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 תקציר מנהלים

מהם ינשרו  45% -כ מורים חדשים. 1055 -מידי שנה מצטרפים למערכת החינוך בישראל כ

מהמערכת בתוך חמש שנים מכניסתם לתפקיד. את הסיבה העיקרית לנשירה ניתן למצוא בכך 

כיתות מורכבות, בתנאי עבודה קשים וזוכים לתמיכה מועטה אם  עםשמורים אלו מתמודדים 

בכלל. ואכן, הכשרה בשנתיים הראשונות בתפקיד הוכחה במדינות שונות בעולם כמנוף שיכול 

. המתכונת האופטימלית לקיום הכשרה זו במערכת 05% -לצמצם את נשירת המורים החדשים בכ

ר כאחראים על קליטת המורים החדשים, על החינוך בישראל הינה למנות את מנהלי בתי הספ

 תכנון הכשרתם ועל ביצועה. 

 ממערכת החינוך בישראל נשירת מורים חדשים

מורים חדשים  1055 -וכ (2558מורים )למ"ס,  104,555 -במערכת החינוך בישראל ישנם כ

ינו עובד בשביל רבים ממורים אלו המודל הנהוג של 'לצוף או לטבוע' אמצטרפים אליה מידי שנה. 

 ,ייהודבמגזר הכניסתם לתפקיד.  מיוםחמש שנים  תוךבמהם יעזבו את המערכת  45% -עוד וכ

 .תוך חמש שניםבשהתקבלו למערכת יעזוב אותה אחד מכל שני מורים ו הנשירה גדולה אף יותר

מהמורים  20%-, במהלכה עוזבים את מערכת החינוך כבמיוחד בשנה הראשונהגדולה הנשירה 

  .(א-2550)למ"ס, נוספים עוזבים בארבעת השנים הבאות  10% -כהחדשים ו

 .1תיאור מפורט של היקפי נשירת המורים מובא בתרשים מספר 

 

 א(.-5002)למ"ס,  1991-5001היקפי נשירת המורים בישראל בין השנים  - 1תרשים מספר 
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 תופעת הנשירההשלכות 

 החדשים היא אחד הגורמים העיקריים, נשירת המורים (2550) לדברי פרופסור אברהם יוגב

פי נתוני  ואכן, על חמיר בשנים הקרובות.להשצפוי  בישראל. מחסור הולך וגובר במוריםהמחסור ל

נוך בישראל. מחסור זה צפוי מורים במערכת החי 3055 -צפוי מחסור של כ 2550הלמ"ס, בשנת 

  .(2558וורגן ופידלמן,  ;2558)למ"ס,  2513בשנת מורים  15,855 -כחסר של לגדול ולהגיע ל

העיקריים אחד המשתנים כאיכות המורים  ממצאי מחקרים מהשנים האחרונות מצביעים על

. בנוסף, (OECD, 2005המשפיעים על רמת ההישגים של התלמידים ועל איכות החינוך בכלל )

ות המחקר מצביע על כך שבכדי להפוך להיות מורה איכותי נדרשות כחמש עד שבע שנות התנס

. לאור ממצאים אלו ניתן לומר כי נשירת המורים (Feiman-Nemser, 2003) במקצוע ההוראה

והתחלופה הגבוהה הבאה בעקבותיה מקשה על בתי הספר בישראל לפתח מצבור מספיק של 

 מורים איכותיים.

, למשל, 2550ש"ח. בשנת  105,555 -מורה חדש מוערכת בכהכשרת ב השקעת המדינהנוסף על כך, 

ות העל .(ב-2550)למ"ס,  מורים 1455 -עומד על כ הכשרהפר המורים הצפוי לצאת ממערכת המס

מיליון  84 -צפוייה לעמוד על כ ממורים אלה 45%בהיקף של  של נשירהלאוצר המדינה הישירה 

 .בארץיותר בשל הפגיעה באיכות החינוך  אף העלות העקיפה גבוהה .ש"ח

 לאומית-השוואה בין

פועלת בנחרצות לצמצום אחוזי  OECD -האחרונים ניתן לראות כי רוב מדינות הלאורך העשורים 

נשירת המורים בקרבן. למעשה, חלקן הצליחו לצמצם את נשירת המורים החדשים בחמש השנים 

  ;Goddard&Goddard,2006) 20% -לשיעור של כ 05% -הראשונות משיעורים של כ

OECD, 2005; OECD, 2002לה פעולה מסודרת כנגד נשירת המורים וטרם חל טרם הח ,(. בישראל

 .א(-2550)למ"ס,  צמצום במימדי התופעה
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 בשנים הראשונות בתפקיד כמנוף לשינוי חדשים הכשרת מורים

 למה מורים חדשים עוזבים את המערכת?

של מורים חדשים  לנשירהמרכזיים  גורמים ישהחממחקרים שנערכו בעולם מצביעים על 

 : (Kersaint & el, 2005; Feiman-Nemser, 2003)מהמערכת 

עם כניסתו לתפקיד מוצא עצמו המורה אחראי על כיתה  – מחסור בהכשרה ספציפית לתפקיד

להתמודד עם בעיות משמעת האופייניות לבית הספר דורשת ממנו לאורך זמן ממושך. מציאות זו 

ת אביב לבין בית ספר בשכונת בו הוא מלמד )במישור זה ישנו שוני גדול, למשל, בין בית ספר ברמ

עם , תובמציאת שיטות הוראה אפקטיביות התואמות לכית מצוקה בדרום תל אביב(, עם הצורך

  וכו'. תלמידים עם ליקויי למידהבסיוע לקשיים 

לרוב, במסגרת הכשרתו, לא התמודד המורה החדש עם בעיות מסוג זה לאורך זמן. בנוסף, 

לעבודה במגוון רחב של בתי ספר אפשריים ועל כן היא  ההכשרה מחוייבת להכין את המורה

המתחיל את תפקידו מורה חדש . יכולת להעמיק בכולם יבל צפויים מגוון רחב של קשיים סוקרת

 מהמערכת. שלב מוקדםחש שאינו יכול להתמודד עם קשיים אלו עשוי לפרוש בו

 ולרוב, נהוג כיוע ההוראה נשים מונות אחוז גבוה יחסית מהעוסקים במקצ – יםמשפחתי גורמים

השילוב של נתונים אלו מביא לכך שבמקרים  טיפול בילדים ובהורים נעשה גם הוא על ידי נשים. 

רבים, מורות בוחרות לעזוב את מערכת החינוך ולהשקיע את זמנן בטיפול בילדיהן או בהורים 

 שהגיעו לגיל זקנה.

