים בניהול הלמידה, יתרון המתבטא ביכולתם להבהיר מהן הציפיות שלהם 

מהלומדים  וכן בהכוונה וקידום של הדיונים בין הלומדים. 

פרויקט  Teacher Education Goes into Virtual Schooling ־ TEGIVS הוא פרויקט לאומי מוביל ברחבי 
אוניברסיטאות.  ארבע  בו  ושותפות  ה־21,  במאה  מרחוק  להוראה  מורים  להכשרת  ובעולם  הברית  ארצות 
מטרת הפרויקט היא לפתח מודל לשילוב הוראה מרחוק בבית ספר וירטואלי לשם הכשרת מורים להוראה 
לכל טווח הגילאים ולכל תחומי התוכן. במסגרת הפרויקט זוהו שלושה סוגים של מורים הדרושים להוראה־
 )VS Site Facilitator or M-Teacher( המורה המנחה )למידה מרחוק. לכל אחד מהם כישורים מגוונים: )1
הנמצא בבית הספר ועוזר לתלמידים בלמידה on-line; )2( המורה בפועל )VS Teacher or E-Teacher( המלמד 
את הקורס בלמידה מרחוק; )3( המורה המעצב חומרי הלמידה )VS Designer or D-Teacher( המעצב את 

חומרי הלמידה הא־סינכרוניים.

בהוראה  התנסות  המאפשרים  תחומים(  )במגוון  תרחישים  שולבו  שבהם  קורסים  פותחו  הפרויקט  במהלך 
את  שליוו  במחקרים  מרחוק.  בלמידה  המלמדים  מורים  עם  וראיונות  תצפיות  כללו  המחקר  כלי  מרחוק. 
הפרויקט נמצא כי ההתנסות בפעילות הלמידה באמצעות התרחישים השונים העלתה את הביטחון העצמי 
והמודעות של פרחי ההוראה להיבטים הנדרשים בהוראה ובלמידה מרחוק ואת הבנתם את מהות התפקידים 

השונים בהוראה זו.

משאבים רבים מושקעים כיום בעולם, בעיקר בארצות הברית,  להכשיר מורים להוראה מרחוק כך שיהיו בעלי 
כישורים מתאימים. הדבר נובע מתוך הבנה כי לאור התרחבות הלמידה מרחוק ומיסודה, נכון למורים תפקיד 
מפתח בחינוך דור העתיד, ולשם כך עליהם להיות מומחים בהוראה בכלל ובהוראה מרחוק בפרט. קיימים 
כיום קורסים שונים להכשרה והתפתחות מקצועית של מורים, ואלה מתבצעים באמצעות למידה מרחוק. 
החוקרים  התחלתיים.  בשלבים  עדיין  נמצאת  מקוון  באופן  להוראה  הסמכה  לקבלת  מורים  הכשרת  אולם 
המעטים שבחנו תופעה חדשה זו תמימי דעים כי קיים צורך במחקרים נוספים, כמותיים ואיכותניים, שיבחנו 

את היתרונות והחסרונות בהכשרה והתפתחות מקצועית של מורים באמצעות תוכניות למידה מרחוק.

תכנית של למידה מרחוק בבתי ספר יהודיים בצפון אמריקה

אלכס פומסון, מרסלו דורפסמן ופביאן גלגובסקי, המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, 

האוניברסיטה העברית בירושלים

)תקציר(

שילוב טכנולוגיה בהוראה הוא תהליך מתמשך המתבצע כבר עשרות שנים בארץ ובעולם. עם זאת, מחקרים 
רבים בתחום מצביעים על תת־ניצול של היכולות הטכנולוגיות בהוראה, הן במוסדות האקדמיים )נחמיאס 
 Mioduser & Nachmias, 2002;  ,2007 וקלי,  )ענבל־שמיר  והן בבתי הספר   )Parker, 2003  ;2008 ושמלא, 

 .)Rochelle et al.; 2000

כ־250,000 תלמידים לומדים ב־850 בתי הספר היומיים )Day Schools( היהודיים בצפון אמריקה. בתי הספר 
הללו אמנם מפוזרים בכל רחבי היבשת, אך רובם הגדול מרוכז בניו יורק רבתי, שם נמצאים יותר ממחציתם 

 .)Schick, 2005(

במסגרת הסקירה של תכניות חינוכיות בחינוך יהודי בבתי ספר יהודיים בארצות הברית ובקנדה, נבדקו 35 
מוסדות: 24 בתי ספר, 8 מוסדות/תכניות ו־3 חברות פרטיות. 
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מרבית הבדיקה התבצעה באמצעות האינטרנט וקריאת חומר עדכני בתחום. כמו כן נערכו שמונה ראיונות 
עם גורמים הקשורים בתחום זה בארצות הברית ובישראל. 

לאחר חיפוש אינטנסיבי אפשר לומר שתחום הלמידה מרחוק בחינוך היהודי בבתי הספר היסודיים והתיכוניים 
בארצות הברית אינו מפותח דיו. 

תופעה זו עומדת בסתירה להתפשטות התשתית הטכנולוגית בבתי הספר, הבאה לידי ביטוי בהתקנת אינטרנט 
מהיר ברוב בתי הספר, בקניית ציוד לווידיאו־קונפרנס, בהתקנת "לוח חכם" )"smart-board"( וכדומה, כל אלה 

עזרים המאפשרים גישה נוחה למערכת של למידה מרחוק ומקלים את השימוש בה. 

עם הסיבות האפשריות למצב הזה - מימוש מועט של התנאים הטכנולוגיים לצורך למידה מרחוק - נמנים 
הגורמים הבאים:

היעדר מודעות של בתי הספר לפוטנציאל ולאפשרויות הטמונים בתכניות מסוג זה.   •

או  למורים  וכן  מחו"ל  שילמדו  למורים  בתשלום  אלא  הציוד  במימון  מדובר  )אין  מימון מתאים  היעדר   •
מנחים בכירים שישתתפו בתהליך ויהיו נוכחים בכיתות בזמן השיעור(. 

היעדר עניין של מתבגרים במורים "מרחוק".   •

היעדר סובלנות מצד מתבגרים לתקלות טכנולוגיות העלולות להתרחש.  •

היעדר ספקי תוכן ותכנים מתאימים לבתי ספר יהודיים בארצות הברית.   •

לאיסוף  ניגש  המחקר  צוות  בשטח.  הגורמים  שמציעים  למסקנות  המתבקשת  בזהירות  להתייחס  חשוב 
המידע ולהסקת המסקנות ללא הנחות מוקדמות, מתוך כוונה להבהיר את התמונה בצורה אובייקטיבית ככל 

האפשר.

הסקירה כוללת תיאור של התכניות הקיימות,  אזכור קצר של תכניות שכבר אינן קיימות וֵעדויות של גורמים 
מהשטח. 

לקראת סיום, הבאנו בפני הקורא את מסקנות הצוות החוקר ואת המלצותיו לעתיד.
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נספח 2: תכנית המפגש הלימודי

התכנסות, רישום, כיבוד קל  8:55-8:30

דברי פתיחה וברכה: פתיחה:    9:15-9:00
אנט הוכשטיין )נשיאת קרן מנדל־ישראל(   

רוחמה אבן )יו"ר צוות המומחים;  מכון ויצמן למדע(   

מושב 1: מסלולים שונים לכניסה למקצוע ההוראה  10:45-9:15

אנליה שלוסר )צוות המומחים; אוניברסיטת תל אביב( יו"ר:    

נח גרינפלד )מנהל האגף להכשרת כוח אדם, משרד החינוך( -  דוברים:      
מסלולים שונים להוראה בישראל 2009/10    

אהד לסלוי )היזמה למחקר יישומי בחינוך( -     
 Alternative Routes to  :)Grossman, Loeb(  סקירת ספרן של פ. גרוסמן וס. לויב    
Teaching: Mapping the New Landscape of Teacher Education

תמר אריאב )נשיאת המכללה האקדמית בית ברל( מגיבה:    

שאלות מפתח:
מהי ההתאמה הנדרשת בין מבנה המסלול השונה )הכשרה מקוצרת, התמקדות בכלים פדגוגיים, דגש   )1
על חניכה( לבין הרקע של המועמד להוראה )תואר אקדמי, קריירה שנייה, ניסיון בחינוך בלתי פורמלי 

וכדומה(?  
האם יש מקצועות לימוד ושכבות גיל שמוטב שמורים בעלי הכשרה אלטרנטיבית לא יַלמדו?   )2

באילו מקרים של מחסור במורים יכול הכלי של מסלולים אלטרנטיביים לעזור, ובאילו מקרים המענה   )3
הזה אינו מתאים? 

מושב 2: למידה/הוראה מרחוק של תלמידים  12:15-11:00
תחום  )המושב התחלק לשניים: בחלק הראשון הציגו מַפתחים את החידושים האחרונים ַבּ
בישראל, ואחד החוקרים הציג את התובנות שעלו מהמחקר על היבט זה של ההוראה. 
כל  בסיס שאלות המפתח.  על  בנושא  ודנו  לקבוצות  בחלק השני התחלקו המשתתפים 

קבוצה דנה באחת מהשאלות 3-1 ובשאלה 4(

אלי גוטליב )מנהל מכון מנדל למנהיגות, קרן מנדל־ישראל( יו"ר:    

גיא לוי )מנהל מוצרים מתוקשבים, מטח( דוברים:     

אלי אייזנברג )סמנכ"ל בכיר, ראש ִמנהל מו"פ והכשרה ברשת אורט ישראל(     

שאלות מפתח:
מה ידוע על האפקטיביות של למידה מרחוק?  )1

מהו החתך של אוכלוסיית התלמידים ונושאי הלימוד המתאימים להוראה מרחוק?   )2
מהן דרכים מתאימות לשילוב למידה מרחוק בסביבות למידה אחרות?   )3

באילו סוגים של מחסור במורים עשויה הכשרה מרחוק לעזור, ובאילו היא עלולה להתברר כמענה לא   )4
מתאים? 

13:15-12:15 הפסקת צהריים 
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מושב 3: למידה/הוראה מרחוק של מורים  15:00-13:15
תחום  )המושב התחלק לשלושה: בחלק הראשון הציגו מַפתחים התפתחויות אחרונות ַבּ
בישראל, ואחד החוקרים הציג את התובנות שעלו מהמחקר על היבט זה של ההוראה. 
בחלק השני התחלקו המשתתפים לקבוצות וקיימו דיון בנושא על בסיס שאלות המפתח. כל 
קבוצה דנה באחת מהשאלות 3-1 ובשאלה 4. בסיום המושב הנוכחי הוצגו התובנות שעלו 

בדיוני הקבוצות במהלך המושב הקודם והנוכחי.

ג'ניפר לואיס )צוות המומחים; אוניברסיטת מישיגן( יו"ר:    

עדה חן )ראש ִמנהלת הפרויקטים, מטח( דוברים:    
אולז'ן גולדשטיין )מכון מופת(       

אורית הרשקוביץ וצביה קברמן )המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, 
הטכניון(

שאלות מפתח: 
1(  מה ידוע על האפקטיביות של הכשרה מרחוק  ועל פיתוח מקצועי  מרחוק של מורים?

איזה סוג של תכניות להכשרה ופיתוח מקצועי של מורים )מאפייני המורים, תחומי הלימוד, סוג ההכשרה(   )2
מתאים להוראה מרחוק? 

אילו תנאים נחוצים כדי שתתרחש למידה מרחוק של מורים?  )3
ובאילו  מסוים,  מענה  לספק  מרחוק  הוראה  של  בכלי  שימוש  עשוי  במורים  מחסור  של  מקרים  באילו   )4

מקרים הכלי הזה אינו מתאים?

הפסקה    15:30-15:00

מסלולים שונים לכניסה למקצוע ההוראה ותכניות להוראה מרחוק:  מושב 4:    16:45-15:30 
המקרה של החינוך היהודי בארה"ב )המושב יתקיים באנגלית(                                           

אלן הופמן )חבר ועדת ההיגוי של היזמה; מנכ"ל המחלקה לחינוך יהודי־ציוני,     יו"ר: 
הסוכנות היהודית לארץ ישראל(

גבי הורנצ'יק )מרכז מלטון לחינוך יהודי, האוניברסיטה העברית בירושלים( דוברים:    
אלכס פומסון )מרכז מלטון לחינוך יהודי, האוניברסיטה העברית בירושלים(    

מתדיינת: שרון פיינמן־נמסר )אוניברסיטת ברנדייס(    

שאלות מפתח:
מהם המאפיינים של כוח האדם בחינוך היהודי בארה"ב?   )1

מה המצב המצוי ומה המצב הרצוי באופן הכשרת המחנכים בחינוך היהודי בארה"ב?   )2
מה ידוע על הוראה מרחוק לתלמידים בחינוך היהודי בארה"ב?   )3

מה ידוע על הכשרה מרחוק של מחנכים בחינוך היהודי בארה"ב?    )4

רב־שיח: כיצד ניתן להגביר את כוח המשיכה של מקצוע ההוראה?  17:45-16:45

רוחמה אבן )יו"ר צוות המומחים; מכון ויצמן למדע( יו"ר:    

שמעון שפירו )אוניברסיטת תל אביב(  דוברים:    
אורן שריקי )מורה לפיזיקה בתיכון הישראלי למדעים ולאמנויות(     

פייר קלץ )קרן מנדל־ישראל(    
ג'וש גלזר )קרן רוטשילד, יד הנדיב(    

הערות סיכום    18:00-17:45

אדם גמראן )אוניברסיטת מדיסון־ויסקונסין( )באנגלית( דובר:    
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נספח 3: רישומים מהמפגש הלימודי

מושב 1: מסלולים חלופיים להוראה

מציגים: במושב זה הרצו נח גרינפלד )משרד החינוך( ואהד לסלוי )היזמה למחקר יישומי בחינוך( על מסלולים 
ההרצאות.  לשתי  הגיבה  ברל(  בית  האקדמית  )המכללה  אריאב  תמר  ההוראה.  למקצוע  לכניסה  חלופיים 
על העובדה  דגש  ושם  בישראל  להוראה  גרינפלד תיאר את ההתפתחות ההיסטורית של מסלולי ההכשרה 
כניסה למקצוע בדרכים שונות. לסלוי סקר את הממצאים  יש מגוון מסלולים חלופיים המאפשרים  שכיום 
הידע  את  ומתאר  לאחרונה  שהתפרסם   Alternative Pathways to Teaching  מהספר העולים  העיקריים 
שהתגלו  החסרונות  בצד  היתרונות  את  תיאר  לסלוי  האמריקאי.  בהקשר  החלופיים  המסלולים  על  המדעי 
במחקרים שבחנו את המסלולים החלופיים השונים. אריאב הדגישה את הסיכונים הכרוכים במתן גושפנקה 
שוועדת  הוסיפה שהמתווה החדש  היא  הרגילים.  בסיסי מהמסלולים  באופן  שונים  למסלולי הכשרה שהם 
אריאב גיבשה והמועצה להשכלה גבוהה אימצה נותן מענה הולם לבעיה, ולמעשה מסדיר את אופן הכשרת 

המורים גם במסלולים חלופיים.  

דיון: המשתתפים הדגישו כי: 1( לא ניתן להפריד דיכוטומית בין מסלול ההכשרה הרגיל לבין כלל מסלולי 
ההכשרה החלופיים וקיימים הבדלים משמעותיים בין המסלולים החלופיים. 2( גם המסלול הרגיל וגם המסלול 
החלופי צריכים להיות בנויים כך שיתאימו לצרכים הספציפיים של כל מורה. לדוגמה, אופן ההכשרה במסלולים 
למועמדים  המיועדים  במסלולים  המקובלים  מאלה  שונה  להיות  צריך  שנייה  קריירה  למבקשי  שמיועדים 
השולטים בתכנים המקצועיים. 3( אין במחקר מסקנות חד־משמעיות באשר למדדים שונים לבחינת הצלחתם 
של מסלולים חלופיים. רק בחלק קטן של המקרים התגלה הבדל משמעותי באיכות הלמידה של תלמידים 

שלמדו אצל מורים שהוסמכו במסלול רגיל לבין כאלה שלמדו אצל מורים שהוסמכו במסלול חלופי. 

מושב 2: הוראה מרחוק של תלמידים

משתתפים: במושב זה הרצו גיא לוי )מט"ח( ואלי אייזנברג )אורט( על הוראה מרחוק של תלמידים. לוי חלק 
התלמידים.  של  הלמידה  איכות  את  לשפר  במטרה  שפותחו  באינטרנט  לפורטלים  דוגמאות  המאזינים  עם 

אייזנברג סיפק מסגרת תאורטית להבנת תפקידה ומקומה של הוראה מרחוק. 

הבאות:  הנקודות  עלו  השונות  בקבוצות  מצומצמות.  בקבוצות  מקבילים  דיונים  התנהלו  זה  במושב  דיון: 
פרונטלית  להוראה  תחליף  מהווה  אינה  היא  אך  למורים,  מועיל  כמשאב  לשמש  יכולה  מרחוק  הוראה   )1
איכותית. 2( הידע המדעי על הוראה מרחוק נמצא רק בראשית דרכו. 3( שימוש בהיקף נרחב בהוראה מרחוק 
צריך להיות אפשרי מבחינה כלכלית. 4( הוראה מרחוק של תלמידים מתבססת על מספר הנחות מובלעות 

באשר לאופן הלמידה של ילדים, שיש לברר מבחינה מדעית. 

מושב 3: הוראה מרחוק של מורים

מציגים: במושב זה  הרצו עדה חן )מט"ח(, אולז'ן גולדשטין )מופת( ואורית הרשקוביץ )הטכניון( על האפשרויות 
השונות הטמונות בכלי של הכשרה והתפתחות מקצועית של מורים - מרחוק. חן הציגה דוגמאות של תכניות 
שיעורים  של  וידאו  הקלטות  לתרגילים,  הצעות  למורים,  מדריכים  הכוללות  מרחוק  מקצועית  התפתחות 
לדוגמה ועוד. גולדשטיין דיווחה על מחקר הבוחן את מידת השימוש של סטודנטים להוראה בטכנולוגיה של 
הוראה מרחוק במהלך מסלול ההכשרה. הרשקוביץ תיארה את ההתפתחות ההיסטורית של תחום ההוראה 
והציגה בפני המשתתפים דוגמה לתכנית  ולמידה מרחוק  מרחוק, הגדירה את המונחים של הוראה מרחוק 

להתפתחות מקצועית של מורים שמתבצעת מרחוק.  
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עלו הנקודות הבאות:  בדיונים אלו  עגולים.  דיונים מקבילים בכמה שולחנות  זה התקיימו  גם במושב  דיון: 
1( הבנת מקומה של הוראה מרחוק למורים צריכה להיבחן בתוך ההקשר הרחב יותר של למידת מורים, ויש 
להגדיר את המרכיבים הנדרשים לפיתוח מקצועי איכותי של המורה. 2( על פניו  נראה כי בהוראה ולמידה 
מרחוק של מורים טמון פוטנציאל רב, אך יש צורך להעמיק עוד את הידע על התחומים ומידת האפקטיביות 
של כלי זה. 3( הוראה ולמידה מרחוק מאפשרות נגישות נוחה, ועשויות לעודד התפתחות של קהילות לומדות 
שאינן מושפעות מהמרחק הגאוגרפי בין המשתתפים. 4( יש צורך לשמור על כך שתכניות להוראת מורים 

מרחוק יהיו מעודכנות ויתבססו על הידע העכשווי בתחום של למידת מורים.  

מושב 4: מסלולי הכשרה חלופיים והוראה מרחוק: המקרה של החינוך היהודי בארה"ב

העברית  האוניברסיטה  יהודי,  לחינוך  מלטון  ממרכז  )שניהם  הורנצ'יק  וגבריאל  פומסון  אלכס  מציגים: 
בירושלים( הרצו על השימוש בכלי של הוראה מרחוק בחינוך היהודי בצפון־אמריקה, שרון פיינמן־נמסר )מרכז 
מנדל ללימודי חינוך יהודי, אוניברסיטת ברנדייס( הגיבה לדבריהם. בפתח דבריו הזכיר הורנצ'יק את העובדה 
נקודת מוצא להבנת אופן התפקוד וההתנהלות של  וזאת  בנוי כ"מערכת",  שהחינוך היהודי בארה"ב איננו 
בתי הספר בכלל ושל הכשרת המורים בפרט. הורנצ'יק תיאר שלוש דוגמאות לשימוש בהוראה מרחוק בבתי 
ספר יהודיים בארה"ב, כפי שהוצגו בסקירה שנכתבה לקראת המפגש. פומסון תיאר מחקר שערך לאחרונה 
גיוס  של  המשימה  עם  היהודים  הספר  בבתי  מנהלים  של  השונות  ההתמודדות  דרכי  את  בחן  ובו  בארה"ב 
מורים.  פיינמן־נמסר ביקשה בדבריה להדגיש את הצורך לחדד ולהבהיר בשלב ראשון של הדיון את המושגים 
וההגדרות בתחום. לדוגמה, מהי המשמעות המדויקת של תיוג מסלול הכשרה כ"רגיל" לעומת "מסורתי"? מהי 
המציאות הנוכחית בחינוך היהודי בארה"ב שאליה אנו מתייחסים )בתי ספר יומיים או משלימים(? על איזה 
סוג של מחסור נסב הדיון? מהי ההכשרה הנדרשת מכל מורה בהתאם לרקע ולמקצוע שהוא עתיד ללמד? מתן 

תשובות לשאלות אלו, עשוי לאפשר לעבור למדרגה הבאה בדיון על דרכי ההתמודדות.

דיון: המשתתפים חזרו על כך שהשימוש המצומצם בכלי של הוראה מרחוק בחינוך היהודי בארה"ב נובע מכך 
שאין מדובר ב"מערכת חינוך", ואין מדיניות או יד מכוונת את בתי הספר. מכיוון שהקמה ותחזוק של פורטלים 
להוראה מרחוק דורשים השקעה כספית גדולה, רק כאשר מספר רב של מוסדות חינוך יגלו נכונות להשתתף 
בעלויות הנדרשות, יהיה אפשר להקים את התשתית. המשתתפים גילו עניין רב בבתי הספר המקוונים שמפעיל 
חב"ד עבור ילדי השליחים ברחבי העולם, אך בשל ההקשר הייחודי המאפיין תכנית זו, התעורר ספק אם ניתן 

להקיש ממנה גם על מוסדות החינוך הרגילים. 

רב־שיח: שיפור האטרקטיביות של מקצוע ההוראה

משתתפים: שמעון שפירו )ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שפל, אוניברסיטת תל אביב(, אורן שריקי )מורה 
לפיסיקה, התיכון הישראלי למדעים ואומנויות(, פייר קלץ )קרן מנדל־ישראל( וג'וש גלייזר )קרן רוטשילד, יד 
הנדיב(. המשתתפים ברב־שיח התייחסו מפרספקטיבות שונות לבעיה של שיפור כוח המשיכה של מקצוע 
להפוך  כדי  שונים  להיעשות בהקשרים  שניתן  ומה  על מה שנעשה  דעות  רחבה של  והציגו קשת  ההוראה, 
את מקצוע ההוראה ליותר אטרקטיבי ויוקרתי. שפירו תיאר כיצד הפרופסיה של עבודה סוציאלית שיפרה 
את מעמדה כמקצוע אטרקטיבי, בין השאר באמצעות הרחבת האוטונומיה והאחריות של העובד הסוציאלי 
בתחומים מגוונים. שריקי דיבר מתוך ניסיונו האישי כמורה למדעים, וטען שיש צורך לאתגר מבחינה מקצועית 
את המורים במהלך הקריירה שלהם ולהעניק להם תמיכה רבה יותר מצד המערכת כדי שיוכלו להניע ולממש 
רעיונות שונים לשיפור איכות ההוראה. קלץ תיאר את מעמד המקצוע בצרפת, שם המורים זוכים לאוטונמיה 
מקצועית מכיוון שהם עוברים מסלול הכשרה של ארבע שנים ונתפשים כמומחים בתחומם. גלזר ניתח את 
לדעתו,   .The System of Professions  )Andrew Abbott( אבוט  אנדרו  של  עבודתו  על  בהתבססו  הסוגיה 
היוקרה של כל מקצוע תלויה ישירות במידת האמונה של הציבור שהמקצוע המדובר מסוגל לפתור בעיות 
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המורה  בעבודת  אמיתי  שיפור  מחייבת  ההוראה  מקצוע  של  המשיכה  וכוח  היוקרה  העצמת  לכן  בתחומו. 
ובאיכות הלמידה של התלמידים במערכת, תנאי לכך שהציבור ישתכנע.

 

הערות סיכום

הלימודי:  המפגש  במהלך  שנדונו  השונות  הגישות  ארבע  את  סקר  וויסקונסין(  )אוניברסיטת  גמראן  אדם 
כוח  ושיפור  מורים  של  מרחוק  הוראה  תלמידים,  של  מרחוק  הוראה  למקצוע,  לכניסה  חלופיים  מסלולים 
המשיכה של המקצוע. גמראן סיכם שבהתבסס על מחקריו של Ingersoll, עיקר הבעיה של המחסור במורים 
נובע מאחוז נשירה גבוה של מורים חדשים, ובמידה מועטה מירידה במספר הפונים למסלול של הוראה או 
מבעיות בהיבט של  התפתחות מקצועית. לפיכך, הוא סבור, עיקר המאמץ בהתמודדות עם מחסור במורים 

צריך לעסוק בדרכים לצמצום אחוז הנשירה שלהם מהמקצוע.
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נספח 4: תקצירי קורות החיים של המציגים במפגש הלימודי

אלי אייזנברג, סמנכ"ל וראש המינהל למו"פ ולהכשרה, אורט ישראל. בעבר היה מעורב בהקמת מרכז אורט 
הוביל  לימודים,  והערכה של תכניות  ויישם מחקר  פיתח  בדרום־אפריקה.  חינוך טכנולוגית  ורשת  באנגליה 
מיזמים רבים של פיתוח חומרי לימוד ועזרים להוראה, ופעל רבות למען יישום החינוך הטכנולוגי בארץ. היה  
חבר הסגל האקדמי בטכניון, שם עסק במחקר והוראה בתחום החינוך הטכנולוגי. בעל תואר שלישי בחינוך 

למדעים בחינוך הטכנולוגי והמדעי  מהטכניון, 1987.

תמר אריאב, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל. חוקרת בתחומי מדיניות מורים, תכנון לימודים והערכה. 
להוראה, שפעלה מטעם המועצה להשכלה גבוהה. חברה  ועדת המתווים החדשים בהכשרה  עמדה בראש 
בוועדות היגוי של משרד החינוך )מזכירות פדגוגית, אופק חדש(. בעלת תואר שלישי בתכנון לימודים והוראה, 

אוניברסיטת פנסילווניה, 1983.

אורח  כמרצה  כיהן   ,2004 בשנת  המכון,  לסגל  להצטרפותו  קודם  למנהיגות.  מנדל  מכון  מנהל  גוטליב,  אלי 
בלימודים קוגניטיביים בחינוך, באוניברסיטת וושינגטון. מחקריו מתמקדים בבדיקת היחסים שבין קוגניציה, 
בעל  והוא  קיימברידג',  באוניברסיטת  התפתחותית  ופסיכולוגיה  פילוסופיה  למד  גוטליב  ד"ר  וחינוך.  זהות 

תואר שלישי בפסיכולוגיה של החינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

אולז'ן גולדשטיין, ראש רשת עמיתי מחקר "שילוב טכנולוגיות המידע בהכשרת מורים", מכון מופ"ת, תל־אביב, 
ומרצה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע. תחומי מחקרה העיקריים הם הוראה מקוונת, סגנונות 
מאוניברסיטת  ומתמטיקה  בפיזיקה  שלישי  תואר  בעלת  מורים.  להכשרת  תכניות  והערכת  והוראה  למידה 

מוסקבה, 1980.

ג'וש גלייזר, מנהל תכניות וראש תחום מחקר חינוכי ביד הנדיב. פירסם מחקרים בנושאי מקצוענות חינוכית 
ורפורמות בית־ספריות כוללניות. ספר שכתב יחד עם דוד כהן ואחרים, ובו דיווח על שש שנות מחקר בשלוש 
תכניות מובילות לרפורמות בית־ספריות בארצות הברית, עתיד לראות אור בקרוב. בעל תואר שלישי במדיניות 

חינוך מאוניברסיטת מישיגן, 2005.

אדם גמראן, פרופסור לסוציולוגיה ומדיניות חינוך באוניברסיטת ויסקונסין־מדיסון ומנהל מרכז ויסקונסין 
למחקר בחינוך. תחומי העניין העיקריים שלו הם סוציולוגיה של החינוך, ניתוח ארגוני וריבוד חברתי. מחקריו 
מתמקדים בארגון בית־ספרי, ריבוד ואי־שוויון בחינוך והקצאת משאבים במערכות חינוך. בעל תואר שלישי 

בסוציולוגיה של החינוך מאוניברסיטת שיקגו, 1984.

לעסוק  מרבה  מורים.  הכשרת  בתחום  מומחיותו  עיקר  הוראה.  עובדי  להכשרת  האגף  מנהל  גרינפלד,  נח 
בתכניות הכשרה ובשינויים בהכשרה, ומקדם את תחום האקדמיזציה של הכשרת מורים לתואר ראשון ושני. 

ממייסדיה ומוביליה של התכנית להכשרת סטודנטים מצוינים במכללות לחינוך. 

אנט הוכשטיין, נשיאת קרן מנדל־ישראל. חברה בקבוצה המייסדת של מפעלות קרן מנדל בישראל, בכלל זה 
מכון מנדל למנהיגות. הגב' הוכשטיין, מתכננת מדיניות בהכשרתה, הקימה את המחלקה ללימודי מדיניות 
מכון, והיתה שותפה למיזמים חשובים של ניתוחי מדיניות, ובהם פרויקט מסד הנתונים של הגדה המערבית  ַבּ
והוועדה לחינוך יהודי בצפון־אמריקה. בעלת תואר שני במדיניות ציבורית מבית הספר למחקר חברתי בניו 

.MITיורק. הייתה עמיתת קרן המפרי ב־

1980  הצטרף  2000. בשנת  ינואר  היהודית מאז  בסוכנות  לחינוך  המנהל הכללי של המחלקה  הופמן,  אלן 
למרכז מלטון לחינוך יהודי בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, ולימים כיהן כמנהלו.  בשנים 
1996-1994 היה המנהל הכללי של המועצה ליוזמֹות בחינוך היהודי בניו יורק, וב־1997 נתמנה למנהל מרכז 
הספר  בבית  חינוכית  במדיניות  ושלישי  שני  לתואר  למד  העברית.  באוניברסיטה  יהודית  להמשכיות  מנדל 

לחינוך של אוניברסיטת הרווארד.

לחינוך  המרכז  מנהל  בירושלים.  העברית  האוניברסיטה  לחינוך,  בביה"ס  חבר  פרופסור  הורנצ'יק,  גבריאל 
יהודי ע"ש מלטון באוניברסיטה העברית. תחומי המחקר העיקריים שלו הם:  פסיכולוגיה חברתית של זהות 
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אתנית, לאומית ויהודית, מעברי זהות, מהגרים בבתי־ספר. בעל תואר שלישי בנושא מימוש של זהות לאומית, 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 1989.

אורית הרשקוביץ, חוקרת ומרצה בכירה במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון, חברה בקבוצת 
והלמידה במכללה  ההוראה  לקידום  במרכז  מחקר  ועדת  ויו"ר  מרצה  דורי.  יהודית  פרופ'  בראשות  הכימיה 
האקדמית אורט בראודה בכרמיאל. בשנים האחרונות היא עוסקת בהתפתחות מקצועית של מורי מדעים, 
בשילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה ובלמידה ובפיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות, מבוססות חקר־אירועים. 
עמדה בראש צוות פיתוח של ארבע יח"ל לתוכנית החדשה בכימיה ולמוט"ב. בעלת תואר שלישי בהוראת 

המדעים, מהטכניון, חיפה.

עדה חן, ראש מינהלת פרויקטים לפיתוח מקצועי במטח. עוסקת בפיתוח מודלים של למידה מרחוק, בתחום 
בעלת  ספר.  בתי  של  ההוראה  בשגרת  משלֵבי־תקשּוב,  חדשניים,  מודלים  ובהטמעת  המקצועי  הפיתוח 
תואר B.Ed  מהמכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים )1982( ותואר שני במינהל חינוכי מאוניברסיטת דרבי, 

.2000

גיא לוי, מנהל מוצרים מתוקשבים במרכז לטכנולוגיה חינוכית משנת 2005. בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית, 
 )New School for Social Research( מחזור ב, 1995. בעל תואר שני בסוציולוגיה מבית הספר למחקר חברתי

בניו יורק, 1988.

אלכס פומסון, חוקר בכיר במרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון באוניברסיטה העברית בירושלים. כיהן כפרופסור 
קוצ'ינצקי.  יהדות על שם משפחת  מורי  גם עמד בראש הקתדרה להכשרת  קנדה, שם  יורק,  באוניברסיטת 
מחקריו עוסקים בסוציולוגיה של החינוך, בהכשרה ופיתוח של מורים בחינוך היהודי, ובלימודי ישראל. בעל 

תואר שלישי בחינוך דתי מאוניברסיטת לונדון, 1994.

שרון פיימן־נמסר, פרופסור הקתדרה על שם מנדל לחינוך יהודי ומנהלת מרכז מנדל לחינוך יהודי באוניברסיטת 
ברנדייס. עומדת בראש מחקר כלל־ארצי הכולל שלוש תכניות חניכה למורים בראשית דרכם ומשקף שינויים 
חשובים במדיניות ובמעשה. בחסות המרכז הלאומי לחקר הכשרת מורים הובילה פרופ' פיימן־נמסר מחקר 
תלת־ארצי בנושא חניכת מורים - בסין, באנגליה ובארצות הברית. בעלת תואר שלישי בחינוך מאוניברסיטת 

קולומביה.

הכימיה  בקבוצת  חברה  בטכניון,  והמדעים  הטכנולוגיה  להוראת  במחלקה  וחוקרת  מרצה  קברמן,  צביה 
בראשות פרופ' יהודית דורי. חוקרת בבית הספר לרפואה בטכניון בתחום החינוך הרפואי.  בעשור האחרון היא 
עוסקת בהוראת הכימיה, בקידום הוראתה בארץ ובפיתוח חומרי למידה לתכנית הלימודים החדשה בכימיה, 
תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות ומיומנויות חשיבה ברמה גבוהה - בהוראה ובלמידה. בעלת תואר שלישי 

בהוראת המדעים מהטכניון, חיפה. 

פייר קלץ, סגן נשיא קרן מנדל־ישראל, מנהל יחידת הבוגרים ומנהל תהליכים אופרטיביים. בעבר כיהן כמנהל 
באוניברסיטת  וכפרופסור־חבר   )HEC( בפריז  לניהול  בביה"ס  ומרכזה  אירופה  למזרח  המרכז  של  האקדמי 
François Rabelais בצרפת, שם ייסד וניהל את התכנית לתואר שני בניהול למגזר הציבורי. מחקריו עוסקים 

 .)HEC( בנושא תיאוריה ארגונית. בעל תואר שלישי מביה"ס לניהול בפריז

שמעון שפירו, פרופסור־חבר )אמריטוס( בעבודה סוציאלית ובסוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. פרופסור־
תוכניות  הערכת  ומחקר:  עיסוק  תחומי  חי.  תל  מכללת  סוציאלית,  בעבודה  המוסמך  תכנית  וראש  חבר 

חברתיות, תהליכי פרופסיונליזציה בעבודה סוציאלית. בעל תואר שלישי מאוניברסיטת מישיגן, 1968. 

אורן שריקי, חוקר בתחום מדעי המוח, המתמקד בגישות חישוביות להפרעות נירולוגיות ונירופסיכיאטריות. 
השנים  בתשע  העברית.  ובאוניברסיטה  בר־אילן  באוניברסיטת  ויצמן,  במכון  המוח  בחקר  קורסים  מלמד 
האחרונות לימד פיזיקה בתיכון הישראלי למדעים ולאמנויות, והקים בבית־הספר מעבדה לרובוטיקה וחקר 

המוח. בעל תואר שלישי בחישוב ועיבוד מידע במוח מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 2003.
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 נספח 5: רשימת המשתתפים במפגש הלימודי

אבן רוחמה     מכון ויצמן למדע

אולמן־מרגלית עדנה  האוניברסיטה העברית בירושלים

אורט ישראל איזנברג אלי   

מכללת בית ברל אריאב תמר  

הכל חינוך - התנועה לקידום החינוך בישראל באום מיכל  

משרד החינוך בוסקילה דוד  

היזמה למחקר יישומי בחינוך בוקובזה גבריאל  

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל בלס נחום  

הכל חינוך - התנועה לקידום החינוך בישראל בנר אסף   

קרן מנדל־ישראל גוטליב אלי  

מכון מופ"ת, מחקר ופיתוח תכניות להכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות גולדשטיין אולז'ן  

יד הנדיב גלייזר ג'וש  

אוניברסיטת ויסקונסין, ארה"ב  גמראן אדם  

היזמה למחקר יישומי בחינוך גרוס ורד    

משרד החינוך גרינפלד נח  

קרן מנדל־ישראל דנסקר בן   

היזמה למחקר יישומי בחינוך דרמון אביטל  

קרן מנדל־ישראל הוכשטיין אנט  

אוניברסיטת בר אילן הולצר אלי  

הסוכנות היהודית הופמן אלן  

האוניברסיטה העברית בירושלים הורנצ'יק גבריאל  

ראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך הרטף חגית  

הטכניון הרשקוביץ אורית  

משרד החינוך זילברשטרום שרה  

מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית חן עדה   

אוניברסיטת מישיגן, ארה"ב לואיס ג'ניפר  

מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לוי גיא   

היזמה למחקר יישומי בחינוך לסלוי אהד  

משרד החינוך משכית דיצה  

קרן מנדל־ישראל ניסן מרדכי  

היזמה למחקר יישומי בחינוך ניסן אודית  
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תכנית עתידים סיני איל   

ג'וינט ישראל סלמן דיטה  

ג'וינט ישראל עמיחי שלומית  

קרן מנדל־ישראל פדן נעה   

האוניברסיטה העברית בירושלים פומסון אלכס  

אוניברסיטת ברנדייס, ארה"ב פיימן־נמסר שרון  

היזמה למחקר יישומי בחינוך פישל ריקי  

משרד החינוך פלד רות   

היזמה למחקר יישומי בחינוך פלדור עדה  

היזמה למחקר יישומי בחינוך  פריד דבורה  

אורט ישראל  צ'יזיק נעמי  

הטכניון   קברמן צביה  

ראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך  קימרון הלנה  

קרן מנדל־ישראל  קלץ פייר   

קרן אבי חי  קנאי אלי   

משרד החינוך  ריימן לאה  

משרד החינוך  ש"ץ אופנהיימר אורנה 

משרד החינוך  שוורץ יהודה  

משרד החינוך  שטיינברג חנה  

מכון מנדל למנהיגות שיפר ורדה  

ביה"ס התיכון שליד האוניברסיטה בירושלים ועיריית אשדוד   שלו אלי   

אוניברסיטת תל אביב  שלוסר אנליה  

ראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך  שלטון חני  

יד הנדיב  שליסל־אדלר מירי  

אוניברסיטת תל אביב  שפירו שמעון  

בית הספר התיכון לאמנויות ולמדעים שריקי אורן  
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נספח 6: תקצירי מידע על צוות המומחים

מכון  רוחמה אבן )יו"ר(, פרופסור במכון ויצמן למדע, ראש קבוצת המתמטיקה במחלקה להוראת המדעים ַבּ
וראש התכנית ללימודי תעודת הוראה  במדרשת פיינברג במכון. תחומי המחקר העיקריים שלה הם חינוך 
מתמטי, הכשרה והתפתחות מקצועית של מורים ומוֵרי מורים למתמטיקה, ויחסי הגומלין בין מורים, תכניות 

לימודים וכיתות בית הספר.  
בעלת תואר שלישי בהוראת המתמטיקה מאוניברסיטת מישיגן, . 1989

יסודיים  ספר  בבתי  מורה  הייתה  עשור  במשך  מישיגן.  באוניברסיטת  מחקר  ועמיתת  מרצה  לואיס,  ג'ניפר 
ובחטיבות ביניים, ועשר שנים נוספות עסקה בהכשרת מורים באוניברסיטת מישיגן. תחומי המחקר העיקריים 

שלה הם הכשרת מורי מתמטיקה, לקראת עבודתם ובמהלכה.  
בעלת תואר שלישי בחינוך מאוניברסיטת מישיגן, 2007.

אנליה שלוסר, מרצה בבית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. את ההתמחות הבתר־דוקטורלית עשתה 
באוניברסיטת פרינסטון, ארצות הברית. שימשה בתפקידי מחקר במחלקת ההערכה במשרד החינוך. תחומי 

המחקר העיקריים שלה הם כלכלת חינוך, כלכלת פיתוח וכלכלת עבודה.  
בעלת תואר שלישי בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 2007.

מדיניות  ויישום  החלטות  קבלת  הם תהליכי  שלו  העיקריים  המחקר  תחומי  הפעילות(.  ז  )מרֵכּ לסלוי  אהד 
בִמנהל הציבורי. שימש עוזר־מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, יועץ בוועדת וינוגרד לחקר מלחמת לבנון 

השנייה וחוקר במחלקת היסטוריה בצה"ל.  
בעל תואר שלישי מבית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה, 2009. 




