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א .תקציר
ע! התגברות הרצו להעלות את מעמד המורה ,להפו' את מקצוע ההוראה לפרופסיה ולהבטיח
את איכות המורי! החדשי! במערכת ,השתרשו מסלולי הכשרה להוראה במדינות רבות,
וההשתתפות בה היא תנאי מחייב לקבלת רישיו הוראה ).(Darling-Hammond et al. 2001
תוכניות ההכשרה להוראה נועדו מצד אחד לפתח את כישוריו של פרח ההוראה ולהבטיח רמת
כישורי! מינימלית הנדרשת כדי לתפקד כמורה במערכת החינו' ומצד שני לשמש פונקציה
ממיינת של המועמדי! באמצעות תנאי הקבלה ודרישות ההשתתפות בתהלי' הלימודי ) Levin
.(1980
בי החודשי! מאייולי  2010ערכו אנשי תחו! חינו' במכו ו ליר מיפוי של מסלולי!
אלטרנטיביי! להכשרת מורי! במוסדות ההכשרה להוראה )מכללות ואוניברסיטאות( .איסו-
הנתוני! נעשה באמצעות פרסומי המוסדות באינטרנט ,והשלמת פרטי! התבצעה באמצעות פנייה
טלפונית.
ואלה הנתוני! שנאספו :קהל היעד של התוכנית ,מספר הסטודנטי! החדשי! בכל מחזור ,תנאי
הקבלה לתוכנית ,מטרת התוכנית ,המוקד הדיסציפלינרי או התוכני הייחודי לתוכנית ,פרקטיקות
הכשרה ייחודיות ,אור' המסלול בשני! ,התעודות שמקבלי! הבוגרי! בסיו! התוכנית ,היק-
ההתנסות המעשית הנדרשת ,מלגות ,גופי! נוספי! התומכי! בתוכנית ,זכאות לליווי ,לסיוע
בהשמה או לתנאי עבודה ושכר מועדפי! לבוגרי התוכנית.
בס' הכול זוהו  33מסלולי הכשרה אלטרנטיביי! ,שאליה! נרשמי! מדי שנה כ 1,800פרחי
הוראה )כ 20%מכלל הסטודנטי! החדשי! הנרשמי! מדי שנה למסלולי ההוראה במכללות
ובאוניברסיטאות( .ממצאי המיפוי מראי! כי כ 950סטודנטי! )כמחצית מכל הסטודנטי!
במסלולי! החלופיי!( לומדי! בארבע התוכניות האלטרנטיביות הגדולות ביוזמתו ובהובלתו של
משרד החינו' .פרחי ההוראה האחרי! – שמספר! כ – 850מתפלגי! בי  29מסלולי! חלופיי!
קטני!.
לאחר איסו -הנתוני! ובחינת! נבחרו שני צירי! מהותיי! שעל פיה! מוינו כל תוכניות ההכשרה
האלטרנטיביות שמופו :ציר רמת הסלקטיביות של תוכנית ההכשרה הנעה בי רמת סלקטיביות
נמוכה לגבוהה ,וציר תוכ ומתודות של תוכנית ההכשרה הנעי! בי תכני! ומתודות ייחודיי!
לסטנדרטיי!.
על פי קונספטואליזציה זו ,נבנו ארבעה "טיפוסי! טהורי!" של הכשרות אלטרנטיביות להוראה.
נוס -על כ' ,בתהלי' סיווג התוכניות התגבשה קטגוריית ביניי! שנמצאת בי קטגוריית הגיוס
לקטגוריית הטיוב.
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הכשרות מכוונות גיוס כוח אד  .הכשרות אלו מתאפיינות ברמת סלקטיביות נמוכה ובתכני!
ומתודות סטנדרטיי! .הממצאי! מראי! כי תוכניות ההכשרה המכוונות ל"גיוס כוח אד!" אינ
שונות במידה רבה ממסלולי ההכשרה המסורתיי! שבנמצא.
הכשרות מכוונות טיוב כוח אד  .הכשרות אלו מתאפיינות ברמת סלקטיביות גבוהה ובתכני!
ומתודות סטנדרטיי! .מטרת להכניס לבתי הספר כוח הוראה שאיכותו גבוהה יותר ,ולפיכ'
מרבית משקיעות מאמצי! באיתור מועמדי! מתאימי! .בתוכניות הגדולות מסוג זה בולטת
הובלה ותמיכה של משרד החינו' .מאפיי מרכזי נוס -של תוכניות בקטגוריה זו הוא היות
מקוצרות.
הכשרות מכוונות אתגור .הכשרות אלו מתאפיינות ברמת סלקטיביות נמוכה ובתכני! ומתודות
ייחודיי! .מטרת לאתגר את תפיסות החינו' וההוראה המקובלות במערכת .לפיכ' ,חלק ניכר
מה מציגות תכני! הנוספי! לתכני! הסטנדרטיי! ומתודות חלופיות .המיפוי מעלה כי מרבית
התוכניות המשתייכות לקטגוריה זו קטנות מבחינת מספר הסטודנטי! הלומדי! בה וכי יותר
ממחצית ממומנות על ידי ארגוני המגזר השלישי.
הכשרות מכוונות טרנספורמציה .הכשרות אלו מתאפיינות ברמת סלקטיביות גבוהה ובתכני!
ומתודות ייחודיי! .מטרת להציב אלטרנטיבה מגובשת לתפיסות המורה ,החינו' וההוראה
המקובלות במערכת .במקו! להכשיר כוח הוראה למערכת הקיימת ,מטרת ההכשרה היא
לשנותה .לפיכ' תוכניות אלו משקיעות חלק ניכר ממאמציה באיתור מועמדי! וה מציגות תכני!
ומתודות ייחודיי! .לא זוהו תוכניות מסוג זה במערכת הישראלית.
הכשרות הנמצאות בקטגוריית הביניי  .הכשרות אלו נמצאות על קו התפר בי "גיוס כוח אד!"
לבי "טיוב כוח אד!" ומשלבות מאפייני! של שתי הקטגוריות .ה מתאפיינות ברמת סלקטיביות
בינונית ובתכני! ומתודות סטנדרטיי! .מטרת לגייס מועמדי! רבי! יותר לתוכנית ההכשרה
ובתו' כ' ג! להעלות את איכות כוח האד! .המיפוי העלה כי רוב התוכניות האלו קטנות מבחינת
מספר הסטודנטי! הלומדי! בה וכמחצית ממומנות מהתקציב הרגיל של מוסד ההכשרה.
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תוכ ומתודות ייחודיי!

 9תוכניות
 290סטודנטי!
במחזור

רמת סלקטיביות
גבוהה

רמת סלקטיביות
נמוכה

 10תוכניות

 7תוכניות

 7תוכניות

 330סטודנטי!
במחזור

 520סטודנטי!
במחזור*

 630סטודנטי!
במחזור**

תוכ ומתודות סטנדרטיי!

* מה! כ 370משתייכי! לתוכניות בהובלת משרד החינו'
** מה! כ 570משתייכי! לתוכניות בהובלת משרד החינו'

מיפוי ראשוני זה הוא המיפוי המקי -ביותר של תוכניות הכשרה אלטרנטיביות שנעשה עד כה
בישראל .ע! זאת ,מחקר זה אינו מספק והוא מחדד את הצור' המהותי בריכוז נתוני! על אודות
המסלולי! השוני! ובמעקב שיטתי אחר שיעורי ההתמדה והאפקטיביות של בוגרי המסלולי!
החלופיי! השוני! כדי להפיק בסיס נתוני! שישמש את קובעי המדיניות בקבלת החלטות
מושכלות על הכשרת כוח ההוראה בישראל.
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ב .מבוא
כיו! מדינות רבות מחייבות השתתפות במסלולי הכשרה להוראה כתנאי לקבל רישיו הוראה,
מתו' כוונה לשפר את מעמד המורה ,לקד! את ההוראה כמקצוע ולהעלות את רמת! של המורי!
החדשי! במערכת ) .(Darling-Hammond et al. 2001לרוב כורכת המדינה את תהלי' ההכשרה
ע! תהלי' הרישוי ,וכ' היא מבטלת שיקולי דעת אינדיבידואליי! ,מקומיי! או קהילתיי! על
מנת לקד! רמת חינו' נאותה .תוכניות ההכשרה להוראה נועדו מצד אחד לפתח את כישוריו של
פרח ההוראה ולהבטיח רמת כישורי! מינימלית הנדרשת כדי לתפקד כמורה במערכת החינו',
ומצד שני לשמש פונקציה ממיינת של המועמדי! באמצעות תנאי הקבלה ודרישות ההשתתפות
בתהלי' הלימודי ) .(Levin 1980בשני! האחרונות אנו עדי! למגמה של אקדמיזציה של תוכניות
ההכשרה להוראה מתו' שאיפה לקד! את הפרופסיונליזציה של המקצוע וכ להעלות את מעמד
המורי!.
מחקרי! על אודות תוכניות הכשרה להוראה הראו כי לתוכניות אלו השפעה חשובה ה על הישגי
התלמידי! וה על שיעורי ההתמדה של המורי! החדשי! בהוראה .כ' למשל ,נמצא כי לתלמידי!
שמוריה! סיימו תהלי' הכשרה ממוצע הישגי! גבוהי! יותר מאלה של תלמידי! שמוריה! אינ!
בוגרי! של תהליכי הכשרה ) .(Goldhaber and Brewer 2000מחקר אחר שבח את שיעורי
ההתמדה של מורי! מתחילי! במקצוע ההוראה העלה כי הסיכוי שמורי! חסרי הכשרה יעזבו את
מקצוע ההוראה גדול פי ארבעה מהסיכוי לכ' אצל מקביליה! שקיבלו הכשרה ).(Shen 2003
בשני! האחרונות ,לצד התבססות של הכשרות ההוראה הסטנדרטיות ,אנו עדי! להופעת של
הכשרות בעלות אופי אלטרנטיבי .הכשרות אלו ,המשמשות חלופות להכשרות ההוראה
המסורתיות ,כבר מזמ אינ תופעות שוליות במערכות חינו' ,וישנ מדינות שבה למסלולי! אלו
יש חלק מרכזי בהכשרת כוח ההוראה.

ג .תוכניות הכשרה להוראה מסורתיות לעומת תוכניות אלטרנטיביות
הניסיו הרב והמגוו ביותר בהנהגת מסלולי הכשרה אלטרנטיביי! קיי! בארצות הברית.
בעשרי! השני! האחרונות החלו מדינות רבות ש! להציע תוכניות הכשרה להוראה אלטרנטיביות
וה נעשו פופולריות במיוחד .על פי הערכות שונות מוכשרי! מדי שנה בארצות הברית כ25,000
מורי! באמצעות מסלולי! חלופיי! ) ,(Matson 2002וכל זאת כאשר מערכת החינו' האמריקנית
קולטת כ 150,000מורי! חדשי! בכל שנה ) .(Hussar 1999מכא עולה כי אחד מכל שישה מורי!
חדשי! בארצות הברית הוא בוגר של מסלול הכשרה חלופי.
כמה גורמי! מרכזיי! הובילו לגידול המהיר במספר ההכשרות האלטרנטיביות ) ;Matson 2002
 (1) :(Rosenberg and Sindelar 2005מחסור במורי!; ) (2תופעה של מורי! רבי! בעלי רישוי
זמני או מורי! המלמדי! שלא בתחו! מומחיות!; ) (3רצו לגוו את אוכלוסיית המורי!; )(4
חוסר שביעות רצו מהתפיסה הממסדית של ההכשרה להוראה ושל תפקיד המורה.
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בשני! האחרונות חל מחסור בכוח הוראה מיומ במערכות חינו' בשל סיבות אחדות ) Rosenberg
 ,(and Sindelar 2005ובה ירידה בשיעור המבקשי! להתקבל לתוכניות ההכשרה ושיעורי פרישה
גבוהי! של מורי! חדשי! .מדיווחי! עולה כי כשליש מהמורי! החדשי! עוזבי! את עבודת!
במהל' חמש השני! הראשונות במקצוע ) .(Darling-Hammond 2001בעיה זו חמורה במיוחד
בבתי ספר המשרתי! אוכלוסיות מרקע סוציואקונומי נמו' )(Darling-Hammond 2001
ובתחומי המתמטיקה והמדעי! ,אשר מאבדי!  20%מכוח ההוראה מדי שנה ) Salvador and
.(Wilson 2003
לצד תופעה זו ,בלית ברירה ,התגבר השימוש ברישוי זמני המאפשר למורי! להורות שלא בתחו!
מומחיות! ) .(Matson 2002בעיה זו בולטת במיוחד במתמטיקה ,במדעי! ובהוראת שפה שנייה
– בעיקר בחטיבות הביניי! ובבתי ספר המשרתי! אוכלוסייה מרקע סוציואקונומי נמו'
) .(Matson 2002על רקע זה מבקשי! יוזמי המסלולי! החלופיי! להציע תוכניות מגוונות
ואטרקטיביות בתנאיה ,בתוכניה ובאורכ כדי למשו' קהל יעד איכותי למקצוע ההוראה.
מניע אחר להקמת מסלולי! חלופיי! להכשרת מורי! הוא הרצו לגוו את סגל ההוראה .בעיד
הנוכחי ,שבו מערכת החינו' מכירה בהטרוגניות אוכלוסיית התלמידי! ובצור' לשק -אותה
ברבדי! השוני! של המערכת ,עולה צור' בולט בגיוו ההרכב האתני של כוח ההוראה כ' שישק-
את ההרכב החברתי ) .(Matson 2002מניע זה דומיננטי מאוד בארצות הברית ,א' משמעותי
פחות בכל הנוגע להכשרות המורי! בישראל.
מניע אחר לייסוד תוכניות הכשרת מורי! אלטרנטיביות הוא אישביעות רצו מהתפיסה
הממסדית של ההכשרה ושל ההוראה עצמה .תוכניות אלו מבקשות להביע עמדה לעומתית אל
מול המערכת ולאתגר אותה .מניע זה מוביל ליצירת מסלולי! חלופיי! השוני! שינוי ניכר מאלו
המועברי! בתוכניות המסורתיות.
א! כ ,מסקירת הסיבות עולי! מניעי! שוני! לייסוד מסלולי! חלופיי! ,מהרצו לתמו' במערכת
ולהשלי! אותה ועד הרצו לאתגר אותה .עקב כ' ,אי פלא כי למושג הכשרה אלטרנטיבית יש
כמה משמעויות ויישומי! ) .(Rosenberg and Sindelar 2005במסמ' זה ייעשה שימוש בהגדרה
המקובלת המגדירה מסלול הכשרה אלטרנטיבי כמסלול שבו אד! יכול ללמוד ולהיות מורשה
לשמש מורה בבית ספר ,השונה מהמסלול המסורתי המקובל ) .(Feistritzer 1999מאחורי
תוכניות חלופיות אלו עומדי! בדר' כלל גופי! כגו רשויות מקומיות ,אוניברסיטות ,איגודי
מורי! ,קהילה עסקית או שילוב של גופי! אחדי! שחברו יחד לש! הקמת התוכנית ) Haberman
.(2001
למעשה ,הכשרות מורי! עשויות להיות מיוצגות באופ תיאורטי על רצ -הנע בי סטנדרטי
לאלטרנטיבי ,אול! נקודת החיתו' בי השניי! איננה תמיד ברורה ) Rosenberg and Sindelar
) (2005ראו תרשי!  .(1אחדות מתוכניות ההכשרה האלטרנטיביות דומות לתוכניות המסורתיות
במבנה ובתכני! א' ה מקוצרות ודחוסות יותר ועל כ מזכירות את מה שכונה בעבר "הסמכת
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חירו!" ) .(emergency certificationתוכניות הכשרה אלטרנטיביות אחרות שונות שינוי מהותי
מהתוכניות המסורתיות וה בעלות מאפייני! מנוגדי! לאלו של תפיסת ההכשרה הנורמטיבית
).(Walsh and Jacobs 2007