וכוללת  מורה הינה תובענית ביותרמחד, עבודת ה – התגמול אינו הולם את מידת ההשקעה

כדוגמאת כתיבת מערכי  ,ת עם תלמידים בתחילת היום והכנות ליום המחרתהתמודדות מורכב

 כיםנמושלהם הינם מעמד החברתי הושל המורים מאידך, השכר  בסופו. ,שיעור ובדיקת מבחנים

 .למקצועות אחרים יחסית

החינוכית מחייבת בצידה גם עבודת ניירת רבה. במרבית בתי הספר, העבודה  –ריבוי עבודת ניירת 

עבודת ניירת זו נובעת הן מתהליכים לימודיים הנערכים בכיתה, כדוגמאת בדיקת מבחנים 

הן מתהליכי הערכה חיצוניים, כדוגמאת מבחני מיצ"ב, והן מתהליכי פיקוח הנהוגים  עבודות,ו

עסוק באופן קבוע ותדיר בבדיקה הצורך ל הנהלה.תלמידים ל לעדיווחים כדוגמאת  ,בבתי הספר

 מעיק על חלק מהמורים במערכת.נמצא כובמילוי של ניירת 
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חלק מהמורים שעזבו את המערכת מדווחים כי לא במחקר נמצא כי  – העדר הנאה מהוראה

התחושה כי העבודה אינה מהווה עבורם  מקור הנאה  יומית בכיתה.מהפיקו הנאה מהעבודה היו

 לפרישה מהמערכת. יםשיקולאחד מהכלק מהמורים הנושרים בעבור חוסיפוק שימשה 

 המנוף לשינוי

מתן  הניסיון המצטבר בעולם מראים כי המנוף העיקרי לשינוי הינוהמחקר ומבין גורמים אלו, 

מנוף זה, אפשר למדינות . לתפקיד םכניסתלבשנים הראשונות  ים חדשיםהכשרה ספציפית למור

 ;Alliance for Excellent Education, 2008) .05% -רה בכרבות בעולם לצמצם את תופעת הנשי

American Association of State Colleges and Universities, 2006)  

כי הכשרה תוך כדי תפקיד  Smith & Ingersollמצאו  2554, במחקר שנערך בשנת יתרה מכך

ובה השכר, הרקע מביאה לצמצום משמעותי של הנשירה גם כאשר משתנים נוספים כדוגמת ג

 האישי של המורה ותנאי בית הספר נלקחים בחשבון.

ההנאה שהוא  להעלות גם את היכול חדש בשנים הראשונות הכשרה ספציפית שניתנת למורה

בנוסף, כל העלאה של שכר המורים כרוכה בהגדלה . (Kersaint & el, 2005) מפיק מהוראה

לה את היקף השינוי שניתן לבצע באמצעות משמעותית של ההוצאה הציבורית. עובדה זו מגבי

 לאחר ששכר המורים כבר הועלה במסגרת רפורמת 'אופק חדש'. ,מנוף זה

 

 בישראל תהליך ההתמחות בהוראה

במסגרתו עובד המתמחה בבית ספר בהיקף של , )סטאז'( בישראל קיים תהליך התמחות בהוראה

שנערכות במכללה להכשרת מורים. שליש משרה לפחות, מקבל חניכה אישית ומשתתף בסדנאות 

בסיומו מקבל המתמחה ללימודי ההוראה ו בשנת הלימודים הרביעית , לרוב,התהליך מתרחש

 . ג(-2550)משרד החינוך,  רשיון הוראה

מבתי הספר החדשים צמצום נשירת המורים ניגוד לתהליכי התמחות במדינות שונות בעולם, ב

ניתן לראות מספר הבדלים מהותיים בין  ,עקב כך. ישראלאינו מצויין כיעד של תהליך ההתמחות ב

, שברובן הוצב צמצום הנשירה כיעד תוכנית ההתמחות בישראל לתוכניות ההתמחות בעולם

 (: 2550אבו אל היג'א, רייכנברג ופרסקו,  –)נאסר  מרכזי
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בניגוד לתוכנית הישראלית, תוכניות שמטרתן לצמצם נשירת מורים  – יצירת רשת עמיתים

מפגישות את המורה החדש, באופן קבוע, עם מורים נוספים מבית ספרו בנוסף לחונך האישי. כך, 

נוצרת רשת עמיתים שבה יכול המורה החדש להסתייע בכדי להתגבר על הבעיות בהן הוא נתקל 

 ואליה הוא יכול להרגיש שייך.

המורה החדש במרבית התוכניות בעולם, ההתמחות מתחילה רק לאחר ש – סטאטוס הלומדים

הוסמך באופן מלא להוראה. בשלב זה הוא בוחר את בית הספר בו הוא שואף לעבוד לאורך זמן. 

בבית ספר זה, המתמחה נמצא בסטטוס קרוב יותר לעמיתיו המורים, לעומת סטודנט שלא סיים 

יוצרת ביטחון שמשמש קרקע   ,את לימודיו. הקרבה בסטטוס מאפשרת התייעצות משמעותית

 ללמידה ומאפשרת שילוב טוב יותר בבית הספר.פורייה 

מרבית התוכניות בעולם מועברות על ידי מורים מנוסים  – הסתמכות על שיח ועל ידע מהשדה

המדברים בשיח הקיים בבית הספר בו עובד המורה ויהיו זמינים לסייע לו בהמשך. השיח הבית 

לעומת זאת, בארץ חלק גדול  תפיסתי של המורה בעבודתו.-ספרי ישמש בהמשך כבסיס המושגי

מההכשרה מועבר על ידי גורמים מהאקדמיה שלעיתים מדברים בשיח שונה ובעתיד לא יהיו 

 נגישים למורה לצורך התייעצות.

תוכניות המיועדות לצמצום נשירת מורים חדשים  – צמצום מעבר של מורים חדשים בין בתי ספר

ן בתי ספר בכדי ליצור למורה החדש 'בית' בעולם, שואפות לצמצם מעבר של מורים חדשים בי

יציב אליו יוכל להרגיש שייך ובו יוכל להמשיך להתפתח. בארץ אין דגש על מניעת מעבר בין בתי 

 ספר ואף אין מידע המעיד על מספר המעברים ועל תדירותם.

