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  ?האם יש מחסור במורים
  נחום בלס

  

  תקציר 

 יטי מערכת החינוך בישראלמעסיקה את קברנה, סוגיית המחסור במורים

, מדיניות פעולהבאשר לכך גם קבלת ההחלטות . טרם מוצתה ,שניםה לאורך

היצע הפוטנציאלי ה על, למוריםביקוש ה עלמידע אמין ועדכני  על תתבססאשר 

המאמר בוחן את  .על התנאים והצעדים המשפיעים על הביקוש ועל ההיצעו

 ,שאלה האם יש מחסור במוריםמתייחס ל, מרכיבי הביקוש וההיצע בישראל

לאחר במורים  הזרקור לדרכים לפתרון בעיות נקודתיות של מחסורומפנה את 

 בשני כיוונים  המאמר מתווה המלצות למדיניות.שהמחסור איננו אקוטיקביעה 

חיסכון במשאבי השעות המוקצים ל המאמץ לייעול ומיקוד, האחד: מרכזיים

המועסקים היום  וחדשני של המורים תמרוץ יצירתי, השני ו;כיום למערכת

  .את היקפי משרתםכדי שיגדילו , במערכת

   

  

                                                           
    על ההערות הרבות שתרמו החינוך של מרכז טאוב תכנית מדיניות ב לעמיתיםאני מודה

  . האחריות על הנוסח הסופי היא כמובן שלי בלבד.לעבודה
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  ?ריםהאם יש מחסור במו
  נחום בלס

  סיכום מנהלים

סוגיית המחסור במורים מעסיקה את קברניטי מערכת החינוך בישראל 

משרד . שנים והדיון המתקיים בה לא מוצהה לאורךובמדינות מערביות נוספות 

 להוראהעל גיוס המורים ,  המוריםהכשרתלמדיניות הקביעת האמון על , החינוך

משימה זו .  עומד בפני משימה לא קלה,שנים במהלך ההתמדתם בהוראהוכן על 

 על, לכוח אדם בהוראהביקוש ה עלמידע אמין ועדכני אמורה להתבסס על 

. ועל התנאים והצעדים המשפיעים על הביקוש ועל ההיצעהיצע הפוטנציאלי ה

האם צפוי בעתיד הקרוב מחסור , ועוד יותר מכך, האם קיים בהווה, ובכן

מפנה את  והביקוש וההיצע בישראלמרכיבי עוסק בבחינה של המאמר ? במורים

בעיות נקודתיות של  פתרוןל להביאאשר עשויות , השונותהזרקור לדרכים 

  .איננו אקוטיר שמחסוה

? קיים מחסור אקוטי במוריםאמנם  האם ,מאמר דן בסוגיהבחלק מרכזי 

, בלתי מוסמכים שיעור מורים(המתבססת על כמה מודדים מקובלים  ,המסקנה

, היצע המוריםבהרעה לא חלה  בשנים האחרונות ש,היא, )ומהוכד, ותגודל כית

  .בהיבטים מסוימיםשחל להבחין בשיפור אף ואפשר 

שווי המשקל במצב של הפרה מסוימת של המאמר מתווה המלצות למדיניות 

 יש ראשי החינוך במדינהשל, ההנחה היא.  של המוריםבין הביקוש וההיצע

חלק מהצעדים המוצעים ניתן : כמה אופנים עם מצב כזה בתמודדלהיכולת 

 בכל –חלקם בטווח הבינוני ובטווח הארוך וחלקם הנוסף , טווח הקצר בםולייש

הפנַית עיקר המאמץ הכספי בין הברירה העיקרית היא . טווחי הזמן גם יחד

חיסכון במשאבי השעות המוקצים כיום למערכת לוהאדמיניסטרטיבי לייעול ו

כדי שיגדילו ,  במערכתהמועסקים היוםני של המורים תמרוץ יצירתי וחדשלו

של אלפי ואף עשרות אלפי ם הכשרתהפנַית המאמץ ללבין , את היקפי משרתם
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ניצול יעיל יותר של כוח האדם בהחלטה על מיקוד המאמץ . יםמורים חדש

כזו החלטה , עם זאת.  אין פירושה הפסקת הכשרתו של כוח אדם חדש,הקיים

,  יותרסלקטיביבאופן אותם ס ייובמקביל לגהכשיר מורים להמשיך ול מאפשרת

רף הקבלה למוסדות להכשרת מורים ללא הסתכנות ביצירת ולהעלות את 

או יותר נכון , הבחירה בין שני קווי מדיניות אלה, יחד עם זאת. מחסור במורים

זמן והעדפות ,  תהיה תמיד תלוַית מקום,הבחירה בתמהיל המיטבי שלהם

   .ברתיות וערכיותח, חינוכיות
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   ההוראהעייחודיים של מקצוה  מאפייניו:מבוא. 1

הדרכים ו, גיוסו להוראה, 1לחינוךכוח אדם  הכשרתלמדיניות הקביעת 

 ,תוך שיפור מתמיד ביכולותיו , החינוךבמערכתהבטחת הישארותו והאמצעים ל

 ועליה, קשה ומורכבת משימה ה.משרד החינוךשל התפקידים המרכזיים הם מ

היצע ה  על,לכוח אדם בהוראהביקוש ה עלמידע אמין ועדכני תבסס על לה

 אדם כוחב  הניתן לביצוע,היקף העבודה החינוכיתעל  והפוטנציאלי והאפקטיבי

   . ההיצעעל התנאים והצעדים המשפיעים על הביקוש וכן על ו, נתון

 תונבדלת מתחזי בתחום החינוךלטווח בינוני וארוך תחזיות כוח אדם עריכת 

מקצוע של הייחודיים  מהמאפייניםנובע ייחודה . תחומים אחרים בכוח אדם

  : קצרהנציג אותם בלהלן . במשקאחרים מקצועות המבדילים אותו מ, ההוראה

  גדול והגננות מורים מספר ה .בענף החינוך המועסקיםגודלה של אוכלוסיית

 מכלל  אחוזים5המורים מהווים . בישראליחסית לכוח האדם הכללי 

מצב זה .  אחרותמפותחות מדינותבהשוואה לגדול בהרבה שיעור , המועסקים

 , ת ישראלאוכלוסייב 17-5 של גילאי  יחסיתבוההשיעור הגמבעיקר  נובע

, ות חלקיותלעבוד במשר )בעיקר, מורות (בישראלמורים  הנטייה שלמ

מספר כן מ ו; המשפיעים על היקפי המשרהומקצועייםהסדרים מוסדיים מ

וממספר , המועט יחסית למקובל בארצות המפותחות, הוראה למורההשעות 

   .2תלמידיםלשעות הלימוד הגבוה יחסית למקובל בארצות המפותחות הניתן 

 תחלופה נמוכה בין ו" תהליך הייצור החינוכי"רכזיות תשומת העבודה במ

הם החינוך  בתחוםמרבית המשאבים . ענף עתיר עבודההוא  החינוך. הון לעבודה

כמעט ( לחינוך הכלל ההוצאמ בחלקו של השכר ך ביטויכויש ל, בי כוח אדםמשא

אנושי ומקצועי  אדם  כוחלהחלפה של לא קיימת ציפייהבתחום זה . ) אחוז90

 אינטרנט הכנסתמחשוב וש, והגישה הרווחת היא; בטכנולוגיות מתקדמות

 אל, למרות הפוטנציאל הרב שלהם בתחומים רבים, לשימוש במערכת החינוך

 בתהליך במקום מגע אישי ובלתי אמצעי בין מורה לתלמיד ואל להם לבוא יבואו

   .ההוראה והלמידה

                                                           
, אך גם לאור העובדה,  מכוח ההרגלבעיקר, בעבודה ננקוט לשון זכר בהתייחס למורים  1

  ".ארגון המורות "או , "הסתדרות המורות"שארגוני המורים לא שינו את שמם ל
 .D פרק – OECD: Education at a Glance 2010- הבפרסוםראה נתונים עדכניים , בעניין זה   2
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 כלכליים םהשכלה יחסית לענפיעתיר  אהרבהו כוח האדם .ת המוריםהשכל 

חינוך בארצות הרוב מערכות .  המעסיקים כוח אדם בהיקף רחב,אחרים

אף  רוב המורים ןבחלקו, כניסה להוראה בתואר ראשוןאת המתנות  המפותחות

אקדמיזציה התהליך  .Hannele, 2009; OECD, 2005(3( בעלי תואר שני ומעלה

יסודי -בחינוך הקדם ו,יסודי-בחינוך העל כמעט הושלםבישראל  המוריםשל 

  . מאודהוא נמצא בשלבים מתקדמים  –והיסודי 

 מוגדר") אופק חדש"לפני הפעלת רפורמת (בישראל  משרת המורהיקף ה 

 שעות התפקיד המוטלות עליו בתוספתהשיעורים שמורה מלמד בכיתה פר מסב

 שעות 30-מדובר ב). ומה וכד,הכנה לבגרות, ריכוז שכבה, ריכוז מקצוע, חינוך(

מורות  .4יסודי- שעות שבועיות בחינוך העל24-ובשבועיות בחינוך היסודי 

להקטנת זכאיות )  אחוז משרה79העובדות מעל  (14אימהות לילדים עד גיל 

 2-ב מוקטן ים של מורים מבוגרםהיקף עבודתהיקף משרתן בעשרה אחוזים ו

כתוצאה . 54אחרי גיל   שעות שבועיות2 ובעוד 50שעות שבועיות אחרי גיל 

נע ") אופק חדש"לפני רפורמת  (בפועלהיקף המשרה הממוצע מהסדרים אלה 

-על בחינוךשעות  22- ל21ובין  יסודי  שעות שבועיות למורה בחינוך28- ל27בין 

 האופיבמיוחד מפני ש, תמקצועי ביותר מבחינה ציבורית ורגישנושא זה . יסודי

שמורים  פער ניכר בין מה שהציבור סבור יוצר המורהעבודת המיוחד של 

ידי מכון סמית עבור -סקר שנערך על. ם בפועל לבין היקף עבודתעובדים

שמורים , צביע על כךה, להלן 1 בלוח  ממצאיושעיקר, הסתדרות המורים

 ,פז, טל, ראה שורק ( בהרבה ממה שהציבור סבוררחבמדווחים על היקף עבודה 

2004.(  

 בהשוואה למקצועות אחרים  שיעור גבוה של מורים במשרות חלקיות

 ת מורה ממוצע).בסוף העבודהנספח  ראה לוח –למעט עוזרות בית (בישראל 

 18בין  –יסודי -עלוב, ועיות בלבד שעות שב25- ל20 בין תספר יסודי מלמד-בבית

, למגזר נתונים המדויקים משתנים משנה לשנה וקשוריםה(שעות  22-ל

 . )בקרב המוריםולשיעור הגברים , שנה למציאות הכלכלית באותה

                                                           
 . תנאי לכניסה להוראהמוסמך מהווה תואר ,לדוגמא, פינלנדב   3
 ממשרת מורה 1/30המגדיר עלות של , ששעה שבועית היא מונח תקציבי, רחשוב להבהי   4

שפעילות , משמעות הדבר היא. יסודי- ממשרת מורה בחינוך העל1/24-בחינוך היסודי ו
כאשר כל השעות של המשרה ,  אחוז20-ההוראה בפועל בכיתה במונחי שעות נמוכה ב

  . משעות הוראה ותפקידואף נמוכה יותר כאשר משרתו מורכבת, מבוצעות בכיתה



 ?האם יש מחסור במורים
  

  
  

11

  )אומדן (של מורים שעות עבודה שבועיהיקף    .1לוח 

  מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע  
  חינוך  הכל-סך  

  יסודי
חטיבת 

  ייםבינ
חטיבה 
  עליונה

  21.2  20.1  22.7  21.5  הוראה פרונטלית בכיתה

  15.3  14.3  15.3  15.1  הספר-בביתפעילויות נוספות 

  36.5  34.4  38.0  36.6  הספר-כל הפעילויות בבית-סך

  11.6  10.3  10.2  10.7  הספר-פעילויות מחוץ לבית

  48.1  44.7  48.2  47.3  כל שעות העבודה בשבוע-סך

בודה בשבוע לצורך ממוצע שעות ע
   הגדרת היקף משרה

23.5  24.5  22.1  23.6  

  .2004 ,סמית מכון רפי ידי-שבוצע עלעל סמך סקר מורים  .)2004(פז , טל, שורק: מקור

 רוב , כמו בשאר מדינות העולם המערבי, בישראל. מקצוע נשי ההוראה

בין משפיעה על טיב ההעדפות זו  עובדה . נשיםהן מקצוע ההוראהמועסקות בה

  . המוריםועל המדיניות המקצועית של ארגוני  פנאי לעבודה

  כך הרבה -מקצוע ההוראה כלבהעובדה ש .ארגוני המורים שלעוצמתם

 הופכת , הנוגע כמעט לכל האוכלוסייהבתחוםהעוסקים , ברמה גבוהה, עובדים

רוב העובדה ש ,מצד שני .לחזקים במיוחדהמורים ם המקצועיים של ארגוניאת ה

,  רבותבחינותממגזר מוחלש בחברה הישראלית , הן נשים ההוראהעובדי 

  . מפחיתה מכוח המיקוח של ארגוני המורים

 מורכבת משילוב עבודת המורה . מיקום עבודת המורה ואפיון שעות העבודה

ומחוץ , מחוץ לכיתה הספר-בביתעבודתו , בכיתה) ההוראה(בין שעות עבודתו 

מול התלמידים ניצב לרוב אל  המורהכיתה בבעבודה  .לרוב בבית – הספר-לבית

) אחריהןלבשעות הלימודים ו(הספר -ביתעבודתו בב, בהוראהבעיקר ועוסק 

בעלי תפקידים עם , מורים עמיתיםעם , אינטראקציה עם תלמידים מתקיימת

 כגון הכנת ,נוספיםתפקידים מוקדש זמן לכן ו, הוריםעם הספר ו-אחרים בבית

מחוץ . ומה וכד,טיפול פרטני בתלמידים, ם עמיתיםהתייעצות ע ,מערכי שיעור

מערכי   כשעבודתו מוקדשת להכנת, לבד,כלל- בדרך,עובד המורה, הספר-לבית

 OECD Education at a Glance,-ה בפרסום .בדיקת מחברות ובחינותול שיעור

)OECD, 2010 ( יבי עבודת המורהשלושת מרכמוגדרים:TEACHING HOURS, 
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HOURS SPENT IN SCHOOL, TOTAL WORKING TIME. היחס בין מרכיבי העבודה 