תרשי  :1הרצ -המסורתי—אלטרנטיבי במסלולי ההכשרה להוראה

מסלול הכשרה אלטרנטיבי

מסלול הכשרה מסורתי

בפועל ,קיימת שונות גדולה בי תוכניות אלטרנטיביות ,החל בתנאי הקבלה אליה ,המש' באורכ
ובתוכנ וכלה באינטנסיביות שלה .תוכניות מסוימות מעניקות הכשרה עיונית ארוכה לפני כניסת
המורה לכיתה ,ובאחרות המורה נכנס ללמד בכיתה ללא הכשרה תיאורטית כלל או לאחר הכשרה
מועטת בלבד ) .(Zeichner and Schulte 2001חוקרי! אחדי! ניסו להצביע על המאפייני!
המבדילי! בי הכשרות מסורתיות לחלופיות.

ד .קריטריוני! ממייני! של תוכניות הכשרה להוראה אלטרנטיביות
הניסיו לזהות תוכניות אלטרנטיביות להכשרת מורי! הביא חוקרי! לזהות כמה מרכיבי!
מרכזיי! ששונות! מהנורמה הנהוגה עשויה להצביע על אפיונ! כתוכניות אלטרנטיביות
) .(Rosenberg and Sindelar 2005ע! הקריטריוני! שזוהו בספרות אפשר למנות את אלה
)(1) :(Rosenberg and Sindelar 2005; Zeichner and Hutchinson 2008; Boyd et al. 2009
קהל היעד; ) (2תנאי הקבלה; ) (3מספר המשתתפי! בתוכנית; ) (4מאפייני הסגל; ) (5מטרת
ההכשרה; ) (6האור' והמבנה של התוכנית; ) (7ההתמקדות של התוכנית – ידע פדגוגי או
דיסציפלינרי; ) (8מספר התנסויות השדה ואורכ; ) (9מודל העברת התכני!; ) (10הליווי והתמיכה
הניתני! לבוגרי! .להל תיאור קצר של הקריטריוני! הממייני! השוני!:
) (1קהל היעד – מרבית ההכשרות האלטרנטיביות מכוונות את פעילות לאוכלוסיות ספציפיות.
כ' למשל ,כמה מהתוכניות פונות למועמדי! מצטייני! ,כמה מה לאנשי הייטק באמצע
הקריירה ואחרות לבעלי ניסיו חינוכי.
) (2תנאי הקבלה – תנאי הקבלה נובעי! במידה רבה מקהל היעד שהתוכנית מיועדת אליו .ככל
שהתוכנית סלקטיבית יותר היא כוללת מספר רב ומגוו יותר של כלי מיו .בי תנאי המיו
המקובלי! אפשר למצוא ציוני בגרות ופסיכומטרי ,ציוני תואר אקדמי ,ראיונות אישיי! ,מבחני!
פסיכוטכניי! ,ניסיו חינוכי ,המלצות ,ידע או ניסיו דיסציפלינרי ומבחני ידע דיסציפלינריי!.
) (3מספר המשתתפי! בתוכנית – בשל הסלקטיביות של התוכניות האלטרנטיביות ה מיועדות
לרוב למספר קט יותר של משתתפי! לעומת ההכשרות המסורתיות .יתר על כ ,לעתי! מבנה
ההכשרה ואופייה מייקרי! את עלות ההכשרה ,דבר המשמש חס! בפני פתיחתה לקהל רחב יותר.
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) (4מאפייני הסגל – במרכז תוכניות ההכשרה ניצבי! אנשי סגל המשקפי! את מוקד התוכנית:
דיסציפלינרי או פדגוגי .אנשי! אלו בדר' כלל קשורי! לגורמי! הניצבי! מאחורי התוכניות וה!
מוסדות להשכלה גבוהה ,מכוני! פרטיי! או גופי! ממשלתיי!.
) (5מטרת ההכשרה – לכל התוכניות החלופיות להוראה יש מטרות מוגדרות .מטרות אלו עשויות
להיות צרות או רחבות .כ' למשל ,כמה מהתוכניות מבקשות להכניס סטודנטי! מצטייני! ,אנשי
הייטק או בוגרי מדעי! לתחו! ההוראה ואילו אחרות מבקשות לייצר מנהיגי! שיעצבו את
התרבות הבית ספרית ,וא -לעצב מחדש את תפיסת המערכת ואת פעולותיה.
) (6האור' והמבנה של התוכנית – נתו זה עניינו מספר נקודות הזכות או מספר שעות ההוראה
הנדרשות כדי לקבל תעודה והפעולות ההוראתיות הנכללות בהכשרה .לא מעט מתוכניות ההכשרה
האלטרנטיביות קצרות יותר מהתוכניות המסורתיות.
) (7ההתמקדות של התוכנית – ידע פדגוגי או דיסציפלינרי – חלק ניכר מתוכניות ההכשרה
האלטרנטיביות שמות את הדגש בבניית הידע הפדגוגי של המורה ,לכ ה מתבססות יותר על
בניית מיומנויות מתודיות והכשרת שדה .אחרות מתמקדות בבניית בסיס הידע הדיסציפלינרי של
פרח ההוראה ומעניקות לו תואר בתחו!.
) (8מספר התנסויות השדה ואורכ – קיימת שונות רבה ביחס להכשרת השדה .תוכניות מסוימות
מבנות תהלי' חשיפה הדרגתי לשדה ואילו אחרות מייעדות את פרחי ההוראה לפעילות בכיתות
כבר ע! תחילת ההכשרה או זמ קצר לאחר מכ.
) (9מודל העברת התכני! – נקודה זו נוגעת באופ שבו הוראת התכני! מתבצעת .כ' למשל,
תוכניות מסוימות עושות שימוש בהוראה מקוונת ,בקבוצות דיו ובפרקטיקות נוספות.
) (10הליווי והתמיכה הניתני! לבוגרי! – יש תוכניות שמלוות את הבוגרי! בשני! הראשונות
באמצעות חונכי! ומספקות לה! תמיכה אישית ומקצועית .אחרות א -מעורבות בהשמת! של
הבוגרי! בבתי הספר ובתנאי עבודת!.

ה .רקע על תוכניות הכשרה אלטרנטיביות
בשני! האחרונות התפתח דיו ער בארצות הברית בקרב תיאורטיקני! ואנשי שטח על תוכניות
ההכשרה האלטרנטיביות ועל השפעותיה על איכות ההוראה ,מערכת החינו' ומקצוע ההוראה
) .(Wright 2001חשוב לציי כי בגלל השונות הרבה בי תוכניות ההכשרה האלטרנטיביות ,יש
קושי לגזור מממצאי! מחקריי! על אודות תוכניות הכשרה ספציפיות על כלל התוכניות
האלטרנטיביות .על כ ,לעתי! קרובות בחינת רוחב של הממצאי! המחקריי! אינה מניבה
מסקנות חדמשמעיות.
הכשרות אלטרנטיביות מיועדות בראש ובראשונה להשלי! את היצע המורי! הקיי! במערכת,
ועל כ מסלולי! אלו מתוכנני! למשו' אוכלוסיות חדשות למקצוע ההוראה ) Rosenberg and
 .(Sindelar 2005לכאורה נראה כי מבחינה זו מסלולי! אלו ה! בגדר הצלחה .כ' למשל ,נמצא כי
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חלק ניכר ממגישי המועמדות למסלולי! האלטרנטיביי! לא התכוונו כלל להגיש מועמדות
למסלול ההכשרה הרגיל וכי כוח המשיכה של המסלולי! האלטרנטיביי! נובע מכ' שה! מציעי!
דר' מהירה ופרקטית להיכנס למקצוע ההוראה ).(Hammerness and Reininger 2008
ע! זאת ,מחקרי! מעידי! כי אי הבדלי! דמוגרפיי! משמעותיי! בי המועמדי! והבוגרי! של
המסלולי! החלופיי! לאלו של המסלולי! הרגילי! ) .(Humphrey et al. 2005הפרופיל המאפיי
של מועמדי! לתוכניות הכשרה אלטרנטיביות כולל מועמדי! ללא רקע וניסיו חינוכי משמעותי,
בעלי תואר ראשו .כמה מתוכניות אלו מושכות שיעור גבוה יותר של אוכלוסייה גברית
ממקבילותיה המסורתיות .לרוב גיל המועמדי! גבוה במקצת מגיל! של מקביליה! בתוכניות
הרגילות ,ה! בעלי ניסיו עסקי או צבאי או בעלי רקע במתמטיקה ,במדעי! ובשפות זרות
) .(Edelen-Smith and Sileo 1996; Zeichner & Schulte, 2001בניגוד לטענות של גורמי!
שוני! ,נראה כי מסלולי! אלטרנטיביי! אינ! מסבי! להוראה אנשי! בעלי מומחיות מקצועית
גבוהה או כאלה הנמצאי! בעמדות ניהוליות ,אלא בעיקר מושכי! אנשי! מתחומי! אלו מ
הדרגי! בעלי השכר הנמו' המבקשי! לשפר את מעמד! הכלכלי ).(Newman and Kay 1999
כמו כ ,נראה כי אכ תוכניות אלטרנטיביות מצליחות לגייס יותר אוכלוסיות מיעוטי! למקצוע
ההוראה ,א! כי בעיקר באזורי! עירוניי! ).(Shen 1998
שיקולי עלות ותועלת ה! מהותיי! לקבלת החלטות מושכלת על אודות קיומ! ועיצוב! של
מסלולי! אלטרנטיביי! ,א' קיי! מחקר מועט על מדדי! אלו ).(Rosenberg and Sindelar 2005
דרלינגהמונד ) (Darling-Hammond 2001השוותה בי תוכניות אלטרנטיביות לתוכניות
מסורתיות ומצאה כי עלות ההכשרה המקוצרת של פרח הוראה במסלול האלטרנטיבי יקרה מזו
שבמסלול המסורתי .ואול! על פי ממצאיה אפקטיביות המסלולי! החלופיי! גדולה מזו של
המסלולי! המסורתיי! מכיוו שיותר מבוגריה! נכנסי! לאחר סיו! הלימודי! להוראה בפועל.
כמו כ ,עולה כי למסלולי! חלופיי! יש ער' מוס -למערכת מכיוו שה! תורמי! לאיוש בתי ספר
ודיסציפלינות שקשה לאייש! ) .(Rosenberg and Sindelar 2005א' אי להתעל! מכ' שהשפעה
זו איננה שוויונית במרחב ).(Shen 1998
בשל השונות הרבה בי תוכניות ההכשרה האלטרנטיביות ולעתי! ג! בי בתי הספר שאליה!
מגיעי! הבוגרי! ,הספרות המחקרית מתקשה לצייר תמונה ברורה באשר לאפקטיביות של
הכשרות אלטרנטיביות .כ' למשל ,נמצא כי הישגי התלמידי! שלמדו אצל מורי! בוגרי תוכנית
ההכשרה המזורזת של  (TFA) Teach for Americaהציגו שיפור נמו' יותר לעומת הישגיה! של
תלמידי! שלמדו אצל מקביליה! בוגרי ההכשרה המסורתית ) Laczko-Kerr and Berliner
 .(2002לעומת זאת ,מחקרי! אחדי! על אודות תוכנית הכשרה אלטרנטיבית אחרת מראי! כי
אי הבדלי! במדדי הישגי התלמידי! ואווירת הכיתה וג! לא בדיווחי! על מסוגלות עצמית בי
מורי! שהוסמכו במסלול אלטרנטיבי לאלו שהוסמכו במסלול הרגיל ) .(Miller et al. 1998נוס-
על כ' ,דווח לא מכבר ששיעורי הפרישה של מורי! שהוסמכו במסלולי! אלטרנטיביי! ושל
מורי! שהוסמכו במסלולי! הרגילי! – דומי! ).(Grissom 2008
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לאחרונה ,רעיו המסלולי! האלטרנטיביי! זוכה לביקורת רבה ) .(Walsh and Jacobs 2007נטע
כי לרוב תנאי הקבלה של תוכניות אלטרנטיביות ה! מסורתיי! ועל כ כוללי! דרישה לתואר
אקדמי דיסציפלינרי .כמו כ ,ציו הס -הנדרש בה הוא בינוני ואיננו מעיד על הצטיינות אקדמית.
עוד נטע כי למעשה התוכניות החלופיות אינ סלקטיביות כלל .מלבד תוכניות ספורות כדוגמת
 TFAשבה על כל מקו! פנוי מתחרי! שישה מועמדי! ,מרבית תוכניות ההכשרה האלטרנטיביות
מקבלות כמעט כל מועמד .יתרה מזו ,נטע כי בפועל רוב המסלולי! החלופיי! אינ! קצרי! יותר
מהמסלולי! הרגילי! וכי מרבית! מתמקדי! בהקניית ידע עיוני רחב בתחו! החינו' ולא
בהכשרה להוראה .וכל זה משו! שרוב מסלולי ההכשרה מתוכנני! ומבוצעי! על ידי מוסדות
אקדמיי! ועל כ ה! אינ! סלקטיביי! במיוחד ,ה! בנויי! על פי תפיסת הכשרה פרונטלית
ועלות! גבוהה .יתר על כ ,נגרס כי רק חלק קט מהתוכניות מלוות את הבוגרי! ותומכות בה!
לאור' השנה הראשונה שלה! במקצוע ההוראה.