התוכניות בעולם בנויות כך שעיקר  –מיקוד בבעיות הספציפיות של המורה החדש בבית הספר 

המיקוד יהיה על הבעיות הספציפיות עימן נתקל המורה בבית הספר. הבעיות עימן נתקלים 

המורים הינן שונות בבתי ספר שונים. בארץ, החניכה האישית שניתנת למורה החדש אכן 

מאפשרת לו להתמודד עם הבעיות הספציפיות בהן הוא נתקל, אך הסדנא שבה נוכחים מורים 

 צמת את המידה בה ניתן להתמקד בבעיות הספציפיות.ממספר בתי ספר שונים, מצמ

( תוכנית א-2550נתוני הלמ"ס )הבדלים מהותיים אלו יכולים להוות הסבר אפשרי לכך שעל פי 

, 2555, והפכה לחובה לכלל פרחי ההוראה בשנת 1000ההתמחות שהחלה כניסוי מצומצם בשנת 

כי במערכת החינוך בישראל עדיין  ניתן להסיק ותי של הנשירה. מכךלא הביאה לצמצום משמע

 חסרה הכשרה ספציפית למורים חדשים בראשית דרכם בבית הספר.
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 תפקיד למורים חדשים? ך כדימי יהיה אחראי על הכשרה תו

מתחום ההדרכה. תהליך התכנון  תהליך הנשען על ידע מקצועיתכנון הכשרה תוך כדי תפקיד הינו 

הגדרת ו מהם בבית הספרביחס לנדרש  מורים החדשיםהכולל הגדרה של הפערים הספציפיים של 

כנגזרת מכך, בבתי ספר שונים ילמדו בתהליך ההכשרה ת לצמצום פערים אלו. וההדרכתי השיטות

בבית ספר שבו המורים נתקלים בבעיות משמעת קשות על  ,למשלבשיטות שונות.  ,תכנים שונים

תודות של תצפית על מב לימודו ישתמשולצורך יומי, יושם יותר דגש על נושא זה ו-בסיס יום

רים חשים שאינם מכירים באופן מספיק דיונים. לעומת זאת, בבית ספר שבו המומורים ותיקים ו

את חומרי תוכנית הלימודים יושם יותר דגש על נושא זה ולצורך לימודו ישתמשו במתודות של 

נדרשת מעורבות של אנשי  כזוהכשרה לשם תכנון  הדרכה פרונטאלית ולמידה עצמית מודרכת.

 מתחום ההדרכה.  מקצוע

מי  בשל כך, הנייר לא יעסוק בשיטות ובתכנים שיועברו בבתי הספר השונים, אלא יתמקד בשאלה

 הערכת האפקטיביות של תהליך ההכשרה תוך כדי תפקידעל ביצוע ועל יהיה אחראי על תכנון, 

 .למורים חדשים

 מי אחראי? –חלופות 

ו מספר גורמים מרכזיים שיכולים להיות אחראים על קיומה של עהלן יציהחלופות שיוצגו ל

 הכשרה תוך כדי תפקיד למורים חדשים במערכת החינוך בישראל. 

הגורם האחראי ידרש לתכנן, על בסיס ידע של מומחים מתחום ההדרכה, הכשרה , בכל החלופות

בכל שנת לימודים למורים  תוך כדי תפקיד לקבוצה מוגדרת של מורים חדשים. ההכשרה תתוכנן

החדשים שיהיו בבית הספר והגורם המתכנן יהיה אחראי גם על ביצועה בפועל. לבסוף הגורם 

המתכנן יתבקש להעריך את אפקטיביות ההכשרה, בשיתוף עם גורם חיצוני, שיפקח על תהליך 

 ההערכה. 

וך כדי תפקיד להמשך הכשרה תהעל תוכנית  ,כדי להגיע ליעילות מרביתש צביעים על כךמחקר מב

. בנוסף, ההכשרה צריכה להיות בהיקף של החדש לבית הספרמרגע כניסת המורה  נתייםכש

היקף זה . Alliance for Excellent Education, 2008)) לכל מורה חדששבועיות לפחות שתי שעות 

 הינו בר השגה אף למורים חדשים שעובדים במשרה חלקית.
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. מורים חדשים שיכנסו למערכת ק לאחר קבלת רישיון ההוראהנתן למורה החדש ריההכשרה ת

יחתמו במסגרת החוזה עם משרד החינוך על התחייבות לעבור את ההכשרה ומורים חדשים שכבר 

בבתי ספר החתומים על הסכם . בהכשרה נמצאים במערכת יונחו על ידי מנהל בית הספר להשתתף

חלק משעות ההוראה הפרטניות הנדרשות ההשתתפות בהכשרה תהיה על חשבון , "אופק חדש"

 ממורה. 

 ית בית ספראחריות  -1חלופה 

קטיביות תוטל על מנהל בית הספר. הערכת האפעל בחירת כוח האדם, ועל האחריות על התכנון, 

יבחר יליווי המנהל בתכנון, יבוצע על ידי מרכז סטאז' מאוניברסיטה או ממכללה. מרכז הסטאז' 

מבין כלל מרכזי הסטאז' האחראים על סטודנטים המתמחים בבית הספר.  על ידי הפיקוח המחוזי

הערכת יבחרו על ידי המנהל. יהעברת ההכשרה תבוצע על ידי מורים מנוסים מבית הספר ש

האפקטיביות של תהליך ההכשרה תבוצע על פי מדדים שיקבעו על ידי האגף להכשרת עובדי 

 הוראה במשרד החינוך.

נתן עדיפות לבתי ספר הנכללים במסגרת יות 1.0.2515בארץ ב ספר הבתי מ 20% פעל בוחלופה זו ת

 2513בשנת וכך  נוספים מבתי הספר לתוכנית המוצעת 20%יצורפו שנה  מידי. הסכם 'אופק חדש'

 כל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים בארץ.  הכללו ביי

מיטבי הן את המורים ר באופן שהמנהל הוא זה שמכי והינהרציונאל העומד מאחורי חלופה זו 

מתן ליווי  החדשים בבית הספר והן את המורים המובילים שיוכלו להעביר את תהליך ההכשרה.

למנהל על ידי עובד משרד החינוך שבקיא באופן בו מתכננים הכשרה תוך כדי תפקיד יוצר שילוב 

האחריות על המנהל  השמת מיטבי בין תחום ידע זה לבין ההיכרות עם מורי בית הספר. בנוסף,

 מעבירה מסר שבית הספר הוא שאחראי על קליטת המורים החדשים שמגיעים אליו.