  . השונים משתנה ממדינה למדינה

 ל המורים מאופיין בקשיחות רבה ובהתניה כמעט מוחלטת  שסולם השכר

כאשר שני מרכיבים חשובים נוספים הם גמולי השתלמות , בוותק ובהשכלה

  . תפקידגמולי הו

  מסלול . הקידום בשכרפער בין מסלול ההתקדמות המקצועי למסלול

  מספר שנים מועט יחסיתתוךאותם מביא ההתקדמות המקצועית של המורים 

.  מעבר לכךהרבה שנים ממשיך לגדול םבשעה ששכר,  המקצועיתםלשיא יכולת

גיל   שהתרומה להישגי התלמידים הולכת ועולה עם,המחקרים מצביעים על כך

 , המקרים מדובר על כךברוב. לכל היותר עד השנה העשירית לוותקהמורה 

תופעה זאת .  ניכרת אחרי השנה החמישיתאיננהשהשפעת הוותק על ההישגים 

אולם ההוראה בולטת יחסית למקצועות אחרים  מוכרת גם במקצועות אחרים

  .בכך שהמורים מגיעים מהר יותר לשיא יעילותם

 איכות  העדר הגדרה אופרטיבית מוסכמת בדבר המשתנים המשפיעים על

 הם מורים של הםלהערכת איכותביותר  המשתנים הרווחים .חינוכיהסגל ה

הנתפסים ( האקדמית והפדגוגית וההכשרה) הנתפס כשווה ערך לניסיון(ותק הו

ברוב סולמות  ביטויבאים לידי  מרכיבים אלה). מיומנותלכשווי ערך לידע ו

 עד  שנעשו,וכל הניסיונות ,)Nelson, 1994 (המדינות מורים במרבית השכר של

הישגים (תלויי תפוקה  או להוסיף עליהם משתנים  להחליף משתנים אלה,עתה

 Cuban et al., 2000; Eberts et al., 2000; Hatry (עלו יפהלא  )לימודיים ואחרים

et al., 1995; Murnane et al., 1986(. המשתנים   אחרשהתחקו ,חוקרים

 כגון ,וני רקע אחריםתבנגם  לעיתים השתמשו ,המשפיעים על איכות המורים

 בהם הספר-בתירמת , ופסיכומטריים שונים המורים במבחנים אקדמיים ציוני

גם . ומה וכד,כמות השתלמויות תוך כדי עבודה, רמת המוטיבציה, למדו

 .משתנים אלה לא נמצאו תקפים ואמינים במדידת איכותם של המורים

נסוס באשר לקשר הספרות המקצועית מתקשה להגיע לקונס, בסיכומו של דבר

לבין איכותם וההישגים הלימודיים והחינוכיים של  בין המשתנים שנמנו לעיל

   .)א2008 ,בלס (תלמידיהם
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 אחתהם מוריםה .הסדרים לפרישה מוקדמת מרצון עם פנסיה מלאה  

לצאת לפנסיה מוקדם שמתאפשר להם , בישראלמקבוצות העובדים המעטות 

 .מהנקבע בחוק לגבי כלל העובדים

של  בין הביקוש להיצע השוואה נדרשת , האם יש מחסור במורים,ל מנת לבדוקע

נבחן את הגורמים  )3 וסעיף 2סעיף ( בעבודה הסעיפים הבאיםבשני  ומורים

 נדון 4בסעיף , בהמשך לכך. למורים הביקוש וההיצע ףהמשפיעים על היק

  ? האם יש כיום מחסור במורים,שאלהב

   מוריםש להביקומשתנים המשפיעים על . 2

. למוריםביקוש ה אתמגדיר  מורים לשהיצע הביקוש והבנושא  מאמר מפתח

 שנקבע חינוךהבתקציב   שניתן להעסיק,משרות המוריםכל -הביקוש מוגדר כסך

ביקוש ה). Boe & Gilford, 1992 (הגורמים המופקדים על מערכת החינוךידי -על

 ,ם השוררים במערכת והפדגוגייהמקצועייםלתנאים נקשר בדרך זו למורים 

הביקוש מכתיב את  שהשילוב ביניהם ,חברתי-ולמצב הפוליטי למצב הכלכלי

שעות העבודה של כל -מסךנגזר הביקוש למורים , אולם בישראל. למורים

מערכת כל -סך את "הפעיל" לכדי הנדרש ,)תפקידשעות שעות הוראה ו(מורים ה

ובתקציביה ראשי המערכת  ידי-על שנקבעו ,עקרונותלכללים ו בהתאם להחינוך

, הגדרתם של בו וגילפורדל והגדרה זין  בעקרוניהבדל קיים . במהלך השנים

וכן ,  הכוללמוריםהשעות עבודה ולא למספר כולל של הסך לבהתייחסות 

 לעומת הדגש על שעות עבודה. לחינוך הציבורימעבר בהרחבתה של ההגדרה 

העובדים , בישראלמורים  שלהשיעור הגבוה בשל  ,חשוב במיוחדמורים  מספר

   .במשרות חלקיות

 ותמקצוע בביקוש למורים הוא מצרף כולל של ביקוש לשעות הוראהה

הלשכה המרכזית . במגזר ובסוג פיקוח מסוים, וימת בשכבת גיל מס,מסוימים

 הגיעה לרמת הקדישה רבות לעניין ו,קה בתחזיות מוריםוסיבע, לסטטיסטיקה

היא לא התייחסה  עם זאת. בארץהחינוך ערכת שר למגזרי מגבוהה בקפירוט 

  ).חינוך רגיל וחינוך מיוחד( סוג חינוךלפי  כגון ,אחרותרמות פירוט בעבודתה ל

 בעיות הן בשל, לכלל מערכת החינוך ולא רק לחינוך הציבורינתייחס  להלן

-העלהחינוך ו רשמי החרדי-החינוך הלאבהגדרת כמתבטא בקושי (הגדרה 
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הכולל של מסגרות חינוכיות אחרות על הביקוש ההשפעה הן בשל ו, )יסודי

  .הגורמים המשפיעים על היקף הביקוש למוריםה קצרה של סקירלהלן  .למורים

    ובהרכבם הדמוגרפיהתלמידים  במספריםשינוי .א.2

שונים ה האו בתנועת תלמידים בין חלקי/ ו,הכוללתלמידים שינויים במספר ה

חשוב  .מוריםה שינויים במספרט אוטומטית כמע יםמחייב, חינוךהמערכת של 

 דהיינו ,"עסקים כרגיל"אך ורק למצב של נכונה בהיותה לסייג קביעה זאת 

בכללי שינוי אינו מלווה בחיצוני בדפוסי גידול האוכלוסייה שינוי מצב בו ל

היקף , מספר השעות לכיתה ולתלמיד, המערכת לגבי מספר התלמידים בכיתות

שכבות  בין םהתחלקות, ריסה גיאוגרפית של תלמידיםפ, מורים העבודה של

  . ומהכד ו,הגיל השונות וסוגי הפיקוח השונים

כל שינוי באחד ממשתנים אלה יכול לגרום לכך ששינוי במספר התלמידים 

  מספרעבורגם ייתכן כי  – לחלופיןאו ,  הדרושמוריםלא יגרום לשינוי במספר ה

 ,למרות האמור לעיל .ל או קטן יותר גדומוריםמספר יידרש  ,תלמידים יציב

 ביותר על ביקוש ות המשפיעהסיבות תהם עדיין אחהתלמידים  שינויים במספר

 :עיקריים מספר גורמים והן עשויות לנבוע מלמורים

  בטווח של וי זייחסית לחריבוי טבעי קלים מ כתוצאהשינויים . טבעיריבוי

, כבר נולדו ערכת החינוך למהצפויים להצטרףתלמידים היות ש, שש שנים-חמש

בשעה שאולי די פשוט  ,זאתיחד עם . של שנים ידוע בטווח זה םועל כן מספר

לחזות את מספר התלמידים  פשוט לא ,לחזות את מספר התלמידים הכולל

 .זרמיה השונים של המערכתבבמגזריה ו

  אין זהות שהיות . )שיעורי הלמידה (השתתפות במערכתבשיעורי שינויים

, תיאורטית לפחות הרי , לבין מספר התלמידים בשנתון הגיל הילדיםבין מספר

 מהר יותר מהגידול במספר כאשר שיעורי הלמידה גדלים – ייתכן מצב

  מספריקטן אך יישאר קבוע ואף בשנתון מסויםהילדים  בו מספר – התלמידים

 יותר קשים יסודי-על שינויים בשיעורי הלמידה בחינוך ה.יגדל התלמידים

 המערכת באשר להתמודדות עם ראשיוהם מושפעים מאד ממדיניות , וילחיז

נשירה של תלמידים ה עולהתקופות מיתון ב(ומהמצב הכלכלי  ת הנשירהיסוגי

 ).  חלשותכלכליות-חברתיותשכבות מ
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  הדבר נכון . הגירהה את ההיקף של קשה לחזות כלל-בדרך. )עלייה(הגירה

, )ומהן(בלות על היקפי ההגירה אליהן  הנוהגות להטיל מג,מדינות העולם ברוב

 שאינה מטילה מגבלות על הגירת יהודים אליה, בישראלאך הוא נכון במיוחד 

פליטים , זריםואינה מצליחה להתגבר על הגירה בלתי חוקית של מהגרי עבודה 

 . )כולל ערבים( ואחרים

 בההשפעה רפנימית יש  הגירהל. גירה פנימית בין יישובים ובתוך יישוביםה 

אך גם על ביקוש  , מוסדות החינוךבעיקר על הצרכים בבינוי ,על מערכת החינוך

מחליפים מקום בישראל מכלל האוכלוסייה  אחוזים 9- ל7בין  מדי שנה .מוריםל

 ,מתוך מספר זה. בגיל חינוך חובה כמאה אלף ילדים כלל-בדרך ובתוכם, מגורים

 לפחות בטווח – מתאזן שאינו, מוריםיוצרים ביקוש חדש לכיתות ול כשליש

הסיבה  .בביקוש במקומות הסובלים מהגירה שליליתמקבילה ירידה ב – הקצר

 בין הצורך בתוספת כיתות במקומות מסוימים התאמה איןלרוב ש ,לכך היא

בשעה שאזורים חדשים מתאכלסים משום ש, לגריעת כיתות במקומות אחרים

ידים העוברים ממקום תלמה. אזורים ישנים מתרוקנים באיטיות, במהירות

 מפחיתים אינםאך   במקום החדשמוריםלדי לכיתות וייוצרים ביקוש מי למקום

   .)1983 ,בלס( את הביקוש באופן מיידי במקום הישן

  אם ). מקצועותבין סוגי פיקוח ובין , בין שלבי חינוך ("תאים"מעבר בין

יבות  הרי גם במצב של יצ,בין מספר התלמידים בכל תא משתניםהיחסים 

 ,הדבר יקרה כאשר.  יכול להשתנותהביקוש הכולל למורים במספר התלמידים

 מספר התלמידים בחינוך המיוחד יגדל על חשבון התלמידים בחינוך ,לדוגמא

שם מספר התלמידים (יסודי -או כאשר מספר התלמידים בחינוך העל, הרגיל

  .  דייגדל על חשבון החינוך היסו) חינוך היסודיה לעומתלמורה קטן 

  כך למשל. עשויים להשפיע על הביקוש  התלמידיםבמאפיינישינויים, 

נבדלים משאבי הוראה שההוראה שלהם מחייבת  , תלמידיםהגידול בחלקם של

 חלש כלכלי-חברתימספר התלמידים מרקע או הגידול ב, אינטנסיביים יותרו

ינויים  ש–) ומה וכד,תלמידים עולים, ילדי מהגרים, תלמידים שבעבר נשרו(

 .את הביקוש למוריםכאלה עשויים להגדיל 
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  חינוכית המדיניות שינויים ב. ב.2

השפעה להיות יכולה  הוראהתוספת או קיצוץ שעות מחייבים השינויים ל

שינוי כתוצאה מ להתרחשאלה נוטים כשינויים . מוריםביקוש להעל  תמכרע

 – לחלופין או, לחצים חברתיים או פוליטייםמ, תפיסות עולם חינוכיותב

 שינוייםכאשר מדובר ב ,כך לדוגמא. היענות לקשיים תקציבייםכתוצאה מ

המציג , מסמך שהוכן במרכז טאובוראה לדוגמא  ("הכיתהגודל " על הבהחלט

חישוב של ההשפעה של ההחלטה להקטין את המספר המקסימלי של תלמידים 

י להגדיל שיישום מלא של ההחלטה עשו, המסמך מצביע על כך. 32-בכיתה ל

העתקת  למשל(מתקנת   העדפהעל; ))א2008, בלס( מורים 17,000הביקוש לכדי 

 הפעלת חוק חינוך ; הפעלת חוק יום חינוך ארוך;)הדגש לאוכלוסייה הערבית

 הקטנת היקף המשרה של ;יישום חוק החינוך המיוחד; 4-3חינם לגילאי 

  של מורהבמסגרת משרתו המלאההפטורים מחובת הוראה  הגדלת ;מורים

 למרות מיעוט  יחיד ביישובספר-בית לקיים החלטות ;כתוצאה מהסכמי שכר

- עלספר-בתיפתיחת , מיניות-הרשאה לפתוח כיתות חד ;מספר התלמידים

   . ומהוכד, ספר-בתי מעבר לבחירה חופשית של ;אזוריים

שינויי מדיניות בתחום החינוך יכולים להיקבע ולהתבצע לאחר שיקולים 

בעקבות או  בעקבות התפתחויות בלתי צפויות, כהוראת שעה, מושכיםודיונים מ

הדבר שאפשר . ועל כן קשה מאד לחזותם מראש, גחמה של גורם זה או אחר

ששינויים , אוה –  רק בהאול –  לאור הניסיון במדינת ישראל,לומר בוודאות

והם צפויים להתרחש מדי ההתפתחות החינוכית מהם חלק אינהרנטי  כאלה

   .פעם

  הספר-בבתיחינוכית  ולפעילות לימודים לתכניותביחס מדיניות חינוכית. 

