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זכות גדולה היא לבית-המדרש למורים וגננות ע"ש א"ל לוינסקי בתל אביב שהוא מגלם את הרציפות
ההיסטורית המסמלת את התפתחותה של מערכת החינוך בארץ-ישראל ולאחריה במדינת ישראל .הורתו
של המוסד -כהורתם של מפעלים רבים אחרים בארץ -באחד המרכזים החשובים של התרבות העברית
ושל הפעולה הציונית בגולת אירופה ,באודסה ,כאשר החליט הועד האודסאי של חובבי-ציון בשנת תרע"ב
(..." )9191להקים מצבת-זיכרון ללוינסקי על-ידי יצירת מוסד תרבותי הארץ-ישראל הראוי לשמו ,אשר יצעיד במידה
הגונה קדימה את החינוך הלאומי בארץ-ישראל ,שהיה כל כך קרוב ללב המנוח .הועד החליט לספק צורך הכרחי
ולייסד בארץ-ישראל לזכרו של לוינסקי בית-חינוך למורות בבתי-ספר עממיים ובגני ילדים( ."...כרוז של הועד
האודסאי שפורסם בעיתון 'העולם'.)91.1.9191 ,
תולדותיו של המוסד מעורות מאז בתולדות היישוב בארץ וגידולו אופייני לגידולה של מערכת החינוך
כולה ותורם לגידול הזה -הקשיים בתקופת מלחמת-העולם הראשונה ,הסגירה הזמנית לרגל הגירוש מיפו
בשנת תרע"ח ( ,)9191הצמיחה שוב מבראשית אחרי הכיבוש הבריטי ,תקופת 'ועד הצירים' ,התפתחות
היישוב המאורגן ו' -זרמי' החינוך עד קום המדינה עד היותו מוסד ממלכתי להכשרת מורים ,מן הגדולים
והחשובים במדינת ישראל .בחמישים שנותיו הראשונות עבר המוסד דרך ארוכה  -מהתחלה צנועה
והססנית אל מסגרת רחבה ,מוצקה ומבוססת על תכניות לימוד חדשות ,קווי ארגון חדשים ,צורות
הכשרה עדכניות ,ומהכשרה של שנתיים להכשרה של שלוש שנים למורים בעלי רמה גבוהה .מאות מורים
ואלפי תלמידים עברו את דלתות המוסד בחמישים שנות קיומו ,עם מוריו נמנו גדולי הסופרים,
המשוררים ובעלי הוראה .2כיום מכללת לוינסקי לחינוך היא מכללה אקדמית להכשרת מורים ,המקדמת
ומובילה את העולם החינוכי בישראל מאז נוסדה ב .9191-שורשיה של המכללה ,כמוסד הראשון בישראל
להכשרת מורים שהלימודים בו התקיימו בשפה העברית ,ומעמדה המוביל כיום ,מעידים על חדשנות ,על
רמה גבוהה של הוראה ועל תשתיות אקדמיות ופדגוגיות מפותחות ,המאפשרות להיענות לצורכי מערכת
החינוך ולצורכי הלומד .השילוב בין רמה אקדמית גבוהה לבין התייחסות אנושית והומאנית לכל פרט
מאפיינים את חזון המכללה לאורך כל השנים.
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...אנו מאמינים במצוינות אקדמית ופדגוגית ,ומאפשרים התקדמות אישית של הסטודנט ,המבטאת את ביטויו הייחודי בלימודים האקדמיים ,בצרכיו
התרבותיים ובהתנסויותיו בהוראה .בחברה רב-תרבותית כשלנו ,אנו מכבדים את עולמו של הפרט ומאפשרים לו את מלוא התנאים להגיע למצוינות אישית
אשר תורמת הן למכללה והן לקהילה שאותה היא משרתת .בהיות מכללת לוינסקי מוסד אקדמי הרואה במורה מוביל תרבותי ,פיתחה המכללה פעילות
תרבותית ענפה ,הפתוחה גם בפני הציבור הרחב ,אשר תורמת לבניית השותפות והקשר בין המכללה לבין הקהילה .מכללת לוינסקי מחויבת לחינוך ממלכתי,
לערכים יהודיים וכלליים ,ערכי סובלנות וחינוך לדמוקרטיה"...
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תקציר
מחקר זה עוסק בארבעה מנהלי מכללה אחת בתל אביב -מכללת לוינסקי לחינוך -בתקופה של כארבעה
עשורים מכלל מאה שנות קיומה .המחקר מציג את תפיסותיהם החינוכיות ועשייתם של שני מנהלים מהעת
החדשה -ד"ר אברהם רוכלי ( )9112-9119וד"ר מרים מבורך )1111-1119( 3אשר הובילו את מהלכי
האקדמיזציה בסמינר שהפך ל'-מכללת לוינסקי לחינוך' ,בשלושת העשורים האחרונים בהשוואה להגותם
ועשייתם של שני מנהלים מתקופת ה' -בראשית' של המוסד ,טרם קום מדינת ישראל  -ד"ר ניסן טורוב
( )9191-9191המייסד והמנהל הראשון שלו ,וד"ר יצחק אפשטיין ,המנהל השלישי (.)9113-9111
מטרותיו העיקריות של חיבור זה הן בחינה והשוואה של ארבעה ממנהלי הסמינר/מכללת לוינסקי לחינוך
בשתי נקודות זמן משמעותיות בחיי המוסד :תהליכי המעבר לאקדמיזציה ומתן הכרה אקדמית לכלל
המסלולים הנלמדים בו ,דהיינו הענקת התואר הראשון בחינוך ( (B.Edבשנות השמונים ,והענקת התואר
השני ) (M.Ed.בתחילת שנות האלפיים ,על רקע ובהשוואה להקמת המוסד ובניית תכנית הלימודים
הראשונה שלו בין השנים .9111-9191
ברקע ההיסטורי-תיאורטי נסקרו תהליכי התפתחות הכשרת המורים בארץ והוצגו המכללות הראשונות
בארץ ומנהליהן .כמו כן נסקר סמינר/מכללת לוינסקי מאז היווסדו ועד היום ,תוך התייחסות נרחבת
לתקופות בהן עוסק המחקר ובפרט לתהליכי המעבר לאקדמיזציה .שאלות המחקר דנות בתפיסותיהם
החינוכיות של כל אחד מארבעת המנהלים ,מושאי המחקר ,ובדרכי מימוש המטרות והיעדים שהם הציבו
לעצמם .המחקר נערך כ' -חקר מקרה מרובה' היסטורי ,ונעשה בו שימוש בכלים ובגישות מתחום המחקר
ההיסטורי והאיכותני .המחקר מ שווה עשייה חינוכית משתי תקופות בהווייתו של המוסד החינוכי העוסק
בהכשרת מורים .במרכז המחקר נערכו ארבעה חקרי מקרה על ארבעת המנהלים שצוינו -כל אחד מהם על
רקע תקופתו ,ואחר נערכה השוואה בין ארבעת המנהלים .חקרי המקרה וההשוואה ביניהם ,נשענו ,בשלב
הראשון ,על ניתוח קשוב ומתודי של חומרים ראשוניים ומשניים שנאספו על המנהלים ותקופותיהם,
ובשלב השני נבחנה התמונה המחקרית שעלתה מניתוח החומרים הללו .לשם הבנת הדברים נערכו ראיונות
עם בכירים מהמוסד ונבדקו מסמכים רלוונטיים.
ממצאי המחקר ,המסוכמים בדגם מערכתי ,מתארים את ממדי עשייתם החינוכית של ארבעת המנהלים
בתקופת ניהולם את המוסד .המודל מעלה שלושה ממדים עיקריים של תהליך הניהול :התשומות שהשפיעו
על בניית החזון החינוכי וקביעת המטרות של המוסד ,אשר הובילו להפקת התוצרים החינוכיים של המוסד
– התפוקות .התשומות מתחלקות לשני משתנים :משתנים פנימיים ומשתנים חיצוניים .המשתנים
הפנימיים כוללים היבטים אישיים והיבטים ניהוליים .המשתנים החיצוניים מתייחסים לשלושה היבטים:
ההיבטים ההיסטוריים-מדיניים-פוליטיים ,ההיבטים החינוכיים וההיבטים המכללתיים .החזון החינוכי
והיעדים שהציבו לעצמם המנהלים עוסקים במימוש שלושה סוגי מטרות :מטרות בתחום הערכי-
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אידיאולוגי ,מטרות בתחום החינוכי-פדגוגי ומטרות בתחום התקשורתי .מימוש המטרות הניב שלושה סוגי
תוצרים חינוכיים :בניית תכנית לימודים ראשונית למוסד והקניית השיטה 'עברית בעברית' ,בתקופת ה-
'בראשית' בעת כהונתם של ד"ר טורוב וד"ר אפשטיין ,ומתן אישור להענקת התואר 'בוגר בחינוך' ולהענקת
התואר 'מוסמך בחינוך' בשנות השמונים ושנות האלפיים ,בתקופות כהונותיהם של ד"ר רוכלי וד"ר מבורך,
בהתאמה .פירוט הדגם המערכתי ידון בפרק  -1הדיון המשווה בין שני מנהלי ה' -בראשית' לבין שני מנהלי
'העת החדשה'.
תרומתו הפוטנציאלית של המחקר היא בתחום ההיסטורי-חינוכי .המחקר מרחיב ומאיר את הידע הקיים
במספר נושאים -הכשרת המורים בישראל ,מנהלי מכללות להכשרה להוראה ותהליכי האקדמיזציה של
מערכת ההכשרה להוראה .המחקר מציע הסתכלות קרובה,שלא נעשתה עד כה ,על ארבעה מנהלים שעבדו
באותו מוסד להכשרת מורים .לכל אחד מהם סיפור חיים שונה ודרך הובלתו את המוסד צמחה מתוך
הקשר היסטורי-חברתי-חינוכי אחר .התבוננות לעומק בדרכם של ארבעת המנהלים יכולה להוסיף נדבך
לידע הקיים על ראשי מכללות להכשרת מורים ,על תפקידיהם בזיקה למאפייני התקופות בהם הם פועלים.
סיפוריהם האישיים-מקצועיים של ארבעת המנהלים עשויים לתרום להבנתנו את דרכי הניהול של
העוסקים במנהל חינוכי ,בתקופת התהוות החינוך העברי-לאומי בארץ-ישראל ,ובתקופה העכשווית בעת
התרחשות תהליכי האקדמיזציה במוסדות להכשרת המורים בישראל.
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 .2מבוא
מטרתו העיקרית של מחקר היסטורי-חינוכי זה הוא בחינה והשוואה של ארבעה ממנהלי הסמינר/מכללת
לוינסקי לחינוך בשתי נקודות זמן משמעותיות של המוסד :תהליכי המעבר לאקדמיזציה ומתן הכרה
אקדמית לכלל המסלולים הנלמדים בו ,דהיינו הענקת התואר הראשון בחינוך ( (B.Edבשנות השמונים,
והענקת התואר השני ) (M.Ed.בתחילת שנות האלפיים על רקע ובהשוואה להקמת המוסד ובניית תכנית
הלימודים הראשונה שלו בין השנים .9111-9191
ברקע ההיסטורי מוצגים הגותם ועשייתם של שני מנהלים מתקופת הראשית של הסמינר ,טרם קום
המדינה  -ד"ר ניסן טורוב ,המייסד והמנהל הראשון שלו ,וד"ר יצחק אפשטיין ,המנהל השלישי של
הסמינר .המנהל השני של המוסד -מרדכי אזרחי-קרישבסקי 4שימש כמנהל הזמני של המוסד במשך שנה
אחת בלבד .המוסד נסגר בפקודת השלטון התורכי בשנת  9191למשך שנתיים ,וד"ר טורוב ,המורים
והתלמידים התפזרו לכל עבר .בשנת  9191עם כיבוש יפו על ידי השלטון הבריטי נעשו ההכנות לחידוש
פעילותו של המוסד תחת הנהלה זמנית שבראשה עמד מרדכי אזרחי-קרישבסקי .בשנת  9111הוזמן ד"ר
אפשטיין מצפת ,בהמלצתו של ד"ר טורוב ,לבוא ולנהל את המוסד .במוקד העבודה עומדים תפיסותיהם
החינוכיות ועשייתם של שני מנהלים בני תקופתנו -ד"ר אברהם רוכלי וד"ר מרים מבורך אשר הובילו את
מהלכי האקדמיזציה בסמינר שהפך ל'-מכללת לוינסקי לחינוך' ,בשלושת העשורים האחרונים.
המחקר תוחם בקווים כלליים  39שנים ממאה שנות קיומו של המוסד .הוא עוסק בחמש שנותיו
הראשונות ,דהיינו בין השנים  9191-9191שהיו שנות ניהולו של ד"ר טורוב ,ובשלוש השנים שבין 9113-
 9111שנות ניהולו של ד"ר אפשטיין את המוסד .עיקר המחקר הוא בבחינת  98השנים שבין 9112-9119
שנות ניהולו של ד"ר רוכלי את המכללה ,ושמונה השנים שבין  1111-1119שנות ניהולה של ד"ר מבורך את
המוסד.
נבחרו ארבעת המנהלים אשר הובילו את המוסד בתקופות בהן נבנתה או חודשה זהותו החינוכית -בראשית
הדרך ובעת הפיכתו למכללה אקדמית .שני המנהיגים הראשונים ,ד"ר טורוב וד"ר אפשטיין ,פיתחו תכניות
לימודים חדשות ,ויצרו מוסד חינוכי שהיה הסמינר הראשון בארץ שדובר עברית ומחנך מורים לבנות את
הילד הישראלי החדש בארץ ישראל .שני המנהלים האחרונים ,ד"ר רוכלי וד"ר מבורך ,הובילו את תהליכי
האקדמיזציה במכללה ואפשרו את מתן התואר הראשון והתואר השני .המחקר יעסוק בעשייתם המרכזית
של ארבעת המנהלים :שני הראשונים – בהנחלת העברית וערכי הציונות וההתיישבות; ושני האחרונים –
בחתירה לאקדמיזציה של מערכת ההכשרה להוראה.
תרומתו הפוטנציאלית של המחקר וייחודו
שתי התרומות התיאורטיות-עיוניות ,דהיינו ההיסטורית-ביוגראפית והניתוח המשווה של ארבעת
המנהלים יאפשרו לנו להבין את מושג "המנהיגות החינוכית" בימינו .אם בראשית דרכו של המוסד נמדדה
המנהיגות החינוכית בהיבט הציוני שלה -הוראת כלל המקצועות בעברית והפיכת השפה העברית לשפה
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אזרחי-קרישבסקי מרדכי ( )9189-9121יליד רוסיה ,היה מורה ללשון בביה"ס לבנות בנוה-צדק וחבר ב' -ועד הלשון העברית' .ב-
 9111הוא מונה למנהל בית-הספר התיכון לבנות ביפו ובשנת  9111הוא העביר את הניהול לד"ר טורוב.
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משותפת למיזוג הגלויות בישוב ובמדינה ,כיום נאמדת ומוערכת המנהיגות החינוכית לאור תהליכי
האקדמיזציה שמובילים המנהלים של המוסד ,שאינם צריכים להתמודד יותר עם בעיות לאומיות-ציוניות
וערכיות או בהפיכת השפה העברית לשפת ההוראה ונאלצים להתמודד עם רפורמות חינוכיות ברמה
הארצית ולהתאימם לתכניות הלימודים של המוסד.
תרומתו הפוטנציאלית של המחקר היא בתחום ההיסטורי-חינוכי .שלוש התרומות העיוניות והמחקריות
העיקריות הן בתחום הכשרת המורים:
א .ראשי מכללות להכשרת מורים  -המחקר יציג את החזון שלהם ,פועלם ותרומתם החינוכית בזיקה
למאפייני התקופות בהם הם פעלו .המחקר יציע הסתכלות קרובה ,שלא נעשתה עד כה ,על ארבעה מנהלים
שעבדו באותו מוסד להכשרת מורים .לכל אחד מהם סיפור חיים שונה ודרך הובלתו את הסמינר/מכללה
צמחה מתוך הקשר היסטורי-חברתי-חינוכי אחר .סיפוריהם האישיים-מקצועיים של ארבעת המנהלים
עשויים לתרום להבנתנו את דרכי הניהול במנהל חינוכי ,בתקופת התהוות החינוך העברי-לאומי בארץ-
ישראל ,ובתקופה העכשווית בעת התרחשות תהליכי האקדמיזציה במוסדות להכשרת המורים בישראל.
ב .סמינר (מכללת) לוינסקי -הסמינר העברי הראשון (שהיה למכללה) -התמקדות על  31שנה של עשייה
מתוך מאה שנות קיומו של המוסד להכשרת מורים וגננות.
ג .תהליכי האקדמיזציה של מערכת ההכשרה להוראה.
תרומות אלה תתרכזנה בהכשרת המורים בישראל ,אך ניתן ללמוד מהן גם לגבי הכשרת המורים בעולם.
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 .1סקירה היסטורית ורקע תיאורטי
בפרק זה שני חלקים :החלק הראשון יציג את תהליכי התפתחותה של הכשרת המורים בישראל בין השנים
 ,1111-9111והחלק השני יציג את סיפורן של המכללות הראשונות להכשרת מורים בישראל ואת מנהליהן
החלוצים והקשיים שעמדו בדרכם.

 .1.2התפתחותה ההיסטורית של הכשרת המורים בישראל בין השנים 1003-2301
תהליכי התפתחותה של הכשרת המורים בישראל יחולקו לשש תקופות כלליות:
התקופה הראשונה תתמקד בשינויים והקשיים שאפיינו את ראשיתה של הכשרת המורים בין השנים
 .9191-9111תוצג גם תקופת טרום הניהול ושנות הניהול של ד"ר ניסן טורוב בין השנים .9191-9111
התקופה השנייה תתמקד בין השנים  ,9111-9111טרם קום המדינה .תוצג גם תקופת הניהול של ד"ר
יצחק אפשטיין בין השנים .9113-9111
התקופה השלישית תתמקד בין השנים  -9121-9111שני העשורים הראשונים למדינת ישראל -בסימן
הגידול והממלכתיות .לא יפורטו פעולות המנהלים שכיהנו במוסד בשנים אלה.
התקופה הרביעית תתמקד בין השנים  -9111-9121שנות התבססות האקדמיזציה לקראת שלב המכללות.
לא יפורטו פעולות המנהלים שכיהנו במוסד בשנים אלה.
התקופה החמישית תתמקד בתהליכי האקדמיזציה ,השינויים והקשיים שאפיינו את שנות השמונים
והתשעים של המאה-העשרים ,ותוצג תקופת הניהול של ד"ר אברהם רוכלי בין השנים .9112-9119
התקופה השישית תתרכז בשינויים ותהליכי הרחבת הפעילות המחקרית במכללות להוראה ,ואת הקשיים
שאפיינו את שנות האלפיים של המאה העשרים-ואחת .תוצג גם תקופת הניהול של ד"ר מרים מבורך בין
השנים .1111-1119
בפרק  9אחזור ואציג את תקופות הניהול של כל אחד מהמנהלים הללו בהרחבה יתרה ,תוך התמקדות
בדרכי התמודדותו עם הקשיים שאפיינו את המוסד בשנים בהן הוא/היא כיהן/נה כראש המוסד.

 .1.2.2התקופה הראשונה -ראשיתה של הכשרת המורים -בתי-המדרש הראשונים בין
2329-2301
בחלק זה אציג את הצורך שנוצר בארץ בהקמת מוסד להכשרת מורים בעקבות הכשרת המורים באירופה.
בנוסף ,אבחן את ראשיתה של הכשרת המורים בארץ ,ואת הקמתם של שני בתי-המדרש הראשונים -בית-
המדרש למורים בירושלים מיסודה של חברת 'עזרה' שנהיה ל' -בית-המדרש למורים העברי בירושלים' ,ו-
'בית-המדרש למורות ע"ש א"ל לוינסקי' בנוה-צדק על גבול יפו ,ואציג את מבנה הסמינרים ותכנית
הלימודים הכללית שהייתה נהוגה בסמינרים בתחילת דרכם.
בחינוך היהודי נתפס המורה כבעל תפקיד חשוב ביותר ,היה לו תפקיד חשוב בהחייאת הלשון העברית
ובהתפתחות מערכת חינוך לאומית .לפיכך ,בתרבות שההוראה היא כה מושרשת בה ,אך טבעי הוא
שתתפתח מערכת של הכשרת מורים ,אשר תטפח הגשמת ערכים באמצעות טיפוח דמות רצויה של מורה.
הכשרת המורים כפעולה מאורגנת ומכוונת היא פעולה חדשה יחסית בתחום החינוך בעולם .ראשיתה
במחצית השנייה של המאה הי"ח בגרמניה ,בשוויצריה ובצרפת .בארץ התחילה הכשרת המורים כפעולה
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מאורגנת ומכוונת שנים רבות לפני קום המדינה וקיבלה תנופה גדולה לאחריה ,בעקבות גלי ההגירה
הגדולים (רחימי.)9118 ,
פרי (תשט"ז) מציין כי בימי ראשיתו של החינוך העברי פנו אישים שונים ,ביניהם אחד-העם ודוד ילין ,אל
אגודת חובבי-ציון ברוסיה בדרישה להקים בארץ בית-מדרש עברי למורים .הם באו בדרישה להקים מוסד
להכשרת מורות לעתיד ,מוסד שיצעיד קדימה את החינוך שכן..." -שאלת החינוך העברי היא ביסודה ובעיקרה
שאלת המורים ,וכי כל זמן שלא יחונכו המורים עצמם בהסכם לתעודתם הגדולה ,יישאר החינוך רק דיבור יפה ותו

לא( "...אחד העם 9113 ,אצל שריון ,תשל"ג) .לדעת אחד-העם ,היה צורך חשוב לחנוך מורים עבריים
משכילים שייצאו ויישאו איתם את דגל היהדות לכל קצוות הארץ .דבריו חדרו עמוק לליבותיהם של
המורים ולא ירדו מהפרק לא בוועד חובבי-ציון באודסה ולא בחוגי המורים הלאומיים בארץ .עם זאת,
מפאת חוסר אמצעים כספים לא הוצא הרעיון אל הפועל במשך שנים ארוכות .חיסרון בית-מדרש להכנת
מורים ומורות לבית-הספר העברי החדש היה מורגש מאד ביישוב היהודי כבר בתחילת דרכו .ברור היה
לכל אנשי החינוך כי בית-הספר העברי בארץ וגם 'החינוך העברי' בגולה לא ימצאו את תיקונם כל עוד לא
יהיו בתי-אולפנה מיוחדים ,שיכשירו מורים מוכשרים לתפקיד הגדול .גם אספת היסוד של אגודת המורים
בארץ-ישראל ,שנתכנסה בזיכרון-יעקב ב ,9113-הביעה את דעתה כי ..." -נחיצות בית-ספר למורים בא"י הוא
נעלה על כל ספק( "...עזריהו.)11 ,9111 ,
את ראשיתה של הכשרת-מורים בארץ-ישראל יש לראות בבית-המדרש למורים ,שנוסד בירושלים בשנת
( 9111תרס"ד) ,מיסודה של חברת 'עזרה' החברה הפילנתרופית הלא-ציונית מגרמניה .החברה פעלה מתוך
זיקה לנושא החינוך ומתוך אינטרסים מקומיים ולא מתוך אידיאולוגיה ציונית .חובבי-ציון ,שבירכו על
היוזמה ,ראו עצמם פטורים או מנועים מלהקים סמינר עברי קרוב לעשר שנים שבמהלכם נוצרו התנאים
הדרושים להקמת בית-המדרש למורות בנוה-צדק שביפו (שריון ,תשל"ג) .בית-מדרש זה ,כמוסדות 'עזרה'
האחרים ,התחיל בתכנית דו-לשונית :לימודים עבריים בעברית ולימודים כלליים בגרמנית .ללימוד
העברית הוקדשו רק שמונה שעות שבועיות במשך כל חמש שנות הלימוד .מורי בית-המדרש ובראשם ד"ר
דוד ילין ,כסגן המנהל של המוסד ,היו הרוח החיה במלחמה להשלטתה של השפה העברית בכל מוסדות
'עזרה' .בהמשך ,חלק מאותה קבוצת מורים הפכו את המוסד ל'-בית-המדרש למורים העברי ע"ש דוד ילין'
בשנת ( 9191תרע"ד) בירושלים .שנה קודם לכן ,בשנת ( 9191תרע"ג) הוקם ביפו 'בית-המדרש למורות' ע"ש
א"ל לוינסקי מיסודם של חובבי-ציון באודסה ובעזרתו של מרכז המורים .משנת תר"ף התחיל המוסד
להכשיר גם גננות ,והחל משנת תש"ה התקבלו בו גם תלמידים-בנים .בשנת  ,9111הוקם סמינר 'מזרחי'
לבנות דתיות בירושלים (נרדי ,תשט"ז).
שגריר ( )1111מוסיפה כי תכנית הלימודים בסמינרים הללו הייתה קבועה ,ללא אפשרות לבחור תחומי
התמחות .המוסדות הללו היו המסד והבסיס של מערכת הכשרת המורים בישראל ,תחילה להכשרת מורים
לבתי-הספר היסודיים ואחר כך גם להכשרת גננות .רפופורט (תשנ"ב) מציינת כי בתקופה הראשונה ,תהליך
הלמידה בבית-המדרש היה כזה המקובל באירופה לפיו אין המורה לבית-הספר היסודי זקוק להשכלה על-
תיכונית ,מתוך חשש לאפיקורסיות-פוליטית ועצמאות-רעיונית .התלמידות למדו שלוש שנות לימוד בבית-
הספר לבנות ,שהיה בית-ספר תיכוני בעיקרו ,ואחר כך עברו לשנה רביעית נוספת בבית-המדרש למורות
אשר העניק להן הכשרה פדגוגית ואישור לעבוד כמורות.
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יפה ( )9111מוסיף כי הסמינרים הראשונים היו מבוססים רק על 'בית-הספר העממי' בין שמונה שנות-
הלימוד וההכשרה בהם נמשכה בין שלוש (בבתי-המדרש לגננות) לארבע שנים (בסמינרים למורות) .כלומר,
בוגריהם שהוסמכו להיות 'מורים עממיים' או גננות ,לא עלו במשך השכלתם על בוגרי 'גימנסיה',
ובתחומים מסוימים אף נפלו מהם .כל סמינר פעל על-פי ההשקפה והאידיאולוגיה של ה'-זרם' שאליו
השתייך מבין שלושת הזרמים שנוסדו בשנות ה 11-בראשית המנדט' :הזרם הכללי'' ,זרם המזרחי' ו' -זרם
העובדים' .שלושת הזרמים פיקחו ,תחזקו וכיוונו את הסמינר שהיה שייך לו.
לדעת אייזן ( )9111בתחילת הדרך הייתה נהוגה השיטה 'מהמעשה אל המעשה' בהכשרת מורים ,דהיינו
המודל של השוליה שליד האומן והכיוון היה 'ממני תראו וכך תעשו' .המורים שימשו דוגמא ומודל לחיקוי.
לאחר מכן ,חדרה להכשרת עובדי ההוראה הגישה של הוראת תיאוריות חינוך ולמידה בתקווה
שהמתכשרים יפנימו את התיאוריות שלמדו ,יפיקו מהם דרכי פעולה כדי ליישמן בעבודתם .מחמת אי-
הנחת גם מן המודל של 'מן התיאוריה אל המעשה' ,עלה האתגר להגדיר מחדש את הקשר שבין המעשה
לתיאוריה ,ובין התיאוריה למעשה.
דרור (9119ב) כמו יפה ( )9111מציין כי כל זרם וסקטור חינוכי פיקח על הסמינרים שלו ,מינה את מוריו
וקבע את מערכת השעות .במעשים אלה רצה כל זרם להשפיע מבחינה אידיאולוגית על תוכני הלימוד ועל
שיטות הלימוד וההוראה ,ולהכשיר מורים ברוח אמונותיו ודעותיו .תכניות הלימודים בסמינרים
החילו ניים כללו תכנים ליברליים הקשורים להשכלה כללית רחבה תוך הדגשת ההכשרה הפדגוגית
המעשית .דרור גם מרחיב לגבי המאפיינים המשותפים של תהליכי ההוראה בסמינרים ,שיוזכרו להלן.
המאפיינים להלן מבליטים עוד יותר את הרמה האקדמית הנמוכה יחסית ואת הדגש על ההומניזציה
בתהליך ההכשרה הסמינרי.


שיטות ההוראה היו פרונטאליות ,ולא אישיות או מחקריות כנהוג בלימוד אוניברסיטאי.



נקבעו כללי התנהגות נוקשים ונשמר מרחק מכוון בין התלמידים למורים.

 בחינות הכניסה היו בכתב והודגשו בהן הרכיבים העבריים .הוקדש זמן רב להערכה נפרדת של כל
תלמיד ,ברוח ההומניזציה הסמינרית.


תכנית הלימודים הייתה ברובה אחידה והייתה הפרדה בין מסלולי הגן למסלולי ההוראה לבית-
הספר ,אך נשמרה אחידות בין המורים הכלליים למורי המלאכה ,ובין המורים שהכשירו עצמם
להוראה בכפר או בעיר ,בארץ או בתפוצות הגולה.



בין הרכיבים העיוניים והמעשיים בתכנית ההכשרה הפדגוגית הושם דגש על ההכשרה הפדגוגית עד כדי
 11%מתכנית הלימודים בסמינר לוינסקי .בשני הסמינרים האחרים היה קשה למצוא כיתות וכספים
להתנסות מעשית.



התכנים הליברליים של ההשכלה הכללית הרחבה נכללו בתכנית הלימודים של הכשרת מורים תיכונית
מעט יותר מאשר בדגמים העל-תיכוניים של הסמינרים הגרמניים -בעיקר במקצועות הריאליים
ובהיסטוריה ,וכך למעשה ננקט הקו התיכוני המרכז-אירופאי בניגוד לקו העל-תיכוני שכבר היה אז
קיים בארה"ב ובבריטניה.
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אורבך ( )9112מסכם ואומר כי הסמינרים הראשונים שהיו קיימים עד תום מלחמת העולם הראשונה אכן
חיקו במכוון את הדגמים האירופאים ובעיקר הגרמניים של הכשרת המורים ,ועל כן דבקו בדגם הסמינרי.
ההשפעות הגיעו באמצעות עיתונות לועזית אירופית ובמיוחד ממורי הסמינרים עצמם שלמדו והשתלמו
באירופה .בתכניות הלימודים של שלושת הסמינרים הראשונים היו מספר מאפיינים משותפים ,כדוגמא
ניתן לקחת את משקלם של מקצועות הפסיכולוגיה והפדגוגיה שהיה מועט יחסית ,בשל הדגש התיאורטי
שמנהליהם העניקו לתולדות החינוך והפילוסופיה .בכך דמו מאד הסמינרים אלו לאלו ,למעט הסמינרים
החדשים יותר של 'המזרחי' שבהם הובלטו לימודי הקודש ,ו'-סמינר הקיבוצים' ,שבלט בחדשנותו ובתכנית
הלימודים שלו שהובאה מארה"ב והתבססה על השפעותיו של דיואי.
תקופת הניהול של ד"ר ניסן טורוב ,המנהל הראשון ,מתחלקת לשתי תקופות:
תקופה א' -טרום הניהול -9191-9111 :תרס"ז -תרע"ג :עלייה לארץ ובניית בית-הספר לבנות ובית-המדרש
לבנות ע"ש לוינסקי בסמוך לו בנווה-צדק שביפו.
תקופה ב'  9191-9191-תרע"ג-תרע"ז :ניהול בית המדרש עד להתפטרותו עקב מחלה ועייפות.
קשיים ובעיות עיקריות בתקופת הניהול של ד"ר טורוב את בית-המדרש( :עמנואלי ,תשכ"ג; אבידן,
)1009
 .2תכנון ובניית תכנים הלימודים הראשונה הכללית לבית-המדרש.
 .1מחסור גדול בצוות הוראה מיומן ומנוסה.
 .9מאבק להעלאת המשכורות הנמוכות של מורי הסמינר בהשוואה למורים שעבדו בגימנסיה 'הרצליה'.
 .1מחסור בריהוט בסיסי ,חומרי לימוד ,ציוד מדעי ואיסוף כספי תרומות לבניית ספריה.
 .8קושי ללמד את כל המקצועות בעברית.
 .6חוסר כל ניסיון באיזון מתאים בין השכלה כללית ,השכלה יהודית והשכלה מקצועית-פדגוגית.
 .7מצב כספי קשה של המוסד עקב מלחמת העולם הראשונה וסיום תקופת השלטון התורכי על ארץ-ישראל
שהיה מלווה בגזרות קשות על היישוב היהודי ומוסדותיו.
 .9סגירת המוסד לחמישה חודשים ב 9198-עקב הגירוש מיפו ,ופתיחתו מחדש עם מספר קטן מאד של
תלמידות.
 .3סגירת המוסד בפעם השנייה לשנתיים תמימות מאפריל  9191ועד לשנת  9191כאשר ארץ-ישראל עברה
לידיו של שלטון המנדט הבריטי ואז נפתח המוסד מחדש.
נקודות ציון משמעותיות של בית-המדרש בתקופה זו( :עמנואלי ,תשכ"ג; אבידן)1009 ,
 .2קביעת תכנית לימודים לארבע שנים ששילבה בין הישן (מערכת לימודים גימניסאלית מאירופה) לחדש
(תוספת של מערכת לימודים עבריים).
 .1הגדלת הבניין של הסמינר שכן כל החדרים היו כבר תפוסים וחדר המורים שימש כחדר מכשירים' .הועד
האודסאי' העניק תקציב נוסף להחזקת המוסד והתעניין גם בקביעת תכנית הלימודים ,בהזמנת מורים
ובפיקוח כללי על ענייני המוסד .מנחם אוסישקין ,ראש הועד ,דרש פרוטוקולים מפורטים מכל ישיבות
המורים ,ורשם הערות לצדם בכל שאלה ובכל מקרה שלא הבין.
 .9עד המלחמה -גידול במספר התלמידות מ 98-ל .31-בנוסף ,התאפשרה פתיחת כיתה שלישית והוספת
מורים חדשים.
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 98 .1מורות ראשונות סיימו את לימודיהן במוסד ,לאחר ארבע שנים קשות וגדושות סבל ,והורשו להוראה.
 .8לאחר ארבע שנות עבודה חינוכית נראה כי הונחו היסודות לתכנית לימודים קבועה למספר שנות לימוד
ונרכש ניסיון רב-ערך בטיפול בעניינים כספיים ,ארגוניים וציבוריים.

 1.2.1התקופה השנייה -השנים שבין  2319-2310טרם קום המדינה
דרור (9119ב) מתאר כי בין השנים  9111-9111גדל מאד מספר הסמינרים בארץ ומחלקת החינוך של הועד
הלאומי שלטה בתכניות הלימודים והציוד ,בקביעת ספרי הלימוד ופרטי המקצועות הנלמדים ,בקבלת
התלמידים והמורים ובנורמות ההתנהגות האישיות והמוסדיות .בתקופת המנדט הבריטי החלו השפעות
אוניברסיטאיות אמריקאיות ובריטיות לחדור למקצועות החינוכיים השונים ,לתכנית הלימודים על
רכיביה השונים ,ולספרי הלימוד .בין השינויים הבולטים ניתן לציין את העובדה שתקופת הלימוד הוארכה
ברוב הסמינרים לשש שנים לאחר ביה"ס היסודי ,גיל הקבלה הועלה מ 98-91-ל ,91-91 -ונמשכו ניסיונות
ההפרדה של לימודי התיכון הרגילים מהלימודים הסמינריים המקצועיים .בין גורמי המשיכה לסמינרים
היה הסטאטוס החברתי-הגבוה יחסית של המורים ,שהחל להתפתח בתקופות העלייה השנייה עד אמצע
שנות העשרים שבהם 'המורה העברי' היה בעל תפקיד חלוצי נכבד ,זכה להערכה והיה מבוסס יחסית
מבחינה כלכלית .בשנים שלאחר מכן ירד מעט הסטאטוס של המקצוע ופחות מורים-גברים פנו אליו .בשנת
 9113הורגש מחסור רב במורים ולא הורגש צורך דחוף בהעלאת הסטאטוס של המורה על-ידי הפיכת
הסמינרים המכשירים להוראה לעל-תיכוניים ,שכן הסמינרים נחשבו מכובדים דיים כמסגרות המאפשרות
ניידות חברתית ,אם לצרכי מקצוע ההוראה ואם לצורך רכישת השכלה תיכונית כשלב לקראת
האוניברסיטה .לקראת סוף התקופה הוסיפו לאפיין את הסמינרים הלימודים הפרונטאליים הגדושים
ונעדרי העבודה העצמית .נראה כי מגמת ההומניזציה הסמינרית הייתה מלווה באקדמיזציה איטית שכן
האחידות הכמעט מלאה במערכת הסמינרית בלמה את תהליך האקדמיזציה .ההכשרה הפדגוגית השתפרה
בצורה ניכרת כשהוקמו בתי-ספר לדוגמא ליד מרבית הסמינרים .בחירת המועמדים להוראה הוסיפה
להיות על בסיס ידע ,שהלך וגדל בכמותו עם התגברות דרישות הכניסה לסמינרים .ברוב המאפיינים הלא-
אקדמיים לא השתנה דבר בסמינרים הארצישראליים בשנות המנדט הבריטי ,אף שחל בהם תהליך איטי
של אקדמיזציה.
תקופת הניהול של ד"ר אפשטיין ,המנהל השלישי:2319-2310 -
נקודות ציון חשובות של בית-המדרש בתקופה זו( :עמנואלי ,תשכ"ג)
 .2בית הספר לגננות בירושלים של 'עזרה' נסגר והתלמידות צורפו לסמינר שהפך ל' -בית-המדרש למורים
העברי'.
 .1לאחר כיבוש הארץ על-ידי האנגלים נקבעו שתי מגמות :אחת לגננות ואחת למורות.
.9שם המוסד שונה ונקרא מעתה' -בית מדרש למורות וגננות ע"ש לוינסקי'.
 .1בשנת  9111המחזור הראשון לגננות סיים את לימודיו ,ובשנת  9119המחזור הראשון למורות סיים את
לימודיו.
 .8בשנת  9113הוחלט להוסיף שנת לימודים נוספת וכעת למדו שלוש שנים בתיכון ושנתיים בסמינר (רוכלי,
תשמ"ג .)9
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קשיים ובעיות עיקריות בתקופת הניהול של ד"ר אפשטיין את המוסד (עמנואלי ,תשכ"ג; אבידן;1009 ,
רפופורט ,תשנ"ב)
 .2לאחר התפטרותו של ד"ר טורוב ,ולאחר הגירוש מיפו היה צריך להתחיל לארגן כמעט הכול מחדש שכן
הציוד אבד ברובו ונפוצו כל תלמידי הסמינר בארץ.
 .1מקורותיו הכספיים של המוסד התדלדלו למדיי בשל העברת בעלות הסמינר לידי מחלקת החינוך של
ההנהלה הציונית אשר צמצמה את השתתפותה בתקציב הסמינר ,לאור קשיי התקופה והעדפת קדימות
טיפול בנושאים אחרים ,בשל גירעונות וקיצוצים ומחסור בתקציב עבור מוסדות חינוך מכספי הישוב
העברי .כתוצאה מהמצב הקשה לא שולמו המשכורות למורים בזמנן.
 .9רוב מורי המוסד התחלפו ומהמורים הוותיקים נשארו רק מעטים.
 .1לד"ר אפשטיין לא חיכתה התחלה קלה .הוא לא צפה כי השינויים הללו ידרשו ממנו התערבות ברמה
ניהולית-אדמיניסטרטיבית כה גדולה.
 .8התמודדות עם התדמית של 'תיכון מקצועי' ועם החד-מיניות של ציבור תלמידותיו לעומת הגימנסיה
העברית הראשונה ''הרצליה'' שהיוותה מוסד מתחרה.
 .6חסרון קיומה של אוניברסיטה באזור הקשה על יצירת מוביליות של מורים ושל תלמידים ,ויצירת אתגר
מפרה ומעורר.
* בשנת  9131עבר הסמינר למשכנו החדש ברח' בן יהודה בתל אביב למרות שנותר עדיין תחת הנהלה אחת
עם בית-הספר התיכון.
* בשנת  9118נפתח הסמינר גם לבנים.

 1.2.9התקופה השלישית -בין השנים  -2360-2319בסימן הגידול והממלכתיות
דרור (9119ב) מציין כי בעשור הראשון לקום המדינה בלט הדגש האקדמי במובנו המזערי ,דהיינו
המינימום ההכרחי של הידע שבו יש להצטייד לפני היציאה ל'-שדה' .עם בוא העלייה הגדולה ,לאחר הקמת
המדינה ,שהגדילה את הצורך במורים ,והתגברות תופעת הנשירה של מורים שלא עמדו בקשיי ההוראה
של האוכלוסיות החדשות נוצר צורך בתשובות בהולות ,ולכן הונהגה הדגשה של מינימום של ידע והעדפת
כמות על פני האיכות :מורים לא מוסמכים רבים לימדו בפועל ונפתחו קורסים להסמכת מורים לא
מוסמכים באמצעות 'בחינות מילואים' .מקורסים אלה התפתחו 'מדרשות למורי כפר' שהפנו נערים
מכפרים וממושבי עולים להוראה ,הקורסים והמדרשות העניקו השלמה של השכלה תיכונית ויסודות של
השכלה פדגוגית ופסיכולוגיה .בהמשך ,נפתחו סמינרי ערב לחיילים שהכשירו עצמם להוראה ,ונעשו
ניסיונות להגדיל את מספר הפונים להוראה באמצעות מכינות פדגוגיות ומגמות פדגוגיות בבתי-הספר
התיכוניים .לצד התשובות הבהולות הללו שרובן פעלו כל עוד היה בהן צורך ונעלמו לאחר מכן ,נעשו
ניסיונות לשפר את מגמת האקדמיזציה ולהעלות את רמתה :גובשו תכניות הלימודים של הסמינרים ,תנאי
הקבלה הוחמרו והונהגה דיפרנציאציה בין המסלולים השונים בהכשרת המורים .נעשו ניסיונות אחדים
לשיתוף בין האוניברסיטאות לסמינרים שלרוב לא עלו יפה ,עקב חילוקי דעות לגבי עדיפות הרכיב האקדמי
על זה ההומניסטי-פדגוגי.
שגריר ( ,)1111מציינת כי בעשור הראשון של מדינת ישראל דן משרד החינוך בסימפוזיון שערך (אייר תש"ב,
 )9181בהכשרת מורים לבתי-ספר יסודיים ובתכניות להגדלת מספר המורים ולהשבחת איכותם .שם גם
נקבעו במידה רבה כיווניה ודרכיה של הכשרת עובדי ההוראה בישראל בעשור זה .בשיתוף פעולה עם
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הסתדרות המורים הוקמה מערכת השתלמויות שאפשרה למורים בלתי-מוסמכים להשלים את השכלתם
התיכונית וללמוד לקראת הסמכה להוראה .מערכת זו תרמה להסמכת אלפי עובדי הוראה חדשים
לתפקידם .בשנת  9182הוקמו מכינות פדגוגיות ליד בתי-המדרש למורים בכדי למשוך צעירים לעסוק
בהוראה.
לטענת יפה (תשל"ג) ,לקראת סוף העשור הראשון סיים משרד החינוך לגבש עקרונות חדשים לבתי-המדרש
למורים וביניהם נעשתה הבחנה בין התכניות להכשרת מורה כולל לבין התכניות להכשרת מורה מומחה
המלמד מקצוע מסוים ,הודגש הקשר בין התיאוריה הפדגוגית לבין ההתנסות המעשית בבית-הספר
והועלתה ההוראה במוסדות ההכשרה לרמה גבוהה ,כראוי במוסד על-תיכוני.

 1.2.1התקופה הרביעית -בין השנים  -2390-2360התחלת תהליך האקדמיזציה של
המכללות להוראה
במהלך העשור של שנות השישים התייצבה מערכת ההכשרה בעקבות סיום גל העלייה והתבססה
האקדמיזציה :הנורמה של ההשכלה הגבוהה חדרה להכשרת המורים ,ועקב כך נעלם הצורך בתחליפים
והמדרשות למורי כפר והמכינות הפדגוגיות נסגרו .מערכת המוסדות המקצועיים להכשרת מורים
התבססה ,מוסדות אלה קיבלו רק בוגרי תיכון בעלי תעודת בגרות .מערך ההכשרה האוניברסיטאית לבית-
הספר העל-יסודי גדל במידה ניכרת.במהלך העשור היו שני ניסיונות למהפכות בהכשרת המורים בכיוון
האקדמי שלא יצאו לפועל :ועדת דושקין ( )9121הציעה תכנית שהכירה בנחיצות ההומניזציה החינוכית
בהכשרת המורים היסודיים והתרכזה בשיפור האקדמיזציה שלה ,אך רוב המלצותיה לא בוצעו,
והאקדמיזציה שהוצעה ברפורמה של הקמת חטיבות הביניים בוצעה בצמצום רב.
במהלך שנות ה 11 -פורסמו שלושה מסמכים :דו"ח יפה ( ,)9119דו"ח פלד ( )9112ודוח 'עציוני' ()9111
שהעידו שלושתם על מאבקים בין שתי המגמות ועל התגברותה של האקדמיזציה .במהלך שנות ה 11 -חל
ניצחונה הברור של מגמה זו כי החל תהליך המכלול :צומצם מספר הסמינרים והם פינו את מקומם
למכללות שבחסות המועצה להשכלה גבוהה ,הועלו דרישות הקבלה ,כונן דגם מנחה אקדמי מחייב
למכללות ,התהדק הקשר בין המכללות לבין בתי-הספר לחינוך שבאוניברסיטאות ,והוחל שילוב של
התנסות מעשית בלימוד אקדמי מעמיק (דרור9119 ,ב).

 1.2.8התקופה החמישית -תהליכי האקדמיזציה בשנות השמונים והתשעים
דרור (9119ב) סבור כי תהליך האקדמיזציה המתרחש בישראל מאז שנות השמונים משקף שלב נוסף
במאבק ההיסטורי בין המדינה לבין העילית האינטלקטואלית שבאוניברסיטאות על הכשרת המורים.
מאבק זה יצר שני מסלולים נפרדים בהכשרת מורים :בסמינרים שבפיקוח משרד החינוך הוכשרו גננות
ומורים לגיל הרך ולחינוך היסודי ,ובאוניברסיטאות הוכשרו מורים לחינוך העל-יסודי .מורים לחטיבות-
הביניים הוכשרו בשני המוסדות .מסלולים אלה הם בעלי אופי שונה מכל הבחינות :סטודנטים בעלי רקע
שונה ,תכניות לימודים שונות ,סגל הוראה שונה ותארים שונים לבוגרים .כחלק מתהליך האקדמיזציה
נערך בשנות ה 11-מיפוי מקיף של מוסדות ההכשרה וצומצם בהדרגה מספר הסמינרים ,שפינו את מקומם
למכללות הפועלות תחת החסות האקדמית של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
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במקביל ,התהדק הקשר בין המכללות לבתי-הספר לחינוך של האוניברסיטאות ,וההתנסות המעשית
שולבה בלימוד אקדמי מעמיק .למעשה מהות תהליך האקדמיזציה התמקד בהדגשת הדיסציפלינאריות
המדעית ,וההתמחות המקצועית בתחומי ההוראה השונים ובמדעי העזר השונים של החינוך .עם זאת
הדילמה שבין הדגשת האקדמיזציה להדגשת ההומניזציה ,כלומר התמקדות על הלומד-המתחנך וקרבתו
למוריו ,ליוותה את תהליך הכשרת המורים בישראל מראשית המאה ועד היום .ההצעות והצורך
באקדמיזציה נועדו גם להעלות את הסטאטוס של המורה כמשפיע על הביקוש למקצוע ההוראה ,ואת רמת
הפונים להוראה במקביל להעלאת רמת הלימודים לרמה אקדמית גבוהה .לשם כך במקביל לבחירה
סלקטיבית של סטודנטים החמירו גם הדרישות הפורמאליות לקבלת המורים שהיו מתואר שני ומעלה.
סגל המורים נדרש למזג את היכולת האקדמית שלו ביכולת הוראה ונתונים אישיים אחרים משום שאיזון
זה נדרש גם מהסטודנטים.
פייגין ,אריאב וכפיר ( )9111מציינות כי בבדיקת תכניות לימודים בתקופה שלפני מתן ההיתר לכל מכללה
ללמד לקראת תואר אקדמי ,לא נמצא באף אחת מהמכללות בארץ מבנה ברור של חלוקה לתחומי לימוד
מוגדרים .מערכת השיעורים נראתה כמו 'סל' של שעות שכלל קצת מזה וקצת מזה .בלט גם היעדרם של
מדעי החינוך ,אם כי נלמדו שיעורים בפסיכולוגיה ושעות רבות של דידקטיקה .מטרת האקדמיזציה הייתה
להעלות את רמת המורים וההוראה בגיל הרך ובחינוך היסודי על-ידי רפורמה במכללות הגדולות ,שעיקריה
הם :מיון קפדני יותר של המועמדים ,העלאת רמתן האקדמית של סגל המורים ,הארכת משך הלימודים
לארבע שנים ,שינוי תכניות הלימודים והענקת תואר אקדמי ראשון לבוגרים ,נוסף לתעודת ההוראה.
בשנת  9119התפרסם 'הדגם המנחה" האקדמי של ועדת דן ובו קוים מנחים לשינויים המתבקשים
בתחומים אלה .הדגם נבנה על-ידי ועדת הקבע שעל-יד המועצה להשכלה גבוהה ,ואושר אחר כך על-ידי
המועצה להשכלה גבוהה .על-פי דגם זה ,שהיווה את התשתית לתהליך המכלול ,התאפשר הקיום של שתי
מערכות לימודים שונות המעניקות תואר אקדמי ראשון – אחת מעניקה את התואר' -בוגר אוניברסיטה'
( (B.Aוהשנייה מיסדה את התואר 'בוגר בהוראה' ( .(B.Edואכן בעקבות 'הדגם המנחה' חלו שינויים
מרחיקי-לכת בתכניות הלימודים בכל המכללות שעברו את תהליך האקדמיזציה .בכולן התרחשה הבניה
של תכנית הלימודים על-פי תת-תחומים ,פיתוח כל תחום מבחינת הרצף הלוגי (מן הקל אל הכבד ומן
הכללי אל הספציפי) ,הרחבת מאגר השיעורים לבחירה ,עדכון הנושאים הנלמדים ופיתוח גישה מדעית
בתכנית הלימודים .מרבית המכללות עשו בעצמן חלק מהשינויים מיד בשלב הראשון כדי לעמוד בדרישות
המינימום של המל"ג ולזכות בהכרה כמוסד אקדמי .בהמשך הדרך נערכו שינויים נוספים ,תוך כדי ניסיון
לשב ולאזן בין דרישות המל"ג ,משרד החינוך והתפיסות החינוכיות-פדגוגיות והחברתיות של כל מכללה.
ניתן לחלק שינויים אלה לשלושה סוגים:
 .2מבחינת התכנים -מעבר מתכניות אינטגרטיביות-יישומיות ,המוכתבות על-ידי צרכי השדה בהן לומדים
נושאים רבים ללא העמקה ,לתכניות שיש בהן מיון והפרדה חדה וברורה בין מקצועות הלימוד השונים
ונטייה ללימוד ידע מדעי טהור ,ולא יישומי באופן מידי.
 .1מבחינת המסגרת -מעבר ממסגור הדוק מאד ,בו הייתה התכנית כולה מוכתבת על-ידי משרד החינוך
ולתלמידים כמעט ולא הייתה בחירה בנושאי הלימוד ,למסגרת רופפת יותר המאפשרת גמישות ובחירה
רבה יותר כי הידע מקודש פחות מאשר בעבר.
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 .9מבחינה חברתית -העילית האוניברסיטאית שחררה את אחיזתה ואת המונופול שהיה לה על הידע
המדעי ,המובחן והלא-יישומי ונתנה למכללות להכשרת מורים את ייפוי הכוח להעביר ידע זה לתלמידיה.
שינויים אלה אכן משקפים תנועה ברורה ומודגשת לכיוון ה'-אקדמיזציה' על חשבון ה'-הומניזציה':
הדגשת היסודות של תחומי הדעת והיסודות המדעיים על חשבון היסודות הפדגוגיים וההשכלה הכללית
של הלומד ,ומידה רבה יותר של אוטונומיה ללומד ,לעומת תכנית הלימודים המסורתית הסגורה (פייגין,
אריאב וכפיר (.)9111
שגריר ( )1111וגוטליב ,שמרון ופייגין ( )9111מוסיפים כי תהליך האקדמיזציה בהכשרת המורים בא לידי
ביטוי כבר בשנת  9119כאשר המל"ג פרסמה דגם מנחה לתכנית לימודים לתואר 'בוגר בהוראה' במערכת
ההכשרה .הדגם סייע להיערכות המוסדות לקבלת היתר והכרה אקדמיים .הדגם כלל את תנאי הקבלה
ללימודים ,תכניות לימודים מורחבות ,הרחבת הלימודים במדעי החינוך ,הרחבת העיסוק במחקר ,בניית
מער ך קבוע של השתלמויות לעדכון מתמיד של המידע והידע הנדרשים למורה ועוד .ביטוי נוסף היה
בהדגשת לימודי הדיסציפלינות בהתמחות המקצועית בתחומי ההוראה השונים ,כולל התמקצעות במדעי
העזר השונים של החינוך .מאמצע שנות השמונים ,בוגרי המסלולים האקדמיים במכללות החלו לקבל
תואר 'בוגר בהוראה' לאחר ארבע שנות לימוד .הועלה ציון הסף של המתקבלים ללימודים ,הושקעו
מאמצים בשיפור ובפיתוח של הסגל האקדמי ,והאוניברסיטאות החלו להכיר בלימודי התואר הראשון
במכללה לקראת לימודים לתואר שני .בסוף שנות השמונים היו בארץ שמונה מכללות שהוסמכו להעניק
לבוגריהן תואר ראשון בהוראה וביניהן 'מכללת לוינסקי לחינוך' .בנוסף ,בשנים אלה החל תהליך צמצום
של מספר המוסדות להכשרת מורים ,והמוסדות עברו לפעול כמכללות אקדמיות באישור המל"ג.
בשנות התשעים הודגשו במערכת הכשרת המורים נושאים מרכזיים בהתאם לנושאים שהודגשו בכלל
מערכת החינוך .פותחו תכניות לימודים להוראת מדע וטכנולוגיה בשילוב מחשבים ,פותחו פרויקטים
ויוזמות מתוקשבים ,הוקם מרכז תקשורת בין-מכללתי ששירת את המכללות בשימוש ברשת האינטרנט
העולמית לצרכי הוראה-למידה .מערכת ההכשרה פעלה על סמך ההנחה שכל מורה בישראל ,בכל מסגרת
לימוד מהגן ועד בית-הספר התיכון ,חייב להיות בעל השכלה אקדמית .מוסדות ההכשרה פעלו להתאמת
תוכני הלימוד לנדרש בהתפתחות המקצועית-פרופסיונאלית של כל מורה .בתכנית אב של משרד החינוך
(תשנ"ו) נקבעו עקרונות בסיסיים להפעלת מערכת ההכשרה בישראל .ביניהם הוחלט על המשך תהליך
האקדמיזציה של כל מוסדות ההכשרה ,על מתן הסמכה ורישוי הוראה לבוגרי ארבע שנות לימוד כולל שנה
של התמחות מעשית ,על פיתוח פרופסיונאלי של סגל ההוראה במכללות על-ידי פתיחת מסגרות ללימודים
לתואר שלישי ,על-ידי הקמת יחידות מחקר ,על-ידי קיום כנסים בין-לאומיים ,על-ידי פרסום מאמרים
בכתבי עת אקדמיים ועוד .כמו כן הוחלט על הפעלת תכניות של 'מצוינות בהוראה' כדי למשוך כוחות
הוראה מעולים שיקדמו את מערכת החינוך .במקביל קבע משרד החינוך סולם דרגות אקדמי ייחודי
לקידום מעמדם של מורי המכללות ,ועיגן אותו בהסכמי השכר (משרד החינוך ,התרבות והספורט ,תשנ"ו).
ידיעון משנת תשנ"ו של המכללה ציין את הפיכת הסמינר למכללה אקדמית ,אך בו בעת הדגיש כי-
" ...המכללה נזהרה מאד שהעלייה על הדרך האקדמית לא יהיה פירושה עקירה גמורה של הדרך המסורתית של
הסמינר הקלאסי למורים ,המבטיחה אותה אווירה של אינטימיות וישירות שהיא סוד קסמו והצלחתו של כל מוסד
המבקש להכשיר מורים ומחנכים .המכללה היא מוסד אקדמי המקפיד לשמר ואף לטפח את יתרונותיו של סמינר

המורים הקלאסי( "...שם.)8 ,
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תקופת הניהול של ד"ר רוכלי:2336-2392 -
נקודות ציון חשובות בתקופת הניהול של ד"ר רוכלי( :רוכלי ,תשמ"ו ,רוכלי1007 ,א)
 .2בשנת  9119מתרחש המעבר מרח' בן-יהודה למשכן המכללה כיום ברח' שושנה פרסיץ בקרית החינוך
בתל -אביב .משכנה הנוכחי הוא בבניין נאה ומרשים ,משוכלל ומצויד היטב.
 .1בשנת  9111המכללה מוגדרת כמוסד הראשון בארץ המעניקה תואר אקדמי לכל מסלולי ההכשרה
להוראה (תואר.)B.Ed.
 .9לקראת הכניסה לבניין החדש השתלבה במכללת לוינסקי 'המדרשה למוזיקה' שנוסדה ב .9118-עם
המיזוג החל תהליך האקדמיזציה של המדרשה ,ובשנת  9112קיבלה גם תכנית הלימודים במדרשה
למוזיקה הכרה אקדמית.
 .1בשנת  9112משתנה בפעם השלישית שם המוסד מ'-סמינר' לתואר 'מכללה' ,דהיינו -מוסד פוטנציאלי
לקבלת מעמד אקדמי ,לאחר החלטת ועדה מטעם "המועצה להשכלה גבוהה" בראשותו של פרופ' כהן-רז.
 .8הקמת מרכזי למידה והדרכה במכללה :מרכז לוין קיפניס לספרות ילדים ,מרכז להוראת הציונות ,מכון
ללימודי תרבות יהדות ספרד ,מרכז לטכנולוגיה לימודית ,מרכז לאוריינות ומרכזים להוראת השפות
האנגלית והערבית ,ומרכז להוראת המתמטיקה.
 .6פתיחת שלוחה באילת ,לאחר פניית עירית אילת ומשרד החינוך ,על מנת להכשיר מורים לעיר ולאזור
הערבה .פתיחת מערך השתלמויות מורים באזור הערבה.
קשיים ובעיות עיקריות בתקופת הניהול של ד"ר רוכלי את המוסד:
 .2העברת הסמינר לביתו החדש ומיזוג המדרשה למוסיקה.
 .1התמודדות עם שינויים מבניים.
 .9התמודדות עם הגשת תכניות לימודים אקדמיות לאישור המל"ג לקראת קבלת ההיתר להענקת התואר
'בוגר בחינוך'.
 .1איתור מרצים ברמה אקדמית גבוהה למוסד.
 .8התמודדות עם אנשי סגל המתנגדים לשינויים.
 .6שמירה על איכות ההוראה לאור תהליכי האקדמיזציה.

 1.2.6התקופה השישית -שנות האלפיים של המאה העשרים ואחת -הרחבת הפעילות
המחקרית במכללות להוראה
מגמות פוליטיות ,כלכליות ,חברתיות וחינוכיות משפיעות בשני העשורים האחרונים על מערכת הכשרת
המורים העולמית והישראלית ומעמידות אותה לביקורת בנוגע לאפקטיביות של תכניות ההכשרה להוראה
המתקיימות בה ובנוגע לאיכות תוצריה .רוכלי (תשנ"א; תשנ"ג) מציין כי תהליך האקדמיזציה שעברו
המכללות להכשרת מורים בשנות השמונים והתשעים ,אכן הביא לשינויים יסודיים בעבודת המכללות
לחינוך שהעיקריים שבהם מתמקדים בשלושה יסודות :תכנית הלימודים הפכה אקדמית כולה לאור
ההנחיות 'הדגם המנחה' של המל"ג ,ואשר ברמתה ובדרישותיה אינה שונה מן המקובל באוניברסיטאות.
הועלתה איכותו של סגל ההוראה וגויסו מורים בעלי הכשרה גבוהה המחזיקים בתואר 'מוסמך' ו-
'דוקטור' ,בעלי רקע אקדמי בולט ,כאלה הרואים את עבודתם במכללה עיסוקם העיקרי ,כשהם מבינים את
המטרות והיעדים של מכללה אקדמית להכשרת מורים .במקביל טופחו הועדות המקצועיות וניתן עידוד
לפעילות יצירתית של חברי הסגל .כתוצאה מכך הורחבה הפעולה המחקרית הנעשית על-ידי המרצים
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בהיקף ובעומק נרחב שהמכללות לא ידעו עליהם בעבר .נקבעו סטנדרטים חדשים לקבלת תלמידים .תהליך
המיון חייב עמידה ברמה גבוהה בבחינה הפסיכומטרית וראיון אישי .לדעתו של רוכלי (תשנ"ג) ,יש מקום,
תוך כדי ביצוע השינויים הרדיקליים בגין האקדמיזציה ,להמשיך לקיים ולטפח את חמש המאפיינים
הבאים:


טיפוח הקשר בין לימודי ההשכלה והכשרתם להוראה.



טיפוח הקשר המרבי בין הלכה למעשה.



ראיית החינוך וההוראה כאחדות אחת.



טיפוח דיוקנם המחנך של פרחי ההוראה.



יצירת תכנית עבור מורים שכבר עובדים במקצועם לחזור לספסלי הלימודים ללימודי התואר השני.

תקופת הניהול של ד"ר מבורך1003-1002 -
נקודות ציון משמעותיות בתקופת הניהול של ד"ר מבורך:
5

 .2פיתוח והפעלת תכנית הניסוי נה"ר
 .1פיתוח והרחבת תכניות לימודים לתואר השני וקידום לימודי התואר השלישי
 .9פיתוח קשרי החוץ בין המכללה לשדה -פרויקט עמיתות הופך להיות חלק אינטגראלי מתכנית ההכשרה
של המוסד.
 .1שיפור והעלאת הרמה האקדמית של המוסד
 .8פיתוח תהליכי הבטחת איכות
 .6הקמת ארבעה בתי-ספר
קשיים ובעיות עיקריות בתקופת הניהול של ד"ר מבורך את המוסד:
 .2התמודדות עם קיצוצים נרחבים ,קנסות ופיטורים
 .1פיתוח והפעלת תכנית הניסוי נה"ר והתמודדות עם אנשי סגל המתנגדים לתכנית
 .9תכנון המתווה החדש
 .1מעבר לשלושה ימי לימודים (במקום ארבעה)
 .8הכנת תכניות למיזוג המכללה עם מכללה אחרת
 .6שינויים מבניים-ארגוניים
 .7שינויים בהגדרות תפקיד של חברי סגל בכירים

5

נה"ר( -נתיב הכשרה רב-מסלולי)  -תכנית הכשרה ניסויית שאיחדה בתוכה הכשרה למספר מסלולים בחסות הגף לניסויים
ויזמות במשרד החינוך ומטרתה הייתה פיתוח דגמי הוראה קונסטרוקטיביסטיים .התכנית התקיימה בין השנים .1112-1111
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 .1.2.7הספרות המקצועית בנושא מכללות להכשרת מורים בארץ ומנהליהן
בפרק זה אציג את הספרות המקצועית הקיימת בנושא מכללות להכשרת מורים בארץ ואתמקד בנקודות
המשותפות בסיפורן ההתחלתי של המכללות להכשרת מורים ובהצגת סיפורם האישי-מקצועי של
המנהלים הראשונים ודרכם החלוצית.
בדיקת המקורות לעבודה זו מראה כי נעשה מספר קטן של מחקרים על מנהלי מוסדות חינוכיים
משמעותיים וחשובים במיוחד בתקופת היישוב והמדינה .בין המחקרים שנעשו על מנהלי בתי-ספר
(כדוגמת ד"ר טורוב וד"ר אפשטיין ששימשו מנהלי בתי-ספר לפני שהתמנו לתפקידם כמנהלי בית-המדרש
למורות) ניתן למנות את המחקר על מנהל גימנסיה 'הרצליה' ,ד"ר כרמי יוגב (בן-עמי ,)1112 ,שני מחקרים
מקיפים נכתבו על מנהל בית-הספר 'הריאלי' ארתור בירם (הלפרין,9111 ,דרור ,תשס"ו) .מחקר אחר נערך
על ד"ר ברוך בן-יהודה (מיכאלי ,)1112 ,מי שניהל את גימנסיה 'הרצליה' ,ושני מחקרים נכתבו על הפואמה
הפדגוגית של אברהם אורן (דרור ואורן ;9118 ,ביתן ,)1112 ,מנהלו של תיכון אורט רוגוזין במגדל העמק.
על מוסדות להשכלה גבוהה בכלל ומוסדות להכשרת מורים ועל מנהליהם נעשו מספר עבודות קטן באופן
יחסי לגודל מעשיהם ותרומתם המכובדת לחינוך העברי .אציין את עבודותיהם של שיינין (תשנ"ו) ,ספיר
ומרגלית-צוק (תשס"ה) תיעדו את תחילת ימיה של 'המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין' בירושלים ,שחורי-רובין
( )1111תיארה את תחילת הכשרת המורים בנגב ,נאור ( )1118כתב על סמינר/מכללת 'בית-ברל' ,שמש
(תשנ"א) כתב על בית-המדרש למורים 'מזרחי' ,סגל ( )9119כתב על 'מכללת סמינר הקיבוצים' ,עזר ומבורך
(תשס"ט) ,רוכלי (תשמ"ג )9ושריון (תשל"ג) כתבו על 'בית-המדרש למורים ולגננות ע"ש א"ל לוינסקי' .עם
זאת עבודות אלה כמעט ולא התייחסו אל מנהלי המוסד ועבודתם החינוכית בסקירתם ההיסטורית .נכתבו
מספר עבודות על אנשי חינוך דגולים שתרמו רבות למערכת הכשרת המורים בישראל ,כגון ד"ר יוסף
שכטר -המנהל הראשון של בית-המדרש הממלכתי למורים ולגננות ע"ש א"ד גורדון בחיפה (תדמור,)9119 ,
אריה סימון מייסד מערכת החינוך בנגב (שחורי-רובין ,תשס"ז) .בחמש השנים האחרונות נכתבו עבודות על
מנהיגותם החינוכית ופועלם של שני מנהליו הראשונים של 'בית-המדרש למורות ע"ש א"ל לוינסקי' ,ד"ר
טורוב וד"ר אפשטיין (אבידן ,)1111 ,ועל פועלו החינוכי של ד"ר סגל -המייסד והמנהל הראשון של 'סמינר
הקיבוצים' (פרוכטמן.)1191 ,
המקורות המוזכרים לעיל מציינים בשבחה של אותה קבוצת מנהלים ראשונים וחלוצים ,ומשבחים את
תרומתם הגדולה למערכת החינוך העברית .נראה כי רב המשותף על השונה מבחינת 'הסיפור ההתחלתי'
של המוסדות להכשרת מורים בארץ .בתי-המדרש למורים הוקמו על בסיס החזון והאמונה כי יש צורך
במוסד חינוכי שיכשיר את המורות ללמד את הדור החדש בארץ-ישראל להיות משכיל ,לדבר את השפה
העברית ,וכפי שנכתב ע"י ד"ר בירם המנהל של בית-המדרש למורים ולגננות ליד ביה"ס 'הריאלי העברי'
בחיפה..." -למשוך כוחות מעולים להוראה וליצור את המורה מתוך ייעוד( "...תדמור .)9119 ,סיבות
אידיאולוגיות ,התנועה הציונית ,המצב המדיני ,העליות הגדולות של יהודים לארץ-ישראל והמחסור
במורים במוסדות החינוך השונים הינם רק חלק מהסיבות שהביאו להקמתן של בתי-המדרש הראשונים
ביפו ובירושלים .שני בתי-המדרש "לוינסקי" ו"-דוד ילין" התקשו לתפקד עקב סיבות כלכליות ומדיניות
קשות (היו תחת שלטון הטורקים ונחשדו בפעילות ציונית) מה שהוביל להפסקת פעילותם לתקופה קצרה.
כשחזרו לפעול ,נאלצו המוסדות הללו להתמודד עם קשיים אחרים כגון הקושי במציאת מורים מתאימים,
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בעיות שכר ,שינויי מעברים ותוספות בנייה ,בניית תכניות לימודים ועוד .בית-המדרש למורים 'מזרחי'
הוקם ב 9119-ומנהלו הראשון היה אליעזר מאיר ליפשיץ .המוסד נועד להכשיר מורים לבתי-הספר
הדתיים-לאומיים ביישוב הנבנה בארץ-ישראל .חזון המוסד לווה " ...בתחושת שליחות ציונית-דתית של סוללי
דרך ומניחי יסודות( "...שמש ,תשנ"א .)18 ,בין הקשיים עימם התמודד מנהל המוסד היו הצרכים החומריים,
משכורות המורים ,אחזקת הבית ,שכר הדירה ,התמיכה הכלכלית בתלמידים ובעיקר הצורך ביצירת
סינתזה בין עולם התורה לבין עולם המדע והחוכמה ,בין המסורתי והמודרני ,ובין הלאומיות החילונית
ללאומיות הדתית (שמש ,תשנ"א) .שתי המכללות 'החדשות' יחסית -מכללת 'בית-ברל' ו' -סמינר
הקיבוצים' שנוסדו בשנות ה 11-התמודדו עם קשיים התחלתיים דומים וקשיים נוספים הקשורים
באידיאולוגיה הקיבוצית ובבניית הדרך החינוכית ,החברתית והמשקית שלהם ,תהליך שלווה בשנים של
ויכוחים (נאור ; 1118 ,סגל' .)9119 ,בית-המדרש למורים ליד בית-הספר הריאלי' שהוקם ב 9111-היה
סמינר דו-שנתי שנועד להכשיר מורים לכיתות היסוד .מנהל בית-המדרש למורים ,ד"ר בירם ,התמודד עם
בניית והטמעת תכנית לימודים שנחשבה לחדשנית בשעתה כיוון ששילבה מעשה ועיון (דרור ,תשס"ו) .ב-
 9181התאחד בית-המדרש עם הסמינר של זרם העובדים והפך לסמינר 'גורדון' .מנהלו הראשון ,ד"ר
שכטר ,שהושפע רבות מדרכו של א"ד גורדון ,עיבד את תכנית הלימודים ברוחו של האחרון ונתן דגש רב
בהכשרת המורים לערך העבודה ,החקלאות ,המלאכה וטיפוח תרבות ישראל ,כפי שדגלו גם שני המנהלים
הראשונים של בית-המדרש למורים ע"ש לוינסקי ,ד"ר טורוב וד"ר אפשטיין במשנתם החינוכית (אבידן,
 .)1111בשנת  ,9181לאחר קשיים רבים בגיוס כוח אדם מתאים להכשרת מורים ,נפתחה המדרשה החד-
שנתית למורי כפר בנגב בניהולו של אריה סימון שעקר ממרכז הארץ והתיישב עם משפחתו בבאר-שבע.
לפני תפקידו זה שימש אריה סימון כמנהל בית-ספר תיכון ומפקח מחוז הדרום .בתפקידו החדש הוא נאלץ
להתמודד עם בעיה חריפה של מחסור במורים בבתי-הספר ביישובי העולים בנגב בכלל ,כולל במדרשה
אותה ניהל .בעזרתו של משרד החינוך סימון גייס מורות-חיילות להוראה בגנים ובבתי-הספר היסודיים
והביא מורים מאזור המרכז ללמד במדרשה ,מה שאפשר למערכת החינוכית בדרום לתפקד בצורה נאותה.
אריה סימון נאלץ להתמודד עם קשיים רבים מלבד המחסור החמור במורים מוסמכים ,במבנים מתאימים,
בעזרי הוראה ובמגבלות תקציביות חמורות ,עם זאת הוא הצליח באלתור ,בתושייה ובמאמץ גדול לבנות
את התכנים והמבנים המתאימים להוראה .לאחר שנת לימודים אחת בלבד החליט משרד החינוך לסגור
את המדרשה בשל קשיים כלכליים ובכך נקטע המפעל החינוכי באיבו לארבע שנים .בשנת  9181נפתחה
מחדש 'המדרשה הממלכתית לחינוך בנגב' בצד ההחלטה להפכה למדרשה דו-שנתית ,מה שעזר לה לבסס
את מעמדה לצדם של יתר המכללות להוראה בארץ .בתפקידיו השונים וכמנהל המדרשה היה אריה סימון
אחראי להקמתה ועיצובה של מערכת חינוך בנגב כמשימה לאומית ,חברתית ותרבותית (שחורי-רובין,
תשס"ז)
נראה כי למרות כל הקשיים ההתחלתיים ,ההתמודדויות והמאבקים ,מוסדות חינוכיים אלה לא קפאו על
השמרים והשכילו לשמור על ייחודם הסגולי בתמורות הזמן תוך מאמצים גדולים להתפתח ולהתאים
עצמם לדרישות האקדמיות ולצרכים החינוכיים והפדגוגיים המשתנים .המנהלים הראשונים היוו את
הכוח המניע ואפשרו למוסדות להמשיך לגדול ולהתפתח למוסדות שהם היום .מנהלי המוסדות הללו
נחשבו לחלוצים בדורם ,אנשים כריזמטיים ,מנהיגים שלא פחדו משינויים שנחשבו לעיתים "...כצעדים
מהפכניים ,אך היו ברבות הימים לקו יסוד בהכשרת המורים( "...שיינין ,תשנ"ו .)91,בראש מעייניהם עמדה
עבודת החינוך והם עמלו בנחישות לממש את מפעלם ,גם אם לעיתים רבות הם נאלצו לשלם מחירים
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אישיים גבוהים עבור משימה זו .מרבית המנהלים שימשו גם כמורים ונתנו שיעורי עזר לתלמידים
מתקשים לאחר שעות עבודתם ובמקביל לטיפוח צוות המורים ודאגה לפן החברתי של המוסד .אריה סימון
נהג לארגן בביתו ערבי קונצרטים ,שבהם השמיע מוסיקה קלאסית מתקליטים ,והזמין מורים ותלמידים
להשתתף בהם .בשעות הערב ארגן במדרשה הרצאות לתלמידים והזמין אנשים מרכזיים במערכת החינוך
לשאת הרצאות בפניהם .לדברי תלמידיו הוא היה מורה מעולה ,מאתגר ,קפדן ודייקן ,נערץ וקשוח אך יחד
עם זאת מבין ,מתחשב ,אנושי ואמפתי (שחורי -רובין ,תשס"ז) .גם ד"ר טורוב נהג להזמין את צוות
המורים לערבי שירה וריקודים בחצר בית-המדרש ליד הבאר המרכזית ביפו ,הוא נהג להקריא להם שירים
ומורים אף הוזמנו להינשא בחצר ללא תשלום כלשהו .ד"ר טורוב אף ויתר על משכורתו פעמים רבות כאשר
לא היה לו די כסף לשלם למוריו את משכורותיהם (אבידן .)1111 ,מאיר ליפשיץ ,מנהל סמינר 'מזרחי' היה
ידוע כ' -אוהב שיחה נאה' וכי נהג לשוחח עם תלמידיו ,הוריהם ומוריו על נושאי חינוך ופדגוגיה ,ואף הוא
שיעבד את משכורתו פעמים רבות לשם השגת הלוואות לתשלום שכר המורים (שמש ,תשנ"א).
קשיים רבים ומגוונים עמדו בדרכם החלוצית אך למרות זאת בעקשנות ,במאבקים ולעיתים בפשרות סללו
מנהלים אלה את דרכם והצליחו לרתום למשימתם הלאומית כוחות הוראה טובים שהמשיכו את דרכם
ובכך " ...הביאו לידי ביטוי משכנע את דמותו של המחנך האמתי החי בכל שעה מחייו את חי הילד המתחנך"...
(שחורי-רובין ,תשס"ז .)118 ,במספר עבודות נמצאו רמזים ואף עדויות מלאות שנאמרו בגילוי לב על
מצוקותיהם האישיות והמקצועיות בהתמודדותם היומיומית עת שימשו כמורים וכמנהלי המוסד .רבים
מהם ניהלו מאבקים קשים וספגו כישלונות רבים .ד"ר שכטר כתב כי..." -עשיתי פשרות ,דברים רבים עמדו
בסימן עם המציאות ,היה עליי להתפשר עם המורים ועם התלמידים .המורים שמצאתי היו בבחינת נתון ,ולא יכולתי

לשנות הרבה( "...תדמור .)9119 ,כפי שיצוין בהרחבה בהמשך המחקר ,אצל ד"ר טורוב תחושת חוסר-
הסיפוק ,האכזבות והתסכולים האישיים ,שנבעו מריבוי תפקידים ומלחץ ,הובילו להחלטה לעזוב את ארץ-
ישראל ולנסוע לניו-יורק לשם כתיבת ספרו בנושאי פסיכולוגיה .אצל ד"ר אפשטיין התבטאו תחושות
התסכול והאכזבה מגודל האחריות כמכשיר-מורות וכמטיל מרות על הכפופים לו ברצון לסיים את תפקידו
ולעזוב את יפו לטובת ירושלים כדי לעבוד במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית( 6אבידן.)1111 ,
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עם הקמת הסוכנות היהודית בשנת  9111כוננו בה מחלקות .המחלקה המדינית עסקה ביחסי החוץ של היישוב .המחלקות
האחרות היו מחלקת הביטחון ,מחלקת העלייה ומחלקת חינוך .המחלקה המדינית של הסוכנות הייתה למעשה המשכה של
המחלקה המדינית של ההנהלה הציונית שפעלה עוד מראשית המנדט הבריטי.
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 .1.1מכללת לוינסקי לחינוך
בפרק זה אדון ברקע להקמת בית-המדרש ואציג נקודות ציון משמעותיות בהתפתחות ההיסטורית שלו.
בהמשך ,אציג את החזון ,האידיאולוגיה ותפישת מהות ההכשרה שאותם בחר בית-המדרש וצוות המורים
בראשות המנהל ,הד"ר ניסן טורוב ,להעמיד במרכז תכנית הלימודים שלו עם הקמתו ובשנים הראשונות
שלו .כמו כן אדון בתהליכי השינוי ובהתפתחות המסלולים במהלך השנים ,ואציג את החזון ,האידיאולוגיה
והערכים של המכללה כפי שהם באים לידי ביטוי בשנת .1199

 .1.1.2הרקע להקמת בית המדרש
הקמת בית-המדרש נועדה לענות על הצורך הדחוף במוסד להכשרת מורים עבריים בארץ-ישראל ,שבא
לביטוי כבר במאמרו של אחד-העם 'אמת מארץ ישראל' (תרנ"ג) ,בו נאמר כי..." -שאלת החינוך העברי היא
באמת בעיקרה ויסודה שאלת המורים ."...מלכתחילה עלתה התכנית להקמת בית-מדרש להכשרת מורים ברוח
התחייה הלאומית העברית כבר באסיפת היסוד של הסתדרות המורים בקיץ תרס"ג ( ,)9113אלא ש'-חברת
העזרה ליהודי גרמניה' הקדימה ,וייסדה בירושלים בית-מדרש להכשרת מורים (גברים) ,ששפת ההוראה
העיקרית שבו הייתה עברית (וגרמנית להוראת המדעים) ,אף כי לא ברוח התנועה הלאומית .מכיוון שלא
רצו להתחרות עם חברת העזרה עתירת המשאבים ,חיפשו חובבי-ציון דרכים לשתף פעולה עמה בהקמת
מוסד מקביל להכשרת מורות ,בהנהלה משותפת וברוח התנועה הלאומית .כשהמשא ומתן עלה בתוהו בגין
מאבקי שליטה ,הקימו חובבי-ציון בשלהי  9191את בית-המדרש למורות בנוה-צדק (השכונה הראשונה
שהוקמה מחוץ לגבול יפו) .הם נמנעו בתחילה לכלול בו גם הכשרת גננות ,מכיוון שחברת העזרה הזדרזה
וייסדה קורסים משלה למטרה זו ,במקביל לבית-המדרש למורים בירושלים ,אותו הפעילה מאז .9111
הימים היו ימי עליית המתיחות הבינלאומית  -ערב מלחמת העולם הראשונה ,ועל חברת 'העזרה' הופעל
לחץ של ממשלת גרמניה להגביר את חלקה של השפה הגרמנית במוסדותיה .דבר זה עורר התנגדות,
שהגיעה לשיאה עם תכניתה של חברת 'עזרה' של יהודי גרמניה להקים בחיפה 'טכניקום' (שיורשו הוא
הטכניון של ימינו) ולידו בית-ספר ריאלי ,ששפת ההוראה בהם תהיה בעיקרה גרמנית .אירועים אלו הביאו
ל' -מלחמת השפות' ,בשנת  ,9193שהסתיימה בניצחונם של העברית והחינוך הלאומי והביאה גם להנחת
היסודות למערכת חינוך אחידה ,מודרכת על ידי הסתדרות-המורים ומוחזקת על ידי מוסדות לאומיים.
כעת היו מוסדות החינוך ברוח התחייה הלאומית ,ובכללם בית-המדרש למורות ,משוחררים מהמגבלות
שקיבלו על עצמם בעניין התחרות עם מוסדות 'העזרה' ,ונפתחה הדרך להכללת הגננות בבית-המדרש
להכשרת מורות ביפו ולפריחתו (סילברט ;9118 ,רינות.)9119 ,
במקביל לפעילות התרבותית-חינוכית של חברי הועד האודסאי ,התרחבותו והתחדשותו של החינוך העברי
בימי העלייה השנייה בין השנים  ,9191-9111יצרו אף הם את הצורך במורות לכיתות יסוד ונוצר הצורך
במורים מסוג חדש .עד אז היה החינוך היסודי נתון בידי משכילים חסרי הכשרה מקצועית ,או בידי מורים
יוצאי החדרים המתוקנים בחו"ל .צרכי הילד והחינוך המודרני דרשו את הופעתה של המורה המקצועית.
בעיר תל אביב נוצרה עתודה של בנות שעלו בעלייה השנייה בנוסף לבנות האיכרים והפועלים במושבות,
שחיפשו עבודה ונוצר גם המכשיר הכספי להקמת בית-המדרש .חברי הועד האודסאי ,שכאמור ,הדאגה
להתקדמות החינוך העברי הייתה בראש מעיינם ,הפכו זאת לאחד מתפקידיו הראשיים ,והחליטו ,לאור
גידולו והתרחבותו של היישוב היהודי מבחינה דמוגרפית ומבחינת הכוחות הרוחניים הפעילים בו והתנאים
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שנזכרו לעיל ,על הקמת מוסד תרבותי בארץ-ישראל .מוסד שיוכל להצעיד קדימה את החינוך הלאומי
ויכשיר מורים שיענו על דרישות החינוך המודרני ברוח התחייה הלאומית .הצורך בבית-חינוך מורים,
שיהיה עברי לאומי טהור בתוכנו וברוחו ולא יהיה נתון להשפעה זרה ,תבע את סיפוקו וההחלטה לפתוח
את בית-המדרש למורות ביפו היה הניסיון הראשון למלא צורך זה .הועד החליט לספק צורך הכרחי זה
בכדי להביא תועלת לא רק לחינוך הלאומי ולתחיית הלשון העברית בארץ-ישראל ,אלא גם בארצות הגולה,
וקבע במטרותיו ,כי על חניכות המוסד תהיה מוטלת האחריות להפיץ את הדיבור העברי החי ,את האהבה
לספרות העברית ולארץ ישראל ואת האמונה בעתודות העם היהודי לכל מקום (בית-המדרש למורות
ולגננות ,תרצ"ב).
גם לדעת רוכלי (תשמ"ג )9גידולו והתרחבותו של הישוב בארץ בימי העלייה השנייה ,מבחינה דמוגרפית
ומבחינת הכוחות הרוחניים הפעילים בו ,וכן גידול מספרם של מוסדות החינוך – כל אלה הגבירו את הצורך
בחינוכם ובהכשרתם של מורים ,שיענו על דרישות החינוך המודרני ברוח התחייה הלאומית .היקף
הלימודים במוסד היה ארבע שנים ,לאחר שנות לימוד בבית-ספר יסודי ,על פי הדגם שהיה מקובל בהכשרת
מורים באירופה .תכנית הלימודים הראשונה כללה תחומי לימוד המקבילים לאלה שנלמדו בבית הספר
התיכון דאז ,וכן פרקים בתולדות הפדגוגיה :דידקטיקה ומתודיקה .עם הזמן התרחבה המסגרת
והלימודים של אלה שהוכשרו להיות מורות הפכו ללימודים שש-שנתיים ,כשבשנה השישית גדל מאוד
משקל ההתנסות בבית-הספר ,בהדרכת מורים מאמנים מנוסים ,וכן הורחבה הלמידה בשניים מן
המקצועות הנלמדים בבית-הספר היסודי .רוכלי מציין שהיה זה הסמינר שתרם למערכת הכשרת המורים
בארץ את התפיסה של המורה-המחנך המכשיר עצמו להוראה בבית-הספר היסודי במסגרת תכנית הוראה
כוללת .תפיסה זו הובילה להקמת בית-ספר יסודי מסודר ("לדוגמה") ,ששימש לסמינר מקום להדריך בו
את החניכות בעבודה מעשית .עם התרחבות הסמינר ,התרבו בתי הספר 'הדוגמאים' והועמקה התפיסה,
שההתנסות המעשית העשירה והממושכת היא חלק בלתי נפרד מהכשרת פרח ההוראה.
בפרספקטיבה היסטורית חשוב להדגיש כי הסמינר ע"ש א"ל לוינסקי נוסד מלכתחילה כמוסד להכשרת
עובדי חינוך והוראה .בשנות קיומו ,בתקופת טרום המדינה ,שיקף הסמינר התמודדות עם תהליכים
אידיאיים-תרבותיים ולאומיים של הכשרת מורים בעברית והוראה של תכני לימוד והכשרה; התפתחותו
מקבילה להתפתחות מערכת החינוך כולה בארץ בהיותו צמוד לעשייה החינוכית בגני-הילדים ובבתי-הספר.
מטרתו הראשונית הייתה הכנת מורות עבריות ללימודים העבריים והכלליים בשביל בתי-הספר לעם .מאז
הקמתו היה הסמינר בעל אוריינטציה כללית להכשרת מורים ולא הגדיר עצמו כשייך לזרם מסוים .עם
קום המדינה נמשכה מגמה זו והסמינר הוגדר כמוסד ממלכתי להכשרת מורים בחסות משרד החינוך
והתרבות (מדרשי.)9111 ,

 .1.1.1נקודות ציון משמעותיות והתפתחות היסטורית
מכללת לוינסקי לחינוך נוסדה על-ידי חברי תנועת חובבי ציון בשנת  ,9191ובשמה היא מנציחה את זכרו
ופועלו של אלחנן לייב לוינסקי .ראשית דרכו של בית-מדרש למורות בשכונת נווה צדק בשנת  .9191בשנת
 9111שונה שמו ל' -בית-מדרש למורות וגננות' ,ומשנת  9111ועד שנת  9119היה שמו 'בית-מדרש למורים
וגננות' .מאז ימיו בנוה-צדק נדד המוסד פעמיים :בראשונה לרחוב בן יהודה בשנת  ,9131לבניין שהוקם על
ידי עיריית תל אביב ושמו שונה אז ל' -סמינר למורות ע"ש לוינסקי' ,ובשנייה למשכנו הנוכחי בקריית
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החינוך של תל אביב בשנת  .9119שם גם זכה המוסד בתואר 'מכללה' ,דהיינו -מוסד פוטנציאלי לקבלת
מעמד אקדמי ,לאחר החלטת ועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה בראשותו של פרופ' כהן-רז.
בידיעון תשנ"ו צוין כי מבין ציוני הדרך במסלול התפתחותו של המוסד יש מקום מיוחד לשינוי שמו
המסורתי של המוסד מ' -סמינר לוינסקי' ל' -מכללת לוינסקי לחינוך'..." .מעשה סמלי זה בישר פנייה לדרך
חדשה ,רבת חשיבות וסיכויים ,היא דרך האקדמיזציה .מאז שנת תשל"ח ,בה החל המוסד לכוון צעדיו בדרך זו ,ועד
ליום בו אושרה זכאותו להעניק תארים אקדמיים ,עשה המוסד כברת דרך ארוכה של שינוי פנים רב-משמעות"...

(ידיעון שנת תשנ"ו.)8 ,

 .1.1.9חזון הסמינר ,אידיאולוגיה וערכים בעבר
ראשוני המורים בבית-המדרש למורות ע"ש לוינסקי היו דמויות אשר הגיעו ארצה עם תואר שלישי
מאוניברסיטאות באירופה והחליטו להצטרף ולעסוק בהוראה של תלמידות להוראה .תפישת העולם של
מייסדי סמינר לוינסקי בזמנו בטאה את החשיבות שייחסו למקצוע ההוראה כאמצעי לבניית תרבות
יהודית מודרנית בארץ ישראל .החשיבות העצומה שיעדו להשפעתן של התלמידות המכשירות עצמן
להוראה על הילדים בארץ ,על יכולתן ללמד ולחנך לערכים ,שפה ,תרבות מקומית שתאפיין את הרוח של
המתיישבים בארץ ישראל ,ניכרת בכתובים של אותם הימים .צוות הסמינר כלל מורים בעלי שם ,ביניהם
המשוררים והסופרים הידועים יעקב אורלנד ,אלכסנדר פן ,לוין קיפניס ויעקב פיכמן 7כמו גם אישי ציבור
ומומחים בפסיכולוגיה ובפדגוגיה .וכך ,בצד ידע בתחומים של דיסציפלינות בסיסיות התלמידות מאותן
ימים זכו ללמוד בבית-המדרש אצל דמויות מרכזיות בתחומן ויוצרי השפה והספרות .הווי התלמידות כלל
בצד לימוד עיוני השתתפות במקהלה ,תזמורת ,ערבי קריאה ,עבודת אדמה וסיורים ברחבי הארץ.
הרעיונות שעמדו בבסיס תפישת ההכשרה להוראה בטאו את חשיבות בניית עולם תרבותי וערכי עשיר אצל
המורה לעתיד.
אין בנמצא נתונים לגבי הלומדות עצמן מאותה התקופה ,אולם בתקופת טרום קום המדינה ובשנים
הראשונות לקיומה מספרות בוגרות הסמינר על דמויות מרשימות של מוריהן ועל הדרישות הגבוהות מן
הלומדים (בשלבים אלה אושר גם לגברים להצטרף לסמינר) גם בתחומי התרבות והפילוסופיה אשר היוו
חלק מן הקוריקולום של הסמינר .מורים אלה הפכו למנהיגים בדורם ,הם היו על -פי רוב מורים בחסד
עליון ,בעלי כושר ארגון ,קפדנים ודייקנים ,נערצים וקשוחים בעת ובעונה אחת .מורים שהיוו דוגמא
בהופעתם החיצונית ובהתנהגותם יוצאת הדופן שהצריכה לרוב סדרים חדשים בבתי-הספר בו פעלו.
תכניות הלימוד שכתבו ביחד עם צוות המורים הפכו לתכניות יסוד ושימשו מורים רבים במשך שנים רבות.
בין הערכים והעקרונות אותם הם ביססו במשנתם החינוכית :הגשמה עצמית ,ערך העבודה ,אהבת
התרבות ,אהבת הטבע והארץ ,דרך ארץ ונימוסים (הלפרין ;9111 ,שחורי-רובין ,תשס"ז; אבידן.)1111 ,
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פיכמן יעקב ( -)9181-9119יליד בסרביה .משורר עברי ,עורך ומתרגם .מהאבות המייסדים של הספרות העברית החדשה.ייסד
וערך את הירחון החשוב לנוער "מולדת" ,שדורות ראשונים של בני הארץ דוברי העברית התחנכו עליו .פרסם ספרי מקראות
חינוכיות ,ביוגרפיות של יוצרי הספרות העברית .כינס אנתולוגיות לשירה וסיפורת ,וערך את הירחון 'מאזנים' של אגודת
הסופרים העבריים.
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הסמינר ראה את חזונו וייעודו כמוסד להכשרת עובדי חינוך והוראה ברוח ציונית ,שהשתלב עם הערכים
הלאומיים-ציוניים בתקופת הקמתו .העיקרון המנחה של תכנית הלימודים היה לפתח את תפיסת המורה-
המחנך המכשיר עצמו להוראה בבית-הספר היסודי במסגרת תכנית הוראה כוללת .תכנית הלימודים
מתקופת ההקמה אכן הדגישה את לימוד תחומי דעת המחזקים את הקשר לארץ כמו תנ"ך ,ידיעת הארץ,
תולדות הציונות והיישוב ,לשון עברית ותחומי דעת הקשורים לחינוך כמו תולדות החינוך ,תורת החינוך
וההוראה והכשרה מעשית .בנוסף ,דמות המורה הישראלית הייתה סוגיה נוספת לה הקדישו המייסדים
זמן ומחשבה רבה .הדמות שעמדה לנגד עיניהם הייתה דמות אינטגרטיבית ,בעלת שפה צחה ,משמעת
עבודה ואמונה בלתי-מסויגת בערך החינוך האופיינית לתקופה שלפני קום המדינה .מורה המעמידה בראש
את ערך החינוך ואת השליחות החברתית והלאומית ,ולא את ערך ההשכלה האקדמית (הופמן-נוביק,
.)1111
שריון (תשל"ג) מוסיף שתפיסת העולם של המוסד הייתה חדורה רוח לאומית ,ומתחילתו הייתה כמובן
העברית לשון הלימודים בו .מראשיתו לא השתייך המוסד לזרם כלשהו ,ומגמה זו נמשכה גם לאחר קום
המדינה .עם הקמת משרד החינוך הוגדר המוסד כסמינר ממלכתי להכשרת מורים ,והבעלות עליו עברה
לידי משרד החינוך .התפתחות הסמינר במהלך השנים מקבילה להתפתחות מערכת החינוך בארץ .הסמינר
שאף להכשיר מורים בעלי השכלה כללית ויהודית .בוגריו היו בקיאים בלשון העברית ,בלימודי ארץ-ישראל
ובלימודי טבע וחקלאות.
דקל (תשמ"ב) מציין כי הסמינר הוקם על יסוד תכנית שהוכנה ועובדה בתל אביב ע"י ד"ר ניסן טורוב,
שהיה מנהלה הראשון ,ביחד עם מספר מורים מהצוות .בכך הם התוו את הדרך להשכלת המורה העברי
ברוח הלאומיות של הציונות וברוח הדרישות הפדגוגיות של הזמן ההוא .מתכנני תכנית הלימודים הרגישו
באחריות הגדולה שנפלה עליהם ,לא רק כלפי בני זמנם ,אלא גם כלפי הדורות שיבואו ובראש ובראשונה
כלפי התרבות העברית עצמה וכלפי התנועה הציונית .לפיכך ,תכנית הלימודים הייתה תכנית עברית
במלואה .כל המקצועות ,כולל המדעים ,נלמדו בעברית וזה היה החידוש העיקרי והמיוחד בתכנית של
הסמינר .ביסודותיה של תכנית הלימודים הושתתו קנייני התרבות העברית ממדעי היהדות ,הלשון העברית
והספרות .לזה צורפו ערכי התרבות הכלליים ולימודים פדגוגיים ,מדעי הטבע ,מתמטיקה ,גיאוגרפיה,
והלשונות הזרות – הצרפתית ,שהייתה השפה השלטת בארץ ,והערבית כמקצוע בחירה .בנוסף נלמדו
מקצועות האמנות ,החינוך הגופני ,הפסיכולוגיה ,הדידקטיקה ,המתודיקה ,תולדות החינוך והפדגוגיה.
משך הלימודים היה כמתבקש מהסמינרים – ארבע שנים אחרי גמר בית-ספר עממי ומספר שעות ההוראה
הגיע לממוצע של  31שעות שבועיות .דקל מדגיש את העובדה שהתקיימו ויכוחים פנימיים רבים בין
המורים השונים אודות חלוקת השעות בין המקצועות .כל מורה התעקש על הוספת שעות למקצועו למרות
שידע שזה יבוא על חשבון מקצוע אחר .מורי העברית טענו במיוחד ,כי התלמידות מגיעות ללא הכנה
מספקת ולכן אי אפשר להתגבר על הפער בין ידיעותיהן המצויות לבין אלו הרצויות ,אלא אם יוסיפו שעות
רבות לעברית .שאר המורים של המקצועות הכלליים טענו ,כי כמות החומר אותו הם צריכים ללמד היא
רבה מאד עד כי יהיה זה מגוחך להתחיל בכלל ללמדם ,אם לא יוסיפו שעות למקצועם .ויכוחים אלו נמשכו
שנים רבות ,גם בשנות העשרים והשלושים ,תוך איומים מצד מורים שונים שיתפטרו אם יורידו שעות
ממקצועותיהם.
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פרי (תשט"ז) מציין כי שני בתי-המדרש ביפו ובירושלים ,הניחו יסודות מוצקים להכשרת מורים עבריים
לאומיים בארץ .יסודות אלו נבנו בשלמותם מחומר רוחני של תוצרת הארץ .המקוריות של המוסדות האלו
אינה נעוצה רק בעובדה שתכניות הלימודים העבריים ,הכלליים והפדגוגיים נוצרו בארץ ,אלא בעובדה
שהיו פרי עמלו של המורה העברי ,שנתן להם מנשמתו ,מדמו ומבשרו .המנהלים והמורים שעבדו במוסדות
הללו תכננו ועיצבו את דמותם של המוסדות הראשונים והפיחו בהם רוח חיים.
רפופורט (תשנ"ב) סבורה כי המוסד כארגון ניהל מערכת יחסי גומלין עם המערכת החברתית ,הערכים
האישיים והתרבות של הסביבה החיצונית שלו ,ונקט באסטרטגיות במטרה להקטין את תלותו בסביבה
הארגונית .רפופורט מתארת בהרחבה כיצד השפיעה הסביבה על מטרות הסמינר לאורך כל שנותיו.
עיון בהצהרת כוונותיו של המוסד כבר בשנותיו הראשונות מלמד כיצד השפיעה הסביבה על ניסוח מטרותיו
ויעדיו החינוכיים דאז .אריה שריון ,מנהל הסמינר בין השנים  ,9111-9119מתאר במסמך שכתב שנים
מאוחר יותר ,את שנותיו הראשונות של המוסד ואת דמותה של המורה הישראלית דאז-
"...המורה הישראלית צריכה להיות בעלת שפה עברית צחה ,משמעת עבודה ,תאווה בלתי מסויגת בערך החינוך ,זיקה

לערכי היהדות ומיומנות טובה בחינוך חברתי( "...שריון ,תשל"ג.)1 ,
לאור ציטוט זה נראה כי הדגשת חשיבות השימוש בשפה 'העברית הצחה' מהווה ביטוי מובהק ותמיכה
במאבק שהעסיק את היישוב כולו ונודע בכינויו 'מלחמת השפות' ,דהיינו הפולמוס על לשון ההוראה
במוסדות להשכלה שפרץ בשנת ( 9193עזריהו .)9111 ,שם התואר 'ישראלית' מלמד על העדפת המורה יליד
ארץ-ישראל על פני מורים של חברת 'עזרה' ואחרים .השימוש במושג 'משמעת עבודה' הינו אזכור של אחד
מהערכים המרכזיים שהעסיקו והודגשו מאד על-ידי דור החלוצים דאז.
הממצאים מלמדים כי כבר בראשית דרכו נאלץ המוסד להתמודד עם גורמים חיצוניים ,והשפעות הסביבה
התבטאו בתכני הלימוד ובמטרות הארגון .הלימודים בסמינר היו בעלי זיקה פדגוגית-הומאנית שהתאימו
למטרות הפדגוגיות של דור החלוצים של אז ונלמדו כולם בשפה העברית ,למעט מקצועות השפות הזרות
(אנגלית וצרפתית) .לימוד השפות הערבית והתורכית נבעו בשל השפעות השלטון התורכי בארץ ובשל
הצורך להשביע את רצון מערכת הפקידות של השלטון (רפופורט ,תשנ"ב).

 .1.1.1תהליכי שינוי והתפתחות המסלולים במהלך השנים
בשנות העשרים הוחלט להוסיף שנת לימודים חמישית ,על הארבע הקיימות ,מתוך רצון להשוות את משך
הלימודים לזה שהיה נהוג בבית-המדרש למורים בירושלים .בשנת  9111נוספה שנת לימודים שישית,
ובשנת  9128הפכו הלימודים בסמינר ללימודי חובה על-תיכוניים דו-שנתיים ,ושנה שלישית נקבעה כלימודי
רשות .בשנת  9119הוכרזה השנה השלישית ללימודים כשנת חובה לכל הלומדים במוסד .בשנות השבעים
נקבעו לראשונה בסמינר מסלולי לימוד :מסלול הכשרה להוראה בחינוך המיוחד ,מסלול הכשרה להוראה
בגיל הרך ,מסלול הכשרה להוראה בבית-הספר היסודי ומסלול הכשרה להוראה בחטיבת הביניים.
בתכניות הלימודים בכל המסלולים ובכל השנים הוקצה מקום נרחב להכשרה המעשית באמצעות התנסות
פעילה בהוראה בבתי-הספר (שריון ,תשל"ג ,מדרשי.)9111 ,
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רפופורט (תשנ"ב) מוסיפה פרטים על תהליכי האקדמיזציה של המוסד .שנות השלושים אופיינו כשנות
פריחה ,התאוששות והתפתחות המוסד .בשנת  9139הוקם מורטוריום מיוחד (ועדה לשמיטת חובות)
בראשותו של מנחם אוסישקין מטעם עירית תל אביב בכדי לעזור למוסד ולדאוג להטבת מצבו החומרי.
כתוצאה מכך ,הורחבו והוארכו תכניות הלימודים ,ומשקל ההתנסויות בבית-הספר בהדרכתם של מורים
מנוסים ומאמנים גדל .הגננות למדו חמש שנים והמורות למדו שש שנים עד לקבלת תעודת ההוראה.
בשנים אלו נמשכה ההתרחבות במספר הכיתות והלומדים ,והתחילו מגעים לכיוון הפרדת בית-הספר
התיכון מהמוסד ,בעקבות המלצותיה של 'ועדת דושקין' ( )9121ושר החינוך דאז ,הפרופסור בן-ציון דינור,
שסימנו את תחילת דרכה של הגישה החדשה להכשרת המורים בארץ-ישראל .בשנות השישים הסמינר
הופרד מבית-הספר התיכון והופך למוסד להשכלה תיכונית בפני עצמו ,המעניק לבוגריו תעודת בגרות.
בשנת  9122נעשית הפרדה גמורה בין מסלול הגננות למסלול המורות .מוחמרות דרישות הקבלה ומונחים
היסודות להתמחויות השונות בכיוון ה' -ריאליסטי' ,ה' -הומניסטי' ו'-אנגלית' .המסלול להכשרת מורים
לחינוך המיוחד מופעל החל משנת  .9121ה' -ועדה הפרלמנטארית לבחינת מבנה החינוך היסודי והעל-יסודי
בישראל' ('ועדת פראוור' )9128 ,הממליצה על חלוקת בית-הספר היסודי למוסד בן שש כיתות (א-ו) ,חטיבת
ביניים ובית-ספר תיכון מסמלת את החלתם המעשית של שינויים אקדמיים נוספים המתרחשים במוסד.
שריון (תשל"ג) מציין כי רק 'ועדת יפה' בשנת  9119היא שהביאה למפנה המשמעותי בעיקר בשל היותה
נתמכת ,במידה גדולה מאשר בעבר ,בתקציבים מיוחדים מטעם משרד החינוך .וכך בשנת  9111מונהגת
דיפרנציאציה בין מקבלי ההכשרה להוראה בכיתות הבינוניות (ג-ו) ובין הפונים לחטיבת-הביניים (ז-ט).
עזר ומבורך (תשס"ט) מציינות כי בשנות החמישים והשישים התפתחה התפיסה שלסמינר תפקיד בהכשרה
המקצועית של המורה ותכנית הלימודים השתנתה בהתאם .בסמינר פותחו מסלולי לימוד שהיו מקבילים
למבנה הבית-ספרי במערכת החינוך' :גננות'' ,בית-ספר יסודי' ,ו' -חטיבת ביניים' .היקפם של הלימודים
היו שלוש שנים ,לאחר לימודי התיכון .עם החלת הרפורמה בבתי-הספר בארץ בסוף שנות השישים,
השתנתה תכנית הלימודים בהכשרת המורים לחטיבות הביניים ,והיא התמקדה במסלולים הומניסטיים
וריאליסטיים .מסלול הגננות הפך למסלול 'הגיל הרך' שהקיף גם הכשרה לכיתות היסוד בבית-הספר.
רפופורט (תשנ"ב) מוסיפה כי קצב התפתחותו המוגבר של המוסד שהחל מאמצע שנות השישים ואילך
קשור בשני גורמים עיקריים :הסביבה החיצונית הכללית של הארגון שהשפיעה על עיצובו ,מטרותיו
ותפקודו ,והסביבה המשימתית של הארגון שהעניקה לו לגיטימציה וסמכות לפעילותיו ,לשירותים,
ולמשאבים הכספיים שלו.
רוכלי (תשמ"ג  )1מתאר את השינויים הנוספים שהתרחשו במוסד החל משנות השבעים ואילך .בשנת 9111
מוכנסים שינויים נוספים לפי עקרונות השיטה להכשרת מורים המושתתת על פיתוח כשירויות ,ונקשרים
קשרים עם חוגים שונים באוניברסיטת תל אביב (החוגים לחינוך ,אנגלית ,מתמטיקה ועוד) .בעקבות זאת,
גדל מספר מורי האוניברסיטאות שהחלו ללמד במכללה בצורה ניכרת .רוכלי מדגיש כי בניגוד לבתי-מדרש
וסמינרים אחרים ,המוסד פעל ודרש כל העת לקבל הכרה אקדמית לכל המסלולים הנלמדים בו .העיקרון
המנחה נסמך על האמונה כי הכשרת הגננות והמורים ,לכל הגילאים ,ראוי לה שתהא אקדמית -כפי
שמקובל במקצועות רבים אחרים .עם החלת הרפורמה בבתי-הספר בארץ ,בתחילת שנות השבעים,
השתנתה גם תכנית הלימודים בהכשרת מורים לחטיבות-הביניים והתמקדה עתה במסלולים הומניסטיים
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וריאליסטיים .מסלול 'הגננות' הפך למסלול 'הגיל הרך' המקיף גם הכשרה לכיתות ראשונות בבית-הספר
(כיתות א'-ב') .עם דרישת המועצה להשכלה גבוהה בישראל לאקדמיזציה של המוסדות להכשרת מורים,
עברה גם המכללה תהליך של שינוי במעבר מ'-סמינר למורים' בן שלוש שנות הכשרה ל' -מכללה להוראה'
בת ארבע שנות הכשרה והענקת תואר  B.Ed.ותעודת הוראה .בתחילה ,בשנת  9111קיבל הסמינר היתר
מטעם המל"ג לשמש כמוסד להשכלה גבוהה .בהמשך ,בשנת  9111נפתחה שנת הלימודים הרביעית
שהאפשרות ללמוד בה הייתה נתונה גם לבוגרי המחזורים הקודמים וגם לבוגרים מסמינרים אחרים,
העומדים בקריטריונים הנדרשים לקבלת התואר 'בוגר בהוראה' .לאחר שהמכללה נערכה מחדש עם תכנית
לימודים חדשה על פי 'הדגם המנחה' של המל"ג ,היא הפכה ,בשנת  ,9112למכללה הראשונה בארץ שהוכרה
כמוסד אקדמי לכל מסלולי ההכשרה להוראה.
עוד מציין רוכלי (תשמ"ג  )1כי הכשרת המורים והחינוך כמדע נתפסים במכללת לוינסקי כדבר
אינטגרטיבי ,והמכללה נתפסת כמקום להוראה ,ללמידה ,לניסוי ולחידוש .עם השנים ,הפך הסמינר למוסד
גדול המקיף את כל תחומי החינוך ויעדי ההוראה :החינוך הפורמאלי והחינוך המשלים (הבלתי פורמאלי),
החינוך המוסיקלי על כל סוגיו והחינוך הטיפולי למוסדות מיוחדים ,והשתלמויות מורים .בין המאפיינים
השונים עליהם מתבסס המוסד הם :ראיית החינוך כתהליך מקיף שההוראה איננה אלא חלק ממנו ,הקשר
בין מקצועות הלימוד והכשרתם להוראה ,שמירה על הקשר המרבי שבין הלכה למעשה ועוד .לטענתו-
"...המוסד ,כמוסד אקדמי ,אינו תלוי באוניברסיטה ושומר על אוטונומיה במסגרת משרד החינוך והתרבות ,מתפקד
כמוסד בעל יוזמה ותנופה המכיר בזכותו להתפתח בצורה הנראית לו נכונה ולכוון את עתידו ברוחו ,כשהוא מגבש
באופן מתמיד את העקרונות הכלליים הבסיסיים שלו ואת הפילוסופיה החינוכית המיוחדת לו לעיצוב דמותו של

המחנך כאדם ,כיהודי ,כציוני וכישראל( "...רוכלי ,תשמ"ג.)31 ,

 .1.1.8המכללה בין השנים 1022-2390
המשימה בתהליך האקדמיזציה שעבר המוסד מתחילת שנות השמונים ,כלומר להשתנות ולהיות אקדמי,
פירושה בראש ובראשונה להישמע שונה ולהציג תמונה חדשה על-ידי שימוש במילים ובמונחים אחרים
וחדשים .כך הפכו מילים ותיקות כמו 'תלמידים' ל' -סטודנטים'' ,התמחות' הפכה ל'-חוג'' /מסלול',
'סמינר' הפך ל' -מכללה'' ,מקצועות התמחות' ל' -מקצועות הדיסציפלינה' .השיח האקדמי המכללתי,
שכעת כלל מושגים השאולים מהאוניברסיטה ,התחיל לגלות תפיסה חדשה של לומד אקדמאי שהחל
להרכיב 'תכנית לימודים אישית' .בכך החלו המכללות ,וביניהן מכללת לוינסקי ,לחדור למרחב המשמעויות
של האקדמיה .המרחב שנבנה ,כאמור לעיל ,בעזרת החלפת מושגים ומתן שמות חדשים למוסדות ,לתכניות
לימודים ,לשיעורים וללומדים הוא 'נישה' חדשה המנסה להתמקם בין הסמינר לאוניברסיטה .מרחב זה
איפשר בניית מערכת יחסים חדשים בין המוסד לקהל היעד שלו (גוטליב ,שמרון ,פייגין.)9111 ,
בעשור הראשון של המאה העשרים ואחת ,המכללה עברה תהליך של גיבוש מחודש של חזונה ותפיסת
שליחותה עם הסמכתה להעניק תארים מתקדמים .במכללה כיום ישנם ארבעה בתי-ספר :בית-ספר לחינוך
המעניק תואר ראשון ( )B.Ed.ותעודת הוראה בחמש תכניות הכשרה להוראה :תכנית לגיל הרך ,תכנית
לבית-הספר היסודי ,תכנית לבית-הספר העל-יסודי (כיתות ז'-י') ,תכנית לחינוך המיוחד ותכנית הסבת
אקדמאים להוראה; בית-ספר לחינוך מוזיקלי (המדרשה למוזיקה) המעניק תואר ראשון ( )B.Ed.ותעודת
הוראה להוראת המוזיקה בכל מסגרות הגיל; בית-ספר ללימודי המשך הכולל לימודי תעודה וקורסים
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מקצועיים וכן השתלמויות למורים; בית-ספר ללימודים מתקדמים הכולל כיום ארבע תכניות לתואר השני
( :)M.Ed.חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית ,חינוך מוזיקלי ,הוראה ולמידה ,חינוך בגיל הרך .גופי הניהול
של המכללה כוללים את המועצה האקדמית העליונה ,דירקטוריון החברה והנהלת המכללה .ההנהלה מונה
שמונה חברים שהם בעלי תפקידים בכירים במוסד .בנוסף ,קיימת מועצה אקדמית פנימית ,שתפקידה
לאשר את תכנית הלימודים .מועצה זו מונה כארבעים אנשים הנושאים בתפקידים אקדמיים מרכזיים
וביניהם ראשי חוגים ומרכזי תכניות .בעלי התפקידים האקדמיים והמנהליים המובילים במכללה חברו
במשותף כדי להבנות את החזון ואת השליחות של המוסד ולהתאימם למאה העשרים ואחת .תהליך זה
ארך כשש שנים .קדמה לו שורה ארוכה של שינויים בתפיסת ההכשרה ,שהתרחשו במהלך ההיסטוריה של
המוסד וההיסטוריה של החינוך במדינת ישראל .החזון ותפיסת השליחות של המכללה משקפים את
מגמתה העכשווית-המוצהרת של המכללה בהכשרת מורים (עזר ומבורך ,תשס"ט).
חורין ( )1111מציינת כי המציאות המורכבת בה מתפקד המוסד בשנים האחרונות ,הובילה את המכללה
לחשיבה מחודשת על מהות הכשרת המורים ,אופני ההכשרה ותכניות הלימודים הקיימות בה כדי להמשיך
ולהתאימן לתפיסות החדשניות של הכשרת המורים בעולם ולצרכים העכשוויים של מערכת החינוך במאה
ה .19-התהליך נמצא בתחילת דרכו ,אך הוא ימשיך ויתפתח בכל היחידות האקדמיות במכללה ,כשהוא
מלווה בתהליכי למידה והערכה מתמידים בשיתוף מדריכים פדגוגיים ומרצים דיסציפלינאריים .במהלך
שנות הלימודים תשס"ז-תשס"ח ,לאחר שדוח אריאב נלמד בצורה מעמיקה על-ידי כל הצוות החינוכי,
נערכו השינויים הבאים :גובשה תכנית ליבה מכללתית ,הצוות נחשף לתחום של הבטחת איכות אקדמית,
חזון המכללה נבחן מחדש והוגדרה שליחות המוסד .כמו כן נבחנו מחדש כל תכניות הלימודים בכל
החוגים ,ונפתחו שלושה חוגים חדשים -חוג חינוך והוראה ,חוג לחינוך המיוחד וחוג לגיל הרך .כל התכניות
עודכנו והותאמו לעקרונות הליבה המכללתיים ולרוח ההכשרה העדכנית .בין שאר התכניות המופעלות
כיום במכללה ניתן לציין את קבוצות הלמידה והמחקר המיועדות לבחון לעומק את מושג האינטגרציה
בתכניות להכשרת מורים ,נבחנים דרכי הפיתוח של מודלים שיתופיים מכללה-מערכת בתי הספר והגנים,
ומבוצעים מחקרים באמצעות שימוש במתודת חקר השיח .בנוסף ,בעתיד הקרוב יוערכו איכותן האקדמית
של תכניות הלימודים ,תהליכי ההוראה-למידה וההערכה ואיכות הסגל ביחידות האקדמיות במכללה
כחלק ממסמך 'מדדים להבטחת איכות אקדמית של תכניות הלימודים במכללה' .בשנת תשס"ט הורכב
מסמך "מרכיבי הליבה של מכללת לוינסקי" בשיתוף עם בית-הספר לחינוך במכללה ,אשר הושתת על
תפיסת החזון המחודשת של המכללה ונכללים בו מספר מרכיבים וביניהם העיקרון של פיתוח תכנית
ההכשרה להוראה המבטאת קשרים בין שלושת תחומי ההכשרה :לימודי הדיסציפלינה ,לימודי החינוך
וההתנסות בהוראה ,וכן עיקרון הגברת הקשרים השיתופיים עם מערכת בתי-הספר והגנים.
עיון מעמיק ב'-ידיעוני לוינסקי' של השנים האחרונות מציג בצורה מפורטת את השינויים המשמעותיים
והמקיפים שעבר המוסד בעשרים השנים האחרונות .בשנת  1113התאפשר למכללות לחינוך להגיש בקשה
לפתיחת תכניות לתואר שני בחינוך ( .)M.Ed.מכללה זו הייתה בקבוצה של שלוש המכללות להוראה
הראשונות שקיבלו הכרה בלימודי תואר שני ,והתכנית הראשונה שנפתחה בה בשנת  1111הייתה התכנית
'חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית' ואף הייתה התכנית הראשונה שזכתה להסמכה קבועה .בשנת 1118
המכללה העניקה תארי M.Ed.לבוגרי המחזור הראשון .בשנים  1111-1118נפתחו שלושה מסלולי לימוד
נוספים בתואר השני 'חינוך מוזיקלי'' ,הוראה-למידה' ו'-חינוך בגיל הרך' .כמו כן קיימות במכללה מחלקות
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המאפשרות הסבה להוראה של אקדמאים ושינוי התמחות אצל מורים ,וכן התפתחות מקצועית של מורים
בעלי תעודת הוראה .כל אלה בשיטות לימוד ועזרי למידה מתקדמים ,ובהם טכנולוגיות חדישות ולמידה
מרחוק (ידיעון לוינסקי.)1112 ,
נכון לשנת הלימודים תשע"א מספר הלומדים במכללה עומד על למעלה מ 1111-סטודנטים בתכניות
השונות לתואר הראשון ,התואר השני על ארבעת תכניות הלימוד שלו ,לימודי ההסבות לאקדמאים ,בית-
הספר ללימודי המשך ומכינות .גיוס הסטודנטים מתאפיין בהעלאת רף הקבלה ללימודים משנה לשנה,
ובגידול במספר האקדמאים הנרשמים להסבות .המכללה עומדת בפני פיתוח מואץ והפעלה של מיזמים
ותכניות חדשות ביניהן :התכנית החדשה לתואר השני בהוראה  ,M-Teachתכניות העשרה מגוונות בבית-
הספר ללימודי המשך בשיתוף משרד החינוך ומשרדי ממשלה שונים כגון :פסיכותרפיה לפסיכולוגים
חינוכיים ,הוראת מוזיקה בקבוצות גדולות ,עתודה ניהולית לגננות ועוד ,הקמת מרכז לגיל הרך שיהיה
אינטר-דיסציפלינארי ,בניית תכנית הכשרה לעובדים עם ילדים ונוער בסיכון להפעלה בכל הארץ ,הובלת
פרויקטים ארציים הקשורים לשנת הלשון העברית ,הפעלת תכנית מתקדמת להתמחות באוטיזם ,והמשך
תכנית עמיתות מכללה-שדה עם העיר לוד .תכנית זו מתמקדת בשיפור איכות ההוראה והעלאת ההישגים
הלימודיים של התלמידים ,תוך דגש על התפתחות מקצועית משותפת של פרחי ההוראה ,הסגל האקדמי
וסגלי המורים בבתי-הספר בעיר לוד במספר תחומים כגון אנגלית ,מתמטיקה ,מדעים ,חינוך מוסיקלי
וחינוך מיוחד ('משולחן הנשיאה'.)9.91.1191 ,
 .1.1.6חזון ושליחות המכללה בהווה (מתוך אתר המכללה )http://www.levinsky.ac.il-
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שליחות המכללה
המכללה היא מוסד אקדמי מוביל להכשרת מורים .המכללה מעודדת את בוגריה לשלב בין מקצוענות
ואנושיות ,ומבססת את מתווה ההכשרה על נכסי תרבות ,ערכי היהדות ,ערכים דמוקרטיים
ואוניברסאליים ,על שילוב טכנולוגיות מתקדמות בדרכי ההוראה והלמידה ועל מתן מענה לצרכים
משתנים של חברה פלורליסטית רב-תרבותית .המכללה הציבה לה למטרה להכשיר מחנכים מומחים
בתחום הדעת האקדמי ,המבטאים רגישות אתית וחברתית ,מחנכים שיהיו מעורבים חברתית בחיי בית-
הספר בקהילה ושישכילו להכין את תלמידיהם להשתתפות פעילה ושוויונית בחברה דמוקרטית .על רקע זה
מודגשים המרכיבים הבאים בתהליך ההכשרה :התייחסות לפרט כאל אדם ,מצוינות אקדמית וההוראה
איכותית ,פיתוח הידע והחשיבה בתחום הדעת ,פיתוח יכולות אקדמיות ופדגוגיות ,התפתחות מקצועית
ולמידה לאורך החיים תוך חקר ההתנסות בשיתוף עם המערכת של בתי-הספר וגני הילדים (עזר ומבורך,
תשס"ט).