יעשו זאת על הם המוטל על המורים שמעבירים את ההכשרה הנוסף העומס את  מזערבכדי ל

 בשבוע( שעות 3שהיה )השעות על חשבון חלק מו שעות בשבוע( 0) תוחשבון שעות הוראה פרטני

 (.2558, למשלת ישרא)מ שעות בשבוע לכל מכשיר לטובת העברת ההכשרה 8ו בסך הכל יוקצ
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 העלות השנתית של החלופה מפורטת בטבלה:

 עלות שנה

 מיליון ש"ח 11.0 2515

 מיליון ש"ח 14.0 2511

 מיליון ש"ח 25.0 2512

 מיליון ש"ח 28.0 ואילך  2513

 

שיפנה כספים המיועדים לשיקום ופיתוח , משרד האוצר (00%) המימון מתחלק בין משרד החינוך

ורשויות מקומיות חזקות  (30%) של צפון הארץ ודרומה לשיפור איכות החינוך באזורים אלה

 .(ומקורות מימון חישוב עלויות – 'אראה נספח לפירוט )(. 15%) ממרכז הארץ

 חברות פרטיות - 5חלופה 

יו אחראיות על תהליך ההכשרה. חברות פרטיות שיהבכל מחוז לחברות משרד החינוך יוציא מכרז 

תכננו את ההכשרה על פי צרכי המורים בבית הספר ועל פי דרישות שיקבעו על ידי האגף אלו י

להכשרת עובדי הוראה. ההכשרה תועבר על ידי מדריכים שיועסקו בחברה.  התגמול של החברה 

ל ידי האגף להכשרת עובדי מבית הספר ועל פי קריטריונים שיקבעו ע על פי צמצום הנשירהיקבע 

  הוראה בנוגע לאיכות ההכשרה בפועל.

תפקיד של מורים  ך כדיעובדי החברות הפרטיות יעסקו במשרה מלאה, לאורך שנים בהכשרה תו

חדשים במערכת החינוך וכך יוכלו להגיע להישגים טובים בתחום שימור המורים החדשים 

 שיפור תפקודם. בו

נוספים  20%ויצטרפו אליה  1.0.2515 -ההחל מנית תופעל בהדרגה בדומה לחלופה הקודמת, התוכ

  :מפורטת בטבלה חלופההמבתי הספר כל שנה. העלות השנתית של 

 עלות שנה

 מיליון ש"ח 8 2515

 מיליון ש"ח 11 2511

 מיליון ש"ח 10 2512

 מיליון ש"ח 25 ואילך  2513
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חישוב  – 'א)ראה נספח  ות מקומיות חזקותהעלות תתחלק בין משרד החינוך, משרד האוצר ורשוי

 (.ומקורות מימון עלויות

  אחריות אזורית - 3חלופה 

בתי הספר ספר. -תישלושה בספר שבכל אחת מהן -משרד החינוך יגדיר בכל מחוז קבוצות של בתי

 מורה ותיק לכל שלושה מורים חדשים הקיימים בקבוצת בתי הספריקימו צוות משותף המורכב מ

אחד המורים בצוות יוגדר כאחראי . למספר המורים החדשים הנמצאים בבתי הספר()בהתאם 

צוות והפיקוח המחוזי יקשר בינו לבין מרכז סטאז' באוניברסיטה או במכללה קרובה שיסייע לו 

 לתכנן את ההכשרה.

שעתיים, בבית ספר אחד ושם יבוצעו פורום עמיתים משך המורים החדשים יתרכזו אחת לשבוע, ל

ערך אחת יותיק בשיעור המועבר על ידי המורה החדש תויכה אישית. תצפית של המורה הוחנ

 לתקופה על פי הצורך. 

ורידה את העומס ממנהלי בתי הספר ויוצרת עבודה מרוכזת של מספר בתי ספר יחד חלופה זו, מ

יקבלו פרספקטיבה מעבודה במספר בתי  החברים בצוותמורים ה שמוזילה את עלות ההכשרה.

פר ויאגרו בקרבם ידע הנוגע להכשרת מורים חדשים תוך כדי תפקיד. המורים בצוות יתחלפו ס

 .הם עובדיםבצורה מדורגת וכך הידע ימשיך להתפתח לאורך זמן ולהיות מופץ בבתי הספר בהם 

כל נוספים מבתי הספר  20%הקודמת, התוכנית תופעל בהדרגה ויצטרפו אליה  ותבדומה לחלופ

 תית של החלופה מפורטת בטבלה:העלות השנשנה. 

 עלות שנה

 מיליון ש"ח 15 2515

 מיליון ש"ח 14 2511

 מיליון ש"ח 18.0 2512

 מיליון ש"ח 20 ואילך  2513

 

חישוב  –)ראה נספח א'  העלות תתחלק בין משרד האוצר, משרד החינוך ורשויות מקומיות חזקות

  .(ומקורות מימון עלויות
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 הערכת החלופות

 ת יוערכו לאור הקריטריונים הבאים: אפקטיביות, ישימות, עלות והשפעות רוחב.החלופו

 אפקטיביות

במחקר מופיעים קריטריונים רבים המנבאים את מידת האפקטיביות של תוכנית הכשרה תו"כ 

 . הקריטריונים המרכזיים בהן התוכניות שונות זו מזו הם:(Apec, 1997) תפקיד למורים חדשים

  גבוהה ביותר בחלופת האחריות הבית ספרית ובינונית בשתי  -  בית הספרמנהל מעורבות

 החלופות האחרות.

 חלופת האחריות הבית ספרית הינה בעלת הסיכויים  – איכות המורים המכשירים

, הטובים ביותר ליצור צוות איכותי של מורים מכשירים שכן בית הספר דואג לעצמו בלבד

 סיכויים זהים אך נמוכים יותר ליצירת צוות דומה.שתי החלופות האחרות הינן בעלות 

 חלופת האחריות הבית ספרית  – התאמה בין תכני ההכשרה לצורכי המורים המוכשרים

של המורים בשל שהותם מית של מעבירי ההכשרה עם הצרכים ימבטיחה היכרות אינט

 זה.בהיבט באותו המוסד, שתי החלופות האחרות זהות אך פחותות 

ת ביותר הינה האחריות הבית ספרית ושתי החלופות האחרות יוצא מכך שהחלופה האפקטיבי

 הינן בעלות מידה בינונית של אפקטיביות.

 טכנית ישימות

שכן היא אינה מצריכה מכרזים או שיתוף  ביותר מההישיהינה בית ספרית האחריות חלופת ה

שימותה שכן כל שנדרש בה הוא פרסום חלופת ההפרטה הינה הבאה בתור ביפעולה בין בתי ספר. 

חלופת האחריות האזורית הינה בעלת הישימות  מכרז וקבלת שירות מחברה ע"י מנהל בית הספר.