 מקצועלהוספה או צמצום שעות ) 1 : של שינויים סוגים עיקרייםלושהשמדובר ב

מקצועות מסוימים על חשבון מקצועות בשעות ה שינוי במספר )2 ;מסוים

 מורים לטיפוליות וחברתיות, הכללת והוספת מטלות חינוכיות) 3- ו;אחרים

השגחה בבחינות , שמירה בחצר בהפסקות, ווי טיוליםיל(הוראה  מעבר למטלות

 .נבדלת השפעהכל אחד משינויים אלה ל). ומהוכד

 ספר-שינויים בהחלטות פנימיות של בתי. ספרית-שינויים במדיניות בית ,

 יכולים לחולל שינויים במפת הביקוש למורים לפי , מקצועות שוניםתדגשה כמו

למשל החלטה להגדיל את מספר שעות הלימוד באנגלית ובמתמטיקה  .ותמקצוע

אלה יכולות להתקבל כתוצאה מהנחיות כהחלטות . על חשבון אמנות וספורט
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כתוצאה מהלחץ של הורים או משיקולים פדגוגיים , חיצוניות של משרד החינוך

  .וקשה לחזותם מראש, הספר-של הנהלות בתי

  מקצועית של ארגוני העובדים הסכמי עבודה ומדיניות . ג.2

הסכמי העבודה של המורים במשולב עם המדיניות החינוכית הכוללת משפיעים 

לכל . הדרוש למערכת" סל השעות"במידה רבה על הביקוש למורים בקובעם את 

ה של חלק;  היקף השעות הכללי שמורה נדרש לעבוד–אחד מתנאי העבודה 

הקלות ; וספות בהן מחויב המורהמטלות נ; מורהשל יום העבודה מ ההוראה

יש השפעה גדולה  – יציאה לשנת שבתון וכדומה כללי; בגין גיל ומצב משפחתי

  . על הביקוש הכולל למורים

   רב גוניות ופיצול. ד.2

סוגי פיקוח , )יהודי וערבי( מגזרים שונים כוללת והיא מערכת החינוך מורכבת

, מקצועות שונים ,יל שונות רמות ג,)ועצמאי דתי-ממלכתי ,ממלכתי(שונים 

" תא"משל מורה כאשר אפשרויות המעבר  ,")תאים("מגזרים הריבוי . ומהוכד

, במקומות עלול ליצור מחסור ,מסיבות שונות , מצומצמותלאחראחד 

 מוריםגם כאשר אין מחסור בספר ספציפיים -בתיבו, מגזריםב, מקצועותב

הסדרים  ,לפיכך. ים עודף כאשר קי,לעיתים, ואפילו ברמה הלאומית הכוללת

 המקטינים את המגבלות במעברים בין חלקי המערכת ,ארגוניים ומוסדיים

  . ולהפךמורים יקטינו את הביקוש המצרפי ל,השונים

   ההוראההיצע משתנים המשפיעים על . 3

 שיש ביכולתם ,וריםמל הש כמספר שעות ההוראה הכוללמוגדר היצע ההוראה 

לרשות " העמיד"מוכנים לושאותו הם , וראהלעסוק בחינוך ובהוברצונם 

 בהרכב שלהם או מספר המורים בפועללא מדובר בחשוב להדגיש ש. המערכת

מובן מאליו שאפשר לדבר על היצע  (ומהוכד, מקצוע, סוג פיקוח, לפי שלב חינוך

היסודי  היצע מורים בחינוך כמו למשל, הוראה נפרד בכל אחד מחלקי המערכת

.  זוהעונים להגדרה, היצעשל " מאגרים" קיימים כמה .)וןהממלכתי במחוז הצפ
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; המכינים עצמם להוראה, "פרחי הוראה"; "מורים פעילים"בבעיקר מדובר 

ובעלי ; שאינם עוסקים במקצוע,  ובעלי הכשרה פדגוגיתבעלי תעודות הוראה

  .הספר-מקצועות קרובים למקצועות הנלמדים היום בבתי

  ים הפעילמוריםה. א.3

רה ההגד. ההוראההיצע  לשהמקור העיקרי הם המורים הפעילים במערכת 

במסגרות  , במסגרות פרטיות, במערכת הציבוריתים הפעילמוריםכוללת את ה

היצע שעות ההוראה של .  הכשרה והשתלמותמסגרות ובפורמליות-בלתיהוראה 

 : כמה גורמיםידי-על נקבע מוריםה

וחלוקתה בין שעות הוראה  הוראה בהסכמי העבודה הארציים היקף משרת •

ספר שעות העבודה למשרה גדול יותר ככל שמ ."אחרות"שעות ופרונטליות 

 הנדרש מורים מספר הכך יקטן, וחלקן של שעות העבודה הפרונטליות גבוה יותר

לביצוע תכנית הלימודים שנקבעה  לספק למערכת את מספר השעות הדרוש כדי

  .)םלא יקטינו את ההיקף הממוצע של משרת שמוריםבהנחה ( המדינה ידי-על

ככל שיקטן מספר המורים הפורשים . מקצועמה או פרישה התמדהשיעורי  •

ממחקרים . להפעלת מערכת החינוך הנדרשיםמורים חדשים הביקוש לכן יקטן 

 מושפעת ממנואו לפרוש במקצוע  להתמיד מורים ה שלנטייהש, עולהרבים 

המצב הכלכלי  ,רמת השכר יחסית למקצועות דומים:  כגון,גורמים שוניםמ

, עומס המטלות האדמיניסטרטיביות, מוריםה כלפי הציבורל ההערכה ש, הכללי

 משפיעיםגידול או צמצום הנשירה מהמקצוע . ועוד, בעבודההיכולת להתפתח 

וחלק , את המערכת מסיבות של גיל חלק קטן בלבד עזב .מוריםעל היצע המאוד 

 שלרוב המורים פרשו מסיבות  .הקבוע בחוק פרישההלגיל  עוד יותר קטן הגיע

נחת מהיוקרה החברתית של -אישל , עדר שביעות רצון מהשכרהשל , שחיקה

מכונה בפי חוקר היא תופעה רווחת גם בארצות אחרות וה.  ועוד,המקצוע

 Ingersoll, 2001a; 2001b; Ingersoll(" תופעת הדלת המסתובבת"אמריקני בכיר 
et al., 2009(.המשפיעה באופן ישיר או עקיף על שיעורי ,שמדיניות  אין ספק 

היא כלי חשוב בהתמודדות עם מצבים של חוסר שווי משקל , הפרישה מהוראה

 .  במידה רבה בידי קברניטי המערכתנתונה והיא, מורים לשבין ביקוש להיצע 

הגדלת היקף המשרה הממוצע של מורה בחינוך . המשרה הממוצעהיקף  •

 כוח  בת במצ  יםאחוז  4 של  ערך לתוספת  שוות  הינה    בשעה אחת  יסודי-עלה
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, אין ספק . אחוזים3שוות ערך לתוספת של  היאובחינוך היסודי , האדם בהוראה

 כלי עשויה להוות  המשרה של מוריםף הגדלת היק, שעד גבול מסוים,לפיכך

בנוסף להשפעה על (מחסור במורים הת יעם בעי משמעותי ביותר להתמודד

יסודי -העלויסודי בחינוך המורים  ש,מצביע על כךלהלן  2לוח . )שיעורי הפרישה

משרה היקף  בחינוך היסודישלמרות , דומה לעבוד מספר שעות שבועיותים בוחר

 ,מעיד על כך ממצא זה .נמוך יותר ועל כן גם השכר ,קטן יותר בעבור אותן שעות

 גם 2לוח  ".שכר"על " פנאי" יםהמורים מעדיפמסוים של היקף המשרה בטווח ש

מגמה שמתקיימת ; שהיקף המשרה הממוצע משתנה לאורך זמן, מצביע על כך

כן שחלה ו, שעות למורההשל צמצום פערים בין המגזר היהודי לערבי במספר 

ות שמור, אוהלוח מן ה המתגלים הממצאים דאח. ה בשיעור המשרהייעל

 .ות יהודיותשעות ממור  יותר,בממוצע, עשרה אחוז כןמרצונ ות מלמדותערבי

חוסר הטיעונים בדבר  של בבדיקה רצינית הצורךעובדה זאת מצביעה על 

הפגיעה הצפויה באיכות את  ומורים  היקפי המשרה שלהאפשרות להגדיל את

 .םעבודת

 ח"תשס-א"תשנ, לפי רמת חינוך, בשבוע למורהעבודה ממוצע שעות   .2לוח 
)1990/91-2007/08(   

  א"תשנ  
)1990/91(  

  ס"תש
)1999/2000(  

  ח"תשס
)2007/08(  

        חינוך יסודי ●

  22.6  22.6  20.9  חינוך עברי

  24.1  24.9  24.9  חינוך ערבי

       יסודי-חינוך על ●

        חטיבות הביניים

  21.2  19.9  18.0  חינוך עברי

  21.1  20.4  19.4  חינוך ערבי

        חטיבה עליונה

  18.6  18.3  19.6  חינוך עברי

  22.8  23.0  23.2  חינוך ערבי

  ).8.33לוח  (59' מס, 2008שנתון סטטיסטי לישראל , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :מקור
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  מועמדים פוטנציאליים להוראה. ב.3

 מספר המצטרפים מדי שנה למוסדות השונים המכשירים . פרחי הוראה

 מוריםבמוסדות להכשרת  8,000-כ (10,000-בשנים האחרונות לקרוב מורים 

אחד היעדים שצריכים לעמוד בפני ). דות להשכלה גבוההוגננות והשאר במוס

התאמת מספר פרחי ההוראה  המערכת בתחום הכשרת כוח האדם בהוראה הוא

 שיעור לשפר את , האחד: כיווני פעולה מרכזייםבהקשר זה ישנם שני. לצרכים

להביא , השניו, )המתחיליםשיעור לעומת (פרחי ההוראה המסיים לימודים 

 .הנכנסים בפועל להוראהור  שיעלהגדלה של

 י אלף בעל200-כבארץ . בעלי הכשרה פדגוגית שאינם עוסקים בהוראה 

- כשישנם , כלומר . בפועל בהוראהיםעוסקם  מה140,000-כרק , הכשרה פדגוגית

 מהן שונות בארצות ם בארץ וחלקהוכשרו םרוב(הכשרה פדגוגית  י בעל60,000

מהוראה   פרשם שחלקמוריםדובר ב מ.5 בהוראהים עוסקםאינש ,)הגיעו ארצה

 שאף פעם לא הצטרפו למעגל או/ו, רה המקצועיתיבשלבים שונים של הקרי

 םשו מוקד שפרמורים בתוכם היאקבוצה ייחודית .  מסיבות שונותמוריםה

 מאמצי שכנוע בדבר חזרה למערכת ראוי להפנות, מטבע הדברים. מסיבות גילו

 .   מצדיקים זאתםהמקצועית וניסיונם ת שיכול, לשעברמוריםהחינוך רק לגבי ה

 יבעלמדובר ב. ספר-בתי בהנלמדים היום מקצועות קרובים למקצועות יבעל 

 הנלמדים לתחומי הלימוד קרובהנוכחי שעיסוקם , שוניםאקדמאיים מקצועות 

הכשרה אשר ישנה ציפייה כי , כאלהמקצועות ל הכשרה בבעליאו  ספר-בתיב

  .בהוראההביא להשתלבותם עשויה לפדגוגית קצרה יחסית 

   משפיעים על היצע המוריםה, גורמים נוספים. ג.3

 יסודימהחינוך הכמו למשל , נטייה של מורים לעבור בין רמות החינוך 

נטייה כזאת ). Boe et al., 2008ראה (או בין מקצועות הוראה , בינייםהטיבת לח

ות הננטשים  בשלבים ובמקצוע, שהיצע המורים במקומות, לגרום לכךעשויה

 המורים ידי-עלבשלבים ובמקצועות המועדפים , ואילו ההיצע במקומות, יקטן

                                                           
 שנים 28ומאז במהלך , 30-  אלף מורים בני פחות מ20-  פעלו במערכת החינוך כ1980בשנת    5