ו .תוכניות הכשרה להוראה מסורתיות ואלטרנטיביות בישראל
לא מכבר אישרה המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג( ,האחראית לתכני! האקדמיי! במוסדות
השוני! ,את מתווה הבסיס של ועדת אריאב להכשרת הוראה )המועצה להשכלה גבוהה .(2006
ועדת אריאב המליצה ליצור מתווה אחיד במוסדות ההכשרה להוראה ,באוניברסיטאות
ובמכללות כאחד .מתווה זה הגדיר מחדש את לימודי הליבה המשותפי! בתוכניות ההכשרה
להוראה.
במרבית מוסדות ההכשרה הותאמה תוכנית ההכשרה להוראה למתווה המנחה החדש .מתווה
בסיס זה כולל שלושה מוקדי לימוד ,הנלמדי! בהיק -כולל של  3630שעות שבועיות )ש"ש((1) :
לימודי חינו' עיוניי! ,הכוללי! חינו' ,פדגוגיה ומתודיקה בהוראת המקצוע; ) (2התנסות מעשית
בבית ספר; ) (3אוריינות מחקר בחינו' ובהוראה.
במסגרת לימודי ההוראה מחויבי! המוסדות לכלול תכני! על אספקטי! ערכיי!מוסריי!
בעבודת המחנ'; יחסי מורהתלמיד; התפתחות קוגניטיבית של ילדי! ונוער; שיח כתוב ודבור
בתהליכי הוראהלמידה; תיאוריות וגישות בהוראה ובלמידה; שילוב טכנולוגיות מידע
ותקשורת; תכנו ,ארגו ,ניהול והערכה של הלמידה; תהליכי הוראהלמידה לתלמידי! בעלי
צרכי! שוני! ומרקע חברתיתרבותי שונה; לימודי תרבות ומורשת ע!; השלמת קורסי! בנושאי
שפת הוראה ,לימודי אנגלית ואוריינות ממוחשבת לרמת פטור.
ו .1.הכשרה להוראה במכללות בישראל
המכללות להכשרת מורי! בישראל פועלות בפיקוח ובתקצוב של משרד החינו' ,והאחריות
לתכני! האקדמיי! במוסדות הללו נתונה בידי המל"ג )וא גלדר  .(2003בס' הכול ,בשנת תש"ע
למדו ב 23המכללות להכשרת מורי! )במסלולי! מיועדי! לחינו' הממלכתי ,הממלכתידתי
והערבי(  25,264תלמידי! בכל המחזורי! )משרד החינו'  .(2010במכללות מופעלות שתי תוכניות
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הכשרה סדירות :תוכנית לימודי! לתואר ראשו משולב ע! תעודת הוראה ) (B.Ed.והתוכנית
להכשרת אקדמאי! להוראה.
תוכנית הלימודי! לתואר ראשו משולב היא ארבעשנתית ,ובסיומה הבוגרי! מקבלי! תואר
 B.Ed.ותעודת הוראה בחינו' היסודי או בחטיבות הביניי! .בשנת תש"ע נרשמו  5,184סטודנטי!
חדשי! למסלול זה במכללות השונות )משרד החינו'  .(2010תנאי הקבלה לתוכנית זו בשנת
הלימודי! תשע"א עתידי! להיות אלה :זכאות לתעודת בגרות בממוצע  85לפחות; ציו
פסיכומטרי  475לפחות; ציו משולב של  525לפחות; וריאיו אישי .יש תנאי קבלה נוספי!
המשתני! בהתא! לחוג ולמסלול ,כגו מספר יחידות לימוד וציו נדרש בתעודת הבגרות במקצוע
ההתמחות.
תוכנית הלימודי! בנויה משלושה רכיבי! :לימודי! דיסציפלינריי! – בהיק -של  6048ש"ש
)משתנה על פי סוג התואר – חדחוגי או דוחוגי(; לימודי הכשרה להוראה – בהיק -של 3630
ש"ש; ולימודי יסוד והעשרה – בהיק -של  126ש"ש.
התוכנית הסדירה השנייה בגודלה במכללות היא תוכנית להכשרת אקדמאי! להוראה .מש'
תוכנית זו נע בי שנה לשנתיי! )שניי!ארבעה סמסטרי!( ובסיומה מקבלי! הבוגרי! תעודת
הוראה .בשנת תש"ע נרשמו  2,040אקדמאי! חדשי! למסלול זה במכללות השונות .היק-
הלימודי! הוא  3624ש"ש .לתוכנית מתקבלי! אקדמאי! בעלי תואר בתחו! הדיסציפלינה ,או
בתחומי! קרובי! .במקרי! שבה! אי בלימודי התואר הראשו לפחות  26ש"ש בתחו!
הדיסציפלינה ,נדרשת מהלומדי! השלמת לימודי! דיסציפלינריי! .תוכנית הלימודי! היא
במתכונת לימודי ההכשרה להוראה של הלומדי! לתואר ראשו משולב )מתווה אריאב( וכוללי!
לימודי חינו' ,פדגוגיה ,דידקטיקה של הוראת המקצוע והתנסות מעשית.
ו .2.הכשרה להוראה באוניברסיטאות בישראל
לצד פעילות המכללות המתמקדות בהכשרת מורי! לחינו' היסודי וחטיבת הביניי! נעשית
הכשרה להוראה לחינו' העליסודי בשש האוניברסיטאות ובמכו ויצמ .בניגוד למכללות ,שש!
יש למשרד החינו' השפעה גדולה על עיצוב ההכשרה ,במוסדות אלו האחריות והפיקוח על
המסלולי! נתונה כולה בידי המל"ג )וא גלדר  .(2003המסלולי! מיועדי! לסטודנטי! לקראת
סיו! הלימודי! לתואר אקדמי או בעלי תואר אקדמי .לרוב מש' הלימודי! הוא שנה או שנתיי!
)שניי!ארבעה סמסטרי!( .בשנת תשס"ח השלימו את מסלולי ההכשרה להוראה במוסדות אלו
כ 930תלמידי! וקיבלו תעודת הוראה )משרד החינו' .(2010

ז .מיפוי הכשרות להוראה אלטרנטיביות בישראל
בעשור האחרו מתגבשת ההכרה כי מצב ההוראה וההכשרה להוראה מחייב שינוי )כפיר ואריאב
 .(2008יש הטועני! כי קיימת כיו! מגמה מתמשכת של ירידה בשיעור הנרשמי! ללימודי הוראה,
ועל כ נוצרת מצוקת כוח אד! באיוש משרות ההוראה הדרושות בבתי ספר .לנוכח מגמות אלו,
גורמי! שוני! במערכת ,כגו משרד החינו' ,המוסדות המכשירי! וארגוני משרד שלישי ,יצרו
11

שותפויות לש! הקמה והפעלה של מסלולי הכשרה אלטרנטיביי! .לצד התוכניות המסורתיות
להכשרת מורי! מתקיימות תוכניות הכשרה ייחודיות ,המיועדות לקבוצות לומדי! בעלי אפיוני!
ספציפיי! והמציבות תנאי קבלה מיוחדי! .בכמה מתוכניות אלו ג! חל שינוי בתכני! או בפריסת
הלימודי!.
בי החודשי! מאייולי  2010ערכו אנשי תחו! חינו' במכו ו ליר מיפוי של מסלולי!
אלטרנטיביי! במוסדות ההכשרה להוראה )מכללות ואוניברסיטאות( .המיפוי כלל שני שלבי!.
בשלב הראשו התנהל איתור מסלולי! ייחודיי! ואיסו -נתוני! ראשוני על אודותיה! באמצעות
אתרי האינטרנט של המוסדות .בשלב השני נעשתה פנייה טלפונית למוסדות ההכשרה לש! איתור
מסלולי! נוספי! והשלמת פרטי! .הנתוני! המוצגי! במיפוי מתבססי! על פרסומי המוסדות
באתרי האינטרנט שלה! וכ על דיווחי המוסדות שניתנו בשיחות טלפוניות שנערכו עמ!.
הנתוני! שנאספו לגבי כל תוכנית הכשרה אלטרנטיבית כוללי! את קהל היעד של התוכנית ,מספר
הסטודנטי! החדשי! בכל מחזור ,תנאי הקבלה לתוכנית ,מטרת התוכנית ,המוקד הדיסציפלינרי
או התוכני הייחודי לתוכנית ,פרקטיקות הכשרה ייחודיות ,אור' המסלול בשני! ,התעודות
שמקבלי! הבוגרי! בסיו! התוכנית ,היק -ההתנסות המעשית הנדרשת ,מלגות ,גופי! נוספי!
התומכי! בתוכנית ,זכאות לליווי ,סיוע בהשמה או תנאי עבודה ושכר מועדפי! לבוגרי התוכנית
)לטבלת הנתוני! המלאה ראו נספח .(1
המיפוי הראשוני שלפנינו הוא המיפוי המקי -ביותר של תוכניות ההכשרה האלטרנטיביות השונות
שנעשה עד כה באר  ,אול! הוא נתו לכמה מגבלות מתודולוגיות .ראשית ,הנתוני! מתבססי! על
הפרסומי! והדיווחי! של המוסדות ולא נערכה הצלבה של הנתוני! ע! גורמי! אחרי! .שנית,
איסו -הנתוני! בדרכי! אחדות וממספר רב של מוסדות יצר בכמה מהמקרי! צור' בהאחדה של
הנתוני! ומעבר לקנה מידה אחיד .שלישית ,בחלק קט מהמסלולי! לא התקבל מידע לגבי
קריטריוני! מסוימי! ג! לאחר יצירת הקשר ע! המוסד ועל כ הוא מסומ כחסר.
הנתוני! שנאספו נותחו באופ תיאורי כדי לספק תמונה כללית על אודות המאפייני! של מסלולי
ההכשרה האלטרנטיביי! הפועלי! באר .
ז .1.המאפייני הארגוניי והמבניי של ההכשרות האלטרנטיביות להוראה באר!
בס' הכול זוהו  33מסלולי הכשרה אלטרנטיביי! )ראו נספח  .(2במיפוי עלה כי למסלולי! אלו
נרשמי! מדי שנה כ 1,800פרחי הוראה .עוד עלה כי כ 20%מכלל הסטודנטי! החדשי! הנרשמי!
מדי שנה למסלולי ההוראה במכללות ובאוניברסיטאות ,נרשמי! למסלולי הכשרה אלטרנטיביי!.
ממצאי המיפוי מראי! כי כ 950סטודנטי! )כמחצית מכל הסטודנטי! במסלולי! החלופיי!(
לומדי! בארבע התוכניות האלטרנטיביות הגדולות ביוזמתו ובהובלתו של משרד החינו' 1.פרחי
ההוראה האחרי! – שמספר! כ – 850מתפלגי! בי  29מסלולי! חלופיי! קטני! )ראו טבלה .(1
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תוכנית המצויני! הרשמית ,תוכנית ההכשרה המיוחדת להוראת מדעי! ומתמטיקה ,תוכנית ההכשרה
המיוחדת להוראת אנגלית ותוכנית "חות!" )לפרטי! ראו נספח .(3
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טבלה  :1גודל התוכניות האלטרנטיביות שבמדג! )(n=33
מספר התלמידי במחזור