הנמוכה ביותר שכן היא מצריכה תיאום טוב בבחירת הצוות ובהפעלת ההכשרה בין בתי ספר 

 שונים.
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 עלות

. חלופת ההפרטה הינה מיליון ש"ח 28.0ועלותה  חלופת האחריות הבית ספרית היא היקרה ביותר

מיליון ש"ח בשנה ואילו חלופת האחריות האזורית ממוקמת ביניהן  25הזולה ביותר ועלותה הינה 

 .עלויות ומקורות מימון( –)ראה נספח ב'   מיליון ש"ח 20בעלות של 

 השפעות רוחב

עבודה בחברות חלופת ההפרטה עשויה להביא לכך שמורים טובים יעזבו את המערכת לטובת 

הפרטיות. עקב כך תאבד המערכת מורים מנוסים והידע המצטבר בתחום הכשרת המורים 

. לכן, השפעת הרוחב של חלופה זו הינה כה אלא בידי גורמים פרטייםהחדשים לא יוחזק בתו

שלילית. חלופת האחריות האזורית עשויה לאפשר העברת ידע בין בתי ספר שונים ועל כן השפעתה 

אך חלשה. השפעת הרוחב החזקה ביותר הינה של חלופת האחריות הבית ספרית  חיובית

 במסגרתה עשויה להתחזק תרבות של קולגיאליות ושיתופיות בבתי הספר השונים.

 סיכום הערכת החלופות

 אחריות אזורית הפרטה אחריות בית ספרית 

 ++ ++ +++ אפקטיביות

 ++ + +++ טכנית ישימות

 מיליון ש"ח. 20 מיליון ש"ח 25 ש"חמיליון  28.0 עלות

 + - ++ השפעות רוחב

 

חלופת האחריות הבית ספרית אמנם יקרה מן החלופות האחרות אך הפרש העלויות קטן יחסית 

והשפעות רוחב חיוביות יותר. על כן,  , ישימות משופרתגבוההובעבורו מקבלים אפקטיביות 

 חלופה זו תבחר כחלופה המועדפת.
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 גינספח אסטרט

 ,שושני שמשוןדוקטור לכבוד 

אחד מהמאמצים העיקריים והחשובים של  צמצום נשירת המורים החדשים ממערכת החינוך הינו

מדינות רבות בעולם הוכיחו כי ניתן לצמצם את הנשירה באמצעות הכשרת מורים . משרד החינוך

ך מסוג זה צפויים עם זאת, למהל בשנים הראשונות לתפקידם ופתרון זה ניתן ליישום גם בארץ.

 להתנגד גופים שונים המעורבים בתחום. 

בנספח זה, אמפה את האינטרסים, העמדות והמשאבים של השחקנים המעורבים בנושא. אציע 

דרכים לגייס את התומכים ולרכך את המתנגדים ואתווה תוכנית סדורה שתגדיל את סיכויי 

 היישום של החלופה שנבחרה.

 אסטרטגיית הפעולה

 ומקורות מימון ואליציהגיוס ק

ראשית, היקף התקציב והיקף היישום האפשרי של התוכנית המוצעת תלוי בהתגייסות משרד 

האוצר והרשויות המקומיות החזקות. ללא התגייסותם של גופים אלו ניתן ליישם את התוכנית 

 .05% -בכשליש מבתי הספר בארץ ועם התגייסותם ניתן להרחיב את היקף היישום לכ

אוצר מומלץ לנסות לגייס באמצעות איתור של תקציבים שהופנו לפיתוח הדרום והצפון. את ה

לאוצר דרך נתוני  החינוך שרעל ידי  כדאיות הפניית תקציבים אלו למניעת נשירת מורים תוצג

מיליון ש"ח( ובאמצעות נתוני מחקרים מארצות  43 -החיסכון השנתי הצפוי מהפעלת החלופה )כ

 $ שמושקע בהכשרת מורים חדשים תוך כדי תפקיד ישנו החזר של 1על כל  הברית שמראים כי

במידה והאוצר לא מתגייס, מומלץ ליישם  .(Alliance for Excellent Education, 2008)$ 1.4כ 

 את החלופה בקנה מידה מצומצם, להוכיח הצלחה, ולנסות לגייסו בשנית.
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עות הדגשת השיפור הצפוי באיכות המורים את הרשויות המקומיות החזקות מומלץ לגייס באמצ

 בהכשרת מורים חדשים והחינוך ברשות ובאמצעות העובדה שעל כל שקל שמשקיעה הרשות

שקלים נוספים. מומלץ לעבוד למול כל רשות בנפרד בכדי שלכל  0ישקיעו האוצר ומשרד החינוך 

  אחרת. ראש רשות תיווצר תחושה שכדאי לו להסכים, אחרת התקציב יופנה לרשות

לאחר גיוס מקורות המימון מומלץ לגייס את ראש האגף להכשרת עובדי הוראה כאחראי על 

המכללות והסמינרים כגוף שילווה את המנהלים בתכנון ההכשרה יישום החלופה לאורך זמן ואת 

ובביצועה. גיוסם של גורמים אלה תואם את האינטרס שלהם להרחיב את היקפי הסמכות 

 .(2558)מועצת ראשי המכללות האקדמיות לחינוך,  ברשותם וההשפעה הנמצאים

הלימודים תש"ע, רצוי לסיים את גיוס בכדי לאפשר זמן מספיק לתכנון ההכשרה בשנת 

 .)12/50) 2550הקואליציה ומקורות המימון עד לסוף שנת 

 וארגוני המורים גיוס מנהלי בתי הספר

ום התוכנית הינן ארגוני המורים וקבוצת קבוצות האינטרס בעלות המשקל המכריע ביותר לייש

מנהלי בתי הספר. ארגוני המורים תומכים מחד בצמצום הנשירה אך מאידך הם ישאפו לנצל כל 

תומכים גם הם בצמצום  ,שינוי במערכת בכדי לזכות בהטבות לציבור המורים. המנהלים מצידם

 יקים בבית הספר. הנשירה אך צפויים להתנגד להגדלת העומס עליהם ועל המורים הות

לאור זאת, מומלץ להציג את התוכנית לארגוני המורים כתוכנית שתצמצם נשירה ותמצב את 

ההוראה כפרופסיה. במידה והארגונים יפעילו התנגדות אפקטיבית, ניתן להכנס עימם למשא 

 מערך שעה רגילה.  120%ומתן שבסופו תתוגמל כל שעה שמשקיע מורה ותיק בהכשרה ב 

יס את המנהלים מומלץ למסגר את התוכנית כמיזם שרק אחד מכל ארבעה בתי ספר בכדי לגי

נבחרים יזכה להשתתף בו. כל מחוז יבחר בתי ספר שיהיו מועמדים להשתתפות. נציג המחוז יפנה 

בנפרד לכל מנהל בית ספר ויציג לו את התוכנית תוך כדי הדגשה של התקציבים הנוספים שיופנו 

ם הפנימי שייערך לבתי הספר המשתתפים בפרוייקט. במידה ולתוכנית לא לבית הספר ושל הפרסו

מומלץ שהאגף להכשרת עובדי הוראה ינתח את נתוני ההעסקה של  ,יהיה ביקוש מצד המנהלים

מורים חדשים בבתי הספר בשנים האחרונות ויפרסם את דירוג בתי הספר על פי אחוז הנשירה 

. סביר שהפרסום בבית ספרו נוך גם על בסיס אחוז הנשירהבהם. כל מנהל יוערך על ידי משרד החי