,  אלף מורים168 מורים במכללות ובאוניברסיטאות שהם 6,000הוכשרו מדי שנה לפחות 
, ייתכן גם שחלק ממי שהוכשר להוראה. ל"ועוד כמה עשרות אלפי מורים הוכשרו בחו

לעסוק במקצוע אך לא במסגרת המפוקחת או מדווחת למשרד החינוך והלשכה ממשיך 
 .המרכזית לסטטיסטיקה
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,  שמדיניות מכוונת לעודד פרישה או הצטרפות למקצועות,ייתכןך וכ. יגדל

 אך את הבעיה באותו המקצועתפתור  , בהם יש מחסור,מקומות וסוגי חינוך

 . בעיה במקומות אחריםתיצור 

 די ודרסטי לשנות ייכול באופן מי  הכניסה למקצועשינוי בהגדרות הסף של

-על שרק מורים בעלי תואר שני ילמדו בחינוך ,ההחלטה. את ההיצע של המורים

 גבריםאו רק מורים , ממלכתי שאינם דתיים ילמדו בחינוךאו רק מורים , יסודי

לא תשנה את הביקוש אך תשנה , בכיתות לבנות –ומורות , ילמדו בכיתות לבנים

  .ית את ההיצעמהות

  ? האם יש כיום מחסור במורים. 4

ועוד , האם קיים בהווה, זה שנים שבעולם ובישראל מתקיים דיון ער בסוגיה

בחלק מהמדינות הדיון ? האם צפוי בעתיד הקרוב מחסור במורים, יותר מכך

בשל צמצום שיעורי ההצטרפות , מועצם בשל הזדקנות מואצת של המורים

או עודף במורים /מחסור ו. 6דול בשיעורי הפרישה ממנוובעקבות הגי, למקצוע

-מספר שעות העבודה המוצע על, מתקיים כאשר בתנאי שכר ועבודה מסוימים

עולה ) 7ידי המערכת כרשאים להעניק שירותי חינוך-המוכרים על(ידי המורים 

  . מערכת החינוךבאו נופל על הנדרש 

שאיננה בבחינת תרגיל , ריםלמו") תחזית מורים"להלן (תחזית ביקוש והיצע 

צריכה לסייע בקביעת מדיניות ניהול כוח אדם חינוכי במערכת , אינטלקטואלי

איפה ומתי : עליה לסייע לקובעי המדיניות להחליט בשאלות הבאות. החינוך

תנאי ומה צריכה להיות מדיניות השכר , םלפתוח ולסגור מוסדות להכשרת מורי

. הממשלה בנושאי פרישה מוקדמת של מוריםומה צריכה להיות עמדת , עבודהה

 אנו , היכולת לערוך תחזיות מורים אפקטיביותעלמבלי להיכנס לדיון מפורט 

  . מוצאים לנכון להתייחס לכך בקצרה ברמה העקרונית בלבד

                                                           
ואבטלה בקרב  של עודפי היצע  שאין כמעט דיון בסוגיות הנוגעות באפשרות, לצייןמעניין  6

, ובמדינות המעטות בהן הביקוש למקצוע ההוראה עולה על היצע מקומות העבודה, מורים
 . בחירה של המועמדים הטובים ביותר להוראהבאפשרה ,יוביתחנתפסת התופעה 

הגבהה או הורדה של רמה זאת . לרוב מותנית ההרשאה להורות ברמת הכשרה מסוימת  7
  .משנה מיידית את ההיצע
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  שתי הגישות העקרוניות לעריכת תחזיות כוח אדם בהוראה. א.4

שונות זו  והן ח אדם בהוראהשתי גישות עקרוניות אפשריות לעריכת תחזיות כו

על פיה עורכי , הגישה הראשונה היא הגישה הנורמטיבית: מזו תכלית שינוי

התחזית בוחנים עם העומדים בראש המערכת את המצב הרצוי מהיבטים 

המצב הרצוי יכול . ולאורו בודקים את הביקוש ואת ההיצע של המורים, שונים

והיא תיאורית ישה השנייה היא הג. להיות המצב הקיים או מצב שונה ממנו

היות (מתייחסת למציאות המתקיימת במערכת כאל מצב של שווי משקל 

מגמות מ ובוחנת את ההשלכות של חיוץ, )שלכאורה בהווה אין מחסור במורים

 הנחתסכנה של  טמונה  בפני שתי הגישות).בשיטות סטטיסטיות שונות (קיימות

, ם לסכנות של הנחת יסוד נוספתהראשונה והגישה השנייה חשופה גיסוד ה

  .שיכולות להביאן לטעויות חמורות

שהסיכוי שלהן , ההנחה קובעת שתי קביעות. עסקים כרגיל: 'הנחת עבודה א

 ם שינויייחולושלא , האחת היא. להתממש אפילו בטווח הקצר נמוך מאד

שלא יחולו ,  והשנייה; השפעה על ביקוש והיצע למוריםשיש להם ,מדיניותב

בהעדפות , בשיעורי הפרישה מעבודה של המורים, ויים בשיעורי הלמידהשינ

היא , מעבר לכך. וכדומה, )דהיינו היקף המשרה(המורים בין פנאי לעבודה 

מרמות השכר ומתנאי , לחלוטין מהשפעת הסביבה הכלכלית הכללית מתעלמת

, לאור האמור לעיל. העבודה במקצועות המתחרים על כוח האדם הפונה להוראה

, גם אם היא הגיונית וסבירה מתודולוגית, "עסקים כרגיל"עבודה של ההנחת 

פוגעת אנושות ביכולת התחזית להשפיע על ההחלטות האופרטיביות של 

, על פי רוב על חיוץ מגמות לעתידמתבססת " עסקים כרגיל"גישת ה. כתהמער

 במסגרת הגישה האחת. כאשר גם כאן אפשר להבחין בשתי גישות בסיסיות

כפי שהם קיימים , משליכים כלפי העתיד את המקדמים של המשתנים השונים

ואילו הגישה , "הגישה הפשטנית "לגישה זאת נקרא. זמן ממנה יוצאיםבנקודת 

שמגמות שנצפו בעבר במשך מספר שנים יימשכו בעתיד באותו , השנייה מניחה

ל הגישה חסרונותיה ש". המורכבתהגישה "לגישה זאת נקרא .  ועוצמהכיוון

אין שום סיבה להניח שהמקדמים השונים הנוהגים . הראשונה ברורים מאליהם

גם הגישה "). עסקים כרגיל נאיבי("היום ימשיכו להתקיים לפי מצב קיים 

שמגמות שהתקיימו , כי אין לנו סיבה להניח, השנייה סובלת מאותו חיסרון

 לשם המחשה נאמר רק(בעבר ימשיכו להתקיים באותה עוצמה וכיוון גם בעתיד 

נצפתה מגמה של ירידה במספר התלמידים , לדוגמא, שאם במהלך חמש שנים

אם מספר התלמידים בכיתה הוא כיום   הרי,הממוצע לכיתה בתלמיד אחד לשנה
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מסקנה זו .  אפס–שנים  27 ובעוד 17 שנים הוא יהיה 10מזה ייגזר שבעוד , 27

  .אבסורדית בעליל

התבססות מוחלטת על . וא שצריך להתקייםמה שקיים ה: 'הנחת עבודה ב

או אפילו מציאות העומדת בתנאי  מציאות רצויהלביטוי כ, נתוני מצב קיים

מנציחה עיוותים קיימים וסטיות בלתי , לצורך חיזוי מצב עתידי, המערכת

דתי מועדף - אם החינוך הממלכתי,לדוגמאכך . רצויות ממדיניות המשרד

הוא ימשיך להיות מועדף , ת לכיתות נפרדותבהקצאת מורים בשל הקצאה עודפ

, ואם החינוך הממלכתי באזור המרכז מועדף בשל תשלומי הורים, גם בתחזית

הוא , המממנים תוספות של שעות הוראה או הקצאות של רשויות מבוססות

  . למרות שאין זאת כוונתה של הנהלת משרד החינוך, ימשיך להיות מועדף

שר שוקלים שינויים מהותיים במדיניות שאם וכא, ברור ומובן מאליו

תוספת שעות , הקטנת היקף המשרה של מורים, כגון הקטנת כיתות, החינוכית

ועל כן , המוריםתהיה לכך השפעה על מספר שעות העבודה של , וכדומה, לימוד

השלטון . מתעוררת השאלה של מקורות ההיצע לשעות הנוספות הנדרשות

ביכולתו להשפיע על בחירת העתיד המקצועי של המרכזי במדינה חופשית מוגבל 

ניסיונות שונים לקיים תכנון ארוך טווח של ביקוש והיצע לעובדים בכלל . פרטים

  . 8בלשון המעטה, לא התגלו כבעלי הצלחה מזהירה, ולמורים בפרט

המעודדים הצטרפות , לגבי הצלחת הניסיון הישראלי להציע תמריצים שונים

פנייה להוראת מקצועות בהם יש מחסור ,  הפרישהדחיית, למקצוע ההוראה

ספר המשרתים אוכלוסיות -או בבתי/ספר בפריפריה ו-עבודה בבתי, במורים

ח מבקר המדינה ביקורתי מאד "בעוד שדו. הדעות חלוקות, תלמידים חלשות

הרי , )ב56ח מעקב "ב ודו50ח מבקר המדינה "דו(באשר להצלחת ניסיונות אלה 

ין הבדלים גדולים בין השכלה וותק ממוצע של מורים שא, ייתכן שהעובדה

ספר המשרתים תלמידים חלשים -ושל מורים בבתי, במרכז ובפריפריה

 מעידה בכל זאת על – בניגוד למציאות במקומות אחרים בעולם –ומבוססים 

  . הצלחת מדיניות התמריצים

                                                           
שם בוגרי סמינרים נשלחים , או סין וייטנאםכמו , תו במדינות טוטליטריאינו דומההדבר   8

  .פריפריהעבוד בל
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  חוסר האיזון בין ביקוש והיצע של מורים. ב.4

להתמקד במספר צריך  מורים בין ביקוש להיצע של  בחוסר האיזוןהדיון

האם קיים , השנייה ?ים טובמוריםהאם קיים מחסור ב, הראשונה: שאלות

האם , השלישית?  במקצועות ספציפייםמוריםשל חוסר איזון בין ביקוש להיצע 

עקרונית לעסוק היכולים אנשים במחסור בבעלי הכשרה פדגוגית בישראל וקיים 

 במערכת החינוך מוריםהאם קיים בהווה מחסור ב, נהוהאחרו? בהוראה

   ?הציבורית

 תמיד לשאלה זוהתשובה  ?ים טובמוריםהאם קיים מחסור ב, ראשית, ובכן

היות שמדידה כזו , אך אין כמעט דרך אמפירית למדוד מחסור זה חיוביתתהיה 

 ."מורה טוב"הגדרה של ת חייבמ
גם  ? במקצועות ספציפייםוריםמ לשחוסר איזון בין ביקוש להיצע האם קיים 

אם אחת הדרישות הבסיסיות של המערכת בייחוד , ב חיוביתולרהתשובה כאן 

במהלך  הוכשרוילמדו את המקצוע שאליו בכל המקצועות  מוריםההיא ש

בתחום אם ובין בדיוק באותו מקצוע אם בין  ( לקראת תעודת הוראהםלימודיה

 םמזמנלפחות חלק ים  מלמדריםמוש ,היאובישראל  המציאות בעולם. )קרוב

 ,זוזובסקי; 2008, וורגן( להוראתםלא הוכשרו שאו /לא למדו ו מקצועות אותם

2005;Peske et al., 2006; Stoel et al., 2002 (.מה ,בהקשר זה,  לשאול חשוב 

  ? מתרחבת או מצטמצמת התופעהוהאם  ?היקף התופעה

לתחום ההוראה ן ההתאמה בי-אי ש,מצביע על כךלהלן  3עיון בלוח 

 שונה ממקצוע ף התופעה היק.בחינוך היסודיהיא רחבת היקף ההכשרה 

המצב אף ת הביניים ובחטיב .למגזר למקצוע ובחלק מהמקצועות גם ממגזר

 קיימת התאמה בין מהמוריםאחוז  28כאשר באופן כללי רק לגבי ,  טובפחות

  . תחום ההוראה לתחום ההכשרה

, אין ספק. התשובה על כך מורכבת? מוריםהאם הדבר מצביע על מחסור ב

ההתאמה בין המקצוע שהמורה למד למקצוע שהוא -שבחלק מהמקרים אי

אך לעיתים הסיבה נעוצה , מלמד נובעת ממחסור במורים בעלי הכשרה ראויה

באידיאולוגיה , הספר יותר מאשר במחסור במורים-בדרך הארגון של בית

האם הוא מאפשר (הספר -ובגודל בית, )קיום או העדר הוראה כוללת(הפדגוגית 

  ).או לא משרה מלאה למורה מקצועי
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  , מורים בחינוך יסודי – התאמה בין תחום ההוראה לתחום ההכשרה . 3לוח 
  )אחוזים ()2005/06( ו" תשס,לפי פיקוח ותחומי הוראה נבחרים

  מגזר עברי  
  

  תחום הוראה

  -סך
  -סך  הכל

  הכל
-ממלכתי  ממלכתי

  ידת
  חרדי

 מגזר ערבי

  39.4  28.8  37.7  41.7  38.0  38.3  הכל-סך

  77.2  9.1  75.3  85.8  76.8  76.9  חינוך גופני

  78.7  41.0  62.2  76.9  69.6  72.0  חינוך מיוחד

  –  68.9  71.6  13.3  61.6  61.6  לימודי יהדות

  73.0  11.8  42.5  65.1  48.4  55.2  אנגלית

  55.3  18.5  39.0  58.9  50.7  51.4  אמנות

  53.4  19.2  30.2  60.8  46.9  47.7  ללתהוראה כו

  57.0  1.1  50.0  39.0  25.4  37.1  מדעי הטבע

  24.7  –  20.0  54.7  50.0  25.6  ערבית

  31.9  5.4  16.2  16.2  13.8  18.3  מתמטיקה

  24.0  5.6  9.8  12.9  9.4  14.7  היסטוריה

  38.5  2.0  4.4  12.5  8.8  14.3  עברית

  21.4  11.5  9.6  10.0  10.3  14.2  מדעי המחשב

  14.0  –  2.5  6.0  3.5  6.8  גיאוגרפיה

  . מגמות ביקוש והיצע בהוראה למערכת החינוךעלתונים תכנוניים נ: 2007, מעגן :מקור

והאם המצב בארץ חמור בהשוואה ? האם המצב החמיר לעומת העבר

שמורים רבים , לפחות לגבי מקצוע המתמטיקה ידוע? לארצות מפותחות אחרות

כמו כן . ועל כן המצב היום טוב מבעבר, תמקצעותעברו בשנים האחרונות ה

כי שיעור התלמידים בישראל הלומדים אצל ,  עולה בבירורTIMSSממבחני 

  ).2008 ,וורגן(ולה על הממוצע הבינלאומי מורים שקיבלו הכשרה במתמטיקה ע

מורים שסיימו כלומר ב, האם יש מחסור בבעלי הכשרה פדגוגית בישראל

 עקרונית היכולים ,בעלי תעודת הוראהברת מורים ולימודים במוסדות להכש

 וככל הנראה גם במקומות אחרים בעולם, ישראללבכל הקשור ? לעסוק בהוראה

)Skilbeck, Connel, 2003 Santiago, 2002;(, שליליתכנראה התשובה לשאלה  .