24""1

49""25

99""50

מספר התוכניות

13

8

4

 399""100מידע חסר
4

4

על פי המיפוי ,סדר הגודל של כ 64%מהתוכניות הוא קט או קט מאוד )פחות מ 50סטודנטי!
בכל מחזור( .עוד כ 12%מהתוכניות ה בסדר גודל בינוני )בי  50ל 100סטודנטי! בכל מחזור( וכ
 12%נוספי! מהתוכניות ה בסדר גודל גדול )יותר מ 100סטודנטי! במחזור(.
כל ארבע התוכניות האלטרנטיביות הגדולות ה תוכניות בהובלת משרד החינו' ,אחת מה
מיועדת למצויני! ושלוש האחרות מיועדות לאנשי! בעלי רקע אקדמי דיסציפלינרי מתו' הדגשת
ההכשרה המהירה )ראו תיאור תוכניות אלו בנספח .(3
נוס -על כ' ,המיפוי בח את השאלה אילו גורמי! חוברי! זה לזה בהקמה ,בקידו! ובמימו של
מסלולי ההכשרה החלופיי! )ראו טבלה .(2
טבלה  :2תוכניות הכשרה אלטרנטיביות לפי גור! יוז!  /נות חסות  /מממ )(n=33
הגורמי
היוזמי  /נותני
החסות /
המממני

משרד
החינו

משרד
החינו
וגו)
ממשלתי

משרד
החינו ,גו)
ממשלתי
וארגו
מהמגזר
השלישי

משרד
החינו
וארגו
מהמגזר
השלישי

גו)
ממשלתי

ארגו
מהמגזר
השלישי

מוסד
ההכשרה
)ללא מימו
חיצוני(

מספר התוכניות

2

3

4

2

1

6

15

המיפוי העלה כי משרד החינו' מעורב במישרי בשליש מהמסלולי! החלופיי! .מעורבות זו היא
לרוב חלק משותפות ע! משרדי ממשלה ,גופי! מוסדיי! ,קרנות ועמותות.
כמו כ ,מעניי לראות כי כמחצית מהתוכניות ה ביוזמת! ובהובלת! של מוסדות ההכשרה
עצמ! .עוד עולה כי כ 36%מהמסלולי! מקודמי! ונתמכי! על ידי ארגוני המגזר השלישי .ע!
גופי! אלו אפשר למנות גופי! פילנתרופיי! בעלי אג'נדה התומכת בצורכי המערכת וגופי!
פילנתרופיי! בעלי אג'נדה אידיאולוגיתערכית.
סוגיה נוספת שנבדקה במסגרת המיפוי היא מש' תוכניות ההכשרה בשני! )ראו טבלה .(3
טבלה  :3אור' תוכניות ההכשרה בשני! )(n=33
אור התוכנית

עד שנה

שנה וחצי

שנתיי

שלוש שני

ארבע שני

חמש שני

מספר התוכניות

8

2

4

4

14

1
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מ הטבלה אפשר לראות כי כ 42%מ המסלולי! שנסקרו נמשכי! ארבע שני! .כ12%
מהמסלולי! נמשכי! שלוש שני! .מסלולי! אלו מציעי! תואר אקדמי לצד תעודת ההוראה.
ארבעעשרה תוכניות אחרות )כ (42%הציעו מסלול לתעודת הוראה הנמש' עד שנתיי! .מסלולי!
אלו מיועדי! לאקדמאי! ועל כ מציעי! מסלול לימודי! לתעודת הוראה בלבד .רק תוכנית אחת
2
מציעה מסלול ארו' יותר מהרגיל.
עוד נבחנו במיפוי הסוג וההיק -של התמיכה הניתנת לסטודנטי! )ראו טבלה .(4
טבלה  :4הסוג וההיק -של התמיכה הייעודית הניתנת לסטודנטי! )(n=33
סוג והיק) התמיכה

ללא תמיכה

שכר לימוד
חלקי

שכר לימוד
מלא

שכר לימוד מלא ומלגת
קיו

מידע חסר

מספר התוכניות

12

6

6

8

1

כ 60%מהתוכניות מציעות לתלמידי! מימו שכר לימוד חלקי או מלא כחלק מתנאי התוכנית.
כרבע מהתוכניות מציעות מלגת קיו! נוס -על מלגת שכר הלימוד המלאה .כ 36%מהתוכניות
אינ מציעות תמיכה כלכלית ייחודית לתלמידי! הלומדי! בה.
ז .2.תנאי הקבלה ומנגנוני המיו של ההכשרות האלטרנטיביות להוראה באר!
הסקר ביקש למפות את תנאי הקבלה ומנגנוני המיו שבה! משתמשי! המסלולי! החלופיי! .כ'
למשל ,אחת מהשאלות עסקה ברקע האקדמי הנדרש מהנרשמי! למסלולי! אלו )ראו טבלה .(5
טבלה  :5הרקע האקדמי הנדרש לש! קבלה לתוכנית ההכשרה )(n=33
רקע אקדמי נדרש

תעודת בגרות

תואר ראשו

תואר שני

מידע חסר

מספר התוכניות

18

12

1

2

המיפוי מצביע על כ' כי יותר ממחצית מהמסלולי! החלופיי! ) (18דורשי! מהנרשמי! תעודת
בגרות ומכווני! להקנות לה! תואר אקדמי נוס -על תעודת ההוראה .כשליש ממסלולי ההכשרה
דורשי! מהנרשמי! תואר ראשו ומכווני! להקנות לה! במסגרת הכשרה מקוצרת תעודת הוראה
3
בלבד .רק תוכנית אחת דיווחה על היותה מכוונת לבעלי תארי! מתקדמי!.
כמו כ ,במסגרת הסקר נעשה ניסיו למפות את ציוני הס -הנדרשי! בכל תוכנית .לפיכ' ,בהמש'
לטבלה  ,5נערכה הבחנה בי תוכניות הדורשות רקע אקדמי של תעודת בגרות ומתבססות על
ציוני! משולבי! של בגרות ופסיכומטרי )ראו טבלה  (6לבי תוכניות הדורשות רקע אקדמי של
תואר אקדמי )ראשו או שני( ומתבססות על ציו תואר )ראו טבלה .(7

2

ישיבת המאירי.

3

תוכנית מדרשת פיינברג – המחלקה להוראת המדעי!.

14

טבלה  :6ס -ציו משולב הנדרש בתוכניות ההכשרה הכוללות תואר אקדמי ותעודת הוראה
)(n=18
ציו משולב ציו משולב
549""525 524""500

ציו ס)

מספר התוכניות

12

1

ציו משולב ציו משולב ציו משולב
699""650
649""600
599""550
1

1

3

טבלה  :7ס -ציו התואר הנדרש בתוכניות ההכשרה לאקדמאי! )(n=13
ציו ס)

מספר התוכניות

ציו תואר על פי המינימו

ציו תואר גבוה

ציו תואר מצוי )90

הנדרש באקדמיה )(79""75

מהמינימו )(89""80

ומעלה(

7

3

3

נמצא כי יותר מ 70%מהתוכניות האלטרנטיביות לתואר ראשו ותעודת הוראה דורשות ציו
משולב הנמו' מ .549כ 20%מהמסלולי! החלופיי! המשלבי! תואר ראשו ותעודת הוראה
דורשי! ציו משולב הגבוה מ .600עוד עלה כי ביותר ממחצית מתוכניות ההכשרה לאקדמאי!
נדרש ציו תואר נמו' מ .79שלוש תוכניות הכשרה אלטרנטיביות הציבו ציו תואר של  90כחת'
קבלה.
בשליש ממסלולי ההכשרה החלופיי! ) 11תוכניות( נדרשת א' ורק עמידה בר -הציוני! שנקבע
לש! קבלה .ב 18תוכניות אחרות נדרשת ג! השתתפות בריאיו אישי או ועדת קבלה .שש
תוכניות דורשות עמידה במבחני מיו נוס -על ריאיו .חמש תוכניות דורשות ניסיו תעסוקתי
ושלוש תוכניות אחרות דורשות שליטה בשפת א!.
ז .3.תכני ופרקטיקות הכשרה של ההכשרות האלטרנטיביות להוראה באר!
המיפוי ניסה לבחו א! קיי! מוקד דיסציפלינרי בקרב התוכניות לחינו' העליסודי )ראו טבלה
 .(8במילי! אחרות ,א! התוכניות האלטרנטיביות הציגו תכני! נוספי! ייחודיי! או א! ה
השתמשו בפרקטיקות הכשרה ייחודיות.

טבלה  :8המוקד של התוכניות האלטרנטיביות הממוקדות דיסציפלינרית )(n=17
מוקד דיסציפלינרי

אנגלית

מתמטיקה
ומדעי

הנדסה

יהדות

תנ"
ותושב"ע

מספר התוכניות

3

4

1

4

5

מ המיפוי עלה כי כמחצית מהתוכניות ייעדו עצמ להכשרת מורי! בתחו! ידע דיסציפלינרי
ספציפי .הפילוח הנושאי הציג התמקדות מצד אחד בתחומי! ערכיי!תרבותיי! כגו הכשרת
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מורי! להוראת יהדות כתרבות בבתי ספר ממלכתיי! והכשרת מורי! להוראת תנ"' ותושב"ע
בבתי ספר ממלכתיי!דתיי! ,ומצד אחר בתחומי ליבה כגו הכשרת מורי! להוראת מתמטיקה
ומדעי! והכשרת מורי! להוראת האנגלית.
כשני שלישי! מהתוכניות ) (24דיווחו על פרקטיקות הכשרה ייחודיות כדוגמת קורסי העשרה,
סיורי! ,הרצאות ,סדנאות ,חניכה אישית ,למידה מרחוק ,שולייאות ,התנדבותPDS ,
) (Development Schools Professionalוכיוצא בזה .כשליש מהתוכניות שהציגו פרקטיקות
ייחודיות הציגו נוס -על כ' תכני! ייחודיי! תוספתיי! שאינ! כלולי! במתווה הסטנדרטי ,כגו
חינו' דמוקרטי ,חינו' פתוח ,יזמות ,של"ח וידיעת האר  ,לימודי קודש ולימודי נפש ורוח.
ז .4.תפוקות של ההכשרות האלטרנטיביות להוראה באר!
עוד בח המיפוי אילו תעודות מוקנות למשתתפי! ע! סיו! ההכשרה במסלול )ראו טבלה  ,(9וא!
בוגרי ההכשרה זוכי! לליווי ,לסיוע בהשמה או לתנאי עבודה ושכר מועדפי!.
טבלה  :9תעודות המוקנות למשתת -בסיו! התוכנית )(n=33
תעודות מוקנות

תעודת הוראה
בלבד*

תעודת הוראה
ותואר ראשו*

תעודת הוראה
ותואר שני

תעודת הוראה ,תואר
ראשו ותואר שני

מספר התוכניות

(1) 12

(3) 15

1

1

* בסוגריי! מצוי מספר התוכניות בקטגוריה המזכות בתעודות נוספות ,כגו חינו' דמוקרטי ,ולדור ,-חינו' ישראלי ,של"ח.

מהנתוני! שנאספו עולה כי יותר ממחצית התוכניות הייחודיות ) (18מקנות לבוגריה תואר ראשו
ותעודת הוראה .כ 39%מהתוכניות הייחודיות מקנות לבוגרי! תעודת הוראה בלבד .ארבע
4
תוכניות מציעות תעודות התמחותיות נוספות לתואר או לתעודת ההוראה .שתי תוכניות בלבד
מציעות לפרחי ההוראה תואר שני ותעודת הוראה בסיו! ההכשרה.
כשני שלישי! מהתוכניות הייחודיות ) 21מסלולי!( אינ מציעות לבוגרי! ליווי ,סיוע בהשמה או
תנאי עבודה ושכר משופרי! .מהמסלולי! שנסקרו) 15% ,חמש תוכניות( מציעי! לבוגרי! סיוע
בהשמה בבתי ספר בתו! ההכשרה .חמש תוכניות אחרות ) (15%מציעות לבוגריה ה ליווי לאחר
הסטאז' ,ה השמה בבתי ספר וה תנאי עבודה או שכר משופרי! 5.תוכניות אלו מתאפיינות
בתמיכה מערכתית ובמעורבות גבוהה של משרד החינו' .בכל התוכניות הללו מקבלי!
הסטודנטי! מלגות במהל' הכשרת! ובתמורה ה! מתחייבי! למספר שנות עבודה בהוראה .נוס-
על תוכניות אלו ישנ תשע תוכניות הדורשות התחייבות למספר שנות עבודה בהוראה ,א' ה אינ
מציעות בצד זה שכר או תנאי עבודה משופרי! לפרחי ההוראה.

4

"מלמדי!" ו"רביבי!".