 רו מוטיבציה ראשונית מספקת להשתתפות בתוכנית.וההערכה יצ
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בכדי לאפשר למנהלי בתי הספר שהות  2515רצוי לסיים את גיוס המנהלים והמורים עד מרץ 

מספקת להפגש עם מרכזי הסטאז', לתכנן את ההכשרה, לבחור את המורים המעבירים 

 להדריכם.ו

 יידוע שחקנים נוספים

ארגון ההורים הארצי מושפע מיישום התוכנית בשל הצמצום הצפוי בהיקף של שליש מהשעות 

הפרטניות שנוספו למערכת במסגרת רפורמת 'אופק חדש'. עם זאת, לא צפוי שהארגון ישבית את 

של צמצום הנשירה המערכת סביב נושא זה ולכן ניתן להסתפק ביידועו תוך כדי הדגשת החשיבות 

 ושיפור איכות החינוך.

 מסרים עיקריים לתקשורת

עורר עשויה לאת מכיוון, שחשיפה תקשורתית . זככל שניתןמנע מחשיפה לתקשורת יככלל, יש לה

. אם העניין עולה לתקשורת ביוזמת גורמים את המתנגדים ולגבשם לכדי אופוזיציה מלוכדת

אנו מנסים  –לקונצנזוס בציבור ובספירה הפוליטית  מסר התואםה חזור ולהדגיש אתאחרים יש ל

 . שפר את איכות החינוך בישראל ולצמצם את המחסור החמור במורים שמתחיל להתפתחל

 

 מענים לטענות המרכזיות שעשויות לעלות במסגרת הדיון התקשורתי:שני ניתן לציין 

שמחר יהיו מורים  עדיף להוציא מעט כסף היום בכדי –התנגדות להוצאה תקציבית נוספת  .א

 במערכת החינוך בישראל.

ותר היום על חלק קטן משעות הלימוד ועדיף ל –צמצום במספר שעות הלימוד הפרטניות  .ב

 11,000הפרטניות בכדי שבעתיד יהיו מורים במערכת החינוך בישראל )צפוי מחסור של כ 

 (.5013מורים בשנת 

 

אינה רצויה. הסיבה לכך הינה שהדבר  על סדר היום התקשורתיהישארות הנושא חשוב לציין ש

מקל על הגורמים המתנגדים למהלך לרכז את משאביהם לנושא במקום לעסוק בנושא אחרים 

הנמצאים על סדר היום. על כן, גם אם הנושא עולה לסדר היום התקשורתי אין ליזום ראיונות 

 עליו אלא להגיב במינימום הנדרש ולאפשר לו לרדת מסדר היום.
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 סיכום

לצמצום משמעותי בהיקף נשירת  , באמצעות עבודה ארוכת שנים נוכל להביאניוקטור שושד

צמצום הנשירה יקטין עד מאוד את המחסור העתידי במורים הצפוי לפקוד את . המורים בישראל

מערכת החינוך בישראל. הצלחת המהלך תהיה אבן דרך משמעותית במאבק על איכות החינוך 

 . הציבורי בישראל

 , בברכה

 .גיא חפץ
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 נספחים

 עלויות ומקורות מימון לחלופות השונות -' אנספח 

 אחריות בית ספרית

  במערכת. שנתייםמורים חדשים בעלי ותק של עד  3555בכל שנה ישנם במערכת החינוך 

  מורים ותיקים לליווי  1055מורים חדשים. לכן, נדרשים  2מורה ותיק מלווה באופן אישי

 ה.המורים החדשים בכל שנ

  שעות שבועיות. 2מורה חדש מקבל ליווי בהיקף של  

  שעות  0שעות בהכנות. סה"כ  2שעות בשבוע בכל מורה חדש ועוד  2מורה ותיק משקיע

 בשבוע.

  254,555נדרשות  י לימודים )ללא חופש גדול וחגים(. לכן,חודש 8.0בשנת לימודים יש 

לצורך ביצוע הכשרה  ותיקים שעות של מורים 350,555שעות עבודה של מורים חדשים ו 

 .תו"כ תפקיד

  ש"ח לשעה 01ש"ח לשעה ושל מורה ותיק כ  38עלות שעת הוראה של מורה חדש הינה כ 

 ., ד(2550)משרד החינוך, 

  מיליון ש"ח ושל המורים הותיקים כ  8.0עלות שעות העבודה של המורים החדשים הינה

 מיליון ש"ח. 18.8

  אופק ובחטיבות ביניים בהם יכול באופן מלא הסכם מהמורים מלמדים ביסודי  85%כ"

 הנותרים מלמדים בחטיבות עליונות בהם לא חל כרגע ההסכם. 35%. 1.0.2513חדש" עד 

  ,מיליון ש"ח הנדרשים לתשלום שעות העבודה של מורים חדשים יבוצעו  8.0מה  85%לכן

קלים הנותרים מיליון הש 2.3על חשבון שעות פרטניות הנכללות בהסכם אופק חדש. 

אלף  4.0שיישאו בעלות שנתית  של ימומנו ע"י רשויות מקומיות חזקות ממרכז הארץ 

 מיליון ש"ח. 1.0שיישא בעלות שנתית של האוצר  וע"י משרד ש"ח
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  ( שעות פרטניות 4/0מהמורים הותיקים תשולם באופן חלקי ) 85%עלות השעות של

ה תחולק בין משרד האוצר שיישא מיליון ש"ח. היתר 8.8סה"כ  .במסגרת אופק חדש

מיליון  2(, לרשויות המקומיות החזקות שיישאו בעלות של 85%מיליון ש"ח ) 8בעלות של  

 (.25%ש"ח )

 ושקעועלות הכשרת עובד בכל מחוז לתכנון הכשרה תוך כדי תפקיד, ושעות העבודה שי 

 מיליון ש"ח בשנה. 1מוערכים בכ בליווי מנהלים 

  נוספים מבתי הספר בארץ. העלויות: 20%החלופה בכל שנה על  תופעל 2515החל משנת 

מימון משרד החינוך  השנה

 )אופק חדש(

מימון רשויות  מימון משרד האוצר

 מקומיות חזקות

 סה"כ

 מיליון ש"ח 11.0 מיליון ש"ח 1 מיליון ש"ח 4 מיליון ש"ח 0.0 2515

 מיליון ש"ח 14.0 מיליון ש"ח 1.0 מיליון ש"ח 0.0 מיליון ש"ח 8.0 2511

 מיליון ש"ח 25.0 מיליון ש"ח 2 מיליון ש"ח 8.0 מיליון ש"ח 11 2512

 מיליון ש"ח 28.0 מיליון ש"ח 2.0 מיליון ש"ח 15 מיליון ש"ח 10  2513

 

 תופרטי אחריות חברות

 8.0 עלות שעות העבודה המושקעות בהכשרה על ידי מורים חדשים נשארת בעינה ועומדת על 

 .מיליון ש"ח

 עובדי קצה בחברות הפרטיות.  205נדרשים  1:12מורים בשנה ביחס  3555ורך הכשרת לצ

 ש"ח ברוטו.  8055, כלומר, כ בכירעובדים אלו ישתכרו בדומה למורה 

  (.והחגים חודשים בשנה )לא כולל תקופת החופש הגדול 8.0החברות יתוגמלו עבור 

   עובדי קצה. לצורך ניהולם  05 -חת כחברות פרטיות שבכל א 0עובדים אלו יפעלו במסגרת של

. שכרם של מנהלי הצוותים יעמוד על כ חברהמנהלי צוותים ומנהל  4נדרשים בכל חברה 

ש"ח ברוטו. בכל חברה תועסק מזכירה  12,555ש"ח ברוטו ושל המנהל הבכיר על כ  0,555

 ש"ח ברוטו. 0,555במשרה מלאה ושכרה יעמוד על כ 
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  החברות הינה: של עובדיעלות השכר הכוללת 

שכר ברוטו לשנת  בעל התפקיד

 עבודה

 עלות כוללת שנתית מספר עובדים

 מיליון ש"ח 10 205 03,805 מדריך קצה

 מיליון ש"ח 1.0 25 80,055 מנהל צוות 

 מיליון ש"ח 5.0 0 152,555 מנהל חברה

 מיליון ש"ח 5.20 0 42,055 מזכירה

 מיליון ש"ח  18   סה"כ

 

 מיליון ש"ח בשנה לצורך פיקוח והערכת אפקטיביות  2 -בחשבון עלות של כ בנוסף, יש לקחת

 ההכשרה על ידי עובדי האגף להכשרת עו"ה ועובדי הפיקוח המחוזי.

 מיליון ש"ח. 25 -כלחלופה  תעלות שנתית כולל 

  15%מהסכום, משרד החינוך יישא בעלות של  25%רשויות מקומיות חזקות יישאו בעלות של 

חלופה זו לא תוכל להיות משולמת מסל השעות הפרטניות באופק חדש, ומשרד  מהסכום )שכן

 האוצר יישא ביתר העלות.(

  נוספים מבתי הספר בארץ. העלויות: 20%תופעל החלופה בכל שנה על  2515החל משנת 

מימון רשויות  מימון משרד האוצר מימון משרד החינוך  השנה

 מקומיות חזקות

 סה"כ

 מיליון ש"ח 8 מיליון ש"ח 1.0 מיליון ש"ח 0.0 "חמיליון ש 5.8 2515

 מיליון ש"ח 11 מיליון ש"ח 2.2 מיליון ש"ח 8.8 מיליון ש"ח 1.1 2511

 מיליון ש"ח 10 מיליון ש"ח 3 מיליון ש"ח 15 מיליון ש"ח 1.0 2512

 מיליון ש"ח 25 מיליון ש"ח 4 מיליון ש"ח 14 מיליון ש"ח 2  2513
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 אחריות אזורית

  8.0שעות העבודה המושקעות בהכשרה על ידי מורים חדשים נשארת בעינה ועומדת על עלות 

 מיליון ש"ח.

  שעות בשבוע. 8מורים ותיקים שישקיעו כל אחד  1555נדרשים  1:3ביחס חניכה של 

  מיליון ש"ח בשנה. 10.0שעות בשנה שעלותן  282,555סה"כ 

  ת המורים מוערכת בכמיליון ש"ח שילוו את קבוצו של מרכזי הסטאז'עלות שעות העבודה

 .בשנה

  מיליון ש"ח בשנה. 20 סה"כ עלות החלופה כ 

 נוספים מבתי הספר  20% -החלופה תיושם באופן הדרגתי כאשר בכל שנה יצטרפו אליה כ

 בארץ.

 על ידי  40%הבית ספרית חלוקת המימון תהיה:  תמשיקולים דומים לאלו שבחלופת האחריו

על ידי רשויות מקומיות  15% -על ידי האוצר ו 40%חדש,  משרד החינוך מתקציב אופק

 חזקות במרכז הארץ. 
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 ניתוח השחקנים ותיאור הלקוח – ב'נספח 

 משאבים עמדות אינטרסים שחקן

 קבוצות אינטרס

הסתדרות המורים 
  וארגון  המורים

 ייצוג כלל המורים בישראל-

מיצוב החינוך וההוראה  -
 כפרופסיה

 השיפור תנאי העסק-

 שיפור החינוך-

הוראה כפרופסיה מורכבת -
שמצריכה גם הכשרה תו"כ 

 תפקיד

ועל  הקטנת העומס על המורה-
 המנהלים

התניית רפורמה בהשגת רווח  -
 למורים ולארגון

 כח ציבורי ומעשי רב שמתבטא ב:

 יכולת להשבתת המערכת -

 בולטות תקשורתית -

יכולת להובלת התנגדות בקרב  -
 המורים למהלך

 שיפור החינוך בבית הספר - הלי בתי ספרמנ

 ייצוג מורי בית הספר -

 בולטות במערכת לצורך קידום -

 תמיכה מסוייגת:

רצון לשימור מורים חדשים  -
 בבית הספר

המנעות מהגדלת עומס על -
 המורים ועל המנהל.

 כח מעשי רב:

אמונים על היישום וללא  -
מחויבותם לתהליך הוא לא 

 ייצא לפועל

ורים ארגון הה
 הארצי

חיזוק מעורבות ההורים בבתי  -
 הספר

שיפור החינוך בדגש על הטווח  -
 הקצר

תמיכה בשיפור איכות החינוך   -
 לטווח ארוך 

התנגדות לצמצום במספר -
 השעות הפרטניות 

עשוי לטרפד שינויים במערכת 
באמצעות שביתות הורים אך 
הסבירות שיעשה כן בעקבות 

 השינוי המוצע נמוכה מאוד.

רשויות מקומיות 
 חזקות

הגדלת התמיכה של ציבור  -
 הבוחרים ברשות

פקידי הרשות מעוניינים  -
בקבלת קרדיט בטווחי זמן 

 קצרים

 תמיכה בשיפור איכות החינוך -
התנגדות לצמצום במספר  -

 השעות הפרטניות
התנגדות להוצאה תקציבית  -

 נוספת

סמכות על תקציבים מהם נדרש 
 מימון חלקי

סמינרים מכללות ו
 להכשרת מורים

חיזוק מעמד מוסדות   -
 ההכשרה ויוקרתם

 

חיזוק שיתוף הפעולה עם בתי  -
 הספר

תמיכה בתהליכי קליטה  -
 למורים

 

בעלי ידע ומומחיות בהכשרת 
 מורים

 בירוקרטים

מנהל האגף 
להכשרת עובדי 

  הוראה

 שימור וחיזוק מעמד האגף-

  שיפור הכשרת עובדי הוראה-

-life long learning 

תמיכה במעורבות מכללות  -
  וסמינרים בתהליך ההכשרה

ידע וניסיון בהכשרת עובדי -
 הוראה.

בעל סמכות על עיצוב תוכניות -
  הכשרה.

בעל סמכות לשמש כ'בעל בית'  -
 ליוזמה
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 שליטה בהליך התקצוב-  ראש אגף תקציבים

  חסכון והתייעלות-

המנעות מהוצאה תקציבית -
 נוספת

 ים. מזעור הפסד-

דרוש שיפור ברמת ההוראה -
 והחינוך בארץ.

סמכות להקצאת תקציב -
  מהאוצר לנושא

 נבחרים

הטבעת חותם על מערכת  -  שר החינוך
 החינוך

ובולטות של שיפורים  נראות -
 ושינויים

  שיפור החינוך -

תמיכה בשילוב ההכשרה  -
במסגרת רפורמת אופק חדש 

 שזוכה לסיקור

די תקצוב ההכשרה על י -
 האוצר

יכולת גיוס קואליציה למען  -
 העברת השינוי

יכולת להפנות משאבים של -
 משרד החינוך לנושא

הימנעות מפעולות בעלות  -  שר האוצר
 השלכות כלכליות שליליות

נראות ובולטות של שיפורים  -
 ושינויים

תקצוב התוכנית מהתקציב  -
 הקיים במשרד החינוך

דרוש שיפור ברמת ההוראה -
 נוך בארץוהחי

התנגדות להוצאה תקציבית  -
 נוספת

 השפעה על אגף תקציבים-

 

 *תיאור הלקוח

כאשר ברשותו  2550( החל את כהונתו השנייה כמנכ"ל משרד החינוך בשנת 82ד"ר שמשון שושני )

ניסיון עשיר בהוראה ובניהול מוסדות חינוכיים בארץ ובעולם. עקב הניסיון הניהולי העשיר שצבר, 

שושני בחשיבות העליונה של פיתוח כוחות ההוראה במערכת החינוך )משרד החינוך,  מכיר ד"ר

א(. בנוסף לכך, ד"ר שושני הינו מחסידי המגמה של חיזוק האוטונומיה הניהולית של בתי -2550

ב(. השילוב בין ההכרה בחשיבות פיתוח כוחות ההוראה -2550הספר בישראל )משרד החינוך, 

מיה של בתי הספר בישראל, עשוי להביא את ד"ר שושני לתמוך בטיפול לרצון לחזק את האוטנו

 בבעיית נשירת המורים במסגרת בית הספר ובמתן אחריות על כך למנהל. 

סמכויותיו של ד"ר שושני כמנכ"ל משרד החינוך מאפשרות לו להוביל תהליך במסגרתו יווצר 

אה במשרד לצורך מתן הכשרה תוך שיתוף פעולה בין מנהלי בתי הספר לאגף להכשרת עובדי הור

 כדי תפקיד למורים חדשים בישראל.

 * הנייר אינו מוגש בפועל ללקוח
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 רשימת מקורות 

 . נשירת מורים חדשים ממערכת החינוך בישראל.(א-2550)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

ט )לק 2550–1001. כוחות הוראה במערכת החינוך (ב-2550)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 נתונים סטטיסטיים(.

 .2513–2558(, תחזית ביקוש והיצע לכוח אדם בהוראה, 2558הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )

 מוגשכנסת ישראל.  -. מחסור במורים במערכת החינוך, מסמך מ.מ.מ(2558)וורגן, י. פידלמן, א. 

  וועדת החינוך, התרבות והספורט.ל

לקראת מי יצלצלו הפעמונים?", בתוך דן ענבר )עורך(, (. "דוח דברת והמורים: ל2550יוגב, א. )

אביב, -, הקיבוץ המאוחד, תלליר לחינוך על יישום דוח דברת-בעקבות כנס ון  –מהפכה חינוכית? 

 .184–188עמ' 

 .נייר עמדה בנושא מחסור במורים. 2558מועצת ראשי המכללות האקדמיות לחינוך, 

 ם רפורמת "אופק חדש" במערכת החינוך. נדלה מ:. הסכם קיבוצי ליישו2558ממשלת ישראל, 

-A7AF-42E8-9D25-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A450C710

a.doc444482E325FF/87491/heskemreform 

 מ: 0.8.50. קורות חיים ד"ר שמשון שושני. נדלה בתאריך (א-2550)משרד החינוך, 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Pinathamankal/Korot

ChayimShimshonShoshani.htm 

 מ: 0.8.50. תקציר דו"ח ועדת שושני. נדלה בתאריך (ב-2550)משרד החינוך, 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew/horaotnehalim/mediniyu

t/dohshoshani.htm 

נדלה בתאריך . . הנחות יסוד ותהליכים בכניסה בשלב הכניסה למקצוע(ג-2550)משרד החינוך, 

     מ: 0.8.50

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/55462831-4A07-404F-8E26-

A4D44833D8E5/6178.א11שלבהכניסהלמקצוע/doc 

כנס מנהלים". נדלה בתאריך  –. מצגת "התחדשות בחינוך, אופק חדש ד(-2550)משרד החינוך. 

 http://meyda.education.gov.il/files/Ofek/OfekChadashTashsat.pdfמ: 0.0.50

 

 סטאז', דו"ח סופי. –. תהליך ההתמחות בהוראה 2550אלהיג'א, רייכנברג ופרסקו. -אבו-נאסר

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A450C710-9D25-42E8-A7AF-444482E325FF/87491/heskemreforma.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A450C710-9D25-42E8-A7AF-444482E325FF/87491/heskemreforma.doc
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Pinathamankal/KorotChayimShimshonShoshani.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/Pinathamankal/KorotChayimShimshonShoshani.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew/horaotnehalim/mediniyut/dohshoshani.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew/horaotnehalim/mediniyut/dohshoshani.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/55462831-4A07-404F-8E26-A4D44833D8E5/6178/א11שלבהכניסהלמקצוע.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/55462831-4A07-404F-8E26-A4D44833D8E5/6178/א11שלבהכניסהלמקצוע.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Ofek/OfekChadashTashsat.pdf
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