מקבלי  איננה מספר רוב מערכות החינוך בעולם המפותחהרווחת בהבעיה 
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מקום , מבחינת גילם (לעסוק בהוראהת או כאלה היכולים פדגוגיההכשרה ה

, הוראהב לעסוק המעוניין, מתוכםשיעור ה אלא, )מגוריהם או כל בחינה אחרת

  . המוצעים במדינות השונות בתנאים ,והיקף התעסוקה המקובל עליהם

 כאשר בפועל,  אלף בעלי הכשרה פדגוגית בגיל העבודה200בישראל לפחות 

קיומו של היצע על  .9 מורים אלף140-פחות מ משרד החינוך בפיקוח מועסקים

-בתיביקוש רב לעבודה בשאפשר להצביע על ,  תעיד העובדהאפקטיבי של מורים

 , לפחות,שחלקן – בעיקר במגזר הערבי ובמגזר החרדי – של רשתות פרטיות ספר

 המוסכמים םתנאיהבתנאים הנופלים במידה רבה מוגננות  מורים מעסיק

 כגון מספר , הן בנושא השכר והן בנושאים אחרים, עבודה ארצייםבהסכמי

האחוז הגבוה של , יתירה מזאת. ומה וכד,זכאות לשבתון, שעות ההוראה

 על כך  גם הוא מצביע,"שיעורים פרטיים"השתתפות ב על  המדווח,תלמידים

 הוראההמה יבאופיאמנם שונה (המסוגל לעסוק בהוראה  ,שמצוי כוח אדם רב

 שבפיקוחשאינו בא כלל לידי ביטוי בנתוני ההעסקה של המערכת  ,)תהכיתתי

ח "דו ( להצטרף למערכת זאתהיה עשויושבתנאים מסוימים , משרד החינוך

  .)2007 ,ב"מיצ

 לכאורה ? במערכת החינוך הציבוריתמוריםהאם קיים בהווה מחסור ב

ת ויממקיבעולם ת החינוך ומערככל שהיות ,  שליליתכלל-בדרךהתשובה לכך 

, חינוךבהורדת רמת השירות בבמורים מחסור על  המפצה ,מנגנון איזון פנימי

, הגדלת הכיתותבאו , כמתבטא בהנמכת סף הכניסה למוסדות להכשרת מורים

לכל כיתה נכנס מורה וכל המקצועות  שכמעט תמיד ,ההוכחה לכך היא. וכדומה

העוסק בביקוש , ס"הלמ מסמך ,ואמנם.  יש איזון, לפחות,וכלפי חוץ, נלמדים

 מוריםביקוש של הההיצע וין השוויון מוחלט במצביע על , מוריםוהיצע ל

   .)2008 ,ס"למה(ר  לעבבהתייחס

, מורים שבישראל קיים מחסור ב, לאחרונה מדובר על כך,למרות זאת

-בתיבדברי מנהלי הדבר בא לידי ביטוי . ושהמחסור ילך ויגבר בעתיד הקרוב

 המובאים ,באוניברסיטאותו מוריםסדות להכשרת  במומוריםבדברי ה, ספר

, רגןוו (ומעמיקים של המרכז למידע ומחקר של הכנסת בשני מסמכים מעניינים

שורה של עבודות חשובות מ  עולה גםטענה כזו. )2008 ,רגן ופלדמןוו; 2007

 באגף המדען עובדי תחום חינוך גבוה וכוחות הוראה ידי-על  בנושאשנערכו

                                                           
  .מסגרות פרטיות ואחרות, רבים עובדים במסגרות שאינן בפיקוח משרד החינוךמורים    9
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 10,000- הצופים מחסור של כ,ה המרכזית לסטטיסטיקההראשי של הלשכ

   ).2007אפריל , 2008 נובמבר ,ס"הלמ( 2013- במורים

   מחסור במורים קיומו של מודדים לאבחון . ג.4

שמקובל , מודדיםנתבונן במספר , להתמודד עם שאלת המחסור במוריםעל מנת 

 אלה יםמודד. מוריםאבחון מחסור בל בספרות המקצועיתלהשתמש בהם 

  בגיוס מוריםםקשייה את ההתמודדות של מערכת החינוך עם משקפים

  .הורדת רמת השירותבלמערכת  ותשעות ההוראה הדרוש" מילוי"וב

 חשוב לבחינת מנגנוני האיזון הפנימי זה מודד . כיםבלתי מוסמ מורים שיעור

שיעור זה מצביע לרוב על עודף היצע בצמצום . מוריםבין ביקוש להיצע של 

 כי אם גם את יםהפורש מוריםהרק להחליף את   מאפשר לאמוריםהיצע ה(

 ים הבלתי מוסמכמוריםגידול בשיעור ה ).ים הבלתי מוסמכים הפעילמוריםה

 הביא  להוראהים מוסמכמוריםמחסור בשה ,כלומר ,מצביע כמובן על ההיפך

 השלימושטרם מורים  לקליטתאו  מערכתלקליטה של מורים בלתי מוסמכים ב

 Andersson andראה לדוגמא את עבודתם של (ם תהליכי הסמכתאת

Waldenstrom, 2007(. במערכת ים בלתי מוסמכמורים של העסקתם, לכאורה 

 מוריםדרישת הסף של המערכת להצבת שהיות , מוריםמחסור במהווה הוכחה ל

  . תעודת הסמכה להוראהלמשרות הוראה היא 

 ,2006- ל1991בין השנים  :שר זה בהק חשוביםנתונים כמה מצביע על 4לוח 

 יםמוסמכ- הלאמוריםשיעור ה, מוריםלמרות הגידול במספר התלמידים וה

 ,היהודי והערביבשני המגזרים  ,ת הבינייםוהיסודי ובחטיב, יסודי-קדםבחינוך ה

 בחטיבה העליונה .במגזר היהודי הדבר נכון גם במספרים מוחלטים. ירד מאד

ייתכן שהדבר נובע . מוסמכים-ספר המורים הלאשם חל גידול במ, המצב שונה

ששיעור המבוגרים במורי החטיבה העליונה גבוה יותר ועל כן גם שיעורי , מכך

אך . המורים הפורשיםלהחלפת הפרישה שלהם היו גבוהים יותר וחסרו מורים 

בהם עדיין , שהרחבת ההוראה של מקצועות כגון מחשבים ותקשורת ,גםייתכן 

, מוסמכים-הביאה לגיוס מורים לא, ות של הכשרת מוריםאין מספיק מסגר

 אפילו בחטיבה העליונה מספר המורים ,בכל מקרה. ייתכנו גם הסברים נוספיםו

  .  אחוזים2הבלתי מוסמכים זניח וכמעט שאינו עולה על 
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   ו''תשס-א'' תשנ, חינוךרמתלפי , מוסמכים-  ומורים לאמוריםכל ה-סך .4לוח 
  )חלטיםומספרים מ ()1990/91-2005/06(

  חינוך ערבי  חינוך עברי  
  א"תשנ  

)1990/91( 
  ס"תש

)1999/2000(  
  ו"תשס

)2005/06(  
  א"תשנ

)1990/91(  
  ס"תש

)1999/2000(  
  ו"תשס

)2005/06(  

          כל מערכת החינוך 

  26,895  19,412  10,565  99,633  98,862  73,196  הכל-סך

לא  :מזה
  מוסמכים

  
4,294  

  
4,402  

  
3,094  

  
640  

  
1,478  

  
1,341  

לא  %
  מוסמכים

  
5.8  

  
4.4  

  
3.1  

  
6.0  

  
7.6  

  
5.0  

            חינוך קדם יסודי

  2,214  1,455  534  9,302  8,895  7,509  הכל-סך

לא : מזה
  מוסמכים

  
608  

  
302  

  
242  

  
42  

  
179  

  
117  

 לא %
  מוסמכים

  
8.1  

  
3.4  

  
2.6  

  
7.8  

  
12.3  

  
5.3  

            חינוך יסודי

  15,908  11,363  6,277  48,913  48,779  36,052  הכל-סך

לא : מזה
  מוסמכים

  
2,776  

  
3,171  

  
1,761  

  
427  

  
1,011  

  
907  

 לא %
  מוסמכים

  
7.7  

  
6.5  

  
3.6  

  
6.8  

  
8.9  

  
5.7  

            חטיבות ביניים

  5,127  3,878  1,912  19,408  19,954  11,804  הכל-סך

לא : מזה
  מוסמכים

  
755  

  
678  

  
388  

  
153  

  
209  

  
149  

 לא %
  מוסמכים

  
6.4  

  
3.4  

  
2.0  

  
8.0  

  
5.4  

  
2.9  

             חטיבה עליונה

  5,594  4,102  2,270  33,495  31,257  22,072  הכל-סך

לא : מזה
  מוסמכים

  
155  

  
250  

  
703  

  
18  

  
78  

  
168  

 לא %
  מוסמכים

  
0.7  

  
0.8  

  
2.1  

  
0.8  

  
1.9  

  
3.0  

  .  )8.30לוח   (57' מס, 2006לישראל שנתון סטטיסטי , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :מקור
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שבמערכת פעילים עדיין , עלינו לזכור, בהתייחס למורים הבלתי מוסמכים

, כשלא הייתה בידיהם הסמכה, שהתקבלו לפני שנים רבות) לא רבים(מורים 

והם נותרו בתוך המערכת בתוקף הוותק והקביעות שלהם או בשל העובדה 

יקר מדובר בע. או שקשה למצוא להם תחליף, מורים טוביםשהם שהוכיחו 

 חלק מהמורים ללא ,בנוסף לכך. במורים מקצועיים ובמקצועות ההכשרה

הסמכה הם מורים חדשים שהתקבלו למערכת על תנאי שיסיימו את ההסמכה 

 ,הכל אפשר אפוא לקבוע-בסך. במהלך השנה הראשונה או השנייה לעבודתם

. ואף הולך ויורד, מוסמכים במערכת החינוך נמוך מאד-שאחוז המורים הלא

  . ואולי אף ההיפך,  זה אינו מצביע על מחסור במוריםודדמ

 שינוי במספר התלמידים הממוצע לכיתה יכול להוות . גודל כיתה ממוצע

הדבר נכון אם וכאשר השינוי איננו תוצאה של . עודף במוריםל למחסור או מודד

שגודל הכיתה , העובדה היא. הנובעת מאילוצים תקציביים, החלטת מדיניות

ובמידה שהיה שינוי , בישראל כמעט שלא השתנה בעשורים האחרוניםהממוצע 

הוא היה בכיוון הקטנת מספר התלמידים לכיתה ) בעיקר במגזר הערבי(כלשהו 

) כולל חינוך מיוחד( גודל הכיתה הממוצע בחינוך היסודי 1995-ב. ולא הגדלתו

 המספרים 2006-ב. 28.1 – ובחטיבה העליונה 30.8 –בחטיבת הביניים , 27.4היה 

אפשר כמובן לטעון שהעדר שינוי בגודל  .26.6- ו30.6, 25.7: המקבילים היו

כי גם בעבר היה מחסור כזה , הכיתה אינו מצביע על כך שאין מחסור במורים

למרות שיש היגיון פנימי . ועל כן כל מה שאפשר לומר הוא שהמחסור לא החריף

עיקר עם הטענה שהמחסור שהיות שאנו מתמודדים ב, נראה לנו, לטיעון זה

וגם לאור העובדה שבעבר נושא המחסור במורים היה בעל , הולך ומחריף

כמובן למעט השנים הראשונות מאז הכרזת המדינה כאשר (בולטות נמוכה יותר 

שהנתונים מצביעים על כך , הרי נכון יותר לומר, )הבעיה הייתה חריפה במיוחד

  .על כך שלא חלה החמרהולא , שאין מחסור של ממש ברמה הכללית

 זה מוזכר לעיתים קרובות בנשימה אחת עם  מודד. מספר התלמידים למורה

.  שלמרות הקרבה ביניהם יש גם הבדל משמעותי,חשוב להדגישלכן . גודל הכיתה

בשעה שגודל הכיתה מצביע על מספר התלמידים הממוצע בפניו נמצא המורה בכל 

ע על אינטנסיביות ההשקעה של זמן מספר התלמידים למורה מצבי, נקודת זמן

 אך , תלמידים40 בו יש בממוצע ,אפשר לדמיין ארגון כיתה, לדוגמא. תלמידלמורה 

 40במקרה כזה גודל הכיתה הממוצע יהיה . בכל כיתה מלמדים במקביל שני מורים

ספרי -הביתהגורם שהמורים הם היות  .20מורה יהיה לתלמידים הואילו יחס 
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 והיות שעלויות ההוראה הן העלויות 10 הישגי התלמידיםעלהמשפיע המרכזי 

אין ספק שמספר התלמידים למורה מבטא את , העיקריות בתחום החינוך

  .אינטנסיביות ההשקעה בחינוך

   : שלושה גורמים עיקרייםידי-עלמספר התלמידים למורה נקבע 

  כאשר (משרה מוגדר ביותר שעות ה ככל שהיקף .משרה של המורהההיקף

 ככל ,כמו כן.  יותרמורה גבוהלתלמידים מספר ה) אר המשתנים שוויםכל ש

שחלקן של שעות ההוראה הפרונטליות מכלל שעות העבודה גבוה יותר כן 

  .מספר התלמידים למורה גבוה יותר

 כאשר כל שאר (ככל שגודל הכיתה הממוצע גדול יותר . גודל כיתה ממוצע

 .גבוה יותרה יהימספר התלמידים למורה ) המשתנים שווים

 כאשר (קטן יותר התלמיד מספר שעות הלימוד של ככל ש .תכנית הלימודים

  . מספר התלמידים למורה יהיה גבוה יותר) כל שאר המשתנים שווים

 כגון החלטה להקטין ,מוריםגם כאן ייתכנו השפעות שונות מעבר למחסור ב

 מספר ,אולם בהעדר החלטות כאלה. הומ וכד,להוסיף שעות הוראה, כיתות

מצביע על  5לוח  .11 לקיומו או העדרו של מחסורמודדשמש מם למורה יהתלמיד

 תלמידים למורההמספר ב גידולמגמה של , כלל-בדרך ,שלאורך התקופה אין, כך

  . במספרים זניחים2006- ל2005אם כי מגמה כזאת מסתמנת בין 

                                                           
הספר יש רק השפעה חלקית על הישגי התלמידים וההשפעה העיקרית -שלבית, יש לציין   10

האווירה , כלכלי של התלמידים- כגון הרקע החברתי, ספריים-היא של גורמים חוץ בית
 . ת הממשלתית לגבי חינוךוהמדיניו, הספר-הציבורית האופפת את בתי

 נידון, או שהוא רק לא הוחרף לאחרונה,  במוריםהטיעון לגבי הסוגיה האם יש מחסור   11
 .תקף גם כאןכאינדיקטור למחסור במורים וטיעון זה כאשר דנו בגודל הכיתה 
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  ז "שסת-ו" תשנ,מגזר ולפי רמת חינוך, *ממוצע תלמידים למורה  .5לוח 
  )שנים נבחרות( )1995/96-2006/07(  

 ערבי חרדי דתי-ממלכתי ממלכתי שנה
   חינוך יסודי

  18.79  25.31  10.77  11.72  )1995/96(  ו "תשנ

  15.62  19.07  9.76  10.09  )2000/01( א "תשס

  13.67  16.02  10.04  10.40  )2005/06(  ו "תשס

  13.61  16.61  10.46  10.55  )2006/07(  ז "תשס

     בת בינייםחטי

  12.49  -  9.40  10.73  )1995/96(  ו "תשנ

  12.24  -  8.02  10.29  )2000/01(  א "תשס

  12.26  -  7.33  9.58  )2005/06(  ו "תשס

  12.92  -  7.58  9.81  )2006/07(  ז "תשס

       חטיבה עליונה 
  14.46  10.19  6.96  9.10  )1995/96(  ו "תשנ

  12.24  11.18  6.76  8.67  )2000/01(  א "תשס

  12.12  10.40  6.28  8.64  )2005/06(  ו "תשס

  12.41  10.36  6.14  8.61  )2006/07(  ז "תשס

הניתנות למורים ומפחיתות ממוצע התלמידים למורה למעשה נמוך יותר בשל שעות גיל   * 
 אופן ,עם זאת .יסודי- שעות בעל24-  שעות ביסודי ו30- מבפועלאת שעות העבודה שלהם 

אין לדבר אולם , על מגמות בלבדבלוח זה ואנו מצביעים , אורך שניםהחישוב לא השתנה ל
  .משמעות בהקשר לדיון על מחסור במורים

  .57' מס, 2006  שנתון סטטיסטי לישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:מקור
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 6לוח מ. וגננות מורים המוסדות להכשרת  מבוגרינקלטים בהוראה שיעור  

 מוסדות בבוגרימחסור ה איננה הבעיה ,אחרונהשלאורך התקופה ה, ניתן ללמוד

או  בפועל מוריםלהצטרף למעגל ה שלהם נכונותהמידת אלא  ,מוריםלהכשרת 

או בשתי  מקומות עבודהמחסור בלהיקלט במערכת בגלל שלהם חוסר יכולת 

  . זמנית-התופעות בו

י  מבין בוגר)בתוך שלוש שנים מסיום הלימודים( בהוראה יםשיעור המשתלב

 80ירד מכמעט  ,"בוגר בהוראה"בעלי תואר , מורים וגננותסדות להכשרת המו

 והתמונה דומה בכל 2005- ב אחוז40-מ  לפחות,1992- בחינוך הממלכתי באחוז

בשיעור  ,לעומת זאת ).2007, מעגן (סוגי הפיקוח האחרים ובמגזר הערבי

רת  תעודת הוראה מהאוניברסיטאות לא ניכימקבל בהוראה בקרב יםהמשתלב

 . מדי שנהמביניהם  אחוז80והוא נע סביב , מגמה ברורה של ירידה או עלייה

 מעין ם בלימודיהיםרוא מורים במוסדות להכשרת יםחלק מהלומדייתכן ש

 לכניסה להוראה רק כפתח מילוט אם וכאשר יתקשו יםתעודת ביטוח ומתייחס

 יבוגרמכריע מאוכלוסיית גם העובדה שהרוב ה. במציאת עבודה אחרת

להקים חייהן נוטות   שבשלב זה של,המוסדות להכשרת עובדי הוראה הן נשים

, האמור לעילולמרות . הבוגרים הנכנסים להוראהמשפיעה על שיעור , משפחה

אין ספק שחלק חשוב מהפער בין מספר המסיימים לבין מספר הנקלטים 

 יםירידה בשיעור הנקלטהו, בעבודה נעוץ במצב הביקושים בשוק העבודה

רידת הרצון להיכנס מאשר בייותר נעוצה בצמצום אפשרויות הקליטה הוראה ב

תמיכת מה בכך אפשר לראות בהבדל בין שיעורי הקליטה בעבודה של  .להוראה

 שם כפי שראינו יש ,יסודי-על הפונים בעיקר לחינוך ה,בוגרי האוניברסיטאות

בוגרי בין ל,  מסיבות גילמוריםיותר ביקוש בעיקר בגלל פרישה מואצת של 

  .לחינוך היסודי ולחטיבות הבינייםבעיקר  הפונים ,המוסדות להכשרת מורים
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 ומתוך,  בוגרי מוסדות להכשרת עובדי הוראהמתוךמועסקים בהוראה   .6לוח 
, לפי שלב חינוך ותכונות נבחרות, מקבלי תעודת הוראה מהאוניברסיטאות

   )אחוזים( )1999/2000(ס " ותש)1991/92(ב "תשנ

  ב"שנת  

)1991/92(  

  ס"תש

)1999/2000( 

      בוגרי מכללות להוראה

  56.9  64.6  הכל-סך

    :מין

  46.5  56.4  גברים

  58.7  66.5  נשים

      :גיל

  51.9  59.5  24עד 

29-25  68.5  59.5  

30+  68.1  65.8  

      :שנות לימוד של האב

8-1  77.2  70.0  

12-9  64.1  57.5  

15-13  66.3  53.6  

16+  59.0  49.2  

      "תואר"בוגר בהוראה 

  50.5  59.4  סיים ללא תואר

  71.3  80.4  סיים עם תואר

      :פיקוח מוסד לימודים

  67.3  72.3  ממלכתי

  54.3  70.3  דתי-ממלכתי

  33.5  28.9  דתי אחר

     :תחום הכשרה

  74.7  76.2 מדעי הרוח

  90.6  87.5 שפות זרות

  56.2  68.4 חינוך

  44.0  49.4 מנותא
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  ב"תשנ  
)1991/92(  

  ס"תש
)1999/2000(  

     :)המשך( תחום הכשרה

  62.9  64.3 מדעי החברה

  78.8  78.3 אנגלית

  79.9  76.4 עברית

  77.1  76.3 מתמטיקה

  79.7  79.2 מדעי הטבע

  43.6  51.9 לימודי יהדות

  23.1  45.0  מקצועות טכניים

  22.2  48.8 מקצועות טכנולוגיים

  34.5  72.3 מדעי המחשב

    ת הוראה מהאוניברסיטאות מקבלי תעוד

  75.5  74.4  הכל-סך

      :מין

  77.0  76.8  גברים

  75.3  74.0  נשים

      :גיל

  77.2  75.0  24עד 

29-25  75.8  72.1  

30+  74.4  80.5  

     :תחום הכשרה

  74.7  77.9  הכללייםמדעי הרוח

  90.6  81.4 מודים רגיונליםיספרויות ול, שפות

  56.2  76.2 חינוך והכשרה להוראה

  44.0  69.6 אמנויות ואמנות שמושית, אמנות

  62.9  51.3 מדעי החברה

  78.8  77.8 סטטיסטיקה ומדעי המחשב, מתמטיקה

  79.9  69.0 מדעי הטבע והחקלאות

גף סטטיסטיקה של כוחות , אגף המדען הראשי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  :מקור
 .שרת עובדי הוראהכניסה להוראה של בוגרי המוסדות להכ). 2006(הוראה 
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  :  עוד כמה דברים מענייניםמצביע על 6לוח 

 נמוך משמעותית הלימודיםלאחר תום  בהוראה שיעור הגברים העוסק 

 . משיעור הנשים

  שיעורי ההצטרפות , יותרמבוגריםמוסדות להכשרת מורים  השמסיימיככל 

בוגרי מ  אחוז70- רק כםאך גם בקרב, למקצוע גבוהים יותרשלהם 

 מצטרפים לשורות עובדי ,בוגרי האוניברסיטאותמ  אחוז80-וכ, ותהמכלל

  שהבוגרים אכן– י שאין לה בשלב זה ביסוס מחקר–בהנחה . ההוראה

אינם מתוכם   אחוז30- ל20 העובדה שביןהרי , להוראה להיכנס עונייניםמ

או לכל , שאין מחסור של ממש במורים, מצביעה על כך, נקלטים בעבודה

 .נקודתילרוב המחסור אינם גדולים והמחסור הפחות שממדי 

 אחוז50 –שלא זכו לתואר אקדמי , שיעור גבוה יותר ממסיימי המכללות  ,

 מאלה שסיימו עם תואר  אחוז30אך גם , כך כמורים-אינם מועסקים אחר

    . במקצועים עובדםאינאקדמי 

  בחינוך הממלכתי גבוה משמעותיתלהוראה שיעור המורים המצטרף 

מזה ועוד יותר , דתי- להוראה בחינוך הממלכתייםר המצטרפמשיעו

מה את התחושה שהביקוש -עובדה זאת מאששת במידת. בחינוך החרדיש

 , מצד שני ייתכן. בחינוך הממלכתי גבוה יותר– מסיבות שונות –למורים 

 המופרדים ,ה למוסדות להשכלה גבוההיישבקרב האוכלוסייה הדתית הפנ

 חלופינפוצה יותר כמסלול , וקדים בתחום החינוךומממגדרית במידה רבה 

 .להשכלה ולאו דווקא להכשרה מקצועית

 בשיעורים גבוהים  להוראה הצטרפו  נמוכהםשהשכלת הוריה מורים 

מקצוע הנמוכה יחסית של היוקרה  דבר מרמז עלשה, ייתכן. יםמאחר

תופעה  . יחסיתגבוההכלכלית -חברתיתה תןרמ שההוראה בקרב שכבות

ומהניסיון  ם מתיישבת עם העובדה הידועה מהמחקר הבינלאומיזאת ג

שכניסה למקצוע ההוראה היא במקרים רבים שלב ראשון , המצטבר

בהגדלת שיעורי , בהקשר זה, השינוי מתבטא. במוביליות החברתית

כלכלית - בדומה לדפוס בקרב השכבה החברתיתאקדמי  לחינוךההצטרפות

 .הגבוהה יותר

  אחרי הכניסה להוראה שיעורי בבין המקצועות יש הבדלים גדולים

 , במוריםמחסורבהם  שמקובל לחשוב שיש ,אך גם במקצועות, הלימודים

  אחוז20-למעלה מ, לדוגמאכך . רבים מהמסיימים אינם נקלטים בהוראה
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 ממסמכים . לא נקלטו בעבודה, שתחום התמחותם מתמטיקה,מהמסיימים