 .1.1.7המדיניות החינוכית ותכניות הלימודים בשלוש העשורים האחרונים -סיכום
בדיקת המדיניות החינוכית ותכניות הלימודים של המכללה בשלושת העשורים האחרונים של המאה
העשרים (שגריר )1111 ,מראה כי לאורך השנים לא חלו כל שינויים בתפיסות העולם ובמדיניות החינוכית
המפורטות ב 91-העקרונות הבאים:
 .2המכללה מקפידה על פריסה לוגית של תכנית הלימודים המוסדית ,החל בקורסי מבואות בשנים
הראשונות וכלה בקורסים מתקדמים בשנים האחרונות.
 .1תכנית הלימודים מותאמת לדרישות 'הדגם המנחה' של המל"ג במבנה שלה ובתחומי הלימוד הנדרשים.
עם זאת מוקצות פחות שעות ללימודי החינוך ויותר שעות להתנסות המעשית בהשוואה לדגם המנחה.
 .9בין הקורסים בלימודי החינוך נכללים מבואות בסוציולוגיה ,פילוסופיה ופסיכולוגיה ,לימודי יסוד
כלליים ,מתודיקה ודידקטיקה כללית ,מיומנויות הוראה וניהול כיתה ,טיפול בלומדים חריגים.
 .1מבנה תכנית הלימודים בשנים הראשונות סגור ואינו מאפשר בחירת קורסים .אפשרות הבחירה ניתנת
בעיקר בשנה הרביעית בהתמחות.
 .8המכללה מתייחסת לתהליך ההכשרה להוראה כאל תהליך מקצועי המחייב הקנייה של מיומנויות,
התנסות מעשית והשכלה רחבה .כמו כן מושם דגש בהקניה של ערכים ושל עקרונות תרבותיים וחברתיים,
בשיתוף פעולה ובמעורבות חברתית ,בהתעדכנות וחדשנות .בצד תהליך ההכשרה מדגישה המכללה את
הצורך בהרחבת עולמו הפנימי ,הערכי והאישי של כל לומד.
 .6לאורך השנים נשמרת במכללה השקפת עולם ומדיניות חינוכית ייחודית ומוצהרת הרואה בהתנסות
בהוראה מרכיב עיקרי ,בסיסי ובעל משמעות מרכזית בתהליך ההכשרה .המכללה רואה בהתנסות את אחד
העיקריים המרכזיים של תפיסת עולמה.
 .7מושם דגש בפיתוח לומד עצמאי ,אקדמאי ,בעל יכולת למידה ,בעל תרבות רחבה ובעל ידיעות בתחומים
רבים .דגש נוסף מושם על הכשרת מורה בעל מיומנויות הוראה ,כישורי הדרכה וניהול כיתה ,על הקניית
דרכים לשילוב אוכלוסיות מרקע שונה ובעלות צרכים שונים ,ועל הקניית דרכי עבודה עם ההורים.
 .9הקטגוריה הבולטת ביותר בתכניות הלימודים של המכללה היא 'תפיסות הוראה ולמידה' על שני
האספקטים שלה' -פרקטיקה ויישום מעשי' ו'-תיאוריות למידה והוראה' .הבלטה זו תואמת את המדיניות
הרשמית של המכללה ,המדגישה (כאמור לעיל בסעיף  )2את הצורך בשילוב מרבי בין תיאוריות לבין
התנסות מתוך ראיית ההתנסות כמרכיב בסיסי ועיקרי בתהליך ההכשרה להוראה .הקנייה של כישורי
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הוראה מקצועיים מעשיים נעשית באמצעות התנסות מעשית וקישור בינה לבין התיאוריות .תפיסת עולם
זו באה לידי ביטוי בתכניות הלימודים ובמסמכים הרשמיים של המכללה בכל העשורים .תפיסה זו לא
השתנתה גם כאשר תכניות הלימודים המוסדיות הותאמו לדרישות 'הדגם המנחה' של המל"ג.
 .3קיימת זיקה ברורה בין שינויים חברתיים שהתחוללו בישראל לבין השינויים שנמצאו בתכניות
הלימודים והמסמכים הרשמיים של המכללה.
 .20בתחומים של תפיסות עולם חינוכית ומקצועית ובתחומים הערכיים הכלליים של המוסד המכשיר ,לא
זוהה קשר ישיר בין תוכני המסמכים הרשמיים של המוסד לבין השינויים והתמורות החברתיות שהתחוללו
בחברה הישראלית.
 .22המוסד נשאר נאמן לעמדתו ולתפיסתו הפדגוגית-חינוכית גם בתקופות שבהן חלו שינויים בתכנים
ובמבנה של תכניות הלימודים ,שינויים שנדרשו בעקבות תהליך האקדמיזציה של המכללות בארץ.
 .21השינויים שנעשו בעקבות תהליך האקדמיזציה היו בעיקרם בהיקף השעות ,בהגדלת מספר הקורסים
ובהוספת קורסים מתקדמים בחינוך ובמחקר .שינויים אלה לא נבעו מן התמורות החברתיות ומן
האירועים החשובים שאירעו באותן השנים.

לסיכום ,פרק הסקירה ההיסטורית והרקע התיאורטי הציג חמש תקופות עיקריות ומשמעותיות
בהכשרת המורים בישראל ברמת המקרו (ברמה הארצית -ראשיתה של הכשרת המורים ,התפתחות
הסמינרים לאחר קום המדינה ,תהליכי האקדמיזציה וכו') וברמת המיקרו (ברמה המוסדית -הדגשים על
תקופות הניהול של ארבעת המנהלים בזיקה לתמורות ולתהליכים הארציים ברמה ההיסטורית ,המדינית
והחינוכית) .כך ניתן לראות את התמונה הכוללת ואת התמונה הפרטנית המציגה נקודות ציון משמעותיות
של המוסד לאור השינויים הכלליים במדינה.
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 .9שאלות המחקר
כפועל יוצא מהרקע ההיסטורי-תיאורטי שהוצג בפרק הקודם ,המחקר יבחן את ההיבטים הביוגראפיים
של המנהלים (להלן שאלות  )1-2ואת ההיבט ההשוואתי בין שתי התקופות המשמעותיות בחיי המוסד
(להלן שאלה )9
 .2מה היו תפיסותיו החינוכיות של כל אחד מן המנהלים? (בחינת החזון ,המטרות והיעדים החינוכיים
שלהם)
 .1כיצד הוביל כל מנהל את הסמינר/מכללה למימוש המטרות והיעדים שהציב עבורה ,בזיקה לתפיסות
החינוכיות שלו ,על רקע התקופה בה פעל?
 .9מה ניתן ללמוד מניתוח תפיסותיהם ופועלם של ארבעת המנהלים מהניתוח ההיסטורי בהתייחס גם
8
לתיאוריות ומודלים של מנהיגות חינוכית? (בגישת 'התיאוריה המעוגנת בשדה')

8

גישת 'התיאוריה המעוגנת בשדה' תפורט בפרק המתודולוגיה.
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 .1מתודולוגיה
 1.2מטרת המחקר
מטרת המחקר היא להשוות בין הגותם ועשייתם של שני מנהלים-חוקרים של הסמינר בעבר -ד"ר ניסן
טורוב ,המייסד והמנהל הראשון שלו ,וד"ר יצחק אפשטיין ,המנהל השלישי של הסמינר -לשני מנהלים
דוקטורים נוספים שהתרכזו בעשייה המכללתית ופחות במחקר :ד"ר אברהם רוכלי וד"ר מרים מבורך ,מ-
'העת החדשה' של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש לוינסקי ,בארבע העשורים האחרונים של מדינת ישראל.

 1.1תקופת המחקר
הפריודיזציה הכוללת של המחקר תוחמת בקווים כלליים  39שנים ממאה שנות קיומו של המוסד .היא
תתמקד בתקופת העבר שלו ותציג את חמש שנותיו הראשונות ,דהיינו בין השנים  9191-9191שהיו שנות
ניהולו של ד"ר טורוב את המוסד ,ואת שלוש השנים שבין  9113-9111שהיו שנות ניהולו של ד"ר אפשטיין
את המוסד .המחקר ימשיך לבחון את התקופה הקרובה לזמננו -דהיינו את  98השנים שבין 9112-9119
שהיו שנות ניהולו של ד"ר אברהם רוכלי את המכללה ,ואת שמונה השנים שבין  1111-1119שהיו שנות
ניהולה של ד"ר מרים מבורך את המוסד.

 1.9סוג המחקר
 1.9.2חקר מקרה היסטורי' -מכללת לוינסקי לחינוך' מוצגת במחקר זה דרך סיפורם של ארבעה ממנהלי
המוסד .בעבודה זו יוכל הקורא ללמוד על אירועים ,מעשים ,מסמכים ,דמויות ופעולות הקשורים
בהתפתחות ההיסטורית של המוסד .הבנת התהליכים והתופעות במכללה מוגדרת כאן כ'-חקר מקרה'
( )Case Studyהיסטורי.
חקר מקרה מוגדר כמעקב אחר הפעילות האנושית במקום ובמזמן מסוים ( .)Stake, 2000החוקרים ג'רי
וג'רי ) (Jary & Jary,1991מציינים כי חקר מקרה הוא תהליך למידה של יחידה מסוימת  -אדם ,אירוע,
תכנית ,ארגון ,או חקר של דוגמה אחת של תופעה שמבקשים לחקור אותה בצורה מעמיקה .חקר המקרה,
מעצם היותו חלק מפרדיגמת המחקר האיכותני ,מבוסס ברובו על תופעות חברתיות הוליסטיות וכולל
אירועים שונים ,דילמות הומאניות ותופעות חברתיות מורכבות ,המשפיעות על מידת ההכללה המתבקשת.
חקר המקרה מנסה ללמוד את המצבים הטבעיים בסביבה הנחקרת ללא שליטה ובקרה על התהליך ,כאשר
החוקר הינו אחד מכלי המחקר העיקריים (יוסיפון .)1119 ,יין ( )Yin,9111מציין כי חקר המקרה הופך
להיות מדעי ,כאשר משתמשים במגוון של שיטות כדי לחקור .לדבריו תוקף המבנה הוא הטקטיקה של
חקר המקרה ,כאשר החוקר עושה שימוש במקורות מגוונים ומסתמך על שרשרת של עדויות בשלב של
איסוף הנתונים .חקר מקרה מאפשר לקוראים להתרשם ,למרות שלא נכחו במקום הנחקר ,ולהגיע
לתובנות חדשות של יחסים ומשתנים לא ידועים בתופעה הנחקרת (.)Shaw, 1978
משתמשים בחקר המקרה בתחומי דעת שונים ביניהם פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה ,היסטוריה,
חינוך ,ניהול ,כלכלה ,ביולוגיה ,רפואה ועוד ) .(Erickson,2011יש הטוענים כי חקר המקרה אינו נחקר
ואינו מודגש דיו ולעיתים אף מתעלמים ממעלותיו באקדמיה בשל הפרדוקסים הטמונים בו ,ובשל חוסר
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היכולת להתייחס אליו כאל שיטת מחקר ולכן יש צורך להבהיר פרדוקסים אלה ולהגביר את השימוש בו
(.)Flyvbjerg, 2011
חקר מקרה היסטורי הוא בבסיסו תיאורי ומרכיבים מהמחקר ההיסטורי ושל 'חקר מקרה' מתמזגים
לעיתים קרובות ) .)Merriam ,1998גם  )9111( Yinטוען כך וגורס ,שהתרומה המיוחדת של הגישה
ההיסטורית היא כאשר אין בין החיים דמויות רלוונטיות שידווחו ,אפילו במבט לאחור ,מה התרחש,
וכאשר החוקר חייב להתבסס על מסמכים ועל מוצגים תרבותיים ופיזיים כמקורות ראשיים לממצאים.
מחקר היסטורי יכול להיערך גם לגבי אירועים מן העבר הקרוב ,ואז אסטרטגיה זו חופפת חלקית עם זו של
'חקר מקרה'' :חקר מקרה' מתבסס על רבות מהטכניקות של המחקר ההיסטורי ,אך מוסיף שני כלים
שאינם היסטוריים :תצפית ישירה וריאיון שיטתי .במחקר זה ייעשה שימוש במסמכים שונים ובראיונות,
המקובלים גם במחקר ההיסטורי ,לשם בדיקת האירועים.
 1.9.1חקר מקרה (היסטורי) מרובה -המחקר המוצע כאן מציע הסתכלות קרובה על ארבעה מנהלים
שעבדו באותו מוסד להכשרת מורים .עם זאת ,כל אחד מהמנהלים הוא מקרה ספציפי עם סיפור חיים
שונה .דרך הסתכלות זו נקראת 'חקר מקרה מרובה' המציינת כי לכל מקרה ולכל תהליך יש חותם של
משהו ייחודי לו ,אך יחד עם זאת קיים בסיס כללי יותר המשותף גם למקרים האחרים .בצורה זו ניתן
ללמוד דברים אחדים על ההתנהגות האנושית ,ועל ההתנהלות המקצועית ודרכי ההתמודדות עם הקשיים
שמאפיינים את העוסקים בחינוך (יוסיפון .)1119 ,סטייק ( )Stake,2000מתאר חקר מקרה מרובה כמחקר
של אוסף מקרים ספציפיים ,שבעזרתם ,אם בדרך של דמיון או בדרך של הנגדה ,מגיעים לתובנות כלליות.
 1.9.9ביוגרפיה היסטורית /היסטוריוגרפיה
היסטוריוגרפיה (מיוונית= historia :חקירה= graphein ,לכתוב) הוא מונח המתאר את כתיבת המחקר
ההיסטורי .הכותבים על היסטוריוגרפיה בוחנים את כתיבת ההיסטוריה ואת אופן יצירתם של חיבורים
היסטוריים .רבים מהם מתמקדים בניתוח האופן שבו מסופרת ומפורשת ההיסטוריה על ידי היסטוריונים,
באופן בו הם השתמשו במקורות השונים אשר עמדו לרשותם ובשיטות הצגת הסיפור ההיסטורי ,ביחס
להשקפות העולם שלהם.
לדעת גלבר ( ,)1111ניתן לראות ביוגרפיה היסטורית כ..." -היסטוריה שיחידת הניתוח שלה היא אישיות
יחידה (בדומה לארץ ,עיר ,מוסד ,ארגון ,מושג וכו' בסוגות היסטוריות אחרות) ,ופרק הזמן שלה הוא משך
חיי אדם .במסגרת כזו של זמן ,מרחב ומיקוד ניתן לכתוב היסטוריה כוללת המקיפה את מרב הגורמים
המעצבים חיי אנוש והביוגרפיה משחזרת אותם אצל הגיבורים שלה :מעשים ,דעות ,השקפות בענייני
מדינה ,חברה ,כלכלה ,חינוך ,דת ,יחסי משפחה ,יחסים חבריים ,בילוי ,פנאי ותחביבים( "...שם.)11-12 ,
מנקודת מבט היסטוריוגרפית כדאי לציין כי לא כל ביוגרפיה היא מחקר היסטורי המתבסס על מקורות
ראשוניים ,ולא כל מחקר היסטורי שאישיות מסוימת עומדת במרכזו היא ביוגרפיה .על הביוגרף ,על פי
הנסיבות ,למצוא את האיזון בין פניו האישיים והחברתיים של גיבורו לבין פועלו ההיסטורי .שני תנאים
נדרשים לכך :א .מלבד פועלו ההיסטורי-המקצועי על גיבור הביוגרפיה להיות אישיות מעניינת ומורכבת
שתצדיק את העיסוק המעמיק בה ותרתק את הקורא .ב .כותב הביוגרפיה צריך להיות אדם רגיש ואמפתי
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הניחן במידה ראויה של כושר התבוננות וניתוח בהבנה של מבני אישיות ומערכות יחסים בין-אישיים.
אולם בראש ובראשונה ,עליו להיות בעל הכשרה מחקרית שתאפשר לו למלא כהלכה את החלק המדעי-
היסטורי של עבודתו .כמו כן ,עליו להקיף את מלוא ההיבטים בחייו של גיבורו ולשלבם לכדי סיפור מגובש
ורציף שאינו מצטמצם באפיזודות מעניינות בלבד .גיבורו של מחקר היסטורי-אישי צריך להיות בראש
ובראשונה אישיות חשובה שמפעלה ההיסטורי יצדיק את מיקוד המחקר בה .המתודולוגיה במחקר שכזה,
ממוקד אישיות ,אינה שונה מזו של מחקרים היסטוריים רגילים ,והיא נשענת על מה שנכתב על האיש
בעבודות קודמות כלליות ובעבודות שהתמקדו בו ועל מה שניתן ללמוד על מפעלו מן המקורות הראשוניים.
עבודתו של החוקר תהיה פשוטה יותר אם גיבורו הניח אחריו יומן או התכתבות שיטתית ורצופה .ככל
שמגוון המקורות יהיה רחב יותר ,כן אפשר להישען בהערכת פועלו של נושא המחקר על בסיס מוצק יותר
ולהוסיף לידע ההיסטורי עליו .במחקרים ביוגראפיים ,על ההיסטוריון ,שאין לו הכשרה פסיכולוגית,
להיזהר מלהיגרר אחר פסיכולוגיזם מיותר שכן מחקר אישי אינו בא לנתח את אישיותם של גיבוריו ניתוח
פסיכולוגי או ספרותי אלא לחשוף את פועלו ההיסטורי :מחשבותיו ,החלטותיו ,מעשיו והשפעתם הישירה
קצרת הטווח וארוכת הטווח .כאשר התקופה הנחקרת היא בת-זמננו ,יכול החוקר להיעזר במקורות
הארכיוניים הקיימים ולתיעוד בעל-פה ,כאשר התקופה הנחקרת היא רחוקה נזקק החוקר למסורות
ולמקורות ספרותיים שנכתבו על הנושא .עוד מציין גלבר כי בסוף שנות השבעים של המאה העשרים ניכרה
הנטייה לשוב לכתיבה סיפורית ואל ההיסטוריה של האירועים .במוקד הסיפור היסטורי עומד האירוע וכל
אירוע עומד בפני עצמו .האירוע אמנם עומד במוקד הסיפור ההיסטורי ,אך לו עצמו -במנותק מנסיבות זמנו
ומאירועים שקדמו לו או באו אחריו -כמעט שאין משמעות .אירועים הופכים לסיפור כאשר הם מנותחים
בתוך הקשריהם ונקבעת הזיקה ביניהם .לכן חשוב בכתיבה היסטורית למצוא את האיזון על פי הנושא ,בין
החלק הסיפורי של הנושא לבין החלק האנליטי -לעיתים במשולב ולעיתים בפרקים שונים של אותה
העבודה ולשם כך על ההיסטוריון לשלוט בשתי צורות הכתיבה (הספרותית והמדעית) ולהשתמש בהן לפי
העניין.
 1.9.1על המתודה ההשוואתית במדעי החברה והרוח
אחת ממתודות חקר דברי הימים היא השיטה ההשוואתית .ההיסטוריה ההשוואתית נפוצה בארצות-
הברית ובגרמניה יותר מאשר בארצות אחרות .הגישה ההשוואתית עוזרת לאתר קווי דמיון בין מקרים
שונים ,ובו בזמן מחדדת את המודעות להבדלים ,שחלקם בלתי מודעים .ההיסטוריה השוואתית מסייעת
לעמוד לא רק על הדומה ,אלא גם על הייחודי .ההיסטוריה נלמדת מהשוואות בין מקרים שונים ,כאשר
מקרה אחד שופך אור על מקרה שני ,תוך התחשבות בשוני שבין השניים .ההיסטוריון מצווה לברור את
השונה מתוך הדומה ואת הדומה מתוך השונה .שיטת המחקר מסייעת גם לבחון מדיניות מתחומים שונים
והיא יכולה להצביע על שינויים שלא בהכרח נובעים מאותן הסיבות .בשימוש בשיטה זו נוצרת תחושה של
ריחוק מסוים מהסביבה המוכרת ,ונמנעת גישה צרת אופקים לסוגיות הנדונות .ההשוואה בין עניינים
יכולה להתמקד בהיבט מסוים ולא להשוות באופן כוללני (בריירMahoney, & Rueschemeyer, ;1199,
.)2003
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גלבר ( )1111מציין כי הגישה ההשוואתית להיסטוריה אינה חדשה .יש המייחסים את ראשיתה למרק
בלוך 9שנשא הרצאה מפורסמת בכותרת זו בשנת  ,9111אבל המונח רווח עוד קודם לכן .לדעתו ,המשיכה
להיסטוריה השוואתית בעשורים האחרונים היא בעיקר תוצאה של הספקנות הגוברת כלפי הלאומיות
וכלפי הגישה הלאומית להיסטוריה ,ושל החיפוש אחר גישה היסטורית שתתאים לעידן הגלובליזציה.
מכאן החיפוש אחר היסטוריה השוואתית שאינה משמשת כמטרה בפני עצמה אלא כלי שתפקידו לסייע
להבנת הסיבות לדמיון או לשוני ולהסברתן .ההשוואה עוזרת להפריד בין עיקר לטפל ובכך היא תורמת
לחשיפת הסיבתיות ולהסברתה .לצד יתרונותיה ,יש לגישה ההשוואתית גם חסרונות מובהקים ביניהם
הקרבת העומק לטובת הרוחב ולכן היסטוריונים רבים ידועים בהתנגדותם להשוואות .המתודולוגיה שלהם
מדגישה את הייחודיות של הנושאים ומסבירה את התפתחותם על-ידי הצגת נרטיב אבולוציוני .היא מניחה
שבתיאור שיטתי ויסודי של ה'-מה' טמונה גם התשובה ל'-מדוע' .ההשוואות נראות להיסטוריונים קרובות
מדי להכללות ,שהן עניינם של מדעי החברה .עם זאת ,טוענים ההיסטוריונים כי כל היסטוריה היא
השוואתית בזמן ובמרחב ,שכן התביעה לייחוד מניחה מראש 'כלי מדידה' השאובים מניסיון של ארצות
ועמים אחרים ,או של זמנים אחרים בעבר וגם הטענות לייחודיות ,האופייניות לפוליטיקה ולהיסטוריה של
זהויות ,תובעות אף הן גישות השוואתיות שכן הן מעלות את השאלה 'ייחודיות' לעומת מה?
לדעת בלוך ( ,)9111שנמנה עם מייסדי חקר ההיסטוריה החברתית ,היסטוריה השוואתית -עוזרת להדגשת
ייחודיות מהצד האחד ,ואוניברסאליות מהצד השני .היא עוזרת לקבל פרספקטיבה נכונה על תופעות
ומשמשת כלי עזר אנליטי נוסף לתאר את ההיסטוריה שלנו ולבדוק האם מדובר במקרה ספציפי או
שמדובר בסיבות כלליות .היסטוריה השוואתית משמשת גם ככלי ניסויי ומאפשרת העמדת הדברים על
דיוקם והפיכת המחקר למשהו מדויק יותר .בספר שהציג את המאפיינים המקוריים של ההיסטוריה
הכפרית הצרפתית ( )9139פרץ בלוך דרכים חדשות במחקר כשהפך את ההשוואה השיטתית  -במקרה זה,
בין אנגליה לצרפת  -למרכיב מרכזי בניתוח תבניות העומק של החברה הכפרית .הנטייה ההשוואתית של
בלוך בספרו הנוסף "החברה הפיאודלית" בנושא הפיאודליזם ,שהתפרסם בשנת  ,9111התבטאה בהשוואה
בין פיאודליות באירופה וסוג של פיאודליות ביפן .המחקר שלו הצביע על העובדה שלמרות קיומם של
הבדלים עמוקים ,ניתן למצוא מקבילות ,לפחות בכול הקשור לקווי היכר בסיסיים למשל בין המבנה של
הפיאודליזם האירופאי של ימי הביניים ,לזה המוכר מההיסטוריה היפנית.
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מרק לאופולד בנימין בלוך ( 2ביולי  92 – 9112ביוני  ,)9111היסטוריון יהודי צרפתי של ימי הביניים בצרפת .בלוך ,מייסד

אסכולת האנאל ,הוצא להורג על ידי הנאצים ,בשל חברותו ברזיסטנס (המחתרת הצרפתית) .בצד מחקריו הפרטניים והאתגר
האינטרדיסציפלינארי שגילם כתב-העת אנאל ,בלוך הותיר חותם בעל חשיבות רבה על ההיסטוריוגרפיה (חקר הכתיבה
ההיסטורית) גם באמצעות ספרו הבלתי גמור "אפולוגיה על ההיסטוריה או מקצועו של ההיסטוריון" ( Apologie pour
 ,),l'histoire ou métier d'historienעליו שקד לפני מותו ,שבו דן בכמה בעיות יסוד של המחקר ההיסטורי וניסח פתרונות
מקוריים.
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' 1.9.8סיפורי חיים' כחלק מגישת המחקר האיכותני -עבודה זו בנויה כמחקר איכותני ,בו נבדק סיפורה
של מכללת לוינסקי לחינוך מהיבטים שונים ,תוך התייחסות לרקע ולאירועים ההיסטוריים שהביאו
להקמתו של המוסד ולתהליכי השינוי האקדמיים אותם עבר במהלך השנים .המחקר מתאר ארבע תקופות
משמעותיות בחיי המוסד בהן נבנתה או חודשה זהותו החינוכית -בראשית הדרך ,ובעת הפיכתו למכללה
אקדמית דרך סיפורם האישי והמקצועי של ארבעה ממנהליו לאורך השנים .המחקר האיכותני בכללו
מאמץ תפיסה פנומנולוגית ,הממקדת את עניין המחקר ב'-תופעה' ( )phenomenonכפי שחווים אותה
הסובייקטים הנחקרים עצמם (שקדי .)1113 ,התהליך המדעי אינו אלא הפיכת הידע הסמוי ,הנמצא בחוויה
של הסובייקטים והמועבר אל החוקר האיכותני ,לידע גלוי בו אפשר לדון ולהעבירו לאחרים .בשל כך,
המחקר האיכותני אינו עסוק בניבוין של תופעות ,אלא בפענוחן של תופעות קיימות (שקדי .)1113 ,גישת
סיפורי החיים או 'מחקר נרטיבי' היא אחת מן השיטות המרכזיות במחקר האיכותני.
גישת סיפורי החיים מהווה אסטרטגיה אחת מתוך המרחב המחקרי הקרוי 'תיאוריה המעוגנת בשדה'
(גבתון ,)1119 ,וככזו היא בונה את 'מסד הנתונים' שלה ואת הטיפולוגיה שלה ללא הנחות א-פריורי לפני
המחקר עצמו .בגישה זו מבוצעים ראיונות עומק אתנוגראפיים (חצי-מובנים) פתוחים על פי רוב בצורתם
ובאופיים ,בהם נעשה ניסיון להבין את הסיפור ,הנרטיב של הנחקר ,מפיו הוא .על פי גישה זו 'האדם מספר
סיפורים המבטאים את זהותו העצמית והמקצועית ,לפיכך ניתן להשתמש בסיפורי החיים ככלי מחקר'
(אופלטקה .)1111 ,מטרת הראיונות היא להבין את החוויה של אנשים אחרים ואת המשמעות שהם
מייחסים לחוויה הזאת (שקדי .)1113 ,גישת סיפורי החיים מניחה גם כי יש לשים לב לתהליכי שינוי
המתרחשים לאורך השלבים השונים שאדם עובר בחייו ,והמשתקפים בנרטיב אותו הוא חווה ומספר .רובד
מחקרי המצטרף לגישת סיפורי החיים הוא 'גישת שלבי הקריירה' (אופלטקה .)1111 ,על פי גישה זו יש
לבחון את סיפור החיים לאורך שלביו השונים ולזהות מבנים אופייניים של התפתחות ושינוי לאורך חלקיו
של הסיפור האישי .גישה זו מדגישה ,לפיכך ,את היכולת של האדם לעבור שינויי תפקיד ושינויי התנהגות
לאורך חייו .מבנה האישיות וסגנונות התנהגות אינם אחידים ועקביים בהכרח ,והם ניתנים לשינויים ואף
נוטים לשינויים בשל סיבות פנימיות ,כגון תחושת מיצוי או עייפות ,וסיבות חיצוניות כדוגמת שינוים
משפחתיים ואישיים שונים .גישה זו מנסה לעקוב אחר גורמי השינוי ,על 'כיוון' השינוי ,ואף על עומקו
ואופיו של התהליך .לפיכך ,היא אינה מחפשת את הסגנון ,התבנית המסוימת המאפיינת את הנחקר ,אלא
דווקא את תנועתו בין תפקידים וסגנונות שונים .החוקר בגישת סיפורי החיים נדרש לבוא אל הראיונות
ואל התהליך המחקרי בכללו בצורה עדינה ומורכבת ,עליו להכיר את הספרות המחקרית בתחום ,ולהצטייד
ב'-ארגז כלים' מחקרי ראוי ,אך מאידך עליו לזכור כי אין אלו אלא כלים המסייעים לו להבין את המקרה
הפרטי ולהסבירו עד כמה שניתן.
חוקרים מהארץ ומהעולם מרבים להשתמש באסטרטגיה של 'סיפור חיים' ככלי במחקר האיכותני .מירסקי
( )1118טוענת כי המחקר הנרטיבי ,הנקרא גם ביוגראפי ,מקובל בתחומים רבים היום ,ובמיוחד בתחום
החינוך ,כאשר מעודדים מנהלים ,מורים ותלמידים לספר את סיפוריהם ,והן בתחום החברתי ,כאשר
חוקרים מעודדים את קולם של קבוצות מיעוט שונות בחברה ושל יחידים בקבוצות האלה להישמע.
הנרטיב האישי עולה במהלך המחקר הנרטיבי המתייחס לקבוצה של מחקרים איכותניים ,בעיקר מן הסוג
הפרשני ,שבהם משתמשים בסיפורים לתיאור פעולות אנושיות .באמצעות סיפורם האוטוביוגרפי של
מנהלים ,מורים ותלמידים כאחד ,ניתן לבחון את הניסיון האישי על כל היבטיו -הצלילים והריחות של
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העבר ,הרגשות והחוויות ,ובעיקר  -בירור נקודת המבט האישית על אירועי ההיסטוריה ועל ההתרחשויות
בהווה .אופלטקה ( )1111מוסיף כי בעזרת אסטרטגיית סיפורי החיים ניתן לזהות מוקדים של משברים,
תהליכי התפתחות והתחדשות במהלך החיים של מורים ומנהלים ,לקשור בינם לבין גורמים
קונספטואליים ,ביוגראפיים ואישיותיים בתוך סיפור חייהם ,ולהתחקות אחר המשמעות שהם מעניקים
לתקופות בקריירה שלהם ולתהליכים התפתחותיים השונים שהם עוברים לאורך חייהם האישיים
והמקצועיים.
צ'ייס ( (Chase, 2011מציינת כי נראטיבות וסיפורי חיים הוא תחום המתפתח ופורח במהירות בעשרים
השנים האחרונות .לדעתה ,המחקר הנרטיבי גורם לשינויים אישיים וחברתיים כאחד .במהלך חשיפת
הסיפור האישי שלהם האנשים מאשרים ומכירים בחשיבות הנסיבות הביוגראפיות ,ההיסטוריות,
החברתיות והתרבותיות שלהם .הכרה זו משפיעה באופן משמעותי על הדרך בה אותם האנשים חיים את
חייהם .צ'ייס מציינת במאמר את הנראטיבה הסביבתית ) .(Narrative Environmentהנראטיבה
הסביבתית כוללת ישויות מגוונות כגון מערכות יחסים אינטימיות ,תרבויות מקומיות ,מקצועות וארגונים.
כל אחת מהסביבות הללו מספקות נסיבות עצומות שמתנות ,אך לאו דווקא קובעות את הסיפורים
שאנשים מספרים (או לא מספרים) .היא מציינת מחקרים נרטיביים שנעשו בארגונים כגון בתי-ספר,
אוניברסיטאות ,בתי-חולים ,בתי-אבות ,בקהילות אתנוגראפיות ובמקומות עבודה שונים (למשל בנגרייה).
הממצאים העולים מהמחקרים הללו מאפשרים לדון ולהתייחס בצורה רצינית לנושאים כגון :אלימות,
גזענות ,תסכולים הקשורים בנושאים הללו ,אמונות דתיות ,מחאה חברתית ,אפליה חברתית ,מגדר וכו'.
עוד היא מציינת כי החוקרים העוסקים בנראטיבות מרגישים מחויבים לדון במערכת היחסים שבין
עבודתם לבין האפשרויות הנפתחות בעקבות המחקר לשינוי ולצדק חברתי .חוקרים אחדים עוסקים
בשאלה כיצד נוצר השינוי ואחרים אוספים ומציגים נרטיבים בכדי לסייע לשינוי להתרחש .בכל מקרה,
כולם מודעים לצורך בשינוי אישי וחברתי ,בצורך להקשיב ובצורך לדבר ,בצורך ליצור דיאלוג עם הציבור
ובצורך לאסוף סיפורים משותפים .בהגדרתה המחודשת את המושג 'נרטיב' ,מתייחסת צ'ייס יותר
למשמעות הניתנת לסיפור האישי באמצעות עיצוב או סידור החוויה עצמה ,והיא אינה מתייחסת יותר אל
המושגים 'עבר' ו'-רטרוספקטיבה' שאליהם התייחסה בהגדרתה הקודמת את המושג .המושג
'רטרוספקטיבה' בהקשר של הפקת משמעות מהחוויה שהתרחשה נראה לה כעת צר מדיי ולכן היא
החליטה להרחיב את ההגדרה .התייחסות נוספת שהיא מציינת הוא להיבט הביקורתי של המחקר
הנרטיבי .הסיפור הנרטיבי מאפשר העברת ביקורת על מוסדות ,ארגונים ואינטראקציות המייצרות אי-
שוויון חברתי .סוג זה של נרטיב מביא לידי דיבור ,מעין 'דיאלוג ציבורי' היכול לגרום לשינוי ולהשפיע על
הקהל המקשיב והתר אחר דרכי פעולה חדשים ,שינוי גישות חברתיות ואמונות דתיות.
בהקשר מחקר זה העוסק בסיפורם של מורים ומנהלים ,אלבז-לוביש ( )1111טוענת כי סיפורי
מורים /מנהלים מתקופות אחרות וממרחבים תרבותיים אחרים עשויים להאיר את המצב העכשווי בארץ
ועשויים להדגים את הקושי להבחין בין האישי לבין המקצועי בחייהם ,כמו גם את הקושי לאחד ביניהם.
בעזרת הדיון בסיפורי החיים האוטוביוגרפיים ,יכולים חוקרים לברר מדוע יש צורך להיעזר באותם
הסיפורים בכדי להבין את מקצוע ההוראה ואת העוסקים בו ,וכן מה ניתן לצפות מהעיסוק הנרטיבי
בהקשר זה .כאשר חוקרים מגיעים להבנות חדשות לגבי הסיפור האישי של מורה/מנהל ,תמיד יהיו לדברים
השלכות רחבות יותר ,חברתיות ותרבותיות .בן-פרץ ( )1119מוסיפה כי המחקר הנרטיבי-ביוגראפי מתבסס
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על העלאת זיכרונות או סיפורים אוטוביוגראפיים בצורת אירועים שהשאירו חותם ונתפסו כבעלי משמעות
מרכזית בחייהם של מורים ומנהלים גם לאחר שנים רבות ,וכי ניתן ליצור פסיפס חיים משמעותי על ידי
איסוף סיפורים אוטוביוגראפיים מקבוצה מוגדרת של אנשים .על פי ההכוונה של מוקדי הסיפורים ניתן
לקבל תמונות שונות המייצגות הן את הפרטים והן את החברה הסובבת .הסיפורים האישיים תורמים
ליצירת הסיפור הקבוצתי ,ולהבניית תובנות חדשות על חייהם ועל עבודתם של אותה קבוצה נחקרת
כדוגמת המורים.
במחקר זה ייעשה שימוש בגי שות המחקריות דלעיל משום שהן עשויות לתרום תרומה פוטנציאלית לביצוע
המחקר שלפנינו ,להצגת המורכבות של הנושא ,וכל זאת מתוך ראייה אינטר-דיסציפלינארית בין
ההיסטוריה ,הסוציולוגיה והחינוך ומשום עיסוקיהן בהתנסות האדם כמכלול.

 1.1איסוף הנתונים
היות המחקר חקר מקרה היסטורי ,מחייב בחינה של המציאות הנחקרת באמצעות מתווכים ,במקרה זה,
מסמכים וראיונות .אין אפשרות לשהייה בשדה המחקר ועריכת תצפיות כפי שמתבצע בדרך כלל במחקר
האיכותי .בחקר מקרה היסטורי הסיפור האישי אמור להאיר על המסמכים ולהפך (צבר-בן יהושוע. )9111 ,
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נתוני המחקר נאספו כדלהלן:
הנתונים ביחס למנהלים בתקופת היווסדו של סמינר לוינסקי -ד"ר טורוב וד"ר אפשטיין ,נאספו מתוך:
א .מקורות ראשוניים :כתובים עיוניים וחצי-עיוניים; ספרים ומכתבים שכתבו המנהלים עצמם
ופרוטוקולים של ישיבות מורים בסמינר ,באותה העת.
ב .מקורות משניים :מאמרים ופרקי ספרות עיונית ומחקרית העוסקים בתולדות סמינר/מכללת לוינסקי
ומנהליה.
הנתונים ביחס למנהלים משלושת העשורים האחרונים -ד"ר רוכלי וד"ר מבורך ,נאספו מתוך:
א .מקורות ראשוניים:
 .9ראיונות עומק אתנוגראפיים חצי-מובנים עם המנהלים עצמם .את ד"ר רוכלי ראיינתי פעם אחת ,ואת
ד"ר מבורך ראיינתי פעמיים -פעם ראשונה בחודש פברואר  ,1111ופעם שנייה בחודש אוקטובר ,1111
כחודש לאחר סיום תפקידה .בנוסף נערכו  98ראיונות עומק אתנוגראפיים חצי-מובנים עם בעלי תפקידים
בכירים במכללת לוינסקי ,היום ובעבר ,אשר עבדו בכפיפות והכירו היטב את המנהלים הללו (רשימת
הראיונות מוצגת בנספח מס' .)9
 .1מסמכים ,מאמרים ,מכתבים וספרים ,שכתבו המנהלים עצמם ומדגם מייצג של פרוטוקולים של ישיבות
ההנהלה במכללה ,בזמן ניהולם את המוסד.
ב .מקורות משניים :מאמרים ופרקי ספרות עיונית ומחקרית שיש בהם התייחסות לתולדות מכללת
לוינסקי ומנהליה.
רשימת המקורות שנאספו מוצגת בנספח מספח מס' .1

 1.8מערך המחקר
מערך המחקר כולל ארבעה חקרי מקרה על ארבעה ממנהלי סמינר/מכללת לוינסקי ,שני מנהלי הסמינר
הראשונים :ד"ר טורוב וד" ר אפשטיין ושניים ממנהלי המכללה בשלוש העשורים האחרונים ,שבהם מתרכז
המחקר :ד"ר אברהם רוכלי וד"ר מרים מבורך ,תוך השוואה זה לזה .ארבעת חקרי המקרה נערכו בתוך
המרחב ההיסטורי-חינוכי של כמאה שנותיו של סמינר/מכללת לוינסקי ,על רקע ההתפתחויות
ההיסטוריות בהכשרת מורים בישראל מ ,9191-שנת ייסוד הסמינר ,ועד לזמננו (מנהלי המכללה לדורותיה
והשינויים שעבר המוסד בשנותיו מוצגים בנספח מס' .)2

 1.6שלבי המחקר וניתוח הממצאים על-פי גישת "התיאוריה המעוגנת בשדה"
ארבעת חקרי המקרה במחקר זה מתבססים על מגוון מקורות ראשוניים ומשניים אשר תוכנם ינותח באופן
קשוב ומתודי ,ברוח גישת 'התיאוריה המעוגנת בשדה' (Strauss and Glazer, 1967, Glazer, 1978,
) Strauss & Corbin, 1990על מנת להגיע לסכמות או מודלים תיאורטיים של דפוסי הניהול של כל אחד
מן המנהלים ושל קווי הדמיון והשוני ביניהם ,בזיקה להקשרים ההיסטוריים-חינוכיים בהם פעלו ,ובמטרה
לאפשר לתיאוריות או מודלים להיבנות מתוכם בתהליך קשוב ואינדוקטיבי ,מן הנתונים להמשגה ולתיאור
התופעה.
בגישה זו נערך לרוב ניתוח הנתונים בארבעה שלבים:
 .2הנתונים נקראים קריאה מדוקדקת שבמהלכה מועלים מתוך הטקסטים ,באורח עוקב (משפט אחר
משפט) כל הנושאים והרעיונות המובעים בהם ומשויכים לקטגוריות וקטגוריות משנה ,על פי
משמעויות משותפות.
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 .1הקטגוריות נבחנות שוב ומזוהה קטגורית ליבה (נושא/רעיון מרכזי בטקסטים ,המאגד סביבו את
הנושאים האחרים).
 .9הקשרים בין קטגורית הליבה לקטגוריות האחרות מזוהים על פי סדר הזמנים ,סמיכות בדיון בהן ו/או
ייחוס סדר סיבתי או אחר בתוך הטקסט עצמו.
 .1על בסיס הקטגוריות והסדר שעלה ביניהן ,נבנית תיאוריה או מודל תיאורטי (על פי :גבתון,1119 ,
שמעוני)Strauss & Corbin, 1990 ,1111 ,
כבר בתחילתו של המחקר נתגבשו כמה הנחות יסודיות ,שהיוו את 'שאלת המחקר התחילית' (גבתון,
 ,)1119ובסיוען גיבשתי רשימה ראשונית של שאלות מחקר .עמיתים ואנשי סגל מן המכללה (שאינם
שייכים למחקר עצמו) קראו אותן והעירו הערות ,דבר שהוסיף רבות לניסוחן של שאלות אלו.
כפי שכבר הוזכר ,שקדי ( )1113מציע ,כי בבואנו לנתח מידע אנו צריכים להיות מודעים לפרספקטיבות
המושגיות שלנו ,ואף רצוי לחשוף אותם כמה שיותר לפני קוראי המחקר ,על מנת להגביר את תוקפו
ומהימנותו .בשלב זה נערכו על ידי תזכירים מחשבתיים ורשימות שהיוו תשקיף עבורי על 'נקודות המוצא
המחשבתיות' שלי .בשלבי העבודה הבאים נערכו זה לצד זה הראיונות תוך כדי עיון מקיף ומעמיק בחומר
הסוציולוגי-חינוכי-היסטורי .שילובם של גופי ידע אלו תרם להבהרת המושגים ולהגדרה מדויקת יותר של
מושאי המחקר.
מיון ,ניתוח ואבחון הממצאים נעשה באמצעות מספר קטגוריות ,חלקן קטגוריות ( eticחיצוניות) שהתבססו
על ניסוחים והצעות מתוך הספרות הקיימת ,וחלקן קטגוריות ( emicפנימיות) ,שנוסחו במהלך המחקר מתוך
הנתונים עצמם .קטגוריות  ,emicהפנימיות ,שהוגדרו הן הרחבה ופירוט לתת סעיפים של הקטגוריות
החיצוניות .בצורה מפורטת יותר אציין כי בתהליך ניתוח הראיונות נעשה קידוד ראשוני לכל ראיון ,בדרך
אותה מכנים קורבין ושטראוס (' )Corbin& Strauss,1994קידוד פתוח' ( .)open codingבשלב זה נכתבו בצד
הטקסט קטגוריות רבות שנרשמו ב' -הקשבה' לתוכן המידי של כל פיסקה או נושא שהועלה בראיון ,אותרו
החזרות ,התמות והנושאים שניתנים לאפיון או לשיום (גבתון( .)1119 ,נספח מס'  6מציג את תהליך בניית
קטגוריות התוכן) .בשלב הקידוד השני ( )axial codingפניתי למלאכת הסינון ,הזיכוך ומתן הגדרה מדויקת
יותר של הקטגוריות .ב שלב זה הבחנתי בין נושאים שעלולים היו להשתלב זה בזה וניסחתי את קריטריוני
העל לכל קטגוריה .כך למשל הופרדו נושאים דומים כמו אידיאולוגיה וערכים/מוטו אישי ,קשיים
מקצועיים/קבלת החלטות /התמודדות מול ממשקים חיצוניים ,תפיסת התפקיד /התייחסות למוסד.
בנוסף לכך התפתחו בשלב זה רמות חשיבות שונות בתוך הקטגוריות ,ונוצרה מפה ראשונית הכוללת חלוקה
לרמות ומבדילה בין קטגוריות בסיסיות לבין סעיפי משנה .נעשה גם סידור אופקי ראשוני ,בו נערכו תת-
הקטגוריות בסדר יורד ,מתת הקטגוריות החשובות יותר ,או המשמעותיות יותר מבחינת נפח ההתייחסות
של האינפורמנט אליהם ,אל תת-הקטגוריות הפחותות בחשיבותן באופן יחסי .בשלבי הניתוח הבאים עוצבו
הקטגוריות הראשיות ,ואף 'קטגורית על' המהווה תמה כללית ונושאית .קטגוריות אלו היוו ,למעשה ,את
ראשי הפרקים לעבודה ,ומהם הוסקו המסקנות שיוצעו בסיום המחקר .בשלב האחרון בניתי ,כהצעתו של
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שקדי ( ,)1113מודל מערכתי המסכם את העשייה החינוכית של ארבעת המנהלים .המודל מוצג ומפורט
בהרחבה בפרק  ,1פרק הדיון המשווה בין מנהלי ה' -בראשית' למנהלי 'העת החדשה'.

 1.7כלי המחקר
 1.7.2ראיון אתנוגראפי חצי-מובנה
סוג הריאיון שנבחר למחקר זה הוא ראיון אתנוגראפי חצי-מובנה המקובל במחקר הנרטיבי .הריאיון הוא
אירוע לשוני ,הדומה לשיחה ידידותית .הריאיון בנוי ממספר שאלות מנחות ומאפשר למרואיינים לספר את
סיפורם בשטף ללא הפסקות מצד המראיין .יש לראיון כיוון ומטרה מוגדרים ,קיים תכנון וסדר של
השאלות ,המראיין שואל את השאלות ומכוון את הריאיון (צבר בן-יהושע .)9111 ,אותו ראיון כאשר הוא
מוקלט ומתומלל ,הופך להיות טקסט המשמש מעין תמונת סטילס בודדה וקפואה של הזהות הדינאמית
המשתנה .האדם קורא את הטקסט הזה ומפרש אותו כמוצר סטטי כאילו שהוא משקף את הזהות הקיימת
'הפנימית' כשהיא למעשה תמיד בהשתנות מתמדת .הריאיון מספק נגישות להקשרים התרבותיים של
התנהגות האנשים ולכן הוא מספק לחוקרים דרך להבין את המשמעות של ההתנהגות הזו .אופלטקה ,ברגל
וענבר ( )921 ,1119מציינים כי ראיון שכזה ..." -מאפשר להגיע לפרספקטיבות אישיות של המרואיין שכן הוא

מעין שיחה בעלת תכלית מסוימת ,אך מהלכיו ותכניו אינם מובנים ואינם מוגדרים מראש למראיין ולמרואיין."...
הריאיון מאפשר למנהלי מוסדות חינוכיים להשקיף על חיי עבודתם מאז נכנסו לתפקידם הניהולי ולהבנות
מחדש את חוויות העבר שלהם ,הן בתפקידם והן בתחומי חיים נוספים.
הריאיון מבוסס על המודל של ליבליך וחובריה ( .)Lieblich et.al ,9111בראיון זה שני המנהלים
האחרונים נשאלו  91שאלות שהובילו אותם 'להשמיע את קולם' ולספר את סיפורם האישי ,המתאר את
עבודתם החינוכית כמנהלי המוסד להכשרת מורים ,את דרכי ההתמודדות שלהם עם הקשיים שעמדו
בדרכם ,את האידיאולוגיות החינוכיות שלהם ואת השינויים החינוכיים שחלו במוסד בתקופתם (רשימת
השאלות של הראיון האישי מוצגת בנספח מס'  98 .)1בעלי תפקידים בכירים במכללה התבקשו לתאר את
התקופה בה הם עבדו עם שני המנהלים הללו ונשאלו  11שאלות לגביי עבודתם ודרכי הניהול של המנהלים
(רשימת השאלות בראיון עם בעלי התפקידים מוצגת בנספח מס' .)8
 1.7.1שילוב מקורות חיצוניים ופנימיים
בנוסף לראיונות ,מתבסס מחקר זה על תהליך של איסוף ועיון בחומר תיאורטי והיסטורי העוסק בתהליכי
התפתחותה של מערכת הכשרת המורים בארץ ,בתהליכי האקדמיזציה ,במבנה הסמינרים ובתכניות
ההכשרה בעבר ובהווה בכלל ,ובסיפורה של מכללת לוינסקי לחינוך וארבעה ממנהליה לאורך שלושים שנה
מתוך מאה שנותיה ,בפרט .שילובו של הרקע ההיסטורי ,או הרקע הסוציולוגי ,אל בחינתו של המקרה
הנדון נועדה לשמש בידו של החוקר כלי מרכזי להמשגה ולפענוח התופעות הנצפות .עבודה זו נשענת אפוא
על יחס מורכב בין  eticו –emic -שילוב בין חומרים הבאים מתיאוריות חיצוניות ובין חומרי המחקר
שנאספו על ידי .נקודת המבט החיצונית שמעניקים חומרי הרקע בעבודה זו מסייעת במיוחד בשל מעורבותי
והיכרותי הקרובה את המכללה ואת אחד ממושאי המחקר .המעבר מהחומר התיאורטי אל הממצאים
העולים מן השדה ,השיבה אל חומרי הרקע וחוזר חלילה נעשו תוך ניסיון ליצור תמונה אחידה וקוהרנטית
שתהווה לבסוף 'שלמות מחקרית אחת' (שקדי.)18 ,1113 ,
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 1.9אתיקה
בשל אופיו האיכותי של מחקר זה לחוקר יש חלק נכבד ביצירת ובמתן פרשנות למציאות הנחקרת .סיפורי
החיים המוצגים במחקר זה נותחו באמצעות הניתוח הקטגוריאלי המסייע בפיתוח תיאוריה מתוך הנתונים
עצמם ובניית טיפולוגיה שלא הונחה א-פריורי לפני המחקר עצמו.
אתיקה-מיצוב אישי -קיימת קרבה אישית שלי בהווה למקום המחקר ולאחד ממושאי המחקר .קרבה זו
סייעה במחקר מפני שאישרה נגישות רבה למקורות הארכיונים ,ואפשרה יחסי אמון ופתיחות עם
האוכלוסייה הנחקרת .קרבה זו מעידה גם על הטיה טבעית שלי כעובדת במכללה שאחד ממושאי המחקר
שלה -הד"ר מרים מבורך -שימשה בחלק מהתקופה שבה ערכתי מחקר זה כמנהלת-העל שלי .עם זאת,
חשוב לי לציין כי לא היה לי קשר ישיר אתה כעובדת בתפקיד עוזרת מחקר ב' -רשות המחקר ,ההערכה
והפיתוח' במסלול לא קבוע ולא כמרצה במוסד .לאור זאת היה ברור לי כי אדרש להפעיל מערכת שיקולים
מקצועית רציונאלית ,אובייקטיבית ואמינה ככל האפשר בכדי לא לחטוא 'לאמת המחקרית' ולהציג תמונה
אמיתית ,ולא להפעיל מערכת שיפוטית אישית.
הסכמה מדעת -המחקר מבוסס על הסכמה ראשונית של כלל הגורמים ה' -נחקרים' ,שנוצקה מתוך
חשיפה מסודרת ומקיפה של מטרות ושיטות המחקר.
פרטיות ואנונימיות -בתחילת כל ראיון ביקשתי אישור להקליט ולתמלל על בסיס התחייבות לא לעשות כל
שימוש פומבי בטקסט המתומלל ,מלבד במסגרת ניתוח ועיבוד המחקר ,ללא אישור מפורש של המרואיין.
כמו כן אפשרתי למרואיינים לעצור את ההקלטה בכל שלב בו חפצו.
בטקסט זה ובכל פרסום עתידי של המחקר אני עושה שימוש בשמות בדויים ומנסה להסוות פרטים
אישיים מזהים .במידה וארצה לחשוף זהות אמיתית של מי מהמרואיינים בעתיד אדאג לקבלת אישור
מפורש לכך מצדם.

 1.3אמינות ,תוקף ומהימנות הממצאים
אמינות -כתחליף לדרישות התוקף והמהימנות המאפיינות על פי רוב את המחקר הכמותי ( Creswell,
 ,)2002האמינות הושגה באמצעות אחריות אישית שלי כחוקר לאיסוף נתונים מקצועי (גבתון;1119 ,
אלפרט )1119 ,ולניתוח הנתון לביקורת מתמדת על ידי כחוקר ועל ידי שופטים חיצוניים למחקר (גבתון,
 .)1119אמינות גבוהה למחקר הושגה גם באמצעות מודעות אתית גבוהה ודיאלוג מתמיד ביני לבין
משתתפי המחקר (צבר בן יהושע .)1119 ,דיאלוג אתי זה נעשה מתוך דאגה ואחריות לאינטרסים של
הנחקרים ,לקהילה המקצועית לה אני משתייכת .משתתפי המחקר התבקשו להסכים מתוך רצונם החופשי
להשתתפותם במחקר .פרטיותם והאנונימיות של הנחקרים תשמר בהצגת המחקר על ידי טשטוש כל פרט
שיאפשר זיהוי של הנחקרים.
תוקף ומהימנות -בעיה יסודית במחקר האיכותי היא אישושו בכלים בדוקים של תוקף ומהימנות .החוקר
האיכותי קובע את ה' -קטגוריות' אותם הוא בודק ,אך הקריטריונים לקטגוריות הנבחנות עשויים להיות
מושפעים בצורה קריטית מנקודת מבטו של החוקר .עובדה זו יכולה למנוע את תיקופם של הממצאים
באופן אובייקטיבי יותר .גם המהימנות ,שהיא בראש ובראשונה היכולת לחזור על אותו המחקר ולהגיע אל
אותן התוצאות ,לוקה בחסר במחקר המבוסס על דינאמיקה כמו ראיון המתרחש בין החוקר והנחקר.
בדינאמיקה מעין זו מתרחשים ואף נרשמים גם מחוות בלתי מילוליות ורשמים אחרים שלמעשה בלתי ניתן
להעמידם לביקורת חיצונית משמעותית ולבדוק לעומק את מהימנותם .ישנן מספר דרכים שבעזרתן ניתן
לצמצם את הבעיה ולהגדיל את התוקף והמהימנות של המחקר:
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שיתוף עמיתים ושופטים -יש להפוך את המחקר כולו ,החל מהמסמכים והראיונות ,דרך העיבודים
השונים של הממצאים וכלה במסקנות הסופיות לנגיש לקריאת אנשים נוספים .אלו יכולים להיות
עמיתים ,מבקרים חיצוניים ,חוקרים נוספים ואף הנחקרים עצמם .במחקר זה שיתפתי מספר עמיתים
בקריאת חלקים מהעבודה והקשבתי לדעותיהם.



שמירת הפרוטוקולים וקבצי המחשב המכילים את החלוקה הראשונית לקטגוריות ואת התהליך
המחשבתי שלי כחוקר ,על מנת לוודא שבתהליך הממפה לא התרחקתי מן המשמעות המקורית של
הממצאים ,וכדי להגן על עצמי מפני 'קולות מטעים' (שקדי ,1113 ,עמ'  .)133על מאגר נתונים זה להיות
פתוח ונגיש לבדיקה חוזרת שלי ,ואף נגיש לקוראים נוספים ולהערותיהם .ככול שתגדל כמות
הממצאים והמגוון שלהם יגדל התוקף של המחקר .כך נהגתי.



על החוקר להיות ער עד כמה שניתן הדבר להשפעות הסביבה עליו .הוא צריך להיות חשוף בפני עיניים
חיצוניות ,שיוכלו לסייע בביקורת ובהגברת המהימנות והתיקוף של המחקר.הייתי ערה להשפעות אלה.



בשלב הניתוח הסופי והסקת המסקנות על הטקסט להכיל תיאור 'גדוש' ( )thicככל הניתן ,לכלול גם
תזכירים מחשבתיים ולחשוף תהליכי חשיבה ,כפי שתיארו גירץ וגיבתון ( ;Geertz, 1973גבתון.)1119 ,
תיאור כזה יבטיח חשיפה של נתוני מחקר רבים ככל האפשר בפני הקוראים ,וכך עשיתי.

גם דרור (9112ב) סבור כי כשמדובר במחקר היסטורי קיים קושי בגילוי 'האמת ההיסטורית' .היותו של
המחקר היסטורי ,מגביל את אפשרות התיקוף שלו בשל חוסר היכולת לבחינת המציאות בפועל .המסמכים
אינם יכולים להחליף את המציאות ונתונים לפרשנותו של החוקר .דרור טוען כי מגוון השיטות וכלי
התיקוף העומדים לרשות החוקר ההיסטוריון של החינוך אכן מרחיב את יכולותיו ומושא מחקריו בצורה
ניכרת ,אך בו בעת מטיל עליו את האחריות ואת כובד הבחירה להתאים את השיטה הנבחרת לנושא
ולמהותו של המחקר ההיסטורי .לדבריו ,כלי תיקוף שונים יבטיחו כי נתקרב ככל האפשר ל'-אמת
ההיסטורית' .דרור מציע עשרה כלי תיקוף ,שלכולם מכנה משותף אחד ,אשר מציעים מגוון דפוסי מחקר.
חמישה כלים מוצעים מתוך המחקר ההיסטורי עצמו וחמישה נוספים מוסיפים נדבכים מחוץ לו .במחקר
זה השתמשתי בשלושה כלי תיקוף שונים לפי שיטתו של דרור.
כלי התיקוף הם:
כלי מס'  -9בדיקת ההלכה והמעשה -בדיקת הרעיון או האידיאל החינוכי מול יישומו וביצועו במציאות.
הבדיקה תיעשה על ידי בחינת האידיאל החינוכי וביצועו במציאות כפי שהוא משתקף בעיני המרואיינים
(הכפופים/המונהגים).
כלי מס' -6השוואות רלוונטיות .בעבודה זו אני משווה בין ארבעה מנהיגים חינוכיים באותו המוסד על פני
תקופות שונות .כמו כן נערכת השוואה בנושאי המדיניות החינוכית של המוסד (חזון ,ערכים וכו') ומרכיבי
תכניות הלימודים השונות שלו לאורך כל שנות קיומו של המוסד.
כלי מס' -20בדיקה מחודשת של סוגיות חדשות שכבר נחקרו על-ידי חוקרים בעבר בכדי לנסות ולהאיר
זוויות חדשות .בעבודה זו אני עורכת התבוננות מחדש על מחקריהם של אורבך ( ,)9112אלבוים-דרור
(תשמ"ו ,תשמ"ח) ,סקלי (תשנ"ז) ,פופר ( ,)9111 ,9111פוקס והרץ-לזרוביץ ( ,)9112 ,9111בנושאים כגון:
החינוך העברי ,סמינרים בישראל והכשרת מורים ,רפורמות חינוכיות ,מנהלי בתי-ספר וניהול.
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בנוסף ,אחזק את התיקוף הפנימי גם בהצגת הנתונים והממצאים לפני שני מושאי המחקר מהעת החדשה,
ד"ר רוכלי וד"ר מבורך ,ואבחן את תגובתם לנתונים ולמסקנות אליהם הגעתי .התיקוף החיצוני יתקבל
באמצעות ההשוואה לספרות התיאורטית בנושאים הרלוונטיים למחקר זה.
לאחר שנכתבו כתבי הסיפורים ,הם הועברו לקריאה של שני מושאי המחקר (כל אחד קיבל את הפרק
שמתאים לו) .בסיום הקריאה ,הוחזרו אלי הסיפורים עם הערות ותיקונים קלים .לאחר שתוקנו ההערות,
והועברה אליי חוות דעתם החיובית של שני מושאי המחקר ,שקיבלו ללא סייג את הכתוב עליהם ועל
פעילותם החינוכית במוסד ,חוזק התוקף של הממצאים.
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 .8ממצאים :ארבעת ראשי המכללה
בחלק זה אציג את ממצאי המחקר בארבעה פרקים .כל פרק יציג מנהל -מנהיג חינוכי של המוסד .לנוחיות
הקריאה יוצג בתחילה התקציר הביוגראפי של כל אחד מהמנהלים והרקע הכללי שהוביל אותו/ה לקבלת
התפקיד הניהולי .בהמשך ,תוצג 'סכמת ניתוח' ) ,(analysis schemeאו 'רשימת תיוג' ) (check listשל כל
אחד מהמנהלים המציגה את הקטגוריות שהופקו ואורגנו בגישת 'התיאוריה המעוגנת בשדה' לפי
קטגוריות ראשיות ותתי-קטגוריות .כלל הקטגוריות הללו יפורטו בהרחבה בהמשך הפרק עם ציטוטים
מתאימים ורלוונטיים מתוך המסמכים המגוונים שנאספו לצורך המחקר.
המחקר והמסקנות שהוסקו ממנו נערכו באמצעות כלי המחקר הקוריקולארי הקרוי "סכמת ניתוח".
אראוט ( )Eraut, 1974מגדיר סכמה לניתוח תכניות לימודים כמערך מאורגן של שאלות ו/או טכניקות
לשימוש כללי לסוגים שונים של חומרים קוריקולאריים במגמה של האדרת מאפייניהם החשובים ביותר
ובן-פרץ ( )9111מגדירה אותה כ" -מכשיר לחשיפת טבעם של מרכיבי התכנית הנבדקת" ( ,9111עמ' .)91-1
'סכמת הניתוח' של ארבעת המנהלים נבנתה בדומה ל' -סכמת הניתוח' של בן-פרץ ( ,)9111שבמקור פותחה
ככלי עזר קוריקולרי לניתוח תכניות במדעי הטבע ,והתבססה על סכמות רבות אחרות לניתוח תכניות
לימודים .בסכימה של בן -פרץ מצויים "ממדים" ראשיים הנחלקים ל" -קטגוריות" ול" -תת-קטגוריות".
בניית הקטגוריות הינה אקלקטית שכן בן-פרץ אינה מנתחת את כל מה שניתן לניתוח אלא את המאפיינים
שנבחרו בלבד כדי להתמקד בהם ולהימנע מסרבול יתר .בחירת הקטגוריות נעשתה על פי הקריטריונים
שנבחרו לסכימה המסוימת לצורך הארת המאפיינים החשובים ביותר והצגת הייחודי מבחינות מסוימות
לתכניות הנחקרות (בן-פרץ ,9111 ,עמ'  .)31-12סכמת הניתוח של חומרי למידה (ספרי לימוד ומדריכים
למורים) שפיתחה בן-פרץ ( (1977היא דוגמה לסכמה אובייקטיבית המשקפת נקודת מבט 'חיצונית'
ומציגה 'גורמים' קוריקולאריים כגון תכנים ,לומד ,חברה ומורה.
דרור ( ,)9111אדן ( )9111ובן-פרץ מאוחר יותר ( )9118משתמשים בסכמות ניתוח כמסגרות התייחסות
תיאורטיות-עיוניות לניתוח חומרים .הסכמות הללו מאירות היבטים שונים של החומרים המנותחים
ומאפשרות תובנות חשובות לגבי טיבם .כמו כן הן מאפשרות לפרש בצורה אובייקטיבית את חומרי
המחקר ולנסח קטגוריות מפורשות לניתוח האובייקטים המוצגים במחקר ,למשל ארבעת המנהלים של
המוסד .הקטגוריות בסכמות ניתוח באשר הן מסכמות ניתוח של חומרים שונים -קוריקולריים ,וכאן
החומרים הם מסמכים היסטוריים לסוגיהם וראיונות אישיים .אדן ( )9111מציין כי כלי הניתוח הסכמתי
מאפשר הערכה המקיפה היבטים שונים ומכוונת למטרות מגוונות .נושאי ההערכה מפורטים מאד
(קטגוריות אשיות ותתי-קטגוריות) לשם חיזוק אופיו האובייקטיבי של הכלי עצמו .התיאור של החומר
לאחר הניתוח הוא בעיקרו איכותי ומילולי והקריטריונים להערכה ניתנים לארגון לפי הנושאים שאותם
בוחר המעריך של הכלי.
הסכמה של בן-פרץ ( )9111התאימה מאד למחקר זה בשל יכולתה לשקף הן את נקודת המבט החיצונית
(מסמכים ,פרוטוקולים ,כתבים וכו') והן את נקודת המבט הפנימית (ראיונות אישיים של חברי המוסד)
וביכולתה להציג את הגורמים המשפיעים על דרך הניהול של המנהל את המוסד .המסגרת הקונספטואלית
הינה מסגרת ביוגראפית-היסטורית המציגה את הפרמטרים העיקריים והמשמעותיים בעבודתו של
המורה/מנהל במערכת החינוכית בהתאם לאידיאולוגיה ולרוח התקופה בה הוא ניהל את המוסד.
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הקטגוריות הראשיות המשותפות לכל המנהלים כוללות את הקטגוריות הבאות:


חזון ומטרות על (תת-קטגוריות :הרמה הערכית-חינוכית והרמה הלימודית-מקצועית)



קשיים ודרכי ההתמודדות עימם



מערכת היחסים בין המנהל לסגל המורים



מערכת היחסים בין המנהל לסטודנטים



אפיוני ניהול



התרומה לשדה החינוך ולהכשרת המורים והחשיפה ברמה הארצי והעולמית

ולמציאות
לתקופה
בהתייחסות
דקים
בהבדלים
ביניהן
נבדלות
תתי-הקטגוריות
השלטונית/חברתית/חינוכית ובהדגשים הלימודיים-מקצועיים שוב בהתאם לתקופת הניהול .אפיוני
הניהול מתמקדים בסגנון הניהול הייחודי של כל מנהל ,במאפיינים המנהיגותיים הבולטים שלו ובדרכי
ניהולו את הצוות.
כלל הפרמטרים מציגים 'תמונה כוללת' ומפורטת ביותר המקיפה היבטים שונים ומגוונים בעשייתם של
המנהלים ,בהתאם להגדרתו של אדן את הכלי (אדן )911 ,9111 ,ולהצגת ההיבט הייחודי של ארבעת מושאי
המחקר (דרור .)91 ,9111 ,המקרים הביוגראפיים הבודדים מלמדים על הפוטנציאל הטמון במחקר
היסטורי של מנהלי מוסד להכשרת מורים באמצעות שימוש ב" -סכימת ניתוח" מערכתית ובשל כך החיבור
הופך להיות לעבודת דוקטורט" .סכימת הניתוח" ,שמוצגת בעבודה זו ,מהווה חידוש בשל היותה סכמה
מערכתית הכוללת היבטים אידיאולוגיים ,חברתיים וחינוכיים המדגישה מושגים מספרות הניהול ,מושגים
מהספרות ההיסטורית-ביוגראפית ומושגים מתחום הספרות להכשרת מנהלים.
אפשר שהמסקנות של המחקר יהיו לא רק מושגים קוריקולאריים חדשים ,אלא גם מסקנות ערכיות,
תוכניות או דידקטיות הנוגעות לנושא או לתחום הנידון .סיפורם של המנהלים הינו בראש ובראשונה סיפור
ביוגראפי אך עם זאת ניתן ללמוד ממנו על רוח התקופה ,הדגשי הניהול ,דרכי הפעולה של המנהלים ומהם
להקיש על מוסדות להכשרת מורים גם בהווה.
הסכמה אפשרה לי ,כחוקרת ,לבחון ולהעריך את חומרי המחקר שנמצאו ,לענות על שאלות המחקר תוך
בחינת החזון והמטרות החינוכיות שהציבו לעצמם המנהלים והדרכים בהם הם פעלו להשגתו ,ולסייע
בבניית המודל המערכתי המסכם שיוצג בפרק .1
פרק א' יציג את מייסד ומנהל המוסד הראשון הד"ר ניסן טורוב.
פרק ב' יציג את מנהל המוסד השלישי הד"ר יצחק אפשטיין.
פרק ג' יציג את מנהל המוסד הארבע-עשר הד"ר אברהם רוכלי.
פרק ד' יציג את המנהלת השמונה-עשר של המוסד הד"ר מרים מבורך.
בחלקים אלה אתייחס בהרחבה לקטגוריות הראשיות המשותפות של המנהלים כלומר לחזון ולמטרות-
העל של המנהלים ,לקשיים שעמדו בפניהם בעת ניהול המוסד ,בדרכי ההתמודדות שלהם עימם ,ובמערכות
היחסים שלהם עם הסגל האקדמי ועם הסטודנטים .בנוסף ,יוצגו גם תתי-הקטגוריות המרחיבים את
נקודת המבט הכוללת ומציגים את ההדגשים הייחודיים המבדילים בין ארבעת המנהלים.
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א .ד"ר ניסן טורוב ()2389-2977

תקופת הניהול הכוללת 20 -שנים:
תקופה א' -טרום הניהול  .2321-2307 :תקופה ב' -הניהול. 2327-2321 :
מוטו חינוכי:
"...כל כוחות נפשו של המורה דרושים ומכוונים למטרה אחת:
ליצור במחלקה אווירה של קורת-רוח ולעשות את שיעורו
מעין מעשה אומנות בזעיר אנפין ,אשר ישאיר בלב התלמידים
את הרושם של 'מאורע' נעים בעל חשיבות.
כל מורה 'בינוני' יוכל להגיע לכגון זה ,אם ישאף בכל ליבו"...

(טורוב ,תרע"ב-תרע"ג)

א .2תקציר ביוגראפי
ד"ר ניסן טורוב נולד בבלורוסיה בשנת  .9111הוא היה בן למשפחה שומרת מסורת ומשכילה .לימודי
המסורת בילדותו היו מצומצמים ואת השפה הרוסית הוא למד בעזרת מורה פרטי ושקידה עצמית .את
השכלתו התיכונית רכש בבית-ספר לציור ,פיסול ואדריכלות במוסקבה ובווילנה .בנוסף ,הוא למד במכון
הממלכתי למורים יהודים בווילנה ושם גם התקרב לציונות .בגיל  11התמנה למנהל בית-הספר הממלכתי
ליהודים בווילנה .בהמשך עבר לוורשה ושם כתב סיפורים ומאמרים פובליציסטיים ועסק אף בתרגום.
בשנת  ,9112בגיל  ,11קיבל את התואר 'דוקטור לפילוסופיה' ובמקביל התמנה למפקח על בתי-הספר של
'חברת מפיצי השכלה בין היהודים ברוסיה' .ד"ר טורוב יזם את ייסוד הקורסים הפדגוגיים בעיר גרודנו.
בשנת  9111הוזמן על ידי מנחם אוסישקין לנהל את בית-הספר לבנות בנוה-צדק שביפו והחליט לעלות
לארץ בגפו .בעת ששהה באודסה ,בשנת  ,9199הוחלט על-ידי ועד חובבי-ציון על הצורך בהקמת מוסד
לאומי להכשרת מורים בארץ ,ובסמוך להחלטה זו מת באופן פתאומי אלחנן לייב לוינסקי .ד"ר טורוב,
שהכיר מקרוב את א"ל לוינסקי והעריך אותו מאד ,כאב את מותו בטרם עת והחליט לקחת על עצמו את
המשימה של ייסוד ובניית בית-המדרש למורות שיישא את שמו של המנוח לוינסקי .כשנה לאחר מכן,
נפתחה הכיתה הראשונה של המוסד .כאדם בעל אחריות אישית גבוהה הוא ניהל במשך כשנתיים במקביל
את שני המוסדות .ד"ר טורוב ,שהיה שילוב של פסיכולוג וסוציולוג ,עסק כל הזמן גם ברכישת השכלה,
בעיקר בשוויץ ,ואת הידע שצבר שקד להעביר לתלמידיו ולמורים שעבדו עמו במסירות גדולה .בשנת 9111
חזר בפעם השלישית והאחרונה לארצות-הברית שם גר ועבד עד יום מותו (בר-שירה.)9111 ,
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דרור ( )1112מציין כיצד כמנהל המוסד הוא שכלל ופרסם מחדש את תכנית ההקטוגרף ,שבנה ביחד עם
שלושה מורים מהצוות שלו -יוסף אוזרקובסקי-עזריהו ,10יחיאל יוחלציק-יחיאלי 11ומרדכי קרישבסקי-
אזרחי כבר בשנת  .9111התכנית הפכה לבסיס לתכניות הלימודים של בתי-הספר העבריים .בהמשך,
התכנית שוכללה והותאמה ,הודפסה והפכה לתכנית הלימודים הפורמאלית 'לכל בתי-הספר העבריים
העממיים בארץ-ישראל' .ב ,9113-התכנית אומצה על-ידי ועד החינוך מטעם ההסתדרות הציונית .עובדה
זו ,המציינת את קבלתה ואימוצה של התכנית בעיני גורמים חינוכיים רבים על פני מספר תקופות ,מצביעה
על רמתה ועל איכותה הגבוהה של התכנית .גם כמנהל בית-המדרש למורות ד"ר טורוב בנה את תכנית
הלימודים הכוללנית של המוסד .תהליך בניית תכנית הלימודים נעשה על-ידי הועד ,שכלל כאמור את ד"ר
טורוב ,ד"ר יוסף לוריא ,12והמורות שרה אפשטיין ושרה עזריהו .רק לאחר כשנה ,בתהליך הדרגתי ובדרך
פרגמאטית התגבשה לה התכנית הסופית .עמנואלי (תשכ"ג) מוסיף כי לאחר שעזב בשנת  9191לארצות-
הברית ,עבד ד"ר טורוב כפרופסור לחינוך ולפסיכולוגיה ב'-בית-המדרש לחוכמת ישראל' מיסודו של סטפן
וויז ,ועסק בכתיבת ספרים כדוגמת' :הפסיכולוגיה בימינו' בו עסק במיוחד בנושא ההתאבדויות .ד"ר
טורוב עסק גם בתרגום יצירות וסיפורים לעברית ,כתב סיפורים ופליטונים ,ופרסם מאמרים רבים בתחום
הפדגוגיה .ד"ר טורוב מצא את מותו בתאונת דרכים קטלנית בניו-יורק בשנת תש"ט ,והובא לקבורה בין
חבריו לעבודה ולמקצוע בבית-העלמין הישן בתל אביב.

א .1רקע כללי -קבלת תפקיד הניהול
ד"ר טורוב הגיע לנהל את בית-המדרש למורות ע"ש לוינסקי לאחר שניהל במשך חמש שנים את בית-הספר
לבנות ביפו ובהנהגתו הפך בית-הספר לבנות למודל לבית-ספר לאומי-עברי-עירוני בארץ ישראל .את כל
הניסיון שצבר ,ביחד עם מספר מורים שהעריך וכיבד ,הביא עמו ד"ר טורוב לסמינר .במשך שנה אחת -
תרע"ג ,הוא אף כיהן כמנהל שני המוסדות בו זמנית עד שנמצא לו ממלא מקום בבית-הספר לבנות .ד"ר
טורוב נבחר גם לכהן בוועד הפדגוגי של בית-המדרש למורות (שריון ,תשל"ג) .בספרו האוטוביוגרפי 'ספר
טורוב' (טורוב ,תרצ"ח) תיאר ד"ר טורוב את השתלשלות המאורעות ,שהביאו להחלטתו לקבל עליו את
תפקיד הניהול של בית-המדרש ,שכלל גם את ייסודו וגם את הקמתו .ד"ר טורוב היה באודסה בקיץ 9191
בדיוק בימים בהם חלה א"ל לוינסקי ומת .מיד לאחר מותו ביקשו חבריו באגודת 'חובבי-ציון' ,בה היה
חבר ,להנציח את שמו במפעל חינוכי חשוב בארץ .בין שאר הרעיונות שהועלו ,הציע מרדכי קרישבסקי
להקים סמינר למורות (שכן סמינר למורים 'עזרה' כבר היה בירושלים) והועד החליט מיד למנות את ד"ר
טורוב למנהל הסמינר .מרגע ההחלטה עברו ענייני הקמתו של הסמינר לידיו של ד"ר טורוב .אין
באוטוביוגרפיה שלו שום רמז לכך ,כי אנשי 'חובבי-ציון' באודסה התערבו בצורה כלשהי בתכנון תכניתו של
הסמינר ,או בדיונים כלשהם אודות מבנהו ושיטותיו .הפרוטוקולים הראשונים של הסמינר (ארכיון אח"י,
תיק  )1.3/9מלמדים כי כל השאלות הקשורות בהקמתו של הסמינר נדונו וקיבלו את תשובותיהן בארץ על-
ידי הועד המייסד של בית-הספר ,בשיתוף פעולה עם המנהל והמייסד ,הד"ר טורוב (עמנואלי ,תשכ"ג).

10

אוזרקובסקי -עזריהו יוסף ( .)9118-9111יליד רוסיה .מחנך ומפקח .לימד ביפו והשתתף בהכנת תכנית הלימודים החדשה
בשנת  .9111תיעד בכתביו את מערכת החינוך העברית בתקופת המנדט הבריטי.
11
יחיאלי -יוחלציק יחיאל ( -)9131-9122יליד פולין .מחנך ,ועסקן ,מחבר ספרי לימוד ,ממייסדי 'החדר המתוקן' בפולין.
ממייסדי תל אביב וחבר הועד שלה .לימד בביה"ס לבנות בנווה-צדק ומשנת  9191שימש כמנהלו.
12
לוריא יוסף ( -)9131-9111יליד ליטא .מחנך ,עורך ועסקן ציוני .לימד בגימנסיה 'הרצליה' .מראשי הסתדרות המורים ומלוחמי
העברית ב' -מלחמת השפות' .ניהל את מחלקת החינוך של הועד הלאומי עד מותו .מראשי 'ברית שלום'.
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בספרו 'ספר טורוב' (טורוב ,תרצ"ח) ציין ד"ר טורוב את 'קבלת הפנים' הקרירה שנערכה לו עם הגיעו לארץ
חלומותיו שלא הייתה מעודדת במיוחד וסימנה את הקשיים שיעמדו לאורך כל דרכו .הגעתו הייתה למורת
רוחם של המורים שהיו גדולים ממנו בשנים ובניסיון ,ולא רצו מנהל צעיר במקום 'המנהל הזמני' שהיה אז,
מר אזרחי-קרישבסקי .בסוגיית היחס הקר לה זכה מצוות המורים ,טען ד"ר טורוב כי..." -חסרה הייתה להם
יד חזקה ונאמנה שתאחד ותנהל אותם ,מתוך כוונה טובה וישרה בעבודתם רבת-האחריות וכאשר מצאו בי את
הדרוש להם ולמוסד ,נכנעו להנהלתי בחפץ לב וקיבלו את 'מרותי' באהבה( "...שם.)11 ,
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א .9ד"ר ניסן טורוב  -סכמת ניתוח
 .2חזון ומטרות-על
 .Iברמה הערכית-חינוכית:
 הקניית חינוך עברי ואידיאלים חברתיים-אוניברסאליים
 הקניית הערכים'-חינוך הגוף' ,חינוך לעבודה' ו' -האחריות האישית'
 הקניית ערך 'המחנך האידיאלי'
 .IIברמה הלימודית-מקצועית:
 בניית תכנית לימודים ראשונית
 הכנסת דרכי הוראה חדשים -הדגשת המוחשי ,החיזיון ,וטיולים לימודיים
 הפיכת השפה העברית לשפת ההוראה
 הוראת כלל המקצועות בהתאמה לסביבה הארץ-ישראלית
 מתן השכלה מקצועית-פדגוגית למורים
 לימוד השפות הזרות

 .1קשיים ודרכי התמודדות לנוכח המציאות החדשה




הקשיים ודרכי ההתמודדות הנובעים מהמציאות השלטונית
הקשיים ודרכי ההתמודדות הנובעים מהמציאות החברתית
הקשיים ודרכי ההתמודדות הנובעים מהמציאות החינוכית

 .9מערכת היחסים בין המנהל לסגל המורים




העמדת המורה במרכז
דאגה לרווחתם הכלכלית ולתנאיהם המקצועיים
התייחסות לדרישותיהם המקצועיות

 .1מערכת היחסים בין המנהל לתלמידות




התייחסות למצבן הבריאותי
התייחסות למצבן הלימודי ורווחתן האישית-נפשית
התייחסות לעתידן המקצועי

 .8אפיוני ניהול






מאפיינים מנהיגותיים בולטים
רצון להיות סמל לדוגמא ולמופת
דרכי ניהול הצוות
קבלת ההחלטה לפרוש מתפקיד הניהול
סגנון ניהול היוועצותי

 .6התרומה לשדה החינוך ולהכשרת המורים ,והחשיפה ברמה הארצית והעולמית




התרומה ברמה המוסדית
התרומה ברמה הארצית
התרומה ברמה העולמית
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א .1הנרטיב האישי
 .2חזון ומטרות על
ד"ר טורוב האמין כי הגאולה ותחיית העם היהודי תגיע רק עם שינוי ערכים כללי בארבעה תחומים
עיקריים בחיי העם היהודי:
שינוי ערכים בסוגיות הקשורות בחינוך כוללני -ביניהם החינוך לאהבת והפעלת הגוף ,כל החושים וחוש
התנועה שכן התנוונות רוחנית היא תוצאה של התנוונות גופנית הנובעת מאי-עבודה ולכן יש חשיבות
בטיפוח הבריאות הגופנית כתנאי להבראה רוחנית ,במובן האישי והלאומי כאחד.
שינוי ערכים בסוגיות הקשורות בעם היהודי באשר הוא-ביניהם המלחמה להפצת השפה העברית בארץ
ובגולה ,הפצת אידיאל הגאולה הרוחנית של העם היהודי ועוד.
שינוי ערכים בסוגיות הקשורות בהכשרת היישוב החדש בא"י -ביניהם טיפוח אידיאל הלאומיות כערך
מרכזי במיוחד ואידיאל העבודה והאחריות האישית.
שינוי ערכים בסוגיות הקשורות במורה הישראלי החדש בא"י-ביניהם טיפוח דגם של מורה ישראלי חדש,
וטיפוח האידיאל החברתי-ציבורי של המורה לצורך העלאת כבודו ומעמדו בחברה.
להלן התייחסות רחבה ופרטנית לסוגיות הללו.

 .Iברמה הערכית-חינוכית


הקניית חינוך עברי ואידיאלים חברתיים-אוניברסאליים

על בסיס האידיאולוגיות ,העקרונות והערכים החברתיים-תרבותיים שנקבעו ע"י 'הועד האודסאי' ,לפי
דרישות ועקרונות החינוך הלאומי ולפי צרכי החיים החדשים המתרקמים בארץ ,התבסס ד"ר טורוב
בתקופת ניהולו את הסמינר למורות.
ד"ר אפשטיין (תרפ"ט) ציין כי ד"ר טורוב  ..." -ידע לרומם את בעיית החינוך לכדי גובה של שיטת חיים וגישתו
הייתה גישה פרגמאטית-לאומית .החינוך הוא לו תנאי ראשון ,גורם עיקרי ויסודי שמעמיד חיי אומה וסייע לגידולה
ולהתפתחותה .מתוך תפישה זו הוא ניגש אל כל סבך הבעיות המנסרות בעולמנו היהודי והמתרכזות מסביב למושגים

כמו יהדות ,לאומיות ,תרבות ישראלית ועוד( "...שם.)911 ,
לדעת אלבוים-דרור (תשמ"ו) ,ד"ר טורוב הושפע ועוצב רבות כאדם ,כמורה ,כמחנך וכמנהל על ידי
האידיאולוגיה הציונית ושאף ליצור דגם לאומי חדש של בני-נוער בארץ החופשית .החינוך העברי ביקש
ליצור דגמים לאומיים חדשים שישמשו סמלי הזדהות לנוער .דמויות המופת של העבר היהודי כעם חופשי
נכנסו לכיתות הלימוד מתוך ספרי התנ"ך וההיסטוריה .גדעון ,יפתח הגלעדי ושמשון הגיבור ,כל שאר
שופטי ישראל הראשונים ,נביאיה ,מלכיה וגיבוריה של מדינת היהודים הקדומה ,מלחמות החשמונאים
ומרד בר-כוכבא ,ושאר ציוני הדרך המשמעותיים בהיסטוריה היהודית הפכו לאנשים חיים ודיברו ללב
הילדים שגדלו בארץ .היא מציינת שד"ר טורוב ,כאחד ממעצבי החינוך העברי ,האמין כי..." -המורים
צריכים לחנך לא סתם בני-אומה ,כי אם גיבורי-אומה ולברוא טיפוס יהודי של זמן בית-ראשון ,החי על חרבו וגבורתו.

טיפוס של יהודי לא-גלותי ,המתאים לשאיפת הלאומיים("...שם .)389 ,גישה זו התקבלה באהבה על רוב
המורים ,וד"ר טורוב ביניהם ,ומתוך כך הם התחילו לחבב את הטיפוסים הללו על הילדים ,מחנכים אותם
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ברוח זו ,מכינים בשבילם טיולים ,אולימפיאדות ,מרגילים אותם בטורנירים ובחגיגות כדי לקרבם לאותם
טיפוסים מהתנ"ך.
במאמר בו התייחס ד"ר טורוב לנושא האידיאלים החינוכיים (טורוב ,תרע"ט  ,)1הוא ציין שני אידיאלים
עיקריים בתולדות התפתחות החינוך שמתנהלת ביניהם מלחמה חשאית או גלויה .האידיאל הראשון הוא
האידיאל האישי-אינדיבידואלי והאידיאל השני הוא האידיאל החברתי-הציבורי .הראשון עושה את
הפרט ,את התפתחותו ואושרו למטרתו הראשית ,והשני מעמיד בשורה הראשונה את שלום המשפחה והעם
כולו ושואף לכלוא את רוח היחיד ולהגן על זכות הכלל .הצורות שלבשו שני האידיאלים האלה היו שונות
בזמנם ודי רחוקות זו מזו .בתי-הספר ,השואפים להגשים בחיים את אידיאלי החינוך בכל דור ודור,
נקלעים למצבים קשים שבהם הרצון להרבות בידיעת שפות ,מדעים וספרות לשם השגת האידיאל של
השכלה רחבה עיונית או השכלה מעשית מביא לידי שכחה את נושא האידיאלים -החניך עם נטיותיו
וסגולותיו הגופניות והאנושיות .ד"ר טורוב יצא בקריאה אל בתי-הספר לאמן יותר ולהעביד את החניך,
לאפשר לו לבדוק יותר בעצמו ,להרגיל אותו ללכת הליכה חופשית ובטוחה בעצמה וללמד אותו להסתגל
לתנאי חיים שונים .במילים אחרות ,לדעתו..." -יותר מדיי מסבירים ויותר מדיי מכוונים את צעדיו כי כל שנעשה
עבור החניך ,נעשה למעשה לצאת ידי חובת האידיאל של 'השכלה' וכי מטרת החינוך היא השלמתו ואושרו של

היחיד וגם טובתו והצלחתו של הציבור כולו( "...שם.)93,
בהרצאה שנקראה ע"י ד" ר טורוב באסיפה המכוננת השנייה של מורים ואנשי חינוך באי-כוח מושבות
יהודה (טורוב ,תרע"ח) ,פירט ד"ר טורוב את דעותיו בנושא החינוך ,והדגיש את הקשר שבין עבודת
התרבות והחינוך ,השם שבחר להרצאתו .לדעתו היסודות העיקריים המרכיבים כל תרבות הם החינוך,
הספרות והאמנות אך רק הרמוניה גמורה ביניהם יוצרת את השלמות .הוא הדגיש את הצורך בבניית
תרבות ישראלית שתכלול את התיאטרון ,הספרות ,המוסיקה והנגינה הנדרשות לצד האסתטי של החינוך
הכללי .מדבריו הנוספים בהרצאה ,ניתן לראות גם את דאגתו לעתיד המורים ואת רצונו להעלות את שכרם
ומעמדם המקצועי והחברתי.
 הקניית הערכים' -חינוך הגוף'' ,חינוך לעבודה' ו' -האחריות האישית'
ד"ר טורוב קבע שיש לחנך את דור הבנים לאידיאל העבודה ולהילחם בשאיפה המוגזמת ללימודים
ולתעודות השכלה .לפי תפיסתו ,על התלמיד הלאומי לסיים את בית-הספר היסודי שבו חונך לעבודה
ולמלאכה ,ולהמשיך את לימודיו בבתי-ספר למלאכה ולחקלאות .תפיסתו של טורוב הושפעה מן המודל של
תנועת ההשכלה היהודית בגרמניה ,שהעמידה לצד הגימנסיה את בית-הספר המקצועי .יחד עם זאת ,הוא
הציע ליצור מערכת שיעורי ערב ,שתאפשר לעובדים הבוגרים המעוניינים בכך להרחיב את השכלתם,
בעיקר בשפה ובספרות העברית .בדרך זו יוכל הפועל הארץ-ישראלי לממש את הערכים שעליהם חונך:
לעבוד בשעות היום עבודת כפיים ולהרחיב את השכלתו בזמנו החופשי (טורוב ,תרע"ט) .ד"ר טורוב תבע גם
להעניק תשומת לב ייחודית למקצוע החינוך הגופני ולשלבו כנושא בעל ערך עצמאי בבית-הספר הלאומי.
החינוך בבתי-הספר באותה התקופה היה לאורה של השקפת עולם לאומית-סוציאליסטית,ובהתאם
להשקפה זו נבחרו תכני הלימוד .מוסכם היה על המורים כי צריך להדגיש את החינוך הלאומי ,את לימודי
היהדות והתנ"ך ,ההיסטוריה של עם ישראל והלשון העברית ,בנוסף ללימודי הטבע והחקלאות שהתבססו
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על תהייה וניסוי ,שכן התשתית של המחקר המדעי שעליה יכלו המורים להישען ולבסס את שיעוריהם
הייתה מצומצמת (רייכל ,תשנ"ז).
ד"ר טורוב נתן דגש וביטוי רב לאידיאל העבודה בתורתו הפדגוגית והחינוכית .להערכתו ,מטרת הציונות,
הבנויה על שינוי ערכים יסודי ועל גאולה חומרית ורוחנית ,לא תבוא לידי הגשמה ללא הצבתם של שני
אידיאלים חינוכיים חשובים  -חינוך הגוף והחינוך לעבודה .התנוונות רוחנית הינה תוצאה של התנוונות
גופנית הנובעת מאי-עבודה ,ולכן יש חשיבות בטיפוח הבריאות הגופנית המהווה תנאי להבראה רוחנית,
במובן האישי והלאומי כאחד .אידיאל העבודה הוא התנאי ההכרחי להבראה לאומית ,בעיקר משום
שאבדה כליל לעם היהודי המסורת של עבודת האדמה ושל עבודת הכפיים וגם נעלם היחס הנפשי אליהן.
ד" ר טורוב הבין כי הורים רבים מונעים מילדיהם ללמוד מלאכה שהייתה כה מכובדת בימי קדם משום
שראה ,במציאות של אז ,משפחות איכרים רבות שעזבו את נחלתן בכפרים ועקרו לעיר הגדולה כדי לחנך
את בניהן בגימנסיה .בו בעוד שהצורך הלאומי לא דרש יצירת שכבת משכילים למחצה או יצירת פרולטריון
אינטליגנטי ללא קרקע מתחת לרגליו ,אלא נזקק ליצירת עובדים בריאים וישרים ,נאורים ומפותחים ,אשר
יידעו יפה את מלאכתם ,יאהבו אותה ויחיו עליה .ד"ר טורוב לא הסיק מכך שבית-הספר העממי צריך
להיהפך לבית-מלאכה ,אך טען שעליו לעורר את הנטייה לעבודה בקרב התלמידים ולתת להם הכשרה
כללית לכך .זאת ייעשה ע" י שילוב עקרון העבודה בכל ענפי ההוראה בדרך של עבודה מעשית בכפר
ובמלאכות אחרות בעיר כדי להביא להכרת חומרים ,לחידוד החושים ולזריזות הידיים .ד"ר טורוב האמין
כי הגשמת רעיונותיו תביא לידי יצירת טיפוס של אדם עברי בריא ושל עובד יצרני נאור שבלעדיו אין כלל
אפשרות להגשים את אידיאל התחייה (טורוב ,תרע"ט).
שטיימן ( )1111מציינת את המשמעות המרכזית של אידיאל העבודה עבור ד"ר טורוב ומוריו .הם העניקו
ביטוי ממשי לחשיבות עבודת הכפיים והטמיעו אותה כערך מרכזי בעבודתם .השיקולים שלהם בזכות
העבודה הגופנית נבעו משלושה סוגים :שיקולים פרגמאטיים -חינוך לעבודה כחלק מרכישת מקצוע,
שיקולים פדגוגיים -עמלנות כעיקרון דידקטי ושיקולים אידיאולוגיים -העבודה כערך מרכזי של העלייה
השנייה .ד"ר טורוב לא רק דיבר על החובות המוסריות המצופות מבני דורו אלא גם פעל ועבד על פיהם,
והוא אף האמין בכוחו של היחיד המניע את ההיסטוריה ולפיכך אחראי היחיד לדורו .במאמרו (טורוב,
תרפ"ו) הוא כתב  ..." -האדם אחראי הוא במידה מרובה על מעשיו ,ויש שליטה בחיים גם ליחיד -הוא יכול להיטיב
או להרע את דרכו ,הוא עתיד ליתן את הדין ,ובמצבנו יש רק דרך אחת להצליח והיא שכל אחד יאמר בלב תמים :אני

אשא ואני אסבול ואני אקיים ,יאמר ויעשה( "...שם.)1 ,
 הקניית ערך 'המחנך האידיאלי'
אישיותו של המורה וערכו כמחנך הייתה סוגיה משמעותית נוספת לה הקדיש ד"ר טורוב מחשבה רבה.
באחד ממאמריו (טורוב ,תרע"א-תרע"ב) ציין ד"ר טורוב כי –
" ...אישיות המורה היא אחד הגורמים היותר חשובים בחינוך .דבר זה צריכים לזכור כל אלה שקיבלו על עצמם את
התפקיד הגדול של מורה ומחנך כדי שידאגו כפי יכולתם להשלמתם העצמית .עבודת המורה היא אחת האומנויות
היותר קשות בעולם שכן היא מטילה על בעליה אחריות גדולה וחובות מרובים אשר לא כל אחד יכול לעמוד בהם

ולפיכך על המורה שבחר בתפקידו לתת לביה"ס את כל זמנו ,כוחו ומרצו( "...שם.)312 ,
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לדעתו ,בכדי שתושג מטרת החינוך מבחינה מוסרית ואסתטית ,למורה צריכה להיות השפעה חזקה על
תלמידיו והשפעה זו צריכה להיות מכוונת למטרה הרצויה .ההשפעה נקנית בתחילה מצורתו החיצונית של
המורה -עליו להיות נקי ומסודר בבגדיו ,תנועותיו צריכות להיות בעלות קצב ויופי שכן תלמידיו ילמדו
לחקות אותו ,על קולו להיות ברור ולא מגמגם ,ואל לו להשתמש במילים סתמיות ומיותרות כגון' :ובכן',
'הנה'' ,שמעו אפוא ילדים' וכו' .האדם הרוצה לחנך אחרים חייב לחנך את עצמו קודם לכן להתנהג בצורה
המכובדת והיפה ביותר .בנוסף לרכישת השכלה מקצועית ופדגוגית מתאימה ,על המורה לשאוף להשתלם
כל הזמן ,להתפתח ולהעשיר את אוצרו הרוחני בכל יום ,ולקרוא ספרים על מנת ללמוד דברים חדשים על
העולם המתפתח ועל החיים של הספרות והאמנות .עליו גם להיות אדם מוסרי במובן היותר נעלה של
המושג הזה .לדעתו..." ,עברו הזמנים שהמורה היה צריך להיות רק 'מרביץ תורה' בין תלמידיו( "...שם .)111 ,עליו
לברוא סביב הילד אוירה של אמת ויושר ,צדק ויופי .גם בית-הספר ,מלבד המורה ,צריך לשמש דוגמא חיה
של כל אותן המידות הטובות ולא להסתפק רק בדרישות אלא להשתדל להיות סמל לתלמידים כי אם לא
ייעשו זאת המורים ,הלכה למעשה ,ירגישו התלמידים אי-צדק בדרישותיהם ולא יהפכו לאנשים טובים
וישרים..." .המורה צריך להיות קרוב ללב תלמידיו ולרוחם ,להבין ולהרגיש את זעזועי נפשם התמימה ורבת
התמורות ולגעת ביד רכה וזהירה בנימי נפשם הנמצאת בתקופת הגידול והצמיחה( "...שם .)311 ,עם זאת,
אל לו ל מורה לשכוח לטפל גם בחינוכו העצמי לא פחות משהוא מטפל בחינוך תלמידיו .אסור לו לבוא
לבית-הספר עם ענייניו הפרטיים ועם רוגזו ועצבותו .עליו להעניק את כל אהבתו וליבו הרחב לתלמידיו.
במקביל לאהבה הגדולה ,עליו להשליט משמעת וסדר בכיתתו ולהרגיל את תלמידיו לעיתים גם לעונשים
קלים .אל לו להעניש את תלמידיו שלא בצדק מתוך כעס או נקמה ,עליו להיזהר שלא לפגוע או להעליב את
תלמידיו ועליו לזכור כי לעיתים מבט אחד של תוכחה משפיע על ילד אחד יותר מאשר סטירה על הלחי .על
המורה גם ללמד על הסבלנות וחופש הדעות ואת הכבוד אל הדת גם אם אינו אדם מאמין .לסיכום המאמר,
ציין ד"ר טורוב כי  ..." -רבות וגדולות הן הדרישות מאת המורה והמחנך ,גם מצד אופיו וגם מצד התפתחותו
השכלית ,ואפילו מבחינה חיצונית יש דרישה כי יהיה אישיות מושלמת שאין בה פגם .ומלבד המידות הטובות הרי
שצריך להיות לו הכישרון לטפל בילדים ולהשפיע עליהם ,לרכוש ידיעות רבות ולדעת למסור אותן לאחרים וכי כל

ישותו צריכה להיות טבועה בחותם האמת ,הטוב והיופי( "...שם.)319 ,
עם זאת ,הוא היה מודע לאידיאל שהציג ולמציאות הרחוקה מלמלא את משאלות לב המורים ,ולכן הוא
ביקש את עזרת ההורים ושאר הציבור ,היודע את שעות העבודה הרבות אותם מקדיש המחנך לעבודתו
ואת האחריות הגדולה והקשים הרבים עימם הוא מתמודד יום-יום בבית-הספר ,שלא לדרוש או להתלונן
על עבודת המורה אלא להיטיב את מצבו החומרי והחברתי ,לסייע ככל האפשר להרמת מצבו של המורה
העברי ולשכלל את אישיותו .בנוסף ,על הציבור לחשוב על הקמת בתי-מדרש נוספים שם יקבלו המחנכים
את ההכנה הדרושה להם לצורך עבודתם החינוכית.
במאמר אחר (טורוב ,תרע"ב-תרע"ג) הציג ד"ר טורוב את תורתו כמנהל מוסד להכשרת מורים בנושא
'הכנת מורים לעתיד' .הוא הסביר כי צריכים להיות שני תנאים הכרחיים להוראה :הראשון -לדעת איזה
דבר ,והשני להיות מסוגל לבוא במשא ומתן עם אנשים אחרים .לדעתו ..." -תפקיד בית-המדרש למורים
לאפשר את הצעד הראשון בדרך להיות מורים .על התלמידים הלומדים בבית-המדרש לראות במידה מספקת את חיי
בית-הספר והעבודה בהם בכדי להחליט אם ילך ליבם אחר עבודה זו וכדי לספק להם את ההכנה הדרושה להבנת
הלימודים .על בית-המדרש לפתח בחניכיו את הרוח החינוכית ולתת תורה ובעיקר להכין את רוחם לעבודתם בתור
בעלי מקצוע( "...שם ,)111 ,וכי ..." -על המורים לחנך את עצמם בעזרת מחשבתם העצמית ובדרך שהם חיים את
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תורתם ועל ידי כך הם ייעשו גדולים .עליהם לטעת בליבם את המחשבה הרצינית לגביי תפקידם כמורים בעתיד וזהו
תפקידו העיקרי של בית-המדרש למורים .תורת החינוך אינה זקוקה לאימון מעשי רב במיוחד שכן הוראה נושאת פרי

יכולה לצמוח רק ממחשבת הלב ובית-המדרש צריך לדאוג לזריעת מחשבות כאלה ולשגשוגן( "...שם.)111 ,
בהמשך למאמרו משנת תרע"ב-תרע"ג ,כתב ד"ר טורוב מאמר נוסף וקרא לו בשם 'הכנת מורים לעם'
(טורוב ,תרע"ט  .)1במאמר הוא הרחיב את היריעה בנוגע לאחריות הכרוכה בהכנת מורים לעם מצד
הסמינרים למורים .לטענתו ,הכנת מורים לעם היא אחת השאלות היסודיות בחינוך שמרבים להתחבט בה
ועדיין לא מצאו לה פתרון מוחלט .בנוסף לשתי התכונות העיקריות הנדרשות מהמורה לעתיד שאותם ציין
במאמר הקודם ,ד"ר טורוב מוסיף את התכונות הנדרשות לדעתו גם מהסמינר עצמו וגם ממנהל הסמינר
למורות .על הסמינר להוות מקום לבניית דור המורים לעתיד והיסודות שעליו ייבנה הבניין צריכים
להיקבע לפי שלושה ממדים :תלמידיו ,תכנית הלימודים שלו ,ומוריו .בסמינרים יותר מאשר בשאר בתי-
הספר האיכות היא הקובעת ולא כמות התלמידים ,ועל כן על הסמינרים להקפיד הקפדה יתרה בקבלת
תלמידים ובקביעת תכנית הלימודים .ציוני התלמידים חשובים אך לא פחות חשוב הוא אופיו ובריאות
עצביו של התלמיד -המורה לעתיד שכן..." -זהו אדם המתכונן לעבוד את אחת העבודות הקשות ביותר הדורשת
ממנו מאמץ תדירי מתוך מנוחת נפש ושליטה גמורה ברוחו( "...שם.)1 ,

 .IIברמה הלימודית-מקצועית
 בניית תכנית לימודים ראשונית
עזריהו ( )9111ציין את העובדה שבית-המדרש למורות ,שהיה מוסד חדש מסוגו בארץ ,עמד לפני סלילת
דרך חדשה והבעיה העיקרית שעמדה בפני מייסדיו הייתה קביעת תכנית כללית שלו .ד"ר טורוב ,כמנהל
המוסד ,היה חייב להתמודד עם קביעת תכנית לימודים .הייתה לו האפשרות להיעזר בניסיונם של בתי-
הספר התיכוניים שהתקיימו לפניו ובניסיונם של חבר המורים מ-גימנסיה 'הרצליה' ,שכבר התמחו
בהוראת המקצועות השונים בדרגת בית-הספר התיכון .עם זאת ,בחר ד"ר טורוב לסמן תחילה את קוויה
הכלליים של התכנית ,בהשאירו את הבעיות ,התלויות בצורך לעיין בכתובים וללמוד מתוך ניסיון העבודה,
להמשך הדרך.
עמנואלי (תשכ"ג) תיאר כיצד נגלה במלוא חריפותו במוסד החדש השוני שבין גימנסיה 'הרצליה' לבינו.
בשביל מורי הגימנסיה די היה לתרגם תכנית לימודים גימנסיאלית הקיימת באחת מארצות מערב אירופה,
ולהוסיף עליה מערכת לימודים עבריים ,בלי להיות נאלצים לקרב את שני העולמות המרוחקים זה מזה כדי
להביאם לשלמות מסוימת ,שכן מטרתם העיקרית הייתה להכין את בוגריהם ללימודים אוניברסיטאיים.
לא זו הייתה מטרת המוסד החדש .תפקידו היה לקלוט את היפה והמקורי שבתרבות הלאומית עם החדש,
המתקדם והמועיל של התרבות הכללית וליצור משניהם אחדות הרמונית אחת .רק מעבדה רוחנית כזאת
הייתה עשויה לגדל טיפוס של מורה עברי ,שיהיה משוחרר מן הקרע הנפשי של שתי התרבויות.
פרי (תשט"ז) ציין כי מבחינת סיגולה של הלשון העברית לצרכי ההוראה והחינוך במוסד ,ומבחינת גיבוש
דרכי ההוראה בתנאי א"י וברוח התנועה הציונית ,לא היה צורך בהליכה בדרך של התלבטויות וגישושים.
לאחר ניסיון של כ 11-שנה בהוראה בעברית בבתי-הספר העממיים בארץ ,ובייחוד לאחר הניסיון של שבע
שנים בגימנסיה 'הרצליה' ,בה עבדו מורים משכילים ונלהבים להחייאת השפה העברית ,נוצרו התנאים
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הטובים לתכנון העבודה .ד"ר טורוב ,כשאר אנשי החינוך בתקופה ההיא ,שידעו עד כמה הארץ דלה בכוח
אדם בשטח החינוך ועד כמה גדול וחשוב הוא תפקידם בהנחת היסודות לחינוך החדש ,ניגשו לעבודתם
בחרדה גדולה .פרי הדגיש את העובדה שד"ר טורוב חש אחריות אישית רבה בעיצוב תכנית הלימודים וניגש
לעניין בצורה רצינית וקפדנית .האחריות שחש הייתה לא רק כלפיי הדור בן-זמנו אלא גם כלפיי הדורות
הבאים וכלפיי התרבות העברית עצמה והתנועה הציונית לה הרגיש מחויב .נראה כי ד"ר טורוב הצליח
לגייס למוסד את מיטב המורים שנמצאו בארץ והצליח בזכות אופיו המיוחד להשלים ,יחד איתם ,את
ההכנות הארגוניות והפדגוגיות לקראת מסלול של לימודים תקינים בבית-המדרש.
עיון בפרוטוקול בנוגע לסוגיית תכנית הלימודים אכן מראה כי תהליך בניית תכנית הלימודים נעשה ע"י
הועד שכלל ,כפי שכבר צוין בעבודה ,את ד"ר טורוב ,ד"ר יוסף לוריא ,והמורות שרה אפשטיין ושרה
עזריהו .רק לאחר כשנה ,בתהליך הדרגתי ובדרך פרגמאטית התגבשה לה התכנית הסופית..." .עבודתנו
הנוכחית ביחס לתכנית הלימודים היא רצינית וחשובה מאוד .ההחלטות שתתקבלנה צריכות להשפיע על מחזור

הלימודים הראשון( "...ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה השנייה ,ד' בחשוון ,תרע"ג) .באותה ישיבה ,הציג
ד" ר טורוב סקירה מפורטת לגביי מסגרת תכנית הלימודים על מגוון המקצועות והתכנים של הקורסים
השונים בסדר כרונולוגי .הלימודים יארכו חמש שנים -שלוש שנים מהן יוקדשו להרחבת הידיעות העבריות
והכלליות כדוגמת שיעורי מתמטיקה ,גיאוגרפיה ,טבע ,מלאכת-יד ,תנ"ך ועוד .שנה וחצי תוקדש להכנה
המקצועית -הכשרה בשדה ,וחצי השנה האחרונה תוקדש לבחינות בסדר הזה .גם את מקצועות האמנות
הדגיש ד"ר טורוב ,והבנות אכן למדו מלאכת-יד ,ציור ,זימרה ותווים ,שירה במקהלה או נגינה על
הקונצרטינה האנגלית והתעמלות.
הבעיה העיקרית בהכנת תכנית הלימודים בסמינר הייתה מורכבת משלושה סוגים של קשיים שהיו מנת
חלקם של כל בתי-הספר דאז:
 .2הקושי לבחור מתוך השפע הרב של אוצרות רוח האומה את הטוב והמתאים ביותר להזנת נפש הנער.
 .1הקושי לגרום לנוער להכיר את חיי העם ותרבותו הכרה אמיתית מתוך שלל היצירות הספרותיות
הקיימות.
 .9הקושי לסדר ולעבד את הערכים הללו על פי הדרישות הדידקטיות של אותו הזמן ולמזג מזיגה שלמה
מבחינה פסיכולוגית את ערכי התרבות האנושית ברכוש התרבות הלאומית.
בנוסף לקשיים אלה ,עלתה השאלה שתבעה את פתרונה ביתר תוקף דווקא כאן ,במוסד למורות שתעודתו
לחנך מחנכות לדור התחייה .השאלה הייתה -באיזו דרך צריך להכשיר את החניכות לחינוך ולהוראה
בהתאם לעיקרי החינוך העברי ולצרכי בית-הספר העברי החדש? הפתרון היה כאמור בניית תכנית עם
קווים כלליים והשלמתה בהמשך (עזריהו ,תרפ"ט) .
תכנית הלימודים הסופית הייתה בנויה על פי שתי דוגמאות :התכנית של סמינר 'עזרה' ושל הגימנסיות
העבריות בירושלים ובתל אביב .היא התגבשה על פי הרוח הציונית והדגישה את לימוד תחומי הדעת
המחזקים את הקשר לארץ כמו תנ"ך ,תורה שבע"פ ,ידיעת הארץ ,תולדות הציונות והיישוב ועוד מקצועות
הקשורים לחינוך והכשרה מעשית והמתודיקה .התכנית התבססה על הרצון להקנות השכלה תיכונית,
מודרנית יחד עם הכשרה פדגוגית לפי הערכים של אז .התכנית ,שהייתה גדושה ועמוסת תכנים ,ראתה
עצמה חייבת לענות על דרישות ההשכלה היהודית ,הכללית והמקצועית והייתה קיימת בכל תכניות
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הלימוד בארץ בתקופה ההיא .באופן יחסי ,היה בה חותם ברור יותר של המקצועות העבריים והודות לאופי
האפליקטיבי של המוסד הורגשה אצל בוגרותיו אוריינטציה תרבותית ברורה יותר (שריון ,תשל"ג ,עמ' ד-
ה') .פרי (תשט"ז) הוסיף כי בתכנית הלימודים אמנם הוכנסו לימודים כלליים ופדגוגיים ,אבל ביסודותיה
הושתתו קנייני התרבות העברית ,לפי תורתו הרוחנית והאידיאולוגית של ד"ר טורוב ,ממדעי היהדות
כדוגמת הלשון העברית ,ספרות עברית ,תנ"ך ותלמוד .בנוסף לכך ,נכללו בה גם המקצועות המדעיים-
מתמטיקה ,מדעי הטבע לסוגיו ,גיאוגרפיה ,מקצועות טכניים ואמנותיים ,והלשונות הזרות (צרפתית חובה
וערבית כבחירה) ,חינוך גופני ,פסיכולוגיה ,דידקטיקה ,מתודיקה ותולדות החינוך.
 הכנסת דרכי הוראה חדשות :הדגשת המוחשי ,החיזיון ,וטיולים לימודיים
בשנת  ,9111ראשית תקופת המנדט הבריטי ,בתהליך של התבוננות מקרוב ומתוך המערכת ,ללא חשש
אישי ועם הרצון לשפר את המצריך שיפור ,עת גברו קולות הביקורת הן על המורים והן על המתרחש
בחינוך ,ערכו ד"ר טורוב ויעקב פיכמן חשבון-נפש נוקב ומקיף בשאלת החינוך העברי .הם עמדו על
המגבלות של החינוך המתפתח בארץ והצביעו על ליקוייו .בין הליקויים בלטו :שיטות חינוך מיושנות ללא
הפעלתם של הילדים בתהליכי הלמידה ,תלותו של החינוך בתשומות מאירופה ,חוסר פיתוחו של החינוך
לעבודה ובמיוחד לעבודה חקלאית ועוד .לתחושת ההחמצה נוספה תחושת עצבות כי  ..." -כל הטורח שטרחנו
וכל האמצעים הרבים שהשתמשנו בהם לא קירבו אותנו אל מטרתנו אלא במעט מאד ,ולדעתנו ,החינוך העברי לא

הגשים את יעדיו("...אלבוים-דרור ,תשמ"ו .)313 ,מסקנות אלה חיזקו בד"ר טורוב את התחושה כי הגיע
הזמן לשינוי משמעותי בתחום החינוך ,וכי יש צורך בהכנסת דרכי הוראה חדשות אל הכיתות שיפעילו את
התלמידים .בעת לימודיו של ד"ר טורוב בלוזאן הוא התוודע לשיטות ודרכי הוראה חדשות שאותן למד גם
מתוך הספרות הפדגוגית של התקופה ובעיקר הגרמנית ,הרוסית והפולנית .לדרכי הוראה אלה היו שני
מאפיינים עיקריים שאותם הוא ביסס בעבודתו החינוכית בבית-המדרש למורות :אינטגרטיביות
והסתכלות -הדגשת המוחשי ,הנתפס בחושים לעומת המילולי והמופשט ששלטו בהוראה הישנה .שני
העקרונות הללו היו קשורים זה בזה ,ולשניהם הייתה משמעות גם בתחום הלאומי (שטיימן.)1111,
ניב-הלפרן (תשי"ג) תיאר את סיפור עלייתו לארץ בימי העלייה השלישית ,כאדם שזכה לראות חלק גדול
ממייסדי החינוך העברי הפועלים במלוא להטם וחזונם בשדה זה .בין הבודדים שהוא גם ציין לשבח נמצא
ד"ר טורוב .את ההוקרה והכבוד העניק למייסדי החינוך העברי הכותב משום אישיותם החיננית כמורים-
מחנכים .בתואר זה לא זכו רק בשל השכלתם וניסיונם המקצועי ,אלא משום ערכיהם ואחריותם הגבוהה
שנדרשה לתפקיד המורה-מחנך .רק ההכרה הפנימית והכרת תפקיד המחנך בכלל ובארץ-ישראל בפרט
חיזקה בהם את התכונות שנדרשו להם בכדי למלא את תפקידם ולהתגבר על כל המכשולים ואבני הנגף
שנערמו בדרך .ניב-הלפרן התייחס ביראת כבוד אל ד"ר טורוב וחבריו לעבודה ,וכינה אותם 'מורים-
מחנכים ראשונים' שבאישיותם ,בכוחם ובזכותם הגיע החינוך עד לאן שהגיע נכון לזמן כתיבת המאמר.
הרצון שלהם לא להסתפק בקיים אלא לחתור אל מעבר לו ,בזכות החיפוש אחר תיקונים ושיפורים,
המעקב המתמי ד אחר המתחדש במדע הפדגוגי עם על ידי השתלמויות מקצועיות או נסיעות לחו"ל ,כפי
שד"ר טורוב נהג לעשות ,על מנת להכיר וללמוד שיטות הוראה חדשות ושיטות חינוך חדשות -הם אלה
שאפשרו את התפתחות החינוך היהודי תוך הדגשת זכות העבודה העברית ,טיפוח הערכים הציונים-
לאומיים והמלחמה על השפה העברית.
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סילמן( 13תרפ"ט) הזכיר כי ד"ר טורוב היה הראשון שהכניס את החיזיון תחילה אל בית-הספר התיכון
לבנות שניהל ,ובהמשך לבית-המדרש .בספרו (טורוב ,תרצ"ח) ,הוא תיאר כיצד ערכו המורים את ההצגה
(בשמה העברי אז'-החיזיון') הראשונה שלהם יחדיו ,וכיצד הם לימדו את הבנות והכינו אותן להצגה .ד"ר
טורוב ראה בחזיון ובהשתתפות הילדות עצמן במשחקן את הגורם החינוכי המועיל ,את הנותן התפתחות
אמנותית-אסתטית שערכה קיים בנפש הילד והאדם .כמה מאושר היה ד"ר טורוב ביום ההצגה ,נדמה היה
שזהו היום המאושר בחייו ,הסדר היה למופת ,אור זרח בכל פינה ,הוזמנו להצגה אורחים רבים ,והייתה
התרוממות רוח והתקדשות עד שהוחלט להציג את ההצגה במשך ארבע שנים רצופות .ד"ר אפשטיין
(תרצ"ח) ,המורה ללשון שעבד בבית-המדרש ,הכיר את צדדיו היצירתיים והאמנותיים כשנכח בחזיונות
שד"ר טורוב הפיק בסמינר .הוא תיאר את ד"ר טורוב כ ..." -אמן חיים שעשה את חייו חטיבה של אמנות ואת
עבודתו בניין שלם ונאה ,מעשה אדריכל ,בניין שיש בו מחן הצורה ומאחדות התכנית .יסודות התכנית נעוצים היו

בעולם אידיאלי ,עולם של רצון וכוונה שהופנה כלפי המציאות והותנה מהכרח המצב( "...שם.)911 ,
בן-ישראל ( )1112תיארה את הטיול רב-המשתתפים של תלמידי גימנסיה 'הרצליה' ו' -בית-הספר לבנות'
ביפו שנערך אל מחוץ לעיר ,וכיצד התלמידים עשו תרגילי התעמלות ,שיחקו במשחקים שונים ,נטעו עצים
וחילקו מגדנות .לאחר הטיול כתב ד"ר טורוב כי הפעם ניתן לציין בשמחה את הצלחתו של הטיול ,וכי
התלמידות התענגו מאד .לטיול הזה לא יצאו תלמידות הכיתות הנמוכות בשל המרחק ,אך ד"ר טורוב לא
רצה שיפסידו את חווית הטיול ולכן לקחם ,באחד הימים החמים ,לטיול לעץ ה'-השיטה העתיקה' יחד עם
תלמידי בית-הספר 'עזרה" .חשוב להזכיר בהקשר זה של הטיולים את מאמציו של ד"ר טורוב בתהליך
שקדם ליציאה לטיולים ,בו הוא נדרש להתגבר על חששותיהם של המורים ,ההורים והתלמידות לגביי
היציאה מחצר בית-הספר והמאמץ הפיזי הנדרש מהן .מעשה זה בהחלט מדגיש את החשיבות שהקדיש
ד"ר טורוב לטיולים בטבע כחוויה חברתית-לימודית וכמכשיר להידוק הקשר בין הילד לארצו.
ניתוח הפרוטוקולים של ישיבות המורים בסמינר מאותה התקופה מחזק ומאשש את הכתוב לעיל .בישיבה
השלישית (ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה הרביעית ,ט' בכסלו ,תרע"ג) פירט המורה לחקלאות את
תכנית הלימודים לארבע השנים -לימודי גיאולוגיה כללית וארץ-ישראלית ,וסיפר על החלטתו לערוך מספר
טיולים לימודיים (לצורך הדגשת המוחשי והפעלת כל החושים) לאחר שקיבל את הרישיון לכך מד"ר
טורוב .הוא אף ציין את העלות הגבוהה יחסית של הטיול עקב השימוש בעגלות למקום הטיול במקווה-
ישראל ובחזרה למוסד .באותה הישיבה הדגיש ד"ר טורוב (שם )38 ,את..." -הצורך לעבור בפרטות על צמחי
ארץ-ישראל וכך הוא הדבר לגביי בעלי החיים ,שכן בתור מורות בעתיד צריכות התלמידות לדעת את רוב הצמחים

ובעלי-החיים של הארץ ,כדי ללמד באופן קונקרטי ."...גם בפרוטוקול הישיבה השלישית (ארכיון אח"י ,תיק
 ,1.3/9י"ח בטבת ,תרע"ד) ,כשנה וחודש מאוחר יותר ,הזכיר ד"ר טורוב למורים לטבע ולגיאוגרפיה את
הצורך ללמד על החי והצומח בא"י במהלך הטיולים (שם.)11 ,
בישיבה אחרת דאג ד"ר טורוב להזכיר כי הטיול שנועד להיות למקווה ישראל בשנה שעברה בוטל מחוסר
אמצעים ,וציין את תקוותו כי השנה ינסה לקבל כסף עבור הטיול מהוועד האודסאי ..." -לא פעם עמדנו כבר
על הדעה שתלמידותינו בתור מורות בעתיד צריכות לראות ולהכיר את הארץ .לצערנו לא ערכנו בשנה שעברה שום
13

סילמן קדיש יהודה ( -)9119-9131עיתונאי ,משורר ומורה בבית-הספר לבנות בנווה-צדק .בהמשך ,עבר לירושלים והיה
ממייסדי 'גימנסיה רחביה'.
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טיול לשנה זו מחסר אמצעים .החיסרון הזה ישנו גם בש"ז (כי הסכום שהקצב לתכלית זו מצער הוא) אך בכ"ז
נשתדל לסדר קבוצה אחת שתלך הגלילה ואחת עם הגימנסיה לים המלח( "...ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה

הרביעית י"ט בשבט ,תרע"ד) .פרוטוקול ישיבה אחר מציג את דעתו הנחרצת של ד"ר טורוב לאפשר לבקשת
התלמידות לצאת לטיול למודיעים בחג החנוכה..." -עכשיו נחליט עוד בדבר חגיגת החנוכה ונעבר לשאלה
העיקרית .מפני שיש לפי שעה רק מחלקה אחת בביה"מ חשבנו לערוך את החגיגה משותפת עם תלמידות ביה"ס
ושתקרא ע"ש שני המוסדות .אחדות מן התלמידות הביעו את חפצן לטיול למודיעים .מכיוון שהן מתכוננות להיות
מורות ,כך נמקו את החפץ האמור ,צריכות הן להכיר ולדעת את הארץ("...ארכיון אח"י ,תיק מס'  ,93999הישיבה
השנייה ,י' בכסלו ,תרע"ג).
מה שעמד מאחורי אותם רעיונות חינוכיים היה הרצון של ד"ר טורוב והמורים ליצור טיפוס של "ילד עברי
חדש" שיכיר את הארץ החדשה ואת נופיה ותרבותה ,ולשם כך בנוסף לדרישה לקיים טיולים להכרת
הארץ ,ערך ד"ר טורוב ,ביחד עם ארבעה מורים נוספים ,סדרת מקראות בשם 'ספרנו' ,שכללו שלושה סוגים
של טקסטים :טקסטים המתארים את נופי ארץ-ישראל כתובים כסיפורי מסע ,טקסטים המתארים הווי
חיים עברי וטקסטים שמעמידים במרכזם ילדים בארץ-ישראל (שטיימן.)1111 ,
 עקרון הלאומיות  -הפיכת השפה העברית לשפת ההוראה
ד"ר טורוב החליט לקחת את השליטה לידיו והצטרף למאבקם של מנהיגי היישוב העברי שנודע בשם
'מלחמת השפות' ( .)9193במאבק זה הם קראו לשנות את שפת ההוראה בבתי-הספר מגרמנית לעברית.
בהוויה של חברה הנלחמת על הגדרתה הלאומית החדשה ,ההכרעה לטובת העברית הייתה מתאימה ביותר
ונכונה ביותר ,וד"ר טורוב כאיש חינוך ,מורה ומנהל לא ישב בצד ,אלא לקח חלק פעיל ביותר ,ביחד עם
חברו ד"ר לוריא וביחד עם פעילי חינוך נוספים ,עשו את המרב שניתן עד שהצליחו וניצחו במאבק .עקרון
הלאומיות היה ערך חינוכי ובעל חשיבות מאד גבוהה בבית-הספר לבנות .כשהגיע ד"ר טורוב לבית-המדרש,
הוא הביא עמו את הערך והכניסו לתכנית הלימודים במיוחד כאשר התעקש על הוראת כל המקצועות
בשפה העברית .ד" ר טורוב היה ידוע כמנהל וכפדגוג שנלחם על כך ששפת ההוראה בבתי-הספר ובבתי-
המדרש תהיה רק העברית.
אורבך ( )9112תיאר כיצד המורים תמכו בהחלטתו זו של ד"ר טורוב .ההחלטה התקבלה פה אחד למרות
הקשיים הרבים ללמד ללא חומרי עזר לתלמידות שמרביתן היו עולות חדשות ממדינות רבות באירופה ללא
שפה משותפת לתקשורת ,וכשספרית הסמינר הייתה דלה בספרים בעברית .התלמידות גם הן הסכימו
לקבל את החלטת המורים ,שכן הן לא ידעו את השפות הזרות כדוגמת הצרפתית או הגרמנית ברמה
הדרושה ללימודיהן ,והבינו כי יצטרכו ללמד בקרוב בעברית ולכן עדיפה 'שעה אחת קודם' .בתקופת ניהולו
החל למעשה תהליך ארוך ורב השפעה של 'ישראליזציה' של תכני ההוראה .כל מקצועות ההוראה כולל
המדעים ,נלמדו מתוך הרצאות המורים ועל פי רשימות שרשמו התלמידות בעת ששמעו את ההרצאות.
התלמידות לא קיבלו ספרי לימוד בכלל כדי להימנע משימוש בספרי לימוד זרים עד שייכתבו ספרים
בעברית .הדבר נעשה מתוך אידיאולוגיה שנקבעה על ידי כלל המורים שקיבלו את חינוכם והשכלתם
באירופה ,ושראו בארץ-ישראל את מקומם הקבוע ובפיתוחה של תרבות ארץ-ישראלית את עיקר
שליחותם.
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עיון מעמיק בתכנית הלימודים בבית-המדרש מראה כי ד"ר טורוב אכן יישם הלכה למעשה את אמונתו
החינוכית ומספר השעות שהוקדש ללימודי הספרות והלשון העברית היה הגבוה מבין כל המקצועות -סה"כ
למדו הבנות  92שעות במהלך ארבע שנות לימודיהן בבית-המדרש ,יותר שעות מאשר למדו מתמטיקה ,טבע
או פיזיקה .גם בפרוטוקול ישיבה נוסף שנבדק (ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9אין ציון מס' הישיבה ,כ' בשבט
תרע"ג) נמצא כי מקצוע העברית אכן נלמד בדגש לאורך כל ארבע השנים לפי החלוקה הבאה:
תורת הלשון -עבודות בכתב :שנה א' 1 -ש"ש ,שנה ב' 1 -ש"ש ,שנה ג' 1 -ש"ש ,שנה ד' 9 -ש"ש .ספרות ימי
הביניים והתקופה החדשה :שנה א' 3 -ש"ש ,שנה ב' 3 -ש"ש ,שנה ג' 1 -ש"ש ,שנה ד' 1 -ש"ש .חלק נכבד
משאר המקצועות נלמדו רק בחלק מ 1-השנים וחלק נלמדו רק שנה אחת ,ובמספר קטן יותר של שעות
שבועיות (בין  1-9ש"ש) כדוגמת מקצועות הדידקטיקה והפסיכולוגיה שד"ר טורוב לימד בעצמו (בין 1- 9
שנים) ,מקצועות החשבון והאלגברה (בין  1-9שנים) ,גיאוגרפיה של א"י ( 9שנה בלבד) ,היגיינה (9שנה),
וכימיה ( 1שנים).
את דעתו הנחרצת בדבר הוראת כל המקצועות בעברית ואת ההקפדה בדבר תקינות השפה העברית ,ניתן
לראות בדבריו כבר באחת הישיבות הראשונות שניהל ובה אמר כי ..." -ודווקא בנוגע ללימודים העבריים נוטה
אני להחמיר ,כי בבתי ספר למורים סתם אין חסרונן ,ובבית ספר עברי למורות צריך להקפיד ביחס לשפה העברית
והלימודים העבריים .בשום בי"ס למורים אין הדבר כך ביחס לשפת העם ואף אנו צריכים להכין מורה עברית במלוא
המובן ,ולפיכך אין אנו יכולים להרחיב את הגבולות במידה כזו ,עד כדי לקבל תלמידה שאינה מוכנה
בעברית("...ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9פרוטוקול תרע"ג ,פרטיכל כללי).
בישיבה אחרת (ארכיון אח"י ,תיק מס'  ,93999הישיבה החמישית ,י"א בשבט תרע"ד) ,העלה ד"ר טורוב
את הסוגיה בדבר הצורך הדחוף בהעלאת מספר השעות במקצוע הספרות מ 3-שעות ל 1-במהלך חופשת
הקיץ ,בשל הצורך של הבנות החלשות לקרוא יותר ולהתקדם בלימודיהן בכדי לעמוד בקצב הכיתה.
ההצעה התקבלה ברוב גדול בשל חשיבותה.
במאמר שכתב (טורוב ,תרע"ד) הוא ציין כי..." -בית-ספר לאומי הוא זה ששפת ההוראה היא השפה הלאומית וכי

על המורים לצעוד יחד קדימה כדי שיהיה ניצחון של השפה העברית( "...שם .)1 ,לדעתו ,על מנת להנחיל את
השפה על המורה העברי להיות מראשוני המשתתפים במלחמה למענה .בנוגע לדרכי המלחמה הרי שצריך
להשתמש אך ורק באמצעים תרבותיים ,ולא באותן צורות מלחמה הידועות בשם 'כוח האגרוף' .הוא
האמין כי יש תקווה לנצח במלחמה שלא תאפשר שפת הוראה אחרת מלבד העברית בשום מוסד חינוכי
כדוגמת הטכניקום בחיפה ,ואז ינהרו למוסד צעירים רבים ומוכשרים ותחל התחרות עם האוניברסיטה
בירושלים ותיסלל הדרך לבניית המחלקה ללימודי הטבע והמתמטיקה בשפה העברית באוניברסיטה
החדשה בירושלים .במאמר נוסף שכתב מאוחר יותר (טורוב ,תרפ"ז) ,הוא שב וחידד את ערכה המכריע של
הלשון העברית בחיי העם היהודי .עברית ליהודים היא לא רק לשון היסטורית ,ושפת הירושה התרבותית
המקודשת אלא שפת הנפש כי בה נחקקה צורת המחשבה המקורית ,ובלעדיה לא תתקיים תחייה תרבותית
אמיתית ושום תקומה לאומית.
ד"ר אפשטיין אישש את משנתו של ד"ר טורוב בסוגית השפה .הוא תיאר כיצד ד"ר טורוב ייחס לשפה
וללשון העברית כוח אי-רציונאלי בעל ערך של קדושה עצמית ,כמעט דתית ..." -הוא קבע את השפה כמרכיב
מרכזי בכל פעולות החינוך בבית-המדרש ומחוצה לו .הלשון העברית לא נלמדה כמקצוע בלבד או כחלק מתכנית
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הלימודים ,היא הייתה נשמת התכנית כולה ,האווירה החיה שהכול טבל בה וקיבל על ידיה תיקון( "...אפשטיין,
תרצ"ח .)931 ,לדעת ד"ר אפשטיין ,ד"ר טורוב האמין אמונה שלמה באפשרות של תחייה עברית בא"י .תוך
עקשנות-רצון ועבודת הכ וונה בצירוף דרכי הוראה מודרניים ניתן היה לחולל את הפלא של החייאת הלשון
לתרבות ולספרות העברית ולא היה מקום לפשרות בסוגיה הזו מבחינתו.

תדהר ( )9188ציין את מגעו המיוחד של ד" ר טורוב עם הבריות ואף הלל אותו על קנאותו לשפה העברית-
" ...ד" ר טורוב הינו אדם בעל מזג טוב שהשתדל למצוא גם חיוב בצד השלילה ,אבל בלא להתכחש לאמת שבהכרתו,
וגם דעה שוללת היה מביע בצורה תרבותית ומתוך רצון להטיב .אך למען שמירת צורתו הלאומית-אנושית של
החינוך העברי ,ריבונותה של הלשון העברית בכל ערכי התרבות ושאיפת התחייה הגמורה של ישראל בארצו -למען
עיקרים אלה ששורשי נפשו היו נעוצים בהם ידע להילחם גם בקנאות וגם בחריפות ,בלא להסתיר את עוז רצונו

לסכל את המזימות המסכלות( "...שם.)1111 ,
סוגיית הקריאה בעברית העסיקה אף היא את ד"ר טורוב מאד והוא החליט להקדיש לה חלק מזמן
הישיבות בכדי לספר לצוות המורים על חשיבות הקריאה ,ועל הצורך בהגדלת הספרייה הדלה בבית-
המדרש..." .התפתחות התלמידות שעכשיו מספיקה בכלל לפי התנאים שאנו נמצאים בהם .ההשתלמות צריכה לבוא
ע"י קריאה ,אבל ספרותנו דלה עדיין ואף את הספרים שישנם בה חסרים אנו ,ואת הספרייה שלנו צריך להגדיל"...

(ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9פרוטוקול הישיבה השלישית ,ד' בסיון ,תרע"ג) .ריקליס ( 14תשי"ג) ,שעבד עמו
בשנים הראשונות בסמינר ,סיפק אף הוא מידע מתקף על סדרת ספרי הקריאה ללימוד הלשון העברית
שחודשה בהשפעתו של ד"ר טורוב (שם .)321 ,הוא ציין כי ד"ר טורוב ניצח על עבודת הכנתה ,וכי התכנית
הצטיינה בגישה חדשה ,הודרכה עפ"י עקרונות מתודיים חשובים והותאמה מבחינה ספרותית לגילאים
הרכים להם היא נועדה ,מבלי להתעלם מצרכיו המיוחדים של הישוב המחודש וקשריו עם המולדת.
במאמר נוסף שכתב (טורוב ,תש"ז  ,)181-123 ,3התייחס ד"ר טורוב לחובת המורה והמלומד העברי כלפי
הספרות העברית החדשה .לטענתו ,אחת המטרות הראשיות של החינוך העברי היא העמדת קוראים
עבריים .הוא שמע מחבריו המורים בבתי-הספר האחרים תלונות רבות על חוסר התעניינות מספיקה
בספרות העברית החדשה אצל בני הנוער .לכישלון הזה אחראים ,לדעתו ,המחנכים ועליהם מוטלת
האחריות לתקן תחילה את עצמם בנושא .בראש ובראשונה ,הוא ביקש מציבור המורים לקחת חלק פעיל
באספות ובהפגנות ההמוניות ולהצטרף אל גדולי העם ונכבדיו במאבק בשדה המלחמה ,המלחמה לתיקון
החינוך העברי ולהפצת השפה העברית ולא לעמוד בצד ,כבטלנים .זו אחריותם הציבורית והלאומית
כמחנכי ומכשירי הדורות הבאים ,והוא ציפה מהם להתעורר ולשמור על עבודתם החשובה ולהיבדל מ'-שוק
החיים' הרגיל .ד"ר טורוב הזכיר בהקשר זה את גדולי האומה שבדורו ,כדוגמת אחד-העם ,ביאליק
ואיינשטיין ,שוויתרו על זכותם לחיות למעלה מן הציבור ובמקום להקדיש את חייהם לצרכי כתיבה
ומחקר ,ירדו בשעת הצורך מבימתם הנישאת ועשו באופן ישיר את חובתם לעמם ולציבור הישראלי .הוא
הוסיף כי אם הם עשו זאת ,על אחת כמה וכמה מצופה שיעשה זאת המורה העברי שעבודתו מכוונת
בעיקרה לחיי-הציבור ותקנת הציבור .ד"ר טורוב פנה אל המורים וביקשם להתרומם מעל התנאים הפיזיים
שלהם ,מעל הסביבה המקולקלת ואכולת מסורות גרועות ,להתגבר על עלבונות ועל מעצורים אישיים
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ריקליס ל"י (?)  -עורך וסופר .ערך את הספר 'המורה' לזכר ש"ח וילקומיץ .
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גדולים וקטנים כאחד שכן על המעטים הנבחרים מוטלת החובה להשפיע על הרבים ,להתוות להם דרך,
להיות להם לעזרה ולמופת ,לעודד אותם ולחזק את ידיהם.
כל המקורות הללו אכן מחזקים את העובדה שסוגיית לימוד השפה העברית הייתה בלב ליבה של תכנית
הלימודים של ד"ר טורוב ,וכי הוא עשה ככל יכולתו בכדי להפכה לחלק משמעותי עבור המורים
והתלמידות כפי שהיא הייתה משמעותית וחשובה עבורו גם בממד האישי וגם בממד הציבורי-לאומי.


הוראת כלל המקצועות בהתאמה לסביבה הארץ-ישראלית

ד"ר טורוב שאף להגשים עקרון חינוכי נוסף -הוא ביקש ממוריו להורות את כל המקצועות תוך התאמה
לסביבה הארץ-ישראלית .גם בלימודי הטבע שכללו את הפיזיולוגיה והאנטומיה של הצמחים התעקש ד"ר
טורוב עם המורה לטבע דאז מר ברגר כי..." -על התלמידות לדעת את רוב הצמחים ובעלי-החיים של הארץ כדי
שתוכלנה ללמד אחר כך באופן קונקרטי את ילידי הארץ והעולים החדשים שאינם מכירים את הארץ( "...ארכיון
אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה השלישית ,ב' באייר ,תרע"ג) .בעקבות דברים אלה החליטה המועצה הפדגוגית
החלטה פורמאלית שמורי הטבע בסמינר יצטרכו לתת את מלוא תשומת הלב לבעלי-החיים ולצמחייה של
הארץ (אורבך .)9112,על חשיבות לימודי הטבע בבית-המדרש ניתן להיווכח גם מדבריו של אוסישקין (אצל
שריון ,תשל"ג) שנכח בישיבה הרביעית של המועצה הפדגוגית בסמוך לייסוד הסמינר ,ודרש להגביר את
לימודי הטבע והחקלאות אפילו על חשבון הלימודים העבריים .אוסישקין אז טבע את אמרתו המפורסמת-
" ...עדיפה מורה אחת טובה בכפר משתיים בעיר ומשלוש בגולה ,מורה המכירה את צמחיית סביבתה יש לסלוח לה

על שגיאותיה בכתיב העברי( "...שם ,ה') .עם זאת המורים לספרות וללשון התנגדו לכך וטענו כי אין ללכת
בדרך שתעדיף מקצועות מסוימים על חשבון מקצועות אחרים .אי-אפשר היה לדרוש מהמוסד הזעיר ,בן
הכיתה האחת ,על מוריו החלקיים מן הגימנסיה לפסוק בשאלה הגדולה הזו וכמובן שהסוגיה נשארה
פתוחה לתקופה ארוכה.
 מתן השכלה מקצועית-פדגוגית למורים
בעיה נוספת שעמדה בפני ד"ר טורוב עסקה בצורך בשילוב לימודי השכלה מקצועית-פדגוגית והשכלה
יהודית .היה צריך לקבוע מדיניות ברורה באשר לשילוב כל סוגי ההשכלה שלעיל ובמקביל לעזור למורים,
שהיו בקיאים בתחום הוראה שלהם ,לרכוש את השפה וללמד בעברית ,שכן השפה לא הייתה רהוטה
בפיהם .הכול ניסו לסייע לד"ר טורוב ,מנהיגי הישוב וביניהם ד"ר בצלאל יפה כתבו לאוסישקין וביקשו
ממנו שלא יאכזב את ד" ר טורוב ויעשה כל שניתן כדי לסייע לו בהצלחת משימתו .חלק מהמורים שנמצאו
מתאימים להוראה ,היו צריכים לעבור הכשרה פדגוגית כדי להכשירם כמורים בבית-המדרש וכך נטל על
עצמו ד"ר טורוב ,כמנהל וכמכשיר-מורים ,גם את המשימה הזו של הכשרתם בתחום המתודי-פסיכולוגי,
שהיה תחום התמחותו (עזריהו.)9111 ,


לימוד השפות הזרות

סוגיית לימוד השפות הזרות העסיקה את ד"ר טורוב בנוסף לסוגיית השפה העברית והנחלתה .השאלה
המרכזית שעמדה בפניו בסוגיה זו הייתה –"...כיצד ללמד שפה -בשיטה הטבעית הנוחלת ניצחון אחרי ניצחון
בזמננו ,או בשיטת התרגומים שהתפרסמה לגנאי ע"י התוצאות המעציבות שהביאה ומוסיפה להביא בלימוד השפות

העתיקות כדוגמת היוונית והרומית?( "...טורוב ,תר"ע-תרע"א) .ד"ר טורוב הרבה לקרוא מאמרים והקפיד
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להזכיר הוגי דעות ומחנכים מחו"ל ,ואהב להתעדכן באופן קבוע בעיתונות הזרה מהם שאב ידע והכוונה.
בסוגיה זו ,הוא בחר להזכיר את מר דייל שפרסם מאמר בעיתון האנגלי ()The Journal of Education
ולפיו המטרה הראשית ,ואולי אף היחידה ,בלימוד שפות זרות היא לצורך הכרת רוח העמים הזרים
וספרותם הקלאסית והמופתית .ד" ר טורוב הסכים עם דעתו של כותב המאמר ובמיוחד הדגיש את
חשיבותם של השיעורים הממשיים בבית-המדרש ואת הקשר שלהם עם הקריאה ,שהיא העיקר בלימוד
השפות הזרות החדשות והעתיקות כאחד .לדעתו ,שעה של קריאה בשפה עשירה ומורכבת עדיפה יותר על
שעה של דיבור במושגים פשוטים ויומיומיים שאין בהם שום תרומה להשכלתו של המורה והמחנך לעתיד.
לאחר ויכוחים שנמשכו חודשים רבים ,התקבלה ההחלטה הגורלית בקרב כל חברי הועדה בישיבת המועצה
הפדגוגית בדבר השפות שתלמדנה בסמינר :עברית -חובה ,שאלת השפות הזרות נדחתה בשלב זה למועד
מאוחר יותר ..." -המורות שתגמורנה את הסמינר שלנו תתקבלנה למורות בבתי ספר עבריים ואין לפיכך צורך
ללמדן הרבה שפות .תחת זאת תלמדנה את הדברים הנחוצים ביותר למורה ,כמו פדגוגיה ,דידקטיקה ,ועוד"...

(ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה השנייה ,י"א בחשוון ,תרע"ב) .שנה מאוחר יותר ,כשהגיעו התלמידות
מסמינר 'עזרה' שינה ד" ר טורוב את דעתו וציין בפני המורים בישיבה בה נכח גם מר אוסישקין 15כי יש
צורך וחשוב ללמוד את השפות הערבית והצרפתית בשביל החיים המעשיים ,אך בשל העומס הגדול על
התלמידות ,השיעורים בערבית ובצרפתית ייחשבו כלימוד חופשי .לטענתו ..." -מלבד השפה העברית שהיא
שפת הלימודים ,לומדים בסמינר גם צרפתית ,ואם יהיה מספר הגון של תלמידות שהן מוכנות רק בגרמנית ינהיגו
בשבילן את השפה הזאת במקום הצרפתית .לימוד השפה הערבית רשות ולא חובה לכל התלמידות...ועם זאת חפץ
אני להעיר כי ביחס לערבית יש קצת צורך בלמידה בשביל החיים המעשיים וגם בשביל ההשוואה שבינה ובין
העברית...וקצת צורך יש גם בלימוד הערבית ,בתור לימוד חפשי .לפי שעה לא יכולנו להנהיג לימוד זה כלל ,מפני
השומעות החופשיות שעמוסה עליהן הרבה עבודה ,בעברית ובצרפתית ,כדי להשיג את המחלקה .התלמידות צריכות
לקרוא גם בספרות הצרפתית .בביה"ס לא היה לימוד שפה זו מספיק עד עכשיו .מעתה יתוקן הדבר והתלמידות
במחלקות ה' ו' תוכלנה לקרוא בשפה זו .ואז די יהיה בביהמ"ד רק שעה ליום לצרפתית בכל  4השנים .התלמידות
שבאו מ'-עזרה' אינן יודעות גרמנית יותר משתלמידותינו יודעות צרפתית .ועלינו רק לדאוג שתשגנה את המחלקה
בידיעת השפה הזאת .את הקריאה בספרים רוסיים אין למנוע אמנם מאלה שיודעות את השפה הרוסית ,אבל אין גם

דרך וצורך בזה או לתת להן עזרה -ישרה ע"י קנית ספרים רוסיים לספריה שלנו וכדומה( "...ארכיון אח"י ,תיק
 ,1.3/9הישיבה הרביעית ,ה' בטבת ,תרע"ג) .מר אוסישקין התייחס לסוגיה הזו וענה לד"ר טורוב כי -
"...למיותר להנהיג את הערבית אף בתור לימוד חופשי ,בשביל מורות בוודאי מיותר הוא הלימוד הזה .הנימוק היחידי
בעדו הוא משום שהערבית היא שפת התושבים."...

עיון בפרוטוקולים בשנת הלימודים תרע"ו ,שנתיים לאחר קבלת ההחלטה בדבר לימוד השפה הצרפתית
במוסד כלימוד חופשי ,מלמד כי המורה לצרפתית ציין את העובדה ש..." -כולן מתעניינות בלימוד הצרפתית
ועושות חיל .מודגש מאד החסר בקריאת ספרים בצרפתית( "...ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה הרביעית ,כ"ב

15

אוסישקין מנחם ( .)9119-9123יליד רוסיה הלבנה .היה מראשי הציונות ,איש 'חובבי ציון' אשר פעל רבות בקונגרסים
הציוניים ,יזם וניהל את 'הכנסייה הארצישראלית' והקים מוסדות שונים של התנועה הציונית .משנת  9191עמד בראש 'ועד
הצירים' ,על מנת לארגן את היישוב ולקשר בינו לבין השלטון הבריטי בארץ .היה בעל השפעה בייסוד אספת הנבחרים ו' -הועד
הלאומי' ופעל רבות למען החדרת השפה העברית כלשון לאומית רשמית .יחד עם חיים ויצמן פעל להקמת האוניברסיטה
העברית .עמד גם בראש 'הקרן הקיימת לישראל'.
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בטבת ,תרע"ו) .עיון ברשימת הלימודים של המוסד בשנת תרע"ז נמצא לימוד השפה הצרפתית בשלוש
הכיתות -בשנה א' שעתיים בשבוע ,ובשנים ב'-ג' שעה בשבוע .השפה התורכית נלמדה על ידי מורה ממוצא
תורכי במשך מספר שעות בחודש .בשנת תרע"ז לימוד השפה הצרפתית עלה לארבע שעות לימוד בשנה א',
והשפה התורכית נלמדה באופן קבוע שעה בשבוע .בישיבה השלישית בי"ב בחשוון ,תרע"ז ציין ד"ר טורוב
כי ..." -הוא ישתדל לרכוש ספרים בצרפתית בכל מקצוע לימוד ,ועל המורים לסמן איזה ספרים טובים ורצויים
לתכלית זו ."...מה שמלמד כי ד"ר טורוב התאים את עצמו לצו השעה ולתנאים החיצוניים הסביבתיים כגון
השלטון התורכים ,ולפיכך מספר שעות לימוד השפות הזרות -הצרפתית והתורכית עלה בהדרגה במהלך
השנים.

 .1קשיים ודרכי התמודדות לנוכח המציאות החדשה
ד"ר טורוב התמודד עם מציאות שונה לחלוטין מזו שהכיר מארץ מולדתו .הוא היה צריך להסתגל ולהכיר
שלושה סוגי מציאות חדשים :מציאות שלטונית שנבעה משינויים היסטוריים ברמה הארצית והעולמית,
מציאות חברתית שונה בארץ החדשה ובחבורת המורים עימם עבד ,ומציאות חינוכית של מערכת הכשרת
המורים בארץ-ישראל ושל המוסד שהוא עמד בראשו.
 הקשיים ודרכי ההתמודדות הנובעים מהמציאות השלטונית
המציאות ההיסטורית-מקומית שעמה התמודד ד"ר טורוב הייתה קשורה קשר ישיר עם המלחמה
העולמית -מלחמת העולם הראשונה ,ועם סיומה של תקופת השלטון התורכי שהייתה מלווה בגזרות קשות
על הישוב היהודי ומוסדותיו .לאורך שנות שלטון התורכים נאלץ ד"ר טורוב להתמודד עם הפקידים
התורכים שהגיעו למוסד לעיתים תכופות עד לאותו יום בו התנכלו השלטונות התורכיים למוסד וסגרו את
דלתותיו .רק לאחר מאמצים מרובים של ד"ר טורוב ולאחר מתן תשלומים גבוהים לשלטונות התורכיים,
נפתח המוסד שנית כחמישה חודשים לאחר שנסגר .בין השנים  9191-9198נסגר למעשה המוסד לשתי
תקופות :בפעם הראשונה במהלכה של שנת  9198לחמישה חודשים בלבד ,ובפעם השנייה לתקופה של
שנתיים תמימות מאפריל  9191ועד לשנת  9191כאשר ארץ-ישראל עברה לידיו של שלטון המנדט הבריטי.
בגירוש של שנת  9191אבד כל ציוד המוסד ונפוצו תלמידותיו של הסמינר הקטן והצעיר לכל עבר .בשנים
אלה ,המוסד שנוסד והוחזק על ידי אגודת 'חובבי-ציון' מרוסיה נשאר מנותק ממקורותיו הכספיים
והארגוניים ,כי רוסיה ותורכיה התייצבו זו מול זו כאויבות בזירת הקרב העולמית .אחרי שהסתיימה
המלחמה נפתח הסמינר בשנית ,אך למעשה צריך היה להתחיל כמעט הכול מחדש -ההנהלה הייתה זמנית
(מרדכי אזרחי קרישבסקי היה המנהל במקום ד"ר טורוב שנסע לאירופה למספר חודשים לחפש מורים),
הלימודים התנהלו ללא סדר ותוכנית ,בקבוצות בלתי קבועות ולא-יציבות ,ובקושי רב החזיקו המורים את
המוסד .לאחר ארבע שנים מייגעות ומלאות סבל הצליח לסיים המחזור הראשון של  98מורות שקיבלו
תעודות הוראה מדופלמות (בר-שירה ;9111 ,עמנואלי ,תשכ"ג ; רפופורט ,תשנ"ב).
גם עזריהו ( )9111הדגיש את חוסר מזלו של ד"ר טורוב ושל המוסד בשנות התפתחותו הראשונות שבמקום
להיות שנות לימוד וייעול דרכי ההוראה ,החל מהשנה השלישית לקיומו ,נאלץ המוסד להתמודד עם תלאות
המלחמה העולמית .עוד הוא תיאר כיצד נפגע המוסד בצורה קשה ונאלץ להתמודד עם השלטון התורכי
הקשה והלא-מתחשב .שריון (תשל"ג) הוסיף על דברי עזריהו וסיפר כי בשנת  ,9198כשנסגר בית-המדרש
בפקודת השלטונות התורכיים באשמה שהוא משמש 'קן הציונות' (למרות היותו מאוכלס בקומץ תלמידות
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בנות  ,)98-91ביטחונו האישי של ד"ר טורוב הועמד בסכנה ורק לאחר חמישה חודשים קשים של נפתולים,
פעילות נמרצת והשתדלות מרובה הוסר רוע הגזירה .וכך תיאר ד"ר טורוב את הימים הקשים ההם ..." :את
מצבנו הקשה אין לתאר .ממש כבשות בין זאבים .התחילו איומים ,רדיפות ,מאסרים ,עינויים והחיים תלויים לך
מנגד ..שמי היה ידוע ביותר לפחה משום השתדלותי הנמרצת שיוסר החרם מעל בית-הספר ,השתדלות שנמשכה
מספר חודשים וגרמה הרבה צער ועלבון ..וכאשר זכינו לאסוף סוף סוף את הבנות ולחדש את העבודה -בצירוף
השפה התורכית כמובן ,קפץ עלינו רוגזם של פקידים קטנים ,פקידי 'השכלה' כביכול ,שהיו באים וחוקרים ,ודורשים,

ומטרידים בלי הרף וממררים לנו את החיים( "...טורוב ,תרצ"ח.)38 ,
ד"ר טורוב סיפר בהרחבה בספרו (טורוב ,תרצ"ח) על הצטרפותו לחבריו ב'-מלחמת השפות' ( )9193כנגד
השפה הגרמנית והמרתה בשפה העברית שקמה לתחייה .הוא תיאר את התקופה של הצהרת בלפור (,)9191
ואת הנסיעה לאירופה לבקר במוסדות חינוך ולהזמין מורים מתאימים ללמד במוסד .הוא אף הזכיר את
העצירה בברלין לצורך רכישת חומרי לימוד ,ואת השהייה בבית חברו אפשטיין בלוזאן עד שנקרא לחזור
לארץ בסיום המלחמה .הוא תיאר בכאב את היום בו סגרו השלטונות התורכיים את שערי המוסד ואת
הפרידה הקשה מהתלמידות ,וכיצד הטילו עליהם מיסים כבדים ,ביניהם מס הצבא .בהמשך ,סיפר ד"ר
טורוב על תקופת הרדיפות והגזירות הקשות ,ועל חידוש העבודה בבית-המדרש ואיסוף התלמידות מכל
קצוות הארץ .הוא תיאר את פחדיו האישיים מהפקודה של ג'מאל הפחה עד נדודיו לראש-פינה ,ואת הצורך
בפתיחת בתי-ספר חדשים במקומות המפוזרים והמבודדים בארץ .גם לתיאור זה יש מקור נוסף ,ריקליס
(תשי"ג )328 ,המפרט כיצד נאלץ ד"ר טורוב להתנסות בניסיונות קשים ,לחיות בגליל ,לאחר הגירוש מיפו,
בצל דרכון מזויף ,ובמצבים שאף אדם רגיל קשה לו לעמוד בהם ובמיוחד ד"ר טורוב שהיה ידוע כאנין
טעם.
 הקשיים ודרכי ההתמודדות הנובעים מהמציאות החברתית
בתחילת דרכו כבונה בית-המדרש בתקופת טרום הניהול ,בין השנים  ,9191-9191נאלץ ד"ר טורוב
להתמודד עם בעיות רבות ומסוגים שונים .זו הייתה תקופה קשה במיוחד שהתאפיינה בקשיי ההסתגלות
האישיים שלו לארץ ובקשיים פיזיים .ד"ר טורוב בעצמו עבד עבודת כפיים כדי לעזור בבניית הבניין ,ואף
היה שותף עיקרי בתכנונו כי היה לו את הידע הנדרש באדריכלות (בר-שירה .)9111 ,בנוסף לקשיים הפיזיים
היה על ד"ר טורוב להתמודד עם מציאות אישית חדשה ותנאים פיזיים שונים -ארץ זרה ,אקלים אחר,
מקום מגורים חדש ,שפה חדשה ,מנהגים שונים ואנשים חדשים שלא הכיר מקודם .בניגוד למרבית
המורים ,ד" ר טורוב היה מבודד מהמורים כיוון שחי חיים עריריים ולא התגורר עימם בבניין הצמוד לבית-
הספר בו הם חיו יחד עם משפחותיהם כיון שחש ש ..." -המקום לא היה אטרקטיבי אלא מלוכלך ,הדירה הייתה
במצב גרוע והכביסה המלוכלכת התנופפה תמיד על החבלים המתוחים באוויר( "...טורוב ,תרצ"ח .)11,הוא אף
הדגיש את ימי המחסור במלבושים ובאוכל ,וסיפר כיצד למד לאהוב ולאכול זיתים ועגבניות שלא יכול היה
לבלוע קודם ,ועל הפחד שלו להדבק במחלות הטיפוס והכולרה בשל התפשטותם באזור.
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שרפשטיין( 16תשכ"ד) תיאר את ד"ר טורוב כמנהל ואדם יוצא דופן בסביבה הזרה שבה הזמן לא נחשב ,וכל
מעשה נדחה למחר ואיש לא דייק בזמנו .זאת בעוד ד"ר טורוב עמד על דעתו והקפיד על כל מעשה שיהיה
שלם ,ועל כן טרח והנהיג משטר מתוקן ומסודר .לדעתו..." ,הסדר והקפידה לא היו פרי עקשנותו של טורוב אלא
אמצעים להשגת מטרה נעלה -לשפר את המוסד ,להיטיב את ההוראה ,להשביח את מצב בריאותם והתפתחותם

הרוחנית של החניכים וליצור יחסים טובים בין המורים( "...שם.)193 ,
בהמשך ,לאור הצלחת הסמינר והתפתחותו ,התחילו להגיע אל המוסד אנשים רבים מרחוק להתבונן על
מוסד המופת .גם בשלב זה של הצלחה נאלץ ד" ר טורוב להתמודד עם יחס לא רצוי של מורים מגימנסיה
'הרצליה' שהביעו בגלוי התנגדות אל ראשית צעדיו של המוסד .ד"ר טורוב פירש את מעשיהם " ...מתוך
כוונה להגן על היישוב מפני קפיצות והליכה בגדולות שלא לפי תנאי המקום( "...טורוב ,תרצ"ח  ,)11אך הרגיש עם
זאת תחושות קשות כי מצא מספר 'אויבים' מתוך המחנה שלו במוסד אותו הוא ניהל .כפי שהוא ציין-
" ...לאדם נוח כמוני היה די באלה לגזול את מנוחת נפשי ממני ולמרר לעיתים את חיי( "...שם .)11 ,הוא ציין את
קשיי התפקיד כדילמה אישית ,שכן לדעתו חובת המנהל היא ,מצד אחד ,להשגיח ולהעיר ,לא להעליב ולא
לפגוע אך בו בעת הוא לא ידע ,מהצד השני ,כיצד ניתן להחזיק שווי משקל בין שני אלה בלי לשלם מחיר
אישי?
פולאק (תרצ"ח) ,17שעבד עמו בבית-המדרש ,שיבח את ד"ר טורוב על יכולתו להסתגל במהירות לתנאים
ומצבים בלתי-צפויים מראש ,הסתגלות ,שלדעתו היא תכונת 'חיקוי' של אחד-העם ,היא הכרח חיים
ונחיצות מעשית ,ולכן ד"ר טורוב ,כאיש מעשי ,הצליח להסתגל בקלות לתנאים הקיימים והכול למען
הטעמת האידיאל הנכסף ולא לשם הסתגלות של התבטלות .גם לתנאים הפיזיים הקשים שבארץ ,למזון,
ולתנאי המגורים העלובים והדלים הצליח ד"ר טורוב להסתגל מה שמוכיח בוודאות כי התרשמותו
ואבחנתו החדה של פולאק היא נכונה ומתאימה גם לתיאורו של ד"ר טורוב את חייו בארץ ואת הרצון שלו
להתמודד עם כל הקשיים בכדי לקדם את מטרתו הנעלה .בספרו (טורוב ,תרצ"ח) ,תיאר ד"ר טורוב את
קשיו המרובים ואת העובדה שמערכת היחסים בין המורים לא הייתה לרוחו .התנאים הפיזיים הקשים
ששררו בארץ (החום הכבד ,מראה בית-הספר ,הדירה שבה גר ,האוכל השונה) כמעט והביאו אותו לידי
ייאוש והחלטה לחזור לסנו -פטרבורג אך ,כאמור ,רגש החובה ששלט בו גבר על רגשותיו כפי שהוא ציין-
" ...הבלגתי על רגשותיי והחלטתי לעשות כל אשר בכוחי כדי להיטיב את המצב ולהביא לידי כך שבית-הספר לבנות
המהולל יהיה ראוי לריפוטאציה שלו( "...שם.)11,
 הקשיים ודרכי ההתמודדות הנובעים מהמציאות החינוכית
הפעולה הראשונה שעשה ד"ר טורוב עם כניסתו לתפקידו ,כדרך פעולה שלו להתמודדות עם הקשיים
בהכנת תכנית הלימודים ובהתמודדות עם המורים החדשים ,הייתה הקמת ועד מייסד לסמינר .הועד כלל
את כל מורי ביה"ס ומורים נוספים מגימנסיה 'הרצליה' ,ומבית-הספר של חברת 'עזרה' בת"א ונכבדים
16

שרפשטיין צבי ( -)9111-9111יליד אוקראינה שהיגר לארה"ב והיה פרופ' לחינוך בבית-המדרש למורים שעל יד בעת-המדרש
לרבנים בניו-יורק .בכהונה זו כיהן כארבעים שנה .כתב וערך מספר ספרים חשובים על תולדות החינוך בישראל בדורות
האחרונים.
17
פולאק אהרון ( -)9121-9111נולד באוקראינה .פרסם שירים ,סיפורים ומחזות .בשנים לאחר המלחמה ,לפני קום המדינה ועם
פרוץ מלחמת העצמאות ,עבד בועדת התרבות של הועד הפועל של ההסתדרות .היה מורה לשפות ,ושימש כמרצה נודד בקיבוצים,
בכפרים ובמושבות.
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שונים כגון :ד"ר טהון ,מאיר דיזינגוף ,הסופר בן-ציון ,18ועוד .הועד המייסד התכנס לראשונה ביום ט"ז
בכסלו תרע"ב .כבר באותו היום הוא בחר בוועדה לבניית תכנית הלימודים והטיל עליה להכין את
'הפרוגראמה הראשונה' .חברי ועדה זו היו ד"ר טורוב עצמו ,ד"ר יוסף לוריא שהיה אז ממנהיגי אגודת
המורים ,שתי המורות ,הגברות שרה עזריהו ושרה אפשטיין ,שעבדו עם ד"ר טורוב בביה"ס לבנות ביפו
ועברו עמו ללמד בבית-המדרש ,ומורה נוסף שעבד בגימנסיה 'הרצליה' (אורבך.)9112 ,
ד"ר טורוב נהג לערוך ישיבות צוות בתדירות גבוהה למדיי .עיון בפרוטוקולים מתאר את סדר היום
והתכנים השונים שהועלו במפגשים הללו .בישיבה הראשונה קרא ד"ר טורוב מכתב שנתקבל מהוועד
האודסאי .במכתב הופיעה ההודעה על יסוד בית-המדרש שיישא את שמו של העסקן הציוני והסופר א"ל
לוינסקי .הישיבה הראשונה כולה הוקדשה לקביעת גודל התקציב ומספר שנות הלימודים ,ואכן השתתפו
בה כל המוזכרים לעיל ,בנוסף לועדת הבנייה שכללה את מאיר דיזינגוף והועדה לעיבוד תכנית הלימודים
שנכחו בה שתי המורות הגברות עזריהו ואפשטיין (ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה הראשונה על דבר
הסמינר ,ט"ז בכסלו תרע"ב).
לאחר שנוסד הועד בבית-המדרש ,אחת השאלות הראשונות שעלו לדיון ,הייתה השאלה האם על המוסד
להכשיר מורות בלבד או מורות וגננות יחדיו .בדבריו בישיבה הראשונה טען ד"ר טורוב כי -
" ...אין אני מוצא לנחוץ לעמוד על העיקר אם דרוש המוסד הזה .זה ברור שנחוץ הוא מאד .הכול מתחבטים בשאלה:
מה תעשינה התלמידות שתגמורנה את ביה"ס לבנות? אם לא נמהר להקים איזה מוסד שמכין את התלמידות לחיים
באופן מעשי על מנת שתוכלנה למצוא את פרנסתן ,אין כל יסוד לכל שעשינו .בעזרת הסמינר יכולים אנו למלא את
החיסרון הזה .אבל צריכים אנו להיות בטוחים למפרע ,שהמוסד יתקיים ויעמוד על בסיס נכון ,בלי זאת לא כדאי

להתחיל בדבר .הועד חושב שהמוסד יהיה גם לגננות גם למורות וזה לא נכון( "...ארכיון אח"י ,תיק ,1.3/9
הישיבה הראשונה על דבר הסמינר ,י' בכסלו ,תרע"ב) .גם לשאלה זו לא נמצא פתרון מידיי ,והמורים חיכו
שמונה שנים עד ששם המוסד אכן השתנה ל' -בית-מדרש למורות וגננות' ב ,9111-ובכך למעשה ביטא את
תפקידו החדש כמוסד המכשיר גם מורות וגם גננות.
עמנואלי (תשכ"ג) ציין כי כבר בתחילת דרכו הניהולית היה על ד"ר טורוב להתמודד עם היחס הקר והלא-
מעודד ,התלונות הרבות ,התככים ,הקנוניות ,והקנאות של צוות המורים בנוסף לקשיים העצומים בחינוך
בנות העניים מיפו ומפרבריה .המצב הכספי של המוסד היה קשה בשנות פעילותו הראשונות .המורים
התלוננו כי לא יוכלו להמשיך ללמד בגלל המשכורת הנמוכה שקיבלו ,רבים מהם אף עזבו כבר בשנה
השנייה ללמד בגימנסיה 'הרצליה' שסיפקה למוריה משכורות גבוהות יותר .דבר זה הביא את ד"ר טורוב
לייאוש ,שכן המורים שהציגו מועמדותם לעבודה זה עתה עזבו את ספסל הלימודים ,ולא שלטו כהלכה
בשפה העברית .בגימנסיה חולשתו של מורה צעיר כזה לא הורגשה כל כך ,בגלל היותו מעורב בין  31מורים
מנוסים ,מה שלא היה כך בסמינר ,שמספר המורים והמחלקות היה מצומצם בו .לסמינר דרושים היו
מורים בני סמכא ,שכן..." -לא מורים סתם אנחנו אלא מחנכי המורים לעתיד( "...שם .)1 ,אילו היה יודע מראש
כי יצטרך לעבוד בתנאים כאלה ,כנראה שלא היה מקבל עליו ד"ר טורוב את תפקיד הניהול.

18

בן-ציון שמחה אלטר ( -)9131-9111יליד בסרביה .עורך ספרותי ,סופר ומורה בבית-הספר לבנות בנווה-צדק .מראשוני המורים
שלימדו בשיטת 'עברית בעברית' וייסד את החדר המתוקן .עבד שנים רבות עם ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי בהוצאת הספרים
'מוריה'.
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כמו כן ,נאלץ ד"ר טורוב להתמודד גם עם בעיות מנהליות אחרות בהן לא היה לו כל ניסיון .בין הבעיות
המרכזיות ניתן למנות את המחסור הגדול בצוות הוראה מיומן (עד כי היה חשש בשנה השנייה שהמוסד
ייסגר ,וברגע האחרון ד"ר טורוב הסכים לקבל לעבודה שני מורים חדשים) ,ואת המחסור בציוד לימודי
ובריהוט אלמנטארי שיאפשר תנאים לימודיים סדירים ..." -מועטים ודלים היו אז בתי-הספר העבריים בארץ,
מכשירי לימוד לשמם וספרים מתאימים לצרכי המורה והתלמיד לא יהא להם זכר .על אחת כמה וכמה שלא נקבעו

עוד מטרות חינוך ברורות כל צרכן ולא עיבדו תכניות לימוד מפורטות( "...יוחנן ,תש"ך) .מחוסר מכשירים
מתאימים הוכרחו התלמידות ללכת לגימנסיה 'הרצליה' ,כדי להשתמש במכשירי הפיסיקה .ד"ר טורוב
נאלץ לבקש מהוועד האודסאי להקציב לו את הסכום הדרוש לרכישת כלים ,כדי לשחרר את התלמידות מן
הביקורים הללו .עמדה על הפרק גם שאלת הגדלת הבניין של הסמינר .כל החדרים הקיימים היו תפוסים
וחדר המורים אף שימש כחדר מכשירים .נחוץ היה תקציב חדש להגדלת הבניין .הוצאות המוסד הלכו
וגדלו ,אך לא כך ההכנסה .רוב התלמידות שהגיעו מרוסיה כעולות חדשות חיות בדוחק ,ולא הייתה כל
אפשרות לדרוש מהן שכר לימוד ,מה גם שרובן היו זקוקות לשיעורי עזר בצרפתית ובעברית .בשנת תרע"ד
התקבלו לשתי המחלקות הראשונה  11והשנייה  11תלמידות -בכל כיתה היו  11תלמידות .בשנת תרע"ה
התווספה הכיתה השלישית ועלה מספר התלמידות ל .31-בשנת תרע"ז נשארו רק שלוש כיתות -הראשונה,
השנייה והרביעית .בשלישית נשארו רק שבע תלמידות והמורים הציעו להעביר את הטובות שבהן אחרי
בחינות לכיתה הרביעית .ד"ר טורוב התנגד להצעה זו .הוא קיווה בכל זאת לקיים את הכיתה שהרי ביקר
בירושלים סמינר של 'עזרה' ,ומצא בכיתות רק ארבע תלמידות (עמנואלי ,תשכ"ג).
החיים בארץ היו קשים עבור ד"ר טורוב בכמה בחינות ,אך עיקר הקושי עבורו היה עבודת היום-יום
התכופה שדרשה את כול כולו ולא הותירה לו זמן לקריאה ,ללימוד ולעבודת יצירה..." -ויצר זה של לימוד
ושל יצירה לא עזבני כל הימים ויש אשר הציק לי עד ייאוש( "...טורוב ,תרצ"ח .)11 ,בין האנשים להם הוא סיפר
את מצוקותיו ושפך את ליבו ניתן למנות את המשורר חיים נחמן ביאליק ואת הסופר י"ח רבניצקי .19הוא
גילה להם את ייסוריו הפנימיים ובכך ביקש מהם למעשה היתר לשנות את אורח-חייו .הם נתנו לו את
ההיתר -עליו לגמור את שכלול בית-הספר לבנות ,להוציא מחזור אחד של תלמידות ,ורק אחר כך הוא יוכל
למסור את המוסד לידיים אחרות ולשוב אל הספרות .ההתלבטות האישית הקשה של ד"ר טורוב נמשכה
זמן רב והשיקולים שעמדו בעד ההחלטה להמשיך בתפקיד החינוכי גברו בסופו של דבר על השיקולים כנגד
ההחלטה לשוב אל הספרות .ד"ר טורוב הזכיר את ציבור האנשים המובחר שהוא פגש בדרכו -המורים,
הסופרים ,העסקנים ,הפועלים-פילוסופים שאין למצוא כדוגמתם בשום מקום אחר בעולם ,ואת הכוח
המושך שיש להם ולארץ הנבנית מול עיניו -כל יום מתווספים ישובים חדשים והעיר תל אביב שנבנית על
החולות ,ובתי-אולפנה חדשים והיסוד לאמנות העברית וכל אלה רק מחזקים את ידיו ואינם מאשרים לו
לקום ולעזוב כיון שטען כי ..." -אין עוד עולם כעולם המתהווה שלנו וכך לא עזבתי את ארץ ישראל ולא שבתי אל
הספרות( "...שם.)11 ,
ד"ר טורוב עסק בהיבט הטכני בניהול המוסד ,שכלל רכישת ציוד ועזרי הוראה בעת שנסע לחו"ל
להשתלמויות וללימודים ,בהכנת מערכת שעות ובהעסקת המורים .הוא עסק רבות גם בהיבט הלימודי של
המוסד שכלל בעיקר הכנת חומרי למידה וכתיבת ספרי-לימוד במקצועות העברית ,ואף הדגיש בספרו
19

רבניצקי י"ח ( .)9111-9181יליד אודסה .עיתונאי ,סופר ומו"ל עברי ממוצא רוסי .ערך את כתב העת 'פרדס' ועם ביאליק ערך

את 'ספר האגדה' .כמו כן כתב ביקורות ספרות.
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(טורוב ,תרצ"ח) את הקושי האישי בהכנת דרכים חדשות ונוחות לראשית ההוראה ,שכן לא היה לו ניסיון
רב בנושא כמורה וכמנהל האמור לסייע למורים החדשים .הוא אף הזכיר את העובדה שנאלץ למלא את
מקומם של מורים חסרים עד כי חלה בדלקת כרונית של הגרון ,אך המשיך לסבול וללמד לאור המצב
הקשה .התייחסותו העניינית וההתגייסות הרצינית לעבודה התכליתית כשהמטרה עומדת לנגד עיניו הם
אלו שהביאו לידי כך שתוך זמן קצר הוא הצליח לשפר את מצב הסמינר ,ולא רק שתוך זמן קצר הסירו
המורים את 'החרם' החשאי ששמו עליו אלא אף נעשו לידידיו הטובים והנאמנים שעבדו עמו במסירות
שקשה היה למצוא דוגמתה כדבריו .ד"ר טורוב הצליח להתמודד עם הבעיות הללו בעזרת אופיו החביב
והנוח ובעזרת החיפוש אחר הסבר הגיוני רציונאלי שיניח את דעתו בעניין ,ובכך יוכל להמשיך לפתור את
הבעיה הבאה ללא הצורך להתעסק בה יתר על המידה.
בעיה מקצועית נוספת שעמדה בפני ד"ר טורוב הייתה הצורך בשילוב לימודי השכלה מקצועית-פדגוגית
והשכלה יהודית .היה צריך לקבוע מדיניות ברורה באשר לשילוב כל סוגי ההשכלה שלעיל ובמקביל לעזור
למורים ,שהיו בקיאים בתחום הוראה שלהם ,לרכוש את השפה וללמד בעברית שכן השפה לא הייתה
רהוטה בפיהם .חלק מהמורים שנמצאו מתאימים להוראה ,היו צריכים לעבור הכשרה פדגוגית כדי
להכשירם כמורים בבית-המדרש וכך נטל על עצמו ד"ר טורוב כמנהל ומכשיר-מורים גם את המשימה הזו
של הכשרתם בתחום המתודי-פסיכולוגי שהיה תחום התמחותו.
נראה כי המלחמה הייתה קשה בכל החזיתות עבור ד"ר טורוב המנהל .היה עליו לדאוג לתלמידים ,להיות
נאמן למערכת שבחרה בו ולהחזיק את בית-המדרש שיפעל ויענה על הדרישות .פרט לקסם אישי ולכריזמה
לא היה לו הרבה מה להציע למורים שהיו חייבים את שכרם למחייתם .הוא היה זה שבחר באופן אישי את
צוות המורים ,ואלה שלא עמדו בדרישותיו הקפדניות סיימו את עבודתם כבר בתום השנה הראשונה ללא
אפשרות לשפר את יכולותיהם .ד"ר טורוב עמד מקרוב אחר כל מורה ומורה ,ואף סייע לו בטיפול בבעיות
דידקטיות ומתודיות .בין שאר פעולותיו של ד"ר טורוב למען הצלחתו של בית-המדרש למורות היו ניסיונות
השכנוע שלו במכתביו לאוסישקין בחשיבות ההשקעה ברווחת התלמידים ,ברכישת ציוד מקצועי ובבניית
ספריה עשירה ,שכאמור הייתה מאד דלה בספרים ,שתאפשר לתלמידים גישה קלה ונוחה לספרות
המקצועית .ד"ר טורוב נהג לנסוע לעיתים קרובות לאירופה לצורך התעדכנות בנושאי חינוך ,וכשחזר לארץ
הביא עמו חידושים ורעיונות כדי ליישמם בבית-המדרש .ועד 'חובבי ציון' העניק לו תמיכה וגיבוי ,וברוב
המקרים אף הסכים לשינויים הרבים שהנהיג ד"ר טורוב בבית-המדרש כי הם הוכיחו עצמם יעילים
וטובים(בר-שירה.)9111 ,
ריקליס (תשי"ג) טען כי היו קשיים נוספים עימם התמודד ד"ר טורוב .אלה היו הגירויים הפנימיים שדוכאו
בקרבו של ד"ר טורוב כדוגמת הרצון להמשיך לצייר ולכתוב סיפורת ,שבה החל לפני שקיבל על עצמו את
תפקידי הניהול .עם זאת ,הוא נאלץ להשתיק גירויים אלה -
" ...מסיבות של זמן ורגש האחריות לגורל התפקידים שהטיל על עצמו הוא נאלץ להשתיק בתוכו ,בתחילה באונס
וסופו מתוך השלמה שמרצון ,את הקול הפנימי שמשך אותו לספרות היפה והתשוקה לצייר ,שגם אותה הוכרח

לזנוח ,אולם האמן שבו לא הלך לאיבוד; הוא נתגלה בכל אשר עשה ופעל( "...שם .)328 ,ריקליס המשיך ומנה את
הקשיים הרבים שעמדו בדרכו של ד"ר טורוב בהשגת מטרותיו ,וכיצד הוא לא ויתר והמשיך לדרוש ,לא
בדרך של הטפה מילולית ,אלא באווירה של חיבה ועידוד ,עם יחס קפדני בכל הנוגע לדיוק ולטעם הטוב
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ולניקיון הביצוע ,כי ..." -המעשה הוא מעשה חינוך אמתי והוא המפתח לחינוך האופי המוסרי ."...עוד הוא הוסיף,
כי בזמנו נחשבה דרכו החינוכית בגדר חידוש ,ורק בפרספקטיבת הזמן הבינה הסביבה עד כמה הדבר היה
חשוב ,גם אם אז לא כך נראו הדברים.
במקביל לעבודתו כמורה וכמנהל בית-המדרש למורות ביפו ,ביצע ד"ר טורוב תפקידים ניהוליים נוספים.
ד"ר טורוב שימש ,יחד עם שני פעילי ציונות נוספים -ד"ר יעקב טהון 20וד"ר יוסף לוריא ,כחבר בוועד
החינוך ,ובתקופת מלחמת העולם הראשונה הוא אף עמד בראש המשרד הארץ-ישראלי כממונה על ההיבט
הפדגוגי ,בעוד ד"ר טהון היה ממונה על ההיבט הכספי והארגוני .אישיותו של ד"ר טורוב כאיש חינוך ורוח
שהיה מעוניין בעבודה ספרותית ומדעית ,ולא בשליטה מנהלית כפי שתפקיד הממונה הפדגוגי דרש ממנו,
הגבירה בו את רגשות התסכול ותחושות ההחמצה .ד"ר טורוב בעצמו חזר והדגיש מספר פעמים בתקופות
שונות כי הוא מעוניין לשוב אל הספרות ,שכן כל חייו קיננה בו התחושה שאינו ממלא את ייעודו כאיש מדע
וספרות ,והוא משחת לריק את חילו על בעיות מנהל וארגון שנפשו סלדה מהם ,והוא אף ביקש לשחררו
מניהול בית-הספר לבנות .למרות היותו איש ניהול מרכזי בוועד החינוך הוא נותר לרוב בצל ,שכן רוב
הפניות ,הדיווחים וההתכתבויות במשך שנות המלחמה הופנו לאנשי הכספים ולנציגים הפוליטיים של
ההסתדרות הציונית .ד"ר טורוב שהרגיש 'מחוץ לתמונה' פנה לד"ר טהון במכתב אישי במקום להילחם על
זכותו להיות מיודע ומעורב בהחלטות .במכתב הוא חזר והסביר לד"ר טהון כי עיקר תשוקתו היא-
" ...לשבת זמן רב במקום אחד באין מפריע לשם עבודה ספרותית ולשם חיבור ספר גדול ומקיף לתולדות החינוך"...
(אלבוים-דרור ,תשמ"ו .)81 ,ד"ר טהון הגיב מיד והציע לו לשבת בגליל ,הרחק ממרכז ההחלטות ולעסוק
בכתיבה .בהמשך ,עזב ד"ר טורוב את תל אביב והתיישב בראש-פינה ,אך גם שם הוא התמנה למנהל בית-
הספר ולא יכול היה להתפנות לכתיבת הספר .עם סיום המלחמה החליט ד"ר טורוב ,לאחר התלבטות
ארוכה ,לעזוב את הארץ בתקווה להגשים את ייעודו כחוקר וכסופר בארצות-הברית אולם בלא הצלחה
רבה ,מה שגרם לו להמשיך ולחיות בצל אותם תחושות של החמצה ותסכול (שם ,תשמ"ו).

 .9מערכת היחסים בין המנהל לסגל המורים


העמדת המורה במרכז

ד"ר טורוב מצטייר כאדם נוח וקל לתקשורת עם צוות המורים .מהמידע המועט שנמצא אודותיו מהעדויות
של אנשים שהכירוהו ,הוא היה ידוע כאדם נוח להתייעצות ולשיחות אישיות ,אפילו כשהיה חולה ומרותק
למיטתו שימש ביתו מקום פתוח לדיונים ולשיחות נפש (ניומאן תרצ"ח) .לדעת סילמן (תרפ"ט) ד"ר טורוב
לא היה עסקן ציבורי וחברתי במובן המקובל של המילה ,אך במקצוע החינוך הרגיש ד"ר טורוב שליחות
עליונה להפיץ את ידיעותיו ולהרחיבן לכל שורות המורים ,להעניק מניסיונו העשיר את עולם החינוך
ומדעותיו האישיות .מספר פרוטוקולים ,שיוצגו בהמשך ,מדגישים את הצד הגמיש והנוח יותר שלו למשא-
מתן ולהתייעצויות ,אולי משום היותו המנהל הראשון של המוסד.
כמנהל הראשון המתמודד עם מגוון של בעיות נראה הגיוני שחש נזקק לכל תמיכה אפשרית מהצוות שלו,
ורצה להתחבב עליהם ,ולכן שאף לשיתוף פעולה שיאפשר את הצלחתו של המוסד .יש הגיון בסברות אלה
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טהון יעקב ( -)9181-9111מנהיג ציוני ומראשי היישוב היהודי בתקופת המנדט הבריטי .היה חבר בוועד הלאומי ואף כיהן
בנשיאות הועד במהלך אסיפת הנבחרים הראשונה .נמנה עם מייסדי 'ברית שלום' ,בה היה חבר גם ד"ר יצחק אפשטיין.
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גם לאור גילו הצעיר יחסית וניסיונו מועט-השנים יחסית בניהול מוסד חינוכי .ד"ר טורוב העמיד את
המורה במרכז וניסה לשמש לו דוגמה כיצד להיות 'מורה טוב' בעתיד .הוא הקפיד להעניק לו תשומת לב
ולהתייחס למגוון הקשיים והבעיות עימם נאלץ המורה העברי החדש להתמודד בדרכו החלוצית והחדשנית
(אבידן .)1111 ,מגוון הבעיות בתחום מערכת היחסים שלו עם המורים מתחלק לשני סוגים עיקריים :דאגה
לרווחתם הכלכלית ולתנאיהם המקצועיים של מורי המוסד ,והתייחסות לדרישותיהם המקצועיות השונות
לעיתים תוך השכנת שלום ביניהם בתביעותיהם לקבל שעות הוראה רבות יותר במקצוע אותו לימדו.


דאגה לרווחתם הכלכלית ולתנאיהם המקצועיים

היה על ד"ר טורוב לדאוג שמוריו יקבלו את משכורתם בזמן ועל פי התנאים המגיעים להם .היה חשוב לו
שלא יופלו לרעה ,במיוחד בהשוואה למורים שעבדו במוסד הסמוך -גימנסיה 'הרצליה' .נושא השכר היווה
בעיה רצינית שגרמה לחלק מהמורים אף לעזוב את המוסד וד"ר טורוב היה נואש מהמצב .בהרצאה
שנקראה ע"י ד"ר טורוב באסיפה המכוננת השנייה של מורים ואנשי חינוך באי-כוח יהודה (טורוב ,תרע"ח
 ,)9הוא חזר וציין את דאגתו לעתיד המורים ככלל ,ואת רצונו כי יועלה להם שכרם ומעמדם המקצועי
והחברתי בעתיד.
באחת מישיבות המורים ציין ד"ר צפרוני ,שלימד תנ"ך וספרות ,את התלבטותו האישית לגבי המשך
עבודתו במוסד ,עקב המשכורת הנמוכה שהוא קיבל בהשוואה למשכורת בגימנסיה .מהתייחסותו של ד"ר
טורוב אל סגל המורים ,באופן כללי ,ואל מצבו של ד"ר צפרוני במיוחד ,ניתן לראות את רמת האכפתיות
הגבוהה ואת דאגתו הכנה והאישית שלו גם כאחראי מנהלית וגם כחבר לצוות ..." -מהד"ר צפרוני עוד לא
קבלתי תשובה ברורה ואיני יודע עדין כמה שעות יעשה אצלנו בשנה הבאה .אנכי בכ"ז מקווה לקבל מהוועד איזה
הוראות ,אולם אם לא אקבל שום ידיעה אני מעמיס עלי את הדאגה לתקציב בגבול של השנה שעברה (ואם אפשר
עוד לקמץ צריך לעשות זאת) כמובן בלי אחריות מוחלטת מצדי .אולם אני בטוח שמורינו לא יסבלו יותר מהמורים
בשאר מוסדות החינוך שלנו בא"י .אם לא נקבל שום כסף מהוועד אשתדל לשלם למורים העובדים רק אצלנו

ומקבלים לא יותר ממאה פר' לחדש את כל משכורתם( "...ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה הרביעית ,ח'
בשבט ,תרע"ה).
אורבך ( )9112תיאר בהרחבה את סוגיית השכר הנמוך יחסית של המורים במוסד שקיבלו את משכורתם
מוועד 'חובבי ציון' .הוא ציין כי סוגיה זו הוסיפה לתחרות בין המורים שהעדיפו את השכר הגבוה יותר ב-
גימנסיה 'הרצליה' על פני השכר בבית-המדרש למורות .כשהגימנסיה העלתה את שכר המורים נאלץ ד"ר
טורוב לפנות נואשות לוועד שיעלו אף הם את שכר המורים של בית-המדרש ,אחרת הם יעברו לגימנסיה או
יעזבו את ההוראה מאונס .לא אחת אף איים על סגירת המוסד אם לא תשולם מידית תוספת שכר למוריו.
גם רוכלי (תשמ"ג  )9הדגיש במיוחד את מצבו הכלכלי הקשה של המוסד ,ובעיקר בשנותיו הראשונות,
שהעמיד בספק את עצם קיומו ,ותיאר בהרחבה את קשייו ודרכי התמודדותו של ד"ר טורוב כמנהל אל מול
התלונות של אחדים ממוריו ,שעבדו כאמור גם בגימנסיה 'הרצליה'.
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 התייחסות לדרישותיהם המקצועיות
הסוגיה הנוספת עמה התמודד ד"ר טורוב הייתה כרוכה בהשכנת שלום כשקרו סכסוכים בין המורים
בנושאי חלוקת השעות למקצועות ההוראה אותם הם לימדו ,כחלק מהתייחסותו האישית לדרישותיהם
המקצועיות .מתיאורי המורים שעבדו עמו נראה כי אופיו הנוח והנעים עזרו לו בכך רבות ,וכי מצטיירת
דמות של אדם תרבותי ,בעל משמעת שהכול כיבדו והעריכו בשל רצונו לעזור להם ובשל רמת האכפתיות
הגבוהה שלו בבעיותיהם.
סילמן (תרפ"ט) ציין כי דיבורו רב-הנימוס ויחסו האנושי לכל הפכו את ד"ר טורוב לג'נטלמן הראשון בארץ
ישראל .הוא לא התעניין ברכילות ובהוצאת דיבה והאווירה שהקרין סביבו הייתה נעימה ומאירת פנים.
הוא היה סבלן ורך אל המורים ,אך גם ידע להשליט מרות וסדר כשצריך היה .אורבך ( )9112ציין את
מאמציו הרבים להשכין שלום בין המורים למקצועות השונים ,שכן שנותיו הראשונות של הסמינר
התאפיינו והצטיינו בוויכוחים פנימיים רבים אודות חלוקת עוגת-השעות בין המקצועות והמורים השונים.
בסוגיה זו לא הייתה הסכמה באשר למספר השעות הדרוש לכל מקצוע ומקצוע .בחלק גדול מהישיבות
החודשיות המורים דנו והתווכחו רבות בנושא וד"ר טורוב נדרש לקבל החלטות במקצועות שלא היה לו
בהם ידע מקצועי רב .בנוסף היה קשה מאד להשיג מימון לשעות הנוספות שכל מורה ביקש בתקופת
המבחנים בכדי לעזור לתלמידיו להצליח.
וייסמן (תשל"ב) ,מורה נוספת שעבדה עמו ,ציינה את העובדה שביה"ס היה עולם ומלואו לתלמידותיו
ומוריו וממנו הם שאבו את רוחניותם ותחושת ייעודם .צוות המורים חש תחושת גאווה על שקיבלו את
זכות הראשונים להיות חלוצים לכל מעשה ולכל חפץ ,ולהיות חלק מדפיו של ההיסטוריה החדשה בארץ-
ישראל .בנוסף ,היא תיארה את החצר הפנימית של בית-המדרש ששימשה מקום מפגש רוחני וגשמי כאחד
לעולים החדשים ולמורים שהיו באים לשם כדי לקבל כוס תה חם מהסמובר ,וכיצד נערכו שם חתונות
ונשפים בריקודי עם מסביב לבאר.
לבטוב( 21תשט"ז) ציינה את טוב ליבו של ד"ר טורוב שהסכים לקבלה כ'-פרקטיקנט' לבית-הספר לבנות
שהיה אז בית-הספר היחידי שלימד על טהרת העברית .היא סיפרה כי בית-הספר..." -על מוריו המצוינים היה
נקודת אור ושימש מרכז תרבותי במדבר של בערות וחוסר תרבות .בי"ס אירופאי מן המעולים ביותר ,מאורגן ומסודר

בכל( "...שם .)811,לאחר שנה שלמה של ביקורים בביה"ס היא סיכמה כי הוא היה לה סמינר מועיל ,וכי ד"ר
טורוב ושאר המורים הדריכו אותה בכל עניני ביה"ס ,בבחירת חומר הלימודים וחלוקתו לפי נושאים ,היא
למדה לערוך טיולים ,לנהל יומן וישיבות מורים ולמדה כי צריך להיות דיסטנס בין המורים והתלמידים-
לא של משמעת קשה ומורא אלא של יראת כבוד בפני המנהל והמורים ובפני כל מהותו של ביה"ס .היא
ציינה לשבח את עבודתו של ד"ר טורוב שניכרה בכל פינה ובכל מעשה שנעשה בביה"ס ,וכי בזכותו הייתה
תרבות ורוח שורה בין כתלי המוסד.

21

לבטוב שרה (תרמ"ד - )? -לימדה יחד עם בעלה פתחיה לבטוב בבית-הספר לבנות ביפו ,עזרה לבעלה בהוראה בתוך ה'-חדר

המתוקן' (עברית בעברית).
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למרות הפעילויות המשותפות שלו עם המורים ,ולמרות ההערכה הרבה שזכה לה מצדם ,חשוב לציין כי
ד"ר טורוב לא השתייך לחבורת המורים ולא היו לו חברים רבים .בין חבריו הבודדים ניתן למנות את הד"ר
לוריא ,שהיה אף הוא רווק .שניהם היו בעלי שאיפות לעסוק במחקר ובעבודה ספרותית ,וחשו שלא מילאו
את ייעודם ולא הביאו לידי ביטוי את הטמון בהם .הם היו חברים בוועד החינוך שנתמנה ע"י הנהלת
המשרד הארץ-ישראלי ועזרו לפעילותו במשך כל תקופת מלחמת העולם הראשונה בדאגה למימון החינוך,
לארגונו ולניהולו .שניהם מהווים מבחינות רבות דמויות טראגיות שכן הם היו אנשים בודדים ועריריים
שהקדישו את כל מהותם לחינוך ולתרבות העברית (אלבוים-דרור ,תשמ"ו).

 .1מערכת היחסים בין המנהל לתלמידות
לא נמצאו נתונים רבים או מסמכים על התלמידות שלמדו בסמינר באותה התקופה מלבד רשימות ציונים
והתקדמות לימודית ומידע על מוצאם האתני .רוב המידע בפרק זה נלקח מעדויות המורים שעבדו במוסד,
וחשפו מעט את ההתמודדות עם התלמידות וקשייהן .מידע נוסף נמצא בפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה
בראשותו של ד"ר טורוב כמנהל .המידע משקף את מידת יחסו האבהי ,הרך והדואג של המנהל אל
תלמידותיו וכיצד ניסה לפתור את בעיותיהן ,מצד אחד ,ואת קפדנותו בענייני משמעת ,סדר והתנהגות,
מהצד השני .נראה כי היה חשוב לד"ר טורוב בעיקר שהתלמידות יתקדמו בלימודיהן ויצאו לעבוד כמורות
ברחבי הארץ.
ד"ר טורוב השליט משמעת בקרב התלמידות והמורים כאחד .הוא ידע להעריף רוך וחיבה וגם להטיל מרות
בו זמנית .הוא שמר בהקפדה על המסגרת ועל הסביבה הדרושה להתפתחות בית-הספר ולהבראתו .בראותו
את הקשיים הלימודיים שעימם התמודדו הבנות שהיו מדלת-העם ולא ידעו חינוך מה הוא ,החליט ד"ר
טורוב שעליו בעצמו לקחת את מחלקה א' לידיו ולהתחיל ללמד את הקריאה ולבסס את האידיאולוגיה
החינוכית שלו -לחדש את החינוך מעיקרו ולהעמידו על יסודו המוסרי הבריא בראשונה .בתחילה הוא נתקל
בקשים רבים שכן הבנות שהגיעו משכונת המצוקה עג'מי מיפו ,לא רצו להכיר בגדולתו של המנהל -מורה
עשיר הידיעות..." -המתנהג בסבלנות רבה וברכות חביבה אליהן לפי כל חוקי הפדגוגיה הגבוהים שקיבל מרבותיהן
של אומות העולם בחוץ-לארץ( "...סילמן ,תרפ"ט.)911,
דאגתו של ד"ר טורוב לתלמידותיו באה לידי ביטוי במספר תחומים :התייחסותו למצבן הבריאותי,
התייחסותו למצבן הלימודי ורווחתן האישית-נפשית ,והתייחסותו למציאת מקום עבודה עבורן .להלן
מספר דוגמאות:
 התייחסות למצבן הבריאותי
באחת הישיבות התייחס ד"ר טורוב אל הצורך לקצץ בשעות הלימודים בקיץ ,ולהוסיף חמש דקות לכל
הפסקה בשל תנאי מזג האוויר והחום הכבד .הוא הציע ללמד רק שש שעות ביום ולא שבע כדי להקל על
הבנות ,וכשהמורה למלאכת-יד הציעה לחלק את יום הלימודים לשניים :למידה מהשעה שבע בבוקר עד
השעה אחת-עשרה בצהריים ,ומאחת-עשרה עד אחת לעסוק במלאכת יד ,הזכיר לה ד"ר טורוב כי -
"...הקושי העיקרי הוא לא בלימוד הנמשך כי אם בהליכה .בית-המדרש רחוק מתל אביב ,והמורים וגם התלמידות

צריכים ללכת בחול ובחום בערך שעה והליכה זו מייגעת .לא כדאי לחלק את הלימודים לשתי פעמים( "...ארכיון
אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה השלישית ,ד' באייר ,תרע"ג).
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 התייחסות למצבן הלימודי ורווחתן האישית-נפשית
דאגתו לתלמידותיו הייתה מורגשת במיוחד בתחום הלימודי -חברתי .ד"ר טורוב נהג לקבל באופן קבוע
מספר פעמים במהלך השנה מידע עדכני מכל המורים על מצבן הכללי של הכיתות ,ואף התייחס גם לבעיות
ספציפיות הנוגעות למקצוע לימוד מסוים או לקשיים של בנות מסוימות.
בישיבה מסוימת (ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה החמישית ,י' בשבט ,תרע"ג) ,הוא התייחס לצורך לזרז
את הנחשלות כדי שתוכלנה לעמוד בקצב של שאר הבנות במחלקה ..." -לגביי מצב התלמידות וידיעותיהן הרי
שאחרי שלושה חודשי לימוד יכולים לדעת את המצב של כל תלמידה ותלמידה .מלבד הרישום הכללי של המחלקה
צריך לדעת את הטובות שבתלמידות וגם את הנחשלות כדי לזרזן שתלכנה עם המחלקה."...

באותה הישיבה העיר המורה להתעמלות ,מר אורלוב

22

כי..." -הרוב מהן מתקדם למדי אבל ביחס למורות

בעתיד אין ההתקדמות עד עכשיו מספקת ,וגם מספיקים אם נראה ברכה בכל השנה .התלמידות שיצאו מביה"ס
ממשיכות עדין את היחס הקודם להתעמלות וכולן אינן חוזרות על התרגילים הניתנים .ההתקדמות בהתעמלות
יכולה להיות בעיקר בעבודות החורף ,ואיני רואה עדין."...

ד"ר טורוב חש מיד צורך לגונן על התלמידות במוסד והעיר לו כי דרישותיו גבוהות מדיי ,וכי יש להתאזר
בסבלנות עד שתגיע ההתקדמות הרצויה ..." -אפשר שדרישותיו של ה' אורלוב מרובות יתר על המידה ובכלל אי
אפשר שהיחס של התלמידות אל הלימוד ישתנה פתאום שינוי גמור .לכל דבר צריך להיות מעבר ,ויש לקוות כי
כעבור שנה תבוא אחר כך ההתקדמות הרצויה ולכן טוב יהיה להעריך את הידיעות של כל אחת ואחת ,וביתר דיוק,
כמו שעשינו עכשיו לעתים קרובות במשך השנה."...

במקרה אחר ,העיר ד"ר טורוב את תשומת ליבם של המורים על מחלות התלמידות ועל מצבן הכלכלי,
וביקש מהם שלא להאשימן על היותן מחוסרות כישרונות ,לא להעיר הערות העלולות לפגוע בהן ,ולא
להעמיס עליהן עבודה רבה מדיי .הוא אף ציין מקרה שקרה לאחד המורים עם תלמידה מסוימת ודרש
מהם לעודד את התלמידות ולעזור להן עד כמה שניתן.
" ...צריך לציין מה שמצער עד מאד ,שחלק גדול מהתלמידות בכל שלוש המחלקות הן חלשות בבריאותן או חולות.
היום כל אלה שנזכרו כאן הן חולות .התלמידה ..ומסורה מאד ללימודים ,אלא שהיא עתה עצבנית מרב עני ומחסר (
עוני ומחסור) ובשום אופן אין להאשימה או לחשבה למחסרת כישרונות .בשים לב אל המצב הזה אינם צריכים
המורים לתת לתלמידות עבודה הביתה או להכביד עליהן יותר מדי שאין מקום מצד המורים להאשים אף תלמידה
אחת ביחס בלתי טוב אל הלימודים .אני מעיר על הדברים האלה ואני מצטער שלא עמדו מורינו ע"כ עד עכשיו .הנה
למשל הייתה התנגשות למר לדיז'ינסקי ,עם התלמידה ...במחלקה הראשונה ,שהיא אמנם מחוסרת כישרונות אבל גם
חריצותה אינה מוטלת בספק ( )........................................................לבקש בטוב( )................ביחס לדרישה של מר
לדיז'ינסקי ,להיפך ,בשעה שהתלמידה ( )..........................צריך המורה לעודד אותה יותר לעזרה ( )........................צריך
לקבל צורה של כפיה ואונס .אין עלינו להכריח את התלמידות ( )..........גזרות ,אלא לתת להן את האפשרות לכך.
לפיכך צריך המורה לקבל אותן אובייקטיבי את ידיעותיהן ,לא לדרוש יותר מדי ולא להאשים ברשלנות ,כי התלמידות
לומדות מתוך רצון חפשי ולא מתוך אונס( "...ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה החמישית ,ט"ו בטבת ,תרע"ז).

בישיבה אחרת ,ציין ד"ר טורוב בפני המורים את תחושתן הכללית של התלמידות המתלוננות על עומס רב
ועל הצורך להקל עליהן במעט על ידי שינוי התכנית ,או על ידי הפחתה במספר העבודות המוטל עליהן.
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אורלוב (נשרי) ,צבי אריה ( .)1791-1191יליד אוקראינה .ממייסדי החינוך העברי בארץ ישראל והמורה הראשון לספורט של
הגימנסיה העברית 'הרצליה' .נשרי תרגם לעברית את חוקת הכדורגל ,וכן היה ממחדשי השפה העברית בתחום הספורט .היה
חבר בוועד האולימפי הארץ ישראלי ונמנה עם מייסדיו בשנת  .1711שימש גם כמורה להתעמלות בבית המדרש למורות ולגננות
ע"ש לוינסקי שבתל אביב .כמורה היה נשרי חסידה של שיטת ההתעמלות השבדית.
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לאחר הצבעה הוחלט לתת להן את כל שמונת ימי החנוכה כחופשה ,ולא רק ארבעה ימים כפי שהיה נהוג עד
כה ,בכדי שהן תוכלנה לצבור כוחות ולסיים להכין את העבודות שניתנו להן לחופשה.
" ...התלמידות אמנם מתאוננות בכלל על ריבוי העבודה שיש להן ,ובאמת היה צורך להקל עליהן במקצת ע"י שנוי
התכנית ,מה שלצערנו א"א לעשות עתה .אולם ע"י מנוחה מקרית של יום או יומיים לא יוקל להן .וסוף סוף יש להן
בחורף זה זמן לנוח גם בערבים ,שאינן עובדות בהם מחוסר מאור .ובכלל ביחס לקריאת התלמידות צריך להעיר
שנכון יותר שהמורים ימעיטו בנתינת עבודה הביתה כמו שכבר עשו פעם .כך תהיה להן הקלה נכרת .אבל לתת להן
עכשיו שבוע של חפש דבר זה אין מצב העבודה עתה דורש מאתנו ,ומה גם שנצטרך להקל מעליהן את משא העבודה
בימות הקיץ שבהם הלימוד אינו פורה כמו בחדשי החורף .אחרי תום המו"מ הוחלט ברוב של  5נגד  4דעות (.......לא
השתתף) לתת לתלמידות חופש כל שמונת ימי החנוכה .המנהל :כיון שהוחלט לתת לתלמידות הסמינר וחופש לשבוע
שלם צריכים המורים לעברית ולצרפתית לדרוש מהן שיכינו במשך הזמן הזה את החיבורים שלא הספיקו להכין עד

עתה( "...ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה השלישית ,י"ז בכסלו ,תרע"ו).
בישיבה אחרת העיר המורה לתנ"ך ולספרות ד"ר צפרוני כי התלמידות מחסירות שיעורים רבים כי הן
מתכוננות לקראת שיעור הניסיון שלהן וכי חלקן מגיע לשיעור אחד וחלקן לשיעור אחר ,וקשה לו ללמד
בתוך אי-הסדר שנוצר בעקבות זה .ד"ר טורוב התייחס לסוגיה בהרחבה וציין כי יש חשיבות רבה לשיעורי
הקונפרונטציה וכי עדיף שהתלמידות יפסידו מעט חומר לימודי ,אך ירכשו ניסיון ובטחון עצמי לעתידן
המקצועי .לדעתו זה הנושא החשוב ביותר בלימודיהן במוסד .הוא ביקש מהמורים לאפשר להן להתכונן
לשיעור המבחן שלהן ,לעזור להן להתכונן לבחינה .בסיום הישיבה ,הוא החליט לשחרר את הבנות
מהשיעורים עד שיסתיימו שיעורי הניסיון בפורים ,אך עם זאת הוא ציפה מהן להשלים את החומר
שהחסירו ולגשת לבחינה.
" ...הדרישות ביחס לשעורי ניסיון הן שונות בזמן הזה .יש שמגזימים את ערכם ויש אשר אין שמים לב עליהם במידה
הדרושה .במקומות אשר שם דורשים מהמורים הצעירים עבודת  -ניסיון בבית-ספר אחרי הבחינות ,אין ,כמובן ,ערך
מכריע לשיעורי הניסיון ,שהם נותנים בזמן לימודים בסמינר ,אבל אצלנו הדבר חשוב ביותר .אני הרבה התחבטתי
בשאלה זו ומצאתי שנחוץ דווקא להרבות כפי האפשר בשעורי הניסיון .החשיבות של כל שעור היא גדולה מאד .אני
רואה שמשיעור לשיעור מתקדמות התלמידות הרבה ,הן מתחילות להבין את כל הקשי שבנתינת שעור .בייחוד
מכיוון שהן מעבדות את השיעור בכתב הן מרוויחות הרבה הן מצד ידיעת השפה והן מצד התעמקות במקצוע
הלימודי .כל שעור מרים את ערכן בעיניהן בתור מורות עבריות בעתיד הקרוב .הלימוד בביה"ס העממי אינו רק
מסירת ידיעות אלא גם חינוך והדרכה ,ובהתאמה לזה כשדנים בקונפרונטציה על השיעור הנתון מעירים לא רק על
השגיאות בשפה ובחומר הלימודים ,אלא שמים בייחוד לב לזה איך ניהלה הקנדידטית את השיעור ומעירים איך צריך
לעמוד ,איך צריך לדבר במחלקה וכו' .אני באמת תיארתי לי למפרע שהלימודים יסבלו (אף כי לא במידה של עכשיו)
ע"י שעורי הניסיון ,אבל אם נשאל מה יותר חשוב ,האם שתרכושנה ניסיונות בהוראה או שתרכושנה יותר ידיעות
בלמודים  -אני מבכר את הדבר הראשון ,כי המחסור בידיעות תעלמנה אח'כ אם תרצנה ,אבל אם לא יורו להן את
הדרך הנכונה בהוראה  -תתרגלנה בשגיאות ע"י עבודה בלי השגחה .ומעות זה אי אפשר לתקן .המוצא היחידי הוא -
להודיע לתלמידות שיש התלוננות כללית מצד המורים ועליהן להכין גם את כל השעורים שהן מחסירות .השאלה
היא פה ,כמובן ,לא שאלת הציונים אלא איך לצאת מהמצב הבלתי נורמאלי הזה ,שבו נמצאות התלמידות ואיך לתת
להן את האפשרות להכין את השעורים המרובים ולהתכונן לאט גם אל הבחינות .אני מציע לגמור את שיעורי
הניסיון עד פורים ואח"כ להמשיך את הלימודים במחלקות .אחרי הפסח לא יהיו עוד השיעורים כסדרם ,אבל המורים
יעזרו לתלמידות להתכונן אל הבחינות .אני מבקש מאת המורים להכין מעכשיו את תכנית השאלות בשעת

הבחינות( "...ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה הראשונה ,ב' בכסלו ,תרע"ד).
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למרות התייחסותו המגוננת יתר על המידה לעיתים ,הרי כשחש שיש צורך לנזוף או להתרות בתלמידות,
הוא לא היסס לעשות זאת ואף הציע לסלק מספר תלמידות סוררות מהמוסד אם לא ישפרו את התנהגותן,
כפי שמציגה הדוגמא הבאה:
" ...המצב במחלקה השלישית מעורר בקרבי דאגה רבה .איני מדבר כאן על אודות תלמידות בודדות אלא על
המחלקה בכלל .עוד בהתחלה הצטיינה המחלקה הזאת בחשיבות ( )...ובמצב רוח מיוחד .קודם התחילו להתייחס
בשלילה למורה זה או אחר ואח"כ הגיע הדבר לידי ביקורת חריפה ועזה ביחס לכל המורים והתוצאות הן שאינן
עובדות ובידיעותיהן נסוגו כלן אחורנית .בייחוד משפיעות לרעה על הסדר והמשמעת התלמידות ..ובזמן האחרון
גם ...כבר הקדשתי להן שיחות אחדות והתריתי בהן ,אבל איני רואה עדין שום שינוי לטובה ,ולפי דעתי צריך להודיע

להן בשם המועצה שאם לא תטבנה את דרכן תגרשנה מתוך המוסד( "...ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה
השלישית ,י"ב בתמוז ,תרע"ה) .בסיום הישיבה הודיע ד"ר טורוב כי  ..." -הוחלט להעיר הערה כללית בשם
המועצה למחלקה השלישית ע"ד המצב והיחס הבלתי מתאים ולדרוש שינוי בנדון זה מצד התלמידות."...

ד"ר טורוב הדגיש מאד את חשיבות היציאה לטיולים ,ולכן ביקש תקציבים מיוחדים עבורם מהוועד
האודסאי .לעיתים הוא נאלץ לוותר על היציאה לטבע בצער רב כאשר נדרש לעסוק בעבודה השוטפת
ובטיפול בעניינים הכספיים של המוסד .במקרים שכאלה ,הוא העביר את האחריות על הטיול למורה
לחקלאות ולא הסכים שהתלמידות יפסידו בגללו טיול של לימוד כמו למשל הטיול ל'-מקווה-ישראל' ,כפי
שהנושא מוצג באחת הישיבות (ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה השלישית ,ח' בכסלו ,תרע"ג).
דאגתו לתלמידותיו גברה במיוחד בעת שהסמינר נסגר מטעם הממשלה התורכית ,וד"ר טורוב חשש
שהתלמידות לא תסיימנה את לימודיהן בזמן ולא תוכלנה לצאת לעבוד .הוא פנה בבקשה אישית למורים
שיסכימו ללמד מספר שיעורים בבתיהם כדי שיוכלו לסיים את תכנית הקיץ שלהם בזמן (קפלן-יחיאלי,
 .)39 ,9121דוגמא נוספת מתייחסת אל רצונו לסייע לבנות בלימודי הצרפתית שלהן..." -את אלה שאינן די
מוכנות בצרפתית חייבנו לקחת גם שיעור מילואים ,כדי שתשגנה את המחלקה .בנוגע לשאלה הנדונה דעתו היא

שהתלמידות מחויבות לשמוע בכל הלימודים באין יוצא מהכלל( "...ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה השנייה ,ג'
בכסלו ,תרע"ג) .בכך הוא הראה כיצד הוא מוודא שהתלמידות החלשות יותר בשפה הצרפתית ישיגו את
החומר ולא יפגרו אחר השאר.
 התייחסות לעתידן המקצועי
התייחסותו ודאגתו של ד" ר טורוב לעתידן המקצועי באה לידי ביטוי במיוחד בזמן גירוש יהודי יפו-ת"א
לראש-פינה .עוד לפני הגירוש דאג ד"ר טורוב במהירות הגבוהה ביותר לצייד כל אחת מבוגרות הסמינר
במכתב ,המעיד כי סיימו את קורס הלימודים בכדי שתוכלנה לעבוד מיד באזור הצפון ולא תצטרכנה
לחכות לאישור הסופי מטעם הממשלה התורכית (קפלן-יחיאלי.)39 ,9121 ,
נראה כי למרות העומס הגדול בעבודתו והקשיים הרבים עימם התמודד ד"ר טורוב בכל החזיתות ,הוא היה
מודע לקשיים של התלמידות ,הוא בוודאי הכירן באופן אישי (מספר התלמידות לא היה רב) וידע על
בעיותיהן המשפחתיות .לאור הפרוטוקולים נראה כי הן נהגו לשתף אותו בקשייהן הלימודיים והאישיים,
ולכן הוא חש צורך 'ללכת לקראתן' ואף דרש מהמורים להתחשב במצבן הכללי ככל שניתן היה ,אך בו בעת,
הקפיד על דרישותיו בענייני התנהגותן והמשמעת שלהן בשיעורים.
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 .8אפיוני ניהול
 מאפיינים מנהיגותיים בולטים
ד"ר טורוב מצטייר כאדם שלא פחד מעבודה קשה ,פיזית או אחרת לאור כל העדויות של האנשים שהכירו
אותו ולאור הכתוב בספרו .המאפיינים הבולטים באישיותו המנהיגותית האפקטיבית היו ככל הנראה
סבלנות /אורך רוח ,עיקשות ,אומץ ,ולקיחת אחריות וסיכונים רבים .מעל לכל ניכר כי הייתה בו רמת
אידיאליזם ושאפתנות גבוהה במיוחד שדחפו אותו קדימה לאתגר הבא .מאפיינים אלה עזרו לו למלא את
תפקידו ולהתמודד עם הקשיים הרבים שעמדו בדרכו.
סילמן (תרפ"ט )913 ,ביקש להזכיר בכבוד את ד"ר טורוב ואת שאר המורים הראשונים כ..." -מניחי היסודות
שעבודתם הייתה קשה שבעתיים והיו חדורי אמונה בפירותיה ,ולא הניחו ידם מהבניין בכל עת ובכל מקום ,וגם
הסיקול וגם הכנת הקרקע לבניין היו מנת חלקם ,וזכו לקצור רק מעט ממה שזרעו אל קוצים בעמל וביתרון סבל
רוח."...

חוקר תולדות הלשון הרמתי ( )1111ציין כי ד"ר טורוב היה בעל יכולת התמדה ועקשנות ,ולכן הצליח
להתגבר על מרבית הקשיים שעמדו בדרכו והדוגמאות לכך מרובות .עוד מנעוריו כאשר רצה לרכוש את
השפה העברית ואת חוקי הדקדוק העברי מתוך ספר להוראת העברית לילדים בשם 'חנוך לנער' שכתב
אברהם מאפו ושנחשב לספר קשה ולא ברור באותה התקופה ,לא נכנע לו ד"ר טורוב עד שהצליח ללמוד את
השפה העברית ואף את הרוסית שאותה למד מקריאת ספרים .בהמשך ,כשהגיע לארץ ונתקל בקבוצת
המורים בבית-הספר לבנות ,הציע להם ד"ר טורוב להכין בעזרתו תכנית לימודים חדשה לשנת הלימודים
הבאה .המורים טענו שהתכנית כבר מוכנה ואין מה לשפר בה .ד"ר טורוב לא רצה להתעמת עימם והחליט
שאת שיפוריו יציע בהמשך .גם כאן לא נכנע לקשיים ונרתם לקביעת תקנות לבית-הספר שכללו מטרות,
דרישות למורים ולתלמידות ,חובות וזכויות העובדים ,החליט על שישה ימי לימודים ולא חמישה ,השיג
כספים וקבע ישיבות מורים שבועיות -דבר שלא היה קיים עד כה -ובישיבות אלה דנו המורים בבעיות
חינוכיות מכל הסוגים ובמהלכן אף הוכנה תכנית לימודים חדשה בשיתוף כל המורים שקיבלו אותה הפעם
ללא התנגדות .לאחר השנה הראשונה המוצלחת החלו להגיע מבקרים לבית-הספר מהארץ ומחו"ל,
וביניהם מורים שצפו בשיעורים ובמורים שלימדו בעברית את כל המקצועות ואף השתתפו בישיבות
המורים.
ניומאן (תרצ"ח) ציין כי ד" ר טורוב האידיאליסט הצעיר בחר לוותר על משרה חשובה בגולה כדי לעבוד את
עבודת בחינוך בארץ  ..." -טורוב הקדיש את מיטב כוחותיו לבית-הספר לבנות .הוא היה מנהלו הנערץ ששם לב
ועין לכל ,ולא הפלה בין גדולות לקטנות( "...שם .)911 ,הוא אף תהה כיצד ,בנוסף להיותו המנהל של בית-
המדרש ,הצליח ד"ר טורוב גם בתפקידיו האחרים.הוא מייחס עובדה זאת למספר תכונות אופי
משמעותיות שבזכותן יצא שמו של ד"ר טורוב למרחקים ,ושעליהן הייתה מבוססת התפיסה שלו את
תפקיד המורה .בין התכונות שבלטו אצל ד"ר טורוב ,ושאותם שאף להנחיל בקרב מוריו ותלמידיו כאחד,
ניתן למנות את כוח עבודתו וחריצותו הרבה ,שקדנותו ודייקנותו.
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 רצון להיות סמל לדוגמא ולמופת
החיפוש אחר דמויות שישמשו כסמלי הזדהות לנוער ,הוא כנראה מה שגרם לד"ר טורוב להבין ,כי אם
ברצונו לחנך ולהכשיר את דור המורים הבא של ארץ-ישראל ,עליו לשמש דוגמה וסמל של מורה טוב
לאותם תלמידים שלו ,המורים לעתיד ,ולצוות המורים שעבדו עמו.
הדוגמאות להלן יוכיחו עד כמה אכן שימש ד"ר טורוב סמל ודוגמה בפני המורים שעבדו עמו לאורך השנים,
ועד כמה הם העריצו אותו.
אושפיז( 23ת"ש) ציין את פועלו העז של ד"ר טורוב האידיאליסט בשדה החינוך .לדעתו ד"ר טורוב היה אדם
שהשקיע עמל רב בייסוד מפעל החינוך העברי בארץ ישראל ,העלה את בית-הספר העברי לרמות חדשות
ויצר תנועת חינוך שסחפה את כלל ציבור המורים בארץ .ניומאן( 24תרצ"ח) ציין כיצד הצליח ד"ר טורוב
לרפא את אי-הסדר ואי-הדייקנות-
" ...באורך רוח מתמיד ובייחוד על ידי דייקנותו המוקפדת הצליח לגרום לאחרים להגיע בזמן כי הרגישו לא נוח אם
איחרו להגיע .עד מהרה הדבר נודע בכל הארץ שכל הצגה ואסיפה שד"ר טורוב עמד בראשן חייבות להיות מדויקות
והדוגמה הטובה האישית השפיעה גם על האחרים עד כי גם "היקים הגרמנים" התפלאו על כי קיימת דייקנות אצל

העברים .בנוסף ,רמת השקעתו ומסירותו הייתה ללא גבולות( "...שם.)911 ,
גם שרפשטיין (תשכ"ד) התייחס ליכולתו המופלאה של ד"ר טורוב לרפא את אי-הסדר ואי-הדייקנות
בסביבה הזרה שבה הזמן לא נחשב וכל מעשה נדחה למחר ואיש לא דייק בזמנו ,וד"ר טורוב עמד על דעתו
והקפיד על כל מעשה שיהיה שלם ועל כן טרח והנהיג משטר מתוקן ומסודר .לדעתו ..." -הסדר והקפידה לא
היו פרי עקשנותו של ד"ר טורוב אלא אמצעים להשגת מטרה נעלה -לשפר את המוסד ,להיטיב את ההוראה ,להשביח

את מצב בריאותם והתפתחותם הרוחנית של החניכים וליצור יחסים טובים בין המורים( "...שם .)193,ואז החלה
המהפכה -כולם נהגו על פי דרכו ותכניתו והחלו לנהוג בו בכבוד .המחלות הנפוצות כגרענת לא נמצאו יותר
בין התלמידות שכן האחיות השגיחו ביתר הקפדה על בריאות הבנות ,המורים באו אל שיעוריהם בזמן
והקפידו על הכנת השיעורים מצד התלמידות ,תכנית הלימודים המפורטת החלה לפעול ,ד"ר טורוב
והמורים התלכדו והיו לחבר עובדים נלהב ובמהרה בית-הספר לבנות קנה לו שם טוב (שרפשטיין ,תשכ"ד).
התנהגות תלמידותיו והמורים שעבדו עמו השתנתה לטובה בעקבות הדוגמה האישית שהנהיג ד"ר טורוב
ובכך הפכה התנהגות הסביבה דומה מאד להתנהגותו.
גבריאלי ( 25תשי"ט) התייחס גם הוא אל תכונותיו של ד"ר טורוב ,ובמיוחד הוא התעכב על גדולתו ויכולתו
של ד"ר טורוב כמנהל בית-המדרש בעיצוב דמותם של המורים והמחנכים בארץ ובעיצוב בית-המדרש
למורות .הוא התייחס אל ד"ר טורוב כאל אדם שהורה דרך בתוך 'הים הגדול' ,ושתכליתו הייתה להורות
ולחנך ,ובכך הפך למעשה לאחד מהמחנכים הבולטים בדורו בארץ ובגולה .בשל כוחו הממגנט התאספו

23

אושפיז (קלינבסקי) יעקב ( -)9181-9111מחנך ,היה מורה במושבות בין השנים  .9198-9131ערך את 'הד החינוך' ופרסם
מאמרים רבים בשאלות חינוך.
24
ניומאן יעקב (? ) -עבד כמורה בבית-הספר לבנות ביפו בתקופת הניהול של ד"ר טורוב ואח"כ עבד עמו בבית-המדרש בבוסטון.
25
גבריאלי נחום ( -)9111-9121למד בסמינר למורים של 'עזרה' ובבית-המדרש למורים דוד ילין .לימד בבית-הספר לדוגמה שליד
סמינר לוינסקי והורה מתודיקה של חשבון בסמינר .בשנים תרצ"ט ותשי"ג ניהל את סמינר לוינסקי.
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סביבו אנשי חינוך והתחילה הפעולה הברוכה שהעניקה לאנשי החינוך את 'החינוך'' ,שבילי החינוך',
'ספרנו' ועוד.
בספר הזיכרונות של הסמינר לבנות תיארה קפלן-יחיאלי ( 26)9121את המנהל החדש שהגיע בקיץ 9111
לקראת שנת הלימודים החדשה ,הד"ר טורוב ,בצורה הבאה..." -אדם בעל הכשרה פדגוגית רחבה ,חניך
אוניברסיטאות במערב ,יודע שפות ,מושך בעט סופרים ומתמצא במוזיקה ובציור( "...שם .)91 ,בהמשך היא
תיארה את עבודתו הרבה של ד" ר טורוב בבניית תכנית הלימודים ובהכשרת תלמידיו וכיצד הכול השתנה
לרעה עם נסיעתו לרוסיה ולמערב אירופה .קפלן-יחיאלי תיארה כיצד השתנה המוסד ,וכיצד הפכה רוח
הסמינר לרוח אחרת שאופיינה בקלות ראש והפרת המשמעת ,וכי שוב לא היה זה אותו ..." -המוסד לנערות
שמנהלו מסתובב בחצר ובודק כל יוצא וכל בא( "...הכוונה לד"ר טורוב שהשגיח על כל הנעשה במוסד) .בנוסף,
היא תיארה את דמותו כסמל למופת ולדוגמא ..." -אני זוקפת את האהבה והמסירות למקצוע ההוראה של
חניכות הסמינר באותן שנים לדוגמה ולמופת שקיבלו מן המנהל הד"ר טורוב ומחבר המורים המופלא של ביה"ס"...

(קפלן-יחיאלי.)33 ,9121 ,
ריקליס (תשי"ג) ציין את דרישותיו של ד"ר טורוב כמנהל המוסד ..." -הקניית חינוך עברי ואמתי בדרך של
יצירה ואפשרות של מעשים מכוונים מראש ,ערוכים לאור אידיאלים נכספים ,וד"ר טורוב עצמו משמש דוגמא לשאר

ועובד בכל מרצו ויוצר ערכים ,ומעביד עצמו עד שבריאותו התרופפה( "...שם.)321 ,
ד"ר טורוב הדגיש במאמר שלו (טורוב ,תרע"ב-תרע"ג) את הצורך במשמעת ואת משמעות הדוגמא האישית
שעל כל מורה בסמינר להוות עבור תלמידיו .לקראת סוף המאמר הוא פנה אל מנהלי הסמינרים לעתיד,
ונתן להם עצה .לדעתו ,מלבד הידע המקצועי וההשכלה הגבוהה והרחבה ,על המנהל ..." -לסדר הכול ולתקן
כל דבר הדורש תיקון ולהיות הרוח החיה במוסד וכך הוא יהפוך שקוע כולו בעבודה וימצא את סיפוקו( " ...שם.)91 ,
את המאמר בחר ד"ר טורוב לסיים בשאלה..." -האם מוכנים אנחנו? "...והתכוון לשאלת מוכנות המורים
ואנשי החינוך להחיות את השפה הלאומית ולהקנות לילד העברי את הידיעה בספרות עברית ותולדות העם
היהודי ,לקרבו אל הטבע ,אל העבודה ולחיים בריאים בכדי להכשיר את גופו ואת נפשו לגאולה.
 דרכי ניהול הצוות
ריקליס (תשי"ג) ,תיאר את הגעתו של ד"ר טורוב הצעיר ,רק בן  ,31בשנת תרס"ז לסמינר ,וכיצד במהרה
כבש את ליבם של כל המורים .הוא הביע הערכה רבה על העובדה שבהשפעתו השתנו מהר פני הדברים
במוסד לטובה ,ונהייתה רוח אחרת מסביב ,רוח של עבודה מתוך רוממות נפש וחדוות היצירה .עם זאת,
הוא ציין במ יוחד את הקושי הראשוני של המורים להסתגל לתורתו של ד"ר טורוב ולדרישותיו הקפדניות-
" ...לנער מעל ביה"ס את האבק שנערם עליו במשך דורות ,לחשוף יסודות חייו ולכך נקבעו בה תכנית ,ובמסגרתה

סידורים ופעולות שונות כגון חגיגות שיעצבו את דמותו ואופיו של החניך( "...ריקליס ,תשי"ג.)321 ,
הקושי הבולט שעמד בפני ד"ר טורוב ,לדעת ריקליס ,היה ..." -הקושי העשוי לגרום לאדם עדין כד"ר טורוב
דכדוך נפש רב :ציבור המורים הקטן לא היה משופע בכוחות הוראה טובים למוסד נכבד ורב-אחריות כזה ,ובבחירת
המורים לא יכול היה ד"ר טורוב שלא להיתקל בפרטנזיות בלתי-מוצדקות של חברים ואלה עשויות כידוע להחשיך

26

קפלן-יחיאלי שפרה ( ? )  -בתו של יחיאל יחיאלי ,שימשה כמורה בבית-הספר לבנות ביפו .לאחר מותו של אביה ,שהיה
המנהל של בית-הספר ,היא המשיכה לנהל את המקום.
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עולמו של אדם עליו( "...שם .)321 ,ד"ר טורוב ,אדם עדין ונעים הליכות ,התייסר ברגשי אשמה ומצפונו
ייסרו על כי נאלץ לפטר או לא לקבל מורה שלא התאים לצוות המורים שלו .עדות אישית זו מאששת את
דבריו של ד"ר טורוב עצמו בדבר הקשיים בהתמודדותו עם צוות המורים ,כפי שהוא סיפר על כך בספר
בהרחבה (טורוב ,תרצ"ח).
אורבך ( )9112ציין את הקשיים עימם נאלץ ד"ר טורוב להתמודד כמנהל חדש וצעיר משאר המורים
בסמינר למורות ,ללא ניסיון כלל ,ועל מאמציו הרבים להשקיט שלום בין המורים למקצועות השונים ,שכן
שנותיו הראשונות של הסמינר התאפיינו והצטיינו בוויכוחים פנימיים רבים אודות חלוקת עוגת-השעות בין
המקצועות והמורים השונים .קשייו בניהול המוסד החדש היו בעיקר קשורים להשגת מורים מתאימים מן
החוץ (מבין חבר המורים של גימנסיה 'הרצליה' ולא מתוך צוות המורים שלימדו בבית-הספר לבנות ,דבר
שגרם לתחושות של צער ועלבון בקרב אותם המורים שראו עצמם מתאימים להורות בבית-המדרש ,כי
חשבו שבית-המדרש למורות השייך ל' -ועד האודסאי' שייך גם להם .למרות שלא פנו בתביעות למנהלם,
הרי שהוא הרגיש בתרעומת שבליבם וחש צער רב על כך .ד"ר טורוב העדיף להעסיק מורים מבחוץ מפני
החשש שלא תופץ בקרב הקהל הדעה ,כי נוספה מחלקה עליונה לשאר המחלקות של בית-הספר לבנות,
אלא שיובן לכל כי נבנה מפעל חדש שבו יונחו היסודות למכון פדגוגי גבוה ומן הראוי שילמדו שם מורים
מתאימים לכך בהכשרתם.
עיון בפרוטוקולים של המוסד מגלה כי ד"ר טורוב ,המנהל הסמכותי ,לא חשש או התבייש לחשוף בפני
חבריו המורים במוסד ,שעם חלקם עבד בעבר בבית-הספר לבנות ,את השאלות המתעוררות אצלו בנוגע
לתכנית הלימודים .הרצון שלו לפתור בעיות אלה הטריד אותו כל כך עד כי חש צורך לנסוע לחו"ל כדי
להשתלם וללמוד על שיטות חדשות ,ובעיקר כדי להתבונן במוסדות חינוך הדומים לבית-המדרש ..." -הבנות
האלה צריכות להיות מורות אח"כ ,ובנידון התוכנית נצטרך עוד לדון .הרבה שאלות מתעוררות אצלי ,וחלק מהן

ייפתר אולי עכשיו בהיותי באודסה ובהתבונני במוסדות ממין זה בחו"ל ("...ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה
השנייה ,כ' בניסן ,תרע"ד).
תדהר ( )9188הוסיף בהתפעלות את העובדה שד"ר טורוב הצליח במהרה לתפוס את המקום הראוי לו .הוא
התחבב על המורים ,התלמידות וההורים והתחיל לתת לביה"ס את הצרכים שידע מחסור בהם שכללו
שיטה ,תכנית ומשמעת בהוראה והדרכה פדגוגית יסודית לאותם המורים שהיו חסרים הכוונה פדגוגית
מקצועית מתאימה.
פולאק (תרצ"ח) ,הוסיף ופיאר את אישיותו המקסימה של ד"ר טורוב ואצילות נפשו שעוררה יחס של כבוד
אלי .במיוחד הוא שם דגש על כנותו והאידיאליות שלו שהכשירו אותו ליצירת מפעל לעבודה עברית
ולחינוך עברי .הוא תיאר כיצד כולם -חבר המורים ,חברי הועד המפקח והתלמידים במיוחד עשו הכול כדי
שהמפעל יצליח ,וכיצד כולם התייחסו אליו ואל עבודתו בהערצה יוצאת מן הכלל ובאמון רב ,ועל כן
הזדרזו תמיד למלא את דרישותיו בנוגע לפיתוח המוסד והרחבתו .פולאק סיפר כיצד ד"ר טורוב ראה רק
את הטוב והחיובי באדם ,לא יצר סביבה של יריבות ,לא ידע להתקיף ,ולא ידע כמעט רוגז עם אנשים בחייו.
הוא ידע לוותר על דברים הנוגעים לו לעצמו ,לעיתים תוך מוכנות למחול על כבודו ועל נוחיותו האישית,
ולעמוד בניסיון של סבל גופני ונפשי לשם אידיאל יקר .הייתה בד"ר טורוב ,לדעתו ,מזיגה של מעשיות
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ואידיאליות שהיו נר לרגליו בעבודתו .האידיאליות שעמדה בבסיס הבנייה החינוכית של ד"ר טורוב ,לפי
דברי פולאק ,היא עיקר גדול בתורת חייו ,ומרוחו זו האציל על כל אלה שהשתתפו אתו בעבודתו החינוכית
כשהוא הולך בראש המחנה -מחנה המורים ומחנה העבריים ,ויחד עם זה היה גם אחד מתוך המחנה ונושא
בעול העבודה הפשוטה כשם שנשא בעול ההנהגה .את כל המטלות שלקח על עצמו ,החמורות והקלות ,היה
ממלא במסירות ,בדיוק ובטוב טעם שהפכו לתהילה בכל העיר.
 קבלת ההחלטה לפרוש מתפקיד הניהול
בתקופה שהתגורר בראש-פינה ,לאחר הגירוש מיפו ,הרגיש ד"ר טורוב..." -כמי שחי בין הפטיש לסדן"...
(טורוב ,תרצ"ח )32 ,שכן ,מהצד האחד ,הוא רב עם חבריו לוועד החינוך בנוגע לתנאי העבודה הקשים של
המורים באותה התקופה שנאלצו עקב פתיחת בתי-ספר חדשים במקומות שונים בארץ לנדוד ממקום
למקום ,ומהצד השני ,הוא המשיך לתבוע מהמורים שלו – על אך היותם רעבים למחצה ונרגזים -את מילוי
חובתם ואף יותר מכך בשעת חירום זו של ארץ-ישראל (לאחר הגירוש מיפו) .ד"ר טורוב ציין כי ..." -נלאיתי
מכך מאד ונדרתי בליבי נדר להסיר מעליי את העול הקשה והמכאיב הזה באפשרות הראשונה( "...שם .)32 ,גם
המצב החומרי הקשה והדמוראליזיציה של שנות המלחמה שהורגשו בכל תוקף ,הוסיפו את שלהם
לתחושת אי-שביעות הרצון של ד"ר טורוב מהעבודה ומעובדיו.
שטיימן ( )1111ציינה את מיעוט חבריו של ד"ר טורוב ,ובמיוחד היא תיארה את שני חבריו הטובים ביותר
שאליהם היה קשור במיוחד ,שמחה חיים וילקומיץ
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ויצחק אפשטיין .וילקומיץ היה חבר נעורים שלו

למרות שהיה מבוגר ממנו בחמש שנים ,ובאמצעותו התוודע ד"ר טורוב לחובבי-ציון ולספרות העברית.
הידיעה על מות מדריכו וחברו הטוב ,שמחה וילקומיץ ,הוסיפה לתחושת העצבות והריקנות המוזרה שחש
בליבו .רק כשהגיעו הבריטים לארץ נעשו החיים נורמאליים יותר עבורו .אז הגיעה המשלחת הציונית
ובראשה ד"ר וייצמן ,וחזרו כל הגולים שנמלטו מאימת התורכים למצרים והחלו בבניית ההריסות .ד"ר
טורוב סיפר בכאב כיצד גמלה בליבו ההחלטה הסופית להתפטר מניהול הסמינר ,וכיצד סירבו לקבל זאת
חברי "ועד החינוך" ,ובמיוחד ד"ר וייצמן ,שהתנגד לכך נחרצות .אך ד"ר טורוב לא חזר בו מהתפטרותו,
עייף וחולה היה כבר מכל אשר עבר עליו והוא הרגיש כי אינו יכול להמשיך בעבודתו יותר .הוא המליץ
להזמין את ד"ר אפשטיין משוויץ שימלא את מקומו כמנהל המוסד .מיד לאחר ההתפטרות ,עזב ד"ר טורוב
בצער את הארץ כשהוא אומר ..." -הנה אני מתרחק מהארץ אשר השקעתי בה מיטב כוחותיי ,מארץ חלומותיי
וגעגועי .צעיר עוד ורענן ומלא כוח עלומים באתי אליה ועתה הנה אני יוצא ממנה עייף ויגע ,בודד ועצוב ,בן ארבעים

ושתיים ואיש שיבה( "...שם.)31 ,

 11וילקומיץ שמחה חיים ( -)9191-9119יליד ליטא .מראשוני המורים העבריים במושבות הגליל .הגיע לראש פינה לאחר תקופה
של עבודה חינוכית בזיכרון יעקב ובמטולה .הוא הצטרף למורה הכריזמטי ,יצחק אפשטיין ,והשניים פעלו יחדיו להחדרת השפה
העברית בקרב תלמידיהם כבסיס לכל מערכת הלימודים בבית הספר שהוקם על ידי הברון .עד אז התנהלו הלימודים ב'-חדר'
דתי והמעבר לשיטתו של וילקומיץ עורר ויכוחים רבים ביישוב הקטן .אך וילקומיץ לא נרתע והמשיך בדרכו ובהקניית השפה
העברית דרך מקצועות הלימוד השונים.אפילו עבודת הגינה ושיעורי המוזיקה נלמדו בעברית .עד מהרה זכה בתמיכתו של הברון,
שאף בנה עבור המורה ומנהל בית הספר מבנה מיוחד .מאוחר יותר מינה הברון את וילקומיץ להיות אחראי אזורי על החינוך
במושבות.
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גם עמנואלי (תשכ"ג) הדגיש את מצבו הפיזי והנפשי הקשה של ד"ר טורוב .לקראת סיום תקופת ניהולו את
המוסד כגורם המשמעותי ביותר שהוביל אותו להחלטה להתפטר מכל תפקידיו .עייפותו ומחלתו הביאו
אותו לידי מסירת עריכת כתב העת 'חינוך' לידי מ' אזרחי וד"ר ח' הררי ,ומסירת ניהול ביה"ס לבנות לידי
י' יחיאלי -אביה של שפרה קפלן-יחיאלי .עבור ד"ר טורוב ,השנים היו משופעות בעבודה מבורכת ובעריכה
אך גם בתלאות ובסבל ,כמו בעת סגירת המוסד ובעת הגירוש מיפו ,והוא החליט לנסות לחיות בניו-יורק.
 סגנון ניהול היוועצותי
סגנון הניהול האישי המתאים לדרך ניהולו של ד"ר טורוב הוא סגנון הניהול של' -המנהל המנחה ,המשתף
והמייעץ' על-פי קולא וגלובמן ( ,)9111או כפי שקרא לו פרידמן ( )9111בשם מעט שונה ,אך מאד קרוב
במשמעותו' ,סגנון ניהול היוועצותי'.
ניתוח מספר גדול של פרוטוקולים שנכתבו ונשמרו מחמש שנות ניהולו את בית-המדרש למורות מדגיש את
העובדה כי נערכו ישיבות שבועיות בשיתוף מרבית המורים המקצועיים בהם הציגו המורים את שהספיקו
ללמד באותו השבוע ,את תוצאות המבחנים ורמת התלמידות .הם שיתפו בדילמות שלהם את חבריהם
והקשיבו לדעותיהם .באחד הפרוטוקולים (ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה השנייה ,כ"ה באדר ,תרע"ב)
בשנה הראשונה לניהולו של ד"ר טורוב את המוסד ,מצוין כי מרבית הישיבות השבועיות הקבועות נערכו
במתכונת של דיונים קטנים ופתוחים שבמסגרתם איפשר ד"ר טורוב ,כיו"ר הישיבה ,לכל אחד מהמורים
שהשתתפו בישיבה ,להביע את דעתו האישית בכל נושא שעלה על סדר הישיבה .בין הנושאים שבהם דנו
בישיבות עלו שאלות משמעותיות בגורל המוסד כגון השאלה -האם לפתוח מחלקה להכנה לגננות כאשר
לארגון 'עזרה' יש כבר קורסי הכנה בירושלים וכך ייצא שחברת 'חובבי-ציון' תכין גננות לייצוא? השאלה
הזו העלתה לדיון מספר שאלות נוספות -האם פתיחת הסמינר תיראה כתחרות מצד הועד וייגרם פירוד בין
שתי החברות? האם הועד צריך לפתוח רק סמינר למורות ולא לגננות? מה הם ההבדלים בין גננות לאומיות
וגננות ציוניות? בהמשך הישיבה ,המורים דנו בפרטי תכנית הלימודים ובמקצועות הלימוד השונים .כמו כן
הם התייחסו להצעותיהם של אדריכלים שונים בתכנון המבנה .בסיום הישיבה נקבע כי ד"ר טורוב וצוות
האדריכלים יקבל את ההחלטה האחרונה בנושא תכנון המבנה.
פרוטוקול אחר (ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה הראשונה ,י"א בחשוון ,תרע"ג) מציג את הנושאים שעלו
בישיבה בה השתתפו המנהל ,ד"ר טורוב ,והמורים ד"ר לוריא ,ד"ר צפרוני ,מר ברגר ,המהנדס קפלנסקי,
מר אורלוב ,מר איזנשטיין ומר פיכמן .כל המשתתפים לוקחים חלק פעיל בדיון ובסופו מחליטים פה אחד
לקבוע את ישיבות המועצה הפדגוגית פעמיים בחודש ביום שלישי בשעה שש אחר הצהריים .בהמשך
הישיבה הם דנים ברשימת הלימודים שנקבעה על-ידי הועדה הפדגוגית ועל סמך החלטה משותפת הם
קובעים כי יש לעשות בה שינויים קטנים .בנוסף ,הוחלט במשותף באותה הישיבה גם על סדר היום ותכנית
הלימודים ביום הראשון לפתיחת שנת הלימודים .בישיבה אחרת כל חברי סגל המורים דנו בתכני הלימוד
של מקצוע התנ"ך ובסדר הלימוד שלהם .ד"ר טורוב ציין כי  ..." -ההצעה של לימוד נביאים ראשונים ואחרונים
באופן מקביל נראית לי מפני הגיוון בלימוד שיכנס ע"י כך .אבל נכונה היא הצעת הד"ר לוריא לדחות המשך בירור

השאלה לישיבה אחרת ,ובינתיים יספיק מורה התנ"ך לדון שוב בשאלה זו ."...לאור חוסר היכולת להגיע להכרעה
מוחלטת וסופית ,החליט ד"ר טורוב ,בשלב הזה ,לקבל את דעת ד"ר לוריא ולדחות את מועד קבלת
ההחלטה לישיבה הבאה ,זאת לאחר שהמורה לתנ"ך ידון עם אנשי צוותו בדבר השאלה .דיון נוסף באותה
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הישיבה התקיים סביב הנושא של קביעת סדר בלימוד :האם לפי הסדר הכרונולוגי או לפי הסוגים? כשלא
יכלו להגיע להחלטה ,הוצע על-ידי ד"ר טורוב להעמיד את הנושא לדיון .לבסוף התקבלה הצעת הד"ר
לוריא להרבות בקריאה מבוארת בהתאמה לתורת הספרות עפ"י סוגיה .לישיבה הבאה הציע מר פיכמן
תכנית יותר מפורטת בהתאמה להחלטה זו (ארכיון אח"י ,תיק  ,1.3/9הישיבה השנייה ,ב' בכסלו תרע"ג).
דבר נוסף שבולט מעיון בפרוטוקולים הוא שד"ר טורוב הקשיב קשב רב למורים שעבדו עמו ,התייעץ עימם,
שאל שאלות ולא החליט רק על דעת עצמו .הוא שיתף את הצוות בלבטיו האישיים והמקצועיים ,הוא סיפק
להם רשימות מפורטות ומסודרות ,שכללו את רשימת שעות הלימודים שלהם והתכנים המקצועיים בכל
מקצוע בכל השנים על-פי המסלולים השונים .החלטות נקבעו בצורה גלויה ופתוחה ,ובדיונים משותפים ,גם
אם לפעמים הם לא התאימו לשיקולי הדעת הפרטיים של אותו מורה .עם זאת ,כשד"ר טורוב כעס על
התנהגותו של מורה מסוים הוא לא חש בושה לעשות זאת גם בישיבות המשותפות לאוזני כולם  ..." -המורה
פיכמן אינו דייקן גדול בלאו הכי ואפשר גם שלא ישוב למועד התחלת הלימודים ,ואני חושב למסור את השעות שלו
למר בשן ,אני חושב שמר פיכמן לא יצטער על זה כי את העבודה בסמינר קיבל עליו לא ברצון רב ורק מפני

שהפצרתי בו ."...הדברים הללו נאמרו על-ידי ד"ר טורוב בצורה ישירה ,לכל צוות המורים ובכך הם
מאפיינים את דרך ניהולו הישירה והאמתית ,כשהכול גלוי 'על השולחן'.

 .6התרומה לשדה החינוך ולהכשרת המורים ,והחשיפה ברמה הארצית
והעולמית
נראה כי לא קיים ספק לגביי תרומתו הגדולה והחשובה של ד"ר טורוב בתחום החינוך ,הפדגוגיה והכשרת
המורים ,ופועלו הרב למען התפתחות המורה החדש הארץ-ישראלי .את התרומה של ד"ר טורוב לשדה
החינוך ולהכשרת המורים ניתן לציין בשלושה היבטים עיקריים:


התרומה ברמה המוסדית-הכנת תכנית לימודים קבועה ששימשה את מורי המוסד.



התרומה ברמה הארצית-הפיכת תכנית הלימודים המוסדית לתכנית ארצית ,והכשרת המורות
העבריות הראשונות לעבודה בבתי-הספר.



התרומה ברמה העולמית-כתיבת מאמרים בנושאי חינוך ,פדגוגיה ופסיכולוגיה בעת שחי
בארה"ב.



התרומה ברמה המוסדית

אורבך ( )9112ציין כי הועדה להכנת תכנית הלימודים עבדה על התכנית הראשונה כחודשיים ,והביאה את
הצעתה בפני הועד המייסד שאישר את ההצעה באותה הישיבה (כ"ה באדר תרע"ב) .האישור התבצע רק
לאחר דיון ארוך ,ותוך הכנסת שינויים שכללו הוספת שני מקצועות לימוד שעליהם לא חשבו ד"ר טורוב
ולוריא (מתודיקה של לימודים עבריים וחקלאות) ,וחלוקה שונה של שעות ההוראה בין חלק מן המקצועות
הקיימים .תכנית הלימודים הזו התבססה על תכנית הלימודים של הסמינרים הקיימים באירופה ושל
סמינר 'עזרה' ,אך כיוון שהספרייה בסמינר הייתה דלה מאד בספרים ,עיקר הלימודים בכל המקצועות
נעשה לא מתוך ספרי לימוד כלל ,אלא מתוך הרצאות המורים ועל פי רשימות שרשמו התלמידות בעת
ששמעו הרצאות אלה .עבור צוות המורים ,עבודת ההוראה בבית-הספר בניהולו של ד"ר טורוב הייתה מעין
מעבדה לתכנון תרבות ולעיצוב בית-ספר ציבורי מודרני .בכך הם הפכו לשותפים מרכזיים לעשייה
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החינוכית והדבר התבטא לא רק במילים אלא גם במעשים ובחיי היומיום שלהם כפי שיעידו הפרוטוקולים,
המאמרים שכתב ד"ר טורוב ,והסיפורים של האנשים שעבדו עמו במוסדות השונים והיו עדים הלכה
למעשה לתורתו (שטיימן.)1111 ,
 התרומה ברמה הארצית -לשדה החינוך ולתחום הכשרת המורים
כמנהל בית-המדרש למורות ד"ר טורוב שכלל ופרסם מחדש את תכנית ההקטוגרף ,שבנה ביחד עם שלושה
מורים מהצוות שלו כבר בשנת  .9111התכנית הפכה לבסיס לתכניות הלימודים של בתי-הספר העבריים.
בהמשך ,התכנית שוכללה והותאמה ,הודפסה והפכה לתכנית הלימודים הפורמאלית 'לכל בתי-הספר
העבריים העממיים בארץ-ישראל' .בשנת  ,9113אומצה התכנית על-ידי 'ועד החינוך' מטעם ההסתדרות
הציונית .עובדה זו ,המציינת את קבלתה ואימוצה של התכנית בעיני גורמים חינוכיים רבים על פני מספר
תקופות ,מצביעה על רמתה ועל איכותה הגבוהה של התכנית.
סילמן (תרפ"ט) תיאר את ד"ר טורוב כאדם שהיה ..." -רב ההכשרה לעבודה בהיותו איש אשכולות ובעל נימוסין
יסודיים אנושיים -חברתיים שנתנו לו את הכוח להתגבר על כל מכשולי החינוך והחברה שהיו קשים מאד בכל זמן

בארץ ישראל( "...שם .)911 ,ד"ר טורוב לא היה עסקן ציבורי וחברתי במובן המקובל של המילה ,אך במקצוע
החינוך הרגיש ד"ר טורוב שליחות עליונה להפיץ את ידיעותיו ולהרחיבן בכל שורות המורים ,להעניק
מניסיונו העשיר מידיעותיו את עולם החינוך ומדעותיו האישיות .אושפיז (ת"ש) ציין את פועלו העז של ד"ר
טורוב האידיאליסט בשדה החינוך ,אדם שהשקיע עמל רב בייסוד מפעל החינוך העברי בארץ ישראל ,העלה
את בית-הספר העברי לרמות חדשות ויצר תנועת חינוך שסחפה את כלל ציבור המורים בארץ.
חוקר תולדות הלשון הרמתי ( )1111העניק את התואר הנכבד 'מורה המורים' לד"ר טורוב שכן ,לדעתו ,ד"ר
טורוב תרם את " ...תרומתו העיקרית והחשובה ביותר בתחום הכשרת המורים :הוא דאג להכשיר אותם וגם דאג
להשתלמותם .וכי לא היה מחנך בכיר ממנו ובעל השכלה חינוכית גבוהה ממנו שיכול היה לעשות זאת( "...שם.)911,
לדעתו ,ד" ר טורוב היה זה שהוסיף את הנדבך בשלב העליון של תהליך פיתוח מערכת החינוך העברי בארץ-
ישראל  -תחום הכשרת המורות העבריות.
שטיימן ( )1111תיארה כיצד ד"ר טורוב וחבריו המורים הצליחו ליצור 'יש מאין' ולבנות תכנית לימודים
וסדרת מקראות כדי לעזור למורים ביישוב החדש להתמודד עם הקשיים והמחסור בחומרי הוראה
מתאימים .התמודדות זו של ד"ר טורוב מעידה על ראיית-על והסתכלות מעמיקה על מצב כוללני בכל
מערכת החינוך .ד"ר טורוב יכול היה להכין חומרי הוראה פרטניים רק עבור המורים בבית-ספרו ,אך הוא
החליט לקחת את המשימה כשליחות לאומית ולדאוג לכול שאר המורים בארץ .גבריאלי (תשי"ט) סיפר
בהרחבה על ד"ר טורוב האדם והמחנך ותיאר אותו כ ..." -אחד מיחידי סגולה ,חלוץ למופת ,איש מידה ,פדגוג
ופסיכולוג מלומד ,סופר פורה בעל סגנון יפה ומלוטש ,מפעיל כוחות ומחנך בחסד עליון("...שם .)11 ,במיוחד הוא
התעכב על גדולתו ויכולתו של ד"ר טורוב בעיצוב דמותם של המורים והמחנכים בארץ ובעיצוב ביהמ"ד
למורות .הוא התייחס לד"ר טורוב כאל אדם שהורה דרך בתוך הים הגדול ושתכליתו הייתה להורות
ולחנך ,ובכך הפך לאחד מהמחנכים הבולטים בדורו בארץ ובגולה .בשל כוחו הממגנט התאספו סביבו אנשי
חינוך והתחילה הפעולה הברוכה שהעניקה לאנשי החינוך את כתבי העת "החינוך"' ,שבילי החינוך'' ,ספרנו'
ועוד יצירות מופת ומאמרים שכתב ד"ר טורוב בהם הסביר וביאר את העניינים הקשים ביותר בהגיון
ובבהירות .בהרצאה שנשא (טורוב ,תרע"ח  )1ציין ד"ר טורוב מספר עקרונות חינוכיים חשובים ששימשו
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בהמשך יסוד לעבודת ועד החינוך הארץ-ישראלי .בין העקרונות שהוא הדגיש ניתן למצוא את הצורך
בהוספת שעות לחוגי העשרה מחוץ לשעות הלימוד ,הפיכת השפה העברית לשפת הלימוד הרשמית ,הצורך
בפתיחת בתי-ספר מקצועיים שיש בהם בתי-מלאכה לבנים ולבנות והצורך הדחוף בהקמת אגודת מורים
שתדאג לרווחת המורים ותטפל בבעיותיהם בנושאים השונים .בראייה היסטורית ברור כי ד"ר טורוב לא
פעל לבדו במערכה החינוכית ,אך עבודתו החרוצה ביחד עם אנשים רבים אחרים ,הניחה את היסודות
למהלכים הקיימים עד היום בבתי-הספר בארץ ברשתות מקצועיות כ' -עמל'' ,אורט' ועוד.
ד" ר טורוב היה מודע לעובדה שלא היו סופרים מקוריים רבים באותה התקופה ואלה שהיו ,היו עמוסים
בעבודת ההוראה ולא היה להם פנאי לכתוב בעיתון ,ובכך למעשה הוא חש כי תרם תרומה משמעותית
להתפתחותם המקצועית והאישית של כלל ציבור המורים הראשונים בארץ-ישראל .למרות הקשיים
המרובים ,ד"ר טורוב לא התייאש ולא רפו ידיו .ביחד עם צוות המורים ,הוא חשב על כל אמצעי הוראה
מוחשי בכדי לאפשר הוראה יעילה ובכדי לעודד את המורים בתפקידם הקשה ולהביא לידי הצלחת
התלמידות ולהנאתן בלימודיהם בבית-המדרש למורות .הוא עבד קשה בכדי למצוא פתרונות לשלל הבעיות
שעמדו בפניו ובעבודה זו רכש לעצמו מעמד של כבוד אישי ומקצועי ,והיווה סמל ודמות לחיקוי בארץ
ובעולם (שטיימן ;1111 ,אבידן .)1111 ,לדעת שרפשטיין (תשכ"ד) ,ד"ר טורוב הניח את אבן הפינה להשבחת
החינוך בארץ-ישראל .בזכותו מורות בית-המדרש מהמחזור הראשון נפוצו בערי הארץ ובמושבותיה ולימדו
מתוך מסירות ואהבה ,ובכך המשיכו את תורתו .האידיאל החינוכי היה בלב ליבה של העשייה שלו.
למעשה ,בכל מקום בו עבד ואותו ניהל ,קרה אותו דבר -ד"ר טורוב הכניס סדר ב' -תוהו ובוהו' שהיה
במקום ואז גדלה האהבה אליו ואל מקצועו .הבחינות בעברית נעשו ברצינות ,והתלמידים והמורים
התייחסו אליו ביראת כבוד והערצה .השפעת המוסד התפשטה בכל האזור ,המורים נהנו מחדוות העבודה
והתלמידים החלו לדבר עברית בינם לבין עצמם.
ד"ר טורוב ,שמשיכתו הטבעית אל החינוך עשתה אותו לאחד ממניחי היסוד של ביה"ס העברי בארץ ושל
החינוך העברי ,הניב תנובה ביצירתו הרוחנית לאורך כל ימי חייו .אופיו הערכי ,רגש המחויבות והאחריות
ששלטו בו ,מסירות הנפש ואישיותו המיוחדת ורבת-הפעלים הם שהפכו אותו סמל למקור ולגאווה .הוא
זכה להיות חלק משמעותי בעיצוב תקופה חשובה במערכת החינוך ביישוב החדש .הוא היה שותף בקביעת
החלטות שגרמו לחלק מהשינויים והתמורות במערכת החינוכית ברמה הפוליטית ,המנהלית והארגונית
ובהתגבשותה של תרבות הנוער הארץ-ישראלית.
 התרומה ברמה העולמית -לתחומי החינוך ,הפדגוגיה והפסיכולוגיה
לאחר שעזב לארצות הברית בשנת  9111ועד למותו ,המשיך ד"ר טורוב לכתוב ולפרסם את תורתו ומשנתו
האידיאולוגית-ציונית בנושאי חינוך ,פדגוגיה ופסיכולוגיה .מאמרים אלה פורסמו בעולם הרחב .בין
הסוגיות הרבות שחקר וכתב הוא התמקד בתפקיד החינוך בכלל ,ובתפקיד המשפחה ובית-הספר בפרט,
ובשאלת הכשרת המורה לתפקידו .במקביל ,הוא עסק בהרחבה גם בהבדלים בין המורה העברי בארץ-
ישראל למורה העברי בארצות הנכר ,בהשתתפות המורה העברי בעסקנות ציבורית ובתפקידיו של המוסד
להכשרת מורים (טורוב ,תש"ז).
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במאמרו בנושא 'המשפחה ובית-הספר' (טורוב ,תשי"ד) כתב ד"ר טורוב כי בית-הספר יחד עם בית-
המשפחה צריכים להיות בית-יוצר לא רק לרוח האומה אלא גם לרוח האדם בכלל .לדעתו ,שני מוסדות
אלה מהווים מעין פרוזדורים מצומצמי-מידות שדרכם יוכלו להגיע הילדים אל העולם הגדול שבו יצטרכו
למצוא את עצמם ולהסתגל אל הסביבה החדשה שדרישותיה וסכנותיה מרובות מאד .לפיכך ,ערכו האמתי
של מוסד חינוכי ייקבע על פי מידת טיפולו בעיצוב אופיו של החניך מאשר על-פי מכסת הידיעות העיוניות
והשימושיות שהוא יקנה לו .במאמר שכתב בכתב-העת 'החינוך' (טורוב ,תש"ך) ,ציין ד"ר טורוב כי-
"...העיתון 'החינוך' עסק הרבה בפתרון שאלות פדגוגיות שונות ,וכי למרות שלא תמיד הוא הצליח לפתור אותן הוא

עזר הרבה לבירורן ועורר את המורים לחשוב על דבר השאלות האלה וזה היה תפקידו( "...שם.)11 ,
לסיכום ,בחלקו של ד"ר ניסן טורוב נפלה הזכות להיות מהראשונים בארץ להתוות את הדרך להשכלת
המורה העברי ברוח הלאומית של הציונות וברוח הדרישות הפדגוגיות של הזמן ההוא .הממצאים והעדויות
מצביעים על כך שד"ר טורוב היה ,ללא כל ספק ,האדם המתאים ביותר לתפקיד נעלה זה .הוא היה מורה
בחסד ,בעל השכלה עברית וכללית רחבה ומגוונת ,וידע פדגוגי ואמנותי ברמה עולמית .בנוסף הוא ניחן
במעלות גדולות במסירות גבוהה ,כיבוד הזולת ובמיוחד אהב ללמוד ועשה זאת כל ימי חייו; הוא הרבה
לנסוע להשתלמויות בחו" ל בכדי להתעדכן בחידושים האחרונים בתחום החינוך ולהביאם לארץ למוריו
ולתלמידיו .ד"ר טורוב בחר לעסוק כל חייו בעבודת החינוך ובהכנת תלמידים ומורים והפיכתם לאנשי
מקצוע במטרה שיידעו למלא את תפקידם כראוי בתנאים המורכבים של החברה האנושית .ד"ר
טורוב ,שקיבל עליו את האחריות ההיסטורית המכובדת הזאת מתוך רצונו החופשי ומתוך ידיעתו ויכולתו
לעצב ולהפעיל בני אדם ,הפך במהרה למקור השראה לעשרות מורים ואנשי חינוך בארץ ובגולה והיווה כוח
יצירה עצום בתחום החינוך ,הפדגוגיה והפסיכולוגיה .בתי-הספר בהם פעל וניהל היוו מוקד משיכה למורים
שבאו מקרוב ומרחוק ונועצו בו בענייני חינוך ופדגוגיה .ד"ר טורוב היה אדם שעבודתו נעשתה מתוך
מסירות ושאיפה לבנות מחדש חיים לאומיים-ציוניים .מחנך שמטרתו הראשית הייתה הגשמת חזון תחיית
העם על אדמתו ותחיית התרבות והשפה העברית .הוא היה אדם פרטי שהפך ,עם הזמן ,לאיש ציבור
כשהחל לפעול כמנהיג חינוכי יוצר ,בעל כריזמה והשפעה ממגנטת על המורים האחרים .הוא הצליח לשכנע
ולקבל את הסכמת הרוב בהחלטות גורליות ומשמעותיות כמנהל כפי שמתארים הפרוטוקולים של בית-
המדרש .הוא עשה זאת לאחר דיונים ארוכים בהם לא נכנע לדרישות הועד שסייעו לו מהבחינה הכספית
ולדרישות מצוות המורים .כשהאמין במשהו -נלחם עליו בצורה קשה .לעיתים רבות הוא פעל כאדם בודד,
מנהיג מחדש עם חזון אישי ,אך תמיד זכר כי הוא משמש חלק מתוך מערכת החינוך הציונית .הוא רכש את
מעמדו המכובד בהיותו עוד בחיים ,אהוב ומקושר למערכת החינוך ולאנשיה החשובים .בגיל  21הוציאו
לכבודו בבוסטון מאסף גדול וחשוב הנקרא 'ספר טורוב' – כבוד שלא זכה לו שום מחנך בארה"ב באותה
התקופה .חשוב לזכור כי העבודה החינוכית שלו התנהלה בתיאום מלא עם ההקשר ההיסטורי-אידיאולוגי
וההקשר החברתי בו הוא פעל כמחנך ומנהל בית-המדרש למורות .את עבודתו החינוכית עשה תוך ויתור על
מנעמי החיים ,בחירה בחיים עם תנאים קשים ופרימיטיביים בהשוואה למקום בו חי באירופה ,ומתוך
הסכמה לשלם מחיר אישי גבוה .אין עוררין על כך שהוא שילם מחיר אישי כבד; בנוסף לעובדה שלא
התחתן מעולם ולא הקים משפחה משל עצמו ,הוא ויתר על רווחה כלכלית לו היה נשאר לחיות בחו"ל או
עוזב לשוויץ ,שם היה יכול לחיות חיים קלים ועשירים יותר .מזג האוויר החם והקשה ששרר בישראל
באותה העת והתנאים הפיזיים לא היטיבו עמו .גם הקשיים והבעיות האישיות-והמקצועיות עמן נאלץ
להתמודד לאורך כל שנות פעילותו החינוכית בארץ ישראל לא הקלו עליו .יחד עם זאת לא נואש והמשיך
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בעבודתו תוך כתיבת זיכרונותיו בספרו האישי .בספר תיאר ,כאמור ,את תחושות התסכול ,המצוקה הרבה,
ההחמצה וההרגשה כי לא נועד לתפקידי הניהול ,וכי הוא מרגיש צורך גדול לחזור לעולם הספרות
והאמנות ,והמחקר ועל רצונו לכתוב חיבור גדול בנושא החינוך .למרות שידע את הגבול בין האידיאל ובין
המציאות הקשה ,בין הרצון ובין היכולת לממשה ,הרי שלא תמיד הצליח להתמודד עם הכישלונות
וההחמצות ולהבין כי הם חלק מתהליך התפתחות ארוך ומורכב של כל מערכת החינוך ולא של אדם אחד
בלבד (אבידן.)1111 ,
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ב .ד"ר יצחק אפשטיין ()2969-2319

מוטו חינוכי:
"תפקידו העיקרי של המורה הוא להכשיר את תלמידיו
לחיי חברה חדשה
ולגדל אנשים חזקים
למען יהיה לעם היהודי
28
דור חכם וחזק שיהיה לתפארת".

ב .2תקציר ביוגראפי
ד"ר יצחק אפשטיין נולד בעיירה קטנה ברוסיה ב ,9123 -למד ב'-חדר' ובבית-הספר 'הריאלי' באודסה .ועד
'חובבי-ציון' באודסה חיפש אותה תקופה שישה צעירים ,שיוכשרו בארץ -ישראל כמדריכים חקלאיים
במושבות הברון ,וד"ר אפשטיין היה בין הנבחרים .השישה הגיעו ב 9118 -לזיכרון-יעקב ונשלחו ליסוד-
המעלה ולראש-פינה לצורך השתלמות .אפשטיין הצעיר עבד עד  9111כ'-תלמיד גנן' וכ'-עוזר למדידת
קרקעות' ,כשהוזמן לנהל את בית-הספר החדש לבנות בצפת .חמש שנים ניהל את המוסד ולימד בו ,ובשנת
 9112עבר לניהול בית-הספר במטולה ,שנוסדה באותה עת .בראשית  9111עבר לראש-פינה .תפקידו היה
ניהול בית-הספר ופיקוח על מוסדות החינוך בגליל העליון מטעם פקידות הברון רוטשילד .בשנת  9111יצא
ללמוד בלוזאן שבשוויץ .ב 9111-השאיר שם את משפחתו ועבר לסלוניקי לנהל את בית-הספר של 'כל
ישראל חברים' .ב 9198-שב ללוזאן לסיום לימודיו והוכתר בתואר 'דוקטור' .בתום מלחמת-העולם
הראשונה שב ארצה .בין השנים  9111-9191ניהל את 'בית-המדרש למורים ולגננות על שם א"ל לוינסקי'
בתל אביב ,ואחר-כך פיקח במשך שנה על בתי-הספר העבריים מטעם ההנהלה הציונית .הוא פרש
מההוראה הסדירה ב 9111 -והתמקד בכתיבת ספריו 'הגיוני לשון' ו'-מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון
והחינוך העברי' .בשנים האחרונות לחייו עסק במחקרים בתחום הלשון .הוא נפטר בגיל  11בשנת 9113
(דרור9119 ,א).

28

דברים שאמר באסיפת הייסוד בזיכרון יעקב ,ספר הסתדרות המורים ,תרס"ג-תרפ"ח.319 ,
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מקום חשוב שמור לד"ר אפשטיין בהעלאת סוגיית היחסים בין יהודים וערבים בארץ-ישראל ,הוא היה
הראשון שהעלה נושא זה בפומבי .במאמרו 'שאלה נעלמה' ,שפורסם ב' -השילוח' 29בשנת  9111ד"ר
אפשטיין הביע התייחסות ערכית-פוליטית אל הסביבה החברתית-פוליטית בה פעל ועבד .כשעלה לארץ
והחל לעבוד בחקלאות ,הבין כי הפתרון לבעיית הכשרת האדמה שהוזנחה ,לבעיית מקורות המים הדלים
ולבעיית הערבים קשורה באופן ישיר לתחיית דמות האדם בישראל .האדם בישראל צריך לאהוב את עבודת
האדמה ,להיות קשור בה ולחיות את חייה ,לחוש במכאוביה ולרפא אותם .בתוך ספר זיכרונותיו כעולה
צעיר ,ד"ר אפשטיין הקדיש פרק שלם לנושא שהוא קרא לו' -חזון המים' .בפרק הוא התייחס לבעיית
מחסור המים החמורה והעלה מספר פתרונות אפשריים להתמודדות עם הבעיה .וכך ,בנוסף להיותו חלוץ
בעבודת החינוך,
ד"ר אפשטיין היה גם מן הראשונים שעוררו את היחס לשאלה הערבית בארץ-ישראל .כמחנך שהטיף
לשוויון ולערכים ,וכאדם ששאף לתחייה המזרחית ,מצא עצמו מתמודד עם סוגיה זו עוד בתחילת דרכו
בעבודתו כמדריך חקלאות במושבות .אז ניסה להבין את השאלה הסבוכה של יחסי ערבים-יהודים .עמדתו
בנושא הוצגה בפעם הראשונה על ידו בישיבה הסגורה של הקונגרס הציוני השביעי בשנת  ,9118עשרים שנה
לאחר עלייתו לארץ ,ובהמשך במאמר שפרסם בנושא תחת הכותרת –'שאלה נעלמה' שראה אור ב-
'השילוח' במאמרו זה הסביר שיש להתחשב במציאותם של הערבים בארץ ,ויצא בקריאה למנהיגי התנועה
הציונית להתייחס אל הערבים תושבי הארץ ולא להתעלם מהם ..." :אנו באים לארצנו לתפוש שם מה שלא
תפשו אחרים ,להיאחז בכל המקומות שלא נאחזו בהם אחרים ,למצוא מה שלא מצאו בה אחרים ,לגלות לטובתנו
ולאושר כל יושביה את העושר הטמון בשכבות אדמתה ואת הברכה הצפונה בשמיה ובשממה .אך בשעה שאנו
מרגישים את אהבת המולדת בכל עזוזה אל ארץ אבותינו ,אנו שוכחים שגם לעם החי בה עתה יש לב רגיש ונפש
אוהבת .הערבי ,ככל אדם ,קשור הוא במולדתו בעבותות חזקים("...אפשטיין .)112-913 ,9111 ,בהמשך ,כדי
להגביר את המודעות לנושא וכדי "לסלול דרך והבנה בין עברים לערבים" ,הצטרף ד"ר אפשטיין לקבוצת
אינטלקטואלים שעם חבריה נמנו פרופסורים יידועי שם מהאוניברסיטה העברית בירושלים .החבורה
נקראה 'ברית שלום' (הרמתי.)1111 ;9111 ,

ב .1רקע כללי -קבלת תפקיד הניהול
עמנואלי (תשמ"ג) ,רשף ודרור ( )9111מתארים את תהליך התארגנותה של מערכת החינוך העברית בארץ-
ישראל .בשנת  ,9191בעקבות הצהרת בלפור ,החל לפעול 'ועד הצירים' בראשותו של ד"ר וייצמן .הועד פעל
בין השנים  9119-9191והחליף את מקומו של ה' -ועד האודסאי' (שהיה ועד ההנהלה הקבוע של אגודת
'חובבי-ציון')' .ועד הצירים' היווה את הזרוע המבצעת של ההנהלה הציונית ,ופעל להקמת מוסדות חינוך
חדשים כדי לכלול אוכלוסייה נוספת שלא קיבלה חינוך עד כה ,ודאג להפעלה מחדש של המוסדות
החינוכיים שהיו סגורים לאחר גירוש התורכים מהארץ ולארגונם עם המוסדות הקיימים תחת הנהלה
מוסכמת אחת ,תוך גיוס מורים ברמה נאותה והתאמת החומר הלימודים לתפיסה הציונית .עם זאת ,ועד
זה לא האריך ימים בעבודתו .בשנת תרפ"א התכנס הועד הזמני של נבחרי הציבור שנקרא 'אסיפת
הנבחרים" הראשונה ,והיא בחרה מקרבה את 'הועד הלאומי' ,שקיבל לידיו את הנהלת היישוב מידי 'ועד
29

השילוח (ובשמו הרשמיַ :ה ִּׁשל ַֹח :מכתב-עתי חדשי למדע ,לספרות ,ולענייני החיים) היה ירחון עברי שנוסד בשנת 9112
באודסה על ידי אחד העם ,והוצא לאור בברלין .בשנת  9111הועבר העיתון לירושלים ,שם פעל עד  .9111בכתב העת פורסמו
מאמרים בנושאי ציונות ובעיקר דעות של הציונות הרוחנית ,מאמרים בנושא היסטוריה של עם ישראל ויצירות ספרותיות.
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הצירים' .ועד החינוך ,שנוסד עם תום 'מלחמת השפות' ,דאג להחזקתם של בתי-הספר שבהם תמך עד אז
ופתח מוסדות חינוך חדשים ,גני ילדים ,בתי-ספר ובתי-מלאכה .בקיץ  9191נסגרו בתי-הספר של חברת
'עזרה' בפקודת שלטונות הכיבוש וחלק מהמורים והתלמידים צורפו לבתי-הספר של ועד החינוך .עם כיבוש
כל הארץ בידי הבריטים ,סודר מחדש ועד החינוך כמוסד מחוקק לענייני החינוך ,והוקמה מחלקת החינוך,
שהופקדה על הגשמת מדיניות החינוך ,בראשה עמד ד"ר יוסף לוריא .ימים קשים עברו אז על רשת החינוך
הכללית ועל בית-המדרש למורים ולגננות במיוחד.
בשנה הראשונה לניהולו של ד"ר אפשטיין את בית-המדרש למורות הוא יכול היה להשקיף על העבודה
החינוכית של ד"ר ניסן טורוב ,קודמו בתפקיד ,שבמהלך כחמש שנות ניהולו הונחו היסודות לתכנית
לימודים קבועה למספר שנות לימוד ,נרכש ניסיון בטיפול בענייניים הכספיים ,הארגוניים והציבוריים .עם
זאת ,העבודה בסמינר כמעט ושותקה במשך שלוש השנים שקדמו ,ולמעשה ד"ר אפשטיין היה צריך
להתחיל כמעט הכול מחדש .מקורותיו הכספיים של המוסד התדלדלו למדיי בשל גירעונות וקיצוצים,
ומחסור חמור בתקציב עבור מוסדות חינוך מכספי הישוב העברי .המשכורות לא שולמו בזמנן ,רוב מורי
המוסד התחלפו ומן המורים הוותיקים נשארו רק מעטים ולד"ר אפשטיין לא חיכתה התחלה קלה .ד"ר
אפשטיין הגיע לבית-המדרש לאחר חמש שנות ניהול של בית-הספר היסודי בצפת ,שלוש שנות ניהול בבית-
הספר היסודי במטולה וארבע שנות ניהול בבית-הספר היסודי בראש-פינה .בנוסף לתפקידו כמנהל המוסד,
הוא שימש גם כמפקח על מוסדות החינוך בגליל העליון מטעם פקידות הברון רוטשילד .הוא הגיע לבית-
המדרש בתחילת שנת  9111והתקבל כמורה ללשון .כשנה לאחר מכן ,לאחר שד"ר טורוב המליץ עליו
כממשיכו ,הוא קיבל עליו את תפקיד ניהול המוסד .לזכותו הוא צבר  91שנות וותק כמנהל מוסדות
חינוכיים -בתי-ספר יסודיים בצפת ,במטולה ,ובראש-פינה ,בית-ספר תיכון ומשרת פיקוח על מוסדות
חינוך.ד"ר אפשטיין עצמו לא צפה ,כי השינויים הללו ידרשו ממנו התערבות ניהולית-אדמיניסטרטיבית כה
גדולה .ד"ר אפשטיין היה עסוק מאד בתפקידו כמנהל בית-המדרש ,ולמרות שהגדיר את תפקידו רק כמ"מ
מנהל המוסד ,הרי שהוא שימש כמנהל המוסד לכל דבר (אבידן.)1111 ,
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ב .9ד"ר יצחק אפשטיין  -סכמת ניתוח
 .2חזון ומטרות-על
 .Iברמה הערכית-חינוכית:
 הקניית חינוך עברי ואידיאלים /ערכים חברתיים-אוניברסאליים-שוויון ,אמת וצדק,
אסתטיקה ואמנות
 הקניית הערכים'-חינוך הגוף'' ,חינוך לעבודה עמלנית' ו'-האחריות האישית'
 חיזוק אידיאל הלאומיות ,ואידיאל עבודת האדמה
 חינוך לאהבת הטבע והחקלאות
 .IIברמה הלימודית-מקצועית:
 הכנסת דרכי הוראה חדשות ושימוש ביצירתיות ובממשיות
 הפצת השפה העברית והפיכתה לשפת ההוראה והפצת השיטה "עברית בעברית"
 שלילת השימוש בלשונות הזרות

 .1הקשיים האישיים-מקצועיים ודרכי ההתמודדות עימם
 חוסר היכולת להתמודד עם תפקידי הניהול
 קשיים בהוראת השפה העברית והשימוש בדרכי המחשה

 .9מערכת היחסים בין המנהל לסגל המורים





המחנך בהא הידיעה -מקור לדוגמא ולמופת וסמל לחיקוי
מתן ביקורת מקצועית
התייחסות לרווחתם האישית-מקצועית

 .1מערכת היחסים בין המנהל לתלמידות




העמדת התלמיד במרכז
התייחסות למצבן הבריאותי-נפשי

 התייחסות למצבן הלימודי ורווחתן האישית-נפשית
 התייחסות למצבן הכלכלי ומתן סיוע

 .8אפיוני ניהול






מאפיינים מנהיגותיים בולטים
רצון להיות סמל לדוגמא ולמופת
רצון לחקור ,ללמוד ולהשתכלל
המנהיג המוסרי

 .6התרומה לשדה החינוך ולהכשרת המורים ,והחשיפה ברמה הארצית והעולמית




התרומה ברמה המוסדית
התרומה ברמה הארצית
התרומה ברמה העולמית
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ב .1הנרטיב האישי
.2חזון ומטרות על
ד"ר אפשטיין ,כד"ר טורוב ,האמין כי הגאולה ותחיית העם היהודי תגיע רק עם שינוי ערכים כללי בארבעה
תחומים עיקריים בחיי העם היהודי:
שינוי ערכים בסוגיות הקשורות בחינוך כוללני  -ביניהם החינוך לאהבת ולהפעלת הגוף ,כל החושים וחוש
התנועה שכן התנוונות רוחנית היא תוצאה של התנוונות גופנית ,הנובעת מאי-עבודה ולכן יש חשיבות
בטיפוח הבריאות הגופנית ,כתנאי להבראה רוחנית במובן האישי והלאומי כאחד.
שינוי ערכים בסוגיות הקשורות בעם היהודי באשר הוא  -ביניהם המלחמה להפצת השפה העברית בארץ
ובגולה ,הפצת אידיאל הגאולה הרוחנית של העם היהודי ועוד.
שינוי ערכים בסוגיות הקשורות בהכשרת היישוב החדש בארץ-ישראל  -ביניהם טיפוח אידיאל
הלאומיות ואהבת הארץ כערך מרכזי במיוחד ,וחיזוק אידיאל העבודה ועבודת האדמה.
שינוי ערכים בסוגיות הקשורות במורה הישראלי החדש בארץ-ישראל  -ביניהם טיפוח דגם של מורה
ישראלי חדש ,וטיפוח האידיאל החברתי-הציבורי של המורה לצורך העלאת כבודו ומעמדו בחברה.
להלן התייחסות רחבה ופרטנית לסוגיות הללו.

 .Iברמה הערכית-חינוכית
 הקניית חינוך עברי ואידיאלים/ערכים חברתיים-אוניברסאליים -שוויון ,אמת וצדק ,אסתטיקה
ואמנות
לדעת דינור( 30תשכ"ד) ,ד"ר אפשטיין ראה בחזונו אדם שעולמו הוא עולם של ידידות לזולת ואהבת
הבריות ,של טוהר מידות ונועם הליכות .החזון של דמות חדשה לאדם מישראל הוא רמזור מנחה בדרכו אל
עבודת ההוראה .הוא ציין כי ד"ר אפשטיין שאף לעצב דמות זקופת-קומה ועמוקת-שורשים של האדם
הצעיר בישראל ,וכי הגדולה בהצלחותיו הייתה אמונתו באפשרות חינוך האדם לקראת ייעודו הגדול ,ייעוד
התחייה .לדעתו ,ד"ר אפשטיין מצא את ה'-גשר' המאחד את תחיית האדם ותחיית האומה  -החינוך העברי
שיחייה את הלשון של בני הדור הבא ,וייתן לאומה לשון אחת חיה ,טבעית ,מאחדת דורות ומהדקת
פזורות .שיטות ההוראה שלו' ,השיטה הטבעית' ו'-עברית בעברית' ,היוו עבורו דרך של קשר טבעי ואורגני
אל המציאות ,אל העולם המצוי והרצוי ,הראוי והחזוי גם יחד .מבחינתו של ד"ר אפשטיין דברים אלה לא
היו בגדר של שיטה או דרך פדגוגית ,אלא חוויה גדולה ,חווית התגלית וחזון היעד.
ד"ר אפשטיין דגל בחינוך הדור לערכים אוניברסאליים כמו שוויון וצדק ,בצורך להבחין בין טוב לרע ,בין
יופי לכיעור .הוא האמין כי זה אחד מתפקידיו החשובים של המורה להורות ולהדריך את תלמידיו לחנך
את הדור "כי זה כל החינוך" כפי שכתב במכתב ברכה לתלמידותיו לשעבר שסיימו את לימודיהן לאחר
שהוא לא יכול היה להגיע לטקס הסיום שלהן .לדעתו ..." -מוטלת חובה יתרה על החינוך לחיות את כבוד
האדם ,לחדש את קדושת החיים ולהגביר את האמונה במציאות האלוהים השוכן בקרבנו ,המבחין בין צדק לרשע
ובין טוב לרע .וכי על המורות לכבד את צלמו של האדם בלי שאול לדתו ,לגזעו ולהשקפותיו ,תהיינה מה שתהיינה
30

דינור בן-ציון ( -)9111-9111היסטוריון ומחנך ,שימש כמנהל סמינר 'בית-הכרם' למורים בירושלים (לקסיקון האישים של
ארץ-ישראל  .)9111-9111לימים שר החינוך במדינת ישראל בשנים .9188-9189
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אבל הן טפלות לגביי העיקר האדם( "...אפשטיין ,תש"ל .)11-19 ,במאמר אחר (אפשטיין ,תרפ"ב-תרפ"ג)
התייחס ד"ר אפשטיין אל החינוך בכללותו וטען כי ..." -השגה והבנה ,סיבתיות ורציונאליות ,אמת וצדק,
מעשים טובים ותיקון העולם הם עיקרי החינוך ואם לא אלה לנו -מה לנו בחינוך ובהוראה! אל נא נירא למעט את

תורתנו כדי לעמקה ולרוממה .לא בחיפזון תקנה כי אם בהגיון("...שם .)11,בתורתו ובמעשיו הוא הטיף ליצירת
אמת והגיון ,הסקת מסקנות ופיתוח השכל ,שכן הגיון ויחס של סיבתיות הם אלה המקשרים את העובדות
זו בזו ומאפשרים את פעולת הזיכרון אצל האדם.
ספיבק( 31תש"ד) ,טען כי השקפתו של ד"ר אפשטיין על החינוך הייתה חדורה רוח 'ההשכלה' ששלטה אז
בעולמם של הצעירים בישוב החדש .לדבריו ..." ,מטרת החינוך הייתה-הדעת ,אמצעי החינוך-העין וההסבר הנכון,
ותכלית החינוך -המוסריות ואהבת הצדק וזו תלך ותגבר עם רכישת הדעת שכן המוסיף ידע מוסיף צדק לעולם"...

(שם .)11,זו הסיסמא בה בחר ד"ר אפשטיין לתורתו ולעבודתו כמורה המשכיל .הטוב וברע אינם פרי הדעת
והבערות..." -נשכילה את האדם וייטיב ,נספקה לו מידע והייתה הארץ לגן-עדן"...
במאמר שכתב לזכרו של המורה וילקומיץ ופורסם לראשונה ב'-הד החינוך' והועתק בשנית לספר 'המורה'
(אפשטיין ,תשי"ט ,)81 ,התייחס ד"ר אפשטיין לסוגית החינוך לאסתטיקה ולאמנות .כאמן-יוצר ,האמנות
בעיניו מאפשרת לאדם ..." -לטבוע בחומר משאת הנפש לחן וליופי ,לאמת ולצדק ,לנאמנות ולגבורה ."...לדידו-
" ...אומנות ההוראה והחינוך בחרה ליצירתה את הנעלה שבחומרים -את גולם האדם ורודפת היא להתנצח עליו ,כדי
לחלוק לו דמות אלוה וצלמו ,כדי לגלות את השכל וההיגיון ,את הרצון ליצירה וכדי לפתח בו אהבה נאמנה לכל נאה

וטוב ,ותיעוב לרע ולמכוער."...את מקצועות ההוראה השונים הנלמדים בבית-הספר ראה ד"ר אפשטיין-
"...כחלקים של דבר שלם ,ולכן באין חינוך מתוקן -לא יועילו כל תיקוני החברה ויש צורך לשכלל את החינוך ולרפא
את העולם כולו."...
באחת ההרצאות שנתן ציין כי ..." -התכלית והמטרה בחינוך היא להעניק מקום כשר לחניך להעסיק את יצריו
לחיקוי ,למשחק ,לגילוי כוחותיו ,לחידוש וליצירה ,מקום בו ימצא מזון כשר גם לתפקידים העליונים :האסתטיים,
השכליים והמוסריים .השיטות השונות להוראה והחביבות על הילד הינן האמנות ,עבודת האדמה בכל צורותיה למן

המשחק עד החקלאות החמורה( "...אפשטיין ,תרפ"ט .)119 ,1כמו כן הקדיש ד"ר אפשטיין מאמר שלם שכתב
לנושא" -אמן החינוך וההוראה" (אפשטיין ,תשי"ט) ובו הוא הרחיב את היריעה בסוגיית האמנות בחינוך,
וטען בכלליות כי העוסקים באמנות יקרבו את בוא הגאולה .אושפיז (תש"ג) ציין כי בתורתו על החינוך
האסתטי ,טען ד"ר אפשטיין כי ..." -את יופי העולם שכולו תנועה אפשר להשיג ע"י תנועה ,וכי האסתטיות היא
מעשה ולכן גם חינוכה הוא מעשה( "...שם.)1,
האסתטיקה הייתה מאד חשובה לד"ר אפשטיין לא רק כמחנך וכערך חינוכי אלא כאדם פרטי ,והוא
הקפיד להראות אסתטי בלבושו המהודר גם בחיי היומיום .סאיאס יוסף (תשכ"ז) ,מורה שעבד עם ד"ר
אפשטיין עוד בסלוניקי ,מתאר את תלבושתו של אפשטיין –"...כפשוטה אך קלאסית ,תמיד חבש כובע רחב
שוליים ומעיל סגור עד לצווארו כאות וסמל לדרך חינוכית ,להתנזרות בריאה מהמותרות ולהתקדשות תמידית
לקראת פעולת-חובה שיש בהן משום קדושת החיים והאדם .ויש בזה לא רק כדי לשמש דוגמא מחנכת חיה לפעוטים,
31

ספיבק יצחק ( - )9111-9112מחנך וסופר ,היה מורה במשך  31שנה במקומות שונים בארץ ,חוקר תולדות החינוך וספרות
הילדים בעברית.

92

32

אלא אף כדי התווית קו ונתיב לגדולים( "...שם .)121,גם המורה יהודית הררי
(תשי"ט ,)88 ,ציינה כי לבושו המיוחד עורר את סקרנותה כאישה ..." -אפשטיין נהג ללבוש בגד קצר בלי דשים

שעבדה עמו בבית-המדרש

ומכופתר עד לצווארו ,או חולצות לבנות רוסיות ללא עניבה ,שיער ראשו מגודל וארוך ,זקנו גזוז בצורת משולש
ושפמו עבה ומטופח וכל מראהו אסתטי ומרשים .כך היה מהלך ברחוב בעיניים עצומות למחצה ,כחולם בהקיץ,
ממעט לדבר ומביע דעתו בלשון מסולסלת ומדויקת ,בקול ערב ונמוך"...

לא רק במלבושיו ,אלא גם בביטוי ,בלשון וביחסים הקפיד ד"ר אפשטיין על האסתטיקה כפי שציין
שרפשטיין (תשכ"ד..." -)981 ,היגוי מרושל ,סירוס תנועה ,הבלעה של אות ,ריפויה של אות דגושה– כל אלה היו
בעיניו כיעור ,חטא לטבע ,חטא להרמוניה ,דופי תחת יופי וימים על שנים טרח לשנות את הרגליו ולסגל לו דרך היגוי
של המזרחים ,לדקדק במוצא האותיות ,להכפיל כל אות דגושה ולשנות קולו לפי תוכן המאמרים ,ובזה נמצא סודו
למשוך את הלבבות וסוד ההערצה שהעריצוהו מכריו וידידיו."...

חורגין
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(תש"ג) ציין כי לדעת ד"ר אפשטיין ,מטרת החינוך הייתה ליצור חינוך אנושי יהודי מוסרי

ואסתטי .הדרך היחידה להגשמת מטרה זו היא המעשה .רק על ידי הכשרת החניך לחיי עמל נגדל אותו
גידול הומאני ומוסרי .גם האסתטיות תצמח מתוך חיי העמל המחזקים את רגש החובה והאחריות,
מעמיקים את רגש החברות ,נותנים טעם לחיים ומנחילים לאדם שמחת חיים ויצירה .תורת החינוך
מתורגמת לכמה פתגמים' -אדם לעמל יולד'' ,שב ואל תעשה היא אם כל חטאת' ,ו' -חובת החובות היא-
עשה ,עבוד ,יצור' .ואכן עקרונות אלה יושמו בעבודתו היומיומית של ד"ר אפשטיין בכל בתי-הספר בהם
עבד .החינוך העברי החדש היה חינוך לאומי-אנושי שבמרכזו עמדו היחסים החברותיים והשאיפה לחיי
מעשה .ד"ר אפשטיין העלה את היחסים הללו ליסוד חשוב מאד בחינוך ההומאני לו הטיף .לדעתו ,חינוך
שאינו הומאני לא יהיה גם לאומי .רגש כבוד לזולת ,סבלנות כלפיי האחר ,שמחת עבודה וחדוות חיים,
נכונות לעזור לזקוק – הם תמצית האדם היהודי.
 הקניית הערכים'-חינוך הגוף'' ,חינוך לעבודה עמלנית' ו'-אחריות אישית'
בשלב ההתחלתי של התהוות החינוך העברי בארץ-ישראל ,על רקע ההתחבטות בשאלת היסוד של התרבות
הלאומית החדשה ,תפסה שאלת הקולקטיב את עמדת הבכורה ואת מרבית תשומת הלב .עתיד העם
וסיכויי גאולתו נראו תלויים ומותנים ב'-פעולה אקטיבית' ,כלומר בעבודה ,בעשייה וביוזמה של דור
הבנים ,והמורים העבריים לא נטו לדבר על חינוך עמלני 'סתם' (חינוך פרוגרסיבי מתקדם אישי) אלא על
חינוך עמלני לאומי (חינוך פרוגרסיבי למען צרכי החברה העברית המתהווה) .ד"ר אפשטיין לא פעל לבדו,
ההכרה בדבר הצורך בחידושים ובהכנסת שינויים בבית-הספר העברי התבססה במידה רבה על ידיעת
הרעיונות הפדגוגיים החדשים שמצאו להם מהלכים אצל מחנכים רבים בארץ-ישראל .אנשי חינוך אלה היו
שותפים בדעותיהם ומכוונים במטרתם על כי הלאום היהודי בהתחדשותו צריך לחזור אל אורח חייו
הטבעי ,כבעת שישב על אדמתו ,אל עבודת האדמה כדרך לחיים מוסריים ברוח התחייה של נביאי ישראל.
המורים העבריים ראו עצמם מחויבים לתנועה הציונית ולמטרותיה ,אך גם למעשה החינוכי ולדרישות
הפסיכולוגיה והפדגוגיה .וכך בהתגברות הצורך לשנות את מבנה התעסוקה של החברה היהודית ,השתלבו
32

הררי יהודית ( -)9111-9112מורה ומחנכת ,לימדה בגימנסיה 'הרצליה' וב' -בית-המדרש למורות ולגננות' בתל אביב .פרסמה
מאמרים רבים בשאלות חינוך.
33
חורגין יעקב ( -)9111-9111סופר ,נולד ביפו ,סיים בית-מדרש למורים בירושלים .שימש מורה ומנהל בבית-ספר בטבריה בין
השנים  .9131-9111פרסם מסות וביקורות בנושאי חינוך וספרות.
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הסיסמאות של החינוך העמלני ,פרי המחשבה החינוכית הפרוגרסיבית שהתגבשה באירופה בשלהי המאה
ה 91-והחדשנות הפדגוגית שהגבירו את הצורך להדגיש את ערכי העבודה .חלוצי החינוך העברי ביקשו,
מטעמים פדגוגיים ולאומים כאחד ,להכניס לתכנית בית-הספר את עבודת הכפיים ואת העבודה העצמית
של התלמיד .העמלנות והעבודה העצמית מבטאות את יצירתה של הסינתזה שבין החינוך האידיאולוגי,
שהם רצו להעניק לתלמידיהם ,לבין התורות הפסיכולוגיות והפדגוגיות של החינוך החדש הפרוגרסיבי.
רעיונות חדשים ותורות חדשות נדדו מארץ לארץ ומקבוצה לקבוצה .התפתחות הטכנולוגיה ודרכי
התקשורת בשלהי המאה ה ,91-השפיעו על דרכי המידע שהגיע במהירות יחסית גם אל המורים והמחנכים
העבריים והם קלטו את רעיונות החינוך החדש (רשף ,תש"ם).
שרפשטיין (תשכ"ד) תיאר כי ד"ר אפשטיין ,כמו ד"ר טורוב ,היה בין המצדדים בשיטת העמלנות בביה"ס,
שכן התנגד כל ימיו למופשט ולשכלתנות המילולית ודרש השתתפות החושים בפעולה הממשית .בחינוך
המופשט הוא מצא ליקוי -הוא מחליש את הרצון .המעשה היה בעיניו שיא ואליו שאף ,לא משום ההצלחה
התלויה במעשה ,אלא לשם המוסר החברתי ,לשם יישובו של העולם על מצע הצדק .המשפט..." -אין בשכל
אלא מה שעבר תחילה דרך החושים "...היווה מוטו מרכזי בעבודתו.
דרור (9119א) ציין כי ד"ר אפשטיין שהתחנך באירופה ברוח הפרוגרסיבית ,הקפיד על מספר עקרונות
חינוכיים ביניהם :טיולי מולדת ,חינוך כפרי חקלאי באמצעות עבודה ,התחלת החינוך בגן הילדים ושילובו
בבית-הספר בעל שמונה הכיתות ,אימוץ גישת ההוראה של 'עברית בעברית' השיטה הטבעית ועוד .ניתוח
בית-הספר הכפרי בראש-פינה בעזרת השוואה עם בתי-ספר כפריים אחרים בעולם ,שערך דרור ,העלה את
הפרמטרים הבאים שעליהם הקפיד ד"ר אפשטיין הקפדה יתרה :מכלול החינוך לעבודה ועבודה חקלאית,
קשרים דו-סיטריים של בית-הספר עם הקהילה ,חינוך שתכניו וחומריו חברתיים-לאומיים ,אוטונומיה
רבה ביותר של המורה ושל בית-הספר .בכך למעשה היה ד"ר אפשטיין חלוץ במנהיגותו וניהולו את בית-
הספר הכפרי בארץ-ישראל באותה התקופה ושימש מודל לחיקוי בארץ ובעולם .עוד מוסיף דרור (9119א)
כי ד"ר אפשטיין דגל בעבודה גופנית כחלק מ' -החינוך הרציונאלי' .לדעתו ,על הילד להתחנך בגינה ובשדה,
כי אין כעבודת השדה המפתחת את התנועתיות בגוף .בנוסף ,צריך לאמן את הילד תחילה בתנועה גסה
וגדולה לשם פיתוח החושים.
ד"ר אפשטיין אכן נתן ביסוס מדעי-פסיכולוגי לעקרון העבודה בחינוך המוסרי הנשען על מחשבת החינוך
הפרוגרסיבי כחלק מאידיאולוגיית הניהול שלו ,וכממשיך דרכו של ד"ר טורוב .לפי גישתו -
"...העבודה היא היסוד והפינה של החינוך כי רק באמצעותה נפתחים המקורות לסגולות המורשת של האדם ורק
באמצעותה אפשר לפתח את תכונותיו וכוחותיו הגופניים והרוחניים ,המוסריים והחברתיים ,הטכניים והאומנותיים.
הקניית ידיעות לבד כפי שנעשתה עד כה ,אינה מספקת יותר .על בית-הספר לחנך את תלמידיו דרך פעולה ועבודה
עצמית -גופנית ורוחנית ,ע"י העסקת חושיהם ושריריהם במשחקים ,בעבודה וביצירה שתוליך אותם בהדרגה לידי
רכישת ידיעות והכשרות בכוחות עצמיים ותביא אותם לידי הרגשת היופי שבצורה .רק ע"י התגברות עצמית על
קושי שכלי ,ע"י יצירה עצמית של ערכי תרבות וע"י חיים מוסריים בתוך ציבור בעל עניינים משותפים יצליח ביה"ס
לחזק את אופיים ויחנך אותם בעבודה לטובת החברה כולה( "...אפשטיין ,תרפ"א.)11,

החינוך המוסרי נקנה ע"י הכשרת החניך לחיי עמל מוסריים וע"י תוכחה וקריאה בספרי מוסר שהרי-
" ...כשרון המעשה והעמל הם חובת כל החובות ,והעדרו הוא אבי כל עוון ופשע .בעולם של תנועה שמוסרו עבודה,
אין חינוך מוסרי בלתי במלאכה ,מי שלא התכשר בזו ולא התרגל בעמל מנעוריו ,יפר על כורחו את חוקי המוסר"...

(שם.)11,
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ד"ר אפשטיין דגל בחשיבות הפעלת הגוף וחוש התנועה לצרכי משחק ובמעשה ..." .חובת החינוך בהקשר הזה
היא לפתח את החושים בכלל ואת חוש התנועה בפרט כי הוא מסוגל להתפתחות עד אין קץ ,ולכן חייב המחנך לספק
לחניכיו סביבה של תנועה או התעמלות ומעשה ,וכל המונע את אלה מהילדים מגדל מחוסרי שרירים ונטולי חושים,

מפחית את חיותם ומקצר את ימיהם"( ...אפשטיין ,תרפ"א .)91 ,במאמר אחר הוא התייחס בפרטנות אל סוגית
ההתעמלות וציין כי  ..." -ההתעמלות צריכה לכלול גם את כל המשחקים השונים ,המעסיקים את הרוח ומפתחים
את הגוף .מותר לדבר על הערך הכביר של ההתעמלות בתחייתנו הלאומית בכלל ובהטבת מצבנו הבריאותי והרמת
כבודנו בפרט .עקמומיות רבות של הגוף והנפש יש בכוחם של האימונים הגופניים האלה לפשט בנו ,וקירוב הלבבות

בא בעקבותיהם .מפעל זה יכול להשפיע השפעה לאומית על אחינו העומדים מרחוק לתנועתנו( "...אפשטיין,
תש"ז.)118-111 ,1
סקלי (תשנ"ז) מציינת שעוד בימיו כמנהל בית-הספר היסודי בראש-פינה ,בנה ד"ר אפשטיין תכנית
לימודים חדשה ,שבה הדגיש את החינוך לחקלאות ולטבע .התלמידים עבדו בגינת בית-הספר ,והמורים
יצאו עימם לטיולים בסביבה הקרובה .גם בכינוס אספת היסוד של הסתדרות המורים בזיכרון יעקב ,עת
שהה אפשטיין בלוזאן לרגל לימודי לקבלת תואר דוקטור ,הוקראה הרצאתו של ד"ר אפשטיין ,בה הוא
מבקש משאר המורים לחזק את שרירי תלמידיהם על ידי הלימוד באוויר החופשי ועל ידי התעמלות,
טיולים ועבודת האדמה .לדעתו ,אל לו לעם ישראל לחיות רק 'על חרבו' ,עליו לגדל אנשים חזקים למען
יהיה דור בריא בגופו וברוחו.
המחשה לתורתו זו ולחשיבות שנתן לחוש התנועה ולהפעלת הגוף ,מתאר ניב (תשמ"ג) בספרו כיצד תלמידי
ראש-פינה המציגים את המחזה 'זרובבל' ,כמובן בעברית ,ביחד עם מורם ד"ר יצחק אפשטיין בכ"א באייר
תרס"ב ..." -התלמידים הקטנים ,מבני עשר ולמטה ,הצטיינו מאד במשחקם ,בדיבורם ,בריקודיהם ובשיריהם
ובמיוחד מר אפשטיין שהופיע במחזה והטיף את נבואתו בשפה צחה ,מליצה ונשגבה בדבריו החמים היוצאים מהלב,

לב ציוני נלהב ונאמן שמוכיח את המתנגדים לשיבת ציון( "...שם .)918 ,כמו כן צוינו לשבח תכונותיו של המחנך
הדגול שחינך לאהבת הארץ והלאום ,לאהבת התורה והשפה העברית .הוכחה נוספת לחשיבות שניתנה
להפעלת החושים נמצאת באחד הפרוטוקולים של הסמינר -המנהל אפשטיין ..." :לימודי הפסיכולוגיה עומדים
לרוב על החושים וכולם ניסיונות וזה מועיל מאד להבין את לימודי הפיזיולוגיה( "...ארכיון אח"י ,תיק מס' ,93991
הישיבה השלישית ,י"ב באב ,תרפ"א).
 חיזוק אידיאל הלאומיות ואידיאל עבודת האדמה
ד"ר אפשטיין התחבר לתנועת 'חובבי-ציון' כבר ברוסיה כי החזון שלהם על שיבת העם לחקלאות קסם לו
מאד .כשעלה לארץ והחל לעבוד בחקלאות ,הבין כי הפתרון לבעיית הכשרת האדמה שהוזנחה ,לבעיית
מקורות המים הדלים ולבעיית הערבים קשורה באופן ישיר לתחיית דמות האדם בישראל .האדם בישראל
צריך לאהוב את עבודת האדמה ,להיות קשור בה ולחיות את חייה ,לחוש במכאוביה ולרפא אותם .ככזה,
על האדם להיות טבעי ועצמאי ובעל חושים מפותחים .עיניו רואות ,אוזניו קשובות ורוחו עצמאית .בנוסף,
על דמיונו להיות מפותח ובעל כשרון מעשה רב .עליו לגשת לכל נושא בצורה ישירה ולדון בו בעצמו מכוח
ראייתו וכושר שיפוטו בלבד.
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 חינוך לאהבת הטבע ולחקלאות
עקרון חינוכי נוסף שאותו הדגיש מאד ד" ר אפשטיין בעבודתו היה החינוך לטבע ולחקלאות .ד"ר אפשטיין
נולד בעיירה קטנה שמסביבה היו אגמי ביצות מצד אחד ויערות עבותים מהצד השני .טבע המקום היה
מיוחד במינו -עגמומיות שעולה ממרחבי הביצות ומומתקת לזוהר הירקות הכהה של היערות ומכאן ,לדעת
חורגין (תש"ג) ,נחל ד"ר אפשטיין את אהבתו לטבע ואת מטבע נפשו המיוחד עוד בנעוריו..." -מין גרמות
נוקשה לפעמים שמאחוריה שוכן רוך של שירה ויופי שבנפש."...

אלו בוודאי הסיבות שגרמו לו לעלות לארץ-ישראל ,לבד ,ללא משפחתו ,לעסוק בעבודת החקלאות ולגאול
את אדמות המושבות בהדרכת המדריכים הצרפתיים שעבדו במושבות הנדיב הברון רוטשילד ובהשגחתם.
כאדם שעסק בעבודת חקלאיות למיניהן ובמדידת קרקעות במשך חמש שנים מיום הגעתו לארץ ,הוא למד
להכיר את הנוף הארץ-ישראלי ולאהוב אותו ,להבחין בצומח ולקבץ לו ידיעות יסוד בגיאולוגיה
ובגיאוגרפיה .כשהגיע ד"ר אפשטיין לבית-הספר בראש-פינה ,יחד עם המורים לוין-אפשטיין וילקומיץ ,הוא
הבין כי אין להסתפק בלימודים בתוך כתלי בית-הספר בלבד ,ולכן הוא פיתח פעילות שמחוץ לתכנית
הלימודים להעמקת הקשר עם ארץ-ישראל ואדמתה .במסגרת זו הוחלט כי בראשי חודשים ייצאו
התלמידים לטייל אל המושבות הקרובות לשם הכרת הסביבה ,ובימי חול-המועד של חג סוכות ופסח
יסיירו במקומות קדושים בירושלים .ד"ר אפשטיין דגל בפעילות יוצרת וכך טיפח את עבודת הגינה,
שחיזקה בחניכים את החינוך לחקלאות ולטבע ואת הזיקה לאדמת הארץ .הוא הרבה לטייל בטבע עם
תלמידיו כדי לבסס את הכרת ההיסטוריה של עם ישראל למן תקופת התנ"ך וכדי לאמץ את קשר הנערים,
שחלקם היו עולים חדשים ,לארצם .כך הפך המוסד מבית-ספר רגיל לבית-ספר קהילתי פעלתני (ולק,
.)9119
אין ספק שהניסיון שרכש מעבודתו כחקלאי וכאגרונום הביאה לו תועלת מרובה בעבודתו בהוראה .הוא
טען כי ..." -בלמדנו את ראשית כתיבת הארץ נוציא את תלמידינו החוצה ,נראה אותם את רוחות השמיים  ,נעלה
אותם על ראש תל ויראו את היער ,את הסלעים ,את המורד ,נורידם אל הבקעה ,נעבירם את הנחל ,ויראו את
השפלה ,את המישור ,את הרמה וירגישו את הרוח ,ויתבוננו אל העננים ,העבים והקלים ,ויגעו בצמחים ,וירטיבו את
אצבעותיהם ברסיסי הטל ,ויפקחו את עיניהם ויביטו אל התבל ומלואה ,ובלמדנו את ראשית תולדות הטבע נציג

בפניהם בעלי חיים שונים( "...אפשטיין ,תש"ז.)3 ,3
תלמידו בסלוניקי ,אלקלעי (תש"ג) מתאר כיצד נהג לקחת ד"ר אפשטיין את תלמידיו לטיולים מחוץ לעיר,
מעשה שלא היה שכיח אז כלל וכלל  ..." -אפשטיין לבוש בגדי תיירים ,מפזז ומשמיע שירים מן הארץ כשעל שכמו
היה נושא את תרמילו ותרמיליהם של כמה מהנערים הכושלים ובכך הפך לדוגמא בהנהגתו ,מחנך בחסד וסמל

המורה ביחסו אל חניכיו ובמעשיו( "...שם.)31,
המורה יהודית הררי ,שעבדה כאמור עם ד"ר אפשטיין במשך שבע שנים בבית-המדרש ,סיפרה כי ד"ר
אפשטיין בא אל ההוראה מתוך חיי העבודה והעמל ,ומתוך השדה והניר ,ולכן בנה את תכנית הלימודים
בבית-ספרו הכפרי בראש-פינה על יסודות העבודה והחקלאות ,ולקראתם חינך בסמינר .היא מספרת כיצד
נטע בלב תלמידיו את האהבה אל האדמה ואל העמל וכיצד חיבר שירים שהביעו את השקפת עולמו בחינוך
הדור לדעתה הוא נשאר נאמן לשיטת העבודה והעמל ולאהבת הטבע כל ימי חייו .גם כשגר בשוויץ עם
משפחתו ,הוא בחר לגור בטבע ..." -במורד גבעה נטועה חורשת אורנים ,בין גני כפר ושדרות פורחות( "...הררי,
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תש"ד ,)8 ,כלומר במקום מרוחק מאד מהעיר הגדולה ,ולא בקרבת האוניברסיטה בה למד .עוד היא ציינה
כי ..." -המגע התדיר עם האיכרים עובדי אדמתם ,הקוצרים ברינה את אלומותיהם ומביאים תבואותיהם לטחנה,
עוררו בלב הנער יצחק רגשי קנאה בהם ,החיים מפרי עמלם בחיק הטבע( "...הררי ,תשי"ט.)81,
אושפיז מציין אף הוא כיצד לא רק דרש ד"ר אפשטיין אלא גם קיים את תורתו הלכה למעשה והוציא את
תלמידי ביה"ס לשדה על מנת לקרב אותם לעולם הצומח והחי .מהגליל יצאה נטייתו העזה לקדש את
הוראת הטבע ועבודת הגוף בביה"ס והתורה של ..." -לזכור את הצמח והחי ולקדשם ולצאת אל הטבע במקום
להכניסו לכיתה בדוגמת שיעורי בוטניקה ולימודיה בדחילו ורחימו( "...אושפיז ,תש"ג.)8 ,
במכתב ששלח ד"ר אפשטיין ,מנהל הסמינר ,לד"ר לוריא מנהל מחלקת החינוך בירושלים ,הוא הציע ..." -
לשלוח את תלמידות הכיתה העליונה למקווה-ישראל בחופשת הקיץ בכדי שתוכלנה לעבוד במשק החי ובגידול

ירקות ,עוף ודבורים בהדרכתה של הגב' חנה מייזל שהיא מורה מצוינת ורבת-השפעה( "...ארכיון אצ"ם ,תיק מס'
.)S2/432

החוקרים עירם וקרים (תש"ן) ציינו כי בכנס אסיפת היסוד של הסתדרות המורים בזיכרון יעקב בשנת
תרס"ג ,אמר ד"ר אפשטיין כי ... " -יש לגדל אנשים חזקים למען יהיה לנו דור בריא בגופו וברוחו ,ויש להשתדל
לחזק את שרירי התלמידים ע"י הלימוד באוויר החופשי ,ע"י התעמלות ,טיולים ועבודות אדמה( "...ספר היובל של
הסתדרות המורים תרס"ג-תרפ"ח .)318 ,נראה כי הבריאות הגופנית נתפסה כחלק בלתי-נפרד מן היכולת
לעסוק בחקלאות ובמלאכת כפיים וטיפוח שני יסודות אלה ,לפי תפיסת המחנכים ,עשויים לסייע בהגשמת
תביעתה של התנועה הציונית לחיים של עמל ויצרנות.

 .IIברמה הלימודית-מקצועית


הכנסת דרכי הוראה חדשות ושימוש ביצירתיות ובממשיות

יחיאלי (תרצ"א) ציין שד"ר אפשטיין לא הסתפק ברעיונות החינוך והאידיאלים המופשטים בהם האמינו
אנשי היישוב ,אלא חיפש דרך אל הממשיות ועשה ניסיונות לסלילת הדרך לתכנית בית-הספר הראשונה של
מושבות הגליל בשעה שבמושבות יהודה עסקו בענייני הרוח ובמקצועות הרוחניים .ביהודה המורה היה
אריסטוקרט ושאף לאריסטוקראטיות ולגיהוץ ולצחצוח ,ושם צמח מעין מטה של מורים 'בורגנים-
רוחניים' בעוד שד"ר אפשטיין וחבורתו בצפון הארץ ,שהיו מרוחקים ומבודדים מהמורים ביהודה ,היוו קן
של מורים ששאפו לחינוך הפשוט ,לשיבה לטבע ולהפיכת המורה למורה-דרך בחינוך העברי החדש .לרבים
הם נחשבו למוזרים ושיטות חינוכם נראו ככאלה שלא ניתן היה להסתגל אליהם בתחילה אך באורך רוחם
ובמיוחד תחת רצונו העז של מנהיגם ,ד"ר אפשטיין ,הם נהפכו לאבות השפה העברית ולגאוות המורה
העברי בארץ-ישראל.
ספיבק (תש"ד) ציין בהערכה כיצד ללא כל הכשרה פדגוגית ,באין תכנית לימודים וספרי לימוד ובהעדר
שפת הוראה תקינה ומקובלת ,קיבל עליו ד"ר אפשטיין ללמד ולנהל את בית-הספר לבנות בצפת .תחילת
דרכו הייתה מאופיינת בגישושים ותהייה מרובה ,לבטים של מורה-מתחיל שצריך ללמד את כל המקצועות
בעברית ולהמציא מונחים מדויקים וניבים מתאימים לכל שיעור ולכל מבחן .הימים היו ימי 'חובבי שפת
עבר'' ,שפה ברורה' ו' -דוברי עברית' שכל פעולתם מכוונת להרבות דיבור ביניהם -דיבור לשם דיבור .ד"ר
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אפשטיין ,שחי בצפת הרחוקה והמבודדת מ'-מרכז התרבות' בירושלים וביפו ,וללא כל אמצעי תחבורה או
תקשורת ראויים לזמן ההוא ,היה חייב ליצור את כל המונחים והניבים שנדרשו לו לשיעוריו ולשיחותיו עם
משפחתו וחבריו כי הרי "אביו לא לימדו ,רב לא היה לו אלא מעצמו למד" .עוד הוסיף ספיבק (תש"ז ,ב) כי-
" ...את כל סגולות ההוראה ,שלא עברו לו בירושה ולא קיבלן מבית הוריו או ממוריו וחבריו ,חצב אפשטיין מליבו,
תוך מאמצים רבים ,אחרי כישלונות והתלבטויות לאין גבול ואחרי תהיות וניסיונות לאין מספר .השאיפה
להשתלמות לא הרפתה ממנו כל שנותיו וכך החלו להתגבש ולהתבלט תכונותיו המיוחדות"...

סוגיה נוספת שהעסיקה את ד"ר אפשטיין בשיעורים ,הייתה תחושת הפחד שלו פן יהיה השיעור משעמם,
ולכן סיפר כי מצא לכך פתרון מעשי ויצירתי ששימש כמטרה כפולה -לצרכי תגבור והעשרה שפתית ולצרכי
עוררות הכיתה ..." .בהרגישי סימני לאות בשיעורים ,הצלתי את המצב בהכתבה קלה .זו הייתה מכניסה זרם חיים

לתוך רפיון ועייפות וברגע אחד הבריקו העיניים ,הוארו הפנים ,הכול מאזין( "...אפשטיין ,תש"ז .)1 ,9דוגמא קטנה
זו ממחישה מדוע נחשב ד"ר אפשטיין למורה-חלוץ בדורו .נהלי עבודתו כללו דרכים יצירתיות שאותם
הביא מתוך האינטואיציות האישיות שלו ,ומתוך כך שלא הפסיק ללמוד ולקרוא כל ימי חייו .את כל אלה
הביא עמו ד"ר אפשטיין לסמינר בנווה-צדק.
 הפצת השפה העברית והפיכתה לשפת ההוראה ופיתוח השיטה 'עברית בעברית'
ד"ר אפשטיין ,כשאר המורים העבריים הנחשונים ,נאלץ להתמודד עם קשיים מקצועיים מסוגים שונים
בכדי להחיות את השפה העברית בקרב בני הארץ .העבודה הייתה מרובה וקשה עד מאד אך באורך רוח,
בעמל רב ומסירות נפש גמורה ,אמונה חזקה ותשוקה גדולה בלב ,הצליח ד"ר אפשטיין לבנות את אבני
היסוד של השפה העברית מגני-הילדים ועד בתי-הספר במושבות ובערים .הוא הקדיש לכך את כל זמנו
ומרצו ורתם לעבודה את מרבית המורים עימם עבד (גור ,תש"ן).
יחיאלי (תרצ"א) ציין כי הימים ההם ,כשהגיע ד"ר אפשטיין ארצה ,היו ימי חיפוש דרכים למורה העברי
בגולה .יותר ויותר גמלה אז ההכרה בציבור הציוני כי אין ערובה בטוחה לתחיית האומה ולליכוד חלקיה
מלבד דרך הלשון העברית וספרותה .הייתה אז אמונה חזקה בכוחה של המילה העברית .הכול האמינו כי
אדם מישראל המצוי אצל ספר עברי מובטח לו שהוא 'בן העולם הבא' .כל העיניים היו נשואות לילד העברי
שימלא את פגימות הדור החולף בהשפעת בית-הספר העברי .המורה שנקרא למלא את תפקיד נוטע הלשון
הלאומית בקרב בני הנוער וזורע את זרע התקווה והאמונה ,חש את עול האחריות הכבדה רובצת על כתפיו
והחל מחפש דרכים לשפר את מלאכתו למען תוכל להבטיח ניצחון ללימודים העבריים בתחרות הקשה עם
לשון המדינה הלאומית בכדי להפקיע מתוכה את שאר הלשונות הזרות ששלטו בתוכה.
הפעילות לתחיית השפה העברית ,שד"ר אפשטיין היה שותף לה ,התעוררה יחד עם התעוררות תנועת 'חיבת
ציון' שדגלה בתחיית עם ישראל בארץ אבותיו ,ולכן פעלה רבות למען הפצת השפה ע"י פתיחת בתי-ספר
עבריים לבנים ולבנות .לבתי-ספר אלה היה חלק גדול בתחיית השפה בכלל ובתחיית שפת הדיבור בפרט
וד"ר אפשטיין אכן נרתם לעבודה בבית-הספר לבנות ביפו ,שם הכיר את ד"ר ניסן טורוב ,שלקח אותו
מאוחר יותר לעבוד עמו בבית-המדרש למורות .עבור ד"ר אפשטיין ,הנחלת השפה העברית הייתה המטרה
הראשונה והעיקרית בעבודתו החינוכית .לצורך כך הוא שקד על פיתוחה של השיטה 'עברית בעברית' וחולל
מהפכה בשיטת הלימוד של בית-הספר העבריים בארץ ובגולה .שיטתו הטבעית ללמידת שפה גרסה
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מראשיתה כי לא תיתכן ידיעת שפה ללא מצע של פעולות ומגעים בטבע ובעצמיו ,כלומר שימוש נרחב בחוש
התנועה ,המוצאים לאחר מכן את הביטוי המילולי התואם (גוזני וגור ,תש"ל) .לדעת ד"ר אפשטיין,
'המרפא' יופיע בדמות החינוך העברי והוא חש עצמו חייב להתוות את תכנית ה'-מרפא' ..." :הפצת הדיבור
העברי בקרב המוננו ע"י השיטה הטבעית ויצירת סביבה דוברת עברית כדי להביע בה את צרכי השעה וענייני
השיחה ,הסביבה הזאת תתאפשר ע"י יסוד בתי-עם ,תזמורות ,מקהלות ,חברות התעמלות ,גני ילדים ותיאטרון דובר

עברית( "...אפשטיין ,תש"ז.)112-113 ,1
לכל מקום שהגיע ד"ר אפשטיין ,הוא הקדיש את מרב זמנו להוראת העברית כשפה חיה ,וחיפש דרכים
טובות יותר לשיפור ההוראה והישגי הלימוד של תלמידיו .הוא עשה כל זאת על סמך ניסיון הוראה שלו
והאינטואיציה החינוכית ,שכן לא הייתה אז משנה סדורה בהוראת העברית וכשהחל לגבש לו את השיטה
שהתפרסמה ברבים ,הוא היה מראשוני המהפכה בהוראת העברית כלשון חיה בארץ ישראל ובתפוצות.
חידושו העיקרי היה בביסוס הוראת העברית על הפעלת כל החושים ובעיקר קישור הלימוד לתנועה
ולפעילות גופנית כאמצעי מתודי יעיל לקליטת הנלמד ולזכירתו .פיתוח שיטתו נעשה בכוחות עצמו וללא כל
הכשרה פדגוגית או ידע מקצועי שרכש ,ומכאן מקוריותו בהשוואה לעמיתיו מפתחי שיטות 'עברית
בעברית' .הרקע שעליו צמחה שיטת 'עברית בעברית' נדון בהרחבה במקורות רבים .עקרונות השיטה
התבססו על מספר עקרונות מתודיים :לימוד טבעי הקרוב לאופן שבו נלמדת שפת אם ,שיתוף כל החושים,
לימוד על דרך האינדוקציה – מהפרט לכלל ,ההוראה מדורגת בהיבטים מגוונים :קל מול כבד ,קרוב מול
רחוק ,מוכר מול בלתי מוכר ,התבססות על תחומי העניין של הילד ,על קשר קרוב עם הסביבה הטבעית,
שילוב שירה ומשחק ,השפה שימשה ככלי לאומי לצורך חידוש ההתיישבות בארץ (הרמתי ,תשמ"ה).
השיטה 'עברית בעברית' ,שלפיה יש ללמד עברית כשפה הלאומית בעברית בלבד ,בלא תרגום לשפות
אחרות ,היא עיבוד ציוני של 'הגישה הטבעית' להוראת שפות שפותחה באירופה ואחר כך בארה"ב מאמצע
המאה התשע-עשרה .הגישה נוסתה תחילה באמצעות שיטות שונות לפני שנוסדה התנועה הציונית ,ע"י
המורים יוסף הלוי ,ברוך מיטרני ונסים בכר שלימדו ברשת בתי-הספר 'אליאנס' ,ובהמשך היא הובאה
לירושלים ע"י ניסים בכר ,שם הוא יישם את שיטות ההוראה שלו בסיוע המורים אליעזר בן-יהודה ודוד
ילין .34בהמשך עבדו המורים גרזובסקי (גור) יהודה ,35דוד ילין ואפשטיין בבתי-הספר ביהודה ,בירושלים
ובגליל ונחשבו לשלושת האבות של הגישה .בחיבוריהם סיכמו כל אחד את עיקרי השיטה בעזרת השוואת
היתרונות של הגישה הטבעית שהשיטה '-עברית בעברית' מבוססת עליה -לגישת התרגום הכללית (דרור,
.)1111
חוקר תולדות הלשון הרמתי ( )1111הוסיף וציין כי ד"ר אפשטיין ביקש בשיטתו החדשנית לעצב מתודיקה
להוראת השפה העברית ללא תיווך של תרגום ,תוך 'גישה טבעית' .שיטתו גובשה תוך כדי תהליך הוראה
בכיתה על הבנתו את תלמידיו ואת קשייהם ,נושאי העניין שלהם וצרכיהם .ד"ר אפשטיין הציע עקרונות
34

ילין דוד ( -)9119-9121יליד העיר ירושלים .חוקר ,בלשן ומראשוני היישוב .היה מורה ומנהל בבתי-ספר ובבית-המדרש
למורים של 'עזרה' בירושלים ,בהמשך פרופ' באוניברסיטה העברית .ב 9113-שימש נשיא ועדת הייסוד של הסתדרות המורים
בזיכרון-יעקב.
 33גרזובסקי (גור) יהודה ( -)9181-9121יליד בלארוס .בלשן ,מחנך ,מילונאי וסופר ,מראשוני הכותבים בעברית בארץ ישראל.
חתן פרס ביאליק לחוכמת ישראל לשנת תש"ו על מילון עברי.
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שהיו ידועים בדידקטיקה הכללית ואף מקובלים בחינוך המתקדם בחוץ לארץ אך הוא לא למדם מאחרים.
הוא פיתח את השיטה להוראה מחנכת ולפיתוח פורמאלי של הלומדים לצד הקניית הידע עצמו .ד"ר
אפשטיין זכה לתשבחות רבות על ספרו 'עברית בעברית' ,בו היו כלולים  911שיעורים מדורגים ללימוד
השפה .הוא מתואר כגדול המחנכים היהודים בדורו ,וכמומחה הגדול ביותר להוראת השפה .לדעתו של
הרמתי ,ד" ר אפשטיין נמשך להוראה משום שראה בהחייאת הדיבור העברי ובהנחלתו לרבים ייעוד לאומי
ולכך ביקש להקדיש את חייו .למימוש היעוד פעל בקנאות ובמסירות מתוך הקרבת קורבנות אישיים
וחומריים כאחד ,אך בלא תרעומת ומשקעי מרירות.
ריבלין (תרצ"א) ציין את ד"ר אפשטיין וחבריו המורים החלוצים כאנשי מופת תקיפים בדעתם ונלחמים
עליה ,גם אם עלול היה הדבר להרחיקם מן העולם ולהפכם לבודדים .לדעתו ,הם היו תמימים כתינוקות
שלא טעמו טעם חטא ,והעמיקו להביט במקום שלשם תפיסת רבני הדור והחכמים בעת ההיא לא הגיעה.
כל ימיהם היו לבטים ,פקפוקים וכישלונות ,ועם כל הרע שבדבר הם לא פסקו לחתור אל חוף המבטחים,
אלא המשיכו בפעילותם וחיזקו האחד את השני ,דבקים באישיותם ובמעשיהם עד אשר לא ניתן היה
להבדיל ביניהם .נראה כי את כוחו שאב ד" ר אפשטיין מחבריו שהאמינו בו ואפשרו לו להוביל את הדרך
באמונה שלמה .דינור (תשכ"ג) ציין כי עבור ד"ר אפשטיין ,הסוגיה של תחיית האומה שתגיע ע"י חינוכו
מחדש של האדם וזו תגיע ע"י חינוכו העברי ,לא הייתה רק שיטה או דרך פדגוגית ,אלא חזון הכולל בתוכו
את חווית התגלית וחזון הייעוד .חינוכו העברי של האדם קשור בתחיית הלשון ,ותחיית הלשון תביא
לתחיית האומה והמעגל יהפוך לסגור .כפי שציין ד"ר אפשטיין  ..." -אם רוצים להקים דור מיטיב לדבר עברית,
עלינו להמציא למורים שיטה מסוימת כדי לרכוש ולשפר את השיחה העברית .גם במוסדות החינוך תלויה במידה
מרובה תחיית הלשון בשכלול הדיבור העברי אצל המורים ,כלומר אצל אנשים הצריכים להתאמן בשיחה עברית

אחרי למדם את השפה כמתה( "...תש"ך.)13,
קרניאלי (תש"ך) תיאר את ד"ר אפשטיין כפדגוג האומה שראה את החסרונות שנולדו לעם בגלות והשתרשו
בקרבו באותה מידה שהיו למומים לאומיים והם כוללים את רפיון הגוף ,הריחוק מעולם המעשה ומן הטבע
והחוסר בשפת מולדת – עברית .קרניאלי הוסיף כי מעמדם של העברית ובית-הספר בא"י בזמנים ההם לא
היה בו הרבה כדי לעודד את המורה הצעיר ,והרבה נתלבט אז ד"ר אפשטיין בעמדו לפני תלמידותיו ,חסר
הכשרה וניסיון ובלי כל הכשרה .בנוסף ,הוא טען כי חקר הלשון לא היה בשבילו מטרה לעצמה וכללי
הדקדוק לא היו בשבילו כללים 'יבשים' אלא אמצעים להגשמת המטרה -החייאת הלשון העברית ש-
'קפאה' במשך הדורות בדפי הספרים והייתה ללשון העין בלבד .כל מאמציו הוקדשו לעשותה ללשון חיה,
לשון האוזן והפה ,לשון נקייה.
הציטוט הבא יאשש את האהבה הרבה והדגש שנתן ד"ר אפשטיין ,בתפקידו כמנהל בית-המדרש ,לשפה,
להבעה בכתב ולכתיב.
"...המנהל אפשטיין :מעיר כי אצל התלמידות לקוי מאד כשרון ההבעה .ואחרי שהגננות לומדות רק שלוש שנים ראוי
היה לגרוע מעט מספרות ולהקדיש יותר זמן לכתיב והבעה .מציע לעיין באיזו מקצועות אפשר לחבר את הגננות
והמורות שבכיתה ב'( "...ארכיון אח"י ,תיק מס'  ,1.3/1הישיבה השנייה ,י"ב באב ,תרפ"א).

111

לדעתו של ד"ר אפשטיין ..." -השיטה הטבעית צורחת -הנחילו את השפה עצמה ,לא את תורת השפה .דברו בה
אתם בעת לימודיכם כאשר תדבר אליהם אמם כל היום .אל נא ישמעו תלמידיכם מפיכם דבר ולא חצי דבר בלשונם

(היידיש או הגרמנית)( "...אפשטיין ,תש"ז.)3 ,1
 שלילת השימוש בלשונות זרות
ד"ר אפשטיין עסק רבות גם בשאלת הצורך בריבוי הלשונות הזרות .קלאר (תש"ג) ציין כי ד"ר אפשטיין
שלל שלילה גמורה את הדעה כי מרבה לשונות מרבה דעת .זיידמן (תשכ"ג) ציין כי דווקא העובדה שד"ר
אפשטיין גר בסביבה נידחת ,מרוחק ממקור של עיתון פדגוגי היא זו שהצילה אותו מלהיגרר כעיוור אחרי
שיטת ברליץ ,שהייתה מקובלת בימים ההם בנוגע ללימודי שפות זרות .לדעתו ,ריבוי לשונות הינו גורם
מעכב ולא גורם מקדם .על האדם לעשות לשון אחת כלשון אקספרסיבית (לשון לכתיבה ולדיבור) ושאר
הלשונות צריכות לתפקד על תקן לשונות אימפרסיביות (לשון לקריאה ולשמיעה בלבד) .במאמר שכתב הוא
טען כי-
" ...ערבוב השפות עורר בי כעין רגש של כיעור ותיעבתיו כלאיים" ,ריבוי השפות מצד עצמן הוא צרה לאדם ,כי הן
שוללות ממנו זמן מרובה ללא תועלת ומונעות אותו מלדעת אף אחת מהן על בוריה .הוא יוצר התחרות בנפש האדם
ובשעת ראיית עצם או בצורך לתגובה -המלים בנות השפות השונות (המציינות עצם אחד בלבד) מפרכסות לצאת...
אין מקום אף לא בבית-ההורים ללימודי שפה זרה ,מלבד אולי מטעמים מדיניים או מדעיים אבל גם כאן יש לצמצם
את תחום השפעתה ולהורותו כלשון סבילה בלבד ,אם לשם קריאה ,או לשם דיבור בשעת הצורך ,אבל בשום פנים
ואופן אין להעלותה בבית-הספר העברי לרמה להבעת המחשבה והרגש בכתב( "...אפשטיין ,תש"ז.) 911 ,1

ואכן ד"ר אפשטיין יישם הלכה למעשה עקרון אידיאולוגי-חינוכי זה שלו ,ומנע מתלמידיו לשוחח בשום
שפה מלבד העברית כל עוד שהו בבית-הספר ובסמינר תחת השגחתו .בביתו הקפיד אף שבעתיים ולא
איפשר לילדיו לשוחח עם סבתם-אמו ביידיש למרות שלא ידעה מילה בעברית ,כפי שסיפר בזיכרונותיו בנו,
נחום (ניב ,תשמ"ג).

 .1הקשיים האישיים-מקצועיים ודרכי ההתמודדות עימם
הקשיים העיקריים עימם התמודד ד"ר אפשטיין בבית-המדרש למורות התמקדו בעיקר סביב שני הנושאים
הבאים :חוסר יכולתו להתמודד עם תפקיד הניהול באופן כללי ותפקיד מנהל המוסד במיוחד בשל אופיו
ואישיותו ,וקשיו המקצועיים בהוראת השפה העברית.
 חוסר היכולת להתמודד עם תפקידי הניהול
ד"ר אפשטיין היה עסוק מאד בתפקידו כמנהל בית-המדרש ,ולמרות שהגדיר את תפקידו רק כמ"מ מנהל
המוסד ,הרי שהוא שימש כמנהל המוסד לכל דבר .עם זאת ,לדעתי ,ד"ר אפשטיין ראה את עצמו יותר
כמורה בכיר ,שדאג לענייני ההוראה והחינוך יותר מאשר לצדדים האחרים בעבודתו הניהולית .מספר
אנשים שהכירו את ד"ר אפשטיין היכרות קרובה ,מתארים אותו כאדם שהיה ידוע כקופץ מתפקיד לתפקיד
בשל חוסר סיפוקו מעבודתו ,או בשל חוסר יכולתו להתמודד עם הקשיים שהתלוו לתפקיד .במקרים הללו,
ד"ר אפשטיין לא חשב פעמיים על גודל האחריות המוטלת עליו ,כפי שמצופה מאדם בעל חזון ומנהיג .כדרך
התמודדות אישית ,או אולי בשל חוסר רצונו להתמודד עם התחושות והקשיים המקצועיים ,הוא בחר
לפרוש למקום אחר או החליט לקחת על עצמו תפקיד חדש במקום אחר .להלן התייחסות של שבעה
מקורות לחוסר יכולתו של ד"ר אפשטיין להתמודד עם קשיים מקצועיים לאורך כל חייו ובמיוחד בעת
ניהולו את המוסד.
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עמנואלי (תשכ"ג) ציין כי ד"ר אפשטיין ,שהיה איש מחקר והגות ופחות איש מעשה ,התקשה מאד להשתלט
על הקשיים הטכניים ,הארגוניים ובמיוחד התקציביים של המוסד .כמו כן ,קסמו לו במיוחד צרכי הלשון
ושלבי התפתחותה ולכן בסופו של דבר ,הוא החליט לעזוב את תפקידו כמנהל ולעבור לירושלים לעבוד
במחלקה המדינית-ערבית של הסוכנות.
ספיבק (תש"ד) ציין כי עוד כשעבד כמדריך חקלאות ,מקצוע שאליו שאף והגיע מרוסיה עד זיכרון-יעקב כדי
למלא אחר משאלות ליבו ,לאחר תקופה קצרה יחסית של חמש שנים ,חש ד"ר אפשטיין חוסר סיפוק
מעבודת האדמה ,לה התמסר בכל נפשו ומאודו .המנוחה והשלווה רחקו ממנו והוא לא מצא יותר את
סיפוקו בשיבתו במושבה ונקט בדרך חדשה .אולי הוסיפה לכך העובדה כי מבין חמשת חבריו שעלו עמו
לארץ אחד חלה ומת ,השני עזב את הארץ בחזרה לרוסיה כי לא התאקלם ,ושאר שלושת החברים,שעימם
הגיע מרוסיה ,הפכו למומחים בתחום החקלאות ונדדו בארץ כמדריכים ראשיים .ד"ר אפשטיין שלא מצא
את מקומו בתחום החקלאות ,החליט לחזור לנטיית הנעורים שהייתה בו -למלאכת ההוראה.
ריבלין (תרצ"א) ציין את העובדה כי ד"ר אפשטיין לא מצא נחת בכל תפקידיו הניהוליים ופרש מהם לאחר
תקופות קצרות יחסית לצורך עבודה מחקרית -קריאה וכתיבת חומרים ,בנוסף להוראה פרטית והוראה
כמורה מן המניין למקצועות ההיגיון והפסיכולוגיה בבית-המדרש העברי בירושלים.
אושפיז (תש"ג) תיאר את ד"ר אפשטיין כ ..." -אדם שזכה להוקרה כללית מראשוני צעדיו בשדה החינוך אך עם

זאת היה פרשה סתומה ,כאחד הנפילים שאין לו אח ודוגמא בין מחנכי הדור וראשיו( "...שם .)1,הוא ציין את
העובדה כי ד"ר אפשטיין לא הצליח להתמיד בתפקידיו הניהוליים ,ושלא תמיד חבריו ידעו מה הם נימוקיו
לעזיבה או שסיבותיו לא נחשבו בעיניהם למוצדקות במיוחד ,כמו עזיבתו את משרת הניהול בבית-המדרש
למורות בתואנה שהוא אינו רואה עצמו ראוי לאצטלה זו .אושפיז הקדיש חלק מהמאמר לפליאתו בדבר
בחירתו של ד"ר אפשטיין להלך בשביל היחיד ולא להתערות במפעל החינוך שהוא ילד טיפוחיו ,דבר שעורר,
לדבריו ,כל השנים תימהון וצער ,כפי שהוא אמר ..." -השאלה התעוררה לפרקים גם בחוגי המורים והסופרים
הקרובים לביה"ס וגם בעיתונות היא נזכרה ,והכול שואלים ונבוכים -מה קורה כאן? על שום מה אין הד"ר עמנו

בעמלנו ,להדריכנו ולשמרנו מדחי? ואין מענה מניח את הדעת( "...שם .)1,הוא אף סיפר על פגישה שהייתה לו עם
ד"ר אפשטיין בבית-קפה בירושלים ,וכיצד ברגע האחרון נמלך בדעתו ולא שאלו לפשר הסיבה האמתית,
מחמת הפחד לפגוע בפרטיותו של האדם שמולו .מה שנותר מהפגישה ההיא הייתה תחושה של משאלה
אישית ומשאלה של ציבור המורים כולו שלא התממשה ,אלא אף העצימה את סוד קסמו וחידת מהותו של
ד"ר אפשטיין בעיני אושפיז.
חורגין (תש"ג) התייחס אף הוא " ...לתכונתו המודגשת של אפשטיין לברוח מכל עמדה שיש עמה משום התבלטות
וגינוני מרות ומסתלק מתפקידי הניהול והפיקוח לאחר תקופות זמן קצרות יחסית ,כי אולי הוא מוצא בהן יותר

משישית של הטלת מרות השנואה עליו כל כך( "...שם.)11,
הרמתי (תשמ"ב) ציין אף הוא את פליאתו לגביי סירובו של ד"ר אפשטיין לכהן במשרות בכירות במערכת
החינוך בא"י וגם את אלה שניהל ,מיהר לעזוב לאחר תקופות קצרות יחסית .הסוגיה היא חידה בעיניו
ותישאר כזו .הוא תהה האם ד"ר אפשטיין באמת סלד משררה או אולי התרחק מקנוניות הכרוכות
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במשרות רמות? ואולי פרש כי נוכח לדעת שדעותיו בחינוך רחוקות מאד מן המקובל בחינוך בארץ .עם זאת,
הוא ציין כי פרישתו של ד"ר אפשטיין מתפקידי הניהול נעשתה למורת רוחם של קברניטי החינוך בארץ וגם
של מורים רבים ,אך הם לא הצליחו לשנות את דעתו האיתנה .עוד ציין כי רבים תהו על התפנית החדה
שעשה כשהחליט לפנות למחקר בכדי ללמוד כיצד לשפר את העברית המתחייה לפי תכונותיה במקורות.
הרמתי עצמו חש כי מעשה זה היווה המשך טבעי לשלבי פעילותו הראשונים בהחייאת העברית המדוברת,
ולא הופתע ממהלך זה של ד"ר אפשטיין.
יהודית הררי (תש"ד) סיפרה כי בשנת  ,9191לאחר שד"ר אפשטיין הוכתר 'ד"ר לספרות ולפדגוגיה' ,הוא
התמנה למ"מ מנהל בית-המדרש למורות ע"ש לוינסקי .עם זאת ,תואר של 'מנהל' הוא מיאן לקבל על עצמו
כי טען שאינו רואה את עצמו ראוי לאצטלה זו .זו הסיבה מדוע הוא נהג לחתום על תעודות הגמר בתואר-
'ממלא מקום הד"ר ניסן טורוב' ,למרות שידע שד"ר טורוב לא ישוב יותר למשרתו כמנהל המוסד .בחתימה
משונה זו היא חשה כאילו ד"ר אפשטיין ,שתפקד כמנהל המוסד לכל דבר ,הסיר מעליו את האחריות
הישירה למוסד ,והיא אף הרגישה כי במעשה זה הוא ציער מאד את שאר המורים .עם זאת ,היא הסכימה
כי ד"ר אפשטיין לא היה ..." -האיש המתאים לגזירות ולחידושים שנבעו מהשינוי לרעה במצב הכספי של המוסד,
ולכן המשיך לשאת בעול באופן זמני( "...שם .)1 ,לדעתה ,תפקיד הניהול הצריך תכונות אישיות ,שד"ר
אפשטיין חש שהיו מעל ליכולותיו .עם זאת הוא עשה את המיטב והמרב ובאחריות מלאה עד לרגע החלטתו
לסיים את תפקידו כמנהל בית-המדרש .ד"ר אפשטיין ,שנבהל מהיחס הרע של ההסתדרות הציונית ומדברי
הביקורת של הסתדרות המורים ,שדרשה לסגור את הסמינרים עקב הקשיים הכלכליים ולפתוח במקומם
בתי"ס עממיים ,אכן חיפש דרך להסתלק מההנהלה ולמצוא לו יורש לתפקיד .הררי ציינה שד"ר אפשטיין
גילה למורים בסוד כי ..." -אינו מוצא סיפוק בהנהלה וכי החליט לעבור לירושלים ולהקדיש את שארית שנותיו
לעבודה מדעית ומדינית על מנת להשכין שלום בין שתי האומות השכנות שעתידות לבנות מולדת משותפת( "...שם,
 .)91יהודית הררי (תשי"ט) הקדישה לד"ר אפשטיין מאמר נוסף בו היא ציינה כי באותה התקופה נפתחו
בסמינר ארבע כיתות ,שתיים למורות ושתיים לגננות .גב' הררי ,שניהלה את גן-הילדים ואת ביה"ס
'הדוגמא' הקטן כחלק ממערך העבודה המעשית שנדרשו להן התלמידות ,סיפרה כי תכנית הלימודים דאז
נקבעה לארבע שנות לימוד למורות ושלוש לגננות .לא הייתה עדיין תכנית לימודים קבועה ומצב הלימודים
היה תלוי בחבר המורים ,שרובם עבדו במשרה חלקית בלבד .המוסד סבל קשות מזה וד"ר אפשטיין ,שהיה
איש המדע ולא איש ההגשמה ,התקשה מאד בעבודתו כמנהל .היו לו דרכים וכללים משלו :שעות ההוראה
שלו בכיתות היו מעטות והוקדשו ללימודי הפסיכולוגיה ,ובטיולים הוא לא תמיד השתתף בשל העומס
בתפקידו הניהולי .היא זכרה גם כי היה רק חדר אחד משותף למורים ולהנהלה ,וכי בשעות הפנאי הם נהנו
לשוחח עמו וליהנות מזיו תורתו ואור מידותיו הנעלות.
הסיבות להתנהגותו הלא-ברורה הזו מגוונות ורבות יחסית .הן קשורות כנראה לאופיו הצנוע ולרצונו
להיות איש עבודה ולא איש ניהול ,ואולי לרצונו לעסוק בכתיבה ובמחקר שמשכו אותו כל הזמן הרחק מכל
התפקידים שהוצעו לו במהלך חייו .לכאורה ,מה שהפך את ד"ר אפשטיין לאדם כה מוערך ומכובד ,ואפילו
שנוי במחלוקת בקרב אנשי חינוך רבים בדורו הוא השילוב של התכונות באישיותו המיוחדת ורבת-
הצדדים .מן הצד האחד ,עומדות לו לזכותו תכונותיו האישיות כדוגמת השאיפה והחתירה למען מטרה
ברורה ,הרצון הכביר ,הנחישות במטרה ,האמונה העזה בצדקת דרכו ובכוח הידע ,החקר והניסיון,
העקשנות והמרץ ,חוסר הרצון להיכנע ולהפסיד והתמיכה מצד קומץ המורים שעמד לצדו .מן הצד השני,
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עומדת לגנותו תחושת חוסר הנחת ,הכמעט תמידית שלו ,מתפקידי הניהול כמנהל בית-המדרש למורות
וכמנהל בית-הספר היהודי בסלוניקי ,כמישהו שאינו רודף אחר הרווח והשררה ,ושההחלטה לעזוב את
תנועת 'ברית שלום' ,למרות שהיה ממייסדיה והטיף לה שנים רבות ,נבעה מהסיבה שהוא לא יכול היה
לשאת יותר את התעמולה שלה .סביר להניח כי החלטות אלה נעשו על ידו בלב שלם ועם היכרותו את עצמו
כאדם שחייב לעמוד מאחורי החלטותיו בצורה שלמה ומוחלטת .עם זאת ,מעשים אלה לא תמיד עלו בקנה
אחד עם ההבנה והתמיכה של הסביבה בה הוא חי ,מה שלא מנע מד"ר אפשטיין להמשיך בדרכו בחיפוש
אחר השלמות ,הצדק והאידיאלים אליהם שאף (אבידן.)1111 ,
 קשיים בהוראה בשפה העברית והשימוש בדרכי המחשה
בספרו 'באין הכשרה' (אפשטיין ,תרפ"ט )9הוא תיאר בצורה מפורטת את קשייו בהוראה ,את כישלונותיו
והצלחותיו בחינוך ,ואת הדרך בה התנסה עד שהגיע לפסגת מחקריו ..." .מימי לא ביקרתי בי"ס עממי ולא
קראתי כלום על חינוך והוראה .תורת הנפש ,תורת ההוראה ,תורת החינוך ותולדותיו -טרם נולדו בשבילי ,אף לא
התייצבה לפניי השאלה כיצד מלמדים ראשית הקריאה והכתיבה והלשון ,ובכלל מה צריך להורות ובאיזו מידה

בהתאם לתנאי המקום .אפילו בחשבון -מבחר מדעי -ידעתי רק את השאלון המיוחד לבתי-הספר התיכוניים"...
(אפשטיין ,תרפ"ט .)3-1 ,9זה היה כל 'הרכוש' או 'הציוד' ההכשרתי הבסיסי עמו נכנס ד"ר אפשטיין לשדה
החינוך ,וזו הייתה נקודת הזינוק ההתחלתית ..." -הבנתי כי את השפה הזרה צריך ללמד מתוך הסתכלות
בסביבה הטבעית ,באופן שבמידה ידועה ישיג הלומד לא רק מילים ואמרים ,אלא גם רשמים חדשים ומושגים

מחודשים ומבוררים( "...שם .)1 ,את נקודת ההתחלה הקשה ואת הרמה הנמוכה של השפה העברית ,ד"ר
אפשטיין ניסה לשכוח ,אולי כמנגנון הדחקה של התמודדות עם הקשיים .בספרו הוא תיאר את דלות שפתן
של תלמידותיו ..." -מה הייתה אז העברית שלי ושל התלמידות -לא אזכור ,אבל ברור כי הייתה מסכנה מאד במילים
ובצירופיהן ,ועד דלות הפועל( "...שם .)8 ,לאחר כ 31-שנה הוא עומד ומתפעל בעצמו מהתהליך שעבר עליו ועל
כל מערכת החינוך ומסתכל לאחור בגאווה ..." -כשבע ושלושים שנה חלפו למן הימים ההם ,ובשוותי לנגד
הסמינר ההוא את קטן בתי-הספר הקיימים עתה בארץ ,או בערכי לאשר ידעתי אז במלאכתי את אשר יודע היום כל
מורה או מורה ביום עוזבם את בתי-המדרש למורים ולמורות -הנני עומד משתאה למרחק הכביר אשר עברנו .אם

נאבה ואם נמאן אין זאת אגדה( "...שם.)2 ,
בספרו 'באין הכשרה' (אפשטיין ,תרפ"ט )9תיאר ד"ר אפשטיין אחדים מקשייו הראשונים בהוראה .לדבריו,
לא היו לו כל ידיעות בדרכי הוראה בעת שהחל ללמד ,אולם הוא חש באינסטינקט טבעי של מורה.
האינסטינקט הזה אמר לו שאל לו להשתמש עוד בשיטות ההוראה הישנות והמילוליות עם התלמידות
שהפגינו דלות שפתית ומחשבתית וידע מצומצם של מושגים .במקרה נזדמן לידיו ספר צרפתי בשם
'ההוראה בעזרת העיניים' .ד"ר אפשטיין עיין בספר ואז התייצבה לפניו השיטה החדשה ,שכבר ריחפה
בצורה מעורפלת במוחו -שיטת ההסתכלות .ד"ר אפשטיין קרא לעקרון החשוב ביותר ביסוד השיטה
הדידקטית שלו -עקרון ההמחשה .על פיה ..." -הילד רואה בעיניו את הפעולה או את העצם ,נוגע בו ,טועם אותו
(אם זה בצל או סוכר לדוגמא) ,ובהראותך את העצמים ובהסברך את איכותם (קצר ,ארוך ,דק ,עבה) תביע זאת גם
בדברים וכך נתרגם ראשונה בפועל לעיני הלומד" .ועוד..." -כל שם ,כל תואר ,כל פועל ילמד הילד רק ע"י מראה עיניו,

משמע אוזנו ,ריח אפו ,טעם חיכו ומשוש אצבעותיו( "...אפשטיין ,תרפ"ט .)9שיטה זו יושמה על ידו גם בהוראה
בסמינר לוינסקי.
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המקורות הבאים מלמדים על דרכי עבודתו החינוכית-דידקטית של ד"ר אפשטיין כפי שראו אותה אחדים,
מהם כאלה שהכירוה מקרוב.
הרמתי (תשמ"ה) ציין שכבר בתחילת דרכו כמורה ,הגיע ד"ר אפשטיין למסקנה כי בהוראה חשוב להמחיש
דברים ולהסביר במיטב יכולתו עד שיבינו כולם .את שיעוריו הראשונים ביסס על מושגים שניתן היה
להמחישם כגון הבית ,גוף האדם ,מזון ,בעלי חיים וצמחים .את הכול לימד בעברית ובהיגוי מזרחי ולילדים
הקטנים היה קל לחקות אותו ולאמץ את ההגייה המזרחית שלו .כשהגיעו אורחים מחו"ל והתרשמו מאד
מהצלחותיו בהוראה ,הבין ד"ר אפשטיין שהמבוגרים התרשמו בעיקר מהמבטא שהם לא הצליחו לאמץ
לעצמם .שיעוריו ,שהתבססו על עקרונות שיטתו ,תוארו על ידי רבים כ' -מלאי תוכן וחדווה' .הוא קבע את
סדר נושאי הלימוד בכיתה מבחינת המקום (עיר או כפר) ,ומבחינת הזמן (עונות השנה) .הוא דרש לגוון את
התרגול הרב שמחייב לימוד לשון והסתייע לשם כך בשירים ומשחקים האהובים על הילדים .בנוסף ,הוא
הפעיל את חושיהם של תלמידיו -בייחוד ראייה ומישוש -במקום התרגול המופשט המבוסס על הבנה
וזיכרון ,הוא ייעל את ההסתכלות שלהם על ידי הצגת גירויים חזקים ומגוונים באמצעות הסתכלות בטבע
ובסביבה הקרובה .הוא קיצר את יחידות הלימוד הראשונות וחזר על כל יחידת לימוד ברווח זמן מסוים
באותו היום .הלימוד הטבעי התבצע ללא תכנון מוקדם של חומר הלימוד ,בחירתו ודירוגו ,אלא דרך
ההזדמנות בסביבתו הטבעית של הילד ועל יסוד טבעו -רצונו ,צרכיו ,חושיו ופעלתנותו הגופנית.
בן-ישראל (תש"ז) ציין אף הוא כי ד" ר אפשטיין האמין שבלא הבנה ברורה ומתוקנת אין ידיעה ,וכי אין
הנפש ניזונה אלא ממה שעיכלה יפה ולכן גם קרא 'אל חיפזון' עוד לפני עשרות בשנים ,שכן חשב שמוטב
ללמד מעט בהבנה איטית ונכונה ,מהרבה בשטחיות ואגב גיבוב של נוסחאות וכללים .רק בדרך של יצירת
מושגים בהירים ,בעקרון ההמחשה ובדרך החושים והתנועה ,ההבעה והיצירה תתקיים למידה אמיתית.
חורגין (תש"ד) ציין כי השיעורים של ד"ר אפשטיין התנהלו בצורת שיחה ,אך לא דובר על שום דבר אלא
לאחר שהתלמידות ראו את נושא השיחה בעיניהן ומיששו אותו בידיהן .הלשון הייתה דלה ,היו חסרים
מונחים יומיומיים ,וד" ר אפשטיין היה נותן שיעורים בחינם לאחר סיום יום הלימודים כדי להרחיב את
ידיעותיהן של המוכשרות שלא תסבולנה מקצב ההתקדמות האיטי בכיתה שהשיעורים בה התנהלו לפי
הרוב שפיגר.

 .9מערכת היחסים בין המנהל לסגל המורים
בשנת  ,9191עם כיבוש הארץ על ידי הבריטים ,סגרו שלטונותיהם את כל בתי-הספר הגרמניים ,לרבות אלו
של רשת 'עזרה' שהיו תחת חסותם ,ונסגר גם בית-הספר לגננות בירושלים 18 .הגננות שלמדו במוסד ,עברו
ליפו להמשך לימודיהן בבית-המדרש .כך נוספה למוסד גם מחלקת הגננות ,וד"ר אפשטיין זכה להיות
המנהל הראשון של שתי המחלקות בסמינר -המחלקה למורות והמחלקה לגננות .בתוקף תפקידו זה היה
עליו להיות אחראי למספר גדול יותר של מורים מאשר היה לד"ר טורוב.
המידע שיש על ד"ר אפשטיין כמנהל הסמינר ועל מערכות היחסים שלו עימם מגיע בעיקר מעדויותיהם של
המורים שכתבו את זיכרונותיהם ,ומהפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה מתקופתו .מצד אחד ,ד"ר אפשטיין
מוצג כאדם שהיווה מקור לסמל ולדוגמא בארץ ובעולם ,מנהל שהיה יותר מכל מחנך ומורה .אדם שדאג
להעביר את כל שידע ,שכלל את דרכי הוראתם ולימד את מוריו באהבה רבה ,ומהצד השני ,מוצגת דמותו
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כמנהל קפדן שהעביר ביקורת מקצועית קשה על מוריו בצורה ישירה ,ולעיתים אף פוגעת .עם זאת ,ניכר כי
מרביתם העריכו והוקירו את עשייתו החינוכית עד מאד .להלן התייחסויות האנשים שהכירוהו.


המחנך בהא הידיעה -מקור לדוגמא ולמופת וסמל לחיקוי
36

היילפרין (תרפ"ט) ,אמר שעל ד" ר אפשטיין היה למצוא בעצמו את דרכו החינוכית ואת דרכי ההוראה
הנאותים ביותר בכדי להקנות לתלמידיו ולמוריו את הידיעות האלמנטאריות הכלליות בלשון זרה להם
(עברית) אשר אותה לא דיברו מחוץ לכותלי בית-הספר .לדעתו ,ד"ר אפשטיין היה ..." -כוח מקורי בעולם
ההוראה ושיעוריו היו מלאי תוכן ,והוא גרם לרבים מהמורים להישאר לעולם בתוך עולם ההוראה ובתוך כתלי ביה"ס

כי היה לו כוח למשוך אחריו קטנים וגדולים יחד( "...שם.)918 ,
אושפיז (תש"ג) ציין כי הייחוד בתקופת ניהולו של ד"ר אפשטיין היו השיעורים לדוגמא שנתן לפני המורים,
ושהיה בהם משום מהפכה וציון דרך חדשה בעבודה .גם כאן המשיך להוציא את כיתת המורות לשדה
ולטבע ,כפי שעשה בכל המקומות בהם לימד ,ולמורים רבים היה כאן גילוי חדש ורמז לדרכם בהוראה
בעתיד .הדרכתו הייתה חברית ורבת-הבנה ,שיחתו לבבית ומאלפת.
חורגין (תש"ג) ציין כי למורים הראה ד"ר אפשטיין יחס של כבוד בשיחותיו הלבביות עימם ,בהתרחקותו
מכל גינוי ומציאת שגיאות ובדבריו המעודדים אל מורה שנכשל .הוא אף כינה אותו" -מנהל אציל המהווה
סמל ודוגמא( "...שם.)11 ,
סאיאס (תשכ"ז) שעבד עם ד"ר אפשטיין בסלוניקי ,תיאר את המנהל שהיה -
"...הכרוז הראשון שלהם לגילוי עצמאותם הלאומית בחינוך לפי רוח הזמן החדש .הוא היה המחנך היחידי בישראל,
באמנות ההוראה שלו ובאמונתו הגדולה בה .מעצם טבעו נולד הוא לחנך ולאלף ולכן הפך למחנך בהא הידיעה -מחנך

בחסד עליון( "...שם.)121 ,


מתן ביקורת מקצועית

לאור העדויות ,נראה כי ד"ר אפשטיין היה אדם טוב לב שבבסיסו רצה לעזור לכל ,והיווה מקור לדוגמא
וסמל לחיקוי .עם זאת ,נמצאו מספר עדויות למקרים בהם ד"ר אפשטיין ביקר בצורה קשה את התנהלותם
של המורים שעבדו עמו בשל היותו גם אדם קפדן ורציני.
באחת מישיבות המורים הרבות שקיים ,ציין ד"ר אפשטיין כי ..." -חסרים ציוני מורים ,וראוי שיהיו בידנו כל
הציונים לכל השלישים .כמו כן ,על המורים הנשארים בשנה הבאה בסמינר לעבוד בימי החופש תכנית מקיפה את כל

מקצועותיהם ,בלי זה אין לגשת כלל לעבודה בשנה הבאה( "...ארכיון אח"י ,תיק מס'  ,1.3/1הישיבה השלישית,
ל' בתמוז ,תרפ"ג) .מדוגמא זו ניתן לראות שכמנהל הוא הקפיד הקפדה יתרה על כך שהמורים יעבדו על-פי
תכנית הלימודים הסדורה ויכינו אותה לקראת השנה החדשה.
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היילפרין יחיאל ( -)9113-9111מחנך ומחלוצי גן הילדים העברי ,שימש מורה לתורת גן הילדים העברי ב' -בית-המדרש
למורות' ,ב 9133-פתח גן-ילדים בתל אביב בו עבד כמורה הד"ר יצחק אפשטיין.
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טובה חסקינה (תש"ד) 37סיפרה כי ד"ר אפשטיין היה..." -לא רק מחנך בחסד עליון או איש מדע אלא אישיות
אצילה אמיתית ,איש רוח ,מנהל ומדריך שמזרח ומערב התמזגו באישיותו בצורה טבעית ,עמוקה הדרושה כל כך

לדמות המלאה של מחנך( "...שם .)91 ,עם זאת הוא היה אדם שלא נרתע להעביר את הביקורת הדרושה ,אך
הוא ידע לעשות זאת..." -בצורה נימוסית ועדינה .סגנון כתיבתו ודיבורו הסבירו ומסרו את דעותיו ורגשותיו בצורה
כנה ובשפה חיה ועשירה( "...שם.)91 ,
המורה יהודית הררי (תש"ד) ציינה כי לימדה במוסד לפי השיטות החדשות בחינוך וניהלה את 'בית-
התינוקות' שנוסד אז בהדרכתו של ד"ר אפשטיין ליד בית-המדרש .היא תיארה כיצד הדריכה את הגננות
בעבודתן המעשית בשיטת "מונטסורי ודקרולי" על-פי הנחייתו הצמודה ,ובהמשך בשיטת 'הגן הטבעי',
שיטות שנחשבו לחדשניות בזמנו .בנוסף ,תיארה גב' הררי איך נהג ד"ר אפשטיין להאזין בסתר למורות
מאחורי הדלת בטענה שכך הוא עומד יותר על טיב השיעור והכנתו ,מכיוון שהמורים והתלמידים אינם
יודעים ממציאותו .המורה הררי נהגה להעיר לו כי היא חשה רגשות צער ועלבון בכל פעם שראתה אותו
עושה זאת ,שכן אין זה מראה על מעשה חברות ,וכי היא הייתה מעדיפה לו היה מעיר את הערותיו בצורה
אישית תוך מתן הדרכה .הוא מצדו ענה לה ,שאין ברצונו להשפיל את המורה או לפגוע בו במישרין ,ולכן
העדיף לעשות זאת בדרכו שלו .בהמשך ,לאחר שד"ר אפשטיין שכח לברך את הגננות המסיימות את
לימודיהן באחד מחגיגות הסיום של מחזור המורות והגננות ,כי דיבר כל הזמן הזה על עבודת המורה פינס
שאותו הועיד כממלא-מקומו לתפקיד המנהל ,שלחה לו גב' הררי מכתב התפטרות בו היא נימקה את
הסיבות שגרמו להחלטתה להתפטר .ד"ר אפשטיין השיב לה במכתב וביקש את סליחתה ..." -ההיגיון הבריא
אומר כי אם המנהל אינו יודע לנהל את העניינים צריך הוא להתפטר או צריך לפטרו .למה תענישי את המוסד ואת

בעליו האמתיים בחטאיי שלי? ( "...שם .)91 ,גב' הררי לא חזרה לעבודתה במוסד ולמרות הביקורת הנשמעת
בדבריה כלפי התנהגותו של ד"ר אפשטיין ,הרי שהיא מציינת לזכותו של ד"ר אפשטיין כי השניים שמרו על
קשרים לאורך השנים ,והיא אף הוזמנה לבקר אותו כשהתגורר בשוויץ וכששב ארצה בביתו בירושלים,
ותמיד כשנפגשו היו ביניהם יחסי ידידות לבביים .ד"ר אפשטיין לא שכח לשלוח למורה הררי אגרת ברכה
במלאת לה חמישים שנה והתעניין בשלומה ובשלום משפחתה ,ולא זכר לה לרעה את מכתב ההתפטרות
בתוספת הביקורת הנוקבת ששלחה לו בעבר.
 התייחסות לרווחתם האישית-מקצועית של המורים
בשנה הראשונה לכהונתו כמנהל המוסד ,לא אושרה פתיחת כיתה א' ,ד"ר אפשטיין והמורים החליטו
לקיים את הכיתה במשך שנה שלמה על חשבונם למרות הקושי הרב שהיה כרוך בכך (רפופורט ,תשנ"ב).
מעשה זה מוכיח את רמת המחויבות שחש ד"ר אפשטיין לעבודתו ,ועד כמה היווה דוגמא אישית במעשיו
האציליים למוריו עד שהסכימו לוותר על תשלום ההוראה בכיתה זו .לאות הערכה על עבודתם הקשה ד"ר
אפשטיין חש רמת מחויבות ואחריות גבוהה גם למוריו .בנוסף לעזרתו ברמה הלימודית-מקצועית ,ישנם
מספר מכתבים שכתב לד"ר לוריא ,ראש מחלקת החינוך של 'הועד הלאומי' (בין השנים  ,)9131-9191בו
הוא ציין כי הסכום שקיבל מהוועד לא הספיק לשלם את מלוא משכורתם של המורים החדשים ,ולכן הוא
ביקש ממנו לשלוח למוסד בדחיפות את הכספים המגיעים להם .באותו המכתב הוא אף ביקש לאשר לאחד

37

חסקינה טובה ( -)9111-9113מורה ומחנכת ,שימשה כגננת ב' -בית-המדרש למורות ע"ש א"ל לוינסקי' ,בהמשך הפכה למנהלת
גן הילדים העירוני הראשון בתל אביב ,מעורכות 'הד הגן' וחברת מרכז הסתדרות המורים.
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ממורי הלשון במוסד להשתתף בכנס של 'ועד הלשון' בירושלים בכדי להשתלם ,ואף ביקש להעביר לו
תשלום עבור הנסיעות (ארכיון אצ"ם ,תיק מס' .)A476/7
ד" ר אפשטיין חש רצון לקרב בין המורים הוותיקים למורים החדשים שהצטרפו למוסד לאחר פתיחתו
המחודשת ,ולכן בישיבת הנהלה כשבוע לפני חג החנוכה ,הוא הציע לארגן מסיבת חנוכה גם לצוות המורים
בסמינר ולא רק לתלמידות.
" ...המנהל :מציע לסדר חגיגה שגם המורים ישתתפו בה .הוחלט לשמר את תוכן החגיגה לשלושת המורים לעשות,
נח פינס ,ברש ובן יחזקאל בהשתתפות קריצ'בסקי ואורלוב( "...ארכיון אח"י ,תיק מס'  ,1.3/1הישיבה הרביעית,

ג' בכסלו ,תרפ"א).
במכתב נוסף שכתב לד"ר לוריא ,הוא הביע בכנות רבה את הקושי להתמודד עם המורים ,וכיצד נאלץ
לעשות ויתורים למענם .הוא גם התייחס לעובדה שלו ידע שאלו יהיו פני הדברים כנראה שלא היה מסכים
לקבל עליו את תפקיד הניהול .הוא הגדיר את המצב כ' -קשה' ,ואפשר לייחס זאת לעומס הגדול שהיה
עליו .היה עליו להתמודד עם פתיחת המוסד לאחר שנתיים של הפסקה והתחלה מחדש ,פתיחת מחלקת
הגננות וניהול שתי המחלקות -של המורות ושל הגננות ,קשיים תקציביים ודאגה למשכורתם של המורים,
איוש המוסד במורים נוספים יודעי עברית ,הפצרה במורים טובים להישאר במוסד ולא לעזוב לגימנסיה
'הרצליה' ,מחלות והיעדרויות של מורים רבים במהלך החורף ועוד.
" ...המורה הראשון שציינתי מסתדר בעבודתו וכדאי יהיה להשאירו גם להבא .השני הרבה חסרונות יש בו
והתלמידות מתייחסות אליו בשלילה .מלבד אלה להוראת הכימיה ולהוראת ההתעמלות הגב' לוין ,שהיא מורה גם
בבית ספרנו .שני אלה מצליחים בעבודתם .מלאכת-יד ,ציור ,זמרה ,עבודת גן בכ' א'-ה'.מהמורים הקודמים נשארו
עפ"י הפצרותיי  -מלבד המורה לצרפתית ,הד"ר לדברי הימים במח' ב' ,הד"ר צפרוני למשנה ,פיסל לספרות בשתי
המחלקות ,זה האחרון לא התרצה בשום אפן לתקן חיבורים ,והייתי מוכרח למסור עבודתו לד"ר ברונשאן .חלוקה זו
בלי ספק לא רצויה ,והיא מפריעה בעד המהלך הנורמאלי של הלימוד .אבל כבר אמרתי שהמצב היה קשה מאד
והייתי מוכרח לוותר הרבה ויתורים .ומובן מאליו שאילו ידעתי מראש כי אצטרך לעבוד בתנאים אלו  -לא הייתי
מקבל עלי את הדבר ,אבל עתה........גם מקווה אנוכי כי לשנה הבאה יתוקן הכול .באופן אחר אי אפשר לקבל אחריות
במוסד החשוב הזה אשר עליו להוציא מתוכו את המורות הראשונות( "...ארכיון אצ"ם ,תיק מס' .)S2/432

 .1מערכת היחסים בין המנהל לתלמידות
לא נמצאו נתונים רבים או מסמכים על התלמידות שלמדו במוסד באותה התקופה מלבד רשימות ציונים
והתקדמות לימודית ומידע על מוצאם העדתי .רוב המידע בפרק זה נלקח מעדויות המורים שעבדו במוסד,
וחשפו מעט על ההתמודדות עם התלמידות וקשייהן .מידע נוסף נמצא בפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה
בראשותו של ד"ר אפשטיין כמנהל.
 העמדת התלמיד במרכז
ד"ר אפשטיין מצטייר מצד אחד ,כאדם חזק ואפילו נוקשה יותר בדרישותיו מצוות המורים ,בעוד שמהצד
השני ,נראה כי הוא מפגין יתר רוך ורגישות גבוהה אל תלמידותיו .סיפוריהם של המורים שעבדו עמו
(כדוגמת הגברות הררי ,חסקינה וחורגין המוזכרים בפרק הקודם) מדגישים את הצד הפחות גמיש שלו
כלפי המורים ,את דרישותיו המוגזמות אליהם בנוגע למבטא ,להגייה ולשיבושי לשון ,את היחס חסר-
הסבלנות ואת גישתו של המנהל המעיר הערות ,בניגוד גמור לחיבתו העמוקה וחסרת הגבולות אל
תלמידותיו ,אל צרכיהן וקשייהן .זו הייתה התפיסה החינוכית שלו  -התלמיד במרכז (אבידן.)1111,
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יהודית הררי (תש"ד) ציינה את מידת האהבה והאכפתיות של ד"ר אפשטיין לתלמידותיו ,וכיצד ד"ר
אפשטיין ,שהיה טוב לב ורך-מזג ,לא יכול היה להשיב ריקם את פניהן של הבנות שבאו להירשם ללימודים,
גם אם רמתן לא התאימה למוסד .היא זוכרת כי על דבר אחד ד"ר אפשטיין הקפיד הקפדה יתרה ,הוא נהג
לנהל שיחות אישיות עם כל תלמידה בנפרד .לדעתה ,ד"ר אפשטיין היה אהוב ונערץ על כולם ,השפעתו
האישית הייתה רבה והערותיו נתקבלו ברצון טוב ,גם אם לעיתים רחוקות גער או העביר ביקורת על
התנהגותה של תלמידה מסוימת.
חורגין (תש"ג) ציין אף הוא לטובה את התנהלותו של ד"ר אפשטיין כמנהל בית-המדרש ,ותיאר כיצד הוא
היה רב-השפעה על תלמידותיו ,אך זו לא הייתה השפעה מכוונת ומתוכננת כי ..." -לא המנהל שבו חינך את
המועמדות להיות מורות ,חינכו אותן לכך סגולותיו המיוחדות שכמותן צריך מורה אמתי לראות ולקדש ,הליכותיו
השקולות ,התמצאותו בכל מצב ובעיה ,ללא בהילות ופזיזות ,הוא מיעט בדיבור ובהטפת מוסר ,דייקן במנהגיו
ובעבודתו ,צנוע עם כל רובי ידיעותיו ותורותיו ומפגין יחס של כובד ראש חמור של עבודה שבלב אל המקצוע בפרט

ואל הזולת באשר הוא אדם בכלל( "...חורגין ,תש"ג.)11,
פרוטוקולים מישיבות הנהלה שניהל ,גיליון הציונים וההערכה האישית 38שסיפק ד"ר אפשטיין
לתלמידותיו וסיפוריה של המורה הגב' הררי מאששים כי ד"ר אפשטיין אכן היה רגיש וקשוב אל
תלמידותיו ,העניק התייחסות אישית לכל אחת ואחת ,ואף ציין את בעיותיה הלימודיות והאישיות בפני כל
הצוות .במקרים חריגים הוא אפילו ציין מי לא מתאימה לדעתו להוראה על מנת שלא תבזבז את זמנה
ומרצה למקצוע שאינו מתאים לאופייה .נראה כי היה לו את הכישרון האישי הנדרש ממנהל בכדי להתחבב
על תלמידותיו ,והוא היווה דוגמא אישית בכך שהראה להן מה נדרש ממורה להיות -רגיש ,קשוב ,אכפתי
ומתעניין.
כמו ד"ר טורוב ,גם דאגתו של ד"ר אפשטיין לתלמידותיו באה לידי ביטוי במספר תחומים :התייחסות
למצבן הבריאותי-נפשי ,התייחסות למצבן הלימודי והתייחסות למצבן הכלכלי ומתן סיוע.
 התייחסות למצבן הבריאותי-נפשי
ד" ר אפשטיין היה מודע ללחצים הלימודיים המרובים של תלמידות הכיתה העליונה עם סיום לימודיהן,
ולכן הוא הציע לשלוח אותן למקווה-ישראל תחת ההדרכה והפיקוח של אחת המורות מהמוסד .שם הן גם
תוכלנה לעבוד במשק ולרכוש ידע מעשי במקצועות הטבע למיניהן ,ובאותו הזמן הן גם תוכלנה לנוח ולטייל
בטבע ,ולקבל כוחות חדשים עד תחילת עבודתן כמורות .לצורך זאת ,הוא נדרש לקבל אישור רשמי מהוועד
האודסאי בתוספת תמיכה כספית עבור הבנות העניות שלא יכלו לממן את הנסיעה .לאחר קבלת הסכמה
מצוות המורים במוסד הוא החליט לכתוב מכתב לד"ר לוריא ,ראש ועד החינוך של הועד הלאומי
בירושלים ,וציין בפניו את תכניתו לחודשי הקיץ ואת התועלת הכפולה שלה-
" ..אני מציע לשלוח את הכיתה העליונה שלנו בחודשי אב אלול ותשרי  -למקווה ישראל ,או לאחת המושבות בעלת
משק מפותח .תלמידותינו תעבודנה שם כחודש שיעור ביום תחת הדרכת מורה מנוסה ותעסוקנה בגידול ירקות,
בגידול עוף ודבורים ,במעשה החלב ........נוכל להזמין לתכלית זו את הגב' חנה מייזל שהתפרסמה כמורה מצוינת
רבת השפעה ..התכלית מוכפלת :המורות תלמדנה את המלאכות השונות במעשה ותרכושנה חומר רב למקצועות
הטבע ,הכימיה והפיסיקה .תבלנה חודשים אחדים בשדה ,תנחנה את דעתן זמן מה מן התורות ותשבחנה את
38

דפי הערכות אישיות וציונים של מחזור המורות בתרפ"ב שנכתבו ע"י ד"ר אפשטיין (ארכיון אצ"ם ,תיק מס' .)S2/432
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בריאותן ,תוכלנה להפטר משתי השעות של מלאכת הגינה הנהוגה במשך הלימודים .הצעתי הינה מעשית ואינה

טעונה הוצאות מרובות .ביצועה יקרבנו הרבה לשאיפת המלאכה בבתי הספר היסודיים(?) והתיכוניים(?) כאחד"...
(ארכיון אח"י ,תיק מס'  ,93991הישיבה השלישית ,י' בכסלו ,תר"פ).
בנוסף ,עם סיום שנת הלימודים ,ד"ר אפשטיין החליט לקיים מסיבת 'נשף תלמידות' לטובת 'קרן
הגאולה'
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שנערך בחודש סיוון תר"פ .גם כאן המטרה כפולה -מסיבת סיום לתלמידות ואיסוף כספים

למטרה ערכית ונעלה .הבנות אספו סך של ארבעת אלפים שבע מאות שישים ושניים גרוש מצרי ותכשיטים
מזהב ומכסף .התכנית כללה שירים ,ריקודים ,מחזה ,דקלום וצילום תמונת מחזור משותפת לכלל
התלמידות והמורים (ארכיון אח"י ,תיק מס'  ,93991הישיבה הראשונה ,י' בכסלו ,תר"פ).
 התייחסות למצבן הלימודי
ד"ר אפשטיין נהג לבקש מהמורים את חוות דעתם על הכיתות ועל רמת התלמידות .במיוחד ניכרת דאגתו
לכיתת הגננות .באחת הישיבות הוא ציין כי לאחר מחשבה ובדיקה ,סגל המורים נוכח לדעת כי שלוש שנים
אינן מספיקות להכשרת תלמידה להיות גננת טובה .לדעתו ולדעת המורה יהודית הררי ,המורות והגננות
תלמדנה יחד במשך שלוש שנים ואחר כך הגננות צריכות להיפרד מהמורות ולהמשיך ללמוד שנתיים את
מקצוע הגננות וההוראה.
" ...עכשיו נוכחנו כי שלוש שנים אינן מספיקות לתקופת בשילה  ............לתלמידה ,שעתידה להיות גננת טובה.
המטרה הראשית של גן הילדים היא לא להרבות בלימודים כי אם איך לחנך את התינוקות .הגננת צריכה ...........את
הילדים ובייחוד מה שלא צריך ללמד .............. .ביה"ס ואגב כך גם קצת הכנה מקצועית .התלמידות שגומרות את בתי
הספר העממיים אין להם די השכלה ואינן (יכולות)  ................במשך שלוש שנים שתלמדנה בביהמ"ד להשיגם גם
בהשכלה וגם במקצוע .לכן  ..............לקבוע שלוש שנים  ..............להשתלמות בהשכלה .............. ................. ,עוד
שתי שנים להשתלמות ( "...ארכיון אח"י ,תיק מס'  ,1.3/1הישיבה השלישית ,כ"ט בסיוון ,תר"פ).

בישיבה אחרת עם סגל המורים של בית-המדרש ,ציין ד"ר אפשטיין את רמתן הנמוכה של התלמידות
החדשות בעברית ואת רמת הידע הכללי הנמוך שלהן במקצוע התנ"ך .הוא חשש פן לא תוכלנה להורות את
השפה העברית בארץ או בחו"ל לכשתסיימנה את לימודיהן ,ולכן החליט שהן תצטרכנה ללמוד במהלך
חופשת הקיץ ולהבחן על החומר לאחריה ..." .התלמידות החדשות ,אם כי רובן קיבל הכנה הגונה כמעט בכל
הלימודים ,השפה העברית לקויה אצלן מאד וידיעותיהן אינן מספיקות למורות בעתיד שעליהן להורות את השפה
העברית בארץ ובחו"ל .עד עתה היינו מקבלים על יסוד תעודה אולם לדעתי צריך להטעינן בחינה בעברית .מלבד
זאת עלינו לשים לב לעוד דבר אחד :רוב הבאות אלינו מבתיה"ס העממיים אינן יודעות תנ"ך וטוב היה לדרוש מהן

בחינה לפחות מהחלק הסיפורי שבתנ"ך .הטובות תוכלנה להתכונן במשך שלושת ירחי החופש( "...ארכיון אח"י,
תיק מס'  ,1.3/1הישיבה השנייה ,כ"ז בתמוז ,תרפ"ד).
בישיבה נוספת בבית-המדרש ,העלה ד"ר אפשטיין לדיון את השאלה בנוגע לכמות החומר הנדרשת לבחינה.
הוא דאג שמא הן שכחו את החומר שלמדו לפני הגירוש ,וכעת לאחר חזרת התלמידות למוסד תהה האם
יש צורך להעמיס עליהן ולגרום להן לעמול הרבה ..." -התלמידות עומדות לגמר בשנה הנוכחית והן דורשות
שהועד הפדגוגי יערוך תכנית אם להבחן במה שלמדו לפני הגירוש ,או רק בזה שלמדו לאחר שנפתח המוסד מחדש.
אמנם הבחינה אינה המכריעה כי אם על פי מה שמכירים אותה במשך כל הזמן ,בכל זאת יש ערך חשוב לבחינה.
יותר טוב שתלמדנה לשם מלוא הלקויים מאשר לשם בחינה .לא צריך לדרוש דברים הדורשים רק זיכרון .טוב
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שהבחינה תהיה רק פורמאלית ולא לחייב אותן כל כך לעמול הרבה( "...ארכיון אח"י ,תיק מס'  ,1.3/1הישיבה
הראשונה ,א' בכסלו ,תרפ"א).
בגיליונות ההערכה השנתיים ,בהם מפורטים ציונים והערכות אישיות של התלמידות ,40ד"ר אפשטיין
התייחס מעט יחסית למצבן הלימודי של הבנות ,והתמקד יותר במתן חיזוקים חיוביים והערכות מאד
אישיות לגבי אופיין ותכונותיהן הרוחניות והאישיות .התייחסות זו מדגישה את דרכו המיוחדת והרגישה
של ד" ר אפשטיין להיות קשוב ולשים לב לפרטים הקטנים ביותר והמייחדים כל תלמידה ותלמידה.
לדוגמה ,הוא ציין את "...רמת הרצינות ורמת האחריות ,"...אצל תלמידה אחת ,ואת "...רמת השאיפה להשביח,
לשכלל ולארגן אירועים בבית-הספר "...אצל תלמידה שנייה .אצל השלישית הוא הדגיש את המלצתו ושליחתו
אותה לעבוד כמורה בסלוניקי שביוון "...בשל תכונותיה הנפשיות המצוינות והכרת החובה המפותחת אצלה

מאד ."...אצל הרביעית הוא ציין את "...יישוב הדעת ורמת הסדר "...ואצל החמישית הוא ציין לשבח את
"...יכולתה למשוך את לב הילדים וקולה הערב ."...בדרך זו ,הראה ד"ר אפשטיין ,כמחנך וכמנהל המוסד לצוות
המורים שלו את רמת רגישותו הגבוהה ואת יכולתו לשים לב לפרטים הקטנים ,המרכיבים את אישיותו של
כל אדם ואדם באשר הוא ,בכדי לשמש להם דוגמה למורה טוב .בנוסף ,הוא ניסה להראות גם לתלמידותיו
בהווה מה הן ,לדעתו ,התכונות החשובות במיוחד והנדרשות מהן כמורות-לעתיד ,וכיצד הוא ניהל מערכת
יחסים אישית איתן בכדי להוות להן דוגמה אישית .כמנהל שהיה מודע לצרכים החינוכיים של היישוב
החדש ,ולצורך הדחוף בגננות ובמורות בכדי לפתח את מערכת החינוך במהירות ,הוא החליט במודע שלא
להקפיד על סינון קפדני .עובדה זו יכולה אולי להסביר את העובדה המפתיעה שבכל גיליונות הציונים אין
ציון נמוך יותר מ'-כמעט טוב' .אף תלמידה גם לא קיבלה הערה שלילית ,וזאת במטרה שלא להוריד ברמת
המוטיבציה שלהן לעבוד ולתרום ככל יכולתן למערכת החינוכית בארץ-ישראל.
ד" ר אפשטיין הדגיש את הערכים החינוכיים בהם האמין בפני התלמידות והמורים כאחד ,ופעל על-פיהם
לאורך כל דרכו .הערכים אותם הדגיש בפני מוריו ותלמידותיו היו :רגש האחריות ,רמת הרצינות ,הסדר
והניקיון ,מידת התרומה האישית והחברתית לקהילה ,והשאיפה להצליח .כל הערכים הללו משתקפים
בגיליונות הציונים השנתיים ,אותם כתב בעצמו .עם זאת ,בנושא ההתנהגות והמשמעת הקפיד ד"ר
אפשטיין הקפדה יתרה וגם טרח לציין זאת בישיבות-
" ...המנהל אפשטיין :התלמידה  ...עשתה חיל בלימודים העבריים ,אבל היא עצבנית וחלשה וקשה לקוות שתהיה
מורה טובה ,צריך לייעץ לה לעזוב את ההוראה .התלמידה  ...מחסירה הרבה ,צריך להתרות בה שלא תוכל לגמור
בשנה הבאה את הלימודים .התלמידה  ...כישרונות יש לה ,אך כישרונה להוראה מוטל בספק ,יש בה רשלנות ורגש
האחריות שבה כלפי ההוראה לקוי ( "...ארכיון אח"י ,תיק מס'  ,1.3/1הישיבה הרביעית ,כ"א באדר ,תרפ"ג).

 התייחסות למצבן הכלכלי ומתן סיוע
סוגיה לימודית נוספת שהטרידה את ד"ר אפשטיין הייתה סוגית התקציב שניתן לסמינר על-ידי "ועד
החינוך" ,היה חשוב לו שכל התלמידות יקבלו את המגיע להן ולכן ניסה לקצץ בהוצאות על ידי שיתוף שתי
כיתות באותו השיעור ,אך בו בעת חשש פן הדבר יגרום להאטה בהתקדמותן הלימודית.
" ...המנהל אפשטיין :אם על ידי שנחלק את כתה ג' נכביד על התקציב של ועד החינוך ,מוטב שלא נפתח מחלקה א'
לשנה הבאה .כי עלינו לדאוג יותר לגורל התלמידות ,הלומדות במוסד זה שנים אחדות ,מאשר לקבל תלמידות
חדשות שאין לנו כל התחייבות לקבלן דווקא .וגם אפשר יהיה לקמץ בהוצאות על ידי זה שבלימודי הטבע ,זמרה,
40

גיליון הציונים השנתי של מחזור המורות בשנת תרפ"ב ,אצ"ם תיק S2/432
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ציור ,התעמלות וכדומה ,תשתתפנה שתי הכיתות יחד .ונוכל גם להפחית את מספר השעות ולהסתפק רק ב14-11-

שעות לשבוע ...ויש לקוות שתעשינה חיל( "...ארכיון אח"י ,תיק מס'  ,1.3/1הישיבה החמישית ,ד' בתמוז,
תרפ"א).
במכתב אחר שכתב לד"ר לוריא (ארכיון אצ"ם ,תיק מס'  )S2/432הוא ביקש ממנו לסייע לתלמידות
המתקשות לשלם את שכר הלימוד ,ולהעניק להם הלוואה כדי שיוכלו לסיים את לימודיהן במוסד-
" ...בשנה שעברה ,כששלח ועד החינוך  15תלמידות מבי''הס לגננות שבירושלים ללמד בביה'ס למורות וגננות
שביפו,קיבלנו רשימה כמה להלוות לכל תלמידה .וכך המשכנו כל הזמן לא לתת הלוואות במידה שווה לכל תלמידה,
ובייחוד התלמידות שלא באו מירושלים ,קבלו הלוואות קטנות מאד .עכשיו אין אנו יכולים לשנות את סכום
ההלוואות שמקבלות התלמידות שנשלחו מטעם ועד החינוך ועליהן לגמר את חוק לימודיהן הנוכחית ,בנוגע לשאר
התלמידות הודענו להן ,שאין אנו מבטיחים סכומים קבועים ,כי אכן עד כמה שנוכל נתמוך בהן .שתי תלמידות
שנשלחו בשנה שעברה מירושלים דרשו שנגדיל את סכום הלוואותיהן (כל אחת מהן הייתה מקבלת  152ל'י לחודש)
ולא מלאנו את דרישתן עזבו את ביה'מד"...

התייחסותו העדינה והרכה של ד"ר אפשטיין אל התלמידות באה לידי ביטוי ברצונו להקל עליהן ולעזור
להן לא רק בלימודיהן במוסד ,אלא גם לאחר מכן כשיחלו את עבודתן כמורות .באחת הישיבות הוא ציין
את העובדה כי יש צורך לבקש מ' -ועד החינוך' להקצות מקומות עבודה למורות החדשות על חשבון הורדת
מספר שעות הוראה מהמורים הוותיקים ,ובלבד שלא ייגרם למורות החדשות מפח נפש ותחושה של עלבון.
הוא אף ביקש מהמורים שלא יאמרו לתלמידות כי אולי הן לא תקבלנה משרות כדי לא לאכזבן-
" ...המנהל מעיר בדבר הידיעה כי ועה" ח לא ייתן בשנה הבאה משרות לתלמידות שגומרות השנה את חוק לימודיהן.
צריך להתנגד בכל תקף לרעיון כזה ,המסוגל להעליב ולגרום מפח נפש לתלמידות ,שהקריבו כל כך הרבה זמן ועמל
ללימודיהן בביה"מד .ידיעה כזאת תפעל לרעה גם על יתר התלמידות שעליהן להמשיך לימודיהן בביה"מד .צריך
להשתדל בכל האמצעים האפשריים ,כי הבוגרות תקבלנה משרות .ישנם מורים שאפשר לגרוע מהם שעה שעתיים
ועי"ז יתווספו מקומות חדשים למורות .וכן צריך להודיע תכף בעיתונים על דבר האפשרות להזמין מורות מא"י .וכן
גם להורות למוסדות תרבותיים שבחו"ל ,לועד הלאומי בליטא ,למרכזי הציונים בפולניה ,מצרים ובולגריה ,ובשום
אופן לא להדהים את הגומרות ,כי השנה לא תקבלנה משרות .צריך לדרוש כי במקרה שתהיה משרה פנויה .תהיינה
הבוגרות הקנדידטיות הראשונות( "...ארכיון אח"י ,תיק מס'  ,1.3/1הישיבה הראשונה ,י"ד בסיוון ,תרפ"א).

 .8אפיוני ניהול
מה שאפיין את ד"ר אפשטיין כאדם וכמנהל הייתה העובדה שלא היה הבדל בין אישיותו לבין תעודת חייו-
ההוראה אלא להפך ,הן התאחדו לחטיבה רוחנית אחת שהשפיעה והקסימה את כל שומעיו .כפי שמתאר
אחד המורים שעבד עמו ..." -דרך לבושו הפשוטה והקלאסית ועד מנהגיו ואורחות חייו שהיוו סמל ואות לדרך
חינוכית ,להתנזרות בריאה מהמותרות ולהתקדשות תמידית לקראת פעולת חובה שיש בה משום קדושת האדם
והחיים .גם כשנתקל בקשיים ובעיות ,לא קימט את מצחו או הגביה את קולו במתכוון ,אלא מן הצד ,כבדרך אגב,

בצליל קול מדיבורו הנעים והשוטף ,בתנועת חן אחת שלו או במבטו החד והמרוכז( "...סאיאס ,תשכ"ז.)121 ,
 מאפיינים מנהיגותיים בולטים
ד"ר אפשטיין תיאר את עצמו כחלוץ ..." -עקר אחד היה מובן לי מאליו ולמעלה מכל ודאי :לשון בית-הספר היא
עברית ,ואם מחוסר כל הכשרה למלאכתי ומהעדר ספרים היה עליי להמציא הכול בבחינת רובינזון לאי הצפתי

ולתרבות ,הרי הוכפל עליי תפקיד זה גם מצד הלשון ,ושמחתי כאילו יוצר אני דבר שלא היה מעולם( "...אפשטיין,
תרפ"ט.)3 ,9
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ספיבק (תש"ד ,)93-1 ,ציין שתי תכונות שהיו כקו מנחה בפעולתו החינוכית של ד"ר אפשטיין ושלדעתו..." -

עזרו לו לפלס נתיב בין כל המוקשים והחתחתים שנתקל בהם בראשית דרכו ."...התכונה הראשונה הינה דעת כל
אמת שסיפקה לו נחת ,וכאשר הוא הסבירה לאחרים התענג כפול .אל דרך האמת שאף ואליה הייתה
תשוקתו הראשונה וזוהי הדרך בה הלך בצל פעולותיו הפדגוגיות והספרותיות .התכונה השנייה היא הרצון
לממש הכול ולהציג את המציאות האמתית .ד"ר אפשטיין עצמו מאשש תכונה זו..." -נשאתי את עצמי לממש
הכול ,להציג את העצמים גופם ,את המציאות בהווייתה ולתרגמם במילים שהכול יבינו( "...אפשטיין ,תרפ"ט.)8 ,9
אחד הרגעים היותר פוגעים עבור ד"ר אפשטיין היה בעת שפרסם את מאמרו הראשון והנועז 'שאלה
נעלמה' ,סוגיה רגישה ומורכבת שדנה ביחס היהודים לערביי ארץ-ישראל .המאמר ,כפי שכבר הוזכר
בעבודה ,פורסם בכתב-העת 'השילוח' (כרך י"ז ,תרס"ז-ח) (אפשטיין ,)9111 ,בליווי הערה שציינה כי על
כמה מנקודותיו אין המערכת תמימת דעים עם כותבו .גורל השוחים נגד הזרם פגע בו מאד .ד"ר אפשטיין
התגלה באור מלא כאיש האמת ,הישר ,האדוק בצדק המוחלט ,הנבואי ,ללא פשרה ותנאי ,שאינו חושש
לחשוף לעין את כל העובדות ולנתחן למען הוצאת האמת לאור ,חרף המרירות והצער שהדבר גרם לו ואל
הקרובים לו במאמץ למען תחיית השפה (אושפיז ,תש"ג).
לאור מקורות אלה ,ניתן לזהות מאפיינים מנהיגותיים אצל ד"ר אפשטיין כדוגמת היותו חלוץ ,עיקש ,בעל
אורך רוח ,אידיאליסט ,אדם השוחה 'נגד הזרם' ,אדם אמיץ הלוקח סיכונים למען הצגת האמת שלו.

מאפיינים אלה מצביעים על היותו מנהיג בולט ,אפקטיבי ומצליח..." .מנהיגים הם אנשים המבטאים
הוגנות ,שקיפות ,יושר ,עקביות ,החלטיות ,נטילת סיכונים ומודעות לאחרים .הם בעצם מממשים
במעשיהם ,יום אחר יום ,את המודלים של מנהיגות חינוכית אידיאלית( "...אופלטקה.)113 ,1111 ,
 רצון להיות סמל לדוגמא ולמופת
בזיכרונותיו ,בנו של אפשטיין ,נחום ,סיפר על אביו (ניב ,תשמ"ג) .הוא תיאר את השירים הרבים שחיבר
אביהם ללמדם עברית ,וכיצד בזמן שכל שאר החברים שלו מסביבו דיברו ביידיש ,נחום הקטן סירב
להוציא מפיו מילה ביידיש  ..." -אף על פי שהיו מציעים לי תשלום של מטליק כפיתיון לצודני בפח על מנת
שאדבר יידיש ,אך אני נזהרתי ולא נתפתיתי לכך( "...שם .)989 ,גם כשהסבתא – אמו של יצחק -שגרה עימם
(היא הגיעה באותה התקופה מרוסיה ולא ידעה מילה בעברית) התלוננה כי אינה יכולה לשוחח עם נכדה,
לא נכנע הנכד והמשיך לשוחח עמה בעברית .נחום ציין את הספר שכתב אז אביו 'עברית בעברית' ,והדגיש
את העובדה כי נאלץ לדבר עם מבטא עברי גרוני שלימדם אביהם ,לאחר שלמד אותו בעצמו מיוצאי עדות
המזרח והמגרב ,ועד כמה המבטא היה שונה מהמבטא לו היה רגיל לדבר כשאר בני אשכנז אחרים.
מדוגמא קטנה זו ניתן לראות את השפעתו העצומה של ד"ר אפשטיין על הסביבה כולה ,כנותן דוגמא
אישית ,וללא מתן הנחות אפילו לבני משפחתו .אנו עדים לקשיי הילדים להתרגל למציאות חדשה
ולשינויים הרבים שנכפו עליהם ע"י אביהם ,ובהסכמתם לכך כיוון שידעו כמה זה חשוב עבור אביהם.
לדידו ,תחושת השליחות שלקח על עצמו בתוספת המחיר הגבוה ,ברמה האישית והמשפחתית ,הייתה למען
הגשמת מטרה וחזון אישי-לאומי -תחיית השפה הלאומית .כזה היה ד"ר אפשטיין -אדם עם רמת אחריות,
הקרבה ומסירות ללא חת ,המהווה דוגמא ומופת לסביבה.
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 רצון לחקור ,ללמוד ולהשתכלל
ד"ר אפשטיין האמין בצורך ללמוד ולהשתלם .כבר במאמרו האוטוביוגראפי הראשון 'מזיכרונותיו של עולה
צעיר' (אפשטיין ,תש"ז ,)9הוא מציין כי היות ולא לימדו אותו כלום הקשור לעבודות החקלאות ולאדמה,
הוא חש צורך ללמוד הכול בעצמו ,על דרך הניסוי והטעיה ,שאל את עצמו שאלות והעלה סברות עד שהגיע
למה שנראה לו כהסבר הגיוני ומניח את הדעת-
" ...איש לא הדריכני במלאכה זו ..מצוקת האבנים עוררה בי את השאלה למוצאן ...אף על פי שלא נתנו לנו כל
באורים לעבודה פסקתי לי מתוך הרגשה הבטוחה בגילוייה יותר מן ההכרה -הלכות אחדות בעדירה...ואילו נשאלתי:
מניין לך כל אלה? לא הייתי יודע להוכיח את אמיתותיי ..וכיצד יכולתי להעלות על הדעת למשל להפריד בין גרגרי
העפר לבל יתלכדו ויתקשו? שהריי מושגיי על תפקדי השורשים ועל תזונת הצמח לא היו ברורים לגמרי( "...שם,

.)318-311
למרות הקשיים והכישלונות ,הוא לא ויתר והמשיך לחקור כל נושא ובעיה בה נתקל עד שיכל לענות על
השאלות ברמה שהניחה את דעתו בנושא .אליאב ( )9111תיאר כיצד כבר בתחילת דרכו כמנהל בית-הספר
היסודי בראש-פינה התפנה ד"ר אפשטיין בראש ובראשונה לקביעת סדרים מתוקנים ובניית תכנית
לימודים מקיפה ,וכיצד תוך כדי עבודתו התגלה ד"ר אפשטיין כמחנך בחסד .עוד הוא ציין כי שיטותיו
הפדגוגיות של ד"ר אפשטיין התבססו על ניסוי עצמי והוציאו לו מוניטין רב ,למרות שלא היה לו כל ניסיון
או הכשרה להוראה .ביוזמתו של ד"ר אפשטיין הונהגו בבית-הספר חידושים בולטים ,ביניהם טופחה זיקת
התלמידים לעבודת האדמה על-ידי שילוב של לימודי חקלאות ועבודה מעשית ואומצו שיטות של בית-ספר
פעלתני ,תוך עיצוב אופיו העברי .ד"ר אפשטיין ,שלא ידע על הניסיונות האחרים בהוראת העברית ואפילו
לא על דרכו של מ"ד שוב ,41הנהיג את שיטת ההוראה של 'עברית בעברית' בקרב מוריו ותלמידיו.
אושפיז (תש"ג) ציין כי ד" ר אפשטיין אהב ללמוד ולהשתלם ולמרות כל הישגיו בשדה ההוראה והשבחים
שהעניקו לו קרובים ורחוקים ביד רחבה ,הוא לא הוכה בסנוורים ולא קטנה תשוקתו להוסיף דעת וחקר.
כשנוכח כי אין הכשרתו מספקת לצורך חינוך ולימוד הדור החדש בארץ בהתאם למשאת נפשו ,ולאחר
ניסיון של  91שנות הוראה ,החליט לנסוע לשוויץ .שם המשיך לעבוד על מחקרו ולבחון לעומק את
ניסיונותיו בשדה ההוראה לאור חוקי המדע.
ניב-הלפרן (תשי"ג) ציין את ד"ר אפשטיין וחבריו לעבודה .בזכות הרצון שלהם לא להסתפק בקיים אלא
לחתור אל מעבר לו ,בזכות החיפוש אחר תיקונים ושיפורים ,העקיבה המתמדת אחר המתחדש במדע
הפדגוגי אם על ידי השתלמויות מקצועיות או נסיעות לחו"ל ,כפי שד"ר אפשטיין נהג לעשות ,על מנת
להכיר וללמוד שיטות הוראה חדשות ושיטות חינוך חדשות ,הם אפשרו את התפתחות החינוך היהודי תוך
הדגשת זכות העבודה העברית ,טיפוח הערכים הציונים-לאומיים והמלחמה על השפה העברית.
קלאר( 42תש"ג) ציין כי אופיו החקרני והחטטני של ד"ר אפשטיין ,שלא נתן לו מעודו להסתפק בחצאי
תשובות ודחף אותו להגיע בכל בעיה שהעסיקה אותו ,אילץ אותו לעזוב ולעבור לגור בשוויץ כדי להשלים
את ידיעותיו ולשכלל את הכשרתו הפדגוגית.
41

שוב-דוד משה ( -)9131-9181ממייסדי ראש-פינה .שימש כמורה ומנהל בית-הספר היסודי בראש-פינה בתקופה שקדמה
לתקופתו של אפשטיין ווילקומיץ ,בשנים תרס"ו -תרס"ח
42
קלאר בנימין ( .)9111-9119יליד רומניה .חוקר הלשון והספרות העברית ,ומתרגם .תחומי מחקרו היו השפה העברית
ודקדוקה ,וכן הספרות והשירה העברית.
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לדעת דינור (תשכ"ג) האידיאולוגיה האישית של ד"ר אפשטיין הייתה מבוססת על שלוש תפיסות עולם -
חזון ,הגשמה וחקר .בכולם ,היה ד"ר אפשטיין דמות ראשונית .ד"ר אפשטיין ,כאדם החי בניגוד המתמיד
שבין עולם המציאות ועולם החזון ,היה נתון בעולם המציאות ,אהב אותו ואהב לעבוד בו ,אך בו בעת הוא
גם ריחף בעולם החזון ,אליו נשא את נפשו ורצה לבנות עולם זה ולהשתתף בהגשמת חזונו ולבנות את
עולמו מתוך חזונו .עם זאת רק תוך כדי עבודתו הוא מגלה ,כי קדמו לו כבר בחזונות ובעבודה ואז מגיע
שלב החקר .בשלב זה ,ד"ר אפשטיין תוהה וחוקר לפעולתו .הלימוד והחקר מופיעים אצלו מתוך העבודה
ועל ידיה ,וביסודם תהייה באשר לדרכים ,חיפוש שורשים והרחבת בסיסים .תחום חקירתו נשאר תמיד
הדוק לעולם עבודתו וצמוד לעולם חזונו ,על בסיס האידיאולוגיה של תנועת 'חובבי-ציון' ,שקסמה לו מאד.
לדעת דינור ,שהכירו היכרות אישית ,מגבש לעצמו ד"ר אפשטיין תורת חיים וחזון של דמות חדשה לאדם
בישראל .לפי ראות עיניו זהו אדם ..." -אוהב אדמה מנעוריו ,מכיר את האדמה וקשור בה ,חי את חייה ,חש
במכאוביה ,אדם בעל חושים מפותחים  -עיניו רואות ,אוזניו קשובות ,רוחו עצמאית ,דמיונו מפותח וכשרון המעשה
שלו רב .עליו לגשת ישירות לכל עניין ולדון בו בעצמו מכוח ראייתו וכושר שיפוטו בלבד .אדם בעל מידות משופרות,

אדם שעולמו הוא עולם של ידידות לזולת ,ואהבת הבריות ,של טוהר מידות ונועם הליכות( "...דינור ,תשכ"ג.)919 ,
ילין (תרצ"א) הציג את ד"ר אפשטיין כ ..." -אדם המולך ע"י מרצו הכביר ועקשנותו ומולך ע"י אמונתו הוא
בעצמו בדרכו שהוא הולך בה .כשמרץ כביר מזדווג עם אמונה גמורה ושלמה שבלב הוא יכול לחולל נפלאות ,ובייחוד

כשאדם מתחבב בלי כל התאמצות מצדו על כל הנוגע בו ,הרינו קונה בזה עבדים בלי תשלום כל מחיר( "...שם.)111,
הוא כינה את ד"ר אפשטיין בשם הידוע 'רובינזון קרוזו' ,וייחס לו את העובדה כי לו נקלע לאי בודד גם שם
היה שוקד ללמד באותה דבקות ועקשנות ובהתמדה אין קץ .גם כשנתקל בקשיים לא התייאש 'המחנך בהא
הידיעה רבתי' והמשיך ללמוד כי האמין לא רק בכוחה של האינטואיציה ,אלא גם בכוח הידע ,החקר
והניסיון המרובה בכדי לראות איך הדברים מקבלים צורה הלכה למעשה .ילין טען כי בהטפתו של ד"ר
אפשטיין למעשיות ,לריאליות ,לעבודה ,לאימון החושים עברה השאיפה לאלה שהקשיבו לו מוקסמים .גם
כשנתקל בהתנגדות מצד רבים לשיטתו החדשה לא השפיע הדבר עליו ,אלא המשיך ואמר' -צדיק באמונתו
יחיה' כי הוא חי באמונתו והיא זו שנתנה לו עוז ועוצמה להמשיך את עבודתו ,להפוך את השפה העברית
לשפה חיה עם כל סימני החיים המיוחדים לה.
יחיאלי (תרצ"א) התייחס לפן החקרני-מדעי באופיו של ד"ר אפשטיין ,שכן לגביו לא הייתה אמת אלא אמת
מדעית ,שקדמה לה אינטואיציה 'בלתי-מדעית' ,כזו שדגלה ברעיון כלשהו שהוא האמין בו וביססו ביסוס
מדעי .כל רעיון שעלה בדעתו ,מיד חקר אותו לעומק ,עד לשורשו ומתוך שאיפתו לשלמות ,ולא זז ממנו עד
שהפך אותו קרקע להלכה מדעית .לכן ,לדעתו של יחיאלי ,הפך המאמר 'עברית בעברית' ,שפורסם ,כאמור,
לראשונה בעיתון 'השילוח' (אפשטיין ,)9111 ,ובהמשך השיטה כולה' ,אב' לחקירות חשובות בתופעות
הלשוניות של האדם .המאמר שימש נוסחה דידקטית לשיטה הטבעית בהוראת הלימוד העברית ועזר
למורים רבים להקטין את רמת הבלבול והמבוכה בדרכי ההוראה החדשים שלהם .ריבלין (תרצ"א) הסכים
עם דבריו של יחיאלי (תרצ"א) בנוגע לחקירתו המדעית המדויקת של ד"ר אפשטיין בחקר האמת ,שכן הוא
לא האמין בחידוש 'כלאחר יד' .כל חידוש מבחינתו היה פרי חקירה במה שנוגע למושג ובמה שנוגע למילה,
והוא לא נרתע מהמלעיזים עליו בעניין .והוא אף כינה אותו בתואר המכובד 'האידיאליסטן' של הריאליות
ושל הרציונאליות בחינוך.
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 המנהיג המוסרי
מודל המנהיגות המוסרית מניח שערכים הם הגורם הבסיסי ביותר בתודעתו ובהתנהגותו של המנהיג
החינוכי .המוקד של מנהל בית הספר שהוא מנהיג מוסרי הוא עיסוק בערכים ובמוסר .כמנהל ,הוא מייחס
חשיבות רבה להיבטים האתיים השונים של העבודה החינוכית ומעמיד במרכז העשייה והשיח הבית-
ספריים סוגיות של צדק חברתי ,אפליה ,מעמד ,מגדר וכדומה .מודל המנהיגות המוסרית מבוסס על ערכים
אישיים ועל השקפת עולם פוליטית של צדק חברתי .מנהיג מוסרי מצופה למוסריות ,להיות קשוב לצרכי
תלמידיו הבאים מרקעים חברתיים ,תרבותיים ואתניים שונים ובו בעת גם לפעולה להעלאת הישגי
תלמידיו .כשמנהל מוסד חינוכי מביא היבט זה לידי ביטוי הוא נוטל על עצמו תפקיד של 'ראש שבט',
המייצג ערכים ,תכליות ומחויבויות על-ידי דוגמה אישית .היבט זה מעניק תחושה של מטרה ותכלית,
שעשויה לרתום את ציבור המורים ,התלמידים וההורים למאמץ לשם השגת יעדים משותפים (אופלטקה,
.)Shields,2004 :1111
הכוח המנהיגותי של ד"ר אפשטיין היה מבוסס על הכוח הסמלי ודמותו הכריזמטית שהתבטאה בסגנון
הלבוש המיוחד שלו ובסגנון הדיבור עם המבטא .כוחו הסמלי הודגש במיקוד תשומת הלב בנושאים
משמעותיים מוסריים בעלי חשיבות למערכת הבית-ספרית.
מסמכים ,ובמיוחד תכתובת עשירה 43של ד"ר אפשטיין ,עם גורמים חיצוניים כדוגמת ד"ר לוריא ,שהיה
מנהל מחלקת החינוך של הועד הלאומי באותה התקופה בירושלים מצביעים על הקשים המרובים ועל
הצורך המרובה של ד"ר אפשטיין להתייעץ ולקבל הכוונה או עזרה ,ובכך אולי להקל על גודל האחריות
שחש כאדם שהיה אחראי על הכשרת דור המורים העתידי .בנוסף להיותו מורה כישרוני ,עבד גם כבלשן
וכסופר ,אך התקשה להשתלט על הקשיים הטכניים ,הארגוניים ובמיוחד התקציביים של המוסד .באחד
המכתבים ששלח לד"ר לוריא בו הוא מפרט את דרישותיו לשנת הלימודים הקרובה ,ציין ד"ר אפשטיין כי-
"...התאמצתי לחפש את המועט ומקווה שלא יקצצו במספרים האלה ההכרחיים לקיום המוסד .הצעתי הינה מעשית
ואינה טעונה הוצאות מרובות .ביצועה יקרבנו הרבה לשאיפת המלאכה בבתי-הספר התיכוניים והיסודיים כאחד.

תקוותי שתואיל לעיין בכובד ראש ."...הפירוט כלל בעיקר את הצורך ברכישת ציוד בסיסי של רהיטים ,ספרים
לספריה ומכשירי הוראה בסך של כ 9111-לירות מצריות.
מארבעה משפטים קצרים אלה ,ניתן לראות את רמת האחריות והמחויבות האישית של ד"ר אפשטיין
למוסד שהוא ניהל .כמנהיג חינוכי הוא נדרש ,מצד אחד ,לנהל את המוסד ולהובילו אל יעדיו החינוכיים
בצורה הטובה ביותר ,אך מהצד השני ,בהיותו מודע למצבו הכלכלי הקשה של המוסד ושל היישוב החדש
באותה התקופה ,הרי שעמדה בפניו דילמה מוסרית לא קלה להתמודדות .האם להמשיך ולדרוש את אותם
הפריטים כדוגמת מכשירי הוראה ללימוד מקצועות מלאכת היד ,הפיזיקה ,הכימיה ,הפסיכולוגיה,
הגיאוגרפיה ומכשירי ההתעמלות החשובים כל כך לבריאות הגוף והנפש של תלמידותיו ,או לחסוך בהם
ולהקל בשאלת ההוצאות? עם דילמה זו התלבט רבות ד"ר אפשטיין ,אך כמנהיג חינוכי בעל מודעות
מוסרית גבוהה הרואה את טובת המוסד לפני טובתו האישית ,הוא לקח את מלוא האחריות על עצמו
להתמודד עם כל האופציות האפשריות ,גם אם תשובתו של הד"ר לוריא תהיה שלילית.

43

מכתבים שנלקחו מאצ"ם -תיקים  S2/432, A 476/7בין השנים תר"פ -תרפ"ג ,שנות ניהולו של ד"ר אפשטיין את המוסד.
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 .6התרומה לשדה החינוך ולהכשרת המורים ,והחשיפה ברמה הארצית
והעולמית
נראה כי לא קיים ספק לגביי תרומתו הגדולה והחשובה של ד"ר אפשטיין בתחום החינוך ,הפדגוגיה
והכשרת המורים ,ופועלו הרב למען התפתחות המורה החדש הארץ-ישראלי .המקורות המוזכרים במחקר
מכנים אותו בתארי שם מכובדים כ' -ראשון למחדשי הדיבור העברי'' ,מחיה לשון ותרבות'' ,מחנך מלידה
בחסד עליון'' ,בין גדולי המורים בארץ'' ,כוח מקורי בעולם ההוראה'' ,המורה' בדור התחייה'',משמש
דוגמא כמחנך וכמתווה נתיב'' ,מחולל מהפכה'' ,מורה נחשון ומניח יסודות החינוך העברי' ועוד .הם
מציינים בצורה ברורה ושאינה משתמעת לשתי פנים את יחודו של ד"ר אפשטיין כמנהיג-על ,שיצר 'יש
מאין' ולחם עבור החזון שלו בקנאות ,בחריפות וללא לאות.
את תרומתו של ד"ר אפשטיין לשדה החינוך ולהכשרת המורים ניתן לציין בשלושה היבטים עיקריים:


התרומה ברמה המוסדית -ייסוד מחלקת הגננות וגן הילדים הראשון העברי בבית-המדרש.



התרומה ברמה הארצית-הנחלת השפה העברית בגני-הילדים ובבתי-הספר בארץ באמצעות הספר
'עברית בעברית' (שפורסם בשנת  .)9119על פי שיטה זו הוא לימד את כל תלמידותיו -הגננות
והמורות לעתיד .ד"ר אפשטיין כתב גם מאמרים רבים בנושאי חינוך ופדגוגיה בירחונים שונים.



התרומה ברמה העולמית -הפצת השיטה 'עברית בעברית' ,והפיכת בית-הספר ה' -יהודי'
בסלוניקי שביוון לבית-ספר 'עברי-מודרני'.

 התרומה ברמה המוסדית
בתפקידו כמנהל 'בית-המדרש למורות ע"ש לוינסקי' שימש ד"ר אפשטיין כמנהל הראשון של מחלקת
הגננות וכן של גן הילדים העברי הראשון וניהולם במקביל לניהול מחלקת המורות במוסד.
44
המקורות הראשוניים שמצאתי לצורך מחקר זה ,ביניהם מכתבים שנשלחו מטעם בית-המדרש  ,תעודות
הערכה וגיליונות ציונים ,45מעידים על הצורך הדחוף בגננות שהיה בזמנו ,ועל ההחלטה להוסיף שנת לימוד
אחת לגננות לצורך לימוד השפה העברית .הדבר מעיד על כך שהצרכים החיוניים של היישוב בהכשרת גננות
ומורות היו רבים ודחופים עד שלא נעשה סינון קפדני במיוחד והתקבלו תלמידות בינוניות למוסד .היישוב
דרש הרבה גננות כדי לפתח את מערכת החינוך במהירות ,ובמיוחד גננות שיודעות עברית טובה שכן
ההבניה של התודעה הלאומית הייתה דרך העברית .הנהלת בית-המדרש לבנות החדירה את המסר בצורה
חזקה עד שזה השפיע גם על התלמידות ,הגננות לעתיד ,שהבינו כי עליהן להגביר את רמתן בידיעת השפה
בכדי ללמדה בגני-הילדים ובבתי-הספר.
ד"ר אפשטיין דיבר על ייסוד בית-ספר לגננות שבו הן תלמדנה כיצד ללמד את הילדים עברית תקינה ,שכן
חיי הלשון ומותה נמצאים בידי הגננת ,וכן כל הידע הנדרש לצורך התפתחותן התקינה של הפעוטות .הוא
חש צורך לגונן על הילדים מפני החיים ,ולכן דרש מהגננות שעבדו עמו להקל בדרישותיהן .באחד ממאמריו
(אפשטיין ,תש"ג) הוא פנה אל הגננות וביקש מהן כי לא יחנכו את הילד להתכונן לעתידו אלא ..." -ינסו
44

שני מכתבים שנשלחו לד"ר לוריא ,מנהל מחלקת החינוך של הועד הלאומי -מכתב שכתב ד"ר אפשטיין ,ומכתב של תלמידות
כיתה ג' גננות.תיק אצ"ם מס' ,A476/7כסלו תרפ"ב.
45
דפי הערכות אישיות וציונים של מחזור המורות בתרפ"ב -נכתבו ע"י אפשטיין בעצמו .תיק אצ"ם מס' .S2/432
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להנעים את זמנו וליהנות מחייו בהווה בפרט שהן אינן יודעות אם יזכה ויגיע לגיל אחר ולכן עליהן להשתדל לא

למרר את ההווה שלו לשם התקנה או השתלמות ולא ללמדו דברים שיעיקו עליו לבלי נחת ולבלי עניין( "...שם.)13,
ד" ר אפשטיין דאג במיוחד שהגננות תצאנה מוכנות לשטח מרובות בידע ובניסיון מעשי ..." -לפנינו עומדת
השאלה העיקרית ,אשר בה אני פונה בייחוד למורות ,אם התלמידות הגננות מוכנות לצאת לעבודתן ,אם הן יודעות

את עבודת הגננות המעשית ואז תהיה לנו אפשרות להוציאן( "...ארכיון אח"י ,תיק מס'  ,93991הישיבה השנייה,
ו' בכסלו ,תר"פ).
 התרומה ברמה הארצית
ד" ר אפשטיין ראה את תפקידו בארץ כמפיץ הדיבור העברי ולכן התרומה החשובה ביותר שלו היא הוראת
השפה העברית כשפה חיה הן לילדים והן למבוגרים .השפעתו של ד"ר אפשטיין ניכרה גם בשימור 'רוחה
האמתית של העברית' .בתחום הכשרת המורים תרומתו המכובדת היא בהנחלת שיטתו 'עברית בעברית'.
בשנת  9119פרסם ד"ר אפשטיין את ספר הלימוד 'עברית בעברית' (אפשטיין ,)9119 ,שנועד למורים
המלמדים עברית לילדים בני ארבע ומעלה .בספרו היו מאה שיעורים מדורגים .הוא ביסס את שיעוריו על
בית ,מכשירי לימוד ,גוף האדם ,מזון ,צמחים ובעלי חיים וכל זאת בהברה ספרדית כיוון שלילדים הקטנים
היה קל לחקות ולאמץ את 'ההברה הספרדית' שלו .הספר הפך חשוב מאד בקרב המורים ללימוד השפה
העברית במרבית בתי-הספר בארץ ואף השפיע על המורים העבריים בחוץ-לארץ .צבי שרפשטיין ,שהיה
מורה ב'-חדר המתוקן' וכתב ספרי לימוד וספרים על תולדות החינוך ,אמר על ד"ר אפשטיין ששיטתו פעלה
כטל משכים על החינוך העברי והיא הייתה אחד הגורמים החשובים לתחיית החינוך העברי ברוסיה ,ומשם
אף עברה לשאר הארצות .גם יחיאל הלפרין ,ממייסדי גן הילדים העברי בחוץ-לארץ ,תיאר כי לאחר שקרא
את הספר הרגיש כי גורל חייו הוטל וכי הוא לא היה היחידי שחש כך אלא גם עשרות או מאות מורים
צעירים הושפעו מהספר ,והוא זה שגרם להם להישאר לעולם בתוך עולם ההוראה .ד"ר אפשטיין זכה
לתשבחות רבות על הספר בארץ ובעולם (הרמתי ,תשמ"ה).
ואכן ,שמו של ד"ר אפשטיין 'הלך לפניו' והגיע לכל קצוות הארץ ,ואף למדינות הרחוקות .עוד בתקופת
ניהולו את בתי-הספר היסודיים בצפת ובראש-פינה הגיעו אורחים לבקר את המוסד אותו ניהל .למרות כל

הקשיים ,הצליח ד"ר אפשטיין ללא תכנית לימודים ,או ספרי לימוד בעברית " ...לעשות גדולות במקצוע
ההוראה( "...המליץ ,שנה מ"ב ,גיליון  .)129גם האגרונום אטינגר ,שהיה שליח הועד ,ציין בביקורו בבית-
הספר כי ..." -ביה"ס ערוך טוב מאד ,ודרך ההוראה של המורה יצחק אפשטיין היא למעלה מכל תהילה("...המליץ,
שנה מ"ב ,גיליון  .)111 ,111ד"ר אפשטיין עצמו העיד על הצלחתו ואמר ..." -אף על פי כן ,עם כל הקלקולים
הכבדים ,הצליח המוסד רק הצלחה שטחית .בראש השיעורים הייתה מורגשת התעניינות ,שמחה קדמה ולפעמים גם
התרוממות הרוח .הבנות היו נוחות להישמע וצמאות לדעת ולאט קנה לו בית-הספר שם טוב ,האורחים שהיו באים

לבקרנו היו מרבים בשבחנו .השיחה העברית הייתה מקסימה את אוזנם -מה נפלאו מעשי התחייה!( "...אפשטיין,
תרפ"ט.)2 ,9
חשיבות רבה ניתן לייחס גם לתרומתו לגן הילדים העברי .ד"ר אפשטיין הקדיש חלק ניכר מעבודתו
החינוכית לסוגית גן הילדים העברי .במאמר שפרסם (אפשטיין ,תש"ז )1טען כי ..." -אחת מן הרפואות
הבדוקות והמנוסות לתחלואי העם היהודי הוא גן הילדים .הגן יחזק את הרפים ויאמץ את החזקים ,והאמצעים בהם
הוא ישתמש לצורך השגת מטרה זו יהיו שמש ,אויר ,ניקיון ,תנועה ,משחקים ,שעשועים ,עבודה לפי רוח העוללים,
שירים ומחולות ,טיולים ובייחוד -אהבת האומנת לאמוניה .גן הילדים יתאמץ לפתח בילד את חושיו ,את כשרון
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ההסתכלות והמעשה ,את הנטייה והחפץ לבקש בכל מעשיו את היופי ואת השכלול ,את הסדר ואת ההרמוניה .על כן

הוא יעסיק את חניכיו בכל מיני מלאכות המתאימות לרוחם ולכוח-השגתם( "...שם.)181,
עם זאת ,בדרישותיו הקפדניות בנושא שיבושי הלשון לא הקפיד עם הקטנים ,כפי שדרש מהתלמידים
הבוגרים יותר..." -האין הלשון עניין מופשט שמוטב לתינוקות למעט בו?( "...אפשטיין ,תש"ג .)13,אך הוא
הקפיד הקפדה יתרה ונתן יתר חשיבות ומשמעות בנושא התנועה וצורות ההבעה השונות אצל התינוק.
לדעתו ,חשוב שהילד ילמד וידע להביע בצורה שונה את רגשותיו בציבור .את זה הוא יוכל לעשות דרך
האמנויות השונות -הציור ,הפיסול והכיור שיהוו כלים ואמצעי הבעה של התפעלות ציבורית כדוגמת
פסלים ,ציורים ,מצבות ,היכלים ומגדלים מפוארים ,חגיגות והפגנות -כולם נועדו להביע התפעלות עזה
והרגשה עמוקה של בני אדם באשר הם .האקסיומה בשיטה הטבעית שאותה שם להיות נר לרגליו בעבודתו
החינוכית ,קראה להביא לידי הילד דברים מוחשים וטבעיים שאותם יוכל להשיג בסביבתו הטבעית .כך
יוכל להכיר ביתר קלות את העולם סביבו ולשוחח בשפה הטבעית לו -שפת אמו .תורה זו ד"ר אפשטיין
הפיץ ברבים ובכך גם נודע והתפרסם.
ד"ר אפשטיין נחשב לאחד מהמחדשים הגדולים שחידשו את תכניות הלימודים בישוב החדש .החידוש
הראשון היה,כאמור לעיל ,בלימוד כל המקצועות בדרך טבעית ומוחשית בעזרת כל חושיהם של הילדים
ובמיוחד ע"י חוש המישוש והראייה .החידוש השני היה לימוד התנ"ך והמקצועות הכלליים הנלמדים
בבית-הספר בלא תרגום ללשון אחרת (הררי ,תשי"ט) .ד"ר אפשטיין העשיר את עולם המונחים המקצועיים
בשפה העברית בתחומים האלה .מאמריו ורשימותיו יצאו בארץ ופורסמו גם בארצות הגולה (ספיבק,
תש"ד) .בשנות חייו האחרונות ,השתתף ד"ר אפשטיין ברוב כתבי העת הפדגוגיים העבריים כדוגמת" -הד
הגן"( ,שאותו אף ערך תקופה קצרה)' ,פסיעות'' ,גננו' ו'-החינוך' ותרם תרומה משמעותית להתפתחות
החינוך בגני-הילדים (שחורי ,תש"ז) .תרומה נוספת בתחום החינוך של ד"ר אפשטיין היא חיבורו את בחינת
הבגרות בחיבור בשנת ( 9112צ'חנובר.)1199 ,


התרומה ברמה העולמית

גם בתקופת לימודיו בלוזאן שבשוויץ ,כשלמד פסיכולוגיה ופדגוגיה לקבלת התואר 'דוקטור' ,המשיך ד"ר
אפשטיין לעסוק בהפצת הדיבור העברי .הוא היה פעיל באגודות להפצת הדיבור העברי והרצה בכנסים
שלהן .חשיבות הרצאה אחת בנושא הדיבור העברי שהעביר ד"ר אפשטיין בוועידה של אגודת 'עבריה' (שבה
היו חברים אנשים שקיבלו על עצמם לדבר עברית בחוץ-לארץ) ,הייתה כה רבה עד כי גם כיום מיישמים את
תוכנה בהוראה בתפוצות (הרמתי ,תשמ"ב).
בהמשך ,לאחר שסיים את לימודיו בלוזאן ולאור הצלחתו בארץ-ישראל ,ד"ר אפשטיין קיבל הזמנה מראש
הקהילה בסלוניקי שביוון לבוא ולנהל את בית-הספר 'תלמוד-תורה' הגדול ,ולשפר את החינוך העברי בעיר.
התשוקה לנחשוניות ,ולחריש ראשון עם כל חבלי היצירה הכרוכים בהן ,כתכונה בולטת באופיו ,הניעה
אותו גם הפעם להתחיל הכול מחדש .כשהגיע למקום פגש מורים מן הדור הישן 'חכמים' ומלמדי דרדקים
שידיעותיהם מצומצמות ושיטותיהם ישנות ונושנות .כאן שרר התרגום ללדינו ולצרפתית ,וד"ר אפשטיין,
שלא אהב את שיטת התרגום לשפות הלועזיות ,חולל מהפכה – כפיית הלשון העברית גם על הוראת
מקצועות הלימוד השונים והדרכתם של המורים בדרכי הוראה חדשות .כמובן שה'-חכמים' נדהמו
119

וההורים לא היו שבעי רצון בתחילה .הרוגז אף גבר כשהתחיל המורה החדש ללמד אפילו חשבון בעברית.
אז הגיעו בעלי עצות שבאו להשיא ל'-ירוק' עצה טובה -לא לדחוק את הקץ -ואולם ד"ר אפשטיין ,שהיה רך
מטבעו ,הוכיח קשיות של ארז .הוא המשיך לשחות כנגד הזרם ,נגד המוסכם והמסורת מדורות ,ותוך
שנתיים מיום היכנסו לתפקיד ,הפך בית-הספר הישן לבית-ספר מודרני ועברי ביסודו .המלמדים הישנים
הסתגלו להם לאיטם לרוח החדשה ונעשו ברובם מורים טובים .אף ההורים ,שעמדו על כוונותיו הטובות
של המנהל ,שינו את עמדתם וד"ר אפשטיין התחבב במהרה על כל מכריו וידידיו .הוא נשא הרצאות ברחבי
העיר ,הקסים את שומעיו גם בלשונו הצרפתית הנאה וגם בלשונו העברית המסלסלת .גם כאן הוא המשיך
להשפיע על תלמידיו באהבתו לטיולים .הוא טייל בסביבות הנמל וברחובות הגועשים ביחד עם תלמידיו,
לבוש במיטב מחלצותיו .לאחר כארבע שנים הוא החליט ביחד עם קבוצה מתלמידיו לעלות לירושלים,
להשתלם בבית-המדרש למורים ולהתאחד עם משפחתו .במעשה זה ניתן לראות כיצד הוא הפך מודל
לחיקוי בקרב תלמידיו בסלוניקי עד כי אחדים מהם החליטו לעלות ארצה אחריו ,ולהפוך למורים כמוהו.
הם נשאו עליהם את חותמו האישי – חינוך מצוין וניב 'אפשטייני' ללשון העברית .קבוצה זו נתנה לארץ
מורים ,חוקרים וסופרים רבים .כזו הייתה תרומתו לעולם החינוך וההוראה (חורגין ,תש"ג).
לסיכום ,ד"ר אפשטיין האמין כי מטרת החינוך -חינוכו של האדם העברי והכשרתו לחיי מעשה ועבודה
יצרנית .בנוסף ,השאיפה האמתית בחינוך לדעתו ,היא פיתוח השכל ויצירת ההיגיון ,אמון בחוקת האמת
ובניין הנפש שקולות כנגד המון ידיעות מדומות הנלמדות בביה"ס .הוא הטיף לערכים אוניברסאליים,
לאהבת הטבע ,לאהבת התורה והתנועה .הוא הדגיש את חשיבותם של ערכים חינוכיים אלה בכל מאמריו
והרצאותיו לאורך כל חייו ,והם אלה שהיוו את הבסיס בעבודתו החינוכית .אלה הם הערכים עליהם נלחם
ופעל למען השגתם תוך גיוס האנשים שעמדו לצדו לאורך כל השנים .כל מקום שאליו הגיע ,עשה רבות
למען הנחלת ערכים חינוכיים אלו.
ד"ר אפשטיין היה מורה ומחנך ,אדם מיוחד בנופו החברתי ,התרבותי והחינוכי .איש שהכול זוכרים אותו
כראשון לפי הנהגתו ,סגנונו ,מבטאו ,נימוסיו והליכותיו .הופעתו הייתה כובשת כי 'אמרה כבוד והדר' כפי
שציין לופבן( 46תש"ט) .אדם שהיה ידוע במוניטין שלו לאהבת האדם ולאהבה לארץ-ישראל .אחד ששמר
על דעותיו ואמונתו לתרבות הדמוקרטית והטיף לחינוך לעבודה וליצרנות ,אך יחד עם זאת לא התערב
בענייני מפלגות והתרחק מעבודה ציבורית ומהתקהלויות של אספות .לרוב התנזר מחיי חברה ואהב
להתבודד באוהלה של תורה בהיותו נחבא אל ספריו .רק לעיתים רחוקות הופיע בכינוסים מדעיים ,מרצה
בענייני ם תרבותיים לפני סטודנטים ובקונגרסים וחוזר לשולחן עבודתו כפי שציינה הררי (תשי"ט) .אדם
שהפתגם "נאה דורש נאה מקיים" היה נר לרגליו .הוא לא רק הטיף את תורתו אלא גם קיימה יומם וליל
כפי שהעידו בני משפחתו ,חבריו האישיים וחבריו לעבודה החינוכית .כל משפט שנאמר או נכתב על ידו,
נאמר בצורה התקנית והניגונית הטובה ביותר כאילו הושמו בהם טעמים חגיגיים .הוא היה מזן המנהיגים
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לופבן יצחק ( -)9111-9111נולד בגליציה .מבכירי הפובליציסטים של העיתונות הארצישראלית .היה העורך הראשי של עיתון
'הפועל הצעיר' וחבר אספת הנבחרים וועדת החינוך של כנסת ישראל.
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הנדירים שלא חששו להביע דעה שונה ולא מקובלת בכל תחום בו הם האמינו ,ולא רק בתחום ההוראה
והחינוך ,אלא גם בנושאים מדיניים-פוליטיים שנויים במחלוקת.
ד"ר אפשטיין היה סוג של 'אאוט-סיידר' שהלך בדרכו האמתית והייחודית ללא פחד להראות ולהישמע
שונה בקולו ובהתנהגותו .לראייה -אימוץ המבטא המזרחי-ערבי שלא היה מקובל אז ,סגנון לבושו המיוחד,
ההחלטה על לימודי הדוקטורט בגיל  11כשהוא כבר אב לחמישה ילדים ,המעבר לשוויץ ביחד עם כל
המשפחה ,העזיבה לסלוניקי לארבע שנים ללא משפחתו ,וההחלטות הגורליות לעזוב תפקידי ניהול
יוקרתיים כשהם לא התאימו לו יותר ,או 'לא התיישבו' עם אישיותו ,או עם האידיאולוגיה שלו .בכך נחשב
לאדם בעל אומץ ותעוזה ,נחשון וסולל דרך לרבים ובעיקר מהווה מקור של השראה שנבעה מנבכי נפשו.
מעטים הם האנשים בציבור המורים בארץ באותה התקופה ,שיכלו להידמות לד"ר אפשטיין ברב-גוניותו,
בידיעותיו המרובות ובתרומה המשפיעה שלו על כל רובדי החינוך העברי החדש מאז ועד היום .לפועלו,
כמחייה השפה העברית מלשון הספר ללשון הדיבור וללשון הלאומית של העם המתערה מחדש במולדתו,
יש יותר מערך היסטורי.
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ג .ד"ר אברהם רוכלי ()-2392

תקופת הניהול .2336-2392 -שימש כראש המכללה במשך  28שנים.
מוטו חינוכי:
"...כל חיי ראיתי את עצמי כמחנך,
ומבחינתי לשים את היד על הכתף של הילד
לפעמים יכול לשנות את הכול
כמו שלפעמים משפט אחד משנה דברים"...
(ראיון אישי)1003 ,

ג .2קורות חיים
יליד חיפה ,ישראל .בשנים  9121-9189חבר קיבוץ.
השכלה:
בוגר סמינר למורים – תעודת הוראה.
9189
9122
9111

תואר ראשון – ב.א – .האוניברסיטה העברית ,היסטוריה ומדע המדינה.
תואר שני – מ.א – .האוניברסיטה הלאומית של מקסיקו.

9111

תואר שלישי  –Ph.D -האוניברסיטה הלאומית של מקסיקו.

ניסיון מקצועי:
 9188 – 9181מורה ומחנך בחברת נוער של 'עליית הנוער'.
 9181 – 9182שליח חינוכי בארגנטינה מטעם מחלקת הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית.
 9121 – 9181מורה להיסטוריה בביה"ס התיכון האזורי 'הרי אפרים'.
 9111 – 9121מנהל בית הספר העברי 'מונטה סיני'  ,מקסיקו סיטי.
9111 – 9113

מרצה באוניברסיטה  , Ibero Americaמקסיקו סיטי

1111-9111
9111 – 9118
9119 – 9118

מרצה להיסטוריה בסמינר לוינסקי.
ראש המסלול העל-יסודי במכללת לוינסקי.
מנחה באוניברסיטה הפתוחה ,תל אביב.
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 2336 – 2392ראש מכללת לוינסקי לחינוך.
פעילות ציבורית בתחום האקדמי והפדגוגי:
 9111 – 9111חבר ועדת הקבע של המל"ג למסלולים אקדמיים במכללות לחינוך שקבעה
את הדגם-המנחה לפיו נערכו המכללות לחינוך לקראת האקדמיזציה.
 9112 – 9111יו"ר ועד ראשי המכללות האקדמיות לחינוך (רמ"א).
 9119 – 9112יו"ר ועד ראשי המכללות והסמינרים למורים.
 1111 -9111חבר המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
 1111 – 9111יועץ אקדמי של המכללה להוראת טכנולוגיה ,תל אביב.
חבר המועצה האקדמית העליונה והועדה המרכזת במכללת תלפיות ,ת"א.
1111
 1112 – 1111חבר ועדת הקבע של המל"ג לתואר שני במכללות לחינוך.
פעילות ציבורית בתחום החינוך:
 9111 – 9118חבר הנהלת מועצת המורים למען הקק"ל.
 9111 – 9112חבר הנהלת "המועצה הציונית".
* חבר הנהלת אגודת 'שיח ושיג' לתרבות הדיון.
 9111 – 9111יו"ר ועדת החינוך העירונית רמת השרון.
 9112 – 9111יו"ר ההנהלה הציבורית של מתנ"ס רמת השרון.
יו"ר 'עמותת המחנכים למלחמה בגזענות ובאנטישמיות' (הסתדרות המורים).
9118
ארגון והנחיה של השתלמויות למורים בנושאי גזענות ,אנטישמיות והוראת השואה
ארגון והנחיה של סמינרים בינלאומיים של מורים בנושאי גזענות ואנטישמיות
 1118 – 9111יו"ר חבר הנאמנים של המכללה להוראת טכנולוגיה.

ג .1רקע כללי –הבחירה במקצוע ההוראה וקבלת תפקיד הניהול בסמינר
ד"ר רוכלי ידע כבר מגיל צעיר כי יהיה מורה ומחנך לכשיהיה מבוגר .הוא הושפע רבות מערכי תנועת הנוער
ומערכי הקיבוץ בו חי  91שנה .הוא מציין רבות את מוריו ששימשו לו דוגמא לאורך כל חייו .כמו כן הוא
מציין כי הושפע מאנשים נוספים שליוו אותו בחייו ביניהם אביו ,מדריכיו בתנועה הקיבוצית ויאנוש
קורצ'ק ומתארם כדמויות שעיצבו במידה רבה את חייו.
"...אני בן של בנאי ,תלמיד ישיבה שהפך לפועל בניין בארץ ישראל ,שהניח לבנים ושר 'הבו לבנים' ,אני בן לדור
שדיבר על עבודה והגשמה ושירות לכלל .אימא שלי רצתה שאהיה עורך דין ואני רציתי להיות מורה ,מחנך וחבר
קיבוץ .תמיד ראיתי את עצמי מחנך ,תמיד .כל חיי ראיתי את עצמי כמחנך .גם ביקשתי שילדיי יכתבו על המצבה
שלי' -מחנך' .היו לי מורים טובים בבית-הספר 'חוגים' בחיפה ,העיר שבה נולדתי וגדלתי .באותם ימים 'חוגים' היה גם
בית-ספר יסודי ותיכון .נזכרתי במספר מורים :המורה לטבע ,המורה להיסטוריה ,המורה למתמטיקה ,שאם עשית
שגיאה בעברית תיקן אותך למרות שלא היה מורה ללשון ,המורה במשמר העמק בן-עמי גורדון שאני אסיר תודה לו
בהרבה מאד דברים .דמות נוספת שהערצתי היא יאנוש קורצ'אק .השפיעו עליי מאד גם ערכי תנועת הנוער כי הייתי
חבר בתנועת נוער ודמות המדריך התנועתי של אותם הימים ,והיו לי כמה מדריכים ,שהשפיעו עליי כאדם וכמחנך.
תקופת הדרכה בקן חיפה בין השנים  1751-1752כמדריך וכראש הקן הייתה תקופה משמעותית שעיצבה אותי
מאד( "...רוכלי ,ראיון אישי.)1111 ,
"...אני זוכר שיחה עם אבא שלי כשאני בן  11בקיבוץ משמר-העמק והסתכלנו על הנוף כולו מגג בית-הספר ,ואמרתי
לו שאני רוצה להיות חבר קיבוץ .הוא שאל אותי אם אני רואה את עצמי פלאח או רפתן? אמרתי לו שאני רוצה
להיות חבר קיבוץ ומורה .כבר אז עניין הלימוד והקריאה היו חלק מחיי .ועוד שיחות כאלה עם אבא על פוליטיקה
ועל היישוב היהודי ומאבקו נגד הבריטים וכו' .אפיזודה נוספת שאני זוכר היא בבית-הספר 'חוגים' .לפני הכניסה
לבניין היה קיר של לבנים ,אני רבתי עם ילד בכיתה ה' ולא הייתי אף פעם אלים אבל כתבתי על הקיר 'דניאל פוץ',
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והמנהל קרא לי לאחר שהלשינו עליי הילדים בכיתה ,מה העונש שקיבלתי -למחוק את זה .עמדתי עם מסמר וגירדתי
את זה כשכל בית-הספר ראה אותי .אני מעריך את העונש הזה ,לחשוב באיזו חכמה המנהל ידע איך להעניש אותי
ולא להביא את ההורים ולכתוב הערה ( "...רוכלי ,ראיון אישי.)1111 ,

בראיון שנערך עמו מספר ד"ר רוכלי את השתלשלות העניינים שהובילו לכניסתו לתפקיד מנהל הסמינר
בשנת .9119
בתחילת דרכו הוא התקבל לסמינר כמרצה להיסטוריה ,ולאחר שנה הוצע לו לקבל את ריכוז המסלול
ההומאני בחטיבת הביניים .ד"ר רוכלי הסכים לתפקיד ובהמשך ,כשאוחדו שני המסלולים -ההומאני
והריאלי לאחד ,קיבל על עצמו את ריכוז המסלול כולו .בינואר  9111הופסקה כהונתו של ד"ר מאיר ארליך
באמצע השנה ,אז התבקש ד"ר רוכלי על-ידי האגף להכשרת מורים במשרד החינוך להכין את שנת
הלימודים הבאה .זו הייתה ,לדבריו ,בקשה ולא מינוי בפועל של מנהל .הכוונה הייתה לתכנן ולהיערך
לקראת פתיחת השנה הבאה .בחודש מאי באותה השנה ,נערך מכרז חיצוני לתפקיד המנהל ,ד"ר רוכלי ניגש
למכרז וקיבל את התפקיד .עוד לפני קבלת תפקיד הניהול היה כבר ד"ר רוכלי חבר ב'-ועדת דן' של המל"ג
שבנתה את 'הדגם המנחה' (ב )9119-שעל פיו כל סמינר הרוצה להיהפך למכללה אקדמית צריך להתארגן
ולשנות את תכניות הלימודים ,להתאים את צוות ההוראה ולהעלות את דרישות הסף בקבלת סטודנטים
למוסד .עם כניסתו לתפקיד ,אושר והתקבל ה'-דגם המנחה' על-ידי המל"ג שאימץ את עקרונותיו והפיץ
אותם לכלל הסמינרים בארץ .בכך למעשה קיבל ד"ר רוכלי 'אור ירוק' להתחיל בתהליך האקדמיזציה של
המוסד כולו .בתחילת דרכו ,ראה עצמו ד"ר רוכלי כ'-מוביל וכמנהיג של מוסד אקדמי' למרות שהמוסד לא
היה עדיין אקדמי .הוא לא ראה את עצמו כאיש טכני ,אלא 'איש בעל חזון המדבר על עיצוב והכשרת דור
מחנכים למערכת החינוך הישראלית' .תחומי האחריות שלו היו מקיפים ותחת אחריותו נכללו ההיבטים
הפדגוגיים -מנהליים וההיבטים האקדמיים.
ד"ר רוכלי תיאר את פעילויות המוסד במכתבים שכתב לחברי הסגל ולסטודנטים ,ובראיונות שנערכו עמו
מספר פעמים בשנה ופורסמו בביטאון 'במכללה' שחולק לחברי הסגל ולסטודנטים .במהלך הפרק יוזכרו
ציטוטים רבים מתוך המידע שהעביר ,כאמור לעיל ,באמצעים השונים -מאמרים שכתב ,הרצאות שנשא,
מכתבים שכתב ,שיחות וראיונות שנערכו עמו.
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ג .9ד"ר אברהם רוכלי  -סכמת ניתוח
 .2חזון ומטרות-על
 .Iברמה הערכית-חינוכית:






.I

הקניית חינוך לערכים
הקניית חינוך למצוינות
הקניית חינוך להתנדבות
הקניית חינוך לציונות ולאהבת הארץ
הקניית חינוך לאהבת השפה העברית ולאהבת הספר והקריאה
הקניית דמות המורה האידיאלי

ברמה הלימודית-מקצועית:



פיתוח תהליך האקדמיזציה
טיפוח הלמידה העצמית

 .1קשיים הנובעים מהמציאות החינוכית החדשה







העברת הסמינר לביתו החדש ומיזוג 'המדרשה למוסיקה' עם המכללה
שינויים מבניים
הגשת התכניות לאישור המל"ג
הפעלת תכנית ניסוי חדשנית והתמודדות עם המתנגדים לשינוי
איתור מרצים ברמה אקדמית גבוהה
שמירת איכות ההוראה

 .9דרכי התמודדות עם המציאות החינוכית החדשה






שינויים וחידושים בתכניות הלימודים
פתיחת קורסים חדשים
הפקת כנסי חשיבה וסדנאות הדרכה למדריכים חדשים
עידוד יוזמות חינוכיות מצד המרצים
עידוד פעולות המחקר וההערכה

 .1מבנה ארגוני ונהלי עבודה






מבנה ארגוני
הגדרת תפקיד 'מנהל המכללה'
נהלי עבודה וישיבות צוות
נוהל קבלת החלטות
קביעת תקנונים
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 .8מערכת היחסים בין המנהל לסגל המרצים



מתן גיבוי והבעת הערכה
התייחסות לבעיות מקצועיות של הסגל

 .6מערכת היחסים בין המנהל לסטודנטים



הבעת הערכה ותחושת גאווה
התייחסות לרווחת הסטודנטים

 .7אפיוני ניהול




מאפיינים מנהיגותיים בולטים
המנהיג הדינאמי
רצון להיות סמל לדוגמא ולמופת

 .9התרומה לשדה החינוך ולהכשרת המורים ,והחשיפה ברמה הארצית


התרומה ברמה המוסדית

 התרומה ברמה הארצית
 התרומה ברמה העולמית

ג .1הנרטיב האישי
.2חזון ומטרות על
 .Iברמה הערכית-חינוכית
ד"ר רוכלי הציג את עצמו כאדם בעל חזון השואף ליצירת והכשרת דור מחנכים ,אנשי תרבות והשכלה,
שוחרי דעת ,ובעלי ערכים..." .החזון החינוכי שלי הוא לחנך אנשים להיות אנשי ספר ,בעלי ערכים ותרבות ,שיהיו
בעלי רגישות חברתית ובעלי רמה אקדמית וזה תואם את החזון האישי שלי( "...רוכלי ,ראיון אישי.)1111 ,
כיצד התבטא הלכה למעשה חזונו האישי -מקצועי כמנהל המוסד?


הקניית חינוך לערכים

ד"ר רוכלי ראה את המכללה כמוסד המקיף את כל תחומי החינוך ויעדי ההוראה ..." -את הסמינר ראיתי
כמוסד מחנך -מחנך אנשי חינוך והוראה .ראיתי את העיקר בהכשרה טובה ומעמיקה ,הכשרה ברמה אקדמית של

אנשי חינוך מקצועיים ,משכילים ושוחרי דעת( "...מסיבת הפרידה מהסגל.)9112 ,
עוד הוא טען כי..." -מכללה אקדמית צריכה להיות מוסד גדול המקיף את כל תחומי החינוך ויעדי ההוראה :החינוך
הפורמאלי והחינוך המשלים /הבלתי פורמאלי ,החינוך המוסיקלי על כל סוגיו ,החינוך הטיפולי למוסדות מיוחדים
והשתלמויות מורים .על המוסד לראות את החינוך כתהליך מקיף ,שההוראה אינה אלא חלק ממנו ,לטפח את הקשר
בין מקצועות הלימוד וההכשרה להוראתם ולשמור על הקשר המרבי בין ההלכה למעשה ,לעצב את דיוקנם של פרחי

ההוראה כבעלי אישיות מחנכת ,לקיים אווירה חינוכית ולעודד קשרים אישיים בין מורים לסטודנטים( "...רוכלי,
תשמ"ג.)91 ,1
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לדעת ד"ר רוכלי תפקידיו העיקריים של המוסד הם הכשרת מורים כיעד מרכזי ,שמירה על ערכי 'הסמינר
הטוב' ,המשך הפעילות החינוכית-מחקרית ,עיצוב דמותו של המחנך היהודי-ישראלי ,ושמירת הקשר בין
ההוראה להכשרה המעשית .כפי שציין -
" ...לגבש באופן מתמיד את העקרונות הכלליים הבסיסיים שלו ואת הפילוסופיה החינוכית המיוחדת לו לעיצוב
דמותו של המחנך כאדם ,כיהודי ,כציוני וכישראלי( "...רוכלי ,תשמ"ג.)91 ,1

מספר שנים מאוחר יותר ,במהלך משותף של צוות ההנהלה וסגל המרצים הבכירים ,התבצע ניסוח 'אני
מאמין' מכללתי כחלק מהנחות היסוד של המכללה (מתוך חוברת הכנס 'רגע חושבים' -ועדת ההוראה,
חנוכה תשמ"ט) .ה'-אני המאמין' החינוכי של המוסד התייחס בהרחבה אל מהות בית-הספר ,דמותו של
המורה שתהליך ההכשרה מכוון אליו ,מהות ההכשרה וטיבה של הלמידה.
ד"ר רוכלי ציין את חזונו ואת חשיבותו של המעשה החינוכי והחינוך לערכים באירועים שונים-
"...אין מעשה נעלה יותר מאשר המעשה החינוכי ,עשו אותו במסירות ,ברצינות ותוך אחריות רבה!( "...טקס קבלת
תעודות 'מורה בכיר'.)9113 ,
"...זכיתי להיות מחנך .הייתי חשוב ומשמעותי בחייו של ילד אחד .מחנך זה שם התואר הנעלה בעיני .יש  1דברים
המציינים מחנך :אהבה,דוגמא אישית ויכולת השפעה .הוא צריך לתת דוגמא אישית בהתנהגות שלו ובאופן שהוא
מתנהג ביום יום שלו -כלומר להוות דוגמא אישית .אופן ההתנהגות היומיומית ,התגובות ,היחס אל האנשים ,באלה
באים לידי ביטוי נורמות ההתנהגות והערכים של המחנך .הוא צריך להוביל ,להראות חזון ולהיות מנהיג .מחנך
אמתי הוא אדם( ".. .טקס קבלת 'פרס המחנך למופת'.)1113 ,
"...אנו כמחנכים מדברים על ערכים ועל חינוך לערכים ,ערכי מוסר ,כבוד האדם ,סובלנות ,אהבת העם והארץ .אני
רוצה להדגיש במיוחד את ערכי התרבות ואת חובתנו להשפיע ,להדריך ולעצב אנשי תרבות בבואנו להכשיר פרחי
הוראה .אני מאמין בחינוך -כל חברה מבקשת לשמר ולהוריש באמצעות החינוך את ערכי היסוד שלה ,ובכך היא
מבטיחה גם את המשך קיומה( "...רוכלי 1111ב'.)3 ,
" ...החזון שלי דיבר על עיצוב והכשרת דור מחנכים למערכת החינוך הישראלית .מה שאפיין את גישתי והנחה אותי
תמיד היה הרצון שהם יהיו אנשי תרבות ,אנשי השכלה ,שוחרי דעת .אלה היו היעדים .ידעתי לאן אני מוביל -ערכים,
תרבות ,השכלה ,דעת ,עיצוב דור מחנכים למערכת והאמנתי שכך אני משפיע גם על דמות החברה בישראל"...

(רוכלי ,ראיון אישי.)1111 ,
אנשים שעבדו עמו תיארו אותו " ...כאיש בעל חזון ערכי ציוני שמוביל מכללה בעלת שם לכיוון אקדמי וממצב
אותה הכי טוב על מפת הכשרת המורים( "...ח'.)1111 ,

 הקניית חינוך למצוינות
ד"ר רוכלי טען כי יש צורך לטפח במערכת החינוך לא רק את המתקשים ללמוד ,אלא גם את המצטיינים.
לדעתו מצוינות אינה נמדדת רק בציונים גבוהים ,אלא גם בערכים ובמעורבות חברתית במשפחה ובקהילה.
" ...אני רואה במצוינות את השאיפה להגיע למיצוי מרבי של הפוטנציאל הגלום בכל ילד ,לא בדרך של תחרות ,אלא
בדרך של עידוד ללימודים ,פעילות חברתית ותרומה לזולת .מתוך ראייה זו ,הטוענת שכלל התלמידים ראויים לטיפוח
ולהשקעה ,יש לטפח במערכת החינוך גם את המחוננים'( "...במכללה'.)3 ,9111 ,
" ...על כל אחד למצוא ולהחליט באיזה תחום הוא בעל יכולת וכישרון ,ימקם את עצמו ויקבע מטרות ,יעבוד נכון,
יטפח את יכולותיו ,ישקיע מאמצים ולא יתייאש ברגעי משבר וכישלון ,ויזכור שעל המצוינים לפעול למען החברה
והקהילה ולא להתנשא .תיתן את הכול ,תבקש מעט ואל תצפה לכלום .מהי הדרך המובילה למצוינות -ראשית תהיה
בן-אדם ,תהיה אדם מעורב באופן פעיל בסביבתו המקיים קשרי גומלין ,שייכות ומעורבות במשפחה ובקהילה ,אדם
בעל ערכים של סובלנות ויחס נאות לזולת ,בעל נורמות מוסריות ,אדם המודע ליכולותיו ונותן להן ביטוי ,אדם
המקדם עצמו להישגים בתחומים מגוונים'( "...הרהורים על מצוינות'.)1112 ,
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דיקנית הסטודנטים באותה התקופה מתארת כיצד יזם ד"ר רוכלי מפגשים קבועים מספר פעמים בשנה
בחדרו עם קבוצת הסטודנטים המצטיינים שנבחרו לא רק על סמך כישוריהם בתחום האקדמי והציונים
הגבוהים שלהם ,אלא גם בלטו באישיותם ובמעשי ההתנדבות והפעילות החברתית שלהם במוסד ובקהילה
והומלצו על ידי ראש המסלול שלהם.
 הקניית חינוך להתנדבות
ד" ר רוכלי תמך ועודד הובלת מגוון של פרויקטים התנדבותיים למען הקהילה שהסמינר היה שותף להם
באופן קבוע .לדבריו-
"...הפעילות ההתנדבותית עשויה להעצים את ה'-בן-אדמיות' של המתנדב ,לעשות אותו יותר אנושי .יותר מענטש.
הנכונות להעניק לאחרים ללא בקשת גמול ותועלת אישית ,להעניק מתוך נכונות להקדיש מזמנך ומעצמך מביאה גם
להנאה ,הנאה מעצם הפעילות .הנתינה תורמת גם לאושר לנותן ,למתנדב("...הכנס השנתי של 'המרכז הישראלי

להתנדבות נוער'.)1111 ,
אחד הפרויקטים ההתנדבותיים לקהילה היה נטיעת עצים בחגיגות ט"ו-בשבט .ד"ר רוכלי ציין את חשיבות
הנטיעות במספר אירועים:
"...בשנת תשמ"ח נציין שני תאריכים חשובים במיוחד -יובל ה 95-לסמינר שהוא הסמינר העברי הראשון בארץ-
ישראל ויובל ה 42-למדינת ישראל ואותו נציין בפעילות חינוכית-ערכית שתכלול מפגשים ,ימי עיון ,לימוד מגילת
העצמאות וטיול ט"ו בשבט משותף'("...אצלנו במכללה' ,אוקטובר .)1 ,9111
" ...כמנהגנו בעבר גם השנה נצא כולנו עם סיום הסמסטר הראשון לטיול משותף בט"ו בשבט .הטיול עומד בסימן
'עץ תחת עץ' ואנו עומדים לטעת חורשה ע"ש מכללת לוינסקי ביער הקרן הקיימת בצפון הנגב("...מכתב שכתב לכל

תלמידי המכללה וסגל ההוראה)12.19.9111 ,
"...בכל שנה ביום החג כל הסמינר נסע לנטיעות ל' -יער המכללות' ,גם במעשה זה היה סמינר לוינסקי הראשון שיחד
עם הקק"ל והאגף להכשרת מורים התחיל את הנטיעות( "...רוכלי ,ראיון אישי.)1111,
וכפי שסיפר גם ראש החוג לטבע בסמינר דאז ..."-אני ממשיך עד היום את דרכו של רוכלי שהחל את נטיעות ט"ו
בשבט ,אני נוסע עם התלמידים לנטיעות ובכך ממשיך את אחד מהחזונות של רוכלי שהאמין בתרומה חברתית
לקהילה .הוא תמך בזה מאד גם אחרי שעזב .רוכלי אוהב מאד את ארץ ישראל וחשב שכל אחד צריך לנטוע עץ בארץ
לפחות פעם אחת בחייו .זהו מסר חינוכי חשוב מאד( "...נ'.)1111 ,



הקניית חינוך לציונות ולאהבת הארץ

את אהבתו לארץ-ישראל ד"ר רוכלי מציין כמעט בכל שיחה או מאמר שכתב .גאוותו רבה במיוחד על שזכה
להיות חבר קיבוץ במשך  91שנה ולהשתתף בתהליך הבנייה של הקיבוץ ,והוא מדבר רבות גם על בחירתו
להיות שליח לגולה וכיצד הושפע מכך בעתיד כמנהל הסמינר-
"...אני אזכיר כמה אפיזודות משמעותיות שקרו לי בחיי  -זכיתי להיות קרוב ל 12-שנה חבר קיבוץ ולהשתתף בניסיון
האנושי המרתק לבנות צורת חיים ייחודית זו .חבורת צעירים הקמנו את קיבוץ "הראל" בהרי ירושלים בתנאים
חלוציים קשים ביותר ומתוך תחושת שליחות ומסירות .הקיבוץ התפרק על רקע רעיוני בעקבות מחלוקת קשה
בשנים  1755-1751בין התומכים במשה סנה שפרש ממפ"ם והוביל שמאלה לבין מתנגדיו .אני הייתי בין מתנגדיו
הפעילים .נשארנו מעטים ועברנו לקיבוץ דליה .התקופה הזאת הייתה משמעותית מאד בחיי.
לאירוע הבא אני קורא 'המפגש עם הגולה' בשנת  1751נסעתי לארגנטינה כשליח תנועת הנוער ,ואחר כך נסעתי
למקסיקו כמנהל בית-הספר .אך זו הייתה הפגישה הראשונה שלי כצבר שהשתתף במלחמת השחרור ,אתה בא לגולה
ואז מי בכלל נסע לשליחות ,נסעתי באנייה הרבה עד שהגעתי לשם ,הכרתי את הגולה והמשכתי להיות אותו
אברהמל'ה בגובה העיניים ראיתי אותה ,לא מתנשא ,לא אומר -אנחנו הצברים ועשינו וזה ..ואני לא מדבר על
תרומתי לעלייה -מאות עולים עלו לארץ ,המפגש עם הגולה ובעיות החינוך והיישוב היהודי בגולה היה מאד
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משמעותי בחיי .פעמיים נשלחתי כשליח לגולה ,הייתה לי הזכות להיות שליח -הצבר הראשון לגולת ארגנטינה"...

(רוכלי ,ראיון אישי.)1111 ,
הקמת 'המכון להוראת הציונות' ,שפעל כחלק חשוב בסמינר הרבה שנים ,היה עניין משמעותי וחשוב מאד
עבור ד"ר רוכלי .המכון היה בנוי על נושא העליות לארץ ,והסטודנטים נדרשו להגיש עבודות שונות בנושא.
בכל מחזור שנתון א' עשה עבודה ,ושנתון ב' נסע למספר ימים לקיבוץ לוחמי הגטאות לסדנה על השואה.
סמינר לוינסקי היה הראשון שהתחיל במעשה ,ובהמשך הנוהג עבר גם לסמינרים האחרים .כפי שהוא
תיאר בגאווה לסגל המורים-
"...בשנת תשמ" ז נערוך פעילות חינוכית ערכית שבמרכזה סמינר קצר בן שלושה ימים שיקבלו כל תלמידי שנה ג'
בבית-לוחמי הגטאות בנושא השואה ,וכן אירועים הקשורים בדמותו ובמשנתו של דוד בן-גוריון ששיאם טיול של
המוסד כולו לנגב ולשדה בוקר'( "...אצלנו במכללה' ,תשמ"ז.)1 ,
"...אני שמח לציין את פתיחת שני המרכזים החדשים' :המכון להוראת הציונות' ו' -המרכז להוראת מורשת יהדות
ספרד והמזרח''( "...במכללה'.)1 ,9111 ,

וכפי שסיפרה אחת המדריכות הפדגוגיות באותה התקופה-
" ...בעידודו של רוכלי בניתי צוות רב תחומי (יהדות ,היסטוריה ,פילוסופיה ,סוציולוגיה ופסיכולוגיה) שישב עם צוות
ההיגוי של בית לוחמי הגטאות לצורך בניית השתלמות בת שלושה ימים לסטודנטיות שתהיה תפורה עבורם עם
תכנית ייחודית לכל מסלול .בשלב מסוים התחלתי לדון עם מוסד "המליץ" ועם מוסד ון ליר לשלב עוד שתי
השתלמויות של כמה ימים (בכל שנה השתלמות) כדי לבנות תכנית תלת שנתית שמטרתה ברור זהות יהודית,
ציונית-חילונית .רוכלי תמך מאוד בכל המהלך הזה .הכיוון של טיפוח זהות ציונית וכל תחום ההיסטוריה-יהדות היה
חשוב מאוד לרוכלי והוא עודד מהלכים כאלו בחום( "...ד'.)1111 ,
גם הרכז הפדגוגי דאז ציין כי ..." -ד"ר רוכלי בנה ארבעה מרכזים פדגוגיים ביניהם מרכז ציונות ומרכז ליהדות
ספרד .הוא היה פתוח לרעיונות חדשים שהיו קשורים בערכים ובציונות( "...י'.)1111 ,
אחד מבעלי התפקידים המרכזיים במוסד דאז מספר כי ..." -היותו של אברהם חבר קיבוץ לשעבר ניכרת בחזון
הציוני פרגמאטי שלו ,בגישתו החברית שוויונית לאנשים ,במיומנות פוליטית מעולה ,במסירות ובהזדהות ללא סייג

עם המוסד( "...ש'.)1111 ,
 הקניית חינוך לאהבת השפה העברית ,ולאהבת הספר והקריאה
ד" ר רוכלי האמין בחשיבותה של הקריאה וראה בספר ערך עליון לשמירת התרבות האנושית .הוא קרא
למורים להאמין בחשיבות הקריאה לשמירת השפה העברית ולשמירת ערכי התרבות של החברה האנושית.
לדידו לא תהיה הנחלה של המורשת התרבותית ללא תרבות הקריאה .הוא הרבה לציין את הדלות
הלשונית השולטת במחוזות החינוך ,וטען כי אין לסלוח על שגיאות בכתיב העברי ועל דלות ,שיבושים ורזון
של השפה ,וכי מתפקידו של המורה לעשות הכול למען עברית משובחת .על בית-הספר לטפח את צחות
הלשון ,וכי סוגיה זו חייבת להעסיק את מערכת הכשרת המורים כולה .כפי שכתב באחד ממאמריו-
" ...אני סבור שלקרוא ספר ולראות את הספר כחלק מעולם התרבות הם מן הערכים שמורה חייב לרכוש ולהפנים,
ואם כזה הוא יהיה גם על תלמידיו הדבר יקרין .על המורים לשאת את הדגל למען לשון תקינה ולמען קריאת ספרים
בחברה כחלק מהערכים ומהמטען שבן תרבות חייב לשאת עמו .אם לא כן ,אנו עלולים לשלם מחיר יקר על אובדן
השאיפה לאיכות תרבותית ועל שקיעתה של המערכת בבינוניות( "...רוכלי1111 ,ב'.)3 ,

בהמשך ,היה זה ד"ר רוכלי שתמך בפתיחת המרכז לאוריינות הראשון בארץ כחלק מתפיסתו החינוכית
והחשיבות שהעניק לשפה העברית ,ולרצון שמורי העתיד ילמדו כיצד להנחיל אותה לתלמידיהם.
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" ...השנה נפתח אשכול חדש לאוריינות .האשכול אמור לענות על צרכי התלמידים במכללה ,על צרכי מורים
במערכת ,להתייחס לתכניות לימודים חדשות במערכת ולעזור למורים לפתח סביבות לימודיות חדשות .הוא בנוי על
התפיסה החדשה של האוריינות ,כפי שהיא מוצגת במרכז לאוריינות במכללה על פעילותיו השונות .התפיסה החדשה
של התחום היא חלק מתפיסה כוללת של חינוך לאוריינות על פיה נתפסות אופנויות השפה כבלתי נפרדות
מהמקצועות השונים וקשורות אלה באלה'( "...במכללה' ,יוני .)1 ,9111

וכפי שסיפרו מנהלת 'המרכז לאוריינות' דאז ומרכזי מקצוע אחרים-
" ...רוכלי הציע לי להקים 'מרכז לאוריינות' ולנהל אותו .הוא זיהה את הפוטנציאל הטמון בתחום האוריינות שאז

היה חדש ,ובכך למעשה היינו הראשונים שהקמנו את ה'-מרכז לאוריינות' בהכשרת מורים( "...ג'.)1111 ,
" ...בתקופתו הוקמו מרכזים רבים' -המרכז לציונות'' ,מרכז מיל"ב'' ,המרכז לערבית' ,ה' -מרכז לאוריינות' והשקיעו

בהם משאבים רבים( "...כ'.)1111 ,
" ...הוא בנה ארבעה מרכזים פדגוגיים לאחר אישור ההנהלה' ,מרכז ציונות' ו' -מרכז ליהדות ספרד'( "...י'.)1111 ,
 הקניית דמות המורה האידיאלי
ד"ר רוכלי 'ראה' בחזונו את דמות המורה העתידי ,והבין את חשיבות תפקיד המכללה בעיצוב ופיתוח דמות
זו .לדעתו-
" ...המורה-הוא אדם משכיל ,שוחר תרבות ,הומניסט ומחנך ,בעל ידע רב ,בקי בדרכי חקירה ,שולט בכלים רבים
וחדשים ובדרכי עבודה רבות ,בעל כושר השתנות ,גמישות ונטייה לניסויים ולחידושים ,מסוגל לעבוד עם אוכלוסיות
רבות ומגוונות ולחנכן ובעל יכולת להעניק השכלה ולטפח מיומנויות אינטלקטואליות .עליו לקיים מגע אנושי עם
חניכיו ולהעניק לכל תלמיד תחושה שהוא בעל ערך ,עליו להיות מסוגל לעבוד עם קבוצות קטנות ועם יחידים ,תומך
בחלש ויודע לטפח את העזרה ההדדית בין התלמידים ,מורה בעל רמת פתיחות גובהה ,סובלני ומכיר בערכם של
הפלורליזם ,השוני והגיוון ,שולט בדרכי הוראה המתואמים לצרכים האישיים של התלמידים השונים( "...רוכלי,

תשמ"ג.)38 ,1
" ...על המכללה להכשיר את המורה לעתיד להתמודד עם השונות שבין התלמידים .ללמד שיטות הוראה חלופיות
ולבנות קשר מתאים עם כל תלמיד .על המחנך לשמש דוגמא לחניכיו ולהכיר את מגוון הדרכים האפשריות לטיפול
בטיפוסים השונים וביכולות השונות של הילדים .על כן יש להחדיר לתכנית הלימודים ולתכנית ההכשרה שלנו ,כולל
בעבודה המעשית ובדידקטיקות ,מרכיבים של 'חינוך בלתי-פורמאלי'( "...רוכלי ,תשנ"א.)8,

 .IIברמה הלימודית-מקצועית
התפיסה האקדמית הכללית של המוסד בתקופת כהונתו של ד"ר רוכלי כמנהל המוסד הייתה כדלקמן-
" ...הכשרת מורים והעיסוק במדע החינוך נתפסים כמשהו אינטגרטיבי .במילים אחרות ,הכשרת המורים נתפסת
כדיסציפלינה מדעית ומעשית כאחת ,תוך קשר מרבי בין ההלכה והמעשה .המכללה אינה מכשירה היסטוריונים או
פיסיקאים ,אלא מורים להיסטוריה או לפיסיקה .זוהי הכשרה להוראה המשולבת בהקניית ידע מקצועי .מבלי לוותר
על הלימוד המדעי שפירושו שליטה בדעת ובמבנה הדעת ,חשיבה מדעית וכושר אנליטי ,שואפת המכללה לטפח
היכולת המחנכת ,הפדגוגית-דידקטית .אקדמיזציה של המכללה היא הכשרת מורים אקדמית ,בכל המקצועות ובכל
התחומים והרמות ,המובילה לתואר הראשון מבלי לאבד את המאפיינים החיוביים שלה כמכללה( "...רוכלי,

תשמ"ג.)31 ,1
החזון המרכזי והראשוני של ד"ר רוכלי היה ברור לכולם כבר מתחילת דרכו כמנהל המוסד -קבלת
ההסמכה של המוסד להעניק תואר ראשון בחינוך לכל מסלולי הגיל ,או במילים אחרות -אקדמיזציה של
הכשרת המורים בסמינר בישראל.
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 פיתוח תהליך האקדמיזציה
'הדגם המנחה' הראשון נבנה על פי הדגם המתווה של מכללת לוינסקי כי ראש הועדה ,פרופ' יוסף דן ,לקח
על עצמו להוביל את התהליך במוסד .הועדה בדקה את כל המכללות ,אבל בגלל שמכללת לוינסקי כהחלטה
אסטרטגית הייתה הראשונה שהגישה את כל התכניות של המוסד לאישור ,פרופ' דן החליט לבדוק את
הנושא מקרוב .ד"ר רוכלי עבד בצורה הדוקה עם פרופ' דן והדגם הראשון נוצר מהצעות שהגיעו ממכללת
לוינסקי ובסוף  9119נבנה 'הדגם המנחה' הסופי .בשלב הראשון ,החלה היערכות מכללתית לקראת
התאמת עקרונות 'הדגם המנחה' לצורך קבלת היתר להענקת התואר  .B.Ed.התכנית הוכנה על-ידי
המכללה בתיאום משרד החינוך והתרבות – המחלקה להכשרת עובדי הוראה .היא הוגשה למל"ג והציגה
את התמקדות המכללה בארבעה נושאים עיקריים לקראת הענקת התואר 'בוגר בהוראה' .התחומים כללו
את מערך הלימודים ,סגל ההוראה ,התלמידים ,תכניות הלימודים ומקצועות הלימוד במסלולי ההכשרה.
ביום ג' בחשוון תשמ"ג (אוקטובר  )9111העניקה המועצה להשכלה גבוהה היתר לפתוח ולקיים מוסד
להשכלה גבוהה .החל משנת תשמ"ג הופעלה תכנית הלימודים האקדמית בכל מסלולי ההכשרה -לגיל הרך,
לחינוך המיוחד ,לביה"ס היסודי ולמסלול העל-יסודי .בשנת תשמ"ד נפתחה לראשונה שנת הלימודים
הרביעית ,אשר המסיימים אותה היו זכאים לקבל לראשונה את התואר האקדמי הראשון ה .B.Ed -בשנת
 9112ניתנה ההסמכה וההכרה לארבעת המסלולים ע"י המל"ג .כפי שמתארות את התכנית עזר ומבורך
(תשס"ט)-
" ...תכנית השנה הרביעית האקדמית הייתה מנותקת מתכנית הלימודים התלת-שנתית ,שהיה לה בעיקר אופי פרקטי
פדגוגי בכל הקשור ללימודי החינוך .בהתחלה ניתן היה ללמוד שלוש שנים לתעודת הוראה ולאחר מכן להמשיך לשנה
נוספת כדי לקבל את התואר הראשון .משנת  1717לא ניתן היה להפריד בין לימודי תעודת ההוראה וההשלמה לתואר
אקדמי והיה צורך להתאים את תכנית הלימודים לתכנית עשויה מקשה אחת לאורך ארבע שנים .כל זה בהתאם
לתפיסה האינטגרטיבית בהכשרה להוראה ,שמשמעה לימודי הוראה ופדגוגיה ולימודים אקדמיים בתחום הדעת
והחינוך במשולב( "...שם.)11 ,

וכפי שתיאר את תכנית הלימודים ד"ר רוכלי-
" ...תכנית הלימודים כוללת שני מרכיבים מרכזיים :לימודי החינוך ולימודי הדיסציפלינה .הדיסציפלינות אמורות
להעניק למורה השכלה רחבה ועמוקה והכשרה מקצועית להוראה .הן מעניקות למורה את הראייה הכוללת ,את
יכולת החשיבה במושגים מדעיים ,את התיאוריות וההתעניינות בתהליכים קוגניטיביים .לימודי החינוך מכשירים
אותו להוראה .הקניית היכולת למורה לעבוד בשדה צריכה להיות הבסיס להכשרתו והיא שווה בחשיבותה למשקלו
של הידע המוקנה לו בלימוד הדיסציפלינות .תכנית לימודים זו היא גמישה ובה הלימודים מתפזרים בקשת רחבה
יותר ,מערכת השעות אינה דחוסה ובקורסים השונים נפגשים תלמידים ממסלולי הכשרה שונים ,והתלמיד משתתף
בקביעת מערכת הלימודים שלו ,ההופכת להיות אישית ולא כיתתית( "...רוכלי ,תשמ"ג.)32 ,1

את מרכז פעילותו ראה ד"ר רוכלי בקביעת מקומן הייחודי של המכללות לחינוך על המפה האקדמית
בישראל בכלל ,ואת מקומה של מכללת לוינסקי כמוסד מוביל בין המכללות להוראה ,בפרט ,כפי שהוא ציין
זאת באירועים שונים:
" ...אנחנו במכללה ראינו את האקדמיזציה של המכללה כתהליך שפירושו הכשרת מורים ברמה אקדמית ,בכל
המקצועות ובכל הרמות ,המובילה לתואר הראשון מבלי לאבד את המאפיינים החיוביים שלנו כסמינר למורים.
חששנו מאימוץ סממנים סמנטיים חיצוניים ויצירת מסגרות שאינן ערוכות למטרה האחת והיחידה :השילוב הנכון
בין תכנים מדעיים-מקצועיים לבין הכשרה פדגוגית עיונית ומעשית .לאחר שתי שנות פעולה אנו יכולים לקבוע
ששמרנו על העקרונות של מכללה לחינוך שבה הכשרת המורים נתפסת כדיסציפלינה מדעית ומעשית כאחת ,תוך
קשר מרבי בין ההלכה למעשה .זוהי הכשרה להוראה שבה הלימוד המדעי ,שפירושו שליטה בדעת ובמבנה הדעת,
החשיבה המדעית והכושר האנליטי משולבים בטיפוח הכושר והיכולת המחנכת ,הפדגוגית-דידקטית( "...דברי

פתיחה בדוח שנכתב שנתיים לאחר קבלת ההיתר להפעלת תכנית הלימודים על-פי עקרונות 'הדגם המנחה'
של ועדת הקבע למכלול סמינרים.)9111 -
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" ...בלוינסקי התגבשה התפיסה -בסוף שנות השבעים -שלא רק בביה"ס התיכון דרושים מורים בעלי השכלה
אקדמית ,אלא בכל רמות הגיל .טענתנו היא שמקצוע ההוראה צריך להיות מקצוע אקדמי ויהיה גיל התלמידים אשר
יהיה ..את הסמינר ראיתי כמוסד מחנך -מחנך אנשי הוראה וחינוך .גם כשקיבלנו את ההכרה האקדמית ראיתי את
העיקר בהכשרה טובה ומעמיקה של אנשי חינוך ,הכשרה ברמה אקדמית של אנשי חינוך מקצועיים ,משכילים ושוחרי
דעת( "...טקס קבלת 'פרס המחנך למופת'.)1113 ,
" ...נושא האקדמיזציה של הכשרת המורים וקביעת מיקומן הייחודי של המכללות לחינוך עמדו במרכז פעילותי
במכללה .היינו בעידן האקדמיזציה ומרגע כניסתי לתפקיד ראיתי את הנושא הזה כיעד מרכזי בעבודתי .עסקתי
בפיתוח תכניות לימודים ובפיתוח האתוס האקדמי ,גם טיפוח הסגל ובניית תקנון אקדמי ,עשיתי סמינרים לסגל,
ופעלתי רבות לקבלת ההסמכה של המוסד להעניק תואר ראשון בחינוך לכל מסלולי הגיל .היינו בעיצומה של מלאכת
הקמת המבנה האקדמי של המכללה -גיוס מרצים ,שינוי תכניות הלימודים ,בניית אתוס חדש( "...טקס קבלת פרס

על "מפעל חיים בהכשרת מורים".)1111 ,
בשנת  9111לאור השינויים האקדמיים ,הגיש ד"ר רוכלי בקשה בשם המכללה לשנות את שם המוסד ל-
'מכללת לוינסקי לחינוך' והמל"ג אישר זאת .בשנת  9111קיבלה "המדרשה למוסיקה" שבמכללה הכרה
כמוסד להשכלה גבוהה בשני מסלולים :חינוך מוסיקלי לביה"ס היסודי ולחט"ב ,חינוך מוסיקלי וריתמיקה
לביה"ס היסודי ולגיל הרך .בעקבות קבלת ההסמכה להענקת תואר ראשון 'בוגר בחינוך' ,חל גידול
משמעותי במספר התלמידים במוסד .נפתחה כיתת מכינה קדם-אקדמית למשוחררי צה"ל וכיתת מורים-
עולים .מה רבה הייתה שמחתו של ד"ר רוכלי כשציין את הגידול המשמעותי ופתיחת קורסים ותכניות
לימודים חדשות במוסד-
" ...שנת תש"ן עמדה בסימן התרחבות והעמקת הפעילות במכללה .הדבר התבטא קודם כל בגידול משמעותי במספר
התלמידים ביחס לשנים שעברו -גידול של  52%בשנה א ,וכן בגיוון של סוגי התלמידים המגיעים אלינו ,שרבים מהם
לומדים על-פי תכנית לימודים אישית .כמו כן חל גידול רב של הבאים אלינו להשלמת התואר -לימודי שנה ד' .אולם
מעל לכל זו הייתה שנת העלייה שבה פתחנו כיתות הסבה לעולים חדשים להוראת האנגלית ,המוסיקה ומקצועות
המדע כמו מתמטיקה וביולוגיה'( "...במכללה' ,יוני .)1 ,9111
"...פתיחת סמסטר א' של שנת תשנ"א הייתה מן המעודדות והמרנינות שבתולדות המכללה .חל גידול משמעותי
במספר התלמידים בכל מסלולי הלימוד ,יחד עם העמקת הפעילות ,פרויקטים חדשים ,מרכזים חדשים ותכניות לרוב.
שני דברים שימחו את ליבי במיוחד :כיתת המורים-העולים (כ 122-מורים) שאנו מכשירים-מתאימים למערכת החינוך
הישראלית ופתיחת המכינה הקדם-אקדמית שמיועדת למשוחררי צה"ל להשלמת לימודי'( "...במכללה' ,פברואר

.)1 ,9119
" ...מורים רבים שבים אלינו אל ספסל הלימודים כדי להשלים את השכלתם האקדמית .תופעה זו היא אחד מסימני
המגמה לאקדמיזציה של מקצוע ההוראה'( "...במכללה' ,פברואר .)1 ,9111

להלן מספר התייחסויות של מרצים ובעלי תפקידים שעבדו עמו בתהליך הארוך לקידום האקדמיזציה
במוסד וראו כיצד חזונו רוקם עור וגידים-
"העניין של האקדמיזציה היה חשוב לו מאד והוא דיבר על זה הרבה .היה לו מאד חשוב שהמכללה תהיה תמיד

המובילה והראשונה מבין כל המכללות בארץ( "...ש.)1111 ,
" ...ידעתי שהאקדמיזציה של המערכת חשובה לו מאד .באותה התקופה זה היה הדבר החם .כבר מהמפגשים
הראשונים זה היה הסיפור המרכזי איך לתכנן את העבודה ואיך להגיש את התכניות למל"ג .זה היה חשוב לו מאד וזה
בא לידי ביטוי במספר דרכים -במפגשים השבועיים ,בישיבות ההנהלה המסודרות והמאורגנות כך שהבנת שזה
הסיפור וגם טון הדברים שלו שאמר לך שהכיוון של המוסד הוא לקראת הפיכתו למכללה אקדמית .הוא רתם את
הקטר לאפיק מרכזי אחד וסחב את כל המכללה אחריו .היה חשוב לו מאד בכל התקופה להגדיל את כמות
הסטודנטים במוסד .ההדגשה שלו להוביל את לוינסקי במפה של המכללות בארץ( "...ד'.)1111 ,
" ...החזון שלו היה ברור -אקדמיזציה והעובדה שהוא הוביל את המוסד לאישור האקדמי .זו הייתה תקופה
שההנחתות היו חיצוניות -משרד החינוך החליט שכל המורים חייבים לקבל תואר והם חייבו את המורים לחזור
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לספסל הלימודים ולקבל תואר ראשון .מאות סטודנטים הגיעו אלינו והוא הביא רכזת לרכז את שנה ד'( "...י',
.)1111
" ...רוכלי בהחלט נענה לתהליכים ולדרישות של משרד החינוך ושל החברה במאה העשרים ,ולכן בהיבט המוסדי הוא
פיתח את כל התהליכים האקדמיים הדרושים למוסד( "...ל'.)1111 ,
" ...בזכותו היינו המכללה הראשונה שקיבלנו הכרה אקדמית בכל המסלולים וכמות התלמידים הייתה מאד
גבוהה( "...ה'.)1111 ,
" ...לא היה צריך להעביר את התפיסה החינוכית כי ברגע שנעשתה ההחלטה ששנה ד' היא נפרדת ההשפעה שלה על
שנים א ,ב ,ג הייתה מינורית .בנו את שנה ד' כגוף נפרד עם מזכירות משלה ,זה לא היה חלק מהמסלולים .שנה ד'
היא לא המשך של המסלולים זה היה נדבך נוסף מעין יחידה עצמאית ...מה שקרה בשנה ד' בשלבים הראשונים לא
הקרין בכלל על שנים א-ב -ג .אלה היו שתי תכניות נפרדות ולא הייתה ביניהן רציפות או קשר ...התפיסה של שנה ד'
כשנה נפרדת ומיוחדת הייתה מקובלת ... .התפיסה נשארה שהמכללה צריכה לעסוק בעיקר בהכשרה ,והכשרה טובה
זה הרבה התנסות והדרכה ותמיד היו הרבה שעות לכך וזה היה הדגש של שנים א-ב-ג ושנה ד' תפקידה להוסיף את
הפן האקדמי להכשרה .שנה ד' הייתה סלקטיבית ולא חובה ,והסטודנטים התקבלו על סמך ממוצעים גבוהים של
שלוש השנים .שנה ד' הייתה ייחודית ונשמרה ככזו ,והיא לא הייתה מקושרת לשום מסלול .התכנית הותאמה
למסלול שלמדת קודם אבל היא לא הייתה תכנית של המסלול .הדיסציפלינה לא הייתה קשורה למסלול אלא
בפעילות הדיסציפלינארית והקורסים בחינוך היו משותפים לכולם והתמונה הייתה שהכול פתוח לבחירה בפני
התלמידים( "...נ'.)1111,

 טיפוח הלמידה העצמית
ד"ר רוכלי הדגיש את חשיבות הלמידה העצמית והעצמאית .לדעתו ,על הלמידה להיות כמובן מודרכת
ומכוונת על ידי המורה ,אך צריכה להיעשות באופן עצמאי .על הסטודנט להרבות בקריאה כדי לחקור,
להבין תהליכים ולהתקדם .להיות לומד עצמאי פירושו להיות אחראי להתקדמות האישית ולדעת להעריך
את ההישגים .זוהי למידה בדרך החקירה והגילוי העצמי ,בדרך של כתיבת דוחות והסקת מסקנות ,זו אינה
למידה הכוללת העתקה ופליטת סיכומי מאמרים וספרים .במאמר שכתב הוא הדגיש את נושא הלמידה
העצמית וציין כי-
"...יש צורך בהעתקת הדגש מהוראה פרונטאלית ללמידה עצמית -מודרכת ומכוונת הנעשית באופן עצמאי .על
המורים פחות ללמד ויותר לחנך ללמוד .יש להרבות בדרישות מן הסטודנט להרבות בקריאה ,לפתח עבודות
סמינריוניות וליזום פיתוח חומרי למידה( "...רוכלי ,תשמ"ג.)91 ,1
במאמר אחר שכתב (רוכלי )1111 ,ציין ד"ר רוכלי כי..." -עולם הידע הולך וגדל בקצב אדיר ,הנגישות לאינטרנט
מאפשר ת לשאוב ידע בכל תחום אפשרי ללא מגע עם ספרי דעת ואנציקלופדיות  ..אלה גורמים המנמיכים את אהבת
הספר והרצון לקרוא ספרים ,אך עם זאת חשוב מאד להשתמש באמצעים הטכנולוגיים הללו כדי לעורר סקרנות

ולמשוך ילדים ללמוד ולדעת ."...כמו כן הוא ציין את חשיבות הפיכת הכיתה לקבוצת דיון שבה מתרחשת
התמודדות אינטלקטואלית וערכית משותפת של המורה ותלמידיו עם החומר .לשם כך יש לעודד יחסי
עבודה טיוטוריאליים בין המרצה לסטודנט .לטענתו..." -חשוב שהסטודנטים להוראה יתאמנו בכתיבת דוחות
של העבודה העצמית ובכך יעמיקו למעשה את השליטה במקורות ובדרכי החקירה .יש ליצור שווי משקל בריא יותר

בין ההוראה הפרונטאלית לבין ההתייחסות האישית הטיוטוריאלית בין המורה לסטודנט( "...רוכלי ,תשמ"ג.)91 ,1
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 .1קשיים הנובעים מהמציאות החינוכית החדשה
 העברת הסמינר למבנה החדש בקרית החינוך ומיזוג המדרשה למוסיקה עם המכללה
בשנת  9119מיד עם כניסתו של ד"ר רוכלי לתפקיד הניהול הוא היה צריך להתמודד עם המשימה הראשונה
של העברת הסמינר למבנה החדש ועם המשימה של מיזוג המדרשה למוסיקה עם המכללה-
"...קיבלתי את הסמינר בתקופה קשה ,מתמשכת .בשנת עבודתי הראשונה העברתי את המוסד ממקומו ההיסטורי
ברח' בן-יהודה לכאן ובאנו אל מקום שכביש פנימי לא היה ואוטובוסים לא הגיעו אליו .נפל בחלקי לקדם את הקמת
הבניין החדש של המכללה ולהעבירה לקמפוס החדש ,ועם הכניסה לבניין החדש הבאתי למיזוג המדרשה למוסיקה

עם המכללה( "...מסיבת הסיום לסגל.)9112 ,
בשל הריחוק הגיאוגרפי של המוסד ממרכז העיר תל אביב ,היה על ד"ר רוכלי להתמודד עם טיפול
בירוקראטי (תכתובות) בנושא דרכי ההגעה למוסד ,ועם הצורך בהרחבת קווי האוטובוסים של חברות
התחבורה 'דן' ו' -אגד' .בישיבה מתאריך  ,11.91.9118כארבע שנים לאחר פתיחת המוסד ,ציין ד"ר רוכלי
את בעיות התחבורה לאזור המכללה ,ואת הקושי של הסטודנטים להגיע מהעיר חולון בקו ישיר למכללה.
הוא הדגיש בפני חברי ההנהלה באותה הישיבה כי פנה כבר מספר פעמים לחברת 'דן' בניסיון לפתור את
הבעיה ולהקל על הסטודנטים ,אך עדיין לא קיבל מהם תשובה או פתרון לעניין.
 שינויים מבניים
לאור תהליכי האקדמיזציה שהחלו להתרחש במוסד ,נערכו מספר שינויים תכנוניים שכללו הרחבת
הקמפוס והגדלת בנייני הלימודים לצורך קליטת מספר גדול מאד של סטודנטים-
"...המכללה אמורה לגבש את הצעותיה לפתיחת תכניות לימודים לקראת התואר  .B.Ed.ואכן הנהלת המכללה נקטה
את כל הצעדים הנדרשים לשם כך ,ולפיכך נעשית במכללה פעולה אינטנסיבית לקראת הגדלת יכולת הקליטה הפיזית

של הקמפוס הקיים( "...שיחה עם ראש המכללה' ,במכללה' ,יוני .)9111
המרצים מציינים כי היה לו מאד חשוב שהמבנה יהיה נעים לעבודה ,ולכן הוא פעל רבות לטיפוח ועיצוב
התנאים הפיזיים בעצמו.
" ...כולם כינו אותו בשם 'הארכיטקט" .היו צריפים בחוץ ,ורוכלי היה מודד ובודק ומחליט איך זה ייראה מבפנים,
הוא בעצמו עיצב וסידר גם את 'המרכז לאוריינות' .הוא תכנן את התכנון הפיזי של המקום( "...ד'.)1111 ,
" ...מבחינת התחושה והדאגה שלו למתחם ברמה הפיזית -הוא רצה שהבניין יתפקד והוא החליט על בניית חדר
מורים מתאים במקום החדר הקטן ששימש כחדר מורים במשך שנים רבות .הוא עמד על זה שיהיה חדר גדול
שהמורים יוכלו לשבת ולשוחח האחד עם השני ולשתות קפה ביחד .הוא עיצב את החדר בדיוק איך זה ייראה ,והזמין
את הכורסאות האדומות ,כל אלה הם פרי רוחו ומחשבתו .טיפוח תנאי העבודה נעשה כדי שהתחושה תהיה של
'בית' שנעים לך לבוא ולעבוד בו( "...נ'.)1111,
" ...התנאים הפיזיים היו לגמרי אחרים .נבנתה ספריה גדולה ,היו מעבדות כמו שצריך להיות במוסד להכשרת מורים,
ומקום מטופח לפעול לעומת הבניין הישן שהזכיר בית-ספר תיכון( "...י'.)1111 ,

 הגשת התכניות לאישור המל"ג
לקראת הגשת התכניות החדשות של כל מסלולי הלימודים לאישור המל"ג לצורך קבלת ההיתר לפתיחת
שנת הלימודים הרביעית במוסד ( ,)B.Ed.היה ברור לד"ר רוכלי ולכלל המרצים במכללה כי עומדים
להיערך שינויים משמעותיים במבנה הלימודים ברמה הפדגוגית-אקדמית וברמת ההכשרה המעשית.
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להלן התייחסותו של ד"ר רוכלי לשינוי באופן כללי ממרחק הזמן-
" ...הלימודים בשנה ד' עומדים במוקדו של שינוי מרחיק לכת במבנה הלימודים במכללה כחלק ממגמה להעמיק את
פרופסיונאליזציה ואת האקדמיזציה של מקצוע ההוראה ,וכך יהיה מבנה הלימודים בהכשרה להוראה בן ארבע שנים.
זהו שינוי שלקראתו אנו חייבים להיערך הן ארגונית והן פדגוגית-אקדמית ובכלל זה בחינה מחדש של העבודה
המעשית .שינוי זה נעשה אמנם באופן הדרגתי ,אך אין ספק שהוא יביא עמו תמורה משמעותית בחיי המכללה"...

('במכללה' ,מארס .)9 ,9112
ד" ר רוכלי האמין בצורך בשינוי ובתמורה המשמעותית שהשינוי יביא למוסד בטווח הרחוק .הוא לא חזה
את ההתנגדויות לשינוי מצד חלק מחברי הסגל שכנראה ראו בשינוי איום על מעמדם וחששו להתמודד עם
ההשלכות של השינוי בטווח הרחוק.


הפעלת תכנית ניסוי חדשנית והתמודדות עם המתנגדים לשינויים

בשנת  9111הגיש פרופסור יוסף באשי ,ששימש כמדען הראשי של משרד החינוך והתרבות בין השנים 9113-
 ,9119הצעה למל"ג לקבלת אישור להפעלת תכנית ניסוי בהכשרת מורים במכללה .הוא הכיר היטב את ד"ר
רוכלי מהעבר ועבד עם מספר מרצים במוסד ,ולכן חשב שהמכללה הינה המקום המתאים ביותר לצורך
הפעלת הניסוי .לאחר שפרופסור באשי קיבל את האישור מהמל"ג ולאחר שד"ר רוכלי הסכים לקחת חלק
בפרויקט החדש ועדכן את כלל חברי הסגל האקדמי ,החלו התנגדויות חריפות מצד ראש המסלול היסודי
דאז שלא רצתה לערוך את הניסוי .גם חלק ממורי המסלול היסודי התנגדו לניסוי החדש .למרות עזיבתה
של ראש המסלול את המוסד ,החליט ד"ר רוכלי לפתוח את כיתת הניסוי שעמדה ככיתה בפני עצמה כחלק
מהמסלול היסודי .הניסוי נערך בין השנים  9113 -9111ומסקנותיו יושמו בהמשך במהלך תקופתה של ד"ר
מבורך .כפי שציינה המרצה שהובילה את הניסוי-
 ..ב 1717 -באשי הגיש הצעה למל" ג תכנית ניסוי בהכשרת מורים בלוינסקי כי הוא ראה את רוכלי ואני עבדתי כאן,
הוא קיבל אישור ורוכלי הסכים .ראש המסלול לא רצתה את באשי והייתה התנגדות אדירה מצד המסלול לניסוי.
בעקבותיה עזבה ראש המסלול את המכללה .רוכלי הסכים לפתוח כיתת ניסוי שתעמוד בפני עצמה במקביל למסלול
היסודי( "....ג'.)1111,

בנוסף להתנגדות מ'-בית' לתכנית הניסוי ,היה מאבק קשה ובלתי פוסק בין ד"ר רוכלי לבין מספר מדריכות
פדגוגיות כיוון שד" ר רוכלי חשב שיש להוריד חלק משעות ההכשרה ולהעלות את השעות של ההכשרה
במקצועות התיאורטיים והדיסציפלינאריים .לאור דרישות המל"ג זה היה חלק משמעותי וחשוב בתהליך
האקדמיזציה של הכשרת המורים ,וד"ר רוכלי תמך בטיעון זה מאד .הנושא של ההכשרה המעשית היה
מאד מרכזי למדריכים הפדגוגיים ,שהביעו התנגדות נחרצת למהלך .לאחר תקופה ארוכה של דיונים
אקדמיים לצד ויכוחים הוחלט על פשרה ונמצא 'שביל הזהב' ,כפי שציינו מספר חברי סגל בכירים-
" ...היו גם בעיות מ' -בפנים' ,מתוך צוות המורים עצמם בהטמעת וקבלת תהליך האקדמיזציה בעיקר בקרב הגוורדיה
הוותיקה ,שהתנגדה באופן גורף ותקיף לשינויים המתבקשים .הקבוצה הזו ניסתה להניא את ד"ר רוכלי מלקיים את
תכניתו להוריד חלק משעות ההכשרה בבתי-הספר( "...י'.)1111,
" ...תהליך האקדמיזציה היה בעייתי משום שהיו ארבעה מסלולים שהיו חזקים בצורה בלתי רגילה וזה יצר תחושה
שלראשי המסלולים הייתה ממלכה והם קבעו הכול .בעצם זו מכללה קטנה לקיים מסלול עם מזכירה וכו' זה לא
לעניין .היה מעין" מרד" נגד המסלולים ורוכלי נתן גיבוי לראשי המסלולים .הוא לא ראה צורך בהאחדה של כל
המסלולים .הייתה לו תפיסה שהמסלולים צריכים ללמד את הסטודנטים לקבוצות גיל מסוימות ושיהיו אוטונומיים.
הייתה מלחמה בלתי פוסקת שרוכלי היה מעורב בה להוריד חלק משעות ההכשרה ולהעלות את השעות של הכשרה
תיאורטית במקצועות התיאורטיים והדיסציפלינאריים ,וזה היה חלק מתהליך האקדמיזציה והוא תמך בזה( "...נ',

.)1111
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" ...ד" ר רוכלי חשב להוריד ולצמצם בשעות ההכשרה ולא לרוץ פעמיים בשבוע לבתי-הספר .הוא חשב שמספיק
לצאת פעם בשבוע להתנסות המעשית ,היה חשוב לו שילמדו ידע מתקדם אקדמי שצריך לדעת היום ,והן התנגדו לו
מאד .. .הוא פרס את משנתו בעניין הזה וידענו מה הוא חושב כי זה היה עניין גדול -המינון הנכון בין הכשרה
פדגוגית להכשרה תיאורטית-דיסציפלינארית .הייתה פשרה בסוף כי זה היה קאדר של נשים חזקות מאד שהתנגדו לו
והוא עמד מול קאדר לא פשוט בכלל( "...ב'.)1111 ,

 איתור מרצים ברמה אקדמית גבוהה
בעקבות הדרישה של המל"ג למרצים בדרגת 'דוקטור' בתכנית הלימודים לקבלת תואר 'בוגר בהוראה',
התברר כי קיים קושי לאתר מרצים ברמה איכותית גבוהה ,כפי שציין מנהל המדרשה למוסיקה דאז ובעלי
תפקידים נוספים-
" ...אחד הקשיים הגדולים היה גיוס של צוות מורים אקדמי שיתאים לדרישות המל"ג -בשלב ההוא למרבית המורים
במקצועות האמנות לא היו תארים גבוהים כי המוסדות לא סיפקו תארים כאלה .היינו צריכים לגייס צוות בעל
תואר אקדמי מתאים לתכנית .הרעיון היה לבנות מסלול דומה למסלול באוניברסיטה שבו משה"ח יכיר במסלול
המקביל לאנשי האמנות ,ורוכלי עזר בעניין .הצוות היה חייב לעמוד בכל הקריטריונים של משה"ח .בהמשך היה צריך
לבנות סילבוסים לקורסים זה לא היה ידוע ומקובל עלינו ,ורוכלי נדנד בעניין רבות .אנשים בכלל לא הבינו מה
החשיבות של כתיבת סילבוס כי שנים הם עבדו בצורה הישנה ולקח זמן להתרגל לסגנון העבודה החדש .הוא היה
אינטנסיבי בעניין .גם הספרייה הייתה צריכה להתגייס לעניין וכל ספר שהוזכר בסילבוס נרכש ע"י הספרנית כדי
שיהיה גיבוי מלא לסילבוס של המורה .כולם ידעו שצריך לגייס כוחות חדשים מתאימים ורוכלי דחף בעניין הזה כי
כל איש חדש היווה למעשה כיוון חדש של הוראה ולא רציתי שנקפא על שמרינו במתכונות היסטוריות ישנות( "...ב',

.)1111
" ...בתהליך האקדמיזציה גייסו כוחות הוראה חדשים וטובים מבחוץ במספר תחומים כמו ביהדות ,ספרות
ובהיסטוריה ונעשתה עבודה אקדמית איכותית( "...פ'.)1111 ,
" ...בתקופת ראשית האקדמיזציה העיקר היה להביא הרבה דוקטורים למכללה ,והתחושה הייתה שחלק מהדוקטורים
שהובאו לא היה להם מושג בהכשרת מורים וראו רק את אותו "קצה זנב הלטאה" שבו התמחו ..רוכלי עודד מאוד
את הגוורדיה הצעירה יחסית ללמוד לדוקטורט( "...ר'.)1111 ,

 שמירת איכות ההוראה
אחד הקשיים המרכזיים אליהם התייחס בהרחבה ד"ר רוכלי היה הצורך לשמור על הערכים הטובים ,על
איכות ההוראה ועל הצורך בהעמקת הפעילות האקדמית .זוהי ,לדעתו ,המטרה והתכלית העיקרית של
הכשרת המורים ותפקידו המרכזי של הסמינר .ד"ר רוכלי פעל רבות ,כבר מהשנה הראשונה בתפקידו ,למען
שמירת 'הסמינר הטוב' ואיכות ההוראה ושיפורה .להלן מספר התייחסויות שנאמרו על ידי ד"ר רוכלי
בהזדמנויות שונות בנושא זה:
" ...המשימה המרכזית שראיתי לנגד עיניי ,לנוכח הגידול במספר התלמידים הייתה להבטיח שהגידול בכמות לא יהיה
על חשבון האיכות ושלא תיפגע יכולתנו לפקח ולהשפיע על כל המתרחש במכללה .עשינו זאת באמצעות היערכות
מתאימה במסלולי ההכשרה :הצוות הפדגוגי ומורי ההתמחויות הוכנו במועד ,נעשו פעולות לשילוב המורים החדשים
והמדריכים הפדגוגיים בסגל המכללה ולהבטיח שכניסתם לתפקיד תיעשה תוך הבנת דרכינו המיוחדת והשקפת
עולמנו החינוכית .פיתחנו את סדנאות המדריכים ואת הסדנאות המיוחדות למדריכים החדשים ,תוך מודעות לבעיית
היחס הנכון בין גודל לבין שמירה על איכות ומתוך חתירה בלתי נלאית לשיפור הרמה ,לאיכות טובה ולמצוינות.
בהקשר זה אציין כי הקו המאפיין את עבודתנו השנה הוא בעיקר בתחום העמקת הפעילות האקדמית .מורים רבים
שבים אלינו אל ספסל הלימודים כדי להשלים את השכלתם האקדמית .תופעה זו היא אחד מסימני המגמה
לאקדמיזציה של מקצוע ההוראה'( "...במכללה' ,פברואר .)1 ,9111
"...היעד העיקרי שלנו הוא הכשרה והשתלמות מורים ואני מקווה שיעד זה לא ייפגע ,שכן תנאי זה הצבתי לעצמי כ-
'קו אדום' .לדעתי ,הדבר תלוי בנו ,ובנו בלבד .אנו חייבים לעמוד על המשמר ,ולראות בהכשרת מחנכים ומורים את
היעד המרכזי שלנו .אני מקווה שכשם שהצלחנו לשמור על הערכים של הסמינר הטוב ,גם כשהיינו למכללה
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אקדמית ,כך גם נשמור על אותם ערכים עם הרחבת תחומי הפעילות של המכללה ,שגם בה יש לראות ברכה"...

('במכללה',יוני .)8 ,9111
" ...לפתחו של תהליך האקדמיזציה רבצה הסכנה שמא נתחיל להשתמש במונחים ,בגינונים ובמושגים השאולים מן
העולם האקדמי ונאבד את המהות של הסמינר הטוב .לא רצינו להיות אוניברסיטה סוג ב' או סוג א' .העדפנו לשמור
על צביון הסמינר שהעיקר בו הוא התלמיד -ראייתו כאדם ,הכשרתו כמחנך ,טיפוח דמותו הרוחנית וניסיונו בעבודה
המעשית .על דברים אלה ידענו לשמור ואני מאמין שזה הישגנו הגדול( "...רוכלי ,תשמ"ו.)2,
" ...איכות ההכשרה להוראה הייתה יעד מרכזי בפעילותי .גיבוש תפיסה נכונה של מקום העבודה המעשית בהכשרה

להוראה ותפיסת ההכשרה להוראה כתהליך של התפתחות אישית ופרופסיונאלית( "...טקס קבלת 'פרס המחנך
למופת'.)1113 ,
" ...כל הזמן הדגשתי את העובדה שלא רציתי שהערכים הטובים והמהות הטובה של הסמינר תלך לאיבוד במרוץ
לאקדמיזציה ,בתחרות להישגים אלא להמשיך להיות מורה ומחנך טוב וברמה אקדמית ,ולכן רציתי לשמור ולחזק
את האיכויות של הסמינר( "...רוכלי ,ראיון אישי.)1111 ,

הפרק הבא יציג את דרכי התמודדות והפתרונות לנוכח הקשיים שהוצגו בפרק זה.

 .9דרכי התמודדות עם המציאות החינוכית החדשה
היעד המרכזי במוקד עשייתו של ד"ר רוכלי היה נושא האקדמיזציה של הכשרת המורים במכללה בכל
הרמות ובכל המקצועות .לשם כך היה עליו להתמודד עם מספר גדול של אתגרים בתחום הפדגוגי ,בתחום
המחקרי ובתחום האקדמי .בנוסף ,הוא פעל רבות לפיתוח הסגל האקדמי ולעידוד יוזמות חינוכיות שלהם.
להלן פירוט המהלכים החדשניים אותם פיתח ,טיפח ועודד.
 שינויים וחידושים בתכניות הלימודים
לאורך השנים ובמקביל לתהליך האקדמיזציה ,נערכו שינויים משמעותיים בתכנית הלימודים ,הוכנסו
מקצועות לימוד חדשים ,ונפתחו מרכזי למידה שונים ,פותחו קורסי העשרה וקורסי הסבה לאקדמאים,
ונפתחה המכינה הקדם-אקדמית לאור דרישות משרד החינוך והמל"ג .הדבר הצריך שינויים תקציביים
ניכרים ,הכנסת דרכי הוראה חדשות ורכישת ציוד מעבדה ,מולטימדיה ,מחשבים ,וספרי לימוד רבים .כמו
כן נבנו ארבע חוברות לעבודה המעשית .כל אחת מהחוברות הציעה נושאים ומשימות לכל אחד מארבעת
המסלולים בסמינר :המסלול לגיל הרך ,המסלול לבית-הספר היסודי ,המסלול העל-יסודי והמסלול לחינוך
המיוחד .החוברות הוכנו על-ידי מרכז ההדרכה בשיתוף צוות המדריכים והמרצים בכל מסלול .הן כללו
מאגר עשיר של 'כלי עבודה' ואמירה בהירה ומבוססת של 'אני מאמין' מקצועי המאפשרת התייחסות
עניינית ומקצועית .כל חוברת נועדה לשמש את המדריך הפדגוגי ,את הגננת /המורה ,המורה המאמנת ואת
התלמידים .הפרקים בכל חוברת נערכו והושתתו על רעיון האינטגרציה בין התיאוריות החינוכיות לבין
העבודה המעשית בכיתות האימון .התכנית נערכה כסדרת נושאים ,שנוסחו על פי פרקי הלימוד
בדידקטיקה .לכל אחד מהנושאים צורפו משימות ,שתירגמו ידע תיאורטי להתנהגויות הוראה (קובץ
נושאים ומשימות לעבודה מעשית במסלול לגיל הרך תשנ"ה.)9111 -
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להלן פירוט השינויים והחידושים האקדמיים במוסד:


פתיחת קורסים חדשים

" ...הוכנסו לתכנית הלימודים תחומי לימוד חדשים שמחייבים את כולם :מדידה והערכה ,שיטות מחקר ,מדעי
המחשב .המורה יוכל במסגרתם לבדוק את תוצאות עבודתו בכיתה .כמו כן נעשו רכישות גדולות של ציוד למעבדות
והורחבו שעות המעבדות בקורסים .הוחלט על בניית מעבדה לפיזיולוגיה של בעלי-חיים .גם לרשות הספרייה
הועמדו תקציבים מוגברים ולא הוגבלה רכישת ספרים וכתבי עת וכל מה שנמצא לנכון על-ידי אנשי המקצוע -נרכש.
המכללה לקראת סיום שנת הלימודים השנייה שלאחר מתן ההיתר מקיימת מגוון רחב של דרכי הוראה -הרצאות,
סדנאות ,הדרכה אישית ,תרגילים וסמינריונים ,הרחיבה את מגוון האפשרויות לבחור נושאים וכן ללמוד אצל מורים
שונים ומקיימת תכנית לימודים המבוססת על עקרונות חינוכיים כגון :העמקה בתחום הדעת של דיסציפלינה אחת
ברמה אוניברסיטאית ,הקניית מיומנויות נדרשות לביצוע תפקידי הוראה שונים ,הרחבת ההשכלה הכללית של
התלמיד והעמקת ידיעותיו בבעיות החברה והתרבות בישראל והיכרות עם היסודות של מדעי החינוך ומודעות
למטרות החינוך והבנת המתודולוגיה של החינוך( "...דוח שנכתב על ידי הנהלת המכללה שנתיים לאחר התחלת

הפעלת תכנית הלימודים על-פי עקרונות 'הדגם המנחה' של ועדת הקבע למכלול סמינרים.)9111 -
" ...מקומם של הקולנוע ,הווידיאו והטלוויזיה נעשה יותר ויותר מרכזי בחיינו ואף משמעותי לחינוך ולהוראה .לפיכך
החליטה ההנהלה להיענות לבקשת רבים ולקיים קורס להפקת סרטי וידיאו .הקורס יהיה פתוח לכל המעוניין ויילמדו
בו דרכים להפקת סרטי וידיאו קצרים לשירות ההוראה והדרכה במכללה( "...מכתב לחברי הסגל.)19.12.9111 ,

בנוסף ,נפתחו קורסי הסבה לאקדמאים (חלקם עולים חדשים) והמכינה הקדם-אקדמית לחיילים
משוחררים-
" ...הולך וגדל מספר הסטודנטים שאינם תלמידי מכללה רגילים אלא כאלה הלומדים לפי תכנית אישית .מדובר לרוב
באקדמאים אשר החליטו לעשות הסבה להוראה .עבורם מתקיימים קורסים מיוחדים כגון קורס הסבה להוראת
האנגלית לעולים חדשים מארצות אנגלו-סקסיות ,קורס הכשרה להוראה למוסיקאים עולים מברית-המועצות וקורס
הסבה להוראה בשיתוף עם בית-הספר להנדסאים לאקדמאים ממדעי הטבע והטכנולוגיה'( "...במכללה' ,ינואר

.)1 ,9111
"...פתיחת סמסטר א' של שנת תשנ"א הייתה מן המעודדות והמרנינות שבתולדות המכללה .חל גידול משמעותי
במספר התלמידים בכל מסלולי הלימוד ,יחד עם העמקת הפעילות ,פרויקטים חדשים ,מרכזים חדשים ותכניות לרוב.
שני דברים שימחו את ליבי במיוחד :כיתת המורים-העולים (כ 122-מורים) שאנו מכשירים-מתאימים למערכת החינוך
הישראלית ופתיחת המכינה הקדם-אקדמית שמיועדת למשוחררי צה"ל להשלמת לימודי'( "...במכללה' ,פברואר

.)1 ,9119
כמו כן ,החל משנת  ,9113החליט ד"ר רוכלי על קבלת סטודנטים ערבים למוסד .פרויקט חינוכי חשוב נוסף
החל לפעול במחצית השנייה של שנות השמונים ונקרא 'תכנית להכשרת מורות חיילות לערבית' בשיתוף עם
צה"ל ואולפן עקיבא בנתניה .במסגרת תכנית זו הוכשרו מורות חיילות ,שאותרו על ידי חיל המודיעין,
להוראת השפה הערבית בבתי-הספר .התוכנית קמה לבקשת צה"ל להפיץ את לימוד הערבית בקרב תלמידי
ישראל כבר בבית-הספר היסודי וחטיבות-הביניים .החיילות שאותרו לכך ,למדו במסגרת שירותן הצבאי,
לימודים לקראת תעודת הוראה .את לימודי הערבית הן למדו באולפן עקיבא ואת לימודי החינוך וההוראה
הן למדו במכללת לוינסקי .במהלך שירותן הצבאי הן שימשו כמורות חיילות לערבית בבתי-ספר שונים
בארץ ,ולאחר שחרורן מצה"ל הן השלימו לימודים ל" -תואר ראשון" במכללה.
בנוסף לאמור לעיל ,הוקמו מרכזי לימוד ,מעבדות מחשבים ומעבדות טבע ממוחשבות-
" ...בסיפוק אני מציין את התרחבות פעולות המרכזים שהקמנו בשנים האחרונות במכללה :המעבדה לתכניות
לימודים' ,המרכז ללמידה-הוראה פעילה'' ,המרכז לטיפוח הבנת הנקרא' וסדנה לעזרי הוראה סל"ה .כמו כן אנו
מאפשרים לסטודנטים ממסלולים שונים להשתלב בלימודי המכללה על פי תכנית לימודים אישית"( ".. .אצלנו

במכללה" ,אוקטובר .)1 ,9111
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" ...בסמסטר זה מוחשבו מעבדות המחשבים ומרכזים נוספים במכללה בציוד מתקדם ,הוקמה מעבדת טבע
ממוחשבת עם מחשב מולטימדיה ,מחשבי  ,414ונרכשו ארבע מעבדות ממוחשבות .במסגרת ההוראה בקורס למדעי
החומר במסלולים היסודי והגיל הרך משולבת המעבדה הממוחשבת בהוראת הנושא חום וטמפרטורה'( "...במכללה',

יוני .)92 ,9111
 הפקת כנסי חשיבה וסדנאות הדרכה למדריכים חדשים
בין הפעולות שנעשו במוסד לשם שמירת איכות ההוראה ושיפורה היו כנסי חשיבה של ההנהלה המורחבת
וחברי הסגל (ביניהם' -כנס חושבים' שנערך בחופשת חנוכה תשמ"ט) ,קליטת מורים חדשים בעלי דרגת
דוקטור ,השתלמויות ופעולות חינוכיות-חברתיות לשילוב המרצים החדשים בסגל ,סדנאות הדרכה
למדריכים חדשים ,גיבוש תכנית עבודה תלת-שנתית למדריך ,למאמן ולסטודנט ,ועוד כהנה וכהנה
פעילויות .להלן מספר דוגמאות לפעילויות שנעשו בתחום:
" ...בטיפוח סגל ההוראה והעלאת רמתו האקדמית ראינו יעד מרכזי בעבודתנו .קודם כל חייב הסגל להיות מבוסס
על מורים שעבודתם במכללה היא עבודתם העיקרית ,מורים שרואים את המוסד כביתם .לפיכך קלטנו מספר
משמעותי של מורים בעלי תואר שלישי במקצועות שונים .קליטת האנשים נעשית מתוך מגמה לעשותם לאנשים
מרכזיים בתחומם( "...דברי פתיחה בדוח שנכתב שנתיים לאחר התחלת הפעלת תכנית הלימודים על-פי

עקרונות 'הדגם המנחה' של ועדת הקבע למכלול סמינרים.)9112 -
" ...על המוסד להמשיך ולקיים את המאפיינים החיוביים שבהם הצטיין עד כה :ראיית החינוך כתהליך מקיף
שההוראה היא חלק ממנו .הקשר בין מקצועות הלמידה וההכשרה ,שמירה על הקשר המרבי בין ההלכה למעשה,
עיצוב דיוקנם של פרחי ההוראה כבעלי אישיות מחנכת .יש להרבות בניסויים חינוכיים-ניסויים של דרכי ההוראה,
של תכנים ומחקר המתייחס לעבודה הנעשית במכללה .מחקר הרלוונטי להכשרת מורים( "...רוכלי ,תשמ"ג.)31 ,1
" ...בשנה הנוכחית הונהג 'סמינריון מחלקתי' לחברי סגל ההוראה במסגרת ההשתלמות המוסדית להעמקת
האקדמיזציה של המכללה'( "...במכללה' ,פברואר .)9 ,9111
" ...המכללה מגבשת בשנים האחרונות מסגרת מובנית ,המשקפת רציונל וחותרת לנסח תורת הדרכה .מזה שבע
שנים עוסקים צוותי מדריכים מסלוליים במכללה בהנחיית ראשי המסלולים ומרכז ההדרכה ,בכתיבת תכניות
אימונים תלת שנתיות בעבודה המעשית .עבודתם של הצוותים הללו הניבה חוברות עבודה מפורטות במסלולים לגיל
הרך ,לחינוך המיוחד ולבית-הספר היסודי .העבודה במסלול חטיבת-הביניים נמשכת .מטרת הפרויקט היא לנסח
תכנית עבודה עבור המדריך ,המאמן והסטודנט ,שיבטיחו הכנסת ממד של שיטה ושל תכנון לאימונים ב' -שדה'.
הדבר נחוץ לאור האופי הספונטני של ההתרחשויות ב' -שדה''( "...במכללה' ,מארס .)1 ,9113

בימיו הוקם הפורום של מרכזי אשכול שנה ד' .הפורום כלל תשעה רכזי מקצועות כדוגמת 'רכז בנושא
תקשורת בחינוך'' ,רכז בנושא מחשבים בחינוך'' ,רכז בנושא פיתוח תכניות לימודים'' ,רכז לימודי
סוציולוגיה בחינוך' ועוד (ידיעון תשנ"ו ,עמ' .)1-1
כאדם שאהב ללמוד ולבסס את דבריו על המחקר ,כפי שהוא מספר בראיון עמו ..." -נקודת מפנה נוספת בחיי
היא לימודי הדוקטורט שלי וקבלת התואר ב  ,1794 -המחקר ,היכולת לחקור ולהתמודד עם חומר ולראות אותו

אחרת ,לחשוב שכל דבר שאתה אומר יהיה מבוסס ,דרכי החקר ,"...דרש ד"ר רוכלי גם מחברי הסגל ללמוד
ולהתפתח ,בחזקת 'נאה דורש ,נאה מקיים' .כדוגמא לכך ניתן לציין כי ד"ר רוכלי שלח הזמנה אישית לכל
אחד מחברי הסגל להשתתף במפגש 'רגע חושבים' ,לאור סיום הליכי האקדמיזציה במוסד.
" ...מדי פעם בפעם טוב ורצוי לעצור לרגע ולהסתכל ,לבחון ולחשוב :לאן הולכים? גם אנחנו בסמינר לאחר סיום
הליכי האקדמיזציה ,ולאור התמורות בחברה ובמדע חשוב שנשאל את עצמנו -מה הלאה?אני מזמין אותך להשתתף
במפגש 'רגע חושבים' שייערך בנתניה בתנאים שיאפשרו לנו דיונים שקטים ונעימים .אני מצפה להשתתפותך"....
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(הזמנה אישית לחברי הסגל .)9111 ,ועבור אלה מחברי הסגל שלא נכחו בכנס הוא סיכם את עיקרי
הנושאים שהועלו בכנס בביטאון 'במכללה' ,כדי שכולם יהיו מעודכנים בהחלטות שהתקבלו בכנס.
" ...אני מבקש להביא לידיעת הסגל את דבר קיומו של כנס מיוחד של ועדת ההוראה של המכללה (מרכזי מסלולים
וראשי חוגים) שנמשך יומיים בחופשת החנוכה .קראנו לכנס 'רגע חושבים' ובכך ביטאנו את רצוננו לעצור ,להרהר,
לחשוב ,לבדוק את מעשינו ולסמן את מגמת פנינו בעתיד .בדקנו את תכנית הלימודים ומידת התאמתה לצרכי
מערכת החינוך .ניסינו לבדוק את צרכי ההוראה והלמידה הנהוגות במוסד ,שאלנו את עצמנו מה צריכים וגם מה
רוצים הסטודנטים וכו' .להלן מספר בעיות שעלו .1 :שיטת הוראה פרונטאלית הקיימת במרבית המקצועות הנלמדים
במכללה אינה מגוונת ואינה מתחשבת בקצב התקדמות הסטודנט .1 .עומס לימודים גדול ביותר שהופך את תהליך
הלמידה למכאני .לסטודנט אין זמן 'לעכל' את החומר הנלמד ולחשוב עליו .אין לו 'זמן ספריה' לקרוא חומרים ואין
לו פנאי לכתוב עבודות ראויות לשמן .1 .מערכת השיעורים מוכתבת ברובה לסטודנט ואין לו שיעורי בחירה או
אפשרות ללמוד קורסים שונים מאלה המוצעים לו במסגרת המסלול .4 .נראה כי תכנית הלימודים במכללה אינה
רגישה די הצורך לצרכי ה'-שדה' ,שכן מקצועות חדשים הנלמדים כיום בבתי-הספר כמו תקשורת ומחשבים ,ומסגרות
חינוכיות ייחודיות כמו בתי-ספר קהילתיים או ייחודיים אינם זוכים לביטוי הולם בתכנית הלימודים .5 .מערכת
הלימודים הנוכחית אינה מאפשרת תמיכה חינוכית/רעיונית לבד מהליווי הניתן לסטודנט על ידי המדריכים
הפדגוגים .לא נערך שום תהליך מתוכנן של 'ליבון ערכים' או של טיפוח ה'-אישיות' במהלך ההכשרה
להוראה'("...אצלנו במכללה' ,פברואר .)1 ,9111
" ...המשימה המרכזית שראיתי לנגד עיניי ,לנוכח הגידול במספר התלמידים היה להבטיח שהגידול בכמות לא יהיה
על חשבון האיכות ושלא תיפגע יכולתנו לפקח ולהשפיע על כל המתרחש במכללה .עשינו זאת באמצעות היערכות
מתאימה במסלולי ההכשרה :הצוות הפדגוגי ומורי ההתמחויות הוכנו במועד ,נעשו פעולות לשילוב המורים החדשים
והמדריכים הפדגוגיים בסגל המכללה ולהבטיח שכניסתם לתפקיד תיעשה תוך הבנת דרכינו המיוחדת והשקפת
עולמנו החינוכית .פיתחנו את סדנאות המדריכים ואת הסדנאות המיוחדות למדריכים החדשים ...כמו כן 'קניון'
סדנאות למדריכים פדגוגיים נפתח והשנה המבחר גדול מאי פעם .המודל של הסדנאות פועל אחת לשבועיים
שבמהלכם נפגשים המדריכים ב'-צוותים מסלוליים' ואחת לשבועיים ב'-צוותים מוסדיים' .בסדנאות הם דנים במגוון
נושאים כגון :שיטות טיפוליות ,ניהול וחינוך כיתה ,שימוש במחשב בהדרכה ,פיתוח צוות ,מיומנויות הנחייה ותפקידי
המדריך'( "...במכללה' ,פברואר .)1 ,1 ,9111

 עידוד יוזמות חינוכיות מצד המרצים
חברי הסגל הבכירים ,שהבחינו בשינויים הרבים שנעשו במוסד ,החלו בהדרגה להעלות רעיונות שרובם
התקבלו בשמחה על ידי ד"ר רוכלי שהיה פתוח לרעיונות חינוכיים חדשניים .בין הרעיונות שהתקבלו -
פתיחת שלוחה של 'סמינר לוינסקי' בעיר אילת כמקור להרחבת קהלי יעד ,יצירת פורום של חברי הסגל
שלא היה קיים עד אז ,בניית תכנית לימודים משולבת של תלמידי בי"ס 'רימון' למוסיקה עם המדרשה
לצורך קבלת התואר 'מורה מוסמך למוסיקה' ועוד .להלן מספר דוגמאות בנושא:
" ..פתחנו שלוחה של המכללה באילת ונענו בכך לבקשת העיר אילת לקיים בה לימודי הכשרה להוראה מאחר ואין
לבני העיר אילת והערבה כל מקום אחר ללימודים'( "...במכללה'.)1, 9111 ,

" ...הייתה יוזמה לפתיחת שלוחת לוינסקי באילת -רעיון חלוצי וחדשני באותה התקופה( "...ב'.)1111 ,
" ...השינויים המהותיים שרוכלי הכניס למוסד היו -המעבר של תכנית ההכשרה משלוש שנים לארבע שנים ,והעלאת
הרמה האקדמית-מקצועית ,כלומר יצירת קאדר של אנשים אקדמאיים .אנשים לימדו במכללה כשלא היה להם אפילו
תואר שני ,ולאט לאט חלחלה ההבנה כי בלי מאסטר אי אפשר להתקבל ,ובעשר השנים האחרונות עלתה הדרישה
לתואר דוקטור .התרומה של רוכלי בנושא הזה היא גדולה .התפיסה הייתה שאנשים צריכים לעלות ברמה ,ותוך כדי
העלייה ברמה עלתה גם הדרישה של המורים עצמם להתקדם .כמו כן הוחלט כי יש צורך ליצור פורום של חברי
הסגל שיחשוב בצורה שיטתית איך ליצור מודלים של הכשרת מורים לקראת המאה העשרים ואחת ,שלא יעבוד
בהמשך בצורה של 'שלוף' אלא בצורה מתוכננת וברורה" ,ורוכלי קנה את הרעיון בהתלהבות( " ...נ'.)1111 ,
" ...הייתה היוזמה של המדרשה עם בי"ס רימון .רוכלי חיכה שאנשים יביאו לו רעיונות ומיזמים חדשים כדי שהוא
יוכל לדחוף אותם( "...פ'.)1111 ,
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" ...רוכלי היה פתוח לחידושים פדגוגיים ועם עין אחת צופיה תמיד לחו"ל .למשל הוא הביא צוות מארה"ב של אנשי
"הכשרת מורים מבוססת כשירויות" שהייתה שיטה ביהביוריסטית-קוגניטיבית שהלכה טוב בארה"ב .הצוות הרצה
לסגל ובעקבות זה נולדה יוזמה להביא את פרופ' זילברשטיין שישב עם כל כוחות ההדרכה כדי למפות באופן יסודי
אלו כשירויות צריך לפתח בסטודנטיות בכל תחום .זה היה מהלך קצת כפייתי ,אך עזר מאוד לראות את תמונת
העבודה בהדרכה לעומק ולשפר הרבה דברים( "...ר'.)1111 ,



עידוד פעולות המחקר וההערכה

ד"ר רוכלי ציין את החשיבות ב... " -ראיית המכללה כמקום להוראה ,ללמידה ,לניסוי ולחידוש ,וכי על המוסד
להיות פתוח לתמורות ,לבדוק ולנסות שיטות הכשרה חדשות ,לעקוב אחר המתרחש במערכות החינוך והפדגוגיה"...

(רוכלי ,תשמ"ג .)91 ,1הוא הדגיש את הצורך בריבוי ניסויים חינוכיים של דרכי הוראה ,של תכנים חדשים
ותכניות חדשות ,ושל אינטגרציה בין מקצועות .כפי שנכתב בדוח ועדת הקבע-
" ...השנה קיבלו פעולות המחקר עידוד רב כשהדגש הוא בשני כיוונים :הערכה ובדיקה של אספקטים שונים של
עבודתנו ופיתוח טכניקות הוראה ובדיקת יעילותן .מבצעי המחקרים הם צוותי מורים שלנו בשיתוף מורים מן השדה
ובעצה אחת עם המדען הראשי של משרד החינוך .שני מחקרים שנעשו השנה בדקו את המשמעות של הוראה
פעלתנית ותוצאותיה ואת פיתוח מיומנות סכום תוכן באמצעות תרשים גראפי( "...דברי פתיחה בדוח שנכתב

שנתיים לאחר התחלת הפעלת תכנית הלימודים על-פי עקרונות 'הדגם המנחה' של ועדת הקבע למכלול
סמינרים.)9112 ,
בעקבות זאת ,חש ד"ר רוכלי כי יש צורך לפתח מחקר המתייחס לעבודה הנעשית במכללה .בהמלצתו
התקיים דיון בועדת ההוראה המוסדית בנושא הפעילות המחקרית במסגרת המכללה ,ולאחריו הוקמה
ועדה שלמדה את הנושא והגישה את המלצותיה להנהלה .כתוצאה מכך הוחלט על הקמת 'ועדה לענייני
מחקר' (הנקראת כיום מרכז שח"ק למחקר )47שתפקידה יהיה לדון ולהחליט בדבר מחקרים שייעשו
במסגרת המכללה ע"י אנשי הסגל וכן בהשתתפות חברי סגל בכנסים מדעיים .הועדה החלה לפעול ב99-
במאי  ,9111כפי שציין ד"ר רוכלי -
" ...עמית יקר ,הנדון :פעילות מחקרית במכללה -ועדת ההוראה המוסדית קיימה דיון בנושא הפעילות המחקרית
במסגרת המכללה .לאחר הדיון הוקמה ועדה שלמדה את הנושא והגישה המלצותיה להנהלה וכתוצאה מכך נתקבלו
ההחלטות הבאות :א .תוקם ועדה לענייני מחקר .הועדה תדון ואף תחליט בדבר מחקרים שיעשו במסגרת המכללה
ע"י אנשי הסגל שלה וכן בהשתתפות חברי סגל בכנסים מדעיים .הועדה סוברנית בדיוניה ובהחלטותיה .הרכב הועדה
הינו ..משך כהונתה של הועדה שנתיים .נושאים אפשריים למחקר :תהליכי הכשרה להוראה במסגרת המכללה ,יחסי
הגומלין בין המכללה לבין המערכת החינוכית ,תהליכי הוראה -למידה במערכת החינוך ,מחקרים תיאורטיים בחינוך
ובתחומי ההתמחות .המחקר ייערך בארץ בלבד .בהמשך מפורטים הפרטים לגביי הגשת אישור למחקר ,סיוע כלכלי,
הגשת דוח מחקר והסבר לגביי בקשות להשתתפות בכנסים בחו"ל( "...מכתב שכתב לסגל.)9111 ,

במהלך ארבע השנים שחלפו מיום הקמתה ,התרחבה פעילותה של 'הועדה לענייני מחקר' כפי שציין ד"ר
רוכלי בגאווה ,ואף בירך והודה למרצים שלקחו חלק בפעילויות המגוונות של הועדה ..." -אבקש לציין את
התרחבות הפעילות המחקרית של חברי הסגל שלנו .הדבר בא לידי ביטוי בהשתתפות בכנסים מקצועיים בארץ
ובחו"ל ובפרסומים בכתבי עת .יבואו על הברכה כל העוסקים בפעילות זו וכן ירבו העושים .ועדת המחקרים תושיט

סיוע למעוניינים'( "...במכללה'.)9111 ,

47

במסגרת מרכז שח"ק לשפה ,חברה ותקשורת מתקיימים ימי עיון ,כנסים ,ומפגשים של קבוצת מחקר רב-תחומית המורכבת
ממרצים במוסד (אתר המכללה).
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בשנת  9111הוחלט על הקמת 'הועדה לעידוד מחקרים' (הקיימת עד היום במוסד וכפופה ל' -רשות למחקר,
הערכה ופיתוח') .להלן מספר התייחסויות על הקמתה ,מטרותיה ופעילויותיה של 'הועדה לענייני מחקר':
" ...הועדה לעידוד מחקרים במכללה פועלת משנה"ל תשמ"ט במטרה לקדם מחקרים בנושאי חינוך והכשרת מורים
וכן בנושאים דיסציפלינאריים .לרשות הועדה עומד תקציב מיוחד אותו הקצתה המכללה לצרכי מחקר ,מתוך הכרה
בתרומתו של המחקר להתפתחותם של חברי הסגל כבודדים ושל המוסד כולו .הצעות מחקר רשאים להגיש לועדה
חברי סגל'( "....במכללה',יוני .)8 ,9111
" ...מטרת הועדה לעידוד מחקרים המכללה היא ליזום ,לעודד ולתמוך במחקרים ובפיתוח תכניות הנערכים ביוזמתם
של חברי סגל במכללה בנושאים הקשורים בהכשרת כוח אדם להוראה .הועדה תפעל במסגרת היחידה למחקר,
פיתוח ,ניתוח והערכה הקיימת במכללה .היחידה תרכז את פעילות הועדה .הועדה תמונה על ידי מנהל המכללה
ותכלול  5אנשי סגל ,נציגי ההתמחויות השונות הנלמדות במכללה .משך כהונת הועדה -שנתיים .המסמך ממשיך
ומפרט את סמכויות הועדה ,את התקציב השנתי שלה ,את תחומי המחקר ואת נוהל הגשת הצעות ודרכי ביצוע"...

(תקנון הועדה לעידוד מחקרים' ,במכללה' ,תשנ"א).
בשנת  ,9119כאשר אחת המרצות העלתה בפני ד"ר רוכלי את הצורך והחשיבות "....להקים במוסד מסגרת של
מחקר שבה יועלו הצעות מחקר ויוצגו מחקרים כמו בכל מוסד חינוכי ,מערכת ארגונית של מחקר ופיתוח

( )Research & Developmentשתבדוק את עצמה( "....י' ,)1111 ,הוא הבין את חשיבות העניין ,אך בשל קשיים
כלכליים ,היסס בתחילה .בהמשך ,הוא השתכנע והסכים אתה שלא יכול להיות שבמוסד כמו 'מכללת
לוינסקי לחינוך' לא יהיה גוף כזה בעוד שלמכון מופ"ת יש גוף מחקר פעיל .בכך יישם ד"ר רוכלי הלכה
למעשה את השינוי שהוא הטיף לו כה רבות -להרבות בניסויים המתייחסים לעבודה הנעשית בין כותלי
המכללה .המכללה הייתה המוסד השני לאחר מכללת בית-ברל שבו הוקמה יחידת מחקר .אזכיר כי אחת
הדרישות של המל"ג למתן הכרה אקדמית למוסד ,הייתה הרחבת הפעילות המחקרית-אקדמית של
המוסד ,דבר זה חיזק את הרצון של ד"ר רוכלי להקים את יחידת המחקר .כפי שתיארה אותה מרצה,
שהפכה בהמשך להיות ראש היחידה למחקר ,את המחקר הראשון שנערך במוסד ..." -המשימה הראשונה
שלנו הייתה לבדוק מה הבוגרים ספגו מהמכללה ,ממה הם היו מרוצים וממה לא ,הדימוי העצמי שלהם וכו' .בהמשך

גייסנו סטודנטית לעזור לנו ולשבת על הטלפון ולראיין את האנשים( "...י'.)1111,
במהלך השנים שעברו מאז ,התרחבה מאד הפעילות המחקרית המוסדית והיחידה הפכה ל' -רשות המחקר,
ההערכה והפיתוח' ,כפי שהיא נקראת כיום ,בראשותה של פרופ' חנה עזר.
ד"ר רוכלי ציין כי היה אחראי להקמת פורום שנושאו היה 'הכשרת מורים לקראת המאה העשרים ואחת'.
זו הייתה יוזמה משותפת שלו ושל ראש יחידת המחקר דאז .מרצים שונים מהמכללה השתתפו בפורום
והרצו על נושאים שונים בתחום החינוך ,על היערכות המוסד בצורה שיטתית כדי ליצור מודלים של
הכשרת מורים בעידן החדש ,ובעיקר כדי לפתח תרבות אקדמית ארגונית שתהיה מבוססת על דיאלוג ודיון
אמתי בין חברי הסגל כפי שזה מתקיים באוניברסיטאות (רוכלי ,ראיון אישי.)1111 ,
במקביל ,בשנת  9119החליט ד"ר רוכלי על הקמת יחידה שתעסוק בנושא הפרסומים וההוצאה לאור
במכללה .הוחלט גם על פרסום ביטאון של מכללת לוינסקי שייקרא 'במכללה'-
" ...אני שמח להודיעכם כי החלטנו להקים יחידה שתרכז את נושא הפרסומים וההוצאה לאור במכללה .יחידה זו,
שבחסרונה הרגשנו זה זמן רב ,תעסוק בכל הפרסומים הרואים אור במסגרת המכללה ובכלל זה חומר לימודי
ופרסומים אינפורמטיביים .יחידת הפרסומים תעסוק גם בהקלטת אירועים שנקיים ובפרסום הדברים שיימצאו
ראויים לדפוס כגון הרצאות ושיעורים החורגים מהשגרה ,כנסים ,ימי עיון ,רבי שיח ועוד .בימים אלה התחלנו לרכז
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את החומר לקראת פרסום הגיליון הקרוב של 'במכללה' ,הביטאון של מכללת לוינסקי .אבקשכם להעביר אליי כל
חומר הראוי לדעתכם לפרסום .אני מקווה שהקמת היחידה החדשה תסייע להוספת נדבך נוסף וחשוב לעבודתנו
החינוכית( "...מכתב שכתב לכל העובדים במוסד.)11.11.9119 ,

 .1מבנה ארגוני ונהלי עבודה של המוסד
 מבנה ארגוני
בראש המוסד עמד ד"ר רוכלי כמנהל המכללה ,לימים -ראש המכללה ,ולצדו היו שני בעלי תפקידים
ראשיים -מרכז הלימודים וסגנית המנהל שהייתה גם האחראית על לימודי שנה ד' .במוסד היו ארבעה
מסלולים :המסלול לגיל הרך ,המסלול היסודי ,המסלול המיוחד ,והמסלול לחטיבות הביניים .בחלק
מהמסלולים 'הפופולאריים' יותר ,כמו הגיל הרך והחינוך המיוחד ,היו שלוש-ארבע כיתות מקבילות
בשנתון אחד ,כלומר כ 911-סטודנטים במסלול .בראש כל מסלול עמד מרכז ,ובכל מסלול היו יועצים
אקדמיים לכלל מסלולי ההכשרה .בנוסף ,היו מרכזי מקצוע ומרצים .המרצים היו בעלי תואר מאסטר
לפחות וחלק נכבד מהם אף למד לתואר שלישי .במהלך השנים ,נקלטו במוסד מספר משמעותי של מורים
בעלי תואר שלישי במגוון מקצועות ,מתוך מגמה לעשותם אנשים מרכזיים בתחומם (דוח הפעלת תכנית
הלימודים על פי 'הדגם המנחה'.)9112 ,


הגדרת תפקיד 'מנהל המכללה'

בין המסמכים הרבים שנמצאו בארכיון לתולדות מכללת לוינסקי לחינוך ,נמצאה גם חוברת שנושאה
'הגדרת תפקידים במכללה' ( .)9111בחוברת כלולות הגדרות בעלי התפקידים הבכירים ביניהם :מנהל
המכללה ,סגן מנהל המכללה ,דיקן הסטודנטים ,מרכז הלימודים ,מרכז ההדרכה ,מרכז המסלול
והאמרכל .הגדרת תפקידו של המנהל כללה את הסעיפים הבאים:


ניהול שוטף של הסמינר



גיבוש תכניות והמלצות לפיתוח תחומי פעילות חדשים



קיום קשרי החוץ של המוסד וניהול המגעים עם המחלקה להכשרת עובדי הוראה ,משרד החינוך
והסוכנות היהודית



פיתוח והרחבת נושא האקדמיזציה



קיום קשר תקופתי לקבלת דוח על תכניות העבודה וביצוען עם בעלי התפקידים הבכירים במוסד



הקמה וטיפוח של 'אגודת הידידים'

ד"ר רוכלי התייחס להגדרת תפקידו כמנהל המוסד במונחים של 'מנצח על תזמורת'' ,מוביל'' ,מנהיג של
מוסד פדגוגי'' ,אדם בעל חזון חינוכי' .הוא לא ראה את עצמו כאיש טכני מנהלי ,אלא מחנך ומורה בראש
ובראשונה .להלן מספר התייחסויות שלו לנושא –
" ...עסקתי בפרטים ובדברים הגדולים כאילו אין קשיים ומכשולים שמקשים על הגשמתם .עבדתי ברצינות ואת
עצמי לא לקחתי מדי ברצינות במובן זה שלא הייתי חשוב מעבר למידה ,בעיני עצמי ...אני חתרן בלתי נלאה לאיכות.
לא הסתפקתי בקיים .גם כשהגענו להישגים נפלאים .ראיתי סכנה בדריכה במקום ובהתרפקות על זרי הדפנה .אז
רצתי כל הזמן מהר כדי להתקדם ,וכדי להתקדם יש לעבוד ולפעול ביסודיות וברצינות ,באומץ לב ובנחישות ותוך
מנהיגות .ראיתי את עצמי כמנצח על תזמורת ובזמן הנגינה ניהלתי דו-שיח עם כל נגן ,ניהלתי דיאלוג עם כל קבוצת
כלים ,קבעתי את הרפרטואר -את התכנית מה ינגנו ועשיתי זאת איתם .רציתי שנהיה טובים מאד ,וכך נעשינו גם
גדולים( "...נאום הפרידה מחברי הסגל.)9112 ,
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" ...אם באוניברסיטה יש הבחנה בין 'נשיא' ובין 'רקטור' הרי שתפקידי היה בהגדרה ובפועל שני הדברים גם יחד.
הייתי אחראי גם להיבטים האקדמיים (תפקיד הרקטור) ,הייתי מופקד על העניינים המנהליים (תפקיד הנשיא) ,וגם
אחראי על ההתנהלות הפדגוגית .כמובן שהיו רכז הדרכה ורכז לימודים ,אבל תחומי האחריות שלי היו מקיפים
וההתנהלות הפדגוגית-מנהלית והאקדמית היו תחת אחריותי .עסקתי בדברים הגדולים ובפרטים במקביל .כמובן
שכשיש פרויקט חדש ,הכנת אירוע או מבצע כלשהו מקדישים לזה יותר זמן אבל הכול היה חשוב ..ראיתי את עצמי
כמוביל ,כמנהיג של מוסד פדגוגי אקדמי ,לא ראיתי את עצמי כאיש טכני אלא איש בעל חזון ...עם זאת תמיד ראיתי
את עצמי כמחנך ,אני תמיד הייתי מחנך( "...רוכלי ,ראיון אישי.)1111 ,

בהסתכלות במבט של  93שנים לאחור ,בעת שנערך הריאיון עמו ,התייחס ד"ר רוכלי לסוגית מטרות המוסד
ולשאלה האם הן הושגו על ידו ..." -האם כל המטרות שלי הושגו? נתתי להם ציונים ויש מטרות שהציון שלהן ,12
כל המטרות הושגו ולא השתנו אך יש כאלה שהציון שלהם הוא רק  ,1הם לא נכשלו .המטרות הושגו אך ברמת
ציונים מגוונת...משנת  ,71-12עסקתי בניהול המכללה ויישום הליכי אקדמיזציה של מוסד עתיר זכויות וזו הייתה

המטרה הראשית שהושגה( "...רוכלי ,ראיון אישי.)1111 ,


נהלי עבודה וישיבות צוות

בישיבות ההנהלה השבועיות נכחו באופן קבוע :ראש המכללה ,הסגנית שלו ,הגזבר /האמרכל (מי שהיה
הממונה על ניהול ענייני העובדים ,מזכירות ,גזברות ,משק וכד') ,המרכז האקדמי ,מרכז ההדרכה ,כל
מרכזי/ות המסלולים :המסלול לגיל הרך ,המסלול לחינוך היסודי ,המסלול העל-יסודי ,המסלול לחינוך
המיוחד ,ומנהל המדרשה למוסיקה .במקרים מיוחדים בהם נדרשה חוות דעת מקצועית בתחום דעת
מסוים התבקש גם מרכז החוג להשתתף בישיבת ההנהלה.
כפי שתיאר ד"ר רוכלי בראיון ..." -הייתה לי פגישה אישית שבועית עם כלל אחד מבעלי התפקידים המובילים-
יום קבוע ושעה קבועה .עם רכז ההדרכה ,עם רכז הלימודים ,עם הגזבר ,עם ראש המדרשה למוזיקה ועם ראשי
המסלולים ,וכשלא היה משהו חשוב לדון בו שוחחנו על ספרים ועל תרבות .ידעתי הכול והייתי עם ה' -יד על

הדופק' .כשהיה פרויקט חדש או טיול אז כל היום עסקנו בזה( "...רוכלי ,ראיון אישי.)1111 ,
חברי הסגל הבכירים מספרים כי היו להם אחת לשבוע פגישות אישיות עם ד"ר רוכלי ופגישות הנהלה
בפורום רחב יותר .לרוב הועלו הנושאים לדיון על ידי ד"ר רוכלי או על ידי אחד מחברי ההנהלה .להלן
ההתייחסויות של חברי הסגל לסוגית המפגשים עם ד"ר רוכלי-
"...נפגשנו על בסיס יומיומי ,והייתה גם פגישה אחת של יום ושעה קבועה במערכת ,התייעצנו וישבנו ביחד לדון
בהחלטות מורכבות ...נושאים עלו לדיון ולרוב ההנהלה החליטה עליהם .לעיתים דעתו לא התקבלה על ההנהלה
המורחבת והוא ויתר .היה רישום של הפרוטוקולים של הישיבות ...בישיבות הנהלה ישבו מרכזי המסלולים ובעלי
התפקידים המרכזיים במוסד( "...י'.)1111 ,
" ...הייתה הנהלה שכללה את ראש המכללה ,מרכז אקדמי ,מרכז שנה ד' ,רכז הדרכה ,רכזת ההסבות ,הדיקנית ,וראשי
המסלולים והאמרכל ,הפורום הזה נפגש אחת לשבוע בחדרו של ראש המכללה .גם לי הייתה פגישה אחת קבועה
אתו בכל שבוע .הייתה גם יועצת אקדמית חיצונית ,והיה גוף נוסף שנקרא 'מועצת הדרכה' מרכז ההדרכה עמד
בראשה ,והייתה 'המועצה הפדגוגית .כל שיטת הורדת ההחלטות כלפיי מטה – מההנהלה דרך הפורום של המועצה
הפדגוגית ולמרצים .הכול היה תלוי מי ישב בפורום( "...ד'.)1111 ,
" ...הייתה לו דלת פתוחה למרות שהיה עסוק מאד כל הזמן .היה לנו קשר אישי טוב ונכנסתי אליו לדון בבעיות..
בתקופתו בישיבות הוחלט מי יהיה האחראי על השינוי שהוחלט עליו בישיבה ,והיה צורך לכתוב דוח מפורט מה קרה
בעקבות השינוי ,הדברים לא 'נשארו באוויר' אלא התבצעו הלכה למעשה .לא היו סתם דיבורים ,הם נעשו לרוב ע"י
האנשים המתאימים .צוות הניהול ביצע את התכניות בצורה נחרצת יותר ,זה פעל כמנוע חזק לקדם דברים( "...ה',

.)1111
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" ...ישיבות ההנהלה היו מתנהלות כך שכל נציג היה מדווח על הנעשה אצלו ומציע הצעות במידה והיו לו כאלו .אם
הרעיון נראה לאנשים (תמיד התנהל דיון ולעיתים סוער )...הייתה מתמנה על ידי רוכלי ועדה שתפקידה היה לאסוף
מידע על התחום המוצע ,לכתוב סיכום ולהציע -לקחת או לא לקחת .לדוגמא עלתה הצעה לפתוח מכינה לבגרות
במכללה x .ואני התמנינו לחקור את הנושא .אספנו מידע מכל מקום אפשרי בין השאר ראיינתי לעומק את מנהלת
המכינה שהייתה אז בבית ברל ,ונראה היה לנו שאכן מתאים לפתוח מכינה גם אצלנו .בהנהלה הוחלט להשהות את
העניין (בשל סיבות של תקציב) ולאחר כמה זמן אכן נפתחה מכינה במכללה( "...כ'.)1111 ,

 נוהל קבלת החלטות
ניתוח מדגמי של כ 31 -פרוטוקולים של ישיבות הנהלה בין השנים  9118-9111מציג את נוהל קבלת
ההחלטות במוסד -בתחילת כל ישיבת הנהלה הוצגו נושאי הדיון על ידי ד"ר רוכלי לחברי ההנהלה .ניתן
לחלק את הנושאים שבהם דנו בישיבות ההנהלה לארבע קבוצות עיקריות:


דיון בנושאים פדגוגיים



דיון בנושאי תקציב



דיון בנושאים הקשורים לסגל המרצים



דיון בנושאים הקשורים לסטודנטים

כך עלו לדיון מגוון הנושאים הבאים :טיפול בנושאים הקשורים לשנה ד' ,מינוי בעלי תפקידים חדשים,
פעילויות לחגים -אירועים מכללתיים ,סיורים וטיולים ,ציונים וישיבות הערכה ,ניקיון וסדר המוסד,
מדיניות קבלת תלמידים חדשים ,משובי מורים ,ביקורי המועצה להשכלה גבוהה במוסד ,בעיות תחבורה
(הוספת קוים ישירים לאזור לנוחות הסטודנטים) ,שבוע העבודה המעשית המרוכזת ,פרויקטים ציוניים-
ערכיים ,קביעת שכר לימוד ,חילופי משלחות ,מכינה קדם-אקדמית ,הקמת מרכזי למידה והוראה ,פרויקט
מורות-חיילות ,ועדות קבלה ,העברת תלמידים ממסלול אחד למסלול אחר במהלך השנה ועוד כהנה וכהנה
נושאים.
ד"ר רוכלי היה לרוב זה שהעלה את הנושאים לדיון ,עדכן ודיווח על הנעשה במוסד ,ואף קיים דיונים
נרחבים לפני ההצבעה או קבלת ההחלטה .לעיתים הוא היה מבקש מחבר מסוים לקחת את העניין לטיפולו
ולחזור עם התייחסות נוספת או פתרון לישיבה הבאה .בחלק גדול מהפעמים התקבלו החלטות עוד באותה
הישיבה .ההחלטות התקבלו לרוב לאחר שנערך דיון בנושא ובו הביעו מרבית המשתתפים את דעתם בעניין.
לעיתים נערכה הצבעה בנושא ,ולעיתים לאור המחלוקות או הקושי בקבלת ההחלטה ,הוחלט להמשיך
בבדיקת הנושא ולקיים ישיבת המשך בפגישה הבאה.
במסמך של דוח הועדה המלווה את המכללה בתקופת ההיתר ( )9112נכתב כי במהלך שלוש השנים עד
קבלת ההיתר מהמל"ג להענקת התואר בחינוך ,נערך המוסד לתהליך שנקרא 'שלב הסמכה' .במהלך
תקופה זו ,פנה ד" ר רוכלי לתשעה יועצים אקדמיים בעלי שם וניסיון בתחומי דעת שונים שיעצו וסייעו
בקבלת החלטות הקשורות בתכנים הלימודיים ובתכניות הלימוד החדשות .בנוסף לכך ,הוקמו ועדות
ביניהן 'ועדת הוראה' שבדקה את תחומי ההוראה ,יעצה ,דנה בתכניות הלימוד והמסלולים ושל חוגי
הלימוד השונים ,עסקה בתיאום הלימודים ,בתקנות בחינות ובמעבר תלמידים משנה לשנה .ה' -ועדה
לקבלת תלמידים' הייתה אחראית לאישור קבלת תלמידים לפי הקריטריונים החדשים של המל"ג .הוקמה
'ועדת הלוואות' שהייתה אחראית להעניק הלוואות ,פרסים ומלגות לתלמידים' .ועדת הספרייה' דנה
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במדיניות רכישת ספרים ובטיפוח הספרייה כמרכז לימוד .המועצה הפדגוגית של המוסד כללה את המרצים
והמדריכים של כל מסלול ויושב הראש היה מרכז המסלול .ד"ר רוכלי נעזר רבות באנשים שמילאו
תפקידים אלה לצורך קבלת החלטות .להלן התייחסויות של חברי הסגל לנוהל קבלת ההחלטות במוסד:
"...נוהל ההחלטות היה בדיון פתוח ,כל אחד קיבל את הזמן לומר את דבריו ,הסבלנות לשמיעת דעה של קולגה אחר
הייתה עד גבול מסוים ,אם הארכת או הלכת לכיוון אחר אז זכית למבט קר או כתף קרה מהצוות כולו .היה חשוב לו
הנושא של ישיבות קבועות ובזמן כדי לתת לכל אחד מחברי ההנהלה את ההרגשה שאתה חלק מצוות ,חלק מתהליך,
זה לא היה רק בגדר של דיבור אלא המעשה הוא מה שקבע כי הייתה תחושה של עבודת צוות ..רוכלי היה חסיד
השיטה 'האירופאית' בניהול ,הוא נהג לשבת הרבה שעות העיקר להספיק את הכול ,הזמן לא היווה חשיבות עבורו.
הוא שיתף ברמה של הדיון עם ההנהלה אבל בסופו של דבר ההחלטה הייתה בלעדית שלו( ..ל'.)1111 ,
" ...היה צריך לבחור את ראש החוג לחינוך העל-יסודי ואני רציתי ש ..תבחר לתפקיד ורוכלי היה בעד מישהי אחרת
שהייתה אמורה לחזור מחו"ל .כינסו את כל בעלי התפקידים הרלוונטיים לבחירה הזו -הנהלה וראשי מסלולים וכו',
וכל אחד טען בעד האנשים המתאימים לתפקיד .בהמשך היו בחירות ונבחרה המועמדת שרוכלי רצה מלכתחילה"...

(א'.)1111 ,
" ...הוא סמך על אחרים -על ראשי החוגים וראשי המסלולים ובעלי תפקידים אחרים ,אך בסופו של דבר הוא זה
שהכריע בהחלטות-על וזה טבעי כי הוא המנהל ( "...ש'.)1111 ,

לעיתים ביקש ד"ר רוכלי לזמן אנשים נוספים לפגישה ,כגון נציג הסטודנטים או רכזת מקצוע מסוים ,לשם
הבעת דעה ועמדה לפני קבלת ההחלטה הסופית .למשל בדיון בנושא 'לימודי האנגלית  -קריאת טקסטים'
( )17.02.2398הצטרפה רכזת המסלול לאנגלית .הרכזת הציגה את המטרות בקריאת טקסטים (קבלת
פטור/ציון עובר) .חלק מחברי ההנהלה הציעו קורס קיץ מרוכז שיעזור לסטודנטים להגיע לרמת הפטור
הנדרשת מהם .חלק מהמשתתפים הציעו לחייב ללמוד בקורס ,וחלק התנגד לכך וטוען כי האחריות לעבור
את הבחינה נמצאת בידי הסטודנט .חברת הנהלה מסוימת טענה כי מרבית החומר הקיים מתורגם
לעברית ,ולכן ניתן לקבל תעודת 'מורה בכיר' ללא קבלת פטור באנגלית .לאור חוסר היכולת לקבל החלטה
בסיום הישיבה ,הוחלט על ידי ד"ר רוכלי כי יתקיים דיון נוסף על העניין בצוות האנגלית .לאחר שתתקבל
החלטה בצוות האנגלית ,תיידע הרכזת את חברי הנהלה בישיבה הבאה ובה גם תתקבל ההחלטה הסופית
בעניין .בישיבות רבות הועלו הצעות לדיון על ידי חברי ההנהלה עצמם ,ולא רק על ידי ד"ר רוכלי ,ולאחר
שמיעת דעותיהם של כלל הנוכחים התקבלה ההחלטה הסופית .כך באותו הדיון המוזכר לעיל ()17.02.2398
העלה אחד מחברי ההנהלה הצעה חדשה לגביי פעילות חג ט"ו בשבט .לדעתו סדר היום צריך לכלול הליכה
רגלית באזור המכללה ונטיעות באזור מסביב .לאחר התייעצות נוספת עם מרכז הטבע ולאור תחזית מזג
האוויר הצפויה ,הוחלט שלא לקיים את הפעילות של ההליכה ברגל ,אלא לקיים נטיעות כבכל שנה כשבוע
לפני החג ,ההתכנסות ועריכת סדר ט"ו בשבט לפי החלטת המסלולים השונים תהיה במוסד כתמיד.
בישיבה מתאריך  03.03.2391נערך דיון לגבי החשיבות לקיים סיור כללי בנושא 'שואה וגבורה' לקראת יום
השואה .ההחלטה שהתקבלה לאחר הדיון הייתה כי יש צורך להמשיך ולקיים את התכנית הקיימת בנושא
וכי על כל המסלולים להשתתף בתכנית .כמו כן ,מונו שני נציגים חברי הנהלה שיהיו אחראים על הנושא
ויבדקו כי הסיורים מתקיימים לפי תכנית המסלולים.
בישיבה מתאריך  19.03.2391עלה לדיון נושא הניקיון והסדר במוסד .חבר הנהלה התלונן כי המוסד לא
נראה מטופח ונקי .לאחר שכל חברי ההנהלה הביעו את דעתם בנושא ,ביקש ד"ר רוכלי להכניס במכתב
החודשי שלו לסגל המורים את הדרישה הבאה ..." -נא לא לעשן ,לא לאכול ולא לשתות בכיתות הלימוד."....
כמו כן ,הוא הציע להטיל משימות ניקיון ואסתטיקה על הסטודנטים .בנוסף ,הוא החליט על מינוי תפקיד
חדש -אב הבית .בישיבה מתאריך  03.22.2396עלה לדיון הנושא של פתיחת מסלול קדם-אקדמי .הוצגו
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נתונים על המצב בסמינרים האחרים וכל משתתף הביע את דעתו בעניין .נערכה הצבעה ובסיומה נקבעה
ועדת היגוי בה יהיו חברים מנהל המוסד ,סגן המנהל וחברת הנהלה שיחלו לטפל בנושא.
בישיבה מתאריך  10.21.2331הועלה נושא לדיון על ידי ד"ר רוכלי -הצעה לפרסום המוסד באמצעות
הטלוויזיה במקום פרסומים בעיתונות .לאחר שנערכה הצבעה (שני חברי הנהלה היו נגד הפרסום
בטלוויזיה ,וחמישה היו בעד) ,חיזק ד"ר רוכלי את עמדתו וציין כי התדמית מאד חשובה ,וכי לטלוויזיה יש
כוח רב .למרות שרוב חברי ההנהלה היו בעד פרסום המוסד בטלוויזיה ,ההחלטה הסופית קבעה שלא
לפרסם את המוסד בטלוויזיה בסופו של דבר.
בישיבת הנהלה אחרת ( )22.06.2338ל אחר דיון ארוך וסוער וחוסר יכולת להגיע להחלטה סופית משותפת
בנוגע לנוהל קבלת החלטה על מינוי בעל תפקיד /ריכוז מסלול ,הוחלט על קביעת תקנון הדמוקרטיזציה,
ועל נוהל מינוי למשרות ניהול בתחומים האקדמיים במכללה (תשנ"ה).
לאור דוגמאות אלה ,נראה כי נוהל קבלת ההחלטות נערך באופן דמוקרטי לחלוטין ונערכו דיונים
והצבעות .חברי ההנהלה השמיעו 'את קולם' והביעו את דעתם בצורה חופשית .לעיתים הוזמנו אנשים
נוספים מבחוץ שהיו חשובים לצורך הדיון ,ולרוב נקבעו ההחלטות בסוף הישיבה .במקרים מסוימים ,נדחו
ההחלטות לישיבה הבאה .ד"ר רוכלי עבד בשיתוף פעולה עם חברי ההנהלה ולא כפה את דעתו עליהם.
 קביעת תקנונים
בתקופת כהונתו של ד" ר רוכלי כמנהל המוסד הוחלט על ידו בשיתוף חברי ההנהלה על קביעת 'תקנון
הדמוקרטיזציה' שאושר בישיבת הוראה מיום  ,13.6.2338ועל 'נוהל מינוי למשרות ניהול בתחומים
האקדמיים במכללה' שאושר בשנת תשנ"ה ,כצעדים משמעותיים הנדרשים ממוסד המבקש הכרה
אקדמית ,וכפי שנהוג ומקובל במוסדות אקדמיים אוניברסיטאיים .ד"ר רוכלי דאג ליידע את חברי הסגל
בעניין ופרסם את 'תקנון הדמוקרטיזציה' ו' -נוהל מינוי למשרות ניהול בתחומים האקדמיים במכללה' –
" ...ועדת ההוראה של המכללה החליטה לאמץ את העיקרון של דמוקרטיזציה (ניהול עצמי) במכללה .עיקרון זה יחול
על כל בעלי התפקידים האקדמאיים במכללה .התקנון אושר בישיבת הוראה מתאריך  17.1.75בראשותם של חברי
ההנהלה .עיקרון הדמוקרטיזציה נועד להבטיח מתן אפשרות רחבה ומעשית והזדמנות שווה לאנשי הסגל האקדמי
להציג את מועמדותם למשרות ניהול בתחומים האקדמיים ונועד להבטיח השפעה מכרעת של חברים מהסגל ,על פי
נוהגים דמוקרטיים ,על מינויים של אנשי סגל למשרות כנ"ל'( "...תקנון הדמוקרטיזציה'.)9118 ,
" ...נוהל מינוי למשרות ניהול בתחומים האקדמיים בא להסדיר את הכללים למינויים למשרות ניהול בתחומים
האקדמיים במכללה .הנוהל מאמץ סעיפים רבים שנכללו בנוהל 'מינוי בעלי תפקידים' ,שיצא מטעם הנהלת המכללה
בשנה"ל תשנ"ה ,על-פי החלטות שהתקבלו אז בועדת ההוראה אולם הריהו מוסיף עליהם סעיפים רבים וחדשים.
הנוהל עובד ותוקן על-פי הערות חברי ההנהלה המורחבת ואושר בקיץ תשנ"ח .1779-הנוהל מפרט את שישה
עקרונות יסוד תוך שילוב ואיזון ביניהם :אקדמיות ,דמוקרטיזציה ,רוטציה ,יעילות ניהולית ,קדימות לחברי הסגל,
פיקוח הדירקטוריון של החברה .כמו כן הנוהל מפרט את התנאים הפורמאליים להגשת מועמדות למשרה ,את
התנאים וההליכים למינוי ,את הרכב ועדת המינויים ,הרכב הגוף הבוחר ,נוהל עבודתם ובחירת מועמד חוץ ,משך
הקדנציות למילוי תפקיד ומינוי לתפקיד בפועל'( "...נוהל מינוי למשרות ניהול בתחומים האקדמיים במכללה',

.)9111
כך תיארו את התהליך חברי הסגל הבכירים שלקחו חלק בקביעת התקנונים-
" ...הכנסנו את 'תקנון הדמוקרטיזציה' ,כצעד נוסף לכיוון האקדמיזציה והדמוקרטיזציה של המוסד ,שעל פיו ייבחרו
בעלי תפקידים כראשי החוגים על ידי המורים כל אחד בחוג שלו ,כי רוכלי הבין שזה חלק מהתהליך של הפיכת
הסמינר למוסד אקדמי( "...ג'.)1111 ,
" ...התעורר הצורך לקביעת תקנון הדמוקרטיזציה כי זה היה חלק מתהליך האקדמיזציה שבה האמינו שצריכה להיות
רוטציה בתפקידים כמו שקיים באוניברסיטה ששם מתחלפים ראשי חוגים .תקנון הדמוקרטיזציה פירושו היה שנוהל
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איוש מישרות ייהפך לנוהל דמוקרטי שבו למשל אנשי החוג יבחרו את ראש החוג ,ופורום אחר בוחר את ראש
המסלול ,ופורום יותר רחב בוחר תפקידים כלל מכללתיים ,כלומר הנציג מציג את מועמדותו ואת תפיסת עולמו
ונערכות בחירות חשאיות ונקבע מי הגוף שבוחר ,זה התחיל עם רוכלי( "...ד'.)1111 ,

 .8מערכת היחסים בין המנהל לסגל המרצים
ד"ר רוכלי הקפיד לשמור באדיקות על קשר קבוע עם סגל המרצים ועדכן אותם באופן שוטף על הנעשה
במכללה ,ועל השינויים המתרחשים במוסד .הוא נהג לעשות זאת במספר דרכים :כתיבת מכתבים לסגל,
מתן ראיון במדור 'שיחה עם מנהל המכללה' בביטאון 'המכללה' ,פנייה אישית והכרת תודה בטקסי קבלת
תעודות בסוף השנה ,בימי עיון ובכנסים השונים שנערכו במכללה ,ובמסיבת הפרידה שנערכה לכבודו בעת
פרישתו מתפקיד מנהל המוסד .במכתביו אל הסגל הוא בירך אותם ,בין השאר ,על הצטרפותם לסגל
ההוראה ,הזמין אותם להגיע לכנסים ,הודה להם על ששמרו על קשר רציף עם תלמידיהם במהלך 'מלחמת
המפרץ' ,ואף כתב להם מכתב הערכה לאחר שקיבלו משוב מצוין מתלמידיהם .כמו כן ,הוא היה ידוע
במדיניות 'הדלת הפתוחה' בה יכול היה כל מרצה להגיע אליו לשיחה ולהתייעצות .בעת פרישתו ,הוא
העניק להם מתנת הוקרה -חדר מורים חדש ומאובזר.
הערה :הפרק מבוסס על קולו של ד"ר רוכלי בעוד שהמחקר העכשווי על יחסי מנהיג-מונהגים מתבסס על
קולות המונהגים בנסותו להבין את היחסים הללו .הסיבה לכך נובעת בשל הקושי למצוא מונהגים שעבדו
בכפיפות לד"ר רוכלי ,שעדיין נמצא בחיים (בניגוד לד"ר טורוב ולד"ר אפשטיין) ,שיסכימו לדבר בפתיחות
ובשקיפות מלאה על אפיונים מנהיגותיים בדרך ניהולו של ד"ר רוכלי ,והעדיפו להציג ולתאר היבטים
אחרים בעבודתו .לא ניתן היה לקבל מידע זה בצורה אחרת ,דהיינו דרך הפרוטוקולים או דרך מסמכים
אחרים ולא ניתן היה לכפות את העניין על המרואיינים .למרות ניסיונותיי ,הדבר לא צלח בידיי.
 מתן גיבוי והבעת הערכה
בראיון שנערך עמו ,התייחס ד"ר רוכלי אל יחסי העבודה שהיו בינו לבין כלל הסגל -האקדמי והמנהלי
כאחד ,וכינה אותם 'חלק מהמשפחה' ואת עצמו כינה כ' -מנצח על התזמורת'-
" ...כל אשר נעשה קם והיה בזכות העבודה המסורה ,המעמיקה והיוצרת של ציבור המורים שלנו ,זה של היום ושל
שנים עברו( "...מעמד חנוכת הבניין החדש.)9119 ,
" ...אני לא יודע איך עושים את זה אבל אני כן יודע שצריך להגיד מילה טובה כאשר מגיע .כאשר ראיתי את 'המשוב'

ובו הערכת התלמידים את עבודתך בשנת תשמ"ח ,שמחתי מאד ורחב לבבי .ישר כוח!( "...מכתב אישי למרצה
לאחר קבלת משוב.)9111 ,
" ...אני מבקש לציין לשבח את כל אותם המורים ,והם רבים מאד ,אשר שמרו על קשר שוטף עם תלמידיהם בזמן
המלחמה והתקפות הטילים על ישראל .מורים ומדריכים רבים נאספו ובאו יחד עם אנשי המינהל והחלו לפנות את
שברי הזכוכית שמילאו את הבניין לאחר התקפת הטילים השישית על ישראל'( "...במכללה'.)9119 ,
" ...עמית יקר ,כמדריך/כה חדש/ה במכללה אני מבקש לברך אותך על הצטרפותך לשורותינו .אנו עושים כל
שביכולתנו כדי לאפשר לך קליטה טובה והשתלבות מקצועית נכונה במסלול ובמוסד( "...מכתב אישי לחברי הסגל

החדשים.)9119 ,
" ...את ההסמכה אתם מקבלים ממוסד שיש לו סמכות להסמיך את חניכיו .סמכות זו באה מכוח מורינו ומחנכינו.
בקיאותם המקצועית ,כושרם ויכולתם להדריך ולהתוות דרך -הם הערובה להכרה בסמכותם .יבורכו מוריכם
ומחניכם( "...טקס קבלת תעודות 'מורה בכיר' .)9113 ,
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" ...מוסד קם ונופל על אנשיו .אנשים – זה הסוד .לדעת למנות בעלי תפקידים מצוינים ,מורים ,צוותים ,חוגי הלימוד
והמסלולים ,אנשי המרכזים הפדגוגיים ,אנשי המחקר ,הסגל כולו .ועד שבונים סגל! מכללה מצטיינת זו הינה טובה
בזכות מוריה המצוינים .רציתי שנהיה טובים מאד ,וכך נעשינו גם גדולים .אתם המורים אפשרתם לי להמריא אתכם
ועם המוסד כולו .תודה לכם ,נעמתם לי מאד .ומתנתי האחרונה לכם -חדר סגל חדש( "...מסיבת הפרידה עם הסגל,

.)9112
" ...מה שציין את עבודתי -שיהיו לך יחסי עבודה טובים ,שלא תטיל מורא'-המנהל' -שלא יפחדו ממך ,להפך ,לא רק
כדי להשיג שקט תעשייתי שהוא כל כך חשוב ,אלא יחסי עבודה ראויים שכל העובדים מאחרון השרתים ועד בעלי
התפקידים הבכירים ביותר ידעו שזה בית ושאכפת להנהלה מהם כי הם חלק מהמשפחה ...חשוב להיות נעים
הליכות ,קשוב ,מדבר בגובה העיניים ,יודע לבקר אבל הוא לא פוגע ,הביקורת היא בונה ועניינית .בדברי הפרידה שלי
מהסגל ,במסיבת הפרידה שלי כשסיימתי את תפקידי ,אמרתי בין השאר שראיתי את עצמי כמנצח על תזמורת .לא
הייתי הכנר הכי טוב ,היו כנרים טובים ממני ,אבל חיברתי בין כולם והחלטתי מה מנגנים ,ואיך מנגנים ,ולנצח על
הכול ,ולבחור את הכנרים הכי טובים( "...רוכלי ,ראיון אישי.)1111 ,

 התייחסות לבעיות מקצועיות של הסגל
פרוטוקולים של ישיבות הנהלה להלן מציגים את הדאגה ,ההתעניינות ,ההתייחסות וההערכה שהביע ד"ר
רוכלי אל מורי המוסד.
בישיבה מתאריך  12.09.2391התייחס ד"ר רוכלי אל נושא המשובים שבהם מוערכת עבודתו של המרצה
ועל חשיבותם .הוא ציין את חשיבותו של הכלי המראה על ליקויים ובעיות עם מורים ,וכי הוא היה מודע
לקושי של הסטודנטים להביע דעה כאשר המרצה נוכח בכיתה ,ולכן לדעתו צריך לגייס משגיחים חיצוניים
שיעבירו את המשובים .בהמשך נערך דיון כיצד לנהוג עם המרצים שלגביהם המשוב הוא בעייתי .לבסוף
הוחלט כי עם המרצים הקבועים שעימם יש בעיות ישוחח ד"ר רוכלי לבדו בשיחה פרטית .עוד הוחלט כי
המשובים ישמרו בתיק האישי של כל מרצה בצורה חסויה ופרטית.
בישיבה מתאריך  21.21.2396הודיע ד"ר רוכלי על יום עיון שיתקיים ב' -סמינר הקיבוצים' בנושא
'השחיקה הנפשית של המורה' .הוא הציע ששני נציגים מהמוסד ישתתפו ביום העיון ,ואחר כך יעדכנו את
שאר המרצים בנושא .במעשה זה הוא הראה שהוא היה מודע לחשיבות נושא השחיקה המקצועית/נפשית
של המורה ובצורך להתמודד עם הבעיה.
בישיבה מתאריך  10.21.2331בה דנו במספר המרצים מהמוסד הנוסעים לקונגרסים בעולם ,הציע ד"ר
רוכלי להשתתף ב 11% -מהעלות של כל בעלי התפקידים המציגים בקונגרס .הוא הציע להקים ועדה
שחבריה יהיו המחליטים על גובה העלות המגיעה למרצה .ההחלטה הסופית שניתנה היא מתן פטור
למגישי ההרצאות ,ד" ר רוכלי יכתוב מכתב בנושא לכלל הסגל ובכך הוא מקווה לעודד אותם להופיע
בכנסים בינלאומיים ולייצג את המוסד בעולם.
בישיבה מתאריך  28.1.2339החליט ד"ר רוכלי על מתן שי קטן -תיק מתוצרת הארץ -כאות הערכה למורים
המאמנים בבתי-הספר בתוספת מכתב הערכה .השי יינתן להם על ידי המדריכים הפדגוגיים.
בישיבת סוף שנה  22.06.2338הודיע ד"ר רוכלי על מפגש סוף שנה של הסגל הבכיר בביתו של אחד מחברי
ההנהלה.
חמש דוגמאו ת אלו מצביעות על רמת האכפתיות הגבוהה והיחס החם שהעניק ד"ר רוכלי אל הסגל ,ועל
המחשבה וההתייחסות גם לפרטים הקטנים והכה חשובים כגון שחיקה מקצועית ,התפתחות מקצועית
והשתתפות בעלות הכנסים הבינלאומיים .נראה כי היה חשוב לו ליצור תחושת חמימות ותחושת
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משפחתיות בקרב כלל חברי הסגל ,ובמיוחד בקרב חברי ההנהלה שעבדו בצמידות אליו והשקיעו את כל
מרצם וזמנם לבעיות המוסד.

 .6מערכת היחסים בין המנהל לסטודנטים
בהגדרת תפקידו דיקן המכללה הינו החוליה המקשרת בין הסטודנטים לד"ר רוכלי .שלוש הדיקניות שעבדו
בתקופתו של ד"ר רוכלי עדכנו אותו באופן שוטף על פעילויותיהם ומעורבותם החברתית של הסטודנטים
במוסד ובקהילה ,על קשייהם ,ועל צרכיהם האקדמיים והחברתיים .הכתובת הראשונה לפניות
הסטודנטים היה משרד הדיקן .במקרים שבהם לא נפתרה הבעיה לשביעות רצון הסטודנט ,הועבר העניין
לטיפול ד"ר רוכלי בשיתוף פעולה עם הדיקן .במסגרת תחומי פעילות הדיקן נכללו השירותים הבאים:
 .1שירותים חברתיים (ריכוז פרויקטים התנדבותיים במסגרת השירות לקהילה' -עזרה לקשיש' ,חונכות
לילדים חד-הוריים ,פר"ח ,חונכות לעולים חדשים ,וחילופי סטודנטים מחו"ל).
 .2שירותים אקדמיים (תלמידים מצטיינים ,תלונות תלמידים ,תלונות מורים ,קורסים לעולים חדשים,
עזרה פרטנית לעולים).
 .3שירותים כלכליים (עזרה בשכר לימוד ,הלוואות ,מתן מלגות ,פרסי הצטיינות ,קרנות סיוע ,ועדת
מלגות ופרסים).
 .4שירותי ייעוץ פסיכולוגי (מצוקות פרט ,הכנה לקראת כניסה לעבודה ,סיוע בנושאי קשיים לימודיים).
 .5הפעלת אגודת הסטודנטים( -יעוץ ,אירועים ,טקסים ,ימי עיון ,פעילויות חברתיות ,מסיבות ,בזארים,
קפיטריה).
ד"ר רוכלי פנה אל הסטודנטים באופן ישיר במספר דרכים :בכל תחילת שנה הוא בירך את הסטודנטים
החדשים שהצטרפו למוסד ,בסוף כל שנה הוא בירך אותם על סיום לימודיהם ועל הישגיהם הלימודיים-
חברתיים בטקסי קבלת תעודת 'מורה בכיר' ובקבלת התואר 'בוגר בחינוך' ( .(B.Edכמו כן נערכו ראיונות
עמו מספר פעמים בשנה והם התפרסמו בביטאון 'במכללה' ובעיתון 'אגודת הסטודנטים' .הוא גם כתב להם
מכתבי עידוד ותמיכה בתקופות קשות ,כדוגמת 'מלחמת המפרץ' .במרבית ההתייחסויות של ד"ר רוכלי
אליהם הוא דיבר על חשיבות החשיבה והאמת המדעית ,על חשיבות שמירתם של ערכי המורה ,ערכי
התרבות והחינוך ,אהבת הספר ,הרשות והכבוד שנפלה בחיק המורים לעתיד לשרת את הקהילה .מאד
הייתה חשובה לו מעורבותם החברתית ותרומתם לקהילה .הוא שוחח על החשיבות של תכונות כמו
התמדה ,רצינות ,ולקיחת אחריות .במיוחד הוא ציין את גאוות בוגרי 'מכללת לוינסקי' המהווים חוליה
בשרשרת של המערך החינוכי הארצי ,והתורמים תרומה חינוכית ממעלה ראשונה למדינת ישראל (תקנון
בנושא' -תחומי פעילות הדיקן' .)9111 ,ד"ר רוכלי אף ארגן משלחות של חילופי סטודנטים -קבוצות
סטודנטים ממכללה להכשרת מורים הגיעו מגרמניה ,נכחו בשעורים ובעבודה המעשית ,ובשנה שלאחר מכן
קבוצת סטודנטים מהמכללה נסעה עם כמה מרצים לביקור גומלין בגרמניה .להלן התייחסויות של ד"ר
רוכלי אל הסטודנטים באירועים שונים.


הבעת הערכה ותחושת גאווה

ד"ר רוכלי חש גאווה רבה לנוכח הסטודנטים הרבים שסיימו את לימודי התואר 'בוגר בחינוך' ובירך אותם
על הישגיהם הלימודיים בכל שנה בטקס הסיום-
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" ...אתם מחזור שביעי למקבלי ה B.Ed. -היו נא אנשים שהעיסוק בנושאי תרבות ודעת חשובים בעיניכם ,היו נא
שוחרי תרבות ושוחרי דעת ,ואם כאלה תהיו גם תלמידיכם יהיו כאלה .אנו מאמינים בכם ואנו גאים בכם....
לסטודנטים ניתנו הכלים שיראו לו את הדרך ,שיקנו לו יסודות של חשיבה מדעית שעיקרה שאילת שאלות והידיעה
שאין אמת אחת ושמותר להטיל ספק תוך כדי חתירה לגילוי האמת המדעית .הלימודים האקדמיים פותחים פתח
לשערי המחקר והמדע( "...טקס קבלת ה.)9111 ,B.Ed. -
" ...אנו רוצים לראות בכם ,תלמידי המכללה ,אנשים שיהיו מסוגלים למלא את שליחותכם כמורים וכמחנכים,
אנשים שירכשו אצלנ ו את המיומנויות הנדרשות למילוי תפקידכם ויפתחו את הכישורים המצויים כבר בידיכם ,כדי
שתהיו מורים ראויים לשמכם אנו רוצים לראות בכם אנשי תרבות ,אוהבי ספר ,סקרנים מבחינה אינטלקטואלית
ושוחרי דעת .אנו שואפים לכך שתלמידינו יהיו ,ברוח התקופה ,מקצוענים בתחומי התמחותם ובו בזמן רחבי
אופקים ,פתוחים לסביבתם ובעלי מטען תרבותי -משלנו ומן העולם הגדול'( "....במכללה' ,פברואר .)3 ,9111
" ...קיבלתם רשות לשרת את הקהילה והחברה ,קיבלתם רשות לחנך את הדור הבא .רשות להתמחות במקצועכם וזה
חשוב מאד .רשות לחקור ולהוסיף על תורת מוריכם .הדרכים אשר בהם תלכו ,השירותים שאותם תעניקו לחברה
יוסיפו לכם סמכות .וסמכותכם תגדל לא מכוח התעודה אלא מכוח אישיותכם ובקיאותכם המקצועית .עליכם להיות
נאמנים לעקרונות ולתפיסות שמונחים ביסוד הפעילות החינוכית .אנו מאמינים כי הענקנו לכם את העקרונות,
התפיסות ,השקפת העולם והערכים ,הכלים והידע שאיתם אתם יוצאים אל העשייה החינוכית ועתה הכול בידיכם.
אתם תהיו לחלק מציבור המורים  ,תשתייכו לחבורה הנפלאה של בוגרי לוינסקי ובזאת תהיו בין אלה שבזכותם
סמינר לוינסקי זכה לשמו ולמעמדו -אבל האחריות היא על כל אחד ושל כל אחד כיחיד( "...בטקס קבלת תעודות

'מורה בכיר'.)9113 ,
" ...אנו מוסרים לציבור הסטודנטים בשנת ה 12-שלנו את התחושה שהם חוליה בשרשרת ארוכה ,שרשרת של מערך

חינוכי ,שרשרת שתרמה תרומה מכרעת לחינוך על כל היבטיו בחינוך העברי בארץ("...דבר מנהל המכללה ,עיתון
אגודת הסטודנטים ,גיליון מס'  ,9יוני .)9113
" ...בטקס רב משתתפים שנערך על מדשאות המכללה קיבלו  551בוגרים תארי  .B.Edכך מגיע השנה מספר הבוגרים
הכללי לשיא של  1254סטודנטים ...התואר מחייב ואנו מצפים מכם להיות נושאי התרבות והדעת בחברה ומציבי
סימני השאלה ,גם בפני הדברים הנחשבים כיום לאמיתות'( "...במכללה',יוני .)9 ,9112

 התייחסות לרווחת הסטודנטים
דאגתו של ד"ר רוכלי לסטודנטים ניכרה במיוחד בתקופות קשות כגון 'מלחמת המפרץ' הראשונה ,במהלכה
הוא כתב להם מכתב חיזוק והעביר להם את התחושה כי יוכלו לפנות אל מוריהם בטלפון לצורך קבלת
עזרה בהכנת עבודותיהם.
" ...התקופה -מלחמת המפרץ הראשונה -תחילה כאשר המשק שבת ,שבתנו גם אנו .יחד עם זאת ,בעקבות ההחלטה
להחזיר את החיים למסלולם ,חשבנו כי יהיה זה נכון שהמכללה תחדש את הלימודים הסדירים .חשבנו גם שנכון
יהיה לא לקיים את בחינות הסמסטר המתוכננות ושנמצא דרך אחרת להערכה ולסיכום .ההחלטה על שיבה
ללימודים לא הייתה קלה .ידענו את כובד האחריות שאנו נוטלים על עצמנו ובכל זאת החלטנו -לשוב ללימודים.
ערכנו הש תלמות מיוחדת למדריכים הפדגוגיים ולמורים לפסיכולוגיה בנושא מצבי לחץ וחרדה ואף נערכנו לפתיחת
מעון לילדי הסגל והסטודנטים  ...בימים אלה עוברים כולנו ימים של מתח וחרדה .הטילים כבר אינם נעלם עבורנו,
ואנו יודעים את הצפוי מפגיעתם הרעה .תלמידים -אנו נשתדל להקל עליכם .איש לא ייפגע בגין אירועי הימים
האלה! עם זאת אתם אמורים להכין עבודות וסיכומים .הקשר יהיה בעיקר באמצעות הטלפון .הרגישו רשאים לפנות
אל מוריכם בטלפון( "...מכתב שכתב אל הסטודנטים.)9119 ,

בתקופת מלחמת המפרץ הראשונה הדיקנית סיפרה כי התבקשה על ידי ד"ר רוכלי לאסוף סטודנטיות
ממסלול הגיל הרך ולקחת אותם לעזור לגננת בגן בשכונה ביפו .ההורים של הילדים היו חייבים ללכת
לעבודה ,ולא היה מי שישמור על הילדים הגדולים יותר שלא יכלו ללכת לבית-הספר שהיה סגור ,וכך הגן
הפך למקלט בטוח בתקופת המלחמה עבור כלל ילדי השכונה ,והסטודנטיות נרתמו לעזור במשך כל ימי
המלחמה .במעשה זה ,ביקש ד"ר רוכלי להראות לסטודנטיות ,הגננות-לעתיד ,כיצד הן יכולות לסייע
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ולתרום בתקופת מלחמה ולהוות דוגמא אישית ,ואף להשכיח מהן במעט דרך העשייה החינוכית את
המחשבות על המלחמה.
עיון בפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה מציג מגוון של נושאים הקשורים ברווחת הסטודנט שבהם דן ד"ר
רוכלי עם חברי ההנהלה והציע פתרונות לבעיות שהועלו לרוב על ידי הדיקנית; לעיתים אך נכח בישיבה
נציג אגודת הסטודנטים .ניתן לראות בתשובותיו ובהתייחסותו של ד"ר רוכלי לנושאים שהועלו ,את הקו
המתחשב באופיו ,הקו הקשוב המבקש למצוא פתרון לטובת כל הנוגעים בעניין .להלן מספר דוגמאות:
בישיבה מתאריך  20.01.2398עלתה לדיון השאלה האם ניתן לבצע העברה בין המסלולים באמצע השנה.
ד"ר רוכלי ציין כי העברה ניתן לעשות בעיקרון רק בחודשים ספטמבר-אוקטובר ,אך בצירוף פנייה בכתב
לדיקנית הסטודנטים ובתיאום עם המסלולים תיתכן אפשרות שכזו רק במקרים מיוחדים ,וכי ייערך דיון
לגופו של עניין.
בישיבה מתאריך  3.22.2396הוצע על ידי ההנהלה להביא פסיכולוג קליני למכללה למתן יעוץ לסטודנטים
ולא טיפול ,ד"ר רוכלי הציע להביא גורם מוסמך שאינו מלמד במוסד כדי שהסטודנטים ירגישו בנוח לפנות
אליו.
בישיבה בתאריך  21.21.2396הוחלט על מתן הרצאה לכלל הסטודנטים במוסד בנושא 'תזונה נכונה' על ידי
דיאטנית מוסמכת .היה חשוב לו שיקבלו מידע מדעי ורציני על המזון שהם צורכים ועל חשיבותו
התזונתית.
בישיבה מתאריך  28.9.2331ביקש נציג הסטודנטים להאריך את ההפסקות כתוצאה מגידול במספר
הסטודנטים ללא גידול במקביל של מספר נותני השירותים (בספריה ,בגזברות ובמשרד הרישום) .הוא
התלונן כי לסטודנטים אין מספיק זמן לסידוריהם האישיים .ד"ר רוכלי הציע שתי אפשרויות ,ארבעה
מחברי ההנהלה הציעו הצעות נוספות .בעקבות חוסר ההחלטה בעניין ,הציע ד"ר רוכלי לעשות משאל
סטודנטים .המדגם שנערך הציג מספר אפשרויות שהעלו הסטודנטים .ד"ר רוכלי הקשיב להצעות בקשב
רב ,ובסופו של הדיון החליט לסיים את יום הלימודים מוקדם יותר על ידי קיצור שלוש ההפסקות
האחרונות ,מה שיאפשר לסטודנטים להגיע לספריה מוקדם יותר לפני סגירתה ולצלם חומרים .ההצעה
התקבלה על ידי אגודת הסטודנטים להרצה בשנת הלימודים תשנ"ג.
בישיבה מתאריך  10.21.2331הציע ד"ר רוכלי לקיים פעילויות מיוחדות לסטודנטים באמצע היום כגון
הרצאות בנושאים אקטואליים שיהוו חלק מהפעילות האקסטרה-קוריקולארית ,ובכך יאפשרו לקצר את
השיעור האחרון באותו היום .פעילות זו ,הנקראת בשם 'בצהרי היום' ,זכתה להצלחה רבה בקרב
הסטודנטים ומתקיימת עד עצם היום הזה.
בישיבה מתאריך  26.07.2331עלה הצורך מצד מספר חברי הנהלה לקיים קורס כתיבה עקב קשיים רבים
של סטודנטים לכתוב עבודות סמינריוניות .ד" ר רוכלי החליט להוסיף עוד קורסים של הדרכה בכתיבת
עבודות ומתן סדנאות בנושאים שונים בתחום הכתיבה והבנת הנקרא במהלך חופשת חנוכה ובחופשת
הפסח בתיאום עם ראש 'המרכז לאוריינות' .הוא ציין כי..." -הכיתות תבואנה למפגשים קבועים של שתי

פעילויות כתיבה ,ואני בטוח שהתרומה לתלמידים בנושא תהיה מאד משמעותית."...
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המרצים זוכרים אותו כמנהל שהסטודנטים היו חשובים לו מאד ,מנהל שהקרין תחושת חמימות ,שייכות,
משפחתיות וגאווה .מנהל קשוב המדבר 'בגובה העיניים' ,אך בו בזמן גם תקיף ויודע 'לחתוך דברים' ,ו-
'לשים גבולות' כשהיה צריך.
" ...היה חשוב לו מאד לקבל משובים מהסטודנטים הוא ראה בזה מקום לרעיונות אקדמיים לגבי כל מיני תכניות

וקורסים("...ה'.)1111 ,
" ...הייתה תחושה של משפחתיות ושל חמימות פמיליארית גם בין הצוות וגם עם התלמידים .הייתה תחושה של
שייכות וגאווה שרוכלי הקרין בפני כולם( "...כ'.)1111 ,
" ...ד"ר רוכלי התייחס לסטודנטים ביחס חברי .הוא דיבר אליהם בגובה העיניים .יש לו את היכולת ליצור אמון
ונוחות בקרב הסטודנטים (הרוב סטודנטיות) .יחד עם זאת כשהיה צורך לנזוף בסטודנטית או לסגור עניין עם מועצת
הסטודנטים או באסיפת סטודנטים הוא ידע להגיד את "השורה התחתונה" באופן תקיף וברור ולסגור ויכוחים .רוכלי
האמין בלתת 'הזדמנות שנייה' ,ולכן כשהיה צריך להתגמש בנושאים כמו מתן אפשרות למועדי ב' ולתיקוני עבודות
ניתן היה לקבל אצלו אוזן קשבת .היה לו הצורך (וגם היכולת) לתת לכל אחד הרגשה טובה ולעתים בשל הצורך הזה
להישאר בטוב עם כולם היה יוצר מעט קונפליקטים .למשל ,במקרים מעטים ,הוא רצה לקבל מועמדות למכללה
שלא עמדו בתנאי הקבלה ,אך הן נראו לו בעלות אישיות מתאימה להוראה ולכן הוא נתן להן את התחושה שהכול
יסתדר .הפיקוח על המכללה שהקפיד על הנהלים לא אישר את הקבלה ואז הייתה למועמדות עוגמת נפש .לרוכלי
היה חשוב שהסטודנטים יקבלו מטען ערכי הומניסטי וציוני במכללה וסביב הציר הזה הוא ניהל את יחסיו עימם"...

(ל'.)1111 ,
" ...רוכלי רצה להצטייר בפני הסטודנטים כמנהל פתוח שהולך לקראתם בכל דרך אפשרית .לעיתים אפילו עקף את
החלטת הדיקנית וויתר להם .במקרים בהם הדיקנית הייתה עקשנית ותקיפה יותר בעניינים מסוימים ,רוכלי העדיף
להתגמש וללכת לקראתם באותה הסוגיה .הוא היה רגיש לבעיותיהם( "...ש'.)1111 ,

אחת הדיקניות דאז סיפרה על מצבי קונפליקטים שעימם היה צריך להתמודד ד"ר רוכלי כדי לפשר בין
המורים והסטודנטים .מה שעזר לו לרוב היה ה' -שארם' האישי ,יכולתו להרצות ולהלהיב ,וגילויי ההבנה
שלו ,כפי שהיא תיארה לי ..." -בתקופה בה הייתי דיקנית המכללה שמתי לב כי רוכלי יודע להגן על הסטודנטיות
והמורים בעת ובעונה אחת .כשנוצרו קונפליקטים בין מורים וסטודנטים והיו מגיעים אלי ,במקרים המעטים שהמצב
דרש תמיכה או אישור ממנו ,הוא ידע לנתח את הקונפליקט ולהשתדל להגיע למצב של מקסימום רווח ומינימום
הפסד ,ובעיקר מינימום פגיעה בכבודם של שני הצדדים ...אני זוכרת אנשים יוצאים מהרצאות של רוכלי באולם
הגדול נלהבים מאוד מן התוכן וצורת ההגשה ואני חושבת שגם היותו ידוע כמרצה נלהב ומלהיב סייעה לו ביחסים
עם הסטודנטים .מה שסייע לו בצד החברתי היה השארם הרב שלו שעבד עם רוב האנשים והסטודנטים .הייתה לו

גם מעין תפיסה משפחתית -מין אידישקייט -והיו גילויי ההבנה שלו במישור האישי( "...כ'.)1111 ,

 .7אפיוני ניהול
 אפיונים מנהיגותיים בולטים
כשנשאל ד"ר רוכלי מה הן התכונות הנדרשות ,או האפיונים המנהיגותיים הבולטים ,לדעתו ,אצל ראש
מוסד להכשרת מורים הוא ציין מספר אפיונים :יכולת מנהיגות ,יכולת לבחור בעלי תפקידים ,יכולת לקבל
החלטות ויכולת ניהולית .הוא ה תייחס גם לתכונות אופי מולדות שאינן ניתנות לרכישה כגון נחישות,
אומץ ,יסודיות ורצינות.
להלן התייחסותו:
" ...אני חתרן בלתי נלאה לאיכות .לא הסתפקתי בקיים .גם כשהגענו להישגים נפלאים .ראיתי סכנה בדריכה במקום
ובהתרפקות על זרי הדפנה .אז רצתי כל הזמן מהר כדי להתקדם ,וכדי להתקדם יש לעבוד ולפעול ביסודיות

וברצינות ,באומץ לב ובנחישות ותוך מנהיגות( "...במסיבת הפרידה מהסגל.)9112 ,
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" ...כראש המוסד חשוב שתהיה יכולת מנהיגות כוללת :איש ארגון ,לדעת לבחור בעלי תפקידים ראויים ולדעת איך
לעבוד איתם ,לדעת לקבל החלטות ,נגד חפיפיות ושטחיות ,לעשות דברים באופן רציני ויסודי ,להתמקד במטרות
אבל גם באמצעים איך להשיג אותם ...הידיעה לעסוק לא רק באסטרטגיה אלא גם בטקטיקה שמובילה להשגת

המטרות האלה זה חלק מהיכולת הניהולית שלך .ולדעת להבחין בין 'חשוב' ל' -דחוף'( "...רוכלי ,ראיון אישי,
.)1111
 מנהיג דינאמי
סגל המרצים ובעלי התפקידים הבכירים שעבדו בכפיפות אליו מתארים את ד"ר רוכלי -האדם והמנהל מן
הצד האחד ,כאיש עם כריזמה ,מנהל מחויב וחרוץ ,בעל יכולת לאתר אנשים מתאימים למוסד ,מנהל
המאפשר מרחב פעולה ומעניק תמיכה ,מנהל שהוביל שינויים ופיתח את המוסד בצורה ניכרת ומשמעותית.
מן הצד השני הם מתארים מנהל שידע כל מה שהתרחש במוסד עד הפרטים הקטנים ביותר ,הפוסק העליון,
שלעיתים היה ריכוזי מדיי ולא האציל מספיק סמכויות על הסגל .מנהל עם עמדה יציבה ו-יכולת 'להעמיד
במקום' כשצריך .להלן התייחסויות של חברי הסגל הבכירים אל ד"ר רוכלי כמנהל:
" ...לרוכלי יש כריזמה ,הוא מדבר בטקסים וגורם לאנשים להתרגש .הוא מנהל עם עמדה יציבה( ".. .ב'.)1227 ,
" ...התכונה הטובה ביותר שלו הייתה היכולת שלו לאתר אנשים טובים (מענטש) ,מחויבים ,חרוצים ומשוגעים לדבר,
הוא בנה סביבו אנשים מחויבים .הייתה לו יכולת לקרב ,לקחת ולתת משמעות לאנשים טובים החל מאנשי המנהל
וכלה באנשי אקדמיה .הוא איתר אותי כמו שהוא איתר אנשים אחרים מכל מיני מקומות והביא אותם למכללה כי
הוא חשב שהם טובים ,ובשל כך הוא נתן להם הרבה תמיכה ומרחב פעולה ,הם באו עם יוזמות ורעיונות והוא
הקשיב להם וקיבל חלק גדול מהיוזמות שלהם ...הוא היה הפוסק העליון בכל מה שקשור לענייני פנים( "...נ'.)1111 ,
" ...כמנהל הוא ידע לכבד ,להחמיא מבחינה מקצועית ,להעריך ,הוא ידע גם להעמיד במקום .הוא שמר על דיסטנס.
הוא לקח אנשים שהם מקצועיים כדי לבנות את התכניות הכי טובות .הוא חיפש את האנשים הכי טובים ויצר עימם
מערכות יחסים של אמון ,יש לו את הפן של ההתייחסות האישית ,הוא נתן להם אתגרים שגרמו להם תחושת
צמיחה וכך הדביק אותם בהתלהבות שלו ,יש כאן אתגור אינטלקטואלי ...הוא לא פחד שייקחו לו את התפקיד.
בטבע שלו הוא לא רצה לוותר על התפקיד הוא הרגיש שהוא "המלך הנאור וזו ממלכתו" .הוא היה כמו מלך שיש
מלך אחד ששם סביבו שרים טובים אבל הם יודעים שהוא המלך הבלעדי .הוא הרגיש בטוח בעצמו אבל הייתה לו
תפיסה אחרת של ניהול .יש לו סגנון אחר של עבודה .הראיה שלו הייתה שאנשים מאד קרובים אליו חייבים לו
ברמת נאמנות( "...ג'.)1111 ,
" ...הוא היה מאד החלטי בהרבה תחומים ,היה לו גרעין של אנשים שאיתם הדברים זרמו ,זו הייתה קבוצה נאמנה
של אנשים שהלכה אחריו .הוא מינה בעלי תפקידים שהיה לו נוח לעבוד איתם .הייתה לו דלת פתוחה למרות שהיה
עסוק מאד כל הזמן .היה לנו קשר אישי טוב ונכנסתי אליו לדון בבעיות מקצועיות כל הזמן( "...כ'.)1111 ,
" ...רוכלי היה קודם כל מורה ,ונשאר מורה עד היום .הוא אוהב את ההוראה וזה חשוב שמי שעומד בראש מוסד
יודע ואוהב ללמד ,יש לזה חשיבות .הוא ידע מה הוא רוצה וניסה ללכת עם זה לאורך כל הדרך( "...א'.)1111 ,

" ...מה שסייע לו בצד החברתי היה השארם הרב שלו שעבד עם רוב האנשים( "...ד'.)1111 ,
" ...רוכלי בא ממערכת ערכים שמאד מכבדת את האדם כאדם .הוא גדל בקיבוץ והתחנך על תפיסה סוציאליסטית.
הוא בא מרקע של יחסים אישיים מהקיבוץ והוא חבר אמתי ...הוא בחר אנשים טובים ,כאדם הייתה לו את הראייה
לבחור אנשים מתאימים ...לא היה לו שיכרון כוח אבל כמנהל הוא לעיתים היה תקיף ובוטה מדיי לעיתים .בלי לדבר
על מה זה יהיה ובלי להגיד מה תהיה הגדרת התפקיד שלי או מה יהיה תפקיד היחידה עצמה ,זה היה דפוס המנהיגות
של התקופה ההיא ...רוכלי היה מנהל באופן טבעי אבל הרבה כלים של ניהול לא היו לו .רוכלי כמנהל היה אדם
ריכוזי ,לעיתים הוא קיבל החלטות ללא סנטימנטים ,ברמות היותר אקדמיות הוא לא התערב ונתן לנו אוטונומיה
מלאה ופיתחנו דברים אבל ברמות הניהוליות התוך מסלולים הוא היה ריכוזי ,היה לו את 'המטבח שלו' ..הצוות
בכללותו הרגיש שותף בתהליכים של רכישת השכלה יותר גבוהה אבל זה לא היה תהליך של שקיפות ,של דיאלוג
וקבלת החלטות משותפות עם הצוות ,הייתה תחושה שיש 'מטבח' והם קובעים את הדברים( "...ר'.)1111 ,
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" ...רוכלי ידוע כאדם שמגייס אנשים מבחוץ כחלק מצורת פעולה  ...לרוכלי יש כריזמה אבל כריזמה לבדה אינה
מספיקה .מבחינת יוזמה ויצירתיות זה היה לו כי רוכלי הוביל שינויים( "...,י'.)1111 ,
"...כמנהל הוא פיזר סמכויות ,וידע הכול על הנעשה במוסד ולא היה מנוטרל לחלוטין .הוא רצה להיות בעניינים
ולדעת הכול ,הוא ידע לבחור אנשים וכשהם החלו בתפקידם הוא נתן להם יד חופשית לבצע את תפקידם כמעט ללא
התערבותו ...הוא סמך עליי ונתן לי יד חופשית ,היו לנו יחסים טובים( "...ה'.)1111 ,

בנוסף תיארו חברי הסגל את ד"ר רוכלי כמנהל שהעניק תמיכה והאמין בהם ,מנהל 'מכוון עשייה' ,שהאמין
בעשייה ללא הפסק ובהתקדמות 'בכל מחיר' ,מנהל שמקשיב ואף משתכנע בקבלת רעיונות חדשים ,כוח
מניע ודוחף ,בעל מעוף וכריזמה הסוחף אחריו רבים -בקיצור 'מנהיג'.
להלן מספר התייחסויות של חברי הסגל בנושא:
" ...הוא אדם שהמוטו שלו' -נעשה ונשמע' ,כלומר לעשות ורק אחרי זה לבדוק אם זה בכלל אפשרי .לפעמים
מצליחים ולפעמים נופלים .לרוכלי הייתה מאד חשובה העשייה עצמה -לעשות וליצור ולהתקדם קדימה ולהיות
הראשונים בכל מחיר ...הייתה לו כריזמה ,הוא מאנשי מפא"י ,הוא נואם טוב היכולת שלו לעמוד ולנאום ולהתלהב
בעצמו היא גבוהה וכך הוא סחף הרבה אחריו ,הוא מנהיג ,הנאומים שלו בכל כנס ואסיפה הם תמיד כאלה שאתה
לא נרדם בהם ,אלא שומע בתשומת לב רבה ..כולם ידעו שצריך לגייס כוחות ורוכלי דחף בעניין הזה ...הוא נתן פתח
רב ליוזמות של אנשי סגל ועודד פעולות ורעיונות שהתאימו לתפיסותיו את המצב במערכת ולערכיו ..הוא אדם
פתוח וקשוב לרעיונות ,הוא נתן יד לעניין ,והלך עם זה עד הסוף ,תמך בי וניסחנו ביחד את מטרות התכנית ,הוא
היה איתי עד הסוף ולא סתם 'מהיד לפה'( "...ה'.)1111 ,
" ...הוא עמד מאחורי כל דבר שביקשתי כולל סיור לימודי בארה"ב שנלמד את התחום כי הוא מאד האמין בזה"...

(ל'.)1111 ,
" ...הצעתי שתוקם במוסד מסגרת של מחקר שבה יועלו הצעות מחקר ויוצגו מחקרים כמו בכל מוסד ,מפעל ומערכת
ארגונית של מחקר ופיתוח שתבדוק את עצמה ורוכלי ,לאחר התנגדות ראשונית ,השתכנע והסכים לרעיון ..רוכלי
היה מנהל באופן טבעי  ..כשהוא הבין מי אני ושהקשר בינינו טוב הוא תמך בי לאורך כל הדרך ,נתן לי את כל הבמה.
אני באתי אליו עם כל מיני רעיונות וחלק גדול הוא 'קנה' ...רוכלי הלך על ראייה לעתיד .היה לו חזון ואומץ לב
ותחושה שהוא יכול להנהיג לעתיד ואכן הוא הוביל את המוסד מסמינר למכללה .הדבר הכי חשוב היה איך להתמודד
עם ההובלה קדימה( "...ב'.)1111 ,

" ...רוכלי היה הכוח המניע של התהליך ..הוא מנהיג כי הוא הוביל את המכללה ,היא לא התנהלה לבד( "...נ'.)1111 ,
" ...בשלב ההוא הכול היה בחיתולים ובהתחלה ,לא היו קונספציות ,זה לא היה מוסד אקדמי אלא מוסד להכשרת
מורים ורוכלי הביא אותו לדרגת מכללה .לא היו כלים אקדמיים או תפיסה אקדמית ,ולא היו אנשים שהגיעו
מהאוניברסיטה ,ורוכלי עשה מאמץ אדיר ורצה ללמוד ,הוא נתן קרדיט ובמה לאנשים ונתן להם את האפשרות לרוץ
קדימה .רוכלי היה מנהל באופן טבעי אבל הרבה כלים של ניהול לא היו לו ...ברמות היותר אקדמיות הוא לא התערב
ונתן לנו אוטונומיה מלאה ופיתחנו דברים ..רוכלי זה חזון אדיר ,כריזמה ,אתגור אינטלקטואלי ,התייחסות אישית
ובחירה טובה של אנשים( "...ש'.)1111 ,
" ...רוכלי הוא מנהיג טיפוסי מכוון משימה ואדם שיודע שהגשמת המשימה כרוכה בפוליטיקה והוא היה טוב בזה"...

(פ'.)1111 ,
" ...הוא נתן לאנשים הרבה תמיכה ומרחב פעולה ,הם באו עם יוזמות ורעיונות והוא הקשיב להם וקיבל חלק גדול
מהיוזמות שלהם( "...א'.)1111 ,

לאור העדויות לעיל ,נראה כי סגנון הניהול האישי המתאים לדרך ניהולו של ד"ר רוכלי הוא הדגם של
המנהיג הדינאמי המשלב בין מכוונות משימתית לבין מכוונות אנושית .לדעת גולמן ( )Goleman,1111מנהל
בעל סגנון ניהול משימתי הינו מנהל המגייס אנשים למען חזון חדש ,מצביע על המטרה ,אך בדרך-כלל
משאיר לאנשים יד חופשית למצוא לעצמם את האמצעים להגשמתה .יחד עם זאת ,המכוונות האנושית
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כוללת התנהגות מנהיגותית הפונה ליצירת חברותא ,אמון ,חום ,עניין וכבוד במערכת היחסים שבין המנהיג
לכפופים לו ( Halpin, 1966אצל אופלטקה.)1111 ,
לאור העדויות והממצאים ,נראה כי ד"ר רוכלי קבע התנהגות מנהיגותית שיצרה דפוסים מוגדרים של
ארגון העבודה ,בניית ערוצי תקשורת ושיטות עבודה .הוא הוביל את המכללה על פי חזונו וערכיו ,אך
במקביל אפשר מרחב פעולה ,תמך ועודד ,ובעיקר נתן את 'האור הירוק' לפיתוח רעיונות חדשניים בכדי
לקדם את המוסד ולהצעיד אותו אל עבר הקידמה ואל תהליך האקדמיזציה בצורה הטובה ביותר בעזרת
סגל המרצים.


רצון להיות סמל לדוגמא ולמופת

בעלי התפקידים הבכירים מתארים את ד"ר רוכלי כמנהל שמטרתו הראשית הייתה שהסמינר יהווה מוסד
לדוגמא לשאר הסמינרים להוראה בארץ .לשם כך היה עליו קודם כל להוות דוגמא אישית לצוות כולו ולכן
הוא חש צורך להתפתח ולהתקדם ,להשיג תקציבים ולפתח תכניות לימודים חדשות ,לאתר מרצים ברמה
אקדמית גבוהה בכדי לקדם את החזון המקצועי שלו ולהיות מוסד לדוגמא .כמו כן ,הייתה לו רמת הזדהות
מאד גדולה עם המוסד .כפי שתיארו בעלי התפקידים:
" ..המקום עבר תהליכים של שינוי והתפתח כל הזמן ,התקדם וזז קדימה ,לא הייתה עמידה במקום באותם השנים,
וכך הפכנו לדוגמא לסמינרים האחרים( "...כ'.)1111,
" ...אין ספק שמנהל צריך לשמש דוגמא -ורוכלי עשה את זה כל הזמן ,מנהיג צריך גם לדחוף ,להשיג תקציבים גדולים
עבור המכללה ,לגעור במי שצריך ולשבח את מי שצריך .הוא צריך לדבוק בחזון שלו ולא להיות 'נע ונד' בהתאם
ללחצים מסביב .הוא צריך לעבוד קשה ולתת דוגמא לקידום אישי ולקידום הצוות כולו( "....ג'.)1111,
" ...רוכלי עשה עבודה מדהימה בהצעדת המוסד מסמינר למכללה אקדמית הראשונה בארץ ,והוא עשה צעד גדול ומי
שהכיר סמינרים מקודם יודע איזה שינוי מהותי זה .הוא היווה דוגמא לסמינרים אחרים ..הוא אדם עם חזון ורוחב
אופקים שנותן לאנשים לפתח ולבנות דברים חדשים( "...ר'.)1111,
" ...רוכלי הוא אדם בעל חזון ,הייתה לו הזדהות עמוקה עם המכללה ,המכללה היא שלו כמו הממלכה של המלך ,הוא
רצה לקדם את המוסד ורצה שהוא יהיה הראשון ,סמל לדוגמא ,ובשל כך הוא לקח אנשים טובים ונתן להם לעבוד...
לרוכלי היה חזון לקדם את המוסד ולהביא אותו למקום אחר( " ..ל'.)1111,

 .9התרומה לשדה החינוך ולהכשרת המורים ,והחשיפה של המוסד ברמה הארצית
והעולמית
את התרומה האישית של ד"ר רוכלי כמנהל המכללה ,ואת התרומה המוסדית של 'מכללת לוינסקי לחינוך'
בתחום הכשרת המורים ניתן לציין בעיקר בשלוש רמות:


התרומה ברמה המוסדית :הפקת ימי עיון ,כנסים וקונגרסים בינלאומיים במכללה כאמצעי
לחשיפת התהליכים החינוכיים המתרחשים במוסד לחברי הסגל ולשאר המכללות להוראה בארץ.



התרומה ברמה הארצית :ד"ר רוכלי כנציג המכללות להוראה במשרד החינוך ובמל"ג.



התרומה ברמה העולמית :ד"ר רוכלי כנציג המוסד בכנסים עולמיים בנושאי חינוך.



התרומה ברמה המוסדית
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ד"ר רוכלי התייחס אל המכללה כאל מרכז לחשיבה פדגוגית-אקדמית ,המפתח והמיישם שיטות הוראה
חדשניות ,עורך ניסויים ופרויקטים שונים .בשל החשיבות הרבה שראה בפעילות החינוכית הנערכת במוסד,
ובשל הרצון להציגה בפני הציבור הרחב ,הוא החליט על הפקת ימי עיון ארציים ,הזמנת מרצים-אורחים
מהארץ ומחו"ל ועריכת קונגרסים בינלאומיים בנושאי חינוך במוסד .במקביל התחילו להתפתח קשרי
גומלין גם עם מכללות בעולם ,ונערכו חילופי משלחות של סטודנטים מרחבי העולם .להלן מספר דוגמאות
על הפעילויות הרבות שנערכו במוסד:
" ...מאז ועד היום עמד הסמינר כמרכז לחשיבה פדגוגית ,לשכלול דרכי הוראה ,לחיפוש דרכים ,לעריכת ניסויים,
ליוזמות ופרויקטים .מדרבן ,מתסיס ,מעורר ,מורה-דרך לרבים ,מפעיל שיטות הוראה פעלתניות ,מפתח כישורי
הוראה ומיישם תורות למידה חדשות .אף ליום אחד לא חדל לשמש זירה לפעילות ערה ויוצרת תוך מאמץ להגיע
לאינטגרציה מרבית בין הלכה ומעשה במהלך ההכשרה של המורים לעתיד .העבודה שנעשית במוסד היא ברמה
אקדמית במלוא מובנו של המושג והדבר מתקיים בכל מסלולי ההכשרה( "...מעמד חנוכת הבניין החדש בקמפוס

.)9119
" ...עמית יקר ,הנדון :הרצאת אורח .אני מתכבד להזמינך להרצאתו באנגלית של פרופ' ..מהקולג' של קולומביה.
המרצה הוא אורחו של המדען הראשי במשרד החינוך ...השתתפותך חיונית( "...הזמנה אישית לחברי הסגל,

.)9111
" ...ביקור ראשון של שרת החינוך ,הגב' שולמית אלוני במכללה .בפגישה עם הסגל הבכיר של המכללה הוצגו בפני
השרה העקרונות המדריכים אותנו בעבודתנו ,ודרכי הפעולה אותם אנו נוקטים להשגת מטרותינו .ד"ר אברהם
רוכלי ,ראש המכללה ,הציג בפני האורחת את פרופיל התלמיד המתקבל ללימודים במכללה ,תחומי ההכשרה
והשתלבותם של בוגרינו במערכת החינוך בישראל .לאחר הפגישה הוזמנה השרה לסיור בכמה מן המרכזים
הפדגוגיים שם קיבלה הסבר על דרכי עבודתם'( "...במכללה' ,מארס .)9113,9
" ...קונגרס בינלאומי בנושא" -העולם התרבותי של יהדות ספרד במאה ה-י"ב" נערך במכללה החודש .בקונגרס
השתתפו חוקרים ידועי שם מישראל ,מספרד ומארצות-הברית .בין האורחים שהגיעו לכנס היה מנכ"ל משרד הפנים
של מרוקו שבירך את באי הקונגרס .כמו כן השתתפו בקונגרס שגריר ספרד בישראל ,הנשיא החמישי של ישראל ,מר
יצחק נבון ,ראש המכללה וראש 'המרכז להוראת תרבות יהדות ספרד' במכללה ונציגים מכובדים נוספים .בנוסף
במרכז 'לוין קיפניס' נערך יום עיון חגיגי החודש בנושא 'השיר המוליד ספר' ,במלאת מאה שנה להולדת הסופר
והמשורר לוין קיפניס .במהלך יום העיון חולקו שני פרסים לחוקרים בתחום על-ידי אשתו של לוין קיפניס..." "...
אורחים מחו"ל ביקרו השנה במכללה .משלחת מורים מדרום אמריקה ביקרה בחודש פברואר .קבוצת עובדי הוראה
מגרמניה ביקרה בחודש מארס .משלחת של ראשי פקולטות להכשרת מורים בקולג'ים בתאילנד ומנהל המחלקה
להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך של תאילנד ביקרו בחודש אפריל .ראש המרכז לחינוך משווה מאוניברסיטת
אוקספורד ביקר אף הוא בחודש אפריל והרצה בפני סגל המרצים'( "...במכללה',יוני .)9 ,9111
" ...משלחת מהמכללה בראשות ד"ר רוכלי מנהל המכללה ,ביקרה במכללה להכשרת מורים בגרמניה .במהלך הביקור
התקיים סמינר משותף עם המורים והתלמידים המארחים בנושא -החינוך לדמוקרטיה בחברה פלורליסטית .זהו
ביקור גומלין בהמשך לביקורה של המשלחת הגרמנית במכללה לפני שנה ,שבמהלכו התקיימו דיונים משותפים
בנושאי חינוך ובנושאים אקטואליים והונחו יסודות לשיתוף פעולה ולחילופי ביקורים בין שתי המכללות .המכללה
פועלת כיום להרחבת קשריה עם מוסדות להכשרת מורים במקומות שונים בעולם ,במגמה להעמיק את הידע של
חברי הסגל ושל הסטודנטים כחלק מפעילותה האקדמית ,ולעניין זה אף הוקמה במכללה ועדה לקשרי חוץ שבה
חברים מספר בעלי תפקידים בכירים ומנהל המוסד'( "...במכללה' ,פברואר.)1 ,9111 ,
" ...מכללת לוינסקי בשיתוף המחלקה להכשרת עובדי הוראה תקיים יום עיון בנושא :הכשרת מחנכות לגיל הרך.
ביום העיון ייערך דיון פרופסיונאלי אקדמי בתחום הכשרת מחנכות לגיל הרך וייבחנו כיוונים ומגמות עתידיים לאור
צרכי החברה בישראל ועל יסוד הידע המצטבר בתחומי תורות החינוך והפסיכולוגיה .יישאו דברים מרצים מן
האקדמיה ואישים בכירים במשרד החינוך .כמו כן תקוים במת המכללות לחינוך .במסגרת זו יוצגו ,באומר ובאמצעים
חזותיים ואור-קוליים מגוונים ,מודלים פרויקטים ונושאים מיוחדים שפותחו וגובשו במכללות במסלולי ההכשרה
לגיל הרך ובאגף לחינוך הקדם-יסודי במשרד החינוך( "...מכתב לסגל.)9118 ,
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מכללת לוינסקי הייתה המוסד הראשון שהגיש בקשה לקבלת היתר להענקת תואר 'בוגר בחינוך' בכל
מסלולי ההכשרה והייתה גם המכללה הראשונה שקיבלה את ההיתר .ד"ר רוכלי התייחס לתהליך זה כאל
'פריצת דרך' משמעותית .גאוותו הייתה רבה מאד על היות המוסד חלוץ וראשון לפני שאר המכללות
להוראה בארץ .להלן מספר התייחסויות שלו לנושא:
" ...רצה הגורל שהמוסד העברי הראשון להכשרת מורים בארץ ישראל הוא גם המוסד הראשון שקיבל 'היתר' ואחר
כך הכרה והסמכה להעניק תואר אקדמי ראשון לבוגריו בכל מסלולי ההכשרה( "...רוכלי ,תשמ"ו.)8 ,
" ...בעלון זה אני מבקש לציין את העובדה המשמחת שלא זו בלבד שכל בוגרי לוינסקי נקלטו בעבודה אלא שאנו
מוצפים בפניות בלתי פוסקות של מפקחים ומנהלי בתי ספר לבוגרים נוספים .אנו יודעים שמאז ומתמיד בוגרי
לוינסקי מבוקשים מאד במערכת החינוך .....היינו בין מחוללי השינוי הדרמטי שעבר על מערכת הכשרת המורים
בישראל ואולי נכון יותר לומר היינו פורצי הדרך( "...רגע חושבים -כנס ועדת ההוראה ,חנוכה תשמ"ט).
" ...זכיתי לעבוד עם אנשים שאיתם הבאנו את לוינסקי לפסגות ועשינו את המכללה לספינת הדגל של הכשרת
המורים בישראל .זכיתי להביא את השינויים והצעדים שהביאו להפיכת הסמינר למכללה אקדמית .היינו המוסד
הראשון שקיבל הכרה אקדמית בכל מסלולי ההכשרה להוראה .זכיתי להשפיע ,להוביל ולקדם את תהליך
האקדמיזציה של הסמינרים למורים שהפכו למכללות אקדמיות לחינוך .זכיתי להיות שותף לעיצוב ההשכלה
הגבוהה .זכיתי להיות מחנך ולהיות חשוב ומשמעותי בחייו של ילד אחד ,וזכיתי לכתוב הערת שוליים בתולדות
החינוך בישראל( "...טקס קבלת 'פרס המחנך למופת'.)1113 ,
" ...מנהל שהיה תמיד פתוח ועם היד על הדופק לגבי חידושים ורעיונות להרחבת קהלי היעד של המכללה ולהאדרת
תפיסתה בציבור כמכללה אקדמית המעניקה תואר ראשון בחינוך...רוכלי ראה את עצמו כמייצג של המכללה -הוא
ניהל משא ומתן מצוין עם ועדות המל"ג וידע להשיג את שלו והיום הוא בתוך המל"ג .המל"ג היה אז כמעט לגמרי על
טהרת אנשי אוניברסיטאות והיה צריך הרבה עוז ומרץ לשאת ולתת עימם ...הוא ראה עצמו כאיש בעל חזון ערכי
ציוני שמוביל מכללה בעלת שם לכיוון אקדמי וממצב אותה הכי טוב על מפת הכשרת המורים בארץ( "...ל'.)1111 ,
" ...רוכלי עשה עבודה מדהימה בהצעדת המוסד מסמינר למכללה אקדמית הראשונה בארץ ,והוא עשה צעד גדול ומי
שהכיר סמינרים מקודם יודע איזה שינוי מהותי זה ..היה לו קשר טוב עם משרד החינוך והמל"ג כי רוכלי בהחלט
נענה לתהליכים ולדרישות של משרד החינוך ושל החברה במאה העשרים ,ולכן בהיבט המוסדי הוא פיתח את כל
התהליכים האקדמיים הדרושים למוסד( "....ג'.)1111 ,

אזכיר כי ד"ר רוכלי היה חבר ב'-ועדת דן' ( ,)9119אותה ועדה שבנתה את 'הדגם המנחה' ,לאקדמיזציה של
מכללות החינוך .ד"ר רוכלי ,בתוקף תפקידו כחבר בוועדה ,הוביל את תהליך האקדמיזציה של המוסדות
להכשרת מורים בארץ עוד לפני כניסתו לתפקיד מנהל המכללה .בהמשך ,במהלך כהונתו כמנהל המוסד
הוא נבחר לנציג הראשון והיחידי דאז של המכללות בארץ במל"ג .על פעילותו ותרומתו לשדה החינוך
והכשרת המורים בארץ ,שהפכה להיות חלק משמעותי וחשוב בחייו' ,מפעל חיים' ,הוא התייחס באירועים
השונים להלן-
" ...רק אנחנו ,בלוינסקי ,דיברנו על אקדמיזציה של כל המקצועות לכל גילאי החינוך .היינו הראשונים והרבה לפני
כולם .אנחנו היינו החלוצים והאחרים הלכו בעקבותינו ,לא רק חלוצים היינו אלא גם מובילי וקובעי הדרך ,הפכנו
למכללה מובילה .ראו ורואים בה את ספינת הדגל .מוסד מוביל הוא מוסד יצירתי ,שרבה בו החשיבה על מה שנעשה.
בדקנו את עצמנו ,הרבינו בחידושים ובניסויים ,שאלנו שאלות( "...מסיבת הפרידה מהסגל.)9112 ,
" ...בחירתי למועצה להשכלה גבוהה ופעילותי שם תביא אותי למפגש עם כלל בעיות המערכת האקדמית בישראל.
אני רואה את עצמי כשליחן של המכללות החוץ-אוניברסיטאיות שמכללת לוינסקי היא אחת מהן ,ואחת המכללות
שזכתה להכרת המל"ג והיא מעניקה היום תואר אקדמי'( "...במכללה' ,פברואר .)1 ,9111
" ...נעשו דברים גדולים והובלתי מהלכים חשובים ביותר לחינוך ולהשכלה הגבוהה בישראל .מהלכים קובעים,
מהלכים היסטוריים .כך נסללה הדרך לאקדמיזציה של מקצוע ההוראה ,שיהיה פרופסיה אקדמית .היינו החלוצים
ומובילי וקובעי הדרך ,אחרים הלכו בעקבותינו וראו בנו את ספינת הדגל .היינו מוסד יצירתי שרבה בו החשיבה על
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מה שנעשה .בדקנו את עצמנו ,הרבינו בחידושים ובניסויים ,שאלנו שאלות העמדנו דרישות גבוהות והובלנו לקביעת
סטנדרטים ונורמות הגבוהות ביותר בארץ בהכשרת מורים( "......מסיבת הפרידה מהסגל.)9112 ,
" ...כאשר נבחרתי לחבר במל"ג בשנת  1771הייתי הנציג הראשון והיחיד באותה העת של כל המכללות ,ולא רק
לחינוך ,במועצה .פעלתי רבות לקידום הנושא והייתי לגורם משפיע בפיתוח מערך המכללות הכלליות ובגיבוש
מדיניות המל"ג להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה .שיתפתי פעולה עם האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך
ועבדתי עם כל ראשי המכללות ...הכשרת מורים הפכה למרכז חיי כשכל מעיני נתונים לעולם זה .עיתוי כניסתי
למערכת הציבה אותי במוקד הכרעות מהותיות בעולם הסמינרים להוראה כשבמרכזן האקדמיזציה והפיכת
הסמינרים למכללות אקדמיות ...בתפקידיי השונים כראש המכללה ,יו"ר ועד רמ"א ויו"ר ועד ראשי המכללות
והסמינרים פעלתי מול משרד החינוך ,ארגוני המורים ,המל"ג ופעלתי במספר ועדות ציבוריות-ממלכתיות בנושאי
הכשרת מורים( "...טקס קבלת פרס על מפעל חיים בהכשרת מורים.)1111 ,
" ...נפל בחלקי להיות הנציג הראשון במל"ג של המכללות בארץ ,לא רק לחינוך אלא בכלל ,עד אז כולם היו אנשי
אוניברסיטאות ,ולא רק שנבחרתי אלא הייתי שתי קדנציות בין  1771-1221חבר מל"ג .בצניעות אני אומר את זה -יש
לי תרומה חשובה מאד בקידום האקדמיזציה של המכללות בכללותן ושל המכללות לחינוך( "...רוכלי ,ראיון אישי,

.)1111
להלן התייחסויות של המרצים המתייחסים לד"ר רוכלי כאישיות ייצוגית ,בעלת קשרים ,חבר במל"ג–
הנציג היחידי מטעם המכללות להוראה בארץ דאז ,את תרומתו החשובה בהפיכת המוסד למכללה
האקדמית הראשונה בארץ ,ואת הדיונים הראשונים שקיים לקידום נושא לימודי התואר השני במכללות
להוראה.
" ...בהיבט הכלל-ארצי הוא היה חבר ואפילו גם ראש רמ"א בתקופה מסוימת ,הוא היה חבר במל"ג וייצג אותנו עשר
שנים במל"ג .בייצוג של הדברים והדיונים הראשונים בנושא התואר השני הוא תרם בצורה משמעותית לקידום
העניין .הוא ביחד עם עוד מנהלי מכללות בהחלט הובילו את התהליכים של האקדמיזציה( "...א'.)1111 ,
" ...רוכלי הוא פוליטיקאי ממדרגה ראשונה .מבחינת המעורבות החיצונית והקידום של המוסד הוא היה אלוף
העולם( "...י'.)1111 ,
" ...רוכלי היה ממובילי הכשרת המורים ,היה זקן השבט ,כיבדו אותו מאד ,שאלו לעצתו ,הוא היה חבר במל"ג ,היה
לו ידע רב ומעמד בתחום( "...ר'.)1111 ,
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במסגרת הפעילות העולמית של המוסד ,השתתפו ד"ר רוכלי ומרצים מהמוסד בכנסים וקונגרסים
בינלאומיים בנושאי חינוך ופדגוגיה .בין הכנסים בהם השתתף ד"ר רוכלי אציין את הכנסים הבאים :כנס
אונסק"ו להכשרת מורים שהתקיים בפריז בשנת  9111בו הוצג תהליך האקדמיזציה של המוסד ותרומתו
להכשרת המורים בישראל ,כנס בנושא סוגיות בהכשרת מורים שהתקיים בגרמניה בשנת  9111בנושא
'חינוך פוליטי במערכת החינוך בישראל' ,כנס מורים של מערכת החינוך היהודי שהתקיים במונטבידאו
באמריקה הלטינית בשנת  9111בנושא 'דילמות בחינוך היהודי בגולה' ,כנס במדריד בשנת  9118בנושא
'דילמות בחינוך לשלום' ,וכנס של ארגוני המורים באירופה שהתקיים בסלובניה בשנת  9111בנושא 'חינוך
נגד גזענות ואנטישמיות' ,כמו כן השתתף ד"ר רוכלי בסמינר משותף של מורים ישראלים וגרמנים שנערך
בברלין בשנת  9111בנושא 'תרומתם התרבותית-רוחנית של יהודי גרמניה' .במהלך השנים נערכו מספר
חילופי משלחות בין סטודנטים ומרצים מהמוסד עם סטודנטים ומרצים ממכללה להכשרת מורים
בגרמניה .עם זאת ,עיקר המאמצים והדגש בעשייה החינוכית היו במוסד עצמו לאור השינויים הנרחבים
שנערכו בו לצורך קבלת התואר 'בוגר בחינוך'.
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לסיכום ,בחלקו של ד"ר אברהם רוכלי נפלה הזכות להיות מנהל הסמינר הראשון שהתווה את הדרך
לקבלת ההסמכה והענקת התואר האקדמי 'בוגר בחינוך' לאלפי מורים בארץ .תרומתו בקידום
האקדמיזציה של המכללות להוראה היא ללא ספק הישגו הנעלה ביותר ,עם זאת יש לזכור את תרומתו
הגדולה גם ברמה המוסדית .הוא היה אחראי על פיתוח מגוון גדול של תכניות ומרכזי לימוד ,גייס מרצים
אקדמאים בכירים בעלי ידע רב ,וביחד עימם בנה את החזון המכללתי והעלה את הרמה האקדמית של
המוסד .הוא הקים את היחידה למחקר ,ובכך פתח צוהר לעולם האקדמי הלא-מכללתי בארץ ובעולם
כאשר מרצים החלו להופיע בכנסים ארציים ובינלאומיים וייצגו את המוסד בכבוד ובגאווה .מהלכים
היסטוריים אלה הפכו את המוסד לשם דבר בעולם המכללות להוראה – 'לספינת הדגל' החלוצה והמובילה
בתחומה בארץ .רמת הדרישות ורמת הביצוע שהוביל ד"ר רוכלי את המוסד העלו את הסטנדרטים
האקדמיים לרמה גבוהה מאלה שהיו קיימים עד אז .אין עוררין על יכולתו לפתח ולהוביל את תהליך
האקדמיזציה שהתרחש במוסד בשנות כהונתו.
כמנהל היה חשוב לו ליצור תחושת חמימות ותחושת משפחתיות בקרב כלל חברי הסגל ,ובמיוחד בקרב
חברי ההנהלה שעבדו בצמידות אליו והשקיעו את כל מרצם וזמנם לבעיות המוסד .הוא ידע לומר מילה
טובה ,לעודד ,לתמוך ולחזק ,אך בו בעת כשצריך היה הוא גם ידע לגעור ,לכעוס ולהראות 'מי המנהל'
במוסד .ד" ר רוכלי הפגין בטחון ורמת הזדהות גבוהה עם המוסד ,שימש דוגמא לקידום אישי ולקידום
הסמינר ,ולא נכנע ללחצים מסביב .דמותו ומנהיגותו הכריזמטית והסוחפת וחתרנותו הבלתי נלאית
לאיכות הם שעזרו לו בהגשמת חזונו המקצועי ובהצלחת המוסד ברמה הארצית על פני המוסדות האחרים.
אל הסטודנטים הפגין יחס אבהי ,תומך ומתחשב .הוא היה קשוב אליהם ואל קשייהם ,אך בו בעת העמיד
גבולות ודרישות אקדמיות גבוהות כדי להעלות את רמתם המקצועית ,וכדי שיצליחו בעבודתם כמורים
בעתיד .הוא דגל בהגברת הדרישות מהסטודנטים ובמתן עבודות סמינריוניות .היה חשוב לו מאד שיקראו,
יחקרו ,ילמדו ויוכלו לפתח חומרי לימוד חדשים .ד"ר רוכלי דגל בלמידה העצמית ,בדרך החקירה והגילוי
העצמי ,בניסויים ובפרסום המחקרים בפומבי .בנוסף לכך ,מאד הייתה חשובה לו מעורבותם החברתית
ותרומתם לקהילה .הוא שוחח על החשיבות של תכונות כמו התמדה ,רצינות ,ולקיחת אחריות .במיוחד
הוא ציין את גאוות בוגרי 'מכללת לוינסקי' המהווים חוליה בשרשרת של המערך החינוכי הארצי
והתורמים תרומה חינוכית ממעלה ראשונה למדינת ישראל .עם קבלת מתן ההיתר מהמועצה להשכלה
גבוהה ממשרד החינוך הפכה המכללה להיות למוסד הראשון בארץ שהוגדר כמוסד אקדמי לכל מסלולי
ההכשרה להוראה .מכללה בעלת עקרונות חינוכיים השואפת לעצב את דמותו של המחנך כאדם ,כיהודי,
כציוני וכישראלי ,לפי חזונו האישי של ד"ר רוכלי שראה עצמו בראש ובראשונה 'מחנך ומורה' ,ורק אחר
כך 'מנהל' .עקרונותיו החינוכיים דגלו בראיית החינוך כתהליך מקיף ,שההוראה איננה אלא חלק ממנו,
שהקשר בין מקצועות הלימוד וההכשרה להוראתם חייב להישמר לאורך כל הדרך ,וכך גם הקשר המרבי
בין ההלכה למעשה.
תפיסת ההוראה כפרופסיה הוליכה למסקנה שקידומו של המורה והמחנך ,העמקת הידע שלו ושילוב
המחקר בעבודתו מחייבים לאפשר למורים להתקדם במסלול האקדמי לתארים מתקדמים ,בהנחה
שהתואר השני בהוראה יאפשר ללומדים להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי והמעשי שלהם בתחום
החינוך .כבר בשנת  9118דחף ד"ר רוכלי לאפשר למכללה להעניק תואר שני .כשהיה חבר המל"ג בין השנים
 ,1111-9119הוא הגיש הצעה לפתיחת תכניות ללימודי תואר שני במוסדות להשכלה גבוהה שאינם
אוניברסיטאות ,דהיינו המכללות האקדמיות (רוכלי ,תשס"ו) .עשרים שנה לאחר שהחל תהליך
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האקדמיזציה של המכללות לחינוך וקבלת התואר 'בוגר בחינוך' ,נפתחו בהן תכניות לימוד לתואר שני.
החלטות מהפכניות אלה לא יכלו להתחיל ללא היוזמה ,האומץ ,הנחישות והחזון החינוכי של ד"ר רוכלי.
ד"ר רוכלי הפגין ידע רב ,יכולת ניהול משא ומתן ,יכולת ייצוגית וניסיון מעשי רב ,ותכונות אלה היו לו
לעזר כנציג המכללות במל"ג הן בהיבט המוסדי והן בהיבט ארצי ולרכישת מעמדו הבכיר כ' -זקן השבט'.

ד .ד"ר מרים מבורך () -2312

תקופת הניהול .1003-1002 -שימשה כראש המכללה  9שנים.
מוטו חינוכי:
"...אם אתה רוצה אתה גם תשיג את זה ,זה אך ורק תלוי בך( "...מבורך ,ראיון אישי)1003 ,

ד .2קורות חיים
(מתוך אתר המכללה )http://www.levinsky.ac.il-
נולדה בשנת  9119בקרואטיה .עלתה לארץ בגיל שמונה וגדלה בקיבוץ עין-המפרץ עם אימה ,סבה וסבתה.
שירתה בצבא בחיל החימוש .שירתה בשנת שירות שלישית (התנדבות של בני הקיבוץ לאחר תום השירות
הצבאי) בקיבוץ בית-ניר בו חיה מספר שנים עד המעבר לעיר תל אביב .לאחר שעברה לתל-אביב החלה
לעבוד בגן הילדים השוכן במכללת לוינסקי (אז הוא היה עדיין סמינר) ובמקביל החלה ללמוד
באוניברסיטת תל-אביב לימודים גבוהים (תואר ראשון ,שני ושלישי).
את דרכה המקצועית במכללת לוינסקי החלה כרכזת המסלול לגיל הרך .בהמשך שימשה כמרכזת
האקדמית וכראש המכללה .כיום משמשת כראש התכנית "חינוך בגיל הרך" בבית-הספר לתארים
מתקדמים שבמוסד.
מקדישה את זמנה להוראה ולמחקר .תחומי מחקריה :קוגניציה של מורים וגננות ,אינטליגנציה פרקטית
של ילדים צעירים ,מערכות חינוך בגיל הרך ותהליכי שינו בהכשרת מורים .השתתפה בעשרות כנסים
בינלאומיים ,הייתה אחראית על הערכה ואישור של לומדות לגיל הרך במערכת החינוך בישראל .כיהנה
כיו"ר צוות הגיל הרך וחברה בועדת הרצף החינוכי של 'ועדת דוברת' .כמו כן שימשה חברה בועדות היגוי
לגיל הרך ברמה הארצית במסגרת האגף לחינוך קדם-יסודי של משרד החינוך והתרבות .פיתחה תכניות
הכשרה לגיל הרך במכללה.
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השכלה:
 - 9119-9111תעודת הוראה  -הגיל הרך.
 - 9112-9111תואר  .B.Aבמדעי החינוך ,המגמה לשיטות הוראה והערכה; במדע המדינה – אוניב' ת"א.
 -9111-9112תואר  .M.Aבהצטיינות בחוג לחינוך ,המגמה לתכנון לימודים -אוניב' ת"א.
 - 9111-9111תואר  Ph. Dבחינוך  -אוניב' תל אביב.
השכלה נוספת:
 - 9111פוסט דוקטורט  -אוניברסיטת ייל  -המחלקה לפסיכולוגיה.
ניסיון מקצועי:
 - 9118-9118מכללת לוינסקי לחינוך :מרצה ומדריכה פדגוגית במסלול 'הגיל הרך'.
תפקידים חינוכיים:
 - 9111-9111משרד החינוך והתרבות :גננת עירונית.
 - 9111-9118משרד החינוך והתרבות :הקמת גן ילדים עירוני במכללת לוינסקי לחינוך.
 - 9111-9111משרד החינוך והתרבות :צוות מוביל  -שילוב מחשבים בגיל הרך.
 - 9111-9111משרד החינוך והתרבות :מדריכה אזורית מחשבים בחינוך ,כיתות א' ב'.
 - 9118-9111מכללת לוינסקי לחינוך :מדריכה פדגוגית ומרצה בחינוך.
 - 9111-9111משרד החינוך והתרבות :הערכה ואישור לומדות לגיל הרך למערכת החינוך בארץ.
 - 9118-9111משרד החינוך והתרבות  -האגף לחינוך הקדם יסודי :חברה בוועדה הארצית לקביעת קווים
מנחים להוראת מדע וטכנולוגיה בגיל הרך.
 - 1111-9118מכללת לוינסקי :ראש מסלול הגיל הרך .ראש אשכול הגיל הרך בלימודי תואר .B.Ed.
 - 1111-9118משרד החינוך והתרבות :האגף להכשרת מורים ,חברה בפורום מרכזות הגיל הרך.
 - 9111משרד החינוך והתרבות :האגף לחינוך הקדם יסודי -חברה בוועדה הארצית של פורום מכללות והאגף.
 - 9111משרד החינוך והתרבות :האגף לחינוך הקדם יסודי ,תפקיד :חברה בפורום האקדמי (מכללות
ואוניברסיטאות) בנושאי הגיל הרך.
 - 1111המועצה להשכלה גבוהה :חברה בוועדה לבדיקת בקשת מכללת 'תלפיות' לפתוח תכנית
לימודים אקדמית במסלול חטיבת ביניים וייעוץ חינוכי.
 - 1119-1111מכללת לוינסקי לחינוך :מרכזת אקדמית.
 - 1119-1111משרד החינוך  -האגף להכשרת מורים :חברה בפורום מרכזים אקדמיים.
 - 1119-1111עירית תל אביב :יועצת אקדמית לנושאי הגיל הרך.
 -1111-1119מכללת לוינסקי :ראש המכללה
חברה במועצת רמ"א (ארגון מכללות אקדמיות להכשרת מורים) וחברת מזכירות רמ"א.
-1111עד היום -מכללת לוינסקי לחינוך:ראש התכנית 'חינוך בגיל הרך' ב'-בית הספר ללימודים
מתקדמים'.
יוזמות חינוכיות:
 - 9111-9111חברה בצוות מוביל את הכנסת המחשבים לגני הילדים הארץ.
 - 9118-9111שילוב נושא 'המחשבים בגני ילדים' בתכנית 'הכשרת מורים לגיל הרך' בעקבות הניסוי שנערך
בגן המכללה.
 - 9113-9119מרכזת הצוות של המסלול לגיל הרך אשר שילב את התפיסה האוריינית כבסיס לתכנית
הלימודים להכשרת מורות לכיתות א'.
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 - 9111הקמת האשכול לגיל הרך במסגרת לימודי חינוך מתקדמים במשותף עם הגב' מרים סנפיר
 -1111-9118הובלת שינויים בתכנית הלימודים במסלול הגיל הרך:
• הוספת גילי לידה עד שלוש למסלול הגיל הרך והרחבתו לגילי לידה עד שמונה.
• הכנת תכנית לימודים להכשרת מורים לגילי לידה עד שש.
• התאמה ושינוי תכנית הלימודים התלת-שנתית במסלול הגיל הרך לתכנית לימודים ארבע שנתית הכוללת
נתיבי התמחות בלימודי החינוך.
 - 1111פיתוח תכנית לתואר שני בתחום הגיל הרך -.M.Ed.-היבטים התפתחותיים ,ארגונים וחברתיים
במערכות הגיל הרך.
 - 1111אחראית על פיתוח תכניות לתואר שני בשלב הראשון במכללה.
 - 1119-1111הנחיית סמינר סגל של בעלי תפקידים במכללת לוינסקי  -דגמים קיימים עתידיים בהכשרת מורים.
 - 1111ייזמה ל שילוב סטודנטים להוראה ממוצא אתיופי בתכנית הלימודים המכללתית.
 – 1111תמיכה ,ייעוץ וקידום פיתוח תכנית לימודים לסטודנטים מצטיינים במכללת לוינסקי
 - 1119הגשת תכניות לתואר ראשון למל"ג בשיתוף עם ראש החוג הרלוונטי (גיאוגרפיה ,אנגלית ,תקשורת
ומחשבים בחינוך) .קידום פיתוח והפעלת תכניות התואר השני.

ד .1רקע כללי והשתלשלות העניינים שהובילו לכניסתה לתפקיד ראש המכללה
בראיון שנערך עמה תיארה ד"ר מבורך כיצד החלה את עבודתה במכללת לוינסקי בשנת  9118כגננת בגן
הילדים של המכללה (ברשותה תעודת הוראה לחינוך בגיל הרך) .היא זו שהקימה אותו במתכונתו הנוכחי
כגן עירוני ,לאחר שבמשך שנים היה גן טיפוח של ילדי יפו בלבד .בשלב זה בחייה ,הייתה ד"ר מבורך
בתחילת לימודיה לתואר השני .לאחר שלוש שנות ניהול הגן בשנת  ,9111היא התבקשה ע"י מנהל המוסד
דאז ,ד"ר רוכלי ,להיות מדריכה פדגוגית במסלול הגיל הרך של אותה התקופה .במקביל החלה בלימודי
התואר השלישי .המוסד דאז היה דמוי בית-ספרי ורכזת המסלול ריכזה את המסלול עד יציאתה לגמלאות
כחלק מאותה התפיסה החינוכית שהייתה קשורה למבנה המוסדי הלא-אקדמי ,כלומר מנהל המוסד או
רכז המסלול נשאר בתפקידו ללא החלפות קדנציה עד יציאתו לגמלאות .בשנת  ,9118עם יציאת הרכזת
לגמלאות ,הוצע לד"ר מבורך לרכז את המסלול ,שכן היא הייתה בין הבודדים שהיה לו תואר שלישי
במסלול באותה התקופה .באותה השנה ,החליטה הנהלת המוסד להפוך את המסלול משלוש-שנתי לארבע-
שנתי לשם קבלת תואר 'מוסמך בכיר' ,וד"ר מבורך הובילה את התהליך וריכזה את המסלול עד שנת .1111
ד"ר רוכלי סיים את תפקידו ויצא לגמלאות בשנת  .9112משלב זה ,כל תהליכי בחירת התפקידים במוסד
הפכו במתווה של מוסד אקדמי והבחירות לתפקיד נעשו כמו באוניברסיטאות .בין השנים  9111-9111ניהל
את המוסד פרופ' ישעיהו תדמור (ד"ר דאז) .בשנים  1119-9111ניהלו את המוסד שני מנהלים -כל אחד ניהל
אותו רק כשנה :ד"ר אלי כהן-ג'וור היה המנהל בשנת  ,1111וד"ר פנינה פרנקל הייתה המנהלת בפועל בשנת
 .1119בשנת  1119החליפה ד"ר מבורך את ד"ר פנינה פרנקל (המנהלת בפועל).
השתלשלות העניינים הייתה כדלהלן:
בשנת  1111התפנה תפקיד המרכז האקדמי של המכללה (רקטור בהגדרה המקבילה לאוניברסיטה) .ד"ר
מבורך ניגשה לבחירות ,ועדת ההוראה בחרה בה לתפקיד .בשלב הזה ,עם תחילת תפקידה כמרכזת
אקדמית נכנס המוסד למשבר ניהולי ,ארגוני ואקדמי מאד רציני שהוביל למצב של 'מרד' מצד חברי הסגל
כנגד שני המנהלים שניהלו את המוסד בין השנים  .1111-9111ד"ר מבורך התבקשה ע"י ד"ר כהן-ג'וור,
שהתחלף בפחות משנה ,לבוא לעזור בעבודת הניהול ולנסות לייצב את המערכת ,שלא התייצבה למרות כל
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הניסיונות .במאי  1119פוטר המנהל וד"ר פרנקל התבקשה להיות המנהלת בפועל ,בעוד ד"ר מבורך
ממשיכה בתפקידה כמרכזת אקדמית .לפני תום השנה הוחלט כי המינוי הזמני צריך להיות מינוי בפועל
והוקמה ועדת איתור גדולה מאד לתפקיד מנהל המוסד .לאחר תהליך מורכב החליטה ועדת האיתור לבחור
בד"ר מבורך למנהלת המוסד.
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ד .9ד"ר מרים מבורך  -סכמת ניתוח
 .2חזון חינוכי ומטרות על
 .Iברמה הערכית-חינוכית:







תפיסת עולם אישית
תפיסת עולם מוסדית והתייחסות לתפקיד
הקניית רוח וחזון המכללה
הקניית חינוך למצוינות
הקניית ערך ה' -התנדבות' ו'-המעורבות בקהילה'
הקניית ערכי נימוס ,תרבות ,אמנות ואסתטיקה

 .IIברמה הלימודית-מקצועית:




לימודים מתקדמים :פיתוח והרחבת תכניות לימודים לתואר השני וקידום לימודי התואר
השלישי
פיתוח קשרי חוץ בין המכללה ל 'שדה' (במסגרת פרויקט עמיתות)
שיפור והעלאת הרמה האקדמית של המוסד

 .1קשיים הנובעים מהמציאות החינוכית החדשה






בעיות תקציב ,קיצוצים,קנסות ופיטורים
פיתוח והפעלת תכנית הניסוי נה"ר וחילוקי הדעות בסגל לגביה
תכנון המתווה החדש
תכניות למיזוג המכללה עם מכללת 'סמינר הקיבוצים'
המעבר לשלושה ימי לימודים

 .9דרכי התמודדות לנוכח המציאות החינוכית החדשה






אישור בדיעבד של תכניות התואר הראשון ופיתוח ארבע תכניות התואר השני
הקמת ארבעה בתי-ספר
פיתוח תכניות אקדמיות חדשות
פיתוח תהליכי הבטחת איכות
שינויים בסביבת הלמידה-הוראה

 .1מבנה ארגוני ונהלי עבודה
 הקמת הנהלה חדשה
 שינויים נוספים במבנה ההנהלה ,נהלי עבודה ,פורומים וקביעת תקנונים
 שינוי מבני-מנהלי וביטוייו במתחמים הפיזיים במוסד
 שינוי שמות התפקידים האקדמיים והמנהליים במוסד
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 .8מערכת היחסים בין ראש המכללה לסגל






מתן גיבוי והבעת הערכה
קידום הסגל האקדמי
העברת החזון המכללתי לסגל
הפקת ימי 'סגל לומד'
קיום דיונים עם הסגל

 .6מערכת היחסים בין ראש המכללה לסטודנטים
 הבעת הערכה ותחושת גאווה
 ייזום פעילויות חברתיות-תרבותיות
 התייחסות לרווחת הסטודנטים

 .7אפיוני ניהול






מאפיינים מנהיגותיים בולטים
סגנון ניהול שיתופי
עבודת צוות
האצלת סמכויות ובחירת בעלי תפקידים
קריאת המפה 'הפוליטית' וייצוב המוסד

 .9התרומה לשדה החינוך והחשיפה הארצית והעולמית




התרומה ברמה המוסדית
התרומה ברמה הארצית
התרומה ברמה העולמית
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ד .1הנרטיב האישי
 .2חזון חינוכי ומטרות על
 .Iברמה הערכית-חינוכית


תפיסת עולם אישית

בתפיסת העולם האישית שלה ,התייחסה ד"ר מבורך לארבעה מרכיבים חשובים שהפכו ל' -אני מאמין'
שלה :רצון לשינוי ,שאיפה להגיע רחוק ,ביטחון ואמונה/הערכה בעצמך .לדעתה ,אם קיימים ארבעת
המרכיבים הללו אזי ניתן להשיג כל דבר ולהצליח.
" ...כל השנים זה {הערכה עצמית ,א"א} הלך איתי ,וזה חלק מהעוצמה של האדם ,אתה לא חייב להשוויץ בזה אבל
זה משהו שנמצא אצלך בפנים ואתה משדר את זה .אני יודעת שברגע שאתה מעריך את עצמך ואתה משדר את זה
שאתה מעריך את עצמך כך מקבלים אותך( "...טקס בוגרים בסיום שנת הלימודים ,תשמ"ד).

" ...עפ"י אמונתי קשיים מובילים לחידושים ,לבדיקה עצמית ולשינוי .מטבעי אני אופטימית אחרת לא הייתי יושבת
כאן .אני עם הרבה מאד רצון לשינוי ואני גם בוטחת בעצמי( "...ראיון עם סמדר סרנה,ביטאון מכון מופ"ת,
.)91 ,98.11.1111
"...יש לי שאיפה להגיע כמה שרחוק שאפשר ולהאמין בעצמך .זה גם מה ששידרתי לילדים שלי -אם אתה רוצה אתה
גם תשיג את זה ,זה אך ורק תלוי בך .אמונה באדם עצמו( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,

ד"ר מבורך האמינה ,ועדיין מאמינה ,בכוחו של המורה שיהווה דוגמא לדור הצעיר ,אדם שיוכל להוביל
בחזונו לשינוי ולקידום מערכת החינוך כולה .במיוחד היא מציינת את כוחו העצמתי של המורה והשפעתו
על חייהם ועתידם של תלמידיו .היא מאמינה בכוחו של החינוך ובהוראה לשנות ולהשפיע על מערכת
הערכים ,האמונות והתרבות ,ובכוחה של המערכת כולה לשמור על רוח הדמוקרטיה .ההוראה לדידה אינה
מקצוע אלא ייעוד ושליחות לאומית ,שכן החינוך מהווה את הבסיס לקיום האומה ולעתידה.
הציטוטים להלן יציגו את השקפת עולמה ,ותפיסתה את מקצוע ההוראה ,ואת דמות המורה ותפקידיו.
" ...בחירת מקצוע ההוראה הנה אתגר אישי וחברתי כאחד .היכולת של הסטודנט ,לתמוך ,לקדם ,ללמד ולהרחיב את
ההוויה של הלומדים בבתי-הספר ובגני הילדים הינה ערובה לעוצמה ולאחריות המוטלים עליו מעצם היותו מורה
במובן הרחב של המושג .ככל שהסביבה מאיימת יותר ,לא בטוחה ובלתי צפויה ,כך תפקיד המורה הופך למשמעותי
יותר .אין הכוונה רק לטיפוח הידע של הלומד ,אלא ליצירת סביבה חינוכית תומכת מבינה גם אם מתלבטת לעיתים,
סביבה אליה הלומדים מגיעים בציפייה לתחושת ביטחון ולמציאת מענה( "...מכתב לסטודנט בתחילת שנת

הלימודים ,תשס"ג).
" ...כל אחד מזוכי אות ההוקרה מגלם בדמותו את החזון האישי שהפך לציבורי ,ואת היכולת להוביל תהליכים

המשפיעים על התרבות החינוכית ברמה הפורצת את גבולות המוסד בו עבדו( "...טקס הענקת פרס 'מחנך למופת',
.)1111
" ...אני מאלה המאמינה בכוחו של החינוך וביכולתם של הסטודנטים להוראה היושבים כאן .כיום ,יותר מתמיד,
תפקיד המורה הנו בעל עוצמה ,גם אם אין תופסים אותו כך בחברה .הדרך היחידה לטווח ארוך ,למגר את האלימות
אשר פשטה במקומותינו ,הנה באמצעות מורים היכולים להוות דוגמה לדור הצעיר ,מורים אשר אינם מתפשרים על
איכות ההוראה והיכולים לתבוע מן התלמידים את מה שהם מאמינים בו( "...ביקורו של שר הביטחון במכללה,

.)1118
" ...לנו ִּכמחנכים ,תפקיד מכריע לגבי יצירת הבנה משותפת של הילדים ְּב ִּכיתותינו .הבנה ואמונה ְּבכֹוחו של הרעיון
הדמוקרטי האזרחיְּ ,בכֹוחו של הרעיון ִּל ְּבניית ֶחברה המכבדת את שמירת זכותו של כל אדם באמונתו  -כל זמן שאינו
וחברה .כיצד נצליח לחנך ֵל ֲהבנה
ּובכֹוחה של אחדות ֲערכים אוניברסאליים -הומניסטיים ֵמעבר לדת ,גזע ֶ
פוגע באחרְּ ,
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כי שימוש ְּבכֹוח ,באלימות אינו אמצעי לגיטימי לשינוי מהלך מדיני? כיצד נצליח לחנך לאמונה כי גם אם אין
הסכמה פוליטית יש לכבד את התהליך הדמוקרטי .וכי שינוי ניתן להשיג רק באמצעים חברתיים וְּ דמוקרטיים .. .אם
ּובעתיד ,מוטלת האחריות ִּלשמירה על הרוח הדמוקרטית ,על
ֲח ֵפ ֵצי חיים אנחנו כחברה נאורה ,עלינו המורים בהווה ַ
ההסכמה החברתית על סובלנות הדדית אשר בלעדיהן לא ניתן יהיֶה להמשיך וְּ ִּלבנות את המקום הזה ,כאןִּ ,כמדינה
יהודית הומניסטית הפתוחה ְּל ָכל תושביה( "...טקס 'יום הזיכרון ליום רבין'.)1112 ,
ּולספק תשובותְּ .בחרתם לכם
מצופה מן המסגרת החינוכית להיענות ,לתמוך ְּ
ֶ
"ִּ ...בשעת מצוקה חברתית ואישית
מקצוע המוביל ֶאתכם לאחריות חברתית מעבר לתפקיד ההוראה ַבכיתה( "...פתיחת שנת הלימודים תשס"ז).
" ...מי שפונה להוראה ממלא שליחות לאומית ,מפני שהחינוך הוא הבסיס לקיומנו ולעתידנו .ההתנסות הממשית
בהוראה ,בניהול כיתה ובהתמודדות עם הבעיות המורכבות העומדות בפני המורה ,היא המבטיחה את הובלת השינוי
והקידום במערכת החינוך.)91.11.1111 ,"The Marker"( "...
" ...אני מאמינה כי ניתן לחיות בארץ הזו מבלי לוותר על זהותו של כל פרט ועם זאת לכבד את ערכיו ואמונותיו של
האחר( "...טקס 'יום ירושלים'.)1111 ,
" ...להיות מורה ,כך לפחות בעיני ,הוא לא רק מקצוע ,הוא ייעוד ,הוא שליחות ,הוא דורש ידע ומיומנויות רבים,
נכונות להעניק והרבה מאד אהבת אדם ובמיוחד אהבת ילדים ...מקצוע ההוראה הוא מקצוע מרתק ובלתי-צפוי ,אין
מקצוע אחר כמותו שכן אתה מאפשר לזולת שאותו אתה מלמד להשתנות כל הזמן .ועוד לא דיברתי על ערכים ועל
תרבות .ההשפעה של המורים היא עצומה וגדולה שאנחנו כמעט לא מודעים לכוח שיש לנו כמורים...החינוך
וההוראה מהווים את חלון ההזדמנויות של כל אזרח במדינה שלנו ושל המדינה כולה .על כן השיח הציבורי אינו רק
על תנאים כלכליים אלא גם על תפיסת עולם חינוכית .לנו כמורים יש עוצמה בידינו .אצלנו כבמדינות נאורות
אחרות החינוך מהווה חלק מן הרעיון הדמוקרטי ,הפלורליסטי .הוא אמור להיות שומר הסף של האומה הדמוקרטית
שלנו( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,
" ...החינוך קובע את פני המדינה לא רק בתחום הידע ,אלא גם בהיבט החברתי הערכי .על ההכשרה לעסוק בכל
הרבדים הללו במקביל -המורים משפיעים על דרכם ועל עתידם של הילדים .החברה שלנו מרוכבת ביותר בשל ריבוי
המגזרים והאמונות שבה -מה עושים בכיתה שיש בה כל כך הרבה עולמות? על המורה לאמץ גישה סובלנית ותומכת,
ללמד את הילדים ולאפשר להם ללמוד יחד זה מזה -כי כך מתנהלים חיים'( "...מצב הרוח' -שיחה עם ד"ר מבורך,

ביטאון מכון מופ"ת.)3 ,1111 ,
כראש המכללה ,ראתה ד"ר מבורך את המוסד כ..." -מכללה אשר אינה מייצגת מגזר זה או אחר ואינה קשורה
לגוף פוליטי חברתי מוגדר...המכללה מהווה מסגרת המאמינה בכוחו של הפרט להוביל עצמו ולבנות את עתידו

בסביבה שבה תרבות הלמידה היא עיקר כוחה של החברה( "...טקס סיום המחזור הראשון של קבוצת ה-
'מצוינים'.)1113 ,
גאוותה הייתה גדולה במיוחד על היות המוסד 'בית' פלורליסטי לסטודנטים יהודים וערבים כאחד הבונים
יחד תרבות חינוכית-חברתית ..." -מכללת לוינסקי הינה מכללה פלורליסטית אשר מכבדת את תרבותו ואמונתו
של הפרט במסגרת החברה בה אנו חיים .הסטודנטים היהודים והערבים שלומדים כאן ממשיכים לבנות ולהשפיע

על בניית תרבות חברתית אשר תאפשר לנו להמשיך ולחיות ביחד בארץ שלנו( "...טקס הענקת תעודות הוראה
ותואר 'בוגר בחינוך' ,תשס"ב).
" ...במרכז הכשרת המורים ,מאז ועד היום ,עמד ועומד סמינר לוינסקי ,שהפך למכללה ,כמרכז לחשיבה פדגוגית,
לשכלול דרכי הוראה ,לחיפוש דרכים ,לעריכת ניסויים ,ליוזמות ופרויקטים ,מדרבן ,מתסיס ,מעורר ,מורה דרך
לרבים .דומה שאף ליום אחד לא חדל מלשמש זירה לפעילות ערה ויוצרת תוך מאמץ להגיע לאינטגרציה מרבית בין
ההלכה למעשה במהלך ההכשרה והחינוך של פרחי ההוראה'( "...מעולמה של ראש המכללה'' ,במכללה'.)1111 ,
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תפקידי ומטרות המכללה כפי שהוצגו על יד ד"ר מבורך ,כללו את התחומים הבאים-
" ...מכוונות להוראה ,רב-תחומיות ,בניית תרבות חינוכית ,ריבוי דגמי הוראה ,היכרות של הפרקטיקה במערכת
החינוך ,התמחות בלמידה והוראה ,לימודי תואר שני כחלק בלתי נפרד של העמקת היכולת האקדמית בהקשר
הפרקטי( "...מצגת ל' -מעריב קונגרס' ,מאי .)1113

חיבור העבר ההיסטורי של המוסד עם ההווה היה נדבך חשוב נוסף שעליו דיברה ד"ר מבורך בהזדמנויות
רבות .המחויבות להמשיך את האתוס ההיסטורי של המוסד הראשון בארץ שלימד בשפה העברית את כל
מקצועות ההוראה ,והשם 'לוינסקי' שהפך למותג ,חייב את המוסד להמשיך במסורת ולהוביל גם בהווה
וגם בעתיד-
" ...כמוסד אשר נולד בעיצומה של מלחמת השפות והיווה בית מדרש למורים ראשון אשר החל ללמד בעברית,
מהווה מכללת לוינסקי לחינוך מיני קוסמוס לתפישת העולם אשר התגבשה ביחס לבניית תרבות ישראלית מקומית
בעלת יחוד ומשמעות לעם היהודי( "...רב-שיח בנושא 'החינוך והחוסן הלאומי'.)1112 ,
" ...לוינסקי הינה מכללה אקדמית מובילה המסוגלת להתמודד עם מעבר לות"ת בשעת ההכרעה ובכך להמשיך את
האתוס ההיסטורי כמוסד ראשון להכשרת מורים שהוביל את ההכשרה להוראה בשפה העברית בארץ ישראל...
לוינסקי הוא מותג להצלחה בהוראה ,להתחדשות ולהובלת תהליכים בחינוך( "...טקס פתיחת שנת הלימודים,

.)1111
" ...מכללת לוינסקי היוותה מיומה הראשון מקום בו התרחשו פריצות דרך בעולם החינוכי של ארץ-ישראל .הוראה
בשפה העברית ,יצירת ספרות הילדים בשפה העברית ,תכניות לימודים שלא היו קיימות כלל ,תואר ראשון למסלולי
הגיל הרך ,היסודי ,החינוך המיוחד והחינוך המוסיקלי ,וגולת הכותרת תכניות תואר שני הראשונות במכללות לחינוך
נפתחו אצלנו .פריצת דרך מקורה בהסתכלות ביקורתית בקיים ,יצירת פתרונות וכיוונים חדשים ומציאת הדרכים
הפרקטיות לקיומם ולהפעלתם של רעיונות לכדי מעשה .זהו המקום הטוב ביותר הן ברמה האקדמית ,הן ברמת
הפדגוגיה וההתנסות בהוראה והן בתרבות הבין-אישית( "...טקס הענקת תעודות 'בוגר בחינוך' ,ו'-מוסמך

בחינוך' .)1111 ,
"...אנו בני  71בקרוב  .122מכללת לוינסקי הייתה הראשונה שהחלה ללמד בשפה העברית לפני סמינר דוד ילין
שלימדו בגרמנית כי הם היו שייכים לחברת 'עזרא' הגרמנית .המוסד החל דרכו כ'-בית-מדרש' ,דרך ה' -סמינר' והיום
הוא מכללה אקדמית עם  4תכניות לקבלת תואר שני המיועדות למורות ולגננות .הדגש שלנו לאורך כל השנים היה
על פדגוגיה בשילוב עם תחום הדעת כי אי אפשר להפריד בין ידע לבין איך ללמד אותו .מה שמיוחד אצלנו הוא
האחוז הגבוה של הבוגרים שלנו שנשאר במערכת ,כ 15% -מכלל הבוגרים ,וזה אחוז גבוה גם ברמה בינלאומית"...

(תכנית ברדיו עם מיכאל מירו ,מאי .)1111
 תפיסת עולם מוסדית והתייחסות לתפקיד
כראש המכללה ,היא המשיכה להביע את תפיסת עולמה האישית ואת ערכיה ,והפיצה אותה בקרב המרצים
באירועים שונים ובאמצעות מיזמים ופעילויות חינוכיות .תפיסת העולם המוסדית שלה קראה לכיבוד
השונות הרב-תרבותית ושמירה על המשותף ,יצירת מסד חינוכי המבוסס על ערכים חינוכיים ,כבוד הדדי,
שיתוף ,תמיכה ,הקשבה ,אמונה ,הרחבת הפעילויות התרבותיות והאקדמיות בין המגזרים השונים ,ועוד.
בין היוזמות :מיזם משותף שנקרא 'חינוך לשלום' של המכללה עם 'מכללת אל-קסאמי' הערבית ,שותפויות
רב-תרבותיות עם מכללה דתית ,תכנית הכשרה לסטודנטים אתיופיים ,ותכנית מיוחדת למורים למוזיקה
מהמגזר הערבי .להלן מספר התייחסויות המציגות את תפיסת המוסד בעיני ד"ר מבורך:
" ...לנו האחריות כיצד יראו חיים אלה במדינה אזרחית של כל תושביה -ברצון והיכולת להאזין לזולת ,בתבונה בקיום
דיון אמתי ,בחוכמה בהצגת טיעון וביכולת ליצור מסד משותף לבעלי דעות ,אמונות וערכים שונים .כל אלה יאפשרו
את החיים המשותפים לכל פרט תוך כיבוד השונות ושמירה על המשותף היקר מפז( "...טקס 'יום הזיכרון ליצחק

רבין'.)1111 ,
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" ...אנחנו במכללה מאמינים בכוח הרצון ,גם אם התנאים נראים בלתי סבירים ,באמונה ביכולת האישית ובמתן
תמיכה במקום ובשעה בה היא נחוצה .אני מאמינה כי גם אם לעיתים נקודת הזינוק היא מן התחתיות -ניתן
באמצעות חינוך ,למידה ,כוח רצון והתכוונות בלתי מתפשרת לעבור על משוכות סביבתיות ,לעקוף מחסומים בלתי
נסבלים ולפרוץ קירות בלתי נראים...מכללת לוינסקי היא מכללה הומניסטית המאפשרת לכל החפץ בדעת ,בתרבות
ועניינו החינוך וקידומו לבוא בין כתליה .אמנם אין לנו פטרון אבל היתרון של עצמאות המאפשרת שמירה על ערכים
וחזון חשובה לאין ערוך מכל פטרון .האמונה ,האיכות והצעידה קדימה הם אלה המאפשרים למכללה לבוגרינו
ולמוסמכינו להוביל קדימה את מערכת החינוך בכל מקום בו אני נמצאים .המוסד הינו בית ומקור תמיכה אקדמי
ומקצועי המאפשר לכל בוגריו להשתתף בפעילויות התרבותיות ,האקדמיות והפרופסיונאליות המתקיימות בו"...

(כנס צהלה.)1111 ,
" ...לנו כאנשי חינוך השפעה עצומה על נפש הילדים אל לנו לוותר על ערך חיי האדם ,רוח האדם וכבוד האדם
ותרבותו כי בלעדיהם אין ערך לו לאדם( "...טקס 'יום הזיכרון לשואה ולגבורה'.)1112 ,
" ...העמקת שותפויות רב תרבותיות עם מוסדות אקדמיים אחרים -המשך קשר עם מכללת תלפיות באמצעות לימוד
משותף של סטודנטיות חילוניות ודתיות בנושאי יהדות .השנה אותרה קבוצה של סטודנטים ממוצא אתיופי אשר
ילמ דו בתכניות ההכשרה במכללה תוך מיקוד בפיתוח מנהיגות קהילתית וחברתית בעדה .אני מקווה כי הם ישתלבו
ויתרמו למכללה מהאופי המיוחד של תרבותם ואופיים .כמו כן ,בבית הספר לחינוך מוזיקלי קבוצת סטודנטים מן
המגזר הערבי סיימה את לימודי הוראת המוזיקה בבית( "...מסמך' -מגמות בהכשרת מורים במכללה לקראת

שנת הלימודים תשס"ז'.) 1112 ,
" ...ערכי התרבות היהודית והאוניברסאלית כאחת ,מהווים תשתית של אמונה בטוב שבאדם ,ביכולת של הפרט
לכבד את הזולת ובאפשרות של חיים משותפים במדינת ישראל .כאן במכללה ,החוגגת את שנתה התשעים וחמש,
המכבדת את רוח האדם החופשי ,אנו ממשיכים לשאוף ולהוביל את עולם החינוך להמשך אחריות לאומית במדינת
ישראל ,לשמירת החירות והדמוקרטיה יחד עם ערכי היהדות וערכים אוניברסאליים ,לניצחון רוח האדם ואהבת
האדם על השנאה ועל הגזענות .עלינו מוטלת האחריות הכבדה -ליצור תרבות דמוקרטית רב-לאומית והומניסטית"...

(טקס 'יום הזיכרון ליצחק רבין'.)1111 ,
" ...המכללה חרתה על דגלה את החינוך לשלום כיעד מרכזי לשנים הקרובות ובוחנת אפשרויות לשיתוף פעולה עם
מוסדות חינוך בישראל המייצגים מגזרים שונים ותחומי פעילות מגוונים בתחומי החינוך ,המחקר והכשרת מורים.
בעקבות זאת נערכו מספר ביקורים של משלחות מהמכללה למכללת אל-קסאמי וביקורי גומלין של 'מכללת אל-
קסאמי' במכללת לוינסקי'( "...במכללה'.)91 ,1111 ,

ד"ר מבורך ראתה את תפקידה בשמונה השנים בהם כיהנה כראש המכללה כתפקיד מאתגר ומעניין
במיוחד המצריך יכולות רבות כגון -היכולת לקבל החלטות קשות ולשנות אותם בזמן אמת ,היכולת לקבל
שינויים ולהשתנות ,היכולת ללמוד מטעויות ,היכולת לפעול ברמת אי-ודאות ,והיכולת לתפקד ברמות
גבוהות של אדרנלין ולחץ .היא התייחסה לתפקיד ראש המוסד כאל 'מנהל ההופך למנהיג' ,ואל צוות
ההנהלה הבכיר שעבד עמה כאל 'צוות יועצים מקצועיים' שבמרוצת הזמן הפכו ל' -שותפים אמתיים'.
חשוב היה לה להמשיך וללמוד ביחד עם הצוות שלה כל הזמן כדי שההחלטות תהיינה הכי יעילות למוסד.
להלן ההתייחסות שלה אל תפקידה כראש המוסד-
" ...כל שמונה השנים של התפקיד שלי היו של שינויים בלתי פוסקים והייתי תמיד ברמות מאד גבוהות של אדרנלין,
אף שנה או חודש לא היה מצב שיכולתי להגיד' -אני יכולה לנשום' ...וכל הזמן פעלנו ברמה אי-ודאות מוחלטת ומי
שקשה לו לפעול ברמת אי-ודאות נעלם או דועך או מרים ידיים ,ואסור היה להרים ידיים או לעפעף אפילו לשנייה
אחת ויש לזה אדרנלין בלתי רגיל ,לא הייתה אפילו דקה אחת שהייתה משעממת או לא מעניינת או לא מאתגרת
אבל זה ברמת אתגור  1שנים בלתי פוסקת ...האחריות בתפקיד כראש המכללה היא מאד גדולה והייתי צריכה לדעת
מה אני עושה וזה לא מספיק שיש כמה אנשים מקצועיים .כל שמונה השנים של התפקיד שלי היו של שינויים בלתי
פוסקים והייתי תמיד ברמות מאד גבוהות של אדרנלין ,אף שנה או חודש לא היה מצב שיכולתי להגיד' -אני יכולה
לנשום' .אני יודעת בוודאות שאני משאירה מכללה עם מבנה אקדמי אמתי ועם אפשרות של ללכת קדימה"...

(מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,
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" ...מנהל היודע ללמוד מטעויותיו ולשנות את החלטותיו בזמן אמת  -הוא דמות ששאפתי אליה .מנהל הלומד כל
העת  -יש לו סיכוי במרוץ המטורף של האירועים הניחתים עליו .מנהל ההופך למנהיג  -הוא הדמות הרצויה למכללה
האקדמית שלנו .אני מאמינה ,כי מנהיגות אין מקבלים ,אלא בונים ויוצרים עם שותפים .למזלי הרב ,צוות היועצים
המקצועיים שהיו לצדי לאורך השנים ,הפכו לשותפים אמתיים .בכל מהלכיי והחלטותיי ,טובת המכללה היא
שכיוונה את מעשיי( "...אירוע הפרידה מחברי הסגל.)1111 ,

 הקניית רוח וחזון המכללה
ד"ר מבורך הרבתה להציג את רוח המכללה בכל טקס ואירוע בו נכחו סטודנטים ואנשי סגל ,אורחים
נכבדים וקהל מוזמנים .היה חשוב לה להדגיש כי לאורך כל שנותיו ,היה המוסד למוסד מוביל וראשון
מבין כל המכללות האחרות להכשרת מורים בארץ בחדשנותו ובחזונו .המוטו היה ברור לכול -העזה
והליכה קדימה באומץ ובנחישות תוך לקיחת סיכונים כי זהו העתיד של העם היהודי ,גם כשנדמה שכולם
נגדנו .התמודדות עם מצבים קשים כמו קיצוצים וצמצומים לא הרפו את ידי המובילים של המוסד
שהמשיכו בדרכם חדורת האמונה בכוחו וברוחה של המכללה להוביל את מערכת החינוך הישראלית .להלן
מספר התייחסויות שלה בנושא:
" ...רוח לוינסקי היא רוח גדולה של היסטוריה ,של תקווה ,של מאמץ ,של שימור בצד התחדשות ,של ייחודיות
האומרת לכל אחד משהו מן המשותף ומשהו מן העצמאי ,השונה ,של עולם שלו .רוח לוינסקי מייצגת את השאיפה
להליכה קדימה הנובעת מתוך תשתית צבורה זה דורות רבים( "...טקס 'יום ירושלים'.)1111 ,
" ...התחלתי להבין ולו במעט יותר את ההיגיון האמתי ,האומץ והמלחמה הפרטית של אדם שנלחם על דמותו
האנושית ,את רוח האדם ,את הכוח האצור בעולם הפרטי ואת המעמקים המאפשרים לצמוח מן האין נורא של
הסביבה .זכינו וכאן בארצנו יושבים אנשים אשר היו להם הכוחות ,העוז ,היכולת ואף המזל להמשיך ולחיות .אנחנו
כאן מסוגלים לזכור ויחד עם זאת ללכת קדימה .גם אם השעה קשה ,גם אם נדמה כי העולם נגדנו ,למדנו כי הכוח
האישי של כל אחד מאתנו הופך לכוח של העם הזה במקום הזה .זהו העתיד ,אתם ,אנחנו והילדים אותם אתם
מחנכים לעולם יפה יותר( "...טקס 'יום הזיכרון לשואה ולגבורה'.)1112 ,
" ...גם בתקופה של קיצוצים וצמצום הסגל האקדמי קיימת רק אפשרות אחת מבחינתי .להמשיך ולהוביל את
המכללה שלנו ,כפי שהיא עצמה הובילה תמיד את מערכת החינוך ,קדימה לעולמות שנפתחים בפנינו .אמונה ברוח
האדם וביכולתו ,העזה בפריצת אילוצים קיימים ועשייה המקדמת את הרעיון על אף הסיכונים ,הם המאפיינים את
המחדשים ומובילי החינוך והחברה( "...טקס הוקרה' -מחנכים למופת' ,תשס"ז).

להלן מספר התייחסויות של חברי הסגל בנושא זה:
"...מרים הסכימה עם חזון המכללה שנכתב בזמנה .יש לה כמה דגשים-שהמכללה תהיה אחת המכללות המובילות
בארץ 'ומלוינסקי תצא תורה' ושהמכללה תיתן את הטון בארץ .כמו כן היה חשוב לה שהמל"ג יכיר בקיומה של
המכללה כמכשירת מורים אקדמית( "...א'.)1227 ,
" ...החזון שלה היה להצעיד את המכללה לתוך המאה העשרים ואחת ,ראשוניות ומצוינות -להצעיד את המכללה
קדימה ולהצעיד את התחום האקדמי  ...ראשוניות גם במובן של להיות מוביל מבין כל המכללות עם נאמנות אדירה
למכללה( "...ב'.)1227 ,

 הקניית חינוך למצוינות
במכללה קיימת מסורת ארוכת ימים להקדיש את "יום ירושלים" למצוינות אישית ולהענקת מלגות
לתלמידים מצטיינים במוסד .ד"ר מבורך התייחסה אל המצוינות בשני היבטים :מצוינות אקדמית-
לימודית ומצוינות ערכית .תפקיד המוסד לדעתה..." -הובלת מערכת החינוך על ידי סטודנטים המאמינים
בהוראה כייעוד ,השואפים למצוינות ,תרבות והתנדבות בקהילה("...מצגת בנושא' :מכללות לחינוך-אילוצים מול
הזדמנויות' ,תשס"ד).
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להלן התייחסותה של ד"ר מבורך לנושא המצוינות באירועים שונים:
" ...אנו במכללת לוינסקי ממשיכים במסורת שלנו לחבור אל יום ירושלים בציון הישגי הרוח המובילים למצוינות
במכללה .המצוינות היא רבת פנים והיא מתבטאת במצוינות אקדמית ובמצוינות חברתית .למצוינות ביטויים
ערכיים ,חברתיים ואקדמיים רבים והיא מושגת גם וחרף מחסור כלכלי וקשיים אחרים .מצוינות אשר שמה במיקוד
העשייה החינוכית את הילד הנזקק ,המיוחד ,המבריק ,האחר ,מצוינות המביעה ענווה ,מצוינות המאפשרת לשנות
את דימוי המקצוע החשוב בעולם -מקצוע ההוראה( " ...טקס 'יום ירושלים'.)1111 ,
" ...מצוינות פנים רבות לה :שאיפה להרבות בטוב ,רצון להשיג הישגים ,תמיכה באלה הזקוקים לעזרה ,התנהלות על
פי ערכים גם אם הסביבה מקשה על כך ,שמירה על ערכי מוסר ,על אמונה באדם ובניית מרחב מאפשר .בכל המקרים
היא מביאה את האדם לכדי מיצוי הטוב שבו ,מימוש פוטנציאל הטמון בו והגדרת הרף הבא בשאיפתו לעתיד"...

(טקס 'יום ירושלים'.)1111 ,
" ...אני מאמינה כי דרישה למצוינות בהכשרה להוראה ,למצוינות אקדמית ולמצוינות חברתית מאפשרת לסטודנטים
לבנות את עצמם כמורים מצוינים( "...מכתב פרידה לסטודנטים ,תחילת שנת הלימודים תש"ע).
" ...אנו מאמינים במצוינות אקדמית ופדגוגית ומאפשרים התקדמות אישית של הסטודנט עם ביטויו הייחודי
בלימודים האקדמיים בצרכיו התרבותיים ובהתנסויותיו בהוראה במערכת החינוך.כחברה רב תרבותית כשלנו ,אנו
מכבדים את עולמו של הפרט ומאפשרים לו את מלוא התנאים להגיע למצוינות אישית אשר תורמת גם להתקדמות
המכללה ולקהילה אותה היא משרתת( "...אתר המכללה באינטרנט.)1191 ,
וכפי שציינה אחת מחברי הסגל האקדמי ..." -למרים מאד חשוב נושא טיפוח האדם כבר מהגיל הרך והשאיפה
למיצוי ומצוינות( "...י')1227 ,

כחלק מתפיסתה החינוכית ,פותחה ושופרה תכנית המצוינות במכללה ,הנקראת כיום "מיטב" ,בשנת .1111
להלן רציונל התכנית:
" ...התכנית חותרת לפתח בקרב הסטודנטים להוראה יכולות הוראה מצוינות ,אחריות חברתית וכישורי מנהיגות
חינוכית .ההשתתפות בתוכנית מאפשרת לבוגריה ,בתום לימודיהם ,לצאת לשדה ההוראה כמורים מצוינים לאחר
שנחשפו והתמודדו במהלכם עם סוגיות חברתיות-ערכיות מורכבות .התוכנית מאתגרת את המשתתפים ומסייעת
בפיתוח יכולות חשיבה ביקורתית והערכה מזה ,ורגישות חברתית השואפת לשוויון וצדק חברתי ,מזה .הדגשים של
התכנית מתייחסים אל ההיבטים הבאים :מורה מצוין מכיר ויודע היטב את תחומי הדעת שעליו ללמד וההוראה שלו
נעשית מתוך התחשבות בצרכי הלומדים ,ומתוך רצון לקדם ערכים אנושיים .מורה מצוין מכיר היטב את כיתתו ובית
ספרו ,אך מבטו מופנה גם אל החברה בה הוא פועל ,שאותה הוא מבקש לחזק.תכנית המצוינות משלבת בין תכנים
ובין תהליכי למידה-הוראה מגוונים ובמסגרתה מתקיימים מפגשים המחייבים מעורבות ודורשים התייחסות מעמיקה
לסביבה הלימודית-חברתית-תרבותית.התכנית נועדה ליצור הבנה טובה יותר ,לעודד ולתמוך בהבניית זהות והשקפת
עולם חינוכית ,שהם התנאי להתפתחותו של מורה מצוין( "...אתר המכללה באינטרנט.)1191 ,

עיון אקראי במספר פרוטוקולים של ישיבות הנהלה מציג דיונים והתייחסויות לפרויקט המצוינים במוסד:
 -20.9.1001פתיחת קבוצת מצוינים שנייה במוסד.
 -16.2.1009פרויקט מצוינות -החלטות .9 :לקיים דיון בהנהלה על הנושא ולהזמין את ראש התכנית
לדיון .1.לפטור את קבוצת המצוינים משיעורים ולחייב אותם בקורסי מעבדה ,סדנא ומיומנות .יש
להתייעץ עם ראש המסלול באופן פרטני על הפטור והחובה להשתתפות בקורס.
 -29.03.1020בישיבה הוחלט כי בטקס פתיחת שנה"ל בהשתתפות אגודת הסטודנטים יעלו לבמה קבוצת
המצוינים של מכללת לוינסקי ,כמו כן יערך טקס הענקת פרס ראש המכללה לסטודנט מצטיין וארבעה
סטודנטים יקבלו את פרסי דיקן הסטודנטים .כדי לעודד סטודנטים להצטיין בלימודים הוחלט להעניק
הנחה בשכר הלימודים למצטיינים של שנה א' שעולים לשנה ב'.
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 הקניית ערך ה' -התנדבות' ו' -המעורבות בחיי הקהילה'
המכללה העמידה בחזונה המכללתי את נושא המעורבות החברתית כמרכיב משמעותי בתכנית ההכשרה
לחינוך ..." .מכללת לוינסקי לחינוך הינה מוסד שייעודו התכשרות להוראה ,וככזה ראוי ורצוי שהמעורבות החברתית
או הסביבתית הנובעת ממנו תהיה קשורה בעשייה חינוכית תוך עיסוק בצדק חברתי ,ולא בצדקה ובנתינה מתוך

רחמים( "...אתר המכללה באינטרנט.)1191 ,
ד"ר מבורך תיארה את המחויבות החברתית של המכללה-
" ...ראייתי את המכללה כמוסד המשרת את הקהילה ובעיקר את שכונות המגורים שבקרבן הוא שוכן .אני שואפת
להשתלבות של המכללה בקהילה ורואה בפעולות התרבות שלנו ,הפתוחות בפני הציבור ,את אחד הכלים לכך...
במסגרת הפעילות ההתנדבותית והתרומה לקהילה מקבלים מספר סטודנטים כל שנה תעודות הוקרה ממנהלת
המכללה וממרכז הפרויקט בטקס סיום השנה על התנדבותם בפרויקטים שונים כגון :פרויקט 'קשיש ֵרע' ,פרויקט
חונכות לילדים עולים-חדשים ,התנדבות בבתי-חולים לילדים ועוד'( "...משולחנה של ראש המכללה'.)1118 ,
"...המכללה קשורה לחברה הישראלית שבתוכה היא פועלת מחויבת לה ,ומכאן תחושת האחריות הרבה המלווה את
המכללה בכל פעולותיה .המכללה העמידה בחזונה את נושא המעורבות החברתית כמרכיב משמעותי בתכנית
ההכשרה לחינוך .במכללה פועלת יחידה למעורבות חברתית המובילה קשרים של שיתוף פעולה עם מסגרות שונות
בקהילה .במסגרות אלה משובצים סטודנטים ,אשר מסייעים לתלמידים מיעוטי יכולת בלימודים ,פועלים במרכזי
נוער בסיכון ,חונכים קשישים ששכלו בן משפחה ועוד .קיימנו בית מדרש פתוח לקהילה ,המאפשר העלאת דילמות
ודיון בנושאי זהות יהודית-ציונית-ישראלית במרכז הרב-תחומי לתרבות ישראל'( "...במכללה'.)8 ,1111 ,

במגמה להגיע אל אוכלוסייה רחבה ככל האפשר ,גם כזו הרחוקה מהמרכז ,מקיימת מכללת לוינסקי
לימודים גם בעיר אילת .מורי המכללה מגיעים באופן סדיר לעיר הדרומית ומאפשרים לתושבי המקום
המעוניינים בכך לרכוש את מקצוע ההוראה ותואר אקדמי .בית הספר לחינוך מוזיקלי מקיים זו השנה
העשירית סדרת קונצרטים למען חברי הקהילה הקרובה .במכללה פועלת יחידה למעורבות חברתית
המובילה קשרים של שיתוף פעולה עם מסגרות שונות בקהילה .במסגרות אלה משובצים סטודנטים אשר
מסייעים לתלמידים מיעוטי יכולת בלימודים ,פועלים במרכזי נוער בסיכון ,חונכים קשישים ששכלו בן
משפחה ועוד.
להלן מספר התייחסויות של ד"ר מבורך בנושא ההתנדבות והתרומה לקהילה:
" ...התקיים יריד 'מחויבות חברתית' .היריד נחל הצלחה גדולה מאד .כבר השנה התנדבו הסטודנטים ל' -מחויבות

חברתית' במסגרת התכנון לשלב נושא זה ,באופן רשמי ,בתכנית הלימודים החל מהשנה הבאה( "...מבורך ,ראיון
אישי מס' .)1111 ,1
" ...סטודנטים שלנו התנדבו בחג פורים בבית-החולים תל-השומר במחלקת הילדים וקיבלו על כך מלוא חופניים
הערכה ותודה'( "...משולחנה של ראש המכללה'.)1111 ,

בשאיפתה להגדיל ולהגביר את המעורבות של המכללה בקהילה ,יזמה ד"ר מבורך שני מפעלים חדשים
48

לקראת שנת המאה של המוסד :בשנת  1111הופעל פרויקט ייחודי להנצחת נופלים במערכות ישראל
במטרה לעודד את הסטודנטים למעורבות ואקטיביות קהילתית-חברתית ,ובשנת  1111הופעל פרויקט
'זהירות בדרכים' להפחתת תאונות הדרכים בארץ .פרטים נוספים על שאר התכניות הקהילתיות של
המוסד מצויים באתר המכללה באינטרנט.
48

הרעיון העומד בבסיס הפרויקט הוא הקדשת עבודה סמינריונית מצטיינת ,בכל נושא ,למשפחה שכולה עם הקדשה אישית של
הסטודנט שכתב את העבודה .המסר המועבר למשפחה הוא מסר של הזדהות ותמיכה .בנוסף ,נעשה קירוב של הסטודנטים,
המתעדים לעסוק בחינוך ,אל נושא השכול (הודעה לעיתונות.)1111 ,
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" ...לקראת שנת המאה של מכללת לוינסקי אנו פותחים במפעל מעורבות חברתית ותרומה לקהילה .המכללה,
הסטודנטים והסגל כולו בוחרים להעמיד לעצמנו משימה לאומית אשר עשויה לשנות הן את הסביבה בה כל אחד
מכם נמצא והן את התפיסה החברתית במדינה .אתם מצטרפים אל אלפי הסטודנטים והבוגרים של המכללה במאמץ
יְּפתחו בוגרינו
להפוך את תפקיד ההוראה לחלק מן התפיסה החברתית הרחבה יותר .כפי שכתבנו בחזון המכללה :כך ַ
מעורבות בקהילה ויהיו למנהיגים ביקורתיים ויצירתיים בחינוך ולמובילים בחברה .המפעל השני -אנו מרימים את
כפפת זהירות ובטיחות בדרכים נושא שכנראה רק מערכת חינוכית יכולה לשנות .הצטרפו אלינו במאמץ וכך אולי
נצליח לשנות את התופעה הנוראה הזו של תאונות דרכים( "...טקס פתיחת שנת הלימודים.)1111 ,
" ...בלוינסקי קיימות תכניות ייחודיות הפתוחות לקהילה והמאפשרות למכללה לבנות מעורבות ושותפות מכללה-
קהילה :גן ילדים עירוני בתוך הקמפוס של המכללה; סדרת קונצרטים 'מוזיקה בלוינסקי' ,מפגשי ספרות 'היוצר
ויצירתו' כחלק מתכנית ייחודית בתחום ספרות ילדים ,במסגרת מרכז לוין קיפניס לספרות ילדים ,בית מדרש פתוח
לקהילה ,המאפשר העלאת דילמות ודיון בנושאי זהות יהודית-ציונית-ישראלית במרכז הרב-תחומי לתרבות ישראל ,
מפגשים של 'מועדון ספרים בלוינסקי' בהשתתפות בכירי החוקרים והיוצרים בארץ ,שהינם חלק מסגל המכללה,
'הפורום הישראלי לקידום החינוך המוזיקלי' ,ו' -היריד למעורבות חברתית' – הוקם ע"י היחידה למעורבות
סטודנטים בקהילה ...בשנת  1224אירחנו את שר הביטחון במסגרת פרויקט של הקדשת דף ראשון בסמינריון
לנופלים .זהו פרויקט ייחודי להנצחת נופלים במטרה לעודד את הסטודנטים למעורבות ואקטיביות קהילתית-
חברתית( "...אתר המכללה באינטרנט.)1191 ,

 הקניית ערכי נימוס ,תרבות ,אמנות ואסתטיקה
כילידת אירופה ובת התרבות האוסטרית-הונגרית ,ד"ר מבורך הציבה סטנדרטים אחרים במוסד בנושא
הנימוס והתרבות .מלבד קוד התנהגות שהדגיש אסתטיקה ,תרבות דיבור ודוגמא אישית ,הקפידה ד"ר
מבורך שהמכללה תשמש גם כמרכז תרבותי-מוזיקלי שכן המוסד אינו רק מכשיר להוראה ולהכשרת
מורים ,אלא מהווה גם מוסד להעשרה תרבותית-מוזיקלית-אמנותית.
הציטוטים להלן יציגו את התפיסה האישית-תרבותית של המוסד והעומדת בראשו ,ואת המגוון הרב של
הפעילויות התרבותיות שהתקיימו בו:
" ...החינוך האוסטרו-הונגרי שלי -הנימוס ותרבות ,ולא לצעוק ולהתנהג כיאות ,אלה דברים שאני דורשת מעצמי
ודורשת גם מאחרים .לאנשים שרגילים להעלות את קולם בנוכחותי אני פשוט אומרת 'שלום' ,או לנבל את הפה זה
לא אצלי( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,
" ...בשנות ה 72-של המכללה אנו מהווים מוקד לפעילות תרבותית לקהילה באמצעות גן ילדים ,סדרות קונצרטים,
מועדון הספר ,סדנאות לתרבויות בישראל ,ימי לוין קיפניס לספרות ילדים ,מרכז למידה דיגיטלי ועוד תכניות רבות
אחרות( "...חגיגות 'שנת ה 11-למכללה'.)1111 ,
" ...במהלך השנים התפתחו ומתפתחים פעולות תרבות המשקפות את הנעשה בתחום זה במכללה .פעילות זו
מאפשרת ,הן לסטודנטים והן לחברי הקהילה סביב המכללה להרחיב את עולמם התרבותי .תפישה זו של טיפוח
תרבותי במקביל להליכי הכשרה מקובלים -מאפשרת להרחיב את הפעילות המכללתית מעבר לפרקטיקה הישירה
הקשורה להוראה .בהזדמנות זו אני מזמינה את כולם להשתתף בסדרת הקונצרטים ,במועדון הספר ,במפגשי לוין
קיפניס לספרות ילדים ,בסדנאות לגיבוש תפישות ערכיות תרבותיות במכון מיל"ב ובכנסים לחינוך מוסיקלי
המתקיימים במוסד'( "...מעולמה של ראש המכללה'.)1111 ,
" ...אנחנו הבית מאז  1711הנלחם על ערכיו ,בית המאפשר קיום רעיונות ,ביטוי תרבותי לאמונות הפרט והכלל ,בית
היוצר תשתית של הידברות והמיטיב לצפות ולהוביל לעתיד .במכללת לוינסקי אנחנו שואפים כי הסטודנטים שלנו
ימצאו כוח לחנך הן לתרבות יהודית ערכית ,הן לערכים אוניברסאליים והן לכיבוד הזולת תרבותו ועולמו .במידה
ויהיו מוכנים ומסוגלים להיאבק על אמונתם בזכות הכול לחיים מכובדים המוקירים ומעריכים זה את זה ,ניתן יהיה
להוביל לבניית תרבות של שלום .אנו מאמינים כי למושג הכשרת מורים היבטים רחבים מעבר להענקת יכולות
הוראה ,או יצירת ידע פדגוגי משותף .אנחנו מאמינים כי ללא בניית השקפת עולם ערכית ,בוגרינו יחמיצו את
האפשרות לבנות במשותף עם תלמידיהם עולם טוב יותר( " ...ערב בנושא' -המכללה ,התרבות והחינוך לשלום',

.)1111
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" ...מכללת לוינסקי מקדמת את התפיסה הרב-תרבותית הן בתכניות הלימודים שלה בתואר הראשון ובתואר השני,
והן במעשיה הינה אכסניה ומרכז תרבותי בתחומי המוסיקה והספרות בו אנו מובילים זה בצד זה את התרבות
היהודית ,הישראלית ואף זו האוניברסאלית( "...ערב לכבוד נשיא המדינה לשעבר יצחק נבון – ההצגה 'בוסתן

ספרדי'.)1111 ,
" ...בתקופה זו כאשר המורים עומדים בעיני הסערה והקיצוץ ,אל לו לסכין הקיצוץ לחתוך את המיותר לכאורה-
האמנות .יש לזכור כי ללא ליבה תרבותית ערכית נאבד את זהותנו כבני אנוש .אנו גאים באירועים שלנו ההופכים
למסורת רב-תרבותי ביודענו להעריך את התרבות ומקורותיה רבות הפנים( "...ערב קונצרט במכללה.)1111 ,

 .IIברמה הלימודית-מקצועית
ד"ר מבורך ציינה בצורה ברורה כי החזון האישי והחזון הניהולי-מקצועי שלה הפכו לאחד מיד עם כניסתה
לתפקיד ראש המוסד .בראיית-העל שלה ,החזון המקצועי כלל שלושה מרכיבים עיקריים:
 .2לימודים מתקדמים :פיתוח והרחבת תכניות התואר השני ,וקידום לימודי התואר השלישי.
 .1פיתוח קשרי חוץ בין המכללה ל 'שדה' (במסגרת פרויקט העמיתות).
 .9שיפור והעלאת הרמה האקדמית של המוסד :פיתוח המחקר ,באופן כללי ,ומחקר הפעולה ,בפרט ,בקרב
המרצים וייצוג המוסד בכנסים בארץ ובעולם.
ד"ר מבורך סיפרה כי החזון המקצועי של המוסד התאחד עם חזונה האישי ולמעשה הפך להיות חלק מאד
משמעותי מחייה.
" ...בשמונה השנים האחרונות החזון האישי שלי והחזון החינוכי-הניהולי שלי הפך לאחד .לפי הפארפרזה של לואי ה-
' - 14המדינה זה אני' אז 'המכללה זה אני' .זה נבע מתוך מצוקה ,המצב הקשה של המכללה ולקח לי זמן ,וכל פעם
משהו קרה ואני אמרתי אני ממשיכה למשוך את העגלה הזו קדימה .המון פעמים הרגשתי שיש גבול כמה אני יכולה
להחזיק את כולם על כתפיי כדאי שגם אחרים יעשו את זה .אני חושבת שבסך הכול אני הגעתי לאיחוד שבין חזון
אישי לחזון חינוכי-ניהולי( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,

להלן מספר התייחסויות שבהם תיארה ד"ר מבורך את תהליכי התכנון והפיתוח של החזון המקצועי
המהווים פריצת דרך בתהליך השינוי הגדול שנעשה במוסד:
" ...לאחר כשלושה חודשים -הגענו לתחילתו של גיבוש חזון מכללתי ,מספר יחידות במכללה פעלו במקביל והגדירו
את החזון שלהם'( "...משולחנה של ראש המכללה'.)1113 ,
" ...עשיתי השתלמות שנה שלמה ב 1221-לכל בעלי התפקידים במנהל-בסוף ההשתלמות ניסחנו את חזון המכללה
שקיים עכשיו .זו הייתה תקופה משמעותית מבחינת המכללה .הסמינר בן היומיים בקיבוץ רמת רחל היה מאד חשוב
כי שם הייתה פריצת הדרך לתהליך השינוי הגדול ביותר שנעשה במכללה מבחינה פדגוגית-אקדמית ומבנית"...

(מבורך ,ראיון אישי מס' .)1111 ,1
"...תהליך גיבוש חזון המכללה התחולל בתקופת היותי ראש המכללה .ניסוחו גובש במהלך סמינר שנתי משותף
לבעלי תפקידים אקדמיים ומנהליים וכחלק מהיכרות עם תיאוריות ארגוניות ,שנתמכו על ידי מומחה מן התחום
הארגוני .בתום שנה הניבו הדיונים המשותפים את 'חזון המכללה' ,המבטא תפיסת עולם ייחודית של המכללה,
שפניה היו כבר אז לקראת פיתוח תארים מתקדמים במאה העשרים ואחת( "...עזר ומבורך ,תשס"ט.)11-21 ,
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להלן הרחבת הנושאים דלעיל:
 .2לימודים מתקדמים :פיתוח והרחבת תכניות התואר השני ,וקידום לימודי התואר השלישי
כבר בתחילת התפקיד ציינה ד"ר מבורך את רצונה לפתח תכניות לתואר השני בשאיפה לפיתוח תואר
שלישי בהמשך .היא ראתה בתכניות אלה את המגמה והמטרה העיקרית של המוסד.
" ...במצגת הראשונה של הדירקטוריון שהצגתי עם כניסתי לתפקיד היה הרצון לפתח את התכניות של התואר השני
ושנגיע גם לפיתוח התכנית לתואר השלישי .לימודי התואר השלישי עדיין לא הוגשמו והמטרה הזו מופיעה במצגת
הראשונה בתחילת דרכי.יש כמה תנאים מקדימים ,אבל אנחנו לא רחוקים מהרגע שנוכל כבר להגיש גם את זה.
הדבר הכי חשוב עבורי ,בוודאות,היה לימודי התואר השני כי זה היה ברור שזה העתיד שלנו ובלי זה אין לנו מה
לעשות ולכן על זה שמרנו כל הזמן למרות הקיצוצים( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,

פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך  26.9.1001הציג את תחילת תהליך הפעלת תכנית ה M.Ed.-לחברי
הסגל:
 .2מפעילים את התכנית לכשתאושר על ידי המל"ג.
 .1ההפעלה לא תלויה באישור תקציב מיוחד על ידי משרד החינוך.
 .9מגישים את התכנית לאישור משרד החינוך כאשר בשלב מאוחר יותר יקבע סדר עדיפויות על פי היכולות
של המכללה לתקצב את התכניות.
 .1יש לפנות לשרת החינוך ,גב' ליבנת ,אם תשובתה שלילית יש לפנות לשר זבולון אורלב ,שהיה יו"ר ועדת
החינוך של הכנסת.
בהמשך ,הציגה ד"ר מבורך את חשיבות הפעלת תכניות התואר השני בהזדמנויות שונות:
" ...המגמה העיקרית שלנו השנה ובשנים הקרובות תתמקד בלימודים מתקדמים .בכיוון זה אני רואה את עתידה של
המכללה .על פי תפיסה זו ,המורה הוא אדם הלומד כל חייו המקצועיים ולכן אנו שואפים שהסטודנט המגיע אלינו
ללימודים לתואר ראשון ימשיך את לימודיו אצלנו גם ברמה האקדמית במסגרת הלימודים לתארים מתקדמים ,וגם
ברמה הפרקטית ביחידת ההסבות ובמרק"ם( ,המרכז לקידום מקצועי) ,יש צורך שהמורה ימשיך לעשות רפלקציה על
עבודתו גם ברמה של תואר שלישי .בתהליך זה אנו בונים את תשתית הידע של ההכשרה .תשתית זו תיבנה בדרך
הטובה ביותר על ידי אנשים שנמצאים בתוך המערכת ולא על ידי אנשים מבחוץ .אני מקווה כי היכולת שלנו להעניק
תארים מתקדמים תתרום למצוינות של הסטודנטים שלנו כבר מתחילת לימודיהם לקראת התואר הראשון"...

('במכללה'.)1 ,1111 ,
" ...היעדים שלי כראש המוסד מתחלקים לשתי קבוצות :יעדים לטווח ארוך הכוללים את בניית המכללה כמרכז
תמיכה מקצועי למערכת החינוך ,קידום ההיבט המחקרי ,פיתוח קשרי חוץ ופיתוח תכניות תומכות חינוך לתואר
השני .היעדים לטווח הקצר כוללים את העמידה בתנאי הקיצוץ ,הגשת התכניות לתואר השני למל"ג ,שילוב הסגל
האקדמי והסגל המנהלי במאמץ לבניית פעילות והתקדמות ויצירת קשרי שותפות עם הסטודנטים .כמו כן על סדר
היום תכנון התואר השלישי( "...מצגת שהוצגה בפני הסגל האקדמי והמנהלי" -כיווני התפתחות מכללת

לוינסקי לחינוך" 1119 ,עם הכניסה לתפקיד).
" ...הקמת צוות חשיבה לבניית תכניות עתידיות למכללה ,בניית תכנית לימודים גמישה ,פיתוח תכניות חדשניות,
פיתוח תכניות  M .Edנוספות ,פתיחת מסלול ישיר לתואר שלישי ,הגדלת מספר הסטודנטים וטיפוח האקלים
האנושי במכללה -הסגל האקדמי ,הסגל המנהלי והסטודנטים ( "...מסמך שנושאו' -חזון ,יעדים ומטרות של

המכללה לסגל האקדמי והמנהלי'.)1113 ,
" ...כאשר נכנסתי לתפקידי ביום הראשון הצגתי את תכניותיי לעתיד המכללה ובהן ציינתי את פיתוח התואר השני
והשלישי ,ואמנם התואר השני כבר היה לעובדה והוקם בית-הספר ללימודים מתקדמים והתואר השלישי גם הוא
יגיע( "...מכתב לסטודנטים.)1111 ,
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"...אתמול ביומי האחרון כראש מכללה ,קיבלנו מסמך המאפשר לנו ולעוד שלוש מכללות להגיש תכנית של דגם
הוראה ייחודי שבה לומדים את לימודי הדיסציפלינה לקראת תואר ראשון ובהמשך לומדים לקראת תעודת הוראה
שהיא גם תואר שני בתחום החינוך או בתחום הדיסציפלינה ( .)M.Teachזהו שינוי טרי שאני מברכת עליו .עבדנו
מאד קשה ואני מאמינה שלא ירחק היום והמכללה תקבל היתר ללימודי התואר השלישי'( "...שיחה עם ראש

המכללה ביומה האחרון' ,ביטאון מופ"ת.)8 ,1111 ,
להלן התייחסויות של חברי הסגל הבכיר בנושא לימודי התואר השלישי:
" ...היא דיברה ועדיין מדברת על זה שאנו לא נעצרים עם התואר השני אלא ממשיכים לתואר שלישי .הייתה לה
אג'נדה מההתחלה ,בכל נאום שהיא נשאה בפומבי החזון שלה הופיע בשפע .היא ריכזה את הצוות כולו שהתחלק
לצוותים ועבד על החזון של המכללה( "...כ'.)1227 ,
" ...לנו בהנהלה היה ברור מה הכיוון שלה -תארים גבוהים ,היא רוצה לפתח את התואר השלישי זה חלק מהחזון
שלה  -האקדמיזציה ופיתוח התואר השני( "...ל'.)1227 ,
49

 .1פיתוח קשרי חוץ בין המכללה ל 'שדה' (במסגרת פרויקט העמיתות)
רעיון 'העמיתות' (או 'השותפות' כפי שהוא גם נקרא) בין מוסד אקדמי מכשיר מורים לבין בתי-ספר נדון
רבות בשני העשורים האחרונים בספרות המחקרית ,כולל מחקרים שפרסמו מורים מובילים מ' -מכללת
לוינסקי לחינוך' (צלרמאיר ; 1118 ,מרגולין .)1191 ,רעיון זה נולד ,בראש ובראשונה ,כביטוי לחוסר שביעות
רצון מהנעשה בשדה החינוך .צלרמאיר ( )1118וטבק ( )1111מתארות שתי מצוקות עיקריות :האחת  -חוסר
שביעות רצון ממה שקורה בבתי-הספר ומהלמידה הפרופסיונאלית של המורים ,והשנייה  -חוסר שביעות
רצון מתוכנית ההכשרה של הסטודנטים להוראה במוסדות האקדמיים ומאי -ההתאמה בין תכנית
הלימודים האקדמית לבין צורכי מערכת החינוך .מרגולין ( )1191מציינת אף היא כי הקשיים והנתק בין
הסטודנטים והמדריכים הפדגוגיים לבין השדה הם אלה שאינם מאפשרים ללמוד את הידע הפרקטי המצוי
בבתי-הספר .העוסקים במדיניות החינוך גורסים שמקור הבעיה הוא אכן בנתק שבין הרמות השונות -
מעצבי המדיניות ,התיאוריה ,המחקר והפרקטיקה ,ולכן המסקנה היא שחייב להירקם קשר אמיץ בין
רמות אלה.
חוקרים שונים ( (Cochran Smith, 2005; Darling-Hammond, 2003מצדדים בדעה כי הצלחה של
הכשרת המורים היא פיתוח מורים שהם סוכנים חברתיים ,מקדמי שוויון וצדק ,המסוגלים ללמד את כלל
התלמידים ללא קשר לרקע החברתי-כלכלי ממנו הם באים ולעבוד עם הקהילה באופן אכפתי ואחראי.
הצלחת ההכשרה היא בחינוך מורים בעלי מודעות חברתית גבוהה ,הדואגים לחלוקה הוגנת של משאבי
החינוך והנותנים מענה הולם לאוכלוסיות חלשות ,ובכך יוצרים הזדמנויות למידה שוות עבור כל
התלמידים ואף משפרים את איכות ההוראה וההישגים הלימודיים של תלמידיהם .לפיכך ,רעיון העמיתות,
שעובר תהפוכות בעשור האחרון ,קורא להעביר את כובד המשקל של הכשרת המורים אל בתי-הספר ,תוך
השקעה בפיתוח הפרופסיונאלי של המורים ושל הסטודנטים כאחד (אריאב וקליינארד .)1111 ,גם
התיאוריות הסוציו-תרבותיות מדגישות את הלמידה החברתית המתרחשת בהקשר נתון תוך כדי עשייה
בקהילה מקצועית לומדת .החוקרים מבינים שהן הידע הבא מן ההתנסות והן הידע התיאורטי הם בעלי
ערך רב ,חשובים באותה מידה ,וכי לכל הצדדים השותפים יש בעלות עליו .תפיסה זו של שותפות מכללה-
שדה איננה משקפת מערכת יחסים חד כיוונית ,שבה רק האקדמיה משפיעה על השדה ,וגם לא מערכת
49

משנת  1191שונה שם התכנית ל' -מארג -שותפויות חינוכיות' (אתר המכללה באינטרנט).
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יחסים דו-כיוונית ,שבה כל אחד מהם משפיע על האחר ,אלא רשת מורכבת של יחסי מחויבות ואחריות
( ;Wenger, 1998צלרמאיר.)1118 ,
כיום ,מתרבים הניסיונות בעולם לממש רעיון זה של דיאלוג בין האקדמיה לבין השדה – תהליך מתמשך
של צמיחה אישית ושל גיבוש תפיסה חינוכית המתחיל בתקופת ההכשרה להוראה ונמשך לאורך החיים
המקצועיים .תהליך שיתוף פעולה הדוק שכזה בין האקדמיה לשדה נעשה באמצעות בניית מסגרות של
קהילות מקצועיות לומדות ,הכוללות סטודנטים ,מורים מאמנים ,מנהלים ,סטאז'רים וסגל אקדמי .כאשר
כל השותפים בקהילות לומדים ומלמדים בו-בזמן ומבנים ביחד שפה משותפת ,קודים משותפים ,מחויבות
ומעורבות הדדית ללמידה ולהוראה ,הם הופכים ליוצרי ידע ולא רק לצרכני ידע (זילברשטיין ,בן-פרץ
וגרינפלד ;1112 ,קיני ,תש"ס) .העמיתות מהווה הזדמנות להתפתחות מקצועית של הסטודנטים להוראה,
הסגל במוסד האקדמי להכשרת מורים וסגל בית-הספר .מטרת-העל של התפתחות מקצועית זו היא
הצלחת התלמידים בהישגים הלימודיים ,החברתיים-תרבותיים ,הרגשיים ועוד .רעיון העמיתות מהווה
הזדמנות לשיפור ההכשרה להוראה ולשיפור עבודתם של המורים העובדים בפועל במערכת במטרה להביא
להצלחת התלמידים .השילוב בין האקדמיה לבין הפרקטיקה טומן בחובו פתרון מקיף להרבה מכשולים
המונעים צמיחה במערכת החינוך .נראה אם כן ,שדגם העמיתות ,המאפשר התפתחות מקצועית לכל
העוסקים במלאכה יכול להתרחש באינטראקציה אינטנסיבית בתוך בית-הספר ,כאשר כל השותפים
משתתפים בקהילות לומדים מסוגים שונים ונמצאים באופן תמידי בתהליכי חקר ולמידה .תהליך שכזה
יאפשר לבצע שינויים ורפורמות משמעותיים במערכת החינוך (אריאב וסמית .)1112 ,ההכשרה להוראה
ופיתוחם של מורים בפועל נפגשים כאשר מורים מן המכללה ומורים מבית הספר עוסקים יחד בהכשרתם
המעשית של סטודנטים להוראה .אריאב וקליינארד ( )1111מציעים כי בתי-ספר מאמנים יהפכו לבתי-ספר
לפיתוח מקצועי ,ובכך ישיגו שתי מטרות :פיתוח מורי בית-הספר ושיפור הכשרת המורים .התנאי להשגתן
של מטרות אלה הוא התפתחותה של שותפות אמת בין שתי המערכות :בית-הספר מצד אחד ,והמכללה
להכשרה להוראה מן הצד האחר .באמצעות מחקר פעולה אפשר יהיה לקיים שיתוף בין מוסדות ההכשרה
לבין השדה במסגרות של בתי-ספר לפיתוח מקצועי ,במסגרת רשתות בתי-ספר וגם עם בתי-ספר בודדים.
פרויקט השותפויות החל להבנות עוד בתקופת כהונתם של המנהלים ד"ר שייקה תדמור וד"ר אלי כהן-
ג'אוור והגיע לשיאו בתכנית הניסוי נה"ר {תכנית ניסויית שתפורט בהמשך הפרק בעמ'  ,911א.א.}.
תכנית 'מארג-שותפויות חינוכיות' מתקיימת בהצלחה רבה מזה מספר שנים בין המכללה למספר רשויות
מקומיות כגון לוד וראשון –לציון .להלן תיאור התכנית:
" ...בעשור האחרון המכללה מתווה ומפתחת מארג של קשרי עמיתות עם מוסדות חינוך ברשויות מקומיות בשיתוף
עם מנהלי החינוך והמחוזות במשרד החינוך .במסגרת קשרים אלה נבנות בין המכללה לבין מוסדות החינוך מערכות
יחסים של שותפויות ,בהן משתתפים מפקחים ,מנהלים ,מורים ,מרצים ,מדריכים ,סטודנטים וסטאז'רים .מארג
שואף להתוות תכניות חינוכיות שצומחות מהשיח המשותף ,סביב הצרכים המשתנים של המוסד החינוכי ,הרשות,
המחוז ,הפיקוח והקהילה" .מארג" הנו תהליך דינאמי ,חי ונושם ,שמתהווה ומתפתח במהלך קיום יחסי גומלין בין
מגוון שותפים .בזכות מעורבות השו תפים העשייה החינוכית מתרחבת ומתארגנת מחדש ומקבלת משמעויות חדשות
ומשתנה .מטרות אלה מובילות לפיתוח מרחב פדגוגי עשיר ורב-קולות ,ולפתח קהילות חינוכיות לומדות וחוקרות....
(אתר המכללה .)http://www.levinsky.ac.il/?cmd=about.645-
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ד"ר מבורך הרבתה לציין בגאווה את חשיבותה החינוכית של התכנית בחיזוק הקשר שבין האקדמיה
לשדה ,ואת היתרונות הרבים לכלל הגורמים המעורבים בה .להלן מספר התייחסויות שלה בנושא:
"...המכללה נערכת למערך של בניית יחסים של 'עמיתות-מכללה-שדה' במהלכו יוכנו פרחי ההוראה לעבודתם בשדה
לאחר סיום לימודיהם וישו נה דפוס ההדרכה המכללתי שיכלול מחקר ושינוי התפקידים של סגל המכללה ושל צוות

ביה"ס המאמן( "...מצגת שהוצגה לסגל האקדמי והמנהלי ,תשס"ב).
" ...קשרי מכללה עם בתי הספר ) (PDSפותחו במכללה זה למעלה מעשור שנים .תכנית נה"ר הייתה מהלך
אינטגראלי מתפיסת עולם זו .בהמשך – במהלך השנים האחרונות חיזקנו את הקשר בין התחום האקדמי-מחקרי ובין
הכשרת המורים .ייחודה של המכללה הוא בשילוב ובאיזון המתבטא בשדה (בשטח ההוראה) באינטגרציה בין מרכיבי
ההכשרה –לימודים אקדמיים ,התנסות בהוראה וההתמחות הדיסציפלינארית שבה בוחר הסטודנט .את הקשר הזה
מובילות כיום ומרכזת קשרי מכללה-שדה( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,
" ...יש לנו עמיתות עם בתי-ספר מסוימים ושם קל לנו יותר לעשות את זה באופן טבעי .חלק מהלימודים מתקיימים
בתוך בתי-הספר ,המדריכות הפדגוגיות ,שמלוות בפועל את מה שהסטודנטים עושים ,נמצאות בכל הימים
שהסטודנטים נמצאים שם יחד עם המנהלת והמורות המאמנות שהם חלק חשוב בתהליך ההכשרה .כך למעשה
הסטודנטים ,שלכאורה רחוקים מהעניין ,מקבלים מעין 'חיבוק חיובי' מצד בית-הספר המאמן והמכללה כדי לשלב
אותם יותר בקלות בתוך תרבות אחרת לגמרי ממה שהם היו רגילים לה( "...תכנית רדיו ברשת ב' עם מיכאל מירו,

מאי .)1111
עיון בפרוטוקולים של ישיבות הנהלה מציג דיווחים על הפרויקט ואת ההחלטות הקשורות בנושא:
 -19.1.1009החלטות בנושא פרויקט שותפות (עמיתות) עם בתי-ספר .9 .איתור חברי סגל המעוניינים
להצטרף לתכנית של שותפויות עם בתי-ספר .1 .תיערך השתלמות בנושא לחברי הקבוצה .3 .הוצאת 'קול
קורא' להצטרפות חברי סגל למיזם .1 .דיווח לראשי המסלולים והחוגים על המיזם.
 -3.22.1009פרויקט עמיתות מכללה-שדה :קשר עם עיריית ראשון לציון -הקשר יחודש תוך שבועיים עם
שינוי המערך הפוליטי בעיר.
להלן התייחסויות של שני חברי סגל לנושא:
" ...למרות שמושג 'העמיתות' קיים כיום בעוד מכללות הרי שהיינו בין המכללות הראשונות שעשינו את זה כמו
שצריך והיום זה תופס בכל תחומי הלימודים והתכניות -ביסודי ובעל-יסודי.זה הדגש שהולך בעולם בתחום הכשרת
המורים .וגם כאן המכללה הלכה בקנה אחד עם המגמות העולמיות והתאימה את עצמה – פיתוח בתי-ספר מאמנים
והגענו לזה כיום במכללה המסלולים עובדים עם מספר בודד של בתי-ספר ,ולא כמו פעם שכל תלמיד היה במוסד
אחר ,אנחנו עובדים עם בית-ספר והסטודנטים נכנסים בתחום דיסציפלינארי מסוים במסה גדולה ...קשרי עמיתות
עם ערים כמו חולון וראשון לציון -מרים עבדה על זה מאד קשה עד שמצליחים ליצור את הקשר .המשכנו בתהליך
ונזרעו זרעים בתהליך לקראת עמיתות ,ובסוף הצלחנו ליצור קשר עם העיר לוד ויש שם שותפות .חיפשנו מקומות
והיום העמיתות הזו מתפתחת .גם זו פריצת דרך שלא הייתה קיימת בעבר .זו דחיפה מבפנים( "...ב'.)1227 ,
" ...ההחלטה ללכת על שותפויות עם השדה הייתה משמעותית מאד עבור המכללה( "...ע'.)1227 ,

 .9שיפור והעלאת הרמה האקדמית של המוסד
בכדי לקבל אישור של המל"ג לפתיחת בית-הספר ללימודים מתקדמים ולהפעלת תכניות התואר השני,
החלה ד"ר מבורך לפעול בצורה חזקה גם בנושא הקידום האקדמי של כלל חברי הסגל .הדבר נעשה על מנת
לאפשר התפתחות מקצועית של אנשי הסגל הבכירים ,מחד גיסא ,ולשדר סטאטוס של מכללה אקדמית
מכובדת בעלת מרצים בעלי תואר שלישי ופרופסורים ,מאידך גיסא .למרות הקיצוצים הכבדים הקפידה
ד"ר מבורך לשמור על התקציב של ועדת המחקר ,עודדה אנשים לעשות מחקרים ותמכה בהם מבחינה
כלכלית כשנסעו לכנסים בעולם בכדי להביא למכללה את החידושים האחרונים בתחום הכשרת המורים גם
בתקופות הקשות .בנוסף ,היא 'דחפה' מרצים רבים להמשיך ללימודי התואר השלישי ולפרסם מחקרים
בכתבי-עת ,ובעיקר ללמוד ולהתפתח מבחינה מקצועית כל הזמן .בשנים האלה מספר גדול במיוחד של
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מרצים סיימו את לימודיהם וקיבלו תואר 'דוקטור' ,ומספר מרצים אף קיבל את התואר 'פרופסור' .ד"ר
מבורך דאגה לעדכן את כל הסגל האקדמי על קבלת התארים בכל הזדמנות שניתנה לה -דרך האתר שלה
'משולחנה של ראש המכללה' ,בימי סגל חוקר וביום פתיחת השנה ,הציגה ובירכה את המרצים בעלי
התואר החדש ,תוך שהיא ממשיכה לדרוש מהאחרים להמשיך בלימודיהם הגבוהים שכן ..." -על הרמה
האקדמית של הסגל אין להתפשר בשום מצב ,"...כדבריה (מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,
ד"ר מבורך המשיכה גם במסורת של קיום 'יום סגל חוקר' פעם בשנה ,כפי שהיה נהוג בימיו של ד"ר רוכלי.
ביום זה מציגים חברי הסגל את המחקרים החדשים שערכו לכלל הסגל .במקביל ,היא החלה בהפעלת
המרצים ובעידודם לעסוק במחקרים איכותניים ,בכלל ,ובמחקרי פעולה ,בפרט ,בכדי להעלות את רמתם
האקדמית ולשפר את איכות ההוראה שלהם .כמו כן ,היא הקפידה לשמור על התקציב של ועדת המחקר
ולעודד מרצים לנסוע לכנסים בעולם ולהציג את מחקריהם ,ובכך לייצג את המוסד בכנסים בינלאומיים
בנושאי חינוך והכשרת מורים .ד"ר מבורך הגדירה תהליך זה כמטרה בעלת חשיבות עליונה .היא דאגה
לעדכן את כלל חברי הסגל על עריכת המחקרים החדשים ועל חשיבותם למוסד ,לברך את הנוסעים לכנסים
בעולם ,ואף התגאתה בכך בשיחותיה עם מנכ"לית משרד החינוך ,בתכנית ברדיו לרגל הוצאת ספרה החדש
(בשיתוף פרופ' חנה עזר) ובהזדמנויות נוספות:
" ...ייערכו שינויים בתכנית הלימודים בהיקף ובמבנה כדי לגרום להידוק הקשר בין תחומי הלימוד לשילוב רב-תחומי
וללמידה רב-מסלולית .במסגרת השינויים לסטודנטים יודגשו קורסים כגון :כתיבה אקדמית ,מחקר יישומי כגון
מחקר עצמי ,מחקר פעולה ומחקר איכותי( "...מצגת שהוצגה לסגל האקדמי והמנהלי ,תשס"ב).
" ...בשנים האחרונות הפכה תפיסת 'המורה כחוקר' לתפיסה דומיננטית בהכשרת המורים .הכשרת מורים להיות
אנשי מעשה ,הלומדים תדיר ,וחוקרים את עבודתם במטרה לשפרה ,מצריכה מורי מורים חוקרים אשר יהוו מודל
לסטודנטים .עם הענקת דרגות הקידום ,פתיחת הלימודים לתואר שני ,והדרישה הגוברת לאנשי סגל בעלי תואר
שלישי ,עולה וגוברת החשיבות של הצמחת תרבות מחקר במכללה .אנו מקווים כי יום ה'-חוקרים במכללה' יעורר
בכולנו הנעה מחודשת לשלב עבודתנו במחקר וכך להחצין ולתקשר את הידע שבנינו במשך שנים רבות של עשייה"...

(מכתב לסגל לקראת יום סגל חוקר מס' .)1113 ,1
" ...התגבשו במכללה שתי קבוצות מחקר של חברי סגל ,העוסקות במחקר איכותי ובמחקר פעולה .המטרה לגבש
מחקרים של החברים המשתתפים ולבצעם עד תום השנה .הקבוצות עובדות בהנחייתי כאשר מידי פעם אנו מזמינים
מומחים בתחומים שונים ,בהתאם לנושא הפגישה .קיימנו יום סגל מעניין ואף מרשים אשר שילב הנאה תרבותית
(מוסיקה וקולנוע) והנאה אקדמית'( "...משולחנה של ראש המכללה' ,דצמבר.)1113 ,
" ..בשנתיים וחצי האחרונות קיימת בלוינסקי הנהלה חדשה ,יציבה ,אשר שמה לה למטרה להעמיק את הרמה
האקדמית במכללה הן של הסגל והן של הסטודנטים וליצור שיתוף פעולה בין הגופים השונים הפועלים במכללה
ומחוץ( "...שיחה עם מנכ"לית משרד החינוך רונית תירוש.)1111 ,
" ...התקיים יום עיון לסגל החוקר ,בו ניתן היה לראות את התקדמותם של חברי סגל רבים בתחום המחקר .יום
העיון היה מעניין ,מרתק ומעורר גאווה'( "...משולחנה של ראש המכללה'.)1118 ,
" ...יותר ויותר חב רי סגל משתלבים במחקר על סוגיו השונים וזהו אחד התהליכים החשובים שאני מנסה לעודד
במכללה'( "...משולחנה של ראש המכללה'.)1112 ,
" ...מחקר ,גיבוש הצעות ופיתוח שיח אקדמי מהווים חלק מן הקידום האישי של כל חברי הסגל שלנו תחומים אלה
הולכים ומתפתחים ,והם הפכו לתרבות האקדמית של המכללה'( "...במכללה'.)1 ,1112 ,
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" ...תכניות לטווח הקצר -פתיחת מעגל נוסף של חברי סגל בתפקידים בכירים והרחבת מספר חברי הסגל האקדמי
הזכאים לתואר פרופסור( "...מצגת בנושא ' -ימי תכנון מתווה המתווים' -המועצה האקדמית הפנימית93- ,

.)91.1.1111
" ...אנו במכללה מאד מבססים את המחקר בתכניות שלנו ללימודי התואר הראשון והשני וגם בעבודה בבתי-הספר.
התפיסה שלנו של 'המורה החוקר' מדברת על העניין שחלק מהתכונות של 'המורה הטוב' הוא לא רק לדעת את
תחום הדעת שלו ולהיות מחנך טוב ,אלא גם להיות חוקר בסביבה הטבעית על בסיס קבוע שלו כדי להשביח את מה
שהוא עושה ,ובכך גם לעורר סקרנות בקרב תלמידיו .מחקר הוא חלק בלתי נפרד מתחום הכשרת המורים( "...תכנית

רדיו ברשת ב' עם מיכאל מירו ,מאי .)1111
שני פרוטוקולים של ישיבות הנהלה משנת  1113מציינים את תהליכי הקמת קבוצות המחקר במוסד:
 -1.9.1009הקמת קבוצות מחקר -הקמת קבוצות מחקר במסגרת המסלולים עבור כל חברי הסגל .יקבע
מנחה מתודולוגי והקבוצה שתתגבש תתחייב לפי לו"ז להגיע לתוצר שעומד בקריטריונים לפרסום בכתב
עת -6.1.1009 .קול קורא למחקרים .9 -לקיים דיון בהנהלה בנושא 'לימודי חינוך' אליו יוזמנו ראשי
מסלולים ומורים בתחומי החינוך .1 .ראש המכללה תאזכר את הנושא בפרסום 'משולחנה של ראש
המכללה' הקרוב.

 .1קשיים הנובעים מהמציאות החינוכית החדשה


בעיות תקציב ,קיצוצים ,קנסות ופיטורים

בשל חילופי ההנהלה התכופים בשלוש השנים שקדמו לתקופת הניהול של ד"ר מבורך ,אף אחד מהמנהלים
הקודמים לא הספיק להתארגן ולהתאים את המוסד לקראת תקופת הקיצוצים הרצינית שהחלה אז
במערכת החינוך הישראלית .כשנכנסה ד"ר מבורך לתפקיד בחודש מאי  ,1119המוסד היה בגירעון גדול
ושנת הלימודים החדשה הייתה במרחק ארבעה חודשים בלבד .מספר הסטודנטים שנרשמו למוסד היה
נמוך יחסית ,והזמן היה קצר בכדי להתכונן לשנת לימודים עם תקציב שנקבע בתחילת ספטמבר שנה
שעברה.המעשה הראשון שעשתה ד"ר מבורך היה לכנס לישיבת חירום את כל בעלי התפקידים האקדמיים
הבכירים במכללה .בישיבה הציגה חשבת המוסד את הנתונים המספריים הקשים ,ולאחר הסבר של ד"ר
מבורך לגביי הקשיים והקיצוצים הנדרשים ,וחוסר היכולת לפטר בשל ההסכמים הקיבוציים ,היא ביקשה
מכל אחד מהם לקצץ מהיקף המשרה של עצמו ,ולהוריד שעות מהחוג שכל אחד ריכז .להפתעתה ,חוץ משני
בעלי תפקידים ,הסכימו כל השאר לעשות כבקשתה .מיד שונתה מערכת השעות ותכנית הלימודים בהתאם,
ובתחילת ספטמבר ,בישיבה הראשונה של הדירקטוריון ,הציגה ד"ר מבורך תקציב מאוזן לאחר קיצוץ של
שבעה מיליון ( ₪מבורך ,ראיון אישי .)1111 ,ד"ר מבורך הודתה לבעלי התפקידים על מעשיהם במכתב
שכתבה לכלל חברי הסגל-
" ...לקראת סיום הכנת התקציב של תשס"ב ,נודע לנו על קיצוץ ניכר בהקצבות משה"ח המוענקות לנו .לפיכך לא
נותרה לי הברירה אלא לקיים מפגש חירום עם כל בעלי התפקידים ולבקש מהם לקצץ מתקציבם ,זאת לאחר סיום
התכנון לשנת תשס" ב ואכן השינויים הכואבים נעשו תוך לוח זמנים קצר ביותר ותוך גילוי אחריות רבה ,ועל כך
נתונה תודתי והערכתי לכל מי שהיה שותף למאמץ( "...מכתב ראשון לסגל עם הכניסה לתפקיד.)1111 ,

במצגת שהציגה לחברי ההנהלה עם כניסתה לתפקיד ציינה ד"ר מבורך את צעדיה הראשונים ואת תכנון
התקציב השנתי כיעד המרכזי שלה-
"...עם קבלת התפקיד :צעדים ראשונים-תנאי כניסה מידיים,קבלת מידע ,תפקוד מקביל ,גיבוש מידיי של תפישת
התפקיד ,מינוי בעלי תפקידים מרכזיים ,הגדרת יעדים מידיים ,הגדרת יעדים לטווח ארוך .ניתוח המצב -תכנון
תקציב ,איתור והגדרת צרכים מידיים וטיפול בהם ,הפעלת קיצוצים ,תמיכה בבעלי תפקידים חדשים ,יצירת שיתוף
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פעולה עם כל הגופים במכללה .תכנון עתידי וביצוע הדרגתי-יצירת מוקדי פיתוח תוך השקעה ראשונית ,הקמת
תפקידי פיתוח ומיפוי אפשרויות מערכתיות( "...מצגת בנושא' -עולמה של מנהלת חדשה'.)1119 ,

במהלך השנתיים הראשונות בתפקיד ,השתתפה ד"ר מבורך במספר קורסי ניהול בתכנית לה"ב של
הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב ,במהלכם למדה לקרוא מאזן ,לנהל משא ומתן ,ולהתמודד עם
ניהול פיננסי ומנהיגות.
נראה כי הקושי הגדול ביותר היה מניעת הקיצוץ בשעות ההתנסות של הסטודנטים בבתי-הספר ,ולכן נאלץ
המוסד לסגור מספר חוגים כתחליף .ד"ר מבורך יצאה בקריאה לשרת החינוך להחזיר למוסד חלק
מהקיצוצים ,ואף התראיינה בתכנית בנושא כלכלה בטלוויזיה והשמיעה קול מחאה.
" ...קיצצנו שעות ואנו מחזיקים בכוח את שעות ההתנסות של הסטודנטים שלנו בבתי-הספר .יותר לא נוכל לעשות
את זה .בזה מותר ההכשרה שלנו מן האוניברסיטאות .אנחנו תבענו משרת החינוך ,יולי תמיר להחזיר לנו חלק
מהקיצוצים שנעשו עד כה ולבטל את הקיצוץ הנוכחי .אצלנו הקיצוץ הלך על חשבון סגירת חוגים והחלטנו שמרגע
זה אנו לא לוקחים על עצמנו את האחריות להמשך התפעול והתפקוד האקדמי של מוסדות ההכשרה .גם פיטרנו
הרבה חברי סגל אקדמי ואת התשתיות האקדמיות שלנו אנו לא יכולים לממן .זאת קריסה של מערכת החינוך בכלל
ולא של המכללות להכשרה( "...תכנית 'מבט לכסף' בטלוויזיה.)8.91.1112 ,

במקביל ,לאחר מחשבה ארוכה ובשל ירידה משמעותית במספר הנרשמים לתכניות מסוימות ,הוחלט
לסגור ארבע התמחויות שאיבדו את רמת 'הפופולאריות' שלהן בקרב המורים-לעתיד-
" ...בגלל הקיצוצים ובגלל שלא הגיעו תלמידים רבים לתכניות שונות סגרנו בשנים האחרונות ארבע התמחויות:
היסטוריה ,גיאוגרפיה ,תקשורת ויהדות .אלה התמחויות שבבתי-הספר היסודיים אין כבר מקצוע כזה .חשבנו שנושא
כמו תקשורת יתפוס אבל ממש לא ,גם מחשבים לא ממש הולך כי אין כיום כבר מקצועות כאלה בביה"ס"...

(מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,
ההתמודדות הבאה של ד"ר מבורך הייתה מול עיריית תל אביב .המוסד התבקש לשלם קנס גבוה מאד
מהעירייה ,לאחר קבלת פסק דין של משפט פלילי שבו נתבעה המכללה על הקמת צריפים בכל שטחי
הקמפוס עוד בתקופתו של ד"ר רוכלי .הקמת הצריפים נעשתה לאור הגידול המהיר במספר הסטודנטים-
המורים שנרשמו ללימודי השנה הרביעית לקבלת התואר 'מוסמך בכיר' .לאחר תשלום הקנס ,נערכה
המכללה להריסת הצריפים ולהיערכות לקראת בניית הקומה הרביעית בבניין והשלמתה בתוך שנתיים.
בנוסף לארגון התקציבי-הכספי ולמידת התפקיד החדש ,התמודדה ד"ר מבורך במהלך שנת  1113-1111עם
פרויקט בניית הקומה הרביעית שבמהלכו הייתה צריכה לחפש מכרז לחברה המבצעת ,להשתתף באופן
קבוע בישיבות עם הקבלן כדי לפקח על תהליך הבנייה ,ולוודא שהתהליך אכן יסתיים במועד שנקבע
מראש .במקביל ,נערכה המכללה גם לנשף הגרנדיוזי כאירוע המרכזי המציין את חגיגות  11שנותיו של
המוסד .צוות ההנהלה ראה במסיבה הזדמנות ליצירת קשר עם בוגרי המכללה והסגל לדורותיו ועם מנהלי
העבר של המוסד .במסגרת האירוע התקיימה הצגה בשם 'ימי לוינסקי' והונפק גיליון מזכרת בשיתוף
השירות הבולאי .למרות העומס והלחץ האדיר ,המסיבה נערכה במועד וכשהגיעו המנהלים הוותיקים ,הם
הוזמנו לחדרה של ד"ר מבורך ואף קיבלו דגלונים לאות תודה על תרומתם למכללה.
לאחר כמעט שנתיים של עשייה ולמידה ,התאוששה והתייצבה המערכת הפנימית במכללה ,קומה ד' של
הבניין עמדה יציבה ומוכנה לקליטת תלמידים חדשים .ד"ר מבורך הייתה מוכנה לשלב הבא ולקבלת
החלטות חדשות שהקשה שבהן הייתה פיטורי האמרכל 'המיתולוגי' של המוסד שעבד  31שנה והסמנכ"ל
שהיא מינתה לעזור לה בתפקידה החדש ,אך זה האחרון לא הוכיח את יכולותיו הניהוליות .למרות הקושי
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שבפיטורין ,ד"ר מבורך לא היססה והחליטה שכדי להמשיך ולהתקדם בארגון המנהלי של המוסד יש
למצוא אנשים מתאימים ולפטר את אלה שאינם מתאימים .היא מינתה מנכ"ל חדש ואיש שיווק והתחילה
בתהליך קיצוץ נוסף .ד"ר מבורך הרגישה כדבריה..." -בעמדה של להציל את המכללה ובלהט העשייה ,נעשתה
ההחלטה ללא שום שיקולים או חישובים אישיים("...מבורך ,ראיון אישי .)1111 ,היא ציינה כי העניין עבר בכאב
רב ,ולמרבה המזל ללא הרבה רעש ,באפן יחסי ,למרות שמעשה כזה עלול היה למוטט את המוסד בשלב
הכה רגיש והלא-יציב שבו הוא היה נתון באותה התקופה.
" ...לאורך שמונה שנים הוטלה על מערכת הכשרת המורים סדרת קיצוצים מכאיבה .קיצוצים אלה גרמו למצב
מתמשך שבו היה צריך לשמור על תקציב מאוזן מול צמצום התקציבים ,ובמקביל – להקצות משאבים כספיים
לפיתוח תכניות חדשות כדי לפתח את המכללה .מצב זה כפה עלינו החלטות קשות הנוגעות לחברי סגל אקדמי
ומנהלי כאחד ,סגירת חוגים בכאב לב גדול בשל מחסור בסטודנטים וכן איחוד תכניות לשם צמצום בהוצאות
השוטפות .כל אלה גררו הפסקת עבודה של חברי סגל קבועים .מצב קשה מנשוא לעומד בראש מערכת ,אשר מתוקף
תפקידו ,נאלץ להודיע לחבריו בעבודה כי יפסיקו את עבודתם לפתע ,ללא תכנון מצדם'( "...במכללה'.)1-3 ,1111 ,

בהמשך ,החליטה ד"ר מבורך על הגדלת מספר התלמידים בכיתה -מקבוצות של עשרים לשלושים ,ועל
הרחבת הכיתות הקיימות כדי לאפשר תנאים טובים יותר ללמידה ולהוראה ,עקב הגידול שחל במספר
הנרשמים למוסד .את עיקר התקציב המשיכה להעניק להדרכה ולהתנסות בהוראה ,שהיוו את 'חוד החנית'
של הלימודים במכללה .עם זאת ,בעקבות שלל הקיצוצים שנכפו עליה 'מלמעלה' נאלצה ד"ר מבורך לקבל
החלטות קשות ומידיות ,לערוך שינויים חדים ,ובמקביל להמשיך להקצות משאבים כספיים לפיתוח
תכניות חדשות שיעלו את מספר הנרשמים למוסד .היא התייחסה לשינויים אלה כ' -לא צפויים מראש' ועל
כן נדרשת לדעתה ,גמישות והערכה מחדש של האפשרויות שעמן יכול המוסד להתמודד ..." -קיצוץ 12%
יתאפשר על ידי הורדת סך השעות לסטודנט לרמת אישור המל"ג ,שילוב בין מסלולים ,שילוב בין שנתונים ,פתיחת
קורסים לסירוגין ,הכרה בין-תחומית ,צמצום היקפי משרה של הסגל ,הגדלת הכיתות" .כמו כן מפורטים תחומים
מרכזיים שהתקציב אינו נותן להם מענה הולם כגון :אירועי  72השנה למכללה ,פרויקטים חינוכיים ייחודיים ,יזמות

חינוכיות ולימודי התואר השני( "...מצגת בנושא' -הצגת התקציב השנתי לדירקטוריון'.)1119 ,
עיון בפרוטוקול של ישיבת ההנהלה מתאריך  6.1.1009מאשש את העובדה כי ד"ר מבורך הציגה את
הקיצוצים בתקציב ואת קבלת ההחלטות בנושא:
 .2הוחלט לקיים דיון בהנהלה על מדיניות הקביעויות במכללה.
 .1הוחלט כי יקבעו קריטריונים חדשים לקבלת קביעות.
 .9הוחלט כי ראש המכללה תוציא מכתב הנחייה בו ייאמר שמי שעובד משרה מלאה צריך לעבוד ארבעה
ימים בשבוע .בעלי תפקידים העובדים חמישה ימים יוכלו לעבוד רק עד  911%משרה.
" ...בחיי מוסד גדול ומורכב כמו מכללת לוינסקי מתרחשים תהליכים אשר לא תמיד ניתן לצפותם מראש ,כך קרה
שנסגרו מרכזים ,מצטמצמות מסגרות ונסגרות תכניות .היכולת שלנו לנהוג בגמישות ,לצפות מגמות משתנות
ולהיערך מראש לשינויים היא זו שתקבע את עתיד המכללה( "...ערב סגל בסיום שנת הלימודים.)1111 ,
" ...הצורך להמשיך ולפתח את המכללה מבלי להיסחף אל הצמצום עקב קיצוץ תקציבי גדול הפך למרכיב דומיננטי
בהתנהלות המכללה .ההחלטות האסטרטגיות שלנו אפשרו לנו לדבוק בתכניות הפיתוח והשינוי ,שאנו ,אנשי
המכללה ,יזמנו ,ו בו בזמן לדון ולטפל בדרישות החיצוניות שנכפו עלינו כמו דרישה לאיחוד מכללות ,צמצום מספר
הסטודנטים ,שינוי התואר ועוד( "...עזר ומבורך ,תשס"ט.)19 ,
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להלן התייחסויות של חברי הסגל לנושא הקיצוצים והפיטורים של אנשים במוסד:
" ...היו קיצוצים רבים וקשים בכל התקופה שלה כמנהלת .לא הייתה אפילו תקופת רווחה אחת( "...נ'.)1227 ,
" ...מרים רואה את כל הדברים היא ראתה במוסד קודם כל עסק כלכלי ולכן היא התחילה להבנות דפוסים ארגונים-
פדגוגיים-תרבותיים-חברתיים שלא היו קיימים במוסד ...היא פיטרה את הסמנכ"ל ואת האמרכל המיתולוגי .היא
החליפה בעלי תפקידים אפילו אחרי שנה אחת בלבד בתפקיד היא אמרה להם 'שלום' כי הם לא התאימו( "...ד'.)1227,
" ...היא הייתה עומדת בלחץ גם במצבים קשים כמו לפטר איש סגל שהייתה לו בעיה כלכלית אם הוא לא התאים
לתפקיד יותר ..הייתה לה את האמונה שהשינוי חשוב .היא עשתה דבר חכם ושכנעה את אנשי המפתח של המכללה.
גם מבחינת העיתוי המכללה הייתה מוכנה לשינוי .היא ידעה לרכך מוקדי כוח וזה לא היה פשוט בכלל( "...מ'.)1227 ,
" ...היא עבדה קשה בתחום ,שינתה את התקצוב ,פיטרה אנשים בתחום המנהלי והאקדמי כאחד בכדי לזכך וליצור
סדר חדש( "...י'.)1227 ,

 פיתוח והפעלת תכנית הניסוי נה"ר
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וחילוקי הדעות בסגל לגביה

הדגם של תכנית הניסוי נה"ר פותח ע"י שני חברי הנהלה ,ולכן הוא נתפס בקרב שאר חברי הסגל כדגם
שפותח ע"י ההנהלה .הדגם עשה הרבה 'רעש' בקרב הסגל האקדמי ובמכללה כולה .בדיעבד ,הפעלת הדגם
סייעה בצורה משמעותית ,בשלב מאוחר יותר ,להגשת התכנית החדשה של המתווה לאישור המל"ג.
המסלול הזה של שינוי אקדמי-פדגוגי-פרקטי שמומן ע"י האגף להכשרת מורים והגף ליוזמות ולחידושים
במשרד החינוך ,הצריך את ההנהלה לעשות דין וחשבון ולדווח לגורמים הללו על התקדמות הפרויקט ,ובו-
בזמן לעגן את המכללה בתכנית חדשה ושונה בהכשרת מורים גם בנושא ההתנסות וגם בהתמחויות
השונות .כהתניה על פתיחת תכנית חדשה יש על-פי רוב צורך בסגירת תכנית אחרת שאינה יעילה יותר,
ולכן הוחלט על סגירת ארבע התמחויות שמספר הנרשמים אליהם היה נמוך במיוחד -היסטוריה,
גיאוגרפיה ,תקשורת ויהדות (מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,
תכנית נה"ר החלה בשנת תשס"ג ( )1111דרך התנהלות פרואקטיבית ויצירתית של קבוצת מורי מורים,
שתוך כדי שיח מתמשך ,ליבון סוגיות הנוגעות לבעיות יסוד בתכנית ההכשרה ודיאלקטיקה בין הפרקטיקה
לתיאוריה עיצבו סביבות למידה חדשניות .תכנית נה"ר הוכיחה כי אפשר להכשיר מורים בשיתוף עם בתי-
ספר ,תוך כדי הצבת דרישות אקדמיות גבוהות ובנייה של זהות מקצועית ושל יכולת מקצועית משמעותית
של כל השותפים ,החל בסטודנטים להוראה דרך מורים ועד למורי-מורים .אפשר להפוך את הלמידה ואת
ההוראה לתהליך רב-משמעות מתמשך ולחוויה אינטלקטואלית מרתקת מן המעלה הראשונה.
" ...אחד השינויים שביצענו בשנת תשס"ג הוא תולדה של אותה היערכות מחדש והוא פיתוח דגם חדש ושונה
להכשרה .דגם שמעוגן בשדה ונקרא תכנית נה"ר זו תכנית הכשרה ניסויית המאחדת בתוכה הכשרה למספר מסלולים
אותה אנו מפעילים בחסות הגף לניסויים ויזמות במשרד החינוך .אנו עוקבים אחר דגם זה והוא עשוי לשמש אותנו
כדגם הכשרה נוסף בעתיד'( "...במכללה'.)1 ,1111 ,

מתוך מחויבות עמוקה לשינוי מערכתי בחינוך ומתוך ניתוח הקונטקסט העכשווי והבנת הצרכים הגישה
המכללה ,בראשות ד"ר מרים מבורך ,הצעה לבניית דגם חדש של הכשרת מורים ולהתפתחותם לאורך
הקריירה שלהם ,מתוך ראייה הוליסטית של המערכת .הנחת היסוד שעמדה בבסיס ההצעה היא שהמורה
מתחיל את לימודיו ביום הראשון במכללה ומסיימם עם סיום תפקידו כמורה במערכת החינוך.משמעותה
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נה"ר( -נתיב הכשרה רב-מסלולי)  -תכנית הכשרה ניסויית שאיחדה בתוכה הכשרה למספר מסלולים בחסות הגף לניסויים
ויזמות במשרד החינוך ומטרתה הייתה פיתוח דגמי הוראה קונסטרוקטיביסטיים .התכנית התקיימה בין השנים .1112-1111
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של הנחה זו היא כי הכשרת המורים אינה יכולה להיעשות במכללה בלבד ,ו'-השתלמות' המורים במקומות
אחרים ,אלא האחריות והמחויבות להתפתחותם הפרופסיונאלית של המורים מוטלת על המכללות כמו גם
על משרד החינוך ,הרשויות המקומיות ובתי-הספר בו זמנית .כדי שהדבר הזה יקרה יש צורך ליצור
שותפות אמיתית בין כל השותפים :סגל המכללה ,צוותי המנהלים והמורים ,הפיקוח על בתי-הספר,
הרשויות המקומיות והקהילה .בנוסף יש לבנות סביבה מקצועית ,שאינה תלויה בזמן ובמקום ,שתלווה את
הסטודנטים ואת המורים לאורך כל דרכם המקצועית .סביבה שתהיה בית למורים טירונים ,למורים
מומחים ,לאנשי אקדמיה בכירים וכד' ,ותוכל לתת מענה לצרכים מגוונים ומשתנים בכל עת .סביבת למידה
עתירת טכנולוגיה ומידע ,שהולכת ונבנית על ידי השותפים ובעבורם .תכנית נה"ר,שהוכרה כתכנית ניסויית
על ידי הגף לבתי ספר ניסויים במזכירות הפדגוגית ועל ידי האגף להכשרת מורים במשרד החינוך ,נבנתה על
תפיסת עולם פילוסופית בשילוב תיאוריות פסיכולוגיות .לאחר קבלת האישור להפעלת התכנית התגבש
צוות חברי סגל אשר קיים "קהילה לומדת" שנפגשה אחת לשבוע במשך חמש שנים .תהליכים מרתקים
אלה ,שבהם הצוות האקדמי היה שותף ללמידה ולהמשך בניית התכנית ולהתאמתה להכשרת המורים,
תועדו על ידי חברי הצוות .מהלך זה של קיום דגם מקביל ושונה מן הדגם במרבית התכניות להכשרה חייב
תמיכה מתמדת מצד ראש המכללה והצבת התכנית כמטרה חשובה בהתנהלות המכללה .זאת מבלי
להמעיט בחשיבות הדגמים הקיימים ואיכויותיהם.
" ...חמשת העקרונות עליהם מבוססת תכנית נה"ר הם :עמיתות ,קישוריות ואינטגרציה ,מחקר מורה ,סביבות
עתירות טכנולוגיה ,בין מסלוליות .התכנית היא פרדיגמה שונה של הכשרה ,הדורשת שינוי בתפקידיה של המכללה,
של מורי המורים ושל המורים והגננות בשדה .הראייה היא ראייה מערכתית הוליסטית ,שבאה לקדם את הכשרת
המורים ובו זמניתגם את הלמידה של המורים והגננות בשדה .עבודה עם הקהילה :ועדי הורים ,פיקוח ,רשות
מקומית .בכך המכללה לחינוך הופכת למרכז תמיכה אקדמי הן לסטודנטים להוראה והן למורים בפועל בבתי
הספר( "...שיחה עם מנכ"לית משרד החינוך-רונית תירוש.)1111 ,

להלן יתוארו חמשת המרכיבים המרכזיים בתכנית:
 .2בין מסלוליות
תכנית נה"ר כוללת סטודנטיות משלושה מסלולים :הגיל הרך ,בית-הספר היסודי והחינוך המיוחד .שילוב
זה נעשה בראש ובראשונה מתוך רצון להתאים את ההכשרה לאוריינטציה המרכזית של המערכת של
שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות ,אך גם מתוך תפיסה ,כי יש הרבה מן המשותף
בהכשרה להוראה בשלושת המסלולים הללו .בוגרי שלושת מחויבים במתן מענה למגוון הצרכים של
הילדים בכיתות ,הם יעבדו בעתיד ,בצוותים מעורבים בבתי-הספר ,יידרשו לשיתוף פעולה ויהיו מסוגלים
להיות סוכני שינוי בבתי הספר בהם ילמדו.
 .1בין תחומיות
תכנית הלימודים בנויה במקבצים על פי נושאים ,ולא כקורסים נפרדים שאין קשר ביניהם .במקום ללמוד
כחמישה עשר קורסים בסמסטר ,לומדים הסטודנטים במספר מקבצים תוך ראיית הקשרים בין הקורסים
השונים .למשל ,בנושא השפה לומדים הסטודנטים במקבץ בן חמש שעות שבועיות ,שתכנית הלימודים בו
נבנית במשותף על ידי המומחים ללשון ,לספרות ולאוריינות .המטרה היא לסייע לסטודנטים לערוך את
האינטגרציה בין התחומים.
 .9פרויקט העמיתות :קשר מכללה-שדה
בנה"ר בולט הקשר ההדוק בין המכללה לשדה .הסטודנטיות בפרויקט מתאמנות בבתי ספר עמיתים ,בהם
המורות מצטרפות לתהליכי הלמידה על מנת שיווצרו שפה משותפת וקודים משותפים בין הסטודנטיות,
לסגל המכללה ,למורות המאמנות ,ולבעלי התפקידים בשני המוסדות .המורות המאמנות הופכות לשותפות
185

אמיצות בתהליך ההכשרה וזוכות להעשרת עבודתן .נוצרת מחויבות ומעורבות הדדית שהילדים ,בית
הספר והמכללה נשכרים ממנה.תכנית העבודה נבנית בשיתוף מלא עם בית הספר תוך התאמה לצרכיו ותוך
הגמשת התהליך ושינויו תוך כדי פעולה .בחלק מן הלמידה בבית הספר משתתפים סטודנטים ומורים
מאמנים ,ובחלק אחר לומדת כל קבוצה באופן נפרד.
 .1המחקר כחלק אורגני מן ההכשרה
ההפרדה בין מחקר מורה לבין הוראה נראית לנו הפרדה מלאכותית ,לפיכך אנו משלבים את המחקר
בתכנית ההכשרה החל מן השנה הראשונה ללימודי הסטודנט על מנת להפכו לאורח חיים .הסטודנטיות
לומדות להשתמש בכלי מחקר ככלי הוראה ואוספות נתונים על התלמידים ,על הכיתה ועל בית הספר בו
הם מתנסים .על ידי כך הן מבינות את ההקשר הרחב יותר בו מתרחשת ההוראה ,כמו גם את ההקשר
הספציפי בו הן פועלות.
 .8פיתוח סביבת למידה-הוראה חדשה
על מנת לשנות את התפיסות לגבי למידה והוראה ,המצויות כגרסת ינקות באמתחתם של המורים בשדה,
של הסטודנטים להוראה ושל מורי המורים מזמן הפרויקט לכל השותפים בו אפשרויות להתנסות בסביבות
למידה-הוראה חדשות ,כמו סביבות עתירות טכנולוגיות ומידע.
בנוסף לקשיים מ' -בחוץ' ,נוצרו קשיים גם מ' -בית' ,והועלו התנגדויות רבות לקיום התכנית מצד המרצים
הוותיקים במוסד .הקושי העיקרי נבע מההתמודדות עם התכנית כשינוי מהותי בתפיסת העולם שלהם.
מצד המתנגדים נשמעו טענות ותלונות רבות ,ומצד מפעילי התכנית נשמעו טענות על חוסר תמיכה
מהגורמים החיצוניים ועל הקשיים הרבים ביישומה של התכנית בשטח .כפי שציינה ד"ר מבורך בספר
שנכתב על התכנית-
" ...כל שינוי הוא תוצאה של עשייה משותפת ,אולם לשם הצלחתו והמשך קיומו יש צורך בתמיכה בלתי מתפשרת
ורגישה של זה העומד ראש המערכת ,כמו כן שידור בהיר וברור של תפיסת עולם והאסטרטגיות הנגזרות ממנה מצד
מקבלי ההחלטות ,הם תנאי בל יעבור לטווח השפעה ארוך של כל ניסוי ...מהלך זה של מתן תמיכה מתמדת מול
התנגדויות של בעלי תפקידים אקדמיים ואף חברי סגל אקדמי היה מאמץ מתמשך ובלתי מתפשר מצדי ,כראש
המכללה ,להמשיך ולתמוך בתכנית נה"ר שלעיתים קרובות התייחסו אליה כאל 'רעיון מצוין ,אך מפריע להתנהלותה
הרגועה של המכללה' הייתה מעוגנת בהבנה מקצועית אקדמית ובאמונה בצורך אמתי בשינוי תכניות ההכשרה
ובאופן הפעלתן .הגיבוי שניתן בידי ראש המכללה אפשר להמשיך ולצעוד קדימה גם בתקופות שנראו משבריות
מבחינת יכולת התכנית להשתלב במודלים הקיימים במכללה .התמיכה הבלתי מתפשרת שידרה כי הנהלת המכללה
רואה חשיבות רבה במעשה הניסוי ,גם אם לא דרשה את החלתו על כל המחלקות האקדמיות ,כפי שעורכי הניסוי
האמינו שיש לעשות( "...מרגולין.)213-219 ,1191 ,

להלן התייחסותם של בעלי תפקידים במוסד לתכנית עצמה,לקשיים ולהתנגדויות להפעלתה:
" ...בניסוי נה"ר נוצר מצב מאד מוזר -כלפיי חוץ הניסוי היה בבת עיניה ,היא הציגה אותו בכל מקום בגאווה ופרגנה
מאד וקטפה מחמאות רבות ,אבל היא גם ראתה את הקשיים הרבים בניסוי והקשיים הפרסונאליים .היה לה קשה
והיא הרגישה מתוסכלת כל הזמן שהיא לא מקבלת מספיק גיבוי...באותה התקופה של קבלת ההחלטות על נה"ר היו
ישיבות הנהלה סוערות מאד עם התנגשויות אבל בסוף מרים החליטה וקבעה כמנהלת המוסד ..."...ההצלחה הגדולה
של הניסוי היא היום עם הקמת בית-הספר לחינוך כל מה שקורה היום זה בזכות הניסוי .היום לומדים שם מכל
המסלולים .יש המון קורסים משותפים וליבה אבל יש גם את הייחודיות של כל מסלול וההתמחות שלו .גם כל מה
שנעשה ונלמד בתואר השני בתכניות השונות ובמיוחד בתכנית 'הוראה ולמידה' הוא מבוסס ניסוי ,בעקבות הניסוי
העמיתות התרחבה גם היא .היום כל דבר קשור בעצם לניסוי( "...ד'.)1227 ,
" ...מרים עמדה בלחץ מול קבוצות הלחץ במוסד וכיוונה לאן שצריך וידעה לחתור לאן שצריך לחתור .היא עשתה מה
שיכלה לרוחות לא מוצלחות לא להשתלט על המוסד( "...ג'.)1227 ,
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"תכנית נה"ר התקיימה בשלושה מסלולים :המסלול היסודי ,מסלול החינוך המיוחד והגיל הרך .זה סיפור של הצלחה
מצד אחד וקושי אדיר מצד שני .הייתה התנגדות קשה מצד כמעט כל המכללה ,הרבה פוליטיקות ולא רק ,לתהליכי
שינוי יש תמיד התנגדויות -אגו ,תפיסות חינוכיות ,עצלנות ,הכול היה( "...ב' .)1227

לאחר שנתיים של הפעלת התכנית במכללה ובשיתוף הגורמים הרלוונטיים ,הוגש דוח למשרד החינוך על
מהלך התכנית .בדוח צוינו הקשיים המרובים ביישום התכנית הלכה למעשה .להלן עיקרי הדברים שנכתבו
בדוח:
" ...לא יתאפשר ליצור רשת רחבת היקף של שותפים כה רבים ללא סיוע פורמאלי ,הן תקציבי והן ארגוני ,מצד גוף
או אדם ,הרואה את הדברים בראייה הוליסטית .הוכרנו כמכללה ניסויית על ידי הגף לניסויים וליזמות במזכירות
הפדגוגית וקיבלנו סיוע מהאגף להכשרת מורים .הסיוע מיועד בעיקר לבניית דגם של הכשרת המורים במכללת
לוינסקי ,אולם איננו מאפשר לנו לפעול באופן מערכתי ,באופן הראוי לפעולה ,כמתבקש מדגם זה .התקצוב הזעום
מצד שני הגופים הללו מאפשר לנו לעבוד על שינוי תכנית ההכשרה במכללה ,דהיינו להביא לשינוי תפיסת ההכשרה
בקרב סגל של כעשרים מרצים במוסד ,לשינוי חלקי בעבודתנו עם בתי הספר העמיתים ולמחקר מלווה ,שאיננו מקיף
את המתרחש בבתי הספר .הסיוע אינו מתייחס לתחום המחשוב ,ולפיכך אינו תורם לפיתוח המיומנויות הדיגיטליות
ולא לטיפוח ההתנסות בסביבה עתירת טכנולוגיה .בתי הספר העמיתים שלנו ,בהם אנו רואים שותפים מלאים
להכשרה ,אינם מתוקצבים ,ולפיכך גם אינם מעוניינים להפוך לקהילה מקצועית לומדת ,הלוקחת אחריות על
ההתפתחות הפרופסיונאלית של עצמה ,כמו גם על הכשרת המורים ,וכתוצאה מכך אנו מוצאים את עצמנו מנסים
לבנות שותפויות אמתיות עם שותפים שאינם מעוניינים בכך .גם הפיקוח על בתי הספר והנהלות המחוזות ,שרואים
בעין יפה את השותפות הזו ואף מצהירים על תמיכה בה ,אינם מתקצבים אותה ואף אינם רואים בה מרכיב מרכזי
במחוזם .כלומר גם אם אנו מוצאים מספר בתי ספר שמוכנים לעבוד אתנו בהתנדבות ,הפיקוח אינו מוותר על
האג'נדה שלו ,והמורים מוצאים את עצמם במצב של תביעות אינסופיות נוסף לאלה היומיומיות .האינטרסים של
הרשויות המקומיות אינם תמיד הולמים את אלה של משרד החינוך ,או של בתי הספר וגם להן יש אג'נדה משלהן,
וגם היא 'מונחתת' על בתי הספר( "...מתוך הדוח שהוגש למשרד החינוך על תכנית נה"ר.)1118 ,

לאחר כארבע שנים בהן הופעלה התכנית במוסד ,ולמרות היותה של התכנית 'חוד החנית' של המוסד,
הוחלט לא להמשיך עם הניסוי .מסקנות התכנית הצביעו על העובדות הבאות :אפשר וניתן להכשיר מורים
בשיתוף עם בתי-ספר ,תוך כדי הצבת דרישות אקדמיות גבוהות ובנייה של זהות מקצועית ושל יכולת
מקצועית משמעותית של כל השותפים ,החל בסטודנטים להוראה דרך מורים ועד למורי מורים .אפשר
וניתן להפוך את הלמידה ואת ההוראה לתהליך רב-משמעות מתמשך ולחוויה אינטלקטואלית מרתקת מן
המעלה הראשונה .הנהלת המכללה הבינה כי דרך התנהלות פרואקטיבית ויצירתית של קבוצת מורי
מורים ,ותוך כדי שיח מתמשך ,ליבון סוגיות הנוגעות לבעיות יסוד בתכנית ההכשרה ודיאלקטיקה בין
הפרקטיקה לתיאוריה הם עיצבו למעשה סביבות למידה חדשניות .הפעלת הניסוי הייתה אבן הפינה
להמשך השינויים האקדמיים-תכנים-מבניים שייערכו במוסד בהמשך .המסקנות של הפעלת התכנית היוו
תשתית מושגית ופרקטית להצעות שהוגשו ל'-ועדת אריאב' אשר דנה בדגמים חדשים להכשרת המורים.
 תכנון המתווה החדש (מתווה אריאב )1006
סוגיית ההכשרה להוראה מצויה שנים רבות במרכזם של דיונים ציבוריים בארץ ובעולם .ועדות וגופים
שונים הוקמו בעולם לצורך עיסוק בנושא זה .גם בארץ מאז קום המדינה ועד היום הוקמו שתים עשרה
ועדות שונות .אף על פי שהמלצותיהן של ועדות אלה לא יושמו או יושמו באופן חלקי ,הן התריעו על בעיות
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דומות במערכות הכשרת מורים בארץ ובעולם ,וביניהן( :א) היעדר חזון ובסיס אידיאולוגי ברור; (ב)
מסרים עמומים וסותרים בהקשר של תפיסות ההוראה ,הלמידה וההערכה אשר בבסיס ההכשרה; (ג)
חוסר קוהרנטיות וארגון התכניות כאוסף אקראי של קורסים מגוונים; (ד) נתק בין לימודי החינוך ולימודי
51

ועדה מקצועית מטעם המל" ג לקביעת מתווים מנחים להכשרה להוראה בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה (דרור.)1111 ,
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הדיסציפלינה ובינם לבין ההתנסות בהוראה; (ה) תחושת ניכור ,חוסר שייכות והיעדר תיאום בין מורי
המורים .התוצאה של כל אלה היא פער תהומי בין התיאוריה ובין הפרקטיקה של ההוראה וחוסר
שאתן מגיעים פרחי
אפקטיביות של תכניות ההכשרה ,המתקשות לערער אמונות ותפיסות קודמות ִּׁ
ההוראה להכשרה ,ואינן מצליחות להחדיר במורים לעתיד תחושת שליחות ואמונה ביכולתם להוביל
שינויים משמעותיים במערכת החינוך .אי-נחת ממצב ההכשרה לא פסח על מכללת לוינסקי .מתוך מטרה
להיות גורם מוביל במערכת החינוך מכללת לוינסקי קיימה באופן מתמיד תהליך של חשיבה מחודשת על
תכניות ההכשרה .תהליך זה בא לידי ביטוי בפיתוח תכניות ניסוייות ויוזמות פורצות דרך בעשורים
האחרונים ,ביניהן תכנית נה"ר (דרור.)1111 ,
מטרת התכניות והיוזמות הייתה להכניס שינויים ל' -דגם המנחה' של ההכשרה שנוצר בשנת  9113במקביל
לתהליכי האקדמיזציה של המוסדות להכשרת מורים ,להתאים אותו לעידן הנוכחי ולהתמודד עם
הליקויים שנחשפו בדוחות ההערכה של תכניות ההכשרה בארץ ובעולם .בעקבות העוצמה הייחודית של
הבעיות בהכשרה והשלכותיהן על איכות המורים ועל מצב מערכת החינוך בארץ ,החליטה המועצה
להשכלה גבוהה (המל"ג) להקים ועדה בראשותה של פרופ' תמר אריאב ,כדי שזו תגיש הצעה למתווים
חדשים בהכשרת המורים ,מתווים אשר יהיו משותפים לכל המוסדות להשכלה גבוהה המקיימים תכניות
להכשרת מורים .המלצות הדוח המסכם של 'ועדת אריאב' הובאו לדיון המועצה ,ואומצו בישיבתה ביום
 .19.99.1112המלצות 'ועדת אריאב' נפלו על קרקע פורייה במכללת לוינסקי לחינוך ,בתקופה שבה בשל
במכללה הרעיון להוביל שינוי הוליסטי ,שינוי שיקיף את ההיבטים הארגוניים ,המנהליים והאקדמיים.
הרעיון להוביל שינוי הוליסטי התפתח מתוך אמונה שאין די בתכניות ניסוייות וביוזמות בודדות ונקודתיות
כדי לחולל שינויי משמעותי מן הסדר השני .זאת כיוון שיוזמות בודדות מוגבלות בזמן ובהיקפן ,ומתוך כך
הן נתפסות כאפיזודה חולפת ,ובסופו של דבר הן אינן מצליחות לחולל שינוי בר-קיימא.
להלן התייחסויות שונות של ד"ר מבורך ושל אנשי הסגל הבכירים על התמורות שהתחוללו במכללה
בעקבות התהליכים הארציים בהכשרת המורים .תהליכים אלה הובילו ,בסופו של דבר ,לשינוי תכנית
הלימודים הקיימת במוסד ולהגשת תכנית המתווה החדש.
" ...בשבועות האחרונים אני מרבה להרהר בתמורות שהתחוללו במכללה בשנים אלה .עדיין קשה לסכם את התקופה
במבט מקיף או לאפיין במדויק את שהתרחש במהלכה .עם זאת ניתן להצביע על כמה שינויים מהותיים וכיווני
התפתחות ברורים שחלו במכללה במקביל להתנהלות השוטפת .אלה הצריכו התמודדות מתמדת עם המלצות
והחלטות של ועדות שעסקו בהכשרת מורים ,במיוחד משנת  ,1222ביניהן ועדת בן-פרץ ,ועדת אל"ה ,ועדת דברת,
ועדת אריאב–כץ ,ועדת תומר ...לפני כשנתיים יצאו כל בעלי התפקידים ליומיים של סיעור מוחות לקיבוץ רמת רחל,
ובמהלכם הנחנו את התשתית לשינוי תכנית הלימודים במכללה על פי המתווים של "ועדת אריאב" .השינויים
שהצענו אושרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה .המתווים אפשרו לנו לבחון את כל תכניות הלימודים המתקיימות
במכללה ,הן האינטגרטיביות (לומדים סדירים) והן הרציפות (לימודים לתעודת הוראה לאקדמאים)'("...במכללה',

.)3 ,1111
" ...הפעלתו של הדגם נה" ר עזרה לנו בשלב מאוחר יותר להגשת התכנית החדשה של המתווה בהרבה מובנים.
המסלול הזה של השינוי אקדמי-פדגוגי -פרקטי שמומן על ידי גם האגף להכשרת מורים וגם הגף ליוזמות ולחידושים
במשרד החינוך ,הצריך אותנו כל הזמן לדווח ולעשות דין וחשבון עם עצמנו לגביי הפרויקט עצמו וזה איפשר לעגן
את עצמנו בתכנית חדשה ושונה לגביי הכשרת מורים הרבה בנושא ההתנסות וגם בחלק האקדמי ...המכללה
מתקדמת מאד בתכנון ובביצוע של תכניות הלימודים שלנו על-פי מתווה הבסיס החדש .אני מניחה שכל חוג מקיים
דיונים בנושא ,ועוסק בבחינת תכנית הלימודים הדיסציפלינארית והתאמתה לעקרונות הליבה ,כפי שגובשו על-ידי
המועצה האקדמית הפנימית בשנה שעברה .השינוי המבני ,שאותו הצגתי ביום הסגל ,קורם עור וגידים ,וביה"ס
לחינוך מתפתח ויוקם במתחם אחד במכללה ..מרגע שהוחלט ע"י המל"ג לבדוק את כל תכניות ההכשרה והתאמתם
למתווים החדשים ,אני תפסתי את זה כהזדמנות פז לבדוק את כל התכניות שלנו ואת כל המערך הארגוני שלנו
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ולשנות אותו ,זו הייתה הזדמנות שכל בעלי התפקידים יהיו בתוך התהליך ויבדקו את עצמם בתכנית המתווה החדש.
המתווה החדש הוא בדיקת כל התכניות ,לכאורה היינו צריכים לבדוק רק את תכניות תעודת ההוראה בלימודי
החינוך וההתנסות בהוראה ,אבל אני ביקשתי שכל החוגים יבדקו את עצמם כי החוגים שלנו פותחו בטווח השנים
שבין ( "... 1711-1711מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,
" ...ב 1229-יצא המתווה -תכנית לימודים חדשה .זו נקודת מפנה שחייבה תכנית לימודים חדשה וכיוון שאנו בהנהלה
ידענו על התכנית  1שנים קודם ,פעלנו לקראת המתווה כבר קודם -צמצמנו קורסים ונתנו יותר קורסים בלמידה
מרחוק ,יותר נקודות זיכוי על עבודת מחקר ,חתרנו להקטנת שעות ההתנסות בהוראה שתמיד היו יותר גבוהות ממה
שצריך במכללה .כל השנים זה היה הדגל של המכללה וראשי המסלולים כעסו למה לקצץ דווקא פה? שברנו את
הראש איפה לקצץ .המתווה של המל"ג הלך לכיוון של הקיצוץ .עמדנו בזה רוב הזמן...חשבנו שהמתווה ילך לקראת
פיתוח תכניות B.Aותעודת הוראה ובעקבות זאת פיתחנו תכניות שהיום הם 'תכניות מגירה' בספרות ילדים,
במחשבת ישראל לקראת לימודים לתואר ( "...B.Aכ')

 תכניות למיזוג המכללה עם מכללת 'סמינר הקיבוצים'
בעקבות החלטות 'ועדת בן -פרץ' ( 52)1119ו' -ועדת דוברת' ( )1118שדנו בצמצום מספר המכללות ע"י
איחודן והעברתן לתקצוב הות"ת ,דובר בשלב הראשון על איחוד שלוש המכללות' -לוינסקי'' ,בית-ברל' ו-
'סמינר הקיבוצים' .הנהלת המכללה החלה להיערך לקראת השינוי הצפוי בלב כבד ובהתנגדות גדולה.
בתחילה דובר על איחוד עם 'בית-ברל' ,והמכללה הגישה תכנית מפורטת ,שעליה עבדה מספר חודשים,
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והציגה אותה ב' -ועדת תומר' ( .54)1111אך כשהתבקשה המכללה ע"י הועדה לעבור למתחם של 'בית-ברל',
התנגדה ד"ר מבורך לעניין ואיימה להגיש בג"ץ .בשל סיבות לא ברורות העניין התמוסס בשלב ההוא ונהיה
'שקט תעשייתי' בנושא למשך השנתיים הבאות' .סמינר הקיבוצים' החליט ,בתהליך שלקח כשלוש שנים,
להתאחד עם המכללה הטכנולוגית הסיבוב השני של הדיונים בנושא האיחוד עם 'סמינר הקיבוצים' שהחל
בשנת  1111התמוסס אף הוא בשל סיבות תקציביות ,ובשל דרישת שכר תשלום מופרז עבור עורכי הדין
שטיפלו בנושא .הסיבוב השלישי והאחרון ,עד כה ,החל בשנת  1111כשהחלו דיונים בדירקטוריון כאשר
'סמינר הקיבוצים' שב וביקש להתאחד עם המכללה בשל העובדה שהוא צריך לפנות את הקמפוסים שלו
בהקדם .הדירקטוריון הסכים לאיחוד בתנאי ש' -סמינר הקיבוצים' יעבור לקמפוס של 'לוינסקי' ,אך בשל
העובדה ש' -סמינר הקיבוצים' לא הסכימו להכניס סעיף זה לחוזה ולהסכמה בין המכללות ,הדירקטוריון
לא הסכים להתגמש .לאחר שועד ת האיתור החלה בתהליך איתור ראש מכללה חדש במקום ד"ר מבורך,
הוקפא שוב המשא ומתן בין המכללות .בחודש מאי  1111לאחר שנבחרה נשיאת המוסד הבאה ,פרופ' לאה
קסן ,המכללה עמדה שוב לקראת התחלת תהליך האיחוד .המיקום לא היווה בעיה יותר שכן הוחלט כי
הלימודים יתנהלו בדו-קמפוסים בהנחה שבשלב מאוחר יותר הנהלת 'סמינר הקיבוצים' תבין שהקמפוס של
'לוינסקי' גדול ומרווח דיו לאכלס את אוכלוסיית שתי המכללות,ולאור העובדה שמכון מופ"ת עמד לעבור
בשנה הקרובה גם הוא לקמפוס של לוינסקי ,לא נראתה סיבה ברורה לעין ש' -סמינר הקיבוצים' יתנגד
למעבר ,לדעת ד"ר מבורך ,שכן כל תחום הכשרת המורים חייב יהיה להיות תחת קמפוס רחב ומשותף
(מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,

52

ועדה בראשותה של פרופ' מרים בן-פרץ ממשרד החינוך לבדיקת הכשרת המורים בישראל (דרור.)1111 ,
53
ועדת הכשרת המורה וקידומו המקצועי בתוך 'כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל' בראשות שלמה דברת,
שהמליצה על רפורמה כוללת בתכניות להכשרת מורים וגננות ובה היו שישה סעיפים עיקריים (דרור.)1111 ,
54
ועדה בראשותו של ד" ר יצחק תומר ממשרד החינוך שפעלה לתכנון צמצום מספרן של המכללות האקדמיות לחינוך (דרור,
.)1111

189

להלן דוגמאות מהשפעת התכניות השונות למיזוג המכללה:
בפרוטוקול של ישיבת הנהלה מתאריך  7.21.1009הציגה ד"ר מבורך בפעם הראשונה בפני חברי ההנהלה את
נושא מיזוג המכללה עם סמינר הקיבוצים ,וציינה כי המכללה תמשיך את הדו-שיח עם סמינר הקיבוצים,
ובמקביל תמשיך להתמקד ולהוביל את תחום הכשרת המורים ואת לימודי התואר השני.
" ...מכללת לוינסקי ומכללת סמינר הקיבוצים מקיימות מגעים לבדיקת אפשרויות המיזוג בין שתי המכללות.
לאחרונה ארחנו ביקור של קבוצה נכבדת מחברי הועד המנהל והנהלת מכללת סמינר הקיבוצים ,אשר הגיעו לסיור
"שטח" להכרת הקמפוס של מכללת לוינסקי ואופציות ההרחבה הקיימות .הפגישות מתקיימות באווירה טובה
ועניינית .זהו תהליך חשוב ,מורכב ורב-עניין לעתיד הכשרת המורים והמכללות לחינוך בארץ .שני הצדדים מסכימים
כי לתהליך מעין זה יש צורך בהקצאת זמן ,משאבים ,תבונה והרבה רצון טוב .היו גם שיחות ותהליכים לקראת מיזוג
לוינסקי עם מכללת בית-ברל שבסופו של דבר העניין לא יצא אל הפועל'( "...משולחנה של ראש המכללה'.)1112 ,
" ...נקודות המפנה הושפעו מהחרב שאיימה לאורך כל השנים והייתה המיזוגים של המכללות ,שמצד אחד ,טובה
למדינה מבחינה לאומית ,אך מהצד השני כל הזמן תלויה מעל הצוואר והכתיבה הרבה מאד על המוסד מבפנים ,בין
השאר המרוץ המטורף להגדלת מספר הסטודנטים ,הצורך להשביח את התכניות הקיימות והצורך לפתח תכניות
חדשות .זה נבע מהצורך שלנו להיות הטובים ביותר ,מהתחרות הגדולה בשוק ,ומה' -העין הצופייה' שמסתכלת על
המכללות להוראה( "...ב')
" ...השנה החולפת התאפיינה בסערות שפקדו את מערכת החינוך ואת הכשרת המורים וקמו ועדות שונות והצעות

חדשו ת כמו ההצעה למזג את המכללה עם מכללת סמינר הקיבוצים למכללה מאוחדת וגדולה'( "...במכללה',
.)1111
נכון לסוף שנת  ,1199עדיין מתקיימות פגישות בין 'מכללת לוינסקי לחינוך' ומכללת 'סמינר הקיבוצים'
בנושא המיזוג העתידי .עם זאת ,אין עדיין תאריך רשמי להתחלת תהליך המיזוג.


המעבר לשלושה ימי לימודים

לאור השינויים החיצוניים ו'-ההנחתות מלמעלה' ,החליטה הנהלת המכללה בשנת  1111על שינוי משמעותי
בתכנית הלימודים של המוסד .השלב הראשון היה החלטה על מעבר לשבוע לימודים קצר בן שלושה ימים
ארוכים במקום ארבעה .החלטת המכללה נבעה גם מהצורך להתמודד עם התחרות של המכללות האחרות,
וגם כדי להתאים את עצמה לדרישות שוק התעסוקה .בשלב השני הוחלט כי מרבית התכניות לתואר
הראשון בחינוך ילמדו בהיקף של שלושה ימי לימוד (לסטודנטים ברמת אנגלית גבוהה ומלבד -חינוך מיוחד
ארבעה ימים; גננות ומורות לכיתות א'-ב' ארבעה ימים בשנה ג') .בעקבות השינוי ,גם מספר שעות
ההתנסות קטן בצורה ניכרת ,לצערם של המדריכים הפדגוגיים (עזר ומבורך ,תשס"ט.)21 ,
"...בעקבות דוח דוברת נעשה המעבר ל 1 -ימי למידה בשבוע במקום  4ימים ,המעשה נבע מהתחרות הגדולה בין
המכללות וההנחתות של המל"ג .צמצמנו את תכנית הלימודים כדי להיות אטרקטיביים כי יכולנו ....הדברים השפיעו
אחד על השני כמו אפקט דומינו .למשל -השעות של ההתנסות המעשית עמדו על  15ש"ש ועכשיו זה ירד ל"...11-
(א')
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 .9דרכי ההתמודדות לנוכח המציאות החינוכית החדשה
לאחר ייצוב המוסד וארגונו מחדש בטווח הקצר יחסית מבחינה תקציבית וניהולית ,התחיל השלב השני
בעשייה של ד"ר מבורך ,שכוון לטווח הארוך יותר .מוקד העשייה היה בבניית ובקבלת אישור לתכניות
לימודים קיימות וחדשות מהמל"ג ושינויים בסביבת הלמידה-הוראה במוסד.
 אישור בדיעבד של תכניות התואר הראשון ופיתוח ארבע תכניות התואר השני
במהלך התהליך הארוך עד לקבלת האישור להפעלת תכניות התואר השני ,התבקשה המכללה ע"י המל"ג
להגיש לדיווח גם את תכניות התואר הראשון .לאחר בדיקה ,הסתבר כי מספר תכניות נפתחו ללא קבלת
אישור ,מה שאמר שמספר גדול של סטודנטים קיבלו רישיון הוראה ללמד מקצועות מסוימים למרות
שאותם מקצועות לא קיבלו אישור בפועל מהמל"ג .במהירות הבזק ,הוגשו התכניות לאישור בדיעבד,
ולאחר שאושרו התברר כי במהלך תקופת האקדמיזציה בתקופתו של המנהל ד"ר רוכלי ,לא הוגשו
התכניות הללו לאישור בשל בעיות ארגוניות שנבעו מהעובדה שכל תכנית הוגשה בנפרד על ידי מרכז
המסלול .הטיפול בהגשת תכניות אלה ארך זמן רב ,שכן ההנהלה הבכירה נאלצה לטפל גם בנושא זה
במקביל לטיפול בסוגיית הגשת התכניות של התואר השני לאישור המל"ג.
מוקד העשייה של ד"ר מבורך בין השנים  1112-1113היה בעיקר פיתוח תכניות לימודים לתואר השני.
בתפקידה הקודם כמרכזת האקדמית של המכללה ,היא החלה לעסוק בפיתוח התכנית לגיל הרך ,אך
כשנכנסה לתפקידה כראש המוסד ,היא זנחה את העניין בשל העומס הרב לתקופה של כשנתיים ,וכעת
חזרה לעסוק בתחום במלוא המרץ והרצינות .צוות ההנהלה ,בשיתוף המרצים הבכירים ,החל לפתח שלוש
תכניות במקביל ,ובתוך שנתיים של עשייה קדחתנית הייתה המכללה בין שלוש המכללות הראשונות
שהגישו תכניות לאישור המל"ג .המכללה חזרה למצב שבו היא מובילה בכל תחום ולאחר קבלת האישור,
יצאה לדרכה התכנית הראשונה' -חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית' בשנת  .1111התכנית השנייה' -חינוך
מוסיקלי' החלה בשנת  .1118בשנת  1112נפתחה התכנית השלישית' -הוראה ולמידה' ,ובשנת  1111נפתחה
התכנית הרביעית 'חינוך לגיל הרך' (שבראשה עומדת כיום ד"ר מבורך).
" ...ברצוני לשתף אותך בראייה של כיווני הפעולה וההתפתחות אותם אני תופשת כמשמעותיים בקידום המכללה.1 :
בניית תשתית לתכניות התואר השני והפעלת לימודי תואר שני .1 .בניית תפישה חברתית של המכללה ,אימוץ
קהילה הזקוקה לתמיכה ולטיפוח ,וקידומה בתחומי החינוך ,התרבות והחברה .1 .הרחבת תכניות שיתוף מכללה-בתי-
ספר .4 .התקדמות בפיתוח ובהפעלה של קורסי למידה מרחוק ולמידה עצמית( "...מכתב לסגל האקדמי עם פתיחת

שנת הלימודים תשס"ב).
ד"ר מבורך שקדה על פיתוח תכניות התואר השני שקובצו לבסוף תחת "בית-הספר ללימודים מתקדמים".
בהמשך ,יוצג בית-הספר בהרחבה.


הקמת ארבעה בתי-ספר

המשנה לראש המכללה לעניינים אקדמיים ,ד"ר אריאל חורין ,סיפרה כי במהלך שלוש השנים שקדמו
להקמת בתי-הספר הוחלפו כל ראשי המסלולים לשעבר ,והגיעו אנשים חדשים עם תפיסה חינוכית
הפתוחה לשינוי ,אנשים שהסכימו להפסיק את השליטה הבלתי מתפשרת בטריטוריה ,והחליטו לעבוד
בשיתוף פעולה תחת קורת גג אחת .מרבית ראשי התכניות החדשים עבדו יחד בתכנית נה"ר ולכן הם דיברו
באותה 'השפה' ,ובכך הם הרחיבו את המעגלים .בשלב האחרון ,לפני ההקמה עצמה ,הוקמה ועדת היגוי
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בראשות 'המשנה לראש המכללה לעניינים אקדמיים' שתפקידה היה לפתח ולהוביל את תהליך ההקמה של
בית-הספר לחינוך .הטיפול כלל התייחסות מהותית לנושאי הסגל האקדמי -העסקה של כוח אדם חדש
וטיפול בבעיות קיימות ,בניית מערכת השעות והגדרת תפקידים מבחינת מהות התפקיד ותחומי האחריות.
בהמשך ,גובשה ההחלטה השנייה להקים מבנה אקדמי-ארגוני של ארבעה בתי ספר נפרדים ועצמאיים.
החלטה זו נבעה משלושה עקרונות :הניסיון הרב שנצבר כתוצאה מהפעלת תכנית נה"ר והמתווה החדש,
ההנחה שקיימות זיקות וסינרגיה בין התפיסה הרעיונית ובין המבנים הארגוני-האקדמי והמנהלי ,והאמונה
שמבנים אלה אמורים לאפשר מימוש התפיסה הרעיונית ולתמוך בה ,להוביל שינוי מערכתי במכללה .להלן
מספר התייחסויות בנושא-
" ...השינוי הנוסף הוא הקמת בתי-ספר במוסד .כשכל שאר המכללות הקימו או מחלקות או פקולטות או בתי-ספר,
אנחנו עדיין היינו במבנה מערכת החינוך הבית-ספרית כלומר  -מסלול הגיל הרך ,מסלול היסודי וכו' ,ורק לפני שנה
שינינו את זה לבתי-ספר ,עיגנו את כל המסלולים והתכניות והכנסנו את זה לבית-הספר לחינוך...במקביל עבדנו על
בניית  1בתי-הספר האחרים :בי"ס לחינוך מוזיקלי ,בית-ספר ללימודים מתקדמים ,ובית-ספר ללימודי המשך...הנחת
היסוד היא שהלמידה הנה תהליך לאורך החיים .לפיכך ,אנו מתחילים את השנה סקרניים יותר ,נרגשים וחדורי
אמונה שהמשך הלמידה עם עמיתים ,השיח השיתופי בקהילה המקצועית הלומדת ,הרפלקציה הביקורתית והנכונות
להתנסות בדברים חדשים עשויים לסייע במתן תשובות ובמציאת פתרונות ,ובו-בזמן יסייעו לחשוף דילמות חדשות
ולהעלות סוגיות נוספות שעליהן לא יכולנו לחשוב לפני שהתנסינו בחדש ובמפתיע ....ביטלנו שלושה חוגים והקמנו
את חוג החינוך בתוך המבנה החדש של בית-הספר לחינוך .המקצועות פסיכולוגיה ,פילוסופיה וסוציולוגיה לא
התאימו יותר לעניין הכשרת המורים ותעודת הוראה ,יש כיום הרבה יותר מקצועות מתאימים כמו הערכה ותכנון
לימודים ,רב-תרבותיות שמוכרחים להיכנס להכשרה ואת כל זה הכנסנו לחוג לחינוך( "...מבורך ,ראיון אישי,

.)1111
"...במהלך היומיים -נערכו ישיבות כלליות וצוותיות ,הוצג התרשים של מבנה המכללה על מחלקותיו ותפקידיו ,נערך
דיון בשאלה -האם אנו במהלכו של תהליך שינוי לאחר פרסום דוח דוברת? בדיון השתתפו חברי הסגל האקדמי
ובעלי התפקידים הבכירים .בסופם של היומיים -הוחלט על מסגרת מסכמת לליבת לימודי החינוך ,הבנה לגביי מבנה
בית-הספר לחינוך ,הסכמה לגביי דגם ההכשרה המועדף ,התחייבות לביצוע המערכת על פי לוח הזמנים ,ניסוח
מוסכם של תבחינים לבקרת איכות של המכללה בהתאם לתחומים שנידונו ,התחייבות ללוח זמנים להגשת
המתווה( "...מצגת בנושא' -ימי תכנון מתווה המתווים' ,המועצה האקדמית הפנימית.)91.1.1111 ,
" ...חשבנו איך לבנות תכנית מכללתית על בסיס מה שלמדנו ,ובסופו של דבר הוחלט בין השאר להקים את ביה"ס
לחינוך כי אחת הבעיות הייתה המידור בין היחידות ,היו מסלולים שלא היה שום קשר ביניהם,לכל אחד הייתה
הכשרה משלו ,אג'נדה משלו .לא היה עמוד שדרה מקשר או תפיסה מכללתית משותפת לגבי הפרקטיקה ,כל מסלול
היה ישות עצמאית והתנהל בפני עצמו .אחד הדברים שלמדנו מהניסוי שזה לא יכול להתנהל ככה( "...ב'.)1227 ,

להלן פירוט לגבי ארבעת בתי-הספר:
 .2בית-הספר לחינוך
לצורך הקמת מתחם בית-הספר לחינוך נדרשו שני מתחמים פיזיים שונים :מתחם מזכירות הסגל ,ומתחם
מזכירות תלמידים שבו יושבת ראש בית-הספר לחינוך .לדעת ד"ר מבורך (מבורך ,ראיון אישי ,)1111 ,לא
ניתן היה לעשות שינוי תפיסתי-ארגוני-אקדמי חדש ללא שינוי המתחמים ברמה הפיזית שלהם .אם עד
שנה זו המכללה הייתה במבנה בית-ספרי לפי מסלולים ,ולכל מסלול הייתה ממלכה משלו ,דהיינו מתחם
נפרד עם מזכירת מסלול ,הרי שבשינוי הנוכחי כל המסלולים חייבים היו להתאגד תחת בית-הספר לחינוך,
לפי תכניות ההכשרה השונות -לגיל הרך ,ליסודי ,לבית-הספר התיכון ,ולחינוך המיוחד .במזכירות
תלמידים יושבות כיום כל מזכירות המסלולים לשעבר ,ובמזכירות הסגל ,הנותנת שירותי רוחב לכל
המרצים בבית-הספר לחינוך ,יושבות מזכירות חדשות .בכדי להכין את הסגל הניהולי לשינוי הארגוני
החדש ,ניתן להם מערך תמיכה והדרכה במשך מספר שבועות .חשוב לציין כי בכדי לפנות מקום לשני
המתחמים הגדולים ולעבודת השיפוצים האינטנסיבית שנערכה בחופשת הקיץ (במהלכה המכללה סגורה
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במשך שבועיים לכלל העובדים והסטודנטים) ,היה צורך לשנות חדרים גם לאותם אנשים שאינם שייכים
לבית-הספר לחינוך ,כך שמרבית אנשי המכללה נאלצו להתרגל לתנאים החדשים ולמעברי החדרים.
הפירוט להלן נלקח מתוך מסמך פנימי של בית-הספר לחינוך:
בית הספר לחינוך החל לפעול בתחילת שנת הלימודים תשס"ט ,ומיקומו הפיזי מצוי הן במתחם החדש של
מזכירות הסגל והן במתחם מזכירות הסטודנטים בקומות ב' ו-ג' בבניין המכללה .התפיסה הרעיונית
שבבסיסו של בית הספר לחינוך ניזונה ממספר מקורות( :א) חזון המכללה המדגיש מצוינות בהוראה,
מצוינות אקדמית ,מומחיות בתחום הדעת ,רגישות אתית לפרט ולצרכיו ,מחויבות לחברה ושליחות הפרט
בהובלת תהליכים; (ב) הספרות המחקרית העולמית העדכנית בתחום של הכשרת מורים; (ג) המתווים
המנחים של ההכשרה להוראה והמלצות ועדת אריאב שאומצו על ידי המועצה להשכלה גבוהה; (ד) הניסיון
הרב שנצבר במכללה במסגרת תכניות ניסוייות ויוזמות חדשניות.
בית-הספר לחינוך מציע חמש תכניות לימודים:


תכנית לחינוך המיוחד



תכנית לגיל הגן ותעודה נוספת להוראה בכיתות א'-ב'



תכנית לבית-הספר היסודי



תכנית לבית-הספר העל-יסודי



תכנית רב-גילית להוראת האנגלית כשפה זרה

מטרות בית הספר לחינוך הן:
א .לאפשר אינטגרציה קוריקולארית על ידי עידוד שיתופיות ,שיח ודיאלוג בין כל השותפים לעשייה (סגל
אקדמי וסגל מנהלי).
ב .ליצור רצף רעיוני בין בית הספר לחינוך והשדה ולחזק את הזיקות בין התיאוריה והפרקטיקה של
ההוראה ובין הסגל האקדמי לבין רשויות מקומיות ,פיקוח וסגלי מורות וגננות.
ג .לקדם תהליכי למידה ופיתוח פרופסיונאלי של הסגל האקדמי והמנהלי על ידי בניית קהילות מקצועיות
לומדות-חוקרות.
ד .לבנות סביבות תