
  

  חינוך טוב פירושו מורים טובים

  דרורה כפיר,  דריחזקאל, תמר אריאב, חיים אדלר

  מבוא . 1

רבים מזהים , בשעה שדרישות החברה מן המורים עולות בהתמדה
רידוד בעומק האינטלקטואלי של מקצוע ההוראה וצמצום אופקי 

, אלה מוסברים בעיקר בירידת מעמדו של העיסוק בהוראה. העוסקים בו
מקצועות מתחרים רבים מציעים תגמולים גבוהים יותר ותנאי כאשר 

ציבורית  לב תהליך זה מוכר לכל אך לא זכה לתשומת. עבודה טובים יותר
אנו מתקשים . ראויה וגם לא להשקעה הדרושה כדי לשנות את מהלכו

להבטיח לחינוך מעמד , מועמדים טובים להכשרה להוראה לגייס כיום
ולשכנע את המופקדים על המשאבים , ייםבמוסדות האקדמהראוי לו 

הלאומיים כי השקעה במורים היא השקעה טובה ביותר מבחינה כלכלית 
שעמדו על החשיבות , מדינות שונות בעולם. וחיונית מבחינה חברתית

נקטו בשנים האחרונות צעדים , הרבה שיש להשקעה בכוח אדם בהוראה
יפור תנאי העבודה להקטנת הנשירה מן ההוראה ולש, לשיפור ההכשרה

  .של המורים
ודאות משתנים ורבי -היא פעילות חכמה במצבי אי ההוראה

, המיידיות של חיי הכיתה:  שוניםממדים למורכבות ההוראה .1פנים
ההתמודדות עם בחירה בין , הצורך להיענות למגוון צרכים של התלמידים

התאמת התכנון לתנאים " (תוך כדי תנועה"תכנים ודרכי הוראתם 
, ת בכיתהוהתמודדות עם בעיות אישיות וחברתי, )הנוצרים בזמן אמת

והתייחסות לסביבה הרחבה , ניהול רעיונות וחשיבה בשיח הכיתתי
להפגין כישורים  המורה על. 2)וכדומההורים , ממונים, עמיתים(

תקשורת  (וכושר מנהיגות) יצירתיות, יכולת לפתור בעיות, ידע(מקצועיים 

                                                 
1 Cochran-Smith and Lytle, 1999.   
2 Shulman, 1987; Cochran-Smith and Lytle, 1999  .   
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(artistry, craft) 
, יכולת קבלת החלטות מהירה, המחייב ערנות מתמדת לסביבה דינמית

הפעלת תהליכי אבחון ושיפוט מתמשכים והבנייה שוטפת של הידע 
. הפרקטי

שוחק וממילא לא , ובעני שההוראה היא עיסוק ת,פלא לכןיילא 
 ,כיתות הטרוגניות ועתירות תלמידים ותנאי עבודה פיזיים. מושך

עם ו /שלה המגעיםכל  -  הספר- בביתאישיתהמונעים מהמורה פינה 
 - או הכיתה עמיתים ותלמידים מתנהלים בפומביות של חדר המורים 

 ,שכר נמוך  אם נוסיף לכך.את חוסר המשיכות של המקצוע עוד מגבירים
ואפשרויות מאוד מוגבלות לקידום , ואף זעום בתחילת הדרך המקצועית

טובים  מועמדיםהמונעים נראה שקיימים גורמים כבדי משקל , מקצועי
לא נדון . מלפנות להוראה ומתסכלים מורים טובים הרוצים להתמיד בה

אך נציין כי בתכנון ממלכתי לעשר שנים ניתן , בגורמים אלה בנייר הנוכחי
ידי הורדת ממוצע התלמידים -להקטנה הדרגתית של  הכיתות עללהגיע 

ויש (עד לשלושים תלמידים לכיתה , לכיתה בתלמיד אחד לשנה
אולם , הטיפול בסוגיית השכר יותר מורכב). הממליצים אף על פחות מזה

ניתן להגיע לפחות , בתכנון ראוי ובהדברות נאותה עם ארגוני המורים
יף עוד כי דברינו מכוונים לכל אוכלוסיית נוס. לשיפור השכר ההתחלתי

ללא קשר לגיל התלמידים או למסגרת בה , העוסקים בחינוך ובהוראה
 המכינה את ,הגננת וגם המורה למתימטיקה: נעשית הפעילות החינוכית
 הם פרופסיונלים הזקוקים לכישורים גבוהים ,תלמידיה לבחינות הבגרות

פיות לשליטה בדיסציפלינה יצ המבחינתוההבדל ביניהם , ולהכשרה טובה
  .פיות למומחיות חינוכית ופדגוגיתיהצפיע על אותה הם מורים אינו מש

המוסדות בכל המסגרות בהן  מחייב התמודדות של זה מצב עניינים
כי האקדמיזציה של , היום אפשר לקבוע. עוסקים בהכשרת מורים

שקידמה את ולו רק מפני , הכשרת עובדי חינוך והוראה היתה מהלך נכון
אמנם הנתונים אינם . ההוראה אל משפחת הפרופסיות האקדמיות

 הביאה בעלי נתוני הסמינרים למוריםמעידים כי האקדמיזציה של 
גם אין דרך ; 4המכללות לחינוך מוטיבציה ויכולת טובים יותר אל

האקדמיזציה לבין הישגי התלמידים שזכו למורים  להראות קשר בין
עד גם ידוע לנו לא , יש לומר כי, במאמר מוסגר[. בעלי הכשרה אקדמית

                                                 
  .1988, פרידמן ולוטן  3
  .1997, פייגין וליבמן, אריאב, כפיר  4
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 כוונתנו לשינויים לא . אנו סבורים כי בשלו התנאים לשינויים
 םבהקשרים המוסדיים שבה, מהפכניים בברירת המועמדים להכשרה

איננו עוסקים בכתב . ובארגונה הפנימי, בתכנים שלה, היא מתקיימת
 ההכשרה להוראה  לא בכל הסוגיות שלףוא, עמדה זה בכל סוגיות החינוך

 אנו רואים בדאגה את הירידה בכישורי הפונים . אלא רק בחלקן-
למוסדות להכשרה להוראה והגבהת רף הכניסה אליהם עשויה רק 

אנו רואים באורח ביקורתי גם את מערכת . 5להיטיב עם המערכת
שאינו  מבנה -ההכשרה המבוססת על מכללות המתמחות בחינוך בלבד 

ובדיעבד , על רמת מורי המורים, כות הפונים להוראה לטובה על אימשפיע
 ,כיווני- ליזום תהליך דו, בהקשר זה, אנו ממליצים. גם על רמת ההכשרה
 במכללות להוראה מסלולי לימוד גם בתחומים שאינם שבמהלכו ייפתחו

 גם במכללות הכלליות  תשולבובמקביל ההכשרה להוראה, חינוך
 אלה חייבים לבוא בד בבד עם שינויים שינויים ארגוניים"). האזוריות("

" פתיחה"גם בתחום זה אנו מציעים . במבנה הכשרה ובתכניה
ית למגוון דפוסי הכשרה במסלולי תפלורליסטית של המערכת המונולי

נצביע בקצרה , כרקע להצעות השינוי שלנו. לימודים לתואר ראשון ושני
  .םמסתמנות בעולם בתחום הכשרת המוריהעל מגמות שינוי 

                                                 
  .2001, יוגב  5
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  חשיבה חדשה לגבי הכשרת מורים בעולם. 2

  ביקורת ודרישה לשינויים 
 ,במדינות רבות עולה ביקורת קשה על מערכות ההכשרה להוראה
, המתקשות להתאים את עצמן לשינויים מהותיים בהקשרים התרבותיים

בהקשר זה מוזכרים .  החינוך של הכלכליים והפוליטיים, החברתיים
ההטרוגניזציה , הכוח העולה של כלכלת השוק, יהתהליכים של גלובליזצ

מהפיכת המידע , הפרטה וליברליזם קיצוני, של אוכלוסיות התלמידים
בסביבה של ' מהגר' ל25שהופכת כל אדם מעל גיל , והתפתחות טכנולוגית

 תמורות אלה .6'מקומיים'ילדים ובני נוער המנווטים במרחב שלהם כ
הספר הוא המסגרת -ית שבית הן על המוסכמה החברתתגרקוראות 

העיקרית להכנה לחיים והן על ההגמוניה המסורתית של מוסדות 
הכשרה מקצועית ופיתוח חברה , ההשכלה הגבוהה בייצור ידע

תחליף למוסדות אלה בייצור הידע , לפי שעה, זאת אף שאין. 7משכילה
  .ובהכשרה ובמיון לתפקידים פרופסיונליים
ה במיוחד בתהליך זה של ערעור הכשרת המורים נמצאת במצב קש

בעלי העניין מ:  הביקורת עליה באה מכיוונים שונים.8מוסכמותעל ה
האיגודים המקצועיים של המורים , הקהילה, הספר- בתי(בחינוך 
 המבקשים לממש את כוחם באמצעות הכתבת סדר היום ,)והמדינה
המטילה על מערכת החינוך אחריות , מהציפייה החברתית;  החינוכי

; תיקון עוולות ופערים שמערכות אחרות אינן מצליחות להתמודד אתםל
ספריות אינן - כי התפוקות הביתהמתרשמים, ומקובעי המדיניות

- ביקורות אלה תורמות לדה.9משתפרות למרות ההשקעות הרבות
לגיטימציה של מערכות הכשרת המורים  וללחצים גוברים עליהן 

  .להשתנות
קליות קוראות בשנים האחרונות מודרניות ורדי- גישות פוסט

להפקיע את הכשרת המורים מהמוסדות להשכלה גבוהה ולהעבירה 
גישות . אף לבטלה כליל או ,10למסלולי הכשרה חליפיים, הספר-לבתי

הספר ומוסדות ההכשרה -מתונות יותר מעודדות הידוק קשרים בין בתי

                                                 
6 Smith, 2000   
7 Smith & Weaver, 1998   
8 Cochran-Smith, 2000.   
9 Aviram, 1996.   

10 Cochran-Smith, 2001.   
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Professional 
Development Schools .( הכשרת המורים בתחום שלחלק מהחוקרים 

 ספריות-מסתייגים מזיקה הדוקה כזאת ומחפשים חלופות שאינן בית
רבים סוברים כי ,  מכל מקום.11להכשרה המעשית ולפיתוח מקצועי

, האתגרים העומדים בפני הכשרת המורים מחייבים חשיבה חדשה
את הנגישות הגדלה למידע , ודהההתפתחויות בשוק העבאת  שתהלום

ואת , ורצונותיו) הסטודנט(את צורכי הלקוח , ולדרכי למידה מתוקשבות
  .התחרות בשוק הבינלאומי של ההשכלה הגבוהה

ההצעות לשינויים מהפכניים בהכשרת המורים טרם עמדו במבחן 
 היום לוותר על יםהציבור הרחב ורוב ציבור המחנכים מסרב. המציאות

  למסור את הכשרת המורים לאחריותםנים מוכםמוסד ואינהספר כ-בית
המורים עצמם רואים ערך רב .  שאינם מומחים בהכשרה להוראהמישל 

 וממצאי מחקר מראים שמומחיותם ,12במוסדות להכשרת מורים
תורמת , היותם בוגרי מוסדות להכשרה להוראה, כלומר, הפורמלית

הדעה ,  לכן.13יםבאופן משמעותי להסברת השונות בהישגי תלמיד
השלטת כיום גורסת כי חשוב להשאיר את הכשרת המורים הראשונית 

   .14במוסדות אקדמיים ולחזק אותה
המטפלים בשורש הבעיות מבלי , שינויים משמעותיים אך הדרגתיים

דרושים היום למערכת ההכשרה , "לזרוק את התינוק עם מי האמבט"
כאלה מוצעים גם ביחס  יםכיוונים התפתחותי. יותר משינויים מהפכניים

משתנה המנסות להתאים עצמן למציאות ה, לפרופסיות אחרות
הליכה זהירה .    תוך שמירה על עקרונות הפרופסיה15במהירות

הרעיונות , יתר על כן.  מאפשרת בקרה ותיקון מתוך רצף בין הישן והחדש
כך שחסר לנו , המהפכניים בהם מדובר כמעט ולא יושמו וכלל לא נחקרו

ההצעות בכתב . דע מבוסס כדי לתמוך בהצעות מסוג זה או לדחותןי
, שיש להם, בהכשרת מורים" אבולוציוניים"עמדה זה מכוונות לתיקונים 

גם . בטווח הקצרכבר סיכוי להתקבל במערכת ולהיות מיושמים , לדעתנו
  .תיקונים אלה מחייבים קבלת החלטות אמיצות

                                                 
11 Putnam and Borko, 2000; Zeichner, 1999.   
12 Clinard and Ariav, 1998; Davies and Ferguson, 1998.   
13 Grant and Murray, 1999; Darling-Hammond, 1997.   
14 American Federation of Teachers, 1998.   
  .2000, רימלט  15
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  מאחידות לפלורליזם
מבוסס על שתי הנחות ה ,תרבותי-חברתי" ך מקובלער"פלורליזם הוא 

כל חברה מורכבת ממגוון תרבויות ופסיפס של ש, האחת היא: יסוד
דמוקרטית ופלורליסטית אין ה בחבר .שכולם לגיטימיים וראויים, קולות

 ,ואין קבלה של סמכות אחת יודעת" נכונה"עוד הסכמה על דרך אחת 
 צרכניםמאפשר ל ריבוי דרכיםש, ההנחה השנייה היא. המחליטה ובוחרת

רות להתחשב ימחייב את ספקי הש להם ולבחור במסלול המתאים
 סביב והדיון הציבורי הלבטים האישיים. ובהעדפותהשונים בצרכים 
מכשירים לבבות לקראת שינויים עתידיים ומחייבים בחינה הבחירה 

  .  שמא יש טובה ממנה-מתמדת של הדרך שנבחרה 
. הכשרהה בריבוי דפוסי  מתבטאמורים הכשרתב קיים הפלורליזםה
יש להשלים את , קנדה וישראל, אוסטרליה, אנגליה, הברית-בארצות

 במסלולי הכשרה אקדמיים,  לעבודהלפני הכניסהבמלואה ההכשרה 
 ,בולטת גרמניהבהן ,  בכמה ממדינות אירופה.16שונים ומגוונים

ים ולפני כניסה  לימודים אקדמילאחרידי המעסיקים -ההכשרה נעשית על
לעבודה  השכלה נאותה מאפשרת כניסה , למשל, בברבדוס.17לעבודה
נדרשת , שנים הראשונות ובמקביל לעבודהמהלך האך בהספר -בבתי

די  לדפוס שבו דוגמא קיצוניתהיא  ,לעומת זאת, איטליה. 18הכשרה
   .19לאדם שיוכיח השכלה נאותה כדי להיות מורה

. לא פחות מענייןהוא דינות הכשרה בתוך המההגיוון במסלולי 
 שכיחה התופעה של מספר נתיבי הכשרה ,למשל, בקנדה ובאוסטרליה

שילוב של לימודים דיסציפלינריים : כגון, הקיימים באותו מוסד אקדמי
הכשרה , לתואר ראשון והכשרה להוראה במשך ארבע או חמש שנים

ה והכשרה להוראה המעניק', להוראה לאחר שתי שנות לימוד בקולג
 )א"מ(שני או תואר ,  או תעודת הוראה).B.Ed(בוגר בחינוך תואר 

מגוון זה מצביע על הלגיטימיות של ).  א"ב(בחינוך לאחר תואר ראשון 
הרבה  ועל החשיבות , אפילו באותו מוסד,גישות שונות בהכשרה להוראה

  .העומדות בפני המועמדים השוניםבחירה וגמישות של 

                                                 
16 Lindsay, 1990.   
17 Eaton & Huff, 1996.   
18 Jones, 1997.   
19 Jallade, 1992.   
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  כן מגמות שינוי בארגון ובתו
המופעלים ברצף , בהכשרת המורים הרווחת היום ישנם ארבעה רכיבים

, חברה, רוח(לימודים דיסציפלינריים במדעים השונים ) 1: (זמנית- או בו
, לימודי בסיס במדעי החינוך) 2(; כולל התמחות עיקרית, )טבע

, לימודי פדגוגיה) 3(; וסוציולוגיה של החינוך, פסיכולוגיה, פילוסופיה
 קרוב .20התנסות בשדה) 4(- ו; ותכנון לימודים, הערכה, קהדידקטי

גם כאשר יחולו שינויים במסגרת , להתקיים יוסיפו לודאי שרכיבים אלה
 ויחסי התכניםואולם , רפורמות עכשוויות בהכשרת מורים בעולם

 כך במגמות- אפשר להבחין בתוך.  צפויים להשתנותהגומלין ביניהם
  .ארגוניות ותכניות

  וניותמגמות ארג
לחמש , כולל הכשרה להוראה, הארכת משך הלימודים הגבוהים. א

  .שנים או לתואר שני
כניסה להכשרה הדרישות במחמירות יותר  קביעת אמות מידה. ב

  .רשיון הוראה/ולקבלת תעודת
שינוי דרכי ההוראה והלמידה בהכשרה והתאמתם לצורכי . ג

, ות למומחיםנגיש(הספר בהווה ובעתיד - הסטודנטים ולצורכי בית
למידה באמצעים , הגדלת הבחירה ,גמישות בצורות הלמידה

  ).ומהוכד, עבודת צוות, טכנולוגיים
הגברת התמיכה בבוגרי תכנית ההכשרה והדרכתם בשנת העבודה . ד

  .הראשונה
הידוק שיתוף הפעולה בין מוסד ההכשרה לבין בעלי העניין השונים . ה

  .בהכשרת מורים
בו , ם כתהליך מתמשך של פיתוח מקצועיתפיסת הכשרת המורי. ו

  . מהווה נדבך בסיס בלבד ההכשרה שלפני הכניסה לעבודה
  .מיסוד מבחן רישוי בסיום ההכשרה ולפני השתלבות סופית בעבודה. ז
  .סוכנויות שונותבפני ) רותילפני הש(פתיחת הזכות להכשיר להוראה . ח

                                                 
20 Soares, 1998.   
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  מגמות בתחום התוכן
 אקדמית בתחום דעת מורה להתמחות ברמהמכל דרישה   .א

  .אחד לפחות) דיסציפלינה(
, משך התנסות והמבנה שלה(חיזוק מרכיב ההכשרה המעשית   .ב

שינוי דפוסי הפעולה של המורה , המאמן והכשרתו בחירת המורה
  ).ומורי המורים בחינוך וכדומה המדריך הפדגוגי, המאמן

ינטציה יעיצוב תכנית הכשרה אינטגרטיבית עם עומק עיוני ואור  .ג
  . שומיתיי

פיתוח תכנית לימודים מגובשת ללימודי הפדגוגיה והדידקטיקה של   .ד
  .הוראת המקצוע

במדעי הרוח והחברה , הרחבה והעמקה בהשכלה הכללית של המורה  .ה
  .ובמדעי הטבע

  .מתן דגש על ניהול נכסי ידע בצד הידע עצמו  .ו
- גלובלי שבידע לבין הפרטיקולרי- הבנת המתח והזיקה שבין הכוללני  .ז

  .והקשרי שב
 ,תרבותיים-החברתיים ההקשרים של פיתוח ראייה מערכתית  .ח

    .21הספר והתלמיד הבודד- בית, מערכת החינוך שבתוכם פועלים

העלאת רמת הפונים , הראשון: להלן ההצעות שלנו בשני סעיפים
  .הלימודיםחידוש וגיוון בתכנית  ,השני; למקצוע ההוראה

                                                 
21 Widden, Mayer-Smith & Moon, 1998 ראו סקירה אצל   ורעיונות נוספים אצל

Smith & Weaver, 1998 .     
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  הצעות לשיפור כוח האדם בהוראה. 3

  רמת הפונים למקצוע ההוראההעלאת . א

המהווה חלק מרכזי בביקורת , הביקורת על איכות ההוראה בישראל
.  ההוראהכוחהיא במידה רבה ביקורת על איכות , הציבורית על החינוך

ידי האיכות האנושית והאינטלקטואלית של - רמת המורים נקבעת על
בים גורמים חשו.  ההכשרה שהם מקבליםטיבידי - הפונים להוראה ועל

המשפיעים על איכות הפונים להוראה נקבעים מחוץ למערכת החינוך 
תנאי עבודתם , השכר הנמוך של המורים, בראש ובראשונה, וביניהם
 המציע למוכשרים שבין המועמדים ,וכן שוק העבודה המשתנה, הקשים

בגורמים אלה לא נעסוק . הפוטנציאליים להוראה תעסוקות מושכות יותר
מצויים במידה זו ה ,שני גורמים אינטרינזיים למערכתכאן אלא נתמקד ב
ברירת המועמדים להכשרה והגבלת ההכשרה : אחרת בשליטתה

.למוסדות המתמחים בהכשרת מורים בלבד

   ברירת המועמדים להכשרה )1
אם ברמת המערכת ואם , פעם איכות ההכשרה של המורים נבחנת מדי

 , קודם כל,ראה נקבעתרמת המועמדים להואולם , ברמת המוסד המכשיר
כי סף הכניסה למכללות מסתבר .  למקצועאלה הפונים ם שללפי רמת
נמוך , המכשירות את חלק הארי של כוח ההוראה בישראל, להוראה

ם אחרים בחינוך ייבהשוואה לספי כניסה למסלולי לימוד פרופסיונל
כי תלמידי המכללות להוראה הם קבוצת האיכות  דווח לאחרונה .הגבוה

כלכלי והן  - הן  ברקע החברתי,מוכה ביותר בחינוך הגבוה בישראלהנ
 לומדים 1800בדיקה במדגם ארצי של . 22בהישגים לימודיים קודמים
ממוצע ציון הבגרות וממוצע הציון כי  העלתה, לתואר הראשון בישראל

נמוכים יותר במכללות ) פי דיווחי הנחקרים שני הציונים על(הפסיכומטרי 
 בעלי  אחוז51,  בפסיכומטרי553; בעלי ציוןאחוז  88, בגרות ב85(להוראה 

; בעלי ציוןאחוז  97,  בבגרות95(לא רק בהשוואה לאוניברסיטאות ) ציון
אלא גם בהשוואה למכללות )  בעלי ציון אחוז91,  בפסיכומטרי623

 585;  בעלי ציון אחוז86,  בבגרות88(האקדמיות האחרות מכל הסוגים 
רמה נמוכה של מועמדים , כלומר.  23) בעלי ציוןחוז א60, בפסיכומטרי

                                                 
    .2001 ,  יוגב:ראה,  ואיילוןשל יוגבנתונים ממחקר משותף  הדיווח הוא על בסיס  22
שגם למחלקות האוניברסיטאיות להכשרת ת טענה עליומ. בהכנה, דר ואברהמי ראה  23

 גבוה יותר כלכלי- חברתיע גם אם מרק, נמוכה למדימורים מגיעים סטודנטים ברמה 
  ).2001, אבדור(מזה של תלמידי המכללות 
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הכשרת המורים , בשנות השמונים ובחלק משנות התשעים, בפועל
המאפשר לרכוש תואר של חינוך גבוה  עבור צעירים רבים מסלול יתהה

 .של מכשולי כניסה הקיימים במסלולי לימוד אחרים  תוך עקיפה,אקדמי
 מלאואכן  ,ה גבוהה לבני קבוצות חברתיות חלשות השכלבהעניקן

  בהגדלת שוויון תפקיד חברתי חשוב שנים רבותבמשך המכללות להוראה 
מה לרמת הסלקטיביות - והדבר היווה הצדקת, בחינוך הגבוהההזדמנויות

הצדקה זו אינה תקפה יותר לנוכח ההתרחבות הדרמטית . הנמוכה שלהן
, המציעות מסלולי לימוד רבים, חרוןשל המכללות האקדמיות בעשור הא

  . שגם בכניסה אליהם רמת הסלקטיביות נמוכה למדי
פוגעת בישראל הסלקטיביות הנמוכה של מערכת הכשרת המורים 

ישירות באיכות כוח ההוראה ובמעמד החברתי של ההכשרה ושל מקצוע 
  : ההוראה וזאת בזיקה לארבע תופעות

א לימים להוראה וגם אינם מתאהמגיעים להכשרה שרבים .  א
לשיעור המשכיות , חלקי לפחות,  הסבריש בכך. מתכוונים לעסוק בה

למדי מההכשרה אל המקצוע ולשיעור נשירה גבוה יחסית נמוך 
  . מהמקצוע בשלבים מוקדמים של ההתנסות בהוראה

המערכת משקיעה חלק ניכר ממשאביה כדי להעניק השכלה לאנשים . ב
, ואפילו חלק מהם, ניית משאבים אלההפ. שלעולם לא יהיו מורים

לחיזוק ההכשרה של פרחי הוראה מבטיחים יותר היתה משפרת את 
  .רמת ההכשרה ותורמת להעלאת רמת ההוראה

                                                 
  .2001,   לם24
  .1996, 1990, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 25
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 מורים להכשרת במוסדות  הסטודנטים של, יחסית,רמה נמוכה. ג
מנמיכה את רמת הלמידה ואת רמת ההכשרה ומרדדת את איכותה 

  . האינטלקטואלית
במוניטין של הכשרת  פוגעת ,כשלעצמה ,הנמוכה טיביותהסלק. ד

  . המורים בשוק ההשכלה הגבוהה ובכך פוגעת ביוקרת מקצוע ההוראה
היא שיש להגביר את ברירת , המסקנה המתבקשת מן האמור לעיל

שהעלאת רף הכניסה להכשרה , אפשר לצפות לכך .המועמדים להכשרה
ע ההוראה אנשים  ותביא אל מקצומידת האטרקטיביות את תעלה

רף הכניסה יורכב מדרישות פורמליות גבוהות יותר . מוכשרים יותר
כדוגמת הקבלה להכשרה בייעוץ , והבנייה של ראיונות קבלה יסודיים

יש למסד דרישות להתנסות , בנוסף. חינוכי ובפסיכולוגיה חינוכית
שתהווה בקרה ומסננת טרם , ממשיתמוקדמת בפעילות חינוכית 

הכוונה להתנסות . ו בתחילתם לגבי ההתאמה למקצועהלימודים א
, פעילות חינוכית בצבא, בפעילויות כמו הדרכה בתנועות נוער ובחוגי נוער

חונכות לימודית , הספר-פורמלי בבית-השתתפות בפעולות חינוך בלתי
גם במהלך . ועזרה לגננת או למורה בגן או בכיתה, לילדים מתקשים

 ולהפסיק את, המועמדים להוראהור את  אפשר להוסיף ולברהלימודים
 מעשיות ,אשר אינם עומדים בדרישות אקדמיותאלה לימודיהם של 

'  שלב הסטאגגם). כמקובל כיום, ולא רק בדרישות מעשיות(ואישיות 
. ראוי שישמש לבחינת התאמתם של המועמדים ולא רק לתוספת הכשרה

 , הלומדים לבחון לא רק את רמתתאפשרתוספת זו לברירת מועמדים 
בחינת אישיות את  אלא גם ,נמדדת במבדקים  של כישורי למידה וידעה

מדידות בהם  תחומים - גישתם ויחסיהם הבינאישיים , המועמדים
 מודלים לגביראו להלן הצעותינו ( תקפות-ספק נמצאופסיכומטריות 

  ).אפשריים להכשרה

  תחומיים- הכשרת מורים במוסדות רב)2
היא . המורים בישראל נעצרה בחצי הדרךהאקדמיזציה של הכשרת 

 הרשאית להעניק , לסמינרים למורים מעמד של מכללה, אמנם,העניקה
אך , בסיום לימודים של ארבע שנים) .B.Ed(תואר אקדמי בחינוך 

השאירה אותם במתכונת הישנה של מוסדות המעניקים הכשרה בתחום 
- התלת, דיבהתחשב במבנה ההיברי. אחד בלבד ובחסות משרד החינוך

  : כפי שנפרט להלן, ממדי של ההכשרה להוראה נוצרה כאן בעיה בסיסית
מוסד . שפרטנו לעילכפי , הכשרה להוראה כוללת מספר רכיבים. א

המעשה יתרון בהקניית מ נהנההמתמקד בהכשרת מורים בלבד 
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מוסד המתרכז בהכשרה להוראה בלבד מתקשה גם לפתח תשתית . ב
 להשתלב המתאימהמידה ב, אקדמית נאותה להוראת מדעי החינוך

שהמלמדים לימודי חינוך , יש חשיבות מרובה לכך. הכשרה להוראהב
 –הכשרת המורים יבואו מתוך יחידות המתמחות במדעי החינוך ב

 ומתוך יחידות –ופסיכולוגיה של החינוך , סוציולוגיה, פילוסופיה
,  חינוך מיוחד– להוראה הנלוויםהמתמחות בהכשרה לתפקידי עזר 

תכניות , שיטות הוראה, עוץ חינוכייי, חינוך מדעי, חינוך לשוני
מערכת של יחידות כאלה . פורמלי- וך בלתיוחינ, מנהל חינוכי, לימודים

הספר לחינוך באוניברסיטאות ובמתכונת - קיימת במידה רבה בבתי
אך היא חסרה במרבית , חלקית בכמה מהמכללות הגדולות להוראה

  . המכללות הקטנות יותר
 הקשור לסוגיית ,תחומי יש פן שלילי נוסף- להכשרת מורים במוסד חד. ג

הניסיון . שבה דנו בסעיף הקודם, הוראההרמה האישית של הפונים ל
בקרב הסטודנטים ש, הספר לחינוך באוניברסיטאות מלמד-של בתי

מהמחלקות השונות של , ללימודי תעודת הוראה ישנם סטודנטים
שהחליטו ללמוד הוראה רק בשלב מתקדם למדי של , האוניברסיטה

די י-הם עשויים להיות מונעים לכך על. לימודיהם הדיסציפלינריים
 שיקול פרגמטי לרכוש תעודת ייד-או על, כוונה אותנטית להיות מורים

בדרך זו מגיעים אל , כך או כך. בשוק העבודה' תעודת ביטוח'הוראה כ
 התורמים להעלאת , אנשים משכילים ובוגרים יותר להוראהההכשרה

גם להעלאת רמת המקצוע , ובאופן פוטנציאלי, רמת ההכשרה
שכן , תחומיים- נה קיימת במוסדות הכשרה חד זו איאפשרות. ויוקרתו

  .    הלומדים בהם בוחרים בהוראה בשלב הפנייה וההרשמה

                                                 
 שהוגשה בימים אלה לסנט ,"דוקטור לפילוסופיה"עבודת מחקר לתואר   26

אינטלקטואליזציה של הכשרת המורים -על דהמצביעה  ,האוניברסיטה העברית
  .2001 , אבדור:בישראל
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הכשרת  ותחומי- של המוסד החדהללובעולם הכירו במגבלות 
, תחומיים של השכלה גבוהה- למוסדות רב, יותר ויותר,המורים עוברת
. נעלםתחומי להכשרה להוראה הולך ו-המוסד החדבעוד  ,ברמות שונות
בשלו  ,תחומיות-של מכללות רב הנמרצת עם ההתפתחות, גם בישראל

תחומי אל המוסד -התנאים להעביר את הכשרת המורים מהמוסד החד
.  להוראהתחומי ולהשלים בכך את האקדמיזציה של ההכשרה-הרב

ידי -בהקשר זה ראוי לבחון גם את ביטול התואר הראשון הניתן על
 קבילים מהנבדל מתארים, ).B.Ed(מוסדות להכשרת אנשי חינוך 

  .  המקובלים במערכת ההשכלה הגבוהה
יש , גיסא-מחד. כיווני- הדרגתי ודו להיות המוצע צריך המהלך

לאפשר למכללות הגדולות והמבוססות לחינוך לפתח מגוון של הכשרות 
הספר לחינוך -במקצועות העזר והלוואי לחינוך במתכונת של בתי

לפתח גם חוגים , אים בשלים לכךואם התנ, באוניברסיטאות
שיש בהם עניין לאוכלוסיית הסטודנטים , דיסציפלינריים ובינתחומיים

 .למכללות אלה יש כבר היום תשתית ראויה לפיתוח כזה. העתידית
מכללות כלליות לפתח לימודי חינוך מסוגים עודד יש ל, מאידך גיסא

 בדרכים ,וההפתיחת מערכת ההשכלה הגב. כולל הכשרה להוראה, שונים
אפשר ניידות וגמישות בלימודים ובצבירת נכסי הון השכלתי ובכך ת ,אלה
מדיניות . זמן אפשרויות למשיכת מועמדים טובים יותר להכשרת מוריםת

בכיוונים אלה צריכה לעודד גם שיתופי פעולה או מיזוגים בין מכללות 
  . הסמוכות זו לזו גיאוגרפית, להוראה לבין מכללות כלליות

על ראוי להעביר את האחריות , תישא פרידי שמדיניות כזו כ
רשות המופקדת על ההשכלה הגבוהה ידי המוסדות להכשרת המורים לה

את מעמד פר שינוי כזה יש.  המועצה הלאומית להשכלה גבוהה-  בישראל 
 יקל על האקדמית ורמתםאת הבקרה על והעוסקים בהכשרה להוראה 
הפיקוח על . רים בחינוך הגבוה בישראלהמות שיוכם הארגוני לכלל קהיל

רישוי ההוראה צריך להישאר בסמכות משרד החינוך או בידי גוף ציבורי 
 באמצעות ,המשרד יוכל להשפיע .שלמשרד החינוך יהיה בו משקל מרכזי

  .  ולפקח עליהם על תכני ההכשרה,הרישוי
לשקול , בסיום פרק זה נזכיר את ההצעה שכבר הועלתה לא פעם

של ההכשרה להוראה מלימודי תואר ראשון ) upgrading(שדרוג 
מהלך כזה מתבצע בשנים האחרונות במערכות חינוך . ללימודי תואר שני

מדובר במתכונת הכשרה המקדימה בבירור . מהמתקדמות בעולם
את מקצועות התוכן של . לימודים דיסציפלינריים ללימודי הוראה וחינוך
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  חידוש וגיוון בתכנית הלימודים. ב

  ריבוי תכניות וריבוי סוכנויות הכשרה) 1
אנו מציעים לפתוח את ההכשרה להוראה בישראל , בהמשך לנאמר לעיל
ולאפשר למגוון , מבחינה ארגונית ותכנית,  הכשרהלריבוי מודלים של

. לבחור את דרכם ולהצטיין בה, מוסדות להשכלה גבוהה לעסוק בהכשרה
ואין הסכמה על סמכות אחת , אין הסכמה על דרך אחת נכונהשהיות 

.  נדרשת הרשאה לריבוי דרכים להכשרת מורים,יחידשתחליט על דפוס 
ך לדון בעדיפויות היחסיות של  חשוב להמשי,במקביל לשונות המוצעת

  .המודלים המוצעים תוך בחינה שיטתית ומתמשכת שלהם
  :בתפיסה זו כלולים העקרונות הבאים

בצד הדגמים . ישנן דרכים שונות ללמוד את מקצוע ההוראה
לימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה , השולטים היום בישראל

ראה להלן סעיף (ספים צריך לאפשר דגמים נו, מכללה להוראהב ולימודים
  ").רכיבי ההכשרה"

ריבוי . מוסד אקדמי יכול לקיים מספר דגמי הכשרה במקביל
דגמים יאפשר לסטודנטים מרחב בחירה גדול יותר לגבי תזמון לימודי 

  .דגשי תוכן ותהליכי למידה, ההכשרה
תכניות להכשרת מורים   לפתחהאפשרותלכל מוסד אקדמי תינתן 

תיפתח בכך הכשרת המורים . אחרות לתוארלימודים  צד תכניותל
, לכל הסטודנטים במוסד. לתחרות ותצא מבידודה במוסדות ייחודיים

שכך יגדל  ,אנו מניחים. יינתן ללמוד הוראה, מצאו ראוייםישירצו וי
יותר ותעלה יוקרתן של  הסיכוי למשוך להוראה סטודנטים מוכשרים

ואר ראשון וברמת ההכשרה להוראה תהיה ברמת ת  .תכניות ההכשרה
 הרחבת לימודי הוראה ברמת התואר השני תעלה את מעמד .תואר שני
גם בגין ההתרחבות של הלימודים לתואר , בין היתר, שנשחק(המקצוע 
המגמה להעביר את ההכשרה להוראה ללימודים ,כאמור).  הראשון

  .מסתמנת היום במדינות רבות בעולם) graduate studies( מתקדמים
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  יבי ההכשרה רכ)2
 ארבעה חלקים  תכלולהכשרה להוראה ש ,הידע שבידינו מאפשר להציע

  :עיקריים
liberal arts ; )(הכוללים השכלה כללית : לימודים עיוניים. א

בגיל הרך הדיסציפלינה יכולה להיות (דיסציפלינה אקדמית אחת לפחות 
צוע יסודי היא צריכה להיות מק- הספר היסודי והעל-ובבית, פסיכולוגיה

כדיסציפלינה שנייה או חטיבת לימודים ללומד , ולימודי חינוך ;)הוראה
מטרת הלימודים העיוניים לתת מסד השכלתי . דיסציפלינה שנייה אחרת

כך שהסטודנט להוראה ישלוט , מצד שני, וממוקד, מצד אחד, רחב
  .בתחום דעת אחד לפחות ותהייה לו השכלה כללית וחינוכית

ת והלימודים הדיסציפלינריים מהווים את לימודי ההשכלה הכללי
רחב אופקים , התשתית האינטלקטואלית של הסטודנט כאדם משכיל

בתחום לימודי החינוך אין הסכמה על גוף הידע . וכמומחה בתחום עיסוקו
ונות גדולה של תכנים בתכניות קיימת שו 27החיוני לכל המורים

ואולם ראוי , וי אכן יש בכך ביטוי לפלורליזם רצ.28 בישראלההכשרה
הקנייה של . גם לדון בגרעין משותף ומוסכם של לימודי החינוך והפדגוגיה

חלק של כל , לדעתנו, מספר גופי ידע ומיומנויות בסיסיים צריכה להיות
  :תכנית להכשרת מורים

  קשיים בלמידהעל ידע על תהליכי למידה של ילדים ו .1
  בקרה והערכה של לומדים ולמידה, דרכי אבחון .2
   תוך התייחסות לצרכים מגוונים  ,ם להתאמת ההוראה לפרטדרכי .3
  למידה -שימוש מושכל וגמיש באסטרטגיות הוראה ובחומרי הוראה .4
  )לבד ובצוות(למידה -תכנון פעילויות לימודיות ויחידות הוראה .5
 המעודדות הכוונה עצמית בלמידה ,למידה-עיצוב סביבות הוראה .6

  ולמידה עם אחרים
  )לבד ובצוות(באופן תחומי ובאופן בינתחומי תכנון וביצוע ההוראה  .7
הבנה של עקרונות הטכנולוגיה בהוראה ובלמידה והתנסות בשילוב  .8

  מושכל שלה
  הפעלת קבוצות לומדים בתהליכי הלמידה ומבחינה חברתית  .9

  )אלימות וכדומה, טיפול במשמעת( דרכים בהנהגת לומדים .10
  ביקורתית ולמידה עצמיתמשוב פיתוח של יכולת  .11
  . מדיניות החינוך והקהילההכרת  .12

                                                 
27 American Federation of Teachers, 1998 (p.21.  ) 
  .1997, פייגין וליבמן, אריאב, כפיר  28
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 סטודנטים שלחלק זה שונה מההתנסות המעשית :  התנסות בשדה.ב
, "צף"היא מרכיב ) field experience(ההתנסות בשדה .  היוםלהוראה
על פי דרישות , סטודנט יצטרך. היקפו ותכניו גמישים ביותר, שמיקומו

 חונכות : כגון,לצבור התנסויות שדה מסוגים שונים, מוסד ההכשרה
, מוזיאון, חיות-גן(ספר -שירות חינוכי בארגון כלשהו שאינו בית, לילד
ספר -עוזר למורה בבית, )ב"חולים וכיו-בית, מוסד לקשישים, סוהר-בית

או , תוך כדי, התנסויות אלה ניתן יהיה לצבור לפני. וכדומה, או לגננת בגן
יל או מקום הן תושלמנה במקב- אך מכל, אחרי הלימודים האקדמיים

ההתנסות בשדה יכולה להתבצע באופן עצמאי .  ההכשרה הקליניתלפני
מטרתה לחשוף את הסטודנט למגוון . ידי מוסד ההכשרה-או מאורגן על

לתת לו הזדמנות להתנתק מעט , של מערכות וארגונים חינוכיים
מהתנסותו כתלמיד במערכת החינוך ולגשש אם ההוראה היא עיסוק 

  . המתאים לו

 שאותהגם חלק זה שונה מההתנסות המעשית :  קליניתהכשרה. ג
ההכשרה הקלינית תתבצע בשלבים . חווים היום סטודנטים להוראה

כאשר הסטודנט רכש , המתקדמים של הלימודים העיוניים או אחריהם
) או מבצע במקביל(כבר ידע הן בתחומי הדעת והן בחינוך והספיק לבצע 

בים המכריעים של לימודיו הסטודנט יגיע לשל. את ההתנסות בשדה
  . המקצועיים בשל יותר והנשירה מהלימודים ובסיומם תהיה קטנה יותר

מכין את ה, מטרת ההכשרה הקלינית היא ליצור מסד פרופסיונלי
בשלות , טחון עצמייב, עמדות( הסטודנט מבחינה רגשית לכניסה לעבודה

לינית ההכשרה הק. וכן יוצר משמעות לידע האקדמי שנלמד, )וכדומה
הראשוני טרם  הניסיון לאחר, "ניסיון שדה"מהווה נדבך מכריע בצבירת 

)  ראה לעיל בסיכום סעיף ברירת המועמדים–מומלץ (תחילת הלימודים 
 שהשינוי ,המחקר מצביע על כך.  בסעיף הקודםהמוצעוההתנסות כפי 

בתפיסת ההוראה וההכנה לעבודת ההוראה מתרחשים בהכשרה הקלינית 
שעל מנת לשפר ,  מכאן.29דים העיוניים או בהתנסות בשדהולא בלימו

את התשתית הפרופסיונלית יש לשנות באופן רדיקלי את המקום והאופי 
השיעורים הדידקטיים השונים יהיו מחוברים להכשרה . של מרכיב זה

  .הקלינית ולא ללימודים העיוניים

                                                 
29 Widden et al, 1998.   
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 ובכך היא שונה(ההכשרה הקלינית חייבת להיות אקדמית במהותה 
 משך ההכשרה .30ולכן גם קשורה למוסד המכשיר) מהתנסות בשדה

יש . קבע במונחי שעות או ימים כמקובל גם בפרופסיות אחרותיהקלינית י
 applied(לא מן התיאוריה אל המעשה  את ההכשרה לבנות

knowledgepractical knowledge ) (אלא מן המעשה אל התיאוריה ) 
משולב של אנשי שדה ושל מורים ) supervision (                 בליווי

שלב זה בנוי בעיקר על עבודה של הסטודנט עם .  ממוסד ההכשרה
 ארגון, גן, הספר-בית(הגורמים בזירה שאליה מכין עצמו הסטודנט 

נותני שירותים , מקבלי החלטות במערכת החינוך, קהילהה, חינוכי
יום : למשל( צמה במספר רב של נושאים בנוסף להוראה ע,)'למערכת וכו

אירועים ). פרויקטים ועוד, טקסים, ישיבות מורים, טיול כיתה, הורים
מתוך העבודה הקלינית ינותחו ויקושרו לתיאוריה ולמחקר בסיוע סגל 

כך שהפרקטיקה תייצר ידע שניתן יהיה לחבר אותו , ממוסד ההכשרה
  .לידע עיוני

המאמן ושל הספר - חינוך קליני כזה מחייב פעולה מתואמת של בית
כאשר שני המוסדות פועלים יחד כך שכל אחד תורם , מוסד ההכשרה
 לא )(partnership זו המחקר מוכיח כי שיתופיות. 31ונתרם בתהליך

רק משפרת בצורה משמעותית את ההתנסות הקלינית של הסטודנטים 
אלא גם מקדמת את  והכנתם להתמודד עם המורכבות של ההוראה

   .32הספר-המורים שכבר עובדים  בביתההתפתחות המקצועית של 

 זה מהווה נדבך תמיכה למורה חלק:  ליווי בתחילת העבודה .ד
, ידי המוסד הקולט- הליווי יכול להינתן על. המתחיל בראשית דרכו

מטרתו לסייע . ימשך לפחות שנה אחתיו, המוסד המכשיר או במשולב
לי הדעת שלו להיות מודע לשיקו, למורה המתחיל ליצור איזונים נכונים

. טחון מקצועייולפתח ב, לפתור בעיות מסובכות, ולביטוי שלהם בעשייתו
 הרישוי הסופי ויהיה תנאי לפני סיום הלימודים אך לאחר יתבצע הליווי

  .חובה לרישוי זה
  

ארבעת הרכיבים הללו והשינויים המומלצים בהם בונים מסגרת 
 בנקודות הם מטפלים. הכשרה שונה מזו המקובלת בישראל היום

                                                 
  .לעניין זה בתחום החינוך המשפטי, )2000 (ראו הצעותיה של רימלט  30
  .בדפוס, בק ואריאב, זילברשטיין  31
  מוקדש למקום המורה המאמן  ה,"דפים" של כתב העת 31גיליון , למשל, ראה  32

  .  בהכשרת מורים
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במערכת הכשרת מורים פלורליסטית יוכל כל מוסד אקדמי ליישם 
שיבטיח מגוון   באופן,ענובאורח אוטונומי את העקרונות והרכיבים שהצ

כיוון זה עשוי לקדם את ההכשרה .  עם הבנות משותפותיחדפרשנויות 
, של ההשכלה הגבוהה, להוראה ולקרבה לדפוסים המשתנים של החברה

  .הספר-ושל הלמידה בבית

   מודלים אפשריים של הכשרת מורים)3
למעט (היום פועלים בישראל שני מודלים נוקשים של הכשרה להוראה 

  ):ואריאציות קלות שאינן שכיחות
נעשית לרוב  באוניברסיטאותיסודי - הכשרה להוראה בחינוך העל .א

לימודים דיסציפלינריים במחלקות האוניברסיטה ": עוקב"בדגם 
כך הכשרה להוראה -  ואחר.B.A/B.Scבמשך שלוש שנים לתואר 
שבה משולבים לימודים , הספר לחינוך- במשך כשנה וחצי בבית

לימודי ההכשרה להוראה הם לימודי . בחינוך והכשרה מעשיתעיוניים 
  . תעודה והם מתבצעים תוך זיקה רופפת למשרד החינוך

לחינוך המיוחד , הספר היסודי-לבית, ההכשרה להוראה לגיל הרך. ב
, במוסדות אלה. במכללות להכשרת מוריםנעשית ולחטיבות הביניים 

הכשרה להוראה " בהמשל"פועל הדגם , הכשרה להוראהב המתרכזים
לא בהכרח לימוד (ולימודים דיסציפלינריים לכל אורך ההכשרה 

משך הלימודים הוא . בפיקוח הדוק של משרד החינוך, )אינטגרטיבי
ותעודת ) .B.Ed" (בוגר בהוראה"ארבע שנים ובסיומם ניתנים תואר 

   . קטנההמועצה להשכלה גבוהה בשני המודלים מעורבות. הוראה

בסיס   לימודים עיוניים  –  רכיבי ההכשרה שפורטו לעילארבעתעל
, )לימודים דיסציפלינריים ולימודי חינוך, הכוללים לימודים כלליים(

 ניתן לבנות –הכשרה קלינית ותמיכה בכניסה לעבודה , התנסות בשדה
ידי -  עלשיאושר ,כל מוסד להשכלה גבוהה. של הכשרה מספר מודלים

מכללות לחינוך ומכללות , אותאוניברסיט – המועצה להשכלה גבוהה
מבחנה של ההכשרה .  יכלול את ארבעת המרכיבים– אקדמיות אחרות

ימצאו ראויים לקבלת רישיון הוראה יכמה מבוגריה  –יהיה בתוצריה 
פתיחות זו תאפשר מודלים שונים במיקום כל רכיב . ואלו מורים הם יהיו
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4ודל מ 2מודל  3מודל  1מודל  שלב
התנסות 

בשדה

לימודים 

עיוניים

לימודים 

עיוניים

התנסות 

בשדה

א

לימודים 

עיוניים והכשרה 

 בו –קלינית 

זמנית

התנסות 

בשדה

התנסות 

בשדה והכשרה 

 בו -קלינית 

ניתזמ

לימודים 

עיוניים

ב

הכשרה 

קלינית 

הכשרה 

קלינית 

ג

תמיכה 

בכניסה 

לעבודה

תמיכה 

בכניסה 

לעבודה

תמיכה 

בכניסה 

לעבודה

תמיכה 

בכניסה 

לעבודה

ד

 חלופיות זמניות- בוזיקותאו / ורצפיםהמודלים מצביעים על 
באה אחרי )  'שלב ד(התמיכה בכניסה לעבודה  בכולם. בהכשרה להוראה

ופת הלימודים הפורמלית אך היא מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך תק
 מדגימים סדר הפוך בין ההתנסות בשדה 3- ו1מודלים . ההכשרה

 ,בשניהם ההכשרה הקלינית היא שלב בפני עצמו. והלימודים העיוניים
  .שבא לאחר שמולאו התנאים לשני המרכיבים הללו

. הכשרה להוראה ל מחייב השלמת לימודים עיוניים לפני כ2מודל 
במחלקות להכשרת מורים  המודל דומה לדגם הנפוץ כיום, לכאורה

אולם המודל האוניברסיטאי הקיים איננו כולל . באוניברסיטאות בישראל
את לימודי החינוך כרכיב לימודים עיוניים אלא כרכיב בלימודים 

מאחר שהצעתנו גורסת כי כל מוסד ). לימודי תעודה(פרופסיונליים 
גם מכללות לחינוך , שלו) או המודלים(ר יבחר לו את המודל מכשי

שפיתחו חוגי לימוד דיסציפלינריים וגם מכללות אחרות יהיו רשאיות 
  .ליישם מודל זה

העמקה  מאפשר 2מודל  ,)1ובמובן מסוים גם מודל ( 3בדומה למודל 
 ועיבודם לצורכי הראשון בשלב דיסציפלינרית ופיתוח אינטלקטואלי

מאפשר לסטודנטים לדחות את קבלת  גם זה מודל. לב השניהוראה בש
) או למחלקה(ולמוסד , ההחלטה בדבר הכניסה להכשרה לשלב בוגר יותר

לשקול מי ראוי להיכנס לתכנית לפי הישגיו האקדמיים בחינוך הגבוה ועל 
 שאחרי , הוא3-ו, 2, 1החשש לגבי מודלים . פי הערכת אישיותו הבוגרת

להמשיך בהכשרה  ציפלינריים רבים לא יבחרושלב הלימודים הדיס
תכן כי דוקא מנגנון זה יהיה מסננת יעילה למועמדים יי, ואולם. בחינוך
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, תכנית שבה הדיסציפלינה": הכשרה אינטגרטיבית" משקף 4מודל 
. ובים זה בזה לכל אורך תקופת הלימודיםהחינוך וההכשרה הקלינית של

 ההכשרה נעשית  בהן ,להכשרת המורים דפוס דומה קיים היום במכללות
כאשר רק חלק מן ההכשרה מוקדש , במקביל בדיסציפלינה ובפדגוגיה

המחלקה להכשרת מורים בטכניון  .שבו יעסוק הבוגר, להוראת התחום
 תכני ההוראה וכי גורסת כי אין להפריד בין הכשרה להוראה לבין

כל אחד מן התחומים בהם בסטודנט להוראה זקוק להכשרה ייעודית 
, למשל, הסטודנט אינו זקוק, לפי הגישה .33הוא מתכוון להורות

 אלא רק לשיעורים בהוראת ,לשיעורים נפרדים בספרות ובפדגוגיה
מעל (קיים חשש לעומק הידע הדיסציפלינרי של הסטודנט . הספרות

  .ולפיתוחו כאדם משכיל) כיאה למורה מומחה, הספר-בביתומעבר לנדרש 
כמקובל (המודלים השונים יכולים להילמד כלימודי תואר אחד 

בדיסציפלינה , או כלימודים לשני תארים) היום במכללות לחינוך
כוונתנו להפיכת לימודי . קיימת עדיין בישראל  שאינהאפשרות ,ובהוראה

אם כתואר , ים לתואר אקדמיללימוד, בכל מקרה, ההכשרה להוראה
מאז שהמכללות להכשרת מורים . ראשון נוסף או כלימודים לתואר שני

רק באוניברסיטאות ההכשרה להוראה , למוסדות אקדמיים) רובן(הפכו 
. נעשית במסגרת לימודי תעודה ולא במסגרת לימודים לתואר אקדמי

ל התכנית כשבין נקודות החולשה ש,  כבר הרחיב בניתוח עניין זה34נבו
האוניברסיטאית הקיימת הוא מונה את המעמד הנמוך של ההכשרה 

אנו מבקשים  .הספר לחינוך בפרט-להוראה באוניברסיטה בכללה ובבית
 כאשר גם המכללות לחינוך יורשו לפתח לימודים לתואר שני ,לציין כי

יוכלו  האוניברסיטאות והמכללות גם יחד לאמץ דפוס זה ולהפוך את 
 אחריבשני המקרים , ראשון או שני, ראה ללימודים לתוארההכשרה להו

עם , כך יובטח כי מדובר בהכשרה ברמה גבוהה. ות/התואר בדיסציפלינה
  .יםיזיקה של ממש למה שמיוחס ללימודים אקדמיים פרופסיונל

 
  .1999, וקס; 1999, לזרוביץ  33
  .1999,  נבו 34
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  סיכום. 4

גוברת על הראייה של מצוקות החינוך והביקורת הציבורית מתוך 
כתב עמדה זה סדרה של הצעות לשיפור כוח  בהעלנו, המורים והכשרתם

אנו מזהים כנקודת תורפה מרכזית את הירידה באיכות . האדם בהוראה
רמה את המוסדות להכשרת מורים ולהאנושית של הפונים 

שומה עלינו , אם טענה זו נכונה. האינטלקטואלית של בוגרי ההכשרה
 ראהלהכשרה להולהציע דרכים להעלות את רמת הפונים למוסדות 

.   זאת המסגרת הכללית של הדיון בכתב העמדה.ולשיפור ההכשרה עצמה
 המותירים ,מתונים והדרגתיים שינויים אלא, אין אנו מציעים מהפכות

הן ההצעות אינן רדיקליות ו.  הדעת וההתחדשותשיקולפתח להמשך 
המדיניות ישכילו לראות באופן  מעצבי אם ניתנות לביצוע לאלתר

  . נות הגלומים בהםמערכתי את היתרו
 במוסדות להכשרהיש להעלות את רף הכניסה ללימודים , ראשית

במספר ) אולי זמנית בלבד(הדבר ירידה  פירוש גם אם, להוראה
תחומיות להפוך -יש לאפשר למכללות להוראה החד, שנית; הלומדים

לפתוח  הכלליות והאזוריות ולמכללות ,תחומיים-רב למוסדות אקדמיים
יש לאפשר ריבוי מודלים של , שלישית; כשרה להוראהגם מסלולי ה

גיוון יעניק למערכות ה. בין מוסדות ובתוך מוסדות, הכשרה להוראה
, ההכשרה להוראה חופש פעולה וגמישות במאמציהן להתעדכן ולהשתפר

 להשפיע על השתפרות זו באמצעות בחירה  למועמדיםוגם יאפשר 
יש לכלול בכל תכניות ההכשרה , רביעית ;הטוב ביותר בעיניהם" מוצר"ב

הכשרה קלינית וליווי , התנסות בשדה, לימודים עיוניים: ארבעה רכיבים
 המובחנים ,אפשר לארגן רכיבים אלה בארבעה מודלים .העבודה בתחילת

מודלים מאמצים את התפיסה כי כל ה. נלמדיםהם ברצף ובעיתוי בו 
  .שון או שנירא, לימודי הכשרה להוראה הם לימודים לתואר אקדמי

מתן אוטונומיה למוסדות לימוד לעצב את ההכשרה לפי ,  ולבסוף
עם . הבנתם תצמצם את המעורבות הישירה של משרד החינוך בהכשרה

מי (משרד החינוך יהיה הפוסק הבלעדי בשאלה מי יורשה להורות , זאת
הבקרה על רמת , כמו בכל תחום אקדמי אחר). יקבל רישיון הוראה

 יימסרוהמבנה האקדמי והתקצוב ,  תכניות הלימודים,המוסד האקדמי
  . לידיה של המועצה להשכלה גבוהה וועדותיה

" לפתוח", אנו מציעים לחזק את ברירת המועמדים להוראה, באחת
לאפשר למגוון , הכשרה או תכניות את מערכת ההכשרה לריבוי מודלים

מכללות ולבטל את הבידול של  ,מוסדות לעסוק בהכשרה בדרך בה יבחרו
. ידי הרחבת המנדט האקדמי שלהן-ייעודיות להכשרת מורים על

עשויים להעלות את רמת הפונים להכשרה  בכיוונים אלה שינויים
  .להוראה ולשפר את הדימוי של מקצוע ההוראה
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אוניברסיטאות ומכללות לחינוך כסביבות הכשרה , )2001(' ש, אבדור
 וגישות חינוכיות המשתקפים מחקר משווה של בסיסי ידע: להוראה

 ,יסודיים- ספר על-בתפיסת פרחי הוראה את הכשרתם להוראה לבתי
האוניברסיטה : ירושלים, "דוקטור לפילוסופיה"עבודה לתואר 

  . לחינוךס"ביה, העברית
ללמוד לתואר הראשון , )בהכנה(גץ ' בסיוע ש, אברהמי' וא' י, דר

ח מחקר מוגש "דו, אישילבין עיצוב העתיד ה' עלומים'בין : בישראל
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ימי מוסדות ח של מסי"ו ותשמ"תעסוקה בהוראה בתשמ, )1990 (,-- 

סדרת עלונים : ירושלים, ז"תשמ-מ"להכשרה בהוראה בתש
תדפיס מתוך המוסף לירחון  (184, לסטטיסטיקה של חינוך ותרבות

  ).5 'מס ,הסטטיסטי לישראל
ני ההוראה כתפקידיה של האקדמיה בעיצוב ת, )1999(' ש, וקס

', ד, כפיר: בתוך, ובהכשרת המורים למקצועות הטכנולוגיה והמדע
, )45-52' עמ (הכשרה להוראה כהכשרה לפרופסיה אקדמית): רכתעו(

  .מכון ון ליר: ירושלים
יחסי גומלין בין מוסדות , )בדפוס(' ת, ואריאב' ש, בק', מ, זילברשטיין

 ,תל אביב, סדרת ניירות עמדה, 6 חוברת ,ספר-להכשרת מורים ובתי
  .ת"מכון מופ

אחידות או : ראלהתפשטות ההשכלה הגבוהה ביש, )2001(' א, יוגב
) M.Ed.(לימודי תואר שני בחינוך : הרצאה ביום עיון בנושא? שוני

  .24.1.2001, מכון מופת, אביב-תל, במכללות להכשרת עובדי הוראה
האקדמיזציה של , )1997 (,'צ, וליבמן' נ, פייגין',  ת, אריאב',  ד, כפיר

  .מאגנסהוצאת : ירושלים, ההכשרה להוראה ושל מקצוע ההוראה
השינויים באפיוני התלמידים , )1996 (,'ח, ואדלר' נ, פייגין', ד, כפיר

, במוסדות להכשרה להוראה משנות השבעים עד שנות התשעים
  .340-359, ז"ל, מגמות
- חינוך מורים להוראת טכנולוגיה ומדעים בבית, )1999 ( ,'ר, לזרוביץ

וראה הכשרה לה): עורכת(', ד, כפיר: בתוך?  לאן-יסודי - הספר העל
  .מכון ון ליר: ירושלים, )109-120' עמ(  כהכשרה לפרופסיה אקדמית

, הקדמות לדיון בבעיית תיאוריה של הכשרת מורים, )2001(', צ, לם
  .132-150, 32, דפים
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 קדמיתהכשרה להוראה כהכשרה לפרופסיה א): עורכת (',ד, כפיר

  .ליר-  מכון ון,ירושלים, )121-131' עמ(
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עיוני ,  בין תיאוריה לפרקטיקה-  החינוך המשפטי,)2000(' נ, רימלט
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