ספר המורים החדשים שהצטרפו שמ, ס עולה בבירור"אחרים שהוכנו בלמ

ככל , את הסיבות לכך יש לחפש.  ירד בצורה דרסטית2006-2002בין השנים 

בהגדלה מסוימת של היקף , בקיצוצים תקציביים בשעות הוראה, הנראה

בהגדלת מספר התלמידים הממוצע לכיתה בחינוך , המשרה הממוצע

חשוב . טתואולי בסיבות נוספות הדורשות בחינה יותר מפור, החרדי

שירידת שיעור ההשתלבות בהוראה של בוגרי , בהקשר לענייננו, להדגיש

, המוסדות להכשרת מורים לא רק שאינה מצביעה על מחסור כללי במורים

  .אלא להיפך

 עולה מדיווחים של  נוסף למחסור במורים מודד.  מחסור במוריםדיווחים על

השיג מורים לקראת חינוך ברשויות המקומיות בדבר קושי ל הלעהאחראים 

ההכרח לבטל הוראת מקצועות מסוימים או הצורך , פתיחת שנת הלימודים

 אחוז 90-ווחו למעלה מיבמחקר פיזה האחרון ד. להתפשר בגיוס המורים

שלא היו להם "או , "משרות פנויות במדעיםאין בידיהם "ש, מהמנהלים בישראל

סובל כי מקצוע זה עלה דיווחים עיתונאיים כאשר מ "התקשו למלאשמשרות 

שהצבת מורים שאינם מוסמכים ,  אחוזים דיווחו10ורק ( ממחסור חריף במורים

 .12)מה או במידה רבה באיכות הוראת המקצוע-להורות מדעים פגעה במידת

, נמסר) 2008, רגןוו(בדיווח של משרד החינוך לוועדת החינוך של הכנסת 

-ו נתונים על מחסור בט המחוזות מסר"שלקראת פתיחת שנת הלימודים תשס

כי עדיין אין בידי , ידי משרד החינוך-באותו הקשר נאמר על.  מורים בלבד213

משמעיים או צפי מדויק בכל הקשור למחסור -חד" נתוני אמת"משרד החינוך 

אם כי דוברי משרד החינוך אמרו את (גם אם נניח שמדובר בדיווח חסר . במורים

עדיין מדובר במספרים ) יסו מורים רביםההפך בטענה שבמהלך חופשת הקיץ גו

  .13זניחים ביותר מבחינה מערכתית

גם במצב בו יש לכאורה שווי משקל בין ביקוש להיצע של כי , ברצוננו להדגיש

. ספר רבים עדיין יכולים לפעול במציאות של מחסור כרוני במורים-בתי, מורים

ר מסוימים ספ-מורים לעבוד בבתי מצב זה מתקיים כאשר יש העדפות של

הספר ידווח - שחלק מבתי,זה היאכהתוצאה של מצב . ספר אחרים-ולעזוב בתי

                                                           
  .184'  עמ,5.13 לוח ,'חלק ב, )OECD, 2007( 2006ח פיזה "דו   12
מרמז , אך דיווח זה שהוא דיווח רשמי הנמסר לכנסת, ח שגויגם לנו נראה שמדובר בדיוו   13

 .על מצב המידע המצוי בידי משרד החינוך בכל הקשור למחסור במורים
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על  –וחלק אחר ;  כאשר על כל משרה פנויה יתחרו כמה מורים–עודפי ביקוש על 

, ויאלץ להציע למורים תמריצים והטבות על מנת לגייסם, קשיים בגיוס מורים

אם , באופן תיאורטי. ים ייאלץ להסתפק במורים פחות טוב– ואולי אפילו

-בתי"ספר הם -ומחצית מבתי"  מושכי מורים–טובים "הספר -מחצית מבתי

הרי בשעה שהנתונים הסטטיסטיים על ביקוש והיצע  ," דוחי מורים–ספר רעים 

יהיו " הדיווחים מהשטח", העדר עודף ומחסורעל של מורים יצביעו על איזון ו

  . על עודף ומחסור

 ות מסוימים או מצמצמים את מספר השעות מפסיקים ללמד מקצוע

אין בידינו ). אך לא מסיבות אחרות(המוקצה למקצועות אלה כי אין מורים 

אינם נלמדים , שנלמדו בעבר, נתונים המצביעים על כך שמקצועות מסוימים

אמנם לאחרונה פורסם בכלי התקשורת כי משרד . כיום בגלל מחסור במורים

אך לדברי המפקחת ', ודי האזרחות בכיתות טהחינוך החליט לצמצם את לימ

 קשורה איננההסיבה לקיצוץ , על מקצוע זה במשרד החינוך) רית"מפמ(המרכזת 

" היעלמות"יש גם עדויות ספציפיות על ). 2008רגן וו(למחסור במורים 

שאם , נראה לנו. וכדומה, גיאוגרפיה, מלאכות, ציור, כגון אמנות, מקצועות

הרי היא נובעת לרוב מקיצוצים ,  החינוךרווחת במערכת אמנם מדובר בתופעה

מנהלים  או מהעתקת שעות לימוד ממקצועות הנחשבים בעיני/ו, תקציביים

כגון , "יותר חשובים"למקצועות " כפחות חשובים"ומורים בחינוך היסודי 

שם נראית , יסודי- בחינוך העלמתרחשות גםתופעות דומות . מתמטיקה ואנגלית

מורים במקצועות כגון גם התמעטות  הםובעקבותי, ידיםהתמעטות תלמ

עדות מסייעת לפירוש זה של ההדים בדבר קיומה של התופעה אפשר . גיאוגרפיה

למצוא בשיעורי הקליטה הנמוכים של מורים המתמחים במקצועות בהם מדובר 

  ).6לוח (

, כך חמור היא העובדה-עדות נוספת לכך שהמחסור במורים איננו כל

 מתמטיקה, מדעים בתחומי, העודף הגדול במורים במגזר הערבישלמרות 

  .ספר במגזר היהודי אינם ממהרים להעסיק אותם-בתי, ואנגלית

קריטריונים המקובלים בספרות שאם מסתמכים על ה ,נראה לנו ,לסיכום

בעיה אין בישראל , מורים לשפערים בין ביקוש להיצע  המקצועית לבחינת

לרוב  הרי הוא ממוקד ,יש מחסורשובמידה , אקוטית של מחסור במורים

  . נקודתיספר ספציפיים ואפשר להגדירו כמחסור -בתיבו, יישוביםב, במקצועות
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 מסמך שפורסם לאחרונהב, לדוגמא, כך. המציאות במדינות אחרות דומה

  ): CEC with Metlife Policy Brief, 2007(ב "בארה

משקף חוסר אינו "... מוריםמחסור ב"החשש מ, בהתבסס על עדויות שונות"
- אי. התאמה אחיד וכולל ברמה הלאומית בין ביקוש והיצע של מורים

ההתאמות בין ביקוש להיצע של מורים הן לרוב מקומיות בטבען ומשפיעות 
הספר בחלק מרשויות החינוך ועל חלק -פרופורציונית על חלק מבתי- בצורה לא
כגון , גובות למצבים ספציפייםשיש להתאים ת, הדבר מצביע על כך .מהתלמידים

. ספר ובמקצועות בהם קיים קושי בגיוס מורים-גיוס ושמירה של מורים בבתי
יש לנקוט , כאשר הבעיה מתעוררת עקב הגידול בשיעורי הפרישה לגמלאות

מגדילה את מאגר המורים , במדיניות המפחיתה את התמריצים לפרישה מוקדמת
והופכת את ההוראה לאטרקטיבית , ותיהםשאפשר לשכור את שיר, הפוטנציאליים

 ".המסרבים כיום להצטרף להוראה, יותר לבעלי הכשרה פדגוגית

  מסקנות והמלצות למדיניות: סיכום. 5

עם   להתמודד כדילפעול בדרכים שונותיכולים במדינה החינוך מערכת  ראשי

כאשר יש עודף , כך למשל. הפרת שיווי המשקל בין ביקוש והיצע של מורים

 מספר ה שלהקטנב ;עידוד פרישה מוקדמתב הממשלה יכולה לנקוט ,מוריםב

 ;לימודההגדלת שעות ב ;משרה מלאהשהיקף עבודתם עולה על  ,מוריםה

 מוריםהקטנת מספר התלמידים במוסדות להכשרת ב; גודל הכיתההקטנת ב

אם .  מהמערכתים בלתי מוסמכמוריםהוצאת ב ו;העלאת סף הקליטה בהםבו

 מוריםהממשלה יכולה בטווח הקצר לעודד , במוריםש מחסור ילעומת זאת 

מורים שהמנהלים  – קריטריונים של ממש מיהו מורה טוב העדרוב( יםטוב

 ףלהגדיל את היק  במקצועות שבמחסורמוריםאו ) מעוניינים בהמשך העסקתם

לחזור להוראה באופן מלא או חלקי בלי שפרשו  מוריםלעודד ;  שלהםהמשרה

את  להגדיל ; להקטין את מספר השעות הנלמד;םות הפנסיה שלהלפגוע בזכוי

;  של המוריםלשפר משמעותית את תנאי העבודה והשכר; "גודל הכיתה"

מקצועות בהם יש ללהפנות מורים בעלי הכשרה במקצועות קרובים להוראה 

  השלימו את הכשרתם להוראהשטרםלאפשר קליטה של מורים ואף ; מחסור

  . ומה וכד,מוריםקומות במוסדות להכשרת להגדיל את מספר המו

בטווח  ובטווח הבינונים חלק,  ליישם בטווח הקצרןחלק מצעדים אלה נית

ככל שמאגר בעלי ההכשרה .  גם יחדטווחי הזמן בכל –הנוסף  םהארוך וחלק
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 מחסור במוריםאו  להתמודד עם עודף היכולת של הממשלה ,להוראה גדול יותר

 אינם מצביעים על מחסור רחב היקף שהצגנותונים גם אם הנ, אי לכך. תשתפר

מספר תלמידי המוסדות את  דרסטית להפחית בצורהרצוי לא , במורים

  . מצטרפים להוראההכלגם אם לא , להכשרת מורים

 על מנת להשתמש בצורה מושכלת ונבונה במגוון האמצעים העומד לרשות

השפעה של הולת  את יכלהביןלהכיר ו העל העומדים בראש, מערכת החינוך

להקדיש לשם כך ראוי . מגבלותיהאת ו ההשפעה  גבולותאת, הצעדים השונים

בעלי פוטנציאל הם  גורמים איזה ,בדיקה של הסוגיהלמחקר ולומשאבים מאמץ 

 מהיר ביותר להניע באופן היכולת לאיזה צעדי מדיניות יש , ההשפעה הרב ביותר

ומה  ; מהוראהפרישההתמדה ו ,היקפי המשרהשינוי ב, הצטרפותתהליכים של 

התאמות בין ביקוש -תפוקה של צעדים להתמודדות עם אי-הם יחסי התשומה

 ,חברתיהסטטוס ה, עבודההתנאי , שכרלהיצע בכוח האדם בהוראה בתחום ה

  . ומהוכד

, סיבות רבותמ אוניברסליתכלל -מדיניות כוח האדם בהוראה היא בדרך

, ות ללחץ של האיגודים המקצועייםאדמיניסטרטיבית והיענהנוחות ה לרבות

מסלולי ,  אחידיםסולמות שכר. הפועלים להשוואת התנאים של כל חברי הארגון

 14טיפול ואילו, דומיננטייםב והם לר ותמריצים אחידים  אחידיםקידום

יש על כך לא אם כי  –גישה זאת היא אולי נכונה . הדופןדיפרנציאלי הוא יוצא 

 אך היא שגויה, ווי משקל בין ביקוש להיצע בתנאים של ש–מעט חולקים 

. וככל ששיווי המשקל מופר היא שגויה יותר, בתנאים של ערעור שווי המשקל

 בכל הקשור לביקוש והיצע של ,המערכת השונים" תאי"בין רב שוני בתנאים של 

לנקוט ומוצע , כלפי כלל המורים אוניברסלית אין טעם במדיניות ,מורים

 לצמצום שתופנה, יש צורך במדיניות. לתה להבדיל ביניהםבמדיניות שיש ביכו

דוגמא לכך  .מחסורבמקומות של היצע ולהגברת הביקוש במקום בו יש עודף ה

למורים הניתנים תמריצים בהאוניברסלית מדיניות השל בעייתיות מתגלה ה

להעתיק את מקום בלבד המשפיעים על מורים מעטים , באזורי עדיפות לאומית

 שממילא לא ,מעניקים הטבות למורים רבים מאדאך , מקומות אלהמגוריהם ל

  . היו שוקלים לשנות את מקום עבודתם

                                                           
וטיפול , מתקשר לשכר" תגמול"כי המונח " תגמול"ולא " טיפול"בחרנו במושג    14

, וכולל גם שיפור בתנאי העבודה, דיפרנציאלי מתייחס לקשת רחבה יותר של צעדים
 .ועוד, הוקרה ציבורית ומקצועית
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, שכבת גילל, מקצועל, מגזרל, ספציפיים למקום בצעדים לנקוטלכן מוצע 

 באורח ישיר שינוי בכיוון הרצוי במקומות בהם שינוי יעודדו אשר, סוג פיקוחלו

בשעה  .אחריםלוות ומזיקות במקומות  בלי שיהיו לו השפעות נ,זה נדרש

 מעבר לשכר –עדיף לשלם תוספות שכר גדולות ומשמעותיות  דבמקום אחש

 ולא ,םעבור הגדלת משרת ים טובמוריםל – מוריםהבסיסי המשותף לכלל ה

הדרך הטובה ביותר אחר במקום הרי , מוריםלהעלות שכר באופן גורף לכל ה

; "כיתותה להגדיל את "–או  ע מסויםתהיה להגביל באופן זמני הוראת מקצו

שימוש באמצעים . לחזור להוראה  שפרשומורים  לעודד– שלישיובמקום 

 בהיותו –דיפרנציאליים עדיף על שימוש במדיניות כוללת הן בשל יעילותו 

ומוגבל , גמיש מבחינת האפשרות להתחיל ולהפסיק אותו, נקודתי, ממוקד

 מילוי הדרישה לתוספת שעות ידי-עלהן בשל האפקטיביות שלו , בהיקפו

 מורים להיותו גורם מתמרץ ומתגמלהן בשל , מקצועות בהם קיים מחסורב

והן בשל יכולתו לתגבר את ,  מורים אחריםלהחילו על בלי ,אותם רוצים לתגמל

-בתי מנהלי ועדכלי הניהול של העומדים בראש המערכת החל בשר החינוך 

  . הספר

  : גדול ביותר על היצע המוריםההשפעה ה לפוטנציאאת  יש אמצעיםכמה ל

 עשויה  תוהשפעש,  צעד משמעותי ביותרזהו. עידוד הגדלת היקף המשרה

 ,העלאת היקף המשרה הממוצע בשעה אחת בלבד. מיידית ומהירה ביותרלהיות 

על מנת להשיג אפקטיביות  . למערכת שעות120,000תוספת של מעל ל תביא

.  עבור שעות נוספות– במידה משמעותית – תשלום מוגדל  יש להציע,מרבית

 עבור  אחוז200- והראשונותהנוספות  תוספת עבור השעתיים  אחוז100לדוגמא 

, משכר לימוד במעונות יוםמורים  לשחרר עוד מוצע. ומה וכד,השעתיים הבאות

 שלמשמעותית  להגדלה בתמורה, הצהרים-ת אחרואחרבמסגרות או  ניםובצהר

היא נמוכה , דמה שמדובר בעלות תקציבית גבוההגם אם נ. המשרההיקף 

הגדלה זמנית של היקפי . 15הכשרת מורים חדשיםעלות להערכתנו בהרבה מ

                                                           
הן בשל העובדה שהרוב ( שעות עבודה 20-המוסיף לא יותר מ, עלות הכשרת מורה חדש   15

עובד במשרות חלקיות והן בשל ההסכמים המקצועיים המשחררים חלק מהמורים 
 200הספר היא בסביבות -המצטרף להוראה בבתי, )ממטלות של הוראה ומילוי תפקידים

מכאן .  שקל4,500- ל4,000עלות שעה שבועית בחינוך היסודי היא בין . אלף שקל
פי חמש מהתוספת של ( שעות הוראה 100- אחוז יכולה להשיג כ50שתוספת שכר של 

 מתוספת של מורה 2.5פי ( שעות 50 אחוז תביא למערכת 100ותוספת של , )מורה חדש
 . ההטבהכל זאת כאשר אין מחויבות להמשכיות וקביעות במתן). חדש
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לקידום  יכולה להוות כלי ניהולי ראשון במעלהגם המשרה בתשלום מוגדל 

  .מורים מצטיינים

  למערכת  להביאעשויצעד זה  .וללמדלחזור   שפרשו מהוראהמוריםעידוד ,

  מהמורים אחוז61 ,למשל, בניו יורק. עשרות אלפי שעות הוראה, זמניעל בסיס 

השיבו שיהיו מוכנים לחזור , שפרשו ונשאלו אם הם מוכנים לחזור להוראה

 פנסיההזכויות את להוראה חלקית או מלאה אם יוכלו לעשות זאת בלי לאבד 

 הגם בקליפורניה מאפשרים למורים לחזור לעבודה בלי לפגוע בפנסי .שלהם

)American Teacher, 2001( . תנאי מרכזי להרחבת אפשרויות ההעסקה של

תשלום -אי, מורים שפרשו הוא העדר קביעות במסגרות ההעסקה למורים אלה

, קרן השתלמות(מרכיבים שהם חלק בלתי נפרד משכר המורים הפעילים  עבור

בודה ע" מיצירת תחרות של תהימנעוו, )ומהקרן פנסיה וכד, פיצויי פיטורין

התפקידים המתאימים במיוחד  בין. לגבי המורים הפעילים במערכת" זולה

מתן מענה , יםהנחית מורים צעיר :למורים ותיקים שפרשו אפשר למנות

מטבע  .סיוע לתלמידים מתקשים בודדיםו למחסור חלקי במורים מקצועיים

 מאמצי שכנוע בדבר חזרה למערכת החינוך רק לגבי להפנות מוצע, הדברים

עידוד שהחשש  .מצדיקים זאתם ניסיונו  המקצועיתם שיכולת,מורים לשעבר

.  ריאליואינומורים פורשים ושחוקים לחזור להוראה יפגע במערכת מוגזם 

אופציית החזרה למערכת תהיה פתוחה רק למורים שלמערכת יש עניין גדול 

 והארעיות של ההתקשרות עימם תבטיח את האפשרות לסיים, בחזרתם לשירות

  .את העסקתו של כל מורה שאינו עומד בציפיות

 צעד  .תחומי עיסוק אחרים ממורים גיוסהסרת חסמים על כניסה להוראה ו

יש לומר כי לצעד זה . רבהזוכה לאחרונה לפופולריות  אך הוא זה שנוי במחלוקת

 לסייע במקרים אקוטיים של מחסור עשויאך הוא  למדיגיוס מצומצם  פוטנציאל

  . וד מסוימיםלימבמקצועות 

 היום למערכת החינוך גם הוא ניצול יעיל יותר של שעות העבודה המוקצות 

הניצול הבלתי יעיל מתבטא . מוריםיכול להקטין באופן משמעותי את הביקוש ל

חורים של ואי, ויות מורים ותלמידיםהעדר, בביטול לא מוצדק של ימי לימוד

 לסדר יסודי-עלגיע בחינוך ה המ– ביטול ימי הלימודהפחתת . מורים ותלמידים

 נוספים של  אחוזים5 הגוזלים לפחות ,והאיחורים , אחוזים10- ל5בין גודל של 

  .מוריםהביקוש ל יכול להביא להקטנה נוספת של, זמן הלימודים
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 הקטניםהספר-בתישינויים מערכתיים ארגוניים להפחתת מספר כנסת ה  .

המאוכלסות ברמת צפיפות כיתות רבות  בהם , קטנים רביםספר-בתיבישראל 

מלא יישום .  אחריםספר-בתי ממורים אלה צורכים יותר ספר-בתי. נמוכה

 שחלק ,יכול לגרום לכךותקיף של התקצוב בשיטת התקן הדיפרנציאלי לתלמיד 

שלא יחייבו ,  דרכי הוראה וארגוןץוחלק אחר יאמ  אלה ייסגרספר-בתימ

  . מוריםהקצאות נדיבות מדי של 

 בהתמודדות עם מחסור אמיתי או מדומה –בקווים גסים  ובסופו של דבר

 עיקר המאמץ הכספי והאדמיניסטרטיבי הפנַיתהברירה היא בין  – מוריםב

תמרוץ יצירתי חיסכון במשאבי השעות המוקצים כיום למערכת וללייעול ו

להגדיל את ) ים והבלתי פעיליםהפעיל( במערכת המצויים מוריםוחדשני של ה

של אלפי ואף עשרות אלפי ם הכשרתלמאמץ ההפנַית לבין , היקפי משרתם

 המאמץ בכיוון של ניצול יעיל מיקוד שהחלטה על ,מובן מאליו. ים חדשמורים

מה . אין פירושה הפסקת הכשרתו של כוח אדם חדש יותר של כוח האדם הקיים

 של מורים יכול להוות כלי יעיל לשמירה על מסוים שיצירת עודף ,עוד

יש להמשיך ולהכשיר מורים אך שינוי הדגשים  .16המקצועשל  אטרקטיביותה

והעלאה של רף הקבלה למוסדות להכשרת מורים , גיוס יותר סלקטיביאפשר י

הבחירה בין שני קווי  ,יחד עם זאת.  הסתכנות ביצירת מחסור במוריםללא

ת ַיתמהיל המיטבי שלהם תהיה תמיד תלוב הבחירהאו יותר נכון , מדיניות אלה

   .חברתיות וערכיות, והעדפות חינוכיות, זמן, מקום

                                                           
מעבר לכך אפשר לראות גם יתרון מסוים בעצם ההכשרה הפדגוגית הניתנת לעשרות    16

  .אלפי נשים צעירות לקראת כניסתן לעול אימהות
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  מקורות

 מוזמנת סקירה .ההוראה מקצוע של האטרקטיביות שיפור ).2009( חוםנ ,בלס
: "מורים כשחסרים ילמד מי" המומחים צוות לעבודת רקע כחומר

.http://education.academy.ac.il/hebrew/HomePage.aspx  

, סקירת ספרות. רים והוראה במערכות החינוךאינדיקטורים לנושא מו .)א2008 (—

של היוזמה למחקר חינוכי שימושי בור פרויקט האינדיקטורים בחינוך הוכן ע
  .שליד האקדמיה הלאומית למדעים

 http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/ 
indicators-morim-horaa-heb.pdf  

מרכז : ירושלים .משמעויות תקציביות וחינוכיות – הכיתה הקטנת גודל ).ב2008( —

   .מרץ,  לחקר המדיניות החברתית בישראלטאוב

, משרד החינוך . ההיבט הנשכח של מערכת החינוך–הגירה פנימית ). 1983( —

  ).פרסום פנימי( .מינהל הפיתוח

? קשר היש ביניהם –פוליטיקה חינוך וידע מדעי ). 2004( אדלרחיים  וחום נ,בלס
  . פברואר,1מספר ', כרך מג, מגמות

מעברים : תנועת תלמידים אופקית במערכת החינוך .)2006( וכןדיגאל ו חוםנ ,בלס
  .מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: ירושלים .השונים בין המגזרים

 .תמונת המצב לגבי המורים, הוראת מתמטיקה במערכת החינוך .)2008 (ובל י,וורגן
 .הכנסתשל ע מרכז המחקר והמיד, התרבות והספורט, לוועדת החינוךמוגש 

, מוגש לוועדת החינוך .26.2.2007טענות בדבר מחסור במורים בישראל . )2007( —
  .הכנסתשל ע מרכז המחקר והמיד, התרבות והספורט

מוגש  .26.8.2008,  מחסור במורים במערכת החינוך.)2008( פלדמןאיתי ו ובל י,וורגן
  .הכנסתע מרכז המחקר והמיד, טהתרבות והספור, ת החינוךלוועד

במקצועות '  הישגיהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח.)2005 (ות ר,זוזובסקי
הספר -וההקשר החינוכי של הוראת מקצועות אלה בבתי, המתמטיקה והמדעים

-TIMSS-2003 ,ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי במתמטיקה –בישראל 
2005.  

 בתוך דן ."?למי יצלצלו הפעמונים: מוריםח דברת וה"דו ").2006 (רהםאב ,יוגב
ליר לחינוך על יישום -בעקבות כנס ון –? לקראת מהפכה חינוכית, )עורך(ענבר 

  .184-177' עמ, אביב-תל,  הקיבוץ המאוחד.ח דברת"דו

                                                           

והם וזכרו בעבודה א ברשימת המקורות לא הכלוליםחלק מהספרים והמאמרים    

  .מבקשים להעמיק ולחקור בנושא זהמיועדים לשמש את ה
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  .שנים שונות, שנתון סטטיסטי לישראל .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

לכוח אדם תחזית  ).2008(תחום חינוך גבוה וכוחות הוראה , אגף מדען ראשי —
  ).נובמבר (2007-2013בהוראה 

   ).נובמבר (2007-2013 )תחום(לפי מקצוע תחזית כוח אדם בהוראה  ).2008 (—

   ).אפריל (2006-2012 תחזית תלמידים למערכת החינוך). 2007 (—

כניסה להוראה  ).2006 ( גף סטטיסטיקה של כוחות הוראה,אגף המדען הראשי —
  . )2005מעקב עד , 1990-2000(של בוגרי המוסדות להכשרת עובדי הוראה 

    .)לקט נתונים סטטיסטיים( 1991-2004כוחות הוראה במערכת החינוך ). 2006( —
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 , אחוז שכירים ואחוז מועסקים חלקית, מועסקים .לוח נספח
  2005 ,לפי ענף כלכלי ראשי

  מכלל המועסקים בענף %  ענף כלכלי ראשי

  

  מועסקים
מספרים 
  מוחלטים

  עובדים חלקית%   שכירים%

  29.4  86.9  2,493.6  סך כולל

  שירותים למשק הבית 
  ידי פרטיים-על

40.5  94.8  51.1  

  48.1  95.5  314.1  חינוך

  46.3  91.0  265.6  רווחה וסעד, שירות בריאות

  38.4  72.7  116.8  שירותים קהילתיים

  36.4  88.4  115.1  שירותי אירוח ואוכל

  , ניידי-נכסי דלא
  השכרת מכונות

20.8  73.1  28.4  

  27.5  80.9  335.3  שירותים עסקיים

מסחר סיטוני וקמעוני 
  ותיקונים

337.2  80.5  26.3  

  22.2  60.4  50.0  חקלאות

  20.8  82.2  162.6  אחסנה ותקשורת, תחבורה

ביטוח ומוסדות , בנקאות
  פיננסיים אחרים

82.1  91.7  19.5  

  17.9  80.6  127.1  )בנייה ועבודות(בינוי 

  17.7  95.1  16.4  לא ידוע

  16.2  99.7  116.0  מינהל ציבורי

 :OECD (2005). Teachers Matter. Education and Training Policy: מקור
 Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. 
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