5

התוכניות ה" :עתידי!" ,תוכנית ההכשרה המיוחדת להוראת אנגלית ,תוכנית ההכשרה המיוחדת להוראת
מדעי! ומתמטיקה ,תוכנית "חות!" וכ תוכנית עולי! להוראת אנגלית.
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ז .5.ניתוח קונספטואלי של ההכשרות האלטרנטיביות להוראה באר!
לאחר איסו -הנתוני! ובחינת! נבחרו שני צירי! מהותיי! שעל פיה! מוינו כל תוכניות ההכשרה
האלטרנטיביות שמופו :ציר רמת הסלקטיביות הנעה בי רמת סלקטיביות נמוכה לגבוהה ,וציר
תוכ ומתודות הנעי! בי תוכ ומתודות ייחודיי! לסטנדרטיי!.
ציר רמת הסלקטיביות מציג את מידת הסלקטיביות של תוכניות ההכשרה .כמה קריטריוני!
מרכיבי! את המדד :ציו הס) -בי ציו משולב ובי ציו תואר( שדורשת תוכנית ההכשרה
)סטנדרטי  /גבוה  /גבוה מאוד( ,קיומ! של ריאיו או ועדת קבלה ,דרישה לניסיו תעסוקתי
וביצוע! של מבחני מיו .הקריטריוני! השוני! קודדו כאפס או אחד וקיבלו משקלות זהי! בעת
חישוב המדד )חו מער' של ציו ס -גבוה מאוד שקיבל משקל כפול( .מכל המסלולי!
האלטרנטיביי! שנבדקו) 17 ,כ (52%ה! ברמת סלקטיביות נמוכה ,לתשעה מסלולי! )כ(27%
מידת סלקטיביות בינונית ושבעה אחרי! )כ (21%ה! ברמת סלקטיביות גבוהה או גבוהה מאוד.
ציר התוכ והמתודות מציג את מידת הייחודיות של התכני! והמתודות בתוכניות ההכשרה .מדד
זה חושב באופ הבא :תוכניות שהגדירו עצמ ככוללות באופ אינטגרלי תכני! נוספי! השוני!
שינוי מהותי מהתכני! הסטנדרטיי! קיבלו את הער' אחד ,ואלו שהכילו רק את התכני! הרגילי!
קיבלו את הער' אפס .זאת ועוד ,תוכניות שלפי דיווחיה עשו שימוש במתודות העברה ייחודיות
קיבלו את הער' אחד ואילו תוכניות שלפי דיווחיה עשו שימוש במתודות העברה ייחודיות במידה
רבה קיבלו משקל כפול .מכל ההכשרות שנמצאו במיפוי תשע תוכניות )כ (27%ה בעלות תכני!
ומתודות הוראה סטנדרטיי! ,ולתשע תוכניות אחרות יש תכני! תוספתיי! )א! כי לא ייחודיי!(
או מתודות הוראה מגוונות במעט .שישה מסלולי! )כ (18%ה! בעלי תכני! או מתודות הוראה
שוני! מהמסורתיי! ,ואילו תשע התוכניות הנותרות קוטלגו כייחודיות ה בתוכניה וה במתודות
ההוראה שלה .חשוב לציי כי לא נמצאו במיפוי תוכניות הכשרה אלטרנטיביות בעלות רמת
ייחודיות תוכנית ומתודית גבוהה מאוד.
על פי קונספטואליזציה זו ,נבנו ארבעה "טיפוסי! טהורי!" של הכשרות אלטרנטיביות להוראה
)ראו תרשי! .(2
הכשרות מכוונות גיוס כוח אד  .הכשרות אלו מתאפיינות ברמת סלקטיביות נמוכה ובתכני!
ומתודות סטנדרטיי! .מטרת לגייס מועמדי! רבי! יותר לתוכנית ההכשרה וכ' להשלי! חסרי!
בכוח ההוראה.
הכשרות מכוונות טיוב כוח אד  .הכשרות אלו מתאפיינות ברמת סלקטיביות גבוהה יחסית
ובתכני! ומתודות סטנדרטיי! .מטרת להכניס למערכת החינו' כוח הוראה שאיכותו גבוהה
יותר ,ולפיכ' מרבית משקיעות חלק ניכר ממאמציה בזיהוי ואיתור של מועמדי! .הכשרות אלו
מיועדות לרוב לבעלי רקע דיסציפלינרי קיי!.
הכשרות מכוונות אתגור .הכשרות אלו מתאפיינות ברמת סלקטיביות נמוכה ובתכני! ומתודות
ייחודיי! .מטרת לאתגר את תפיסות החינו' וההוראה המקובלות במערכת .לפיכ' ,רבות מה
מציגות תכני! הנוספי! לתכני! הסטנדרטיי! המתחייבי! ממתווה ההוראה הקיי! ומדגישות
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אות! .נוס -על כ' ,תוכניות אלו עושות שימוש במתודות ייחודיות בהכשרה מתו' רצו שהחשיפה
אליה תשפיע על דרכי ההוראה של המורי! לעתיד.
הכשרות מכוונות טרנספורמציה .הכשרות אלו מתאפיינות ברמת סלקטיביות גבוהה ובתכני!
ומתודות ייחודיי! .מטרת להציב אלטרנטיבה מגובשת לתפיסות המורה ,החינו' וההוראה
המקובלות במערכת .במקו! להכשיר מורי! למערכת הקיימת ,מטרת ההכשרה היא לשנותה.
לפיכ' תוכניות אלו שואפות להכניס למערכת כוח הוראה שאיכותו גבוהה יותר ,ומשקיעות חלק
ניכר ממאמציה באיתור מועמדי! .כמו כ ה מציגות תכני! ומתודות ייחודיי! בהכשרה מתו'
רצו שהחשיפה אליה! תעצב את דרכי ההוראה של המורי! לעתיד.
מהממצאי! שעלו במיפוי אפשר לראות כי לקטגוריית הגיוס משתייכות עשר תוכניות )30.3%
מכלל המסלולי! האלטרנטיביי!(; בקטגוריית הטיוב ממוקמות שבע תוכניות אחרות );(21.2%
תשע תוכניות נמצאות בקטגוריית האתגור ) ;(27.3%ואילו בקטגוריית הטרנספורמציה אי שו!
תוכנית .כמו כ ,בתהלי' סיווג התוכניות התגבשה קטגוריית ביניי! שנמצאת בי קטגוריית הגיוס
לבי קטגוריית הטיוב והיא כוללת את שבע התוכניות הנותרות ).(21.2%
שלא כקטגוריות הקודמות ,קטגוריית הביניי אינה מודל אידיאלי אלא היא נבנתה מתו'
הממצאי! שעלו במיפוי האמפירי .קטגוריה זו משלבת בי שני "טיפוסי! טהורי!" של הכשרות
אלטרנטיביות ואליה משתייכות הכשרות הממוקמות על קו התפר שבי הכשרות המכוונות גיוס
להכשרות המכוונות טיוב .להכשרות אלו רמת סלקטיביות בינונית ותכני! ומתודות סטנדרטיי!.
מטרת לגייס מועמדי! רבי! יותר לתוכנית ההכשרה ובה בעת להעלות את איכות כוח האד!.
כל הניתוחי! שבהמש' יכללו התייחסויות לשלוש הקטגוריות הראשונות )גיוס ,טיוב ואתגור( וכ
לקטגוריית הביניי! .מכיוו ששו! תוכנית אינה משתייכת לקטגוריית הטרנספורמציה ,אי
התייחסות אליה בניתוח הממצאי! .ע! זאת ,פרק הדיו שבהמש' יכלול אזכור של קטגוריה זו.
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תרשי  :2ניתוח קונספטואלי של מסלולי ההכשרה להוראה האלטרנטיביי! באר
תוכ ומתודות ייחודיי!

ולדור-
מנהיגות חינוכית
ויזמות

ישיבת המאירי
לפני ולפני!
מכו כר!
צדק חברתי ,סביבתי ושלו!
תוכנית חינו' ישראלי

החממה ליזמות חינוכית
חופ"

רמת סלקטיביות גבוהה

רמת סלקטיביות נמוכה
כפר מחנכי!
תוכנית עולי!
להוראת אנגלית

הסבת תלמידי ישיבות הסדר להוראה
מורי! מיוחדי! לתלמידי! מיוחדי!
מתמטיקה ומדעי!

הוראה בהנדסה
הכשרת בני ישיבות להוראה
הכשרת מורי! לתלמידי ישיבות הסדר
הסבת אקדמאי! דוברי אנגלית

אופקי!
מלמדי!
רביבי!

עתידי!

מיטב החת"ב
מל"ח האר
תוכנית המצויני! הרשמית

אקדמאי! מצטייני!
תוכנית ההכשרה המיוחדת להוראת אנגלית
המחלקה
מדרשת פיינברג –
תוכנית ההכשרה המיוחדת להוראת מדעי!
להוראת המדעי!
ומתמטיקה
קריירה שנייה – פורשי
תוכנית חות!
מערכת הביטחו
תוכנית מואצת להכשרת
אקדמאי! מצטייני!
להוראה
תוכ ומתודות סטנדרטיי!

הכשרת מורי! למגזר הבדואי
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בי ארבע הקטגוריות של ההכשרות האלטרנטיביות שגובשו בניתוח הקונספטואלי נערכה השוואה
על פי כמה מדדי! :אור' התוכניות ,גורמי! מממני!  /יוזמי!  /נותני חסות ,גודל התוכניות
מבחינת מספר המשתתפי! ומידת הסלקטיביות ועלות התוכנית למשתת.-
ז.5.א .אור התוכניות
מרבית התוכניות שהוגדרו כמקוצרות ) 13מתו'  (17ה כאלו שדורשות רקע דיסציפלינרי קוד!
ואורכ אינו עולה על שנתיי!) 6ראו תרשי!  .(3ארבע התוכניות האחרות )פחות מ (25%הוגדרו
כמקוצרות א -שה נמשכות שלוש או ארבע שני! בשל העובדה שה מעניקות נוס -על תעודת
ההוראה ג! תארי! אקדמיי!.

7

תרשי  :3שיעור תוכניות ההכשרה המקוצרות על פי קטגוריות )באחוזי!(
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מתו' עשר תוכניות שקוטלגו בסוג "גיוס כוח אד!" רק  40%ה מקוצרות .לעומת ,כל שבע
התוכניות שקוטלגו בסוג "טיוב כוח אד!" ה מקוצרות .בקטגוריית הביניי! בי "גיוס כוח אד!"
ל"טיוב כוח אד!" קוטלגו שבע תוכניות נוספות ומה יותר מ 70%מקוצרות .באופ לא מפתיע,
רוב תשע התוכניות הנותרות )יותר מ ,(75%שקוטלגו בסוג התוכניות "אתגור" ,ה באור' רגיל.
ז.5.ב .גורמי מממני  /יוזמי  /נותני חסות
על פי המיפוי שנער' ,שבע תוכניות ) (70%מתו' המסלולי! המסווגי! כ"גיוס כוח אד!" הוקמו
ומומנו עד היו! על ידי מוסד ההכשרה בלבד .משרד החינו' משתת -במימו של רק 20%
מתוכניות אלו .בניגוד חרי -לכ' ,אי כלל תוכניות של "טיוב כוח אד!" הממומנות א' ורק על ידי
6

יוצאת דופ במעט היא התוכנית להסבת תלמידי ישיבות הסדר להוראה ,שאינה דורשת תואר אקדמי רשמי .ע!
זאת ,בוגרי מכוני! תורניי! ה! אכ בעלי רקע דיסציפלינרי במקורות היהדות ולכ ג! התוכנית הזו מתאימה
להגדרה.

7

"תוכנית המצויני! הרשמית"" ,אופקי!" ו"עתידי!" מעניקות תואר ראשו בשלוש שני! ואילו תוכנית
"רביבי!" מעניקה ה תואר ראשו וה תואר שני בארבע שני!.

20

מוסד ההכשרה עצמו .בקטגוריה זו משרד החינו' משתת -במימונ של יותר מ 70%-מהתוכניות,
ואחוז דומה של מסלולי! כאלו נתמ' בידי ארגו או ארגוני! מהמגזר השלישי .נוס -על כ' ,גופי!
ממשלתיי! שותפי! למימו של יותר מ 50%מהתוכניות המקוטלגות כ"טיוב כוח אד!".
מהתוכניות שנמצאות בקטגוריית הביניי! בי "גיוס כוח אד!" לבי "טיוב כוח אד!" ,ארבע
תוכניות )כ (57%ממומנות על ידי מוסד ההכשרה בלבד ואילו שלוש האחרות )כ (43%ממומנות
על ידי משרד החינו' )מקצת בשיתו -ע! גופי! אחרי!( .באופ דומה ,ארבע מהתוכניות )כ(44%
שקוטלגו בקטגוריית "אתגור" ממומנות על ידי מוסד ההכשרה בלבד מתקציבו הרגיל .בניגוד
לקטגוריית הביניי! ,שאר התוכניות בקטגוריית "אתגור" )כ (56%ממומנות כול דווקא על ידי
ארגו או ארגוני! מהמגזר השלישי ,ואחת מאלו נתמכת ג! על ידי משרד החינו' )לפירוט ראו
תרשי! .(4
תרשי  :4אחוז ההשתתפות של גופי! שוני! במימו המסלולי! על פי קטגוריות
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ז.5.ג .גודל התוכניות מבחינת מספר המשתתפי ומידת הסלקטיביות
כאמור ,במיפוי נמצא כי רוב התוכניות האלטרנטיביות ה בסדר גודל קט )פחות מ 50סטודנטי!
בכל מחזור לימודי!( .לכאורה ,הדבר מעיד על מידת סלקטיביות גבוהה של המסלולי!
האלטרנטיביי! ,א' בפועל אי הדבר כ' )ראו תרשי!  .(5למעשה ,פחות מ) 20%ארבע תוכניות(
מהתוכניות הקטנות ה ברמת סלקטיביות גבוהה .לעומת זאת ,יותר ממחצית ) 11תוכניות ,שה
כ 52%מהתוכניות הקטנות( ה ברמת סלקטיביות נמוכה .השאר )שש תוכניות נוספות שה
כ (29%-ה ברמת סלקטיביות בינונית .ג! בתוכניות בעלות סדר גודל בינוני קיימת איההלימה
האמורה 75% :מהתוכניות ה במידת סלקטיביות נמוכה ועוד  25%ברמת סלקטיביות בינונית.
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באופ דומה היינו מצפי! כי תוכניות בסדר גודל גדול יעידו כי מידת הסלקטיביות שלה נמוכה
יחסית .א' ג! כא המצב הפו' .בפועל ,ל 75%מהתוכניות הגדולות רמת סלקטיביות גבוהה
דווקא ול 25%נוספי! מידת סלקטיביות בינונית.
תרשי  :5מידת הסלקטיביות על פי גודל התוכניות האלטרנטיביות

ז.5.ד .התמיכה הכלכלית של תוכנית ההכשרה בפרחי ההוראה
תרשי  :6סוג התמיכה הייעודית בפרחי ההוראה על פי קטגוריות
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אפשר לראות כי רוב המוחלט של תוכניות מסוג "גיוס כוח אד!" ה בעלות עלות נמוכה יחסית,
 50%מה אינ מעניקות שו! תמיכה ייעודית לפרחי ההוראה שלה ועוד  30%מעניקות שכר לימוד
חלקי בלבד .ההכשרות מסוג "אתגור" יקרות מעט יותר; אמנ! מחצית אינ מעניקות תמיכה
ייעודית ,א' האחרות מסייעות לסטודנטי! באמצעות מלגת שכר לימוד חלקית או מלאה.
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ההכשרות הנמצאות בקטגוריית הביניי! בי "גיוס כוח אד!" לבי "טיוב כוח אד!" יקרות
במידה דומה .קצת פחות ממחצית אינ נותנות תמיכה ייעודית כלשהי ואילו כמעט  30%מה
מעניקות שכר לימודי! מלא.
התוכניות בעלות העלות הגבוהה ביותר ה ההכשרות מסוג "טיוב כוח אד!" ,וכול מעניקות
לסטודנטי! שלה מלגת שכר לימוד מלאה לגמרי .נוס -על כ' ,יותר מ 85%מה מעניקות ג!
מלגת קיו! .בהקשר זה חשוב לציי כי רוב התוכניות )כ (57%שמעניקות ליווי לאחר הסטאז'
משתייכות ג! ה לסוג התוכניות של "טיוב כוח אד!" .יתרה מכ' ,כל אות תוכניות של "טיוב
כוח אד!" שדואגות לליווי לאחר הסטאז' ג! מספקות לבוגריה השמה בבתי הספר וכ תנאי שכר
משופרי!.

ח .דיו
בפרק זה יידונו הממצאי! בנוגע לכל אחת מהקטגוריות של ההכשרות האלטרנטיביות.
ח .1.הכשרות מכוונות גיוס כוח אד
מ הניתוחי! עולה כי תוכניות ההכשרה הממוקמות בקטגוריה זו אינ שונות במידה רבה
ממסלולי ההכשרה המסורתיי! שבנמצא )לא במידת הסלקטיביות שלה ולא בתכני! או
במתודות המועברי! במסגרת( .מרבית התוכניות המקוטלגות כ"גיוס כוח אד!" אינ מקוצרות
כלל .משמע ,ה אינ מיועדות להכשרת כוח אד! להוראה בזמ מהיר יחסית .זאת ועוד ,עולה
שמרבית תוכניות אלו מתבססות על מימו מתקציבו הרגיל של המוסד המכשיר ,ללא כל תוספת
תקציבית מיוחדת של גופי! מדינתיי! )משרד החינו' או גו -ממשלתי אחר( או של המגזר
השלישי.
הסבר אפשרי לאופי ולמבנה הסטנדרטיי! של תוכניות אלו הוא שייתכ שמוסדות ההכשרה,
המעונייני! למשו' אליה! סטודנטי! רבי! ככל האפשר ,פועלי! בי השאר באמצעות פתיחת
מסלולי! ומיתוג! כאלטרנטיביי! ,מכיוו שאלו נתפסי! כאטרקטיביי! יותר בעיני מועמדי!
פוטנציאליי!.
ח .2.הכשרות מכוונות טיוב כוח אד
הממצאי! מראי! כי תוכניות ההכשרה המכוונות לטיוב כוח אד! מיועדות למשו' כוח אד! רב
ככל האפשר ,וממנו שואפות לברור את הטובי! ביותר .כמחצית מהתוכניות שזוהו המשתייכות
לקטגוריה זו ובעלות רמת סלקטיביות בינונית ומעלה ה תוכניות גדולות מאוד וכמחצית
תוכניות קטנות.
בתוכניות הגדולות והסלקטיביות בולטת ההובלה והתמיכה של משרד החינו' .נראה כי המשרד
מבכר להשקיע בתוכניות אלטרנטיביות המיועדות לפתור משברי! של מחסור במורי! ,א' הוא
מעדי -בד בבד לנסות לשפר את איכות כוח ההוראה .לכ ,משרד החינו' תומ' במימו נוס -של
כמחצית המסלולי! הנמצאי! בקטגוריית הביניי! בי "גיוס כוח אד!" לבי "טיוב כוח אד!".
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כמו כ ,עולה כי המסלולי! של "טיוב כוח אד!" נתמכי! באחוזי! גבוהי! על ידי כל הגורמי! )ה
משרד החינו' ,ה גופי! ממשלתיי! אחרי! וה ארגוני המגזר השלישי( .נראה כי אפשר להסביר
תופעה זו על בסיס התפיסה כי איכות כוח ההוראה בישראל דורשת שיפור על מנת לקד! את
החינו' באר  .יעד זה נתפס כאתגר לאומי ועל כ מגוו גורמי! חוברי! יחד לתמו' במאמצי
המדינה לטייב את כוח האד! בהוראה ,והמשתתפי! בתוכניות אלו זוכי! לגב כלכלי נרחב המציע
הטבות של שכר לימוד ומלגת קיו!.
מאפיי מרכזי נוס -של התוכניות בקטגוריה זו הוא היות מקוצרות .מבנה זה מאפשר לה
להצטייר כאטרקטיביות ולמצב עצמ כבעלות שיעור עלותתועלת גבוה עבור פרחי ההוראה,
מכיוו שה מקצרות את פרק הזמ מתחילת ההכשרה לתחילת ההעסקה ועל כ "חוסכות" זמ
בעיני פרחי ההוראה והגורמי! השותפי!.
ח .3.הכשרות בקטגוריית הביניי
תוצאות המיפוי מראות כי תוכניות הכשרה אלו ,הנמצאות על קו התפר בי "גיוס כוח אד!" לבי
"טיוב כוח אד!" ,משלבות מאפייני! של שתי הקטגוריות .משמע ,מטרותיה ה מחד גיסא לגייס
כוח אד! רב למערכת ומאיד' גיסא להעלות את רמתו .ע! זאת ,נמצא כי כמעט כל התוכניות
בקטגוריה זו ה קטנות )להוציא תוכנית אחת גדולה בהובלת משרד החינו'( ,וכ כי רוב בעלות
רמת סלקטיביות בינונית בלבד.
ייתכ שההסבר טמו בעובדה שלא מוצעי! תמריצי! כלכליי! לסטודנטי! בתוכניות אלו ,וכאשר
מוצעי! תמריצי! כאלה – ה! לרוב קטני! יחסית .בהקשר זה יש לציי כי כמחצית מהתוכניות
בקטגוריה זו מתבססות על מימו מתקציבו הרגיל של המוסד המכשיר ללא השתתפות של גור!
חיצוני.
ממצאי! אלו מדגישי! את הזיקה בי מספר הסטודנטי! ,איכות! והתמריצי! המוצעי! לה!.
בתוכניות קטנות שמטרת טיוב כוח אד! בלבד ,התבססות על רמת סלקטיביות גבוהה שממצבת
את התוכנית כיוקרתית עשויה להיות אפקטיבית .לעומת זאת ,תוכניות גדולות שמטרת גיוס כוח
אד! רב חייבות להתבסס ג! על תמריצי! כלכליי! על מנת להיות אטרקטיביות מספיק ולמשו'
כוח אד! איכותי.
ח .4.הכשרות מכוונות אתגור
אפשר לראות מ הממצאי! כי חלק ניכר מהתוכניות הקטנות משתייכות לקטגוריית ה"אתגור".
תוכניות אלו במהות אינ שמות דגש בהכשרת מספרי! גדולי! של פרחי הוראה ,אלא בתוכ
ומתודולוגיה .נוס -על כ' ,ייתכ כי מסלולי! אלטרנטיביי! אלה המשתמשי! בשיטות לא
קונבנציונליות ומעבירי! תכני! ייחודיי! אמנ! מושכי! סטודנטי! מסוימי! א' בו בזמ
מרתיעי! אחרי! מלהשתת -בה!.
עוד נקודה חשובה העולה מ הניתוחי! מצביעה על כ' שיותר ממחצית מהתוכניות המסווגות
כ"אתגור" ממומנות על ידי ארגוני המגזר השלישי .הסבר אפשרי לכ' הוא כי ארגוני! אלו ה!
בעלי אידיאולוגיה ערכית המבקשת לאתגר את השיח החינוכיציבורי הקיי! .מ המיפוי עולה כי
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חלק מארגוני המגזר השלישי רואי! בהכשרה להוראה אמצעי לקידו! האידיאולוגיה הערכית
שלה! .כמוב ,המוסדות המכשירי! היוזמי! או המסכימי! לשותפויות כאלו תומכי! במידה זו
או אחרת באותה אידיאולוגיה.
חשוב לציי כי לא זוהו תוכניות "אתגור" בעלות תוכ ומתודות ייחודיי! ברמה גבוהה .הסבר
אפשרי לכ' נוגע לדרישות המדינה – מובילי התוכניות מחויבי! למתווה לימודי! סטנדרטי כדי
שיאושרו ובוגריה! יוכלו לקבל תעודות הוראה .דרישה זו לתכני! מחייבי! יוצרת מצב שבו
המשאבי! המוגבלי! של הגורמי! המממני! מחולקי! בי מימו דרישות המתווה למימו
התכני! והפרקטיקות הנוספי! .כמו כ ,ייתכ שקיי! לח על המסלולי! להיענות לדרישות
המתווה על מנת שה! ובוגריה! יזכו ללגיטימציה ציבורית ומקצועית.
ח .5.הכשרות מכוונות טרנספורמציה
העדר תוכניות הכשרה מסוג "טרנספורמציה" בהקשר הישראלי הוא ממצא מעניי ,שקיי! קושי
להסבירו .לתופעה זו ייתכנו שני הסברי! חלקיי! .ההסבר הראשו הוא הסבר המתווה )ראו
פירוט בסעי -ז ,(3.הגורס כי ייתכ שהמתווה המחייב משמש חס! לשינוי דרמטי בתוכני ההכשרה
ולהופעת של תוכניות הכשרה אלטרנטיביות מסוג "טרנספורמציה" .הסבר נוס -עשוי להיות
קשור בכ' שתוכניות בעלות רמת סלקטיביות גבוהה ותוכ ומתודות ייחודיי! ברמה גבוהה
מצטיירות כאליטיסטיות וכמציבות אלטרנטיבה לעומתית למערכת ,ולכ נכונות! של מוסדות,
ארגוני! מממני! ופרחי הוראה להיות קשורי! בה נמוכה יותר.

ט .סיכו! והמלצות
בישראל ,כמדינה הפועלת באופ מרכוזי בתחו! החינוכי )ניר  ,(2006יש למשרד החינו' תפקיד
משמעותי ביוזמה ובהקמה של מסלולי! חלופיי! .כ' למשל ,ע! הקמת המדינה וגלי העלייה
הגדולי! נערכו הכשרות הוראה מקוצרות במתכונת "הסמכת חירו!" כדי להגדיל את כוח
ההוראה ולהשלי! את המחסור במורי! )פלד  .(1999המיפוי מצביע על מדיניות המשרד בשני!
האחרונות ,המבקשת לקד! הכשרות אלטרנטיביות גדולות שמטרת להעלות את איכות כוח
האד! המגיע למערכת.
נוס -על כ' ,המיפוי מצביע על הפונקציה המרכזית שממלאי! המוסדות המכשירי! בהובלת
מסלולי! אלטרנטיביי! ,א! באופ עצמאי לש! גיוס סטודנטי! וא! בשותפויות ע! גופי!
ממשלתיי! או ארגוני מגזר שלישי .כמו כ ,הממצאי! מראי! כי לארגוני המגזר השלישי חלק
משמעותי בייזו! תוכניות הכשרה אלטרנטיביות המבקשות לאתגר את התכני! הסטנדרטיי!
המקובלי! כיו! בהכשרה ובהוראה.
למסלולי! החלופיי! בהכשרה להוראה יש חשיבות רבה בהיות! מכווני! לתת מענה לכמה
צרכי! מרכזיי! ,ובה! הגברת הביקוש להוראה ,העלאת איכות כוח ההוראה ואתגור התפיסות
המקובלות במערכת .מנגד ,להכשרות אלו ,הנבדלות מההכשרות המסורתיות בקהל היעד ,בתנאי
הקבלה ,במבנה ,בתכני! ובהטבות יש משמעויות ניכרות על תפיסת ההכשרה ,התהליכי!
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המתבצעי! בה ,דמות המורה המתעצבת ,מעמד הפרופסיה והיחסי! הנרקמי! בי המורי!
החדשי! בוגרי המסלולי! האלטרנטיביי! לבוגרי המסלולי! הרגילי! .לפיכ' ,בולט הצור'
במחקר אור' שיטתי שיאתר וילווה את המסלולי! השוני!.
כא חובה לציי כי מיפוי זה הוא מחקר גישוש ראשוני בלבד .לפיכ' מומל לערו' מחקר מיפוי
נרחב יותר הכולל ג! ביקורי! במוסדות ההכשרה ,ראיונות מסודרי! ע! בעלי תפקידי! בכל
מוסד וע! פרחי הוראה בו וכ תצפיות.
לבסו ,-עולה צור' מהותי בריכוז נתוני! על אודות המסלולי! השוני! ובמעקב שיטתי אחר
שיעורי ההתמדה והאפקטיביות של בוגרי המסלולי! החלופיי! השוני! ,כדי להפיק בסיס נתוני!
שישמש את קובעי המדיניות בקבלת החלטות מושכלות על הכשרת כוח ההוראה בישראל .בפרט
חשוב להדגיש את הצור' במחקרי! עתידיי! שיבררו א! הכשרות אלטרנטיביות אכ מייצרות
מורי! בעלי מאפייני! אלטרנטיביי! המשפיעי! השפעה חיובית על התלמידי! ועל האווירה
הבית ספרית לאור' זמ.
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יא .נספחי!
נספח  – 1טבלת ריכוז נתוני! :מיפוי מסלולי הכשרה אלטרנטיביי!
מספר
הסטודנטים
החדשים
במחזור

קהל היעד

תנאי קבלה

מטרת התוכנית

מוקד
דיסציפלינרי

אופקים

14

אין קהל יעד מיוחד

ציון התאמה  ,620מבחני מיון ,ריאיון

שם המסלול

מוקד תוכני
ייחודי

פרקטיקות הכשרה ייחודיות

אורך
המסלול
בשנים

הכשרת מורים ומנהיגים חינוכיים
לחינוך הממלכתי בתחום היהדות
כתרבות

יהדות

אין

דיונים ,שימוש בקולנוע

3

אקדמאים מצטיינים

45

מצטייני תואר B.A.

ציון תואר 85

הכשרת מורים לתלמידי ישיבות הסדר

אין

אין

קורסי העשרה

1.5

הוראה בהנדסה

*

סטודנטים או בעלי תואר
B.Sc.

תואר בהנדסה או ממוצע  75בלימודי
ההנדסה

הכשרת מורים בתחומי ההנדסה

הנדסה

אין

אין

1

החממה ליזמות חינוכית

80

אין קהל יעד מיוחד

ציון התאמה  ,525ריאיון

הכשרת מורים בעלי אוריינטציה
יזמית-מנהיגותית

אין

חינוך דמוקרטי

חניכה אישית ,פרויקטים ,חממה –
פעילות קבוצתית

4

הכשרת בני ישיבות להוראה

25

בעלי רקע ישיבתי

בעלי רקע ישיבתי של עשר שנים ,ציון
 85במבחן ידע

הכשרה להוראה ושילוב בחורי ישיבה
בשוק העבודה

תנ"ך ותושב"ע

אין

אין

4

הכשרת מורים לחינוך היסודי
במגזר הבדואי

30

דוברי ערבית שפת אם

פסיכומטרי  ,475בגרות 85

הכשרת מורים לחינוך היסודי במגזר
הבדואי

אין

אין

אין

4

הכשרת מורים לתלמידי ישיבות

60

בני ישיבות ולומדים עצמאיים

ציון התאמה 525

הכשרת "מלמדים" ללמד במגזר הדתי

תנ"ך ותושב"ע

אין

אין

4

הסבת אקדמאים דוברי אנגלית

11

דוברי אנגלית שפת אם

תואר ראשון ,אנגלית ברמת שפת אם

הכשרת מורים אקדמאים בתחומי
האנגלית

אנגלית

אין

אין

1

הסבת תלמידי ישיבות הסדר
להוראה

*

בוגרי מכון תורני

ציון התאמה  ,525לימודים בישיבת
הסדר

שילוב הכשרה להוראה תוך כדי
לימודים בישיבת הסדר

תנ"ך ותושב"ע

אין

לימוד עצמי

2

ולדורף

20

אין קהל יעד מיוחד

ציון התאמה 525

הכשרת מורים מחנכים לחינוך ולדורף

אין

אנתרופוסופיה

ולדורף

4

חופ"ן

20

אין קהל יעד מיוחד

ציון תואר  ,80ריאיון

הכשרת מורים המלמדים ברוח החינוך
הפתוח

אין

חינוך פתוח

רוח החינוך הפתוח ,סדנאות אישיות
וקבוצתיות

1

31

מספר
הסטודנטים
החדשים
במחזור

קהל היעד

תנאי קבלה

ישיבת המאירי

80

שם המסלול

מטרת התוכנית

מוקד
דיסציפלינרי

מוקד תוכני
ייחודי

פרקטיקות הכשרה ייחודיות

אורך
המסלול
בשנים

תלמידי ישיבת ההסדר
המאירי

ציון התאמה  ,525ריאיון

הכשרת מורים ברוח ישיבת המאירי

תנ"ך ותושב"ע

לימודי קודש

תוכנית שוליה

5

כפר מחנכים

15

אין קהל יעד מיוחד

ציון התאמה  ,525ריאיון

גיבוש קבוצות צעירות של מחנכים
בעלי משימה חינוכית וחברתית

אין

אין

פעולה בקבוצה

4

לפני ולפנים

*

תלמידי ישיבות ובוגרי
ישיבות

תעודת בגרות ,רקע ישיבתי ,ריאיון

הכשרת מחנכים ברוח ישיבת מקור
חיים

תנ"ך ותושב"ע

לימודי קודש ,רוח
ונפש

סדנאות ודינמיקה קבוצתית ,שבתות
משותפות

4

מדרשת פיינברג – המחלקה
להוראת המדעים

20

סטודנטים של המכון

תלמידים לתארים מתקדמים או בעלי
תארים כאלה

הכשרת מורים מובילים בתחומי
המתמטיקה ,המדעים ומדעי המחשב

מדעים
ומתמטיקה

אין

קורסים שכוללים סדנאות

2

מורים מיוחדים לתלמידים
מיוחדים

20

אין קהל יעד מיוחד

ציון התאמה 525

חינוך מיוחד

אין

אין

4

מיטב החת"ב

15

בוגרי תנועות הנוער

ציון התאמה 525

הכשרה להוראת של"ח וידיעת הארץ

אין

של"ח וידיעת הארץ

אין

4

מכון כרם

30

אין קהל יעד מיוחד

סטודנטים ובעלי תואר  ,B.A.ריאיון

הכשרת מורים לחינוך הומניסטי-יהודי
בחינוך הממלכתי

אין

הומניסטיקה ,יהדות
ואמנויות

ערבי כרם

3

מל"ח הארץ

30

צעירים העובדים לפחות
שנתיים בתחום החינוך
הבלתי פורמלי והקהילה

ציון התאמה  ,525ניסיון מעשי של
שנתיים ,ריאיון

זיכוי העובדים בחינוך בתעודה רשמית

אין

אין

למידה טיוטוריאלית ,למידה מקוונת,
מקבץ קורסים בנושא העצמה,
מנהיגות ,הוראה בלתי פורמלית

4

מלמדים

13

מצטייני תואר  B.A.ביהדות

מצטיינים בתואר  B.A.במדעי
היהדות ,ריאיון

ראש החץ של הוראת יהדות בתיכונים
בישראל ובארצות הברית

יהדות

אין

סיורים ,דיונים ,חברותות

2

מנהיגות חינוכית ויזמות

20

אין קהל יעד מיוחד

ציון התאמה 525

הכשרת מורים שהם יזמים ומנהיגים
חינוכיים

אין

יזמות

ארגונים חברתיים ,מעורבות בקהילה

4

מתמטיקה ומדעים

70

סטודנטים למתמטיקה,
פיזיקה ומדעי המחשב

ציון התאמה  ,550רף אוניברסיטאי

פיתוח מורים בעלי כישורי מחקר
בתחומי המדעים

מדעים
ומתמטיקה

אין

מודלים שונים של  PDSוסיורים בטבע

4

עתידים

15

בעלי תעודת בגרות לפני
שירות צבאי

מבחן פסיכוטכני ,מיון אישיותי ,רף
אוניברסיטאי

הכשרת מורים-קצינים-אקדמאים
בפריפריה

מדעים
ומתמטיקה

אין

סיורים ,סדנאות ,התנסות בחניכה
הדוקה יותר ,התנדבות

3

32

שם המסלול

מספר
הסטודנטים
החדשים
במחזור

קהל היעד

צדק חברתי ,סביבתי ושלום

25

אין קהל יעד מיוחד

ציון התאמה  ,525ריאיון אישי

קריירה שנייה – פורשי מערכת
הביטחון

35

פורשי צה"ל וכוחות הביטחון

תואר ראשון ,ריאיון ועדת קבלה

רביבים

19

אין קהל יעד מיוחד

רף אוניברסיטאי ,מבחני מיון,
המלצות ,ריאיון אישי

הכשרת מורים מצטיינים למקצועות
היהדות בחינוך הממלכתי העל-יסודי

תוכנית ההכשרה המיוחדת
להוראת אנגלית

100

בעלי תואר באנגלית או בעלי
תואר מארץ דוברת אנגלית

תואר ראשון ,ריאיון ,מבחן מיון ,ניסיון
תעסוקתי של חמש שנים לפחות

מענה למחסור בכוח אדם להוראת
אנגלית

אנגלית

תוכנית ההכשרה המיוחדת
להוראת מדעים ומתמטיקה

370

בעלי תואר B.A.
במתמטיקה או B.Sc.
במדעים

תואר ראשון ,ריאיון ,מבחן מיון ,ניסיון
תעסוקתי של חמש שנים לפחות

מענה למחסור בכוח אדם להוראת
מתמטיקה ומדעים

מדעים
ומתמטיקה

אין

תוכנית המצוינים הרשמית

375

אין קהל יעד מיוחד

ציון התאמה  ,625ריאיון

פיתוח מנהיגות חינוכית

אין

אין

קורסי העשרה ,סיורים ,הרצאות,
התנדבות

תוכנית חותם )מתוכננת לפעול
בתשע"א(

100

סטודנטים מצטיינים בשנת
לימודיהם האחרונה לתואר

תואר ראשון ,מיון אישיותי ,ריאיון

הפיכת ההוראה למקצוע איכותי,
יוקרתי ומבוקש

אין

אין

הכשרה תיאורטית מקוצרת וOJT-
מעשי

1.5

תוכנית חינוך ישראלי )מתוכננת
לפעול בתשע"א(

15

אקדמאים

תואר ראשון ,ריאיון

העצמת זהות חילונית הומניסטית

יהדות

יהדות חילונית
הומניסטית דמוקרטית

מודל חינוך ישראלי

2

תוכנית מואצת להכשרת
אקדמאים מצטיינים להוראה

*

אקדמאים מצטיינים

ציון תואר 90

הכשרת מורים אקדמאים

אין

אין

אין

1

תוכנית עולים להוראת אנגלית
)מתוכננת לפעול בתשע"א(

40

עולים חדשים דוברי אנגלית

אנגלית ברמת שפת אם

מענה למחסור בכוח אדם להוראת
אנגלית

אנגלית

אין

הכשרה תיאורטית מקוצרת וOJT-
מעשי

1

תנאי קבלה

מטרת התוכנית

מוקד
דיסציפלינרי

מוקד תוכני
ייחודי

פרקטיקות הכשרה ייחודיות

אורך
המסלול
בשנים

חינוך לצדק חברתי ,סביבתי ושלום

אין

פדגוגיה ביקורתית

התנסות בארגונים לשינוי חברתי,
מעורבות חברתית

4

אין

אין

התנסויות  PDSופרויקטים חינוכיים

1

יהדות

אין

לימוד קבוצתי ,סיורים

4

אין

הכשרה תיאורטית מקוצרת וOJT-
מעשי

1

הכשרה תיאורטית מקוצרת וOJT-
מעשי

1

3

קידום המורה הערכי ומעמדו כיעד לאומי

* נתוני! חסרי!
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המש' נספח  – 1טבלת ריכוז נתוני! :מיפוי מסלולי הכשרה אלטרנטיביי!
מלגת
שכר
לימוד

מלגת
קיום

המוסדות שבהם פועל

גורמי שותפות וחסות

ליווי לאחר
סטאז'

השמה

שכר ותנאי
העסקה

שנות ההתחייבות
שנדרשות

מלאה

יש

תל אביב

קרן פוזן

אין

סיוע

רגילים

3

אקדמאים מצטיינים

TC

אין

אין

בן גוריון

אין

אין

אין

רגילים

0

הוראה בהנדסה

TC

חלקית

אין

אורט בראודה

אין

אין

אין

רגילים

0

חינוך B.Ed. + TC +
דמוקרטי

אין

אין

הקיבוצים

אין

אין

אין

רגילים

0

הכשרת בני ישיבות להוראה

B.Ed. + TC

אין

אין

ליפשיץ

אין

אין

אין

רגילים

0

הכשרת מורים לחינוך היסודי
במגזר הבדואי

B.Ed. + TC

אין

אין

קיי

אין

אין

אין

רגילים

0

הכשרת מורים לתלמידי ישיבות
הסדר

B.Ed. + TC

חלקית

אין

שאנן

אין

אין

סיוע

רגילים

0

הסבת אקדמאים דוברי אנגלית

TC

אין

אין

בן גוריון

אין

אין

אין

רגילים

0

B.Ed. + TC

אין

אין

ליפשיץ

אין

אין

אין

רגילים

0

מלאה

אין

דוד ילין

אין

אין

אין

רגילים

3

TC

אין

אין

דוד ילין

אין

יש

אין

רגילים

0

B.Ed. + TC

אין

אין

ליפשיץ

ישיבת המאירי

אין

אין

רגילים

0

שם המסלול

אופקים

החממה ליזמות חינוכית

הסבת תלמידי ישיבות הסדר
להוראה
ולדורף
חופ"ן
ישיבת המאירי

תעודות בסיום
המסלול

B.A. + TC

ולדורף B.Ed. + TC +

34

מלגת
שכר
לימוד

מלגת
קיום

המוסדות שבהם פועל

גורמי שותפות וחסות

ליווי לאחר
סטאז'

השמה

שכר ותנאי
העסקה

שנות ההתחייבות
שנדרשות

כפר מחנכים

B.A. + TC / B.Ed. + TC

חלקית

אין

אורנים

עיריית נצרת ,רשויות
מקומיות נוספות

אין

אין

רגילים

0

לפני ולפנים

B.Ed. + TC

חלקית

אין

הרצוג

מקור חיים

אין

אין

רגילים

0

TC

מלאה

אין

וייצמן

אין

אין

אין

רגילים

0

אין

אין

דוד ילין

אין

אין

אין

רגילים

0

של"ח B.A. + TC +

חלקית

אין

בית ברל

משרד החינוך

אין

אין

רגילים

3

TC

חלקית

אין

דוד ילין

שם המסלול

תעודות בסיום
המסלול

מדרשת פיינברג – המחלקה
להוראת המדעים
מורים מיוחדים לתלמידים מיוחדים
מיטב החת"ב

B.Ed. + TC

משרד החינוך ,כל ישראל
חברים ,ועדת התביעות ,קרן
ספרא

אין

אין

רגילים

3

אין

אין

אורנים

אין

אין

אין

רגילים

0

M.A. + TC

מלאה

יש

תל אביב

מכון הרטמן

אין

אין

רגילים

3

B.Ed. + TC

מלאה

הקיבוצים

אין

אין

סיוע

רגילים

3

מתמטיקה ומדעים

B.A. + TC / B.Sc. + TC

מלאה

אין

אורנים וחיפה

משרד המדע

אין

אין

רגילים

0

עתידים

B.A. + TC / B.Sc. + TC

מלאה

יש

העברית ,בר אילן

צה"ל ,משרד החינוך,
עמותת ידידי עתידים

יש

יש

משופרים

6

B.Ed. + TC

מלאה

אין

הקיבוצים

שותפות אקדמיה--קהילה

אין

אין

רגילים

3

TC

מלאה

יש

בית ברל

ארגון צוות ,משרד התעשייה

יש

יש

רגילים

0

מכון כרם

מל"ח הארץ
מלמדים
מנהיגות חינוכית ויזמות

צדק חברתי ,סביבתי ושלום

B.A. + TC / B.Ed. + TC

קריירה שנייה – פורשי מערכת
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שם המסלול

מלגת
שכר
לימוד

תעודות בסיום
המסלול

מלגת
קיום

גורמי שותפות וחסות

המוסדות שבהם פועל

ליווי לאחר
סטאז'

השמה

שכר ותנאי
העסקה

שנות ההתחייבות
שנדרשות

הביטחון

רביבים

B.A. + M.A. + TC

מלאה

יש

העברית

משרד החינוך ,קרן אבי חי

אין

אין

רגילים

5

תוכנית ההכשרה המיוחדת להוראת
אנגלית

TC

מלאה

יש

בית ברל ,סמינר הקיבוצים ,חמדת הדרום

משרד החינוך ,משרד
האוצר ,שירות התעסוקה

יש

יש

משופרים

3

תוכנית ההכשרה המיוחדת להוראת
מדעים ומתמטיקה

TC

מלאה

יש

אחווה ,בר אילן ,תלפיות ,הקיבוצים ,בית ברל,
חיפה ,הטכניון

משרד החינוך ,משרד
האוצר ,שירות התעסוקה

יש

יש

משופרים

3

B.Ed. + TC

מלאה

אין

TC

דוד ילין ,הרצוג ,אמונה ,ירושלים ,סכנין ,אלקאסמי,
גורדון ,אורנים ,ערבית ,שאנן ,בית ברל ,גבעת
ושינגטון ,אורות ,בית רבקה ,לוינסקי ,הקיבוצים,
תלפיות ,קיי ,אוהלו ,אחווה ,חמדת דרום

המכללה ,משרד החינוך

אין

סיוע

רגילים

3

מלאה

אין

חיפה ,העברית ,בר אילן ,בן גוריון

משרד החינוך ,הג'וינט,
תנועת "הכל חינוך"

יש

יש

משופרים

2

חינוך ישראלי TC +

אין

אין

הקיבוצים

חינוך ישראלי

אין

סיוע

רגילים

0

תוכנית מואצת להכשרת אקדמאים
מצטיינים להוראה

TC

אין

אין

בית ברל

אין

אין

אין

רגילים

0

תוכנית עולים להוראת אנגלית
)מתוכננת לפעול בתשע"א(

TC

מלאה

יש

דוד ילין ,תלפיות

משרד החינוך ,נפש בנפש,
משרד הקליטה ,הסוכנות
היהודית

יש

תוכנית המצוינים הרשמית
תוכנית חותם )מתוכננת לפעול
בתשע"א(
תוכנית חינוך ישראלי )מתוכננת
לפעול בתשע"א(
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יש

משופרים

3

נספח  – 2מסלולי ההכשרה האלטרנטיביי! שזוהו ונבדקו במיפוי
 .1אופקי – תל אביב
 .2אקדמאי מצטייני – ב גוריו
 .3הוראה בהנדסה – אורט בראודה
 .4החממה ליזמות חינוכית – הקיבוצי!
 .5הכשרת בני ישיבות להוראה – ליפשי
 .6הכשרת מורי לחינו היסודי במגזר הבדואי – קיי
 .7הכשרת מורי לתלמידי ישיבות הסדר – שאנ
 .8הסבת אקדמאי דוברי אנגלית – ב גוריו
 .9הסבת תלמידי ישיבות הסדר להוראה – ליפשי
 .10ולדור) – דוד ילי
 .11חופ" – דוד ילי
 .12ישיבת המאירי – ליפשי
 .13כפר מחנכי – אורני!
 .14לפני ולפני – הרצוג
 .15מדרשת פיינברג ) המחלקה להוראת המדעי!( – וייצמ
 .16מורי מיוחדי לתלמידי מיוחדי – דוד ילי
 .17מיטב החת"ב – בית ברל
 .18מכו כר – דוד ילי
 .19מל"ח האר! – אורני!
 .20מלמדי – תל אביב
 .21מנהיגות חינוכית ויזמות – הקיבוצי!
 .22מתמטיקה ומדעי – אורני! וחיפה
 .23עתידי – העברית ,בר איל
 .24צדק חברתי ,סביבתי ושלו – הקיבוצי!
 .25קריירה שנייה )פורשי מערכת הביטחו( – בית ברל
 .26רביבי – העברית
 .27תוכנית ההכשרה המיוחדת להוראת אנגלית – בית ברל ,סמינר הקיבוצי! ,חמדת הדרו!
 .28תוכנית ההכשרה המיוחדת להוראת מדעי ומתמטיקה – אחווה ,בר איל ,תלפיות ,הקיבוצי!,
בית ברל ,חיפה ,הטכניו
 .29תוכנית המצויני הרשמית – דוד ילי ,הרצוג ,אמונה ,ירושלי! ,סכני ,אלקאסמי ,גורדו,
אורני! ,ערבית ,שאנ ,בית ברל ,גבעת ושינגטו ,אורות ,בית רבקה ,לוינסקי ,הקיבוצי! ,תלפיות,
קיי ,אוהלו ,אחווה ,חמדת דרו!
 .30תוכנית חות * )מתוכננת לפעול בתשע"א( – חיפה ,העברית ,בר איל ,ב גוריו
 .31תוכנית חינו ישראלי* )מתוכננת לפעול בתשע"א( – הקיבוצי!
 .32תוכנית מואצת להכשרת אקדמאי מצטייני להוראה – בית ברל
 .33תוכנית עולי להוראת אנגלית* )מתוכננת לפעול בתשע"א( – דוד ילי ,תלפיות

37

נספח  – 3תיאור ארבע תוכניות ההכשרה האלטרנטיביות
הגדולות שמוביל משרד החינו'
 .1תוכנית המצויני! הרשמית – מסלול ההכשרה האלטרנטיבי הגדול ביותר בתחו! הכשרת
ההוראה במכללות .במסלול זה לומדי! פרחי ההוראה תוכנית לימודי! מלאה בפרק זמ קצר
יותר ,שלוש שני! במקו! ארבע שני! .תנאי הקבלה למסלול זה גבוהי! מאלו של המסלול הרגיל
)ציו משולב  .(625התוכנית כוללת תכני! ייחודיי! ,סיורי! והרצאות .שכר הלימוד של
הסטודנטי! בתוכנית ממומ במלואו על יד משרד החינו' והמכללות ,וכמו כ ה! מקבלי! מלגה
של  5,000ש"ח לשנה .בתמורה מתחייבי! הסטודנטי! לפעילות התנדבותית בזמ הלימודי!
ולשלוש שנות עבודה בהוראה לאחריה! .לבוגרי! ניתנת קדימות בשיבו לעבודה .התוכנית
פועלת ב 21מכללות ולומדי! בה כ 375סטודנטי! בכל שנתו.
 .2תוכנית ההכשרה המיוחדת להוראת מתמטיקה ומדעי! – תוכנית מיוחדת המיועדת להכשרת
אקדמאי! איכותיי! להוראה )בעיקר מפוטרי הייטק( .התוכנית החלה לפעול בתשס"ט ,בשיתו-
משרד האוצר ,משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,שירות התעסוקה והמועצה להשכלה גבוהה.
קהל היעד של התוכנית הוא אקדמאי! בעלי ניסיו תעסוקתי של חמש שני! לפחות .ההכשרה
מרוכזת בשני סמסטרי! ,על פי תוכנית הלימודי! הרגילה של הכשרת אקדמאי! להוראה .תנאי
הקבלה כוללי! מבח ידע דיסציפלינרי ,מבחני התאמה להוראה ולעבודת צוות וריאיו אישי .ע!
המתקבלי! לתוכנית נחת! חוזה לימודי! והעסקה של שלוש שני! הכולל :הכרה בוותק קוד!
שרלוונטי להוראה; התחייבות להעסקה מלאה; מענק חתימה; הצבה לעבודה בהתא! לצורכי
המערכת .הלומדי! זוכי! לפטור משכר לימוד ,למענק חודשי ,לאפשרות להארכת החוזה
לשנתיי! נוספות ולהשלמת תואר שני.
למסלול שנפתח בדצמבר  2009נרשמו  370אקדמאי! ללימודי הכשרה להוראת מתמטיקה
ומדעי! בחטיבת הביניי! ובחטיבה העליונה .ההכשרה מתקיימת בשבעה מוסדות :הטכניו,
אוניברסיטת חיפה ,מכללת בית ברל ,מכללת סמינר הקיבוצי! ,מכללת תלפיות ,מכללת אחווה
ואוניברסיטת בר איל.
 .3תוכנית ההכשרה המיוחדת להוראת אנגלית – ראו פירוט על יעדי! ,מבנה ומסגרת בתוכנית
ההכשרה המיוחדת להוראת מתמטיקה ומדעי! .למסלול שנפתח במרס  2009נרשמו 100
אקדמאי! בכל המסגרות החינוכיות .תוכנית ההכשרה מתקיימת בשלוש מכללות לחינו' :בית
ברל ,סמינר הקיבוצי! וחמדת הדרו!.
 .4תוכנית "חות!" – תוכנית המשותפת לג'וינט ולמשרד החינו' שגובשה על פי המודל הבינלאומי
 .Teach for Allבתוכנית ההכשרה ,שהחלה ביולי  ,2010לומדי!  100בוגרי! מצטייני! בעלי
תואר ראשו אוניברסיטאי .תוכנית ההכשרה דומה בהיקפה לתוכנית ההכשרה לאקדמאי! ,אול!
פריסתה ייחודית :הלימודי! כוללי! סמסטר קי מרוכז )חודשיי!( בתנאי פנימייה ,ואחריו
ישובצו הסטודנטי! בבתי ספר ביישובי! ובשכונות מצוקה .לימודי ההכשרה וההתמחות יימשכו
לצד העבודה השוטפת במערכת .משתתפי התוכנית יוצבו לעבודה בקבוצות של שניי!שלושה
בכל בית ספר ,ובית הספר הקולט והרשות המקומית ישמשו שותפי! ויסייעו בקליטה.
המתקבלי! לתוכנית יזכו לפטור משכר לימוד ,להשמה בבית הספר וכ לשכר מוגדל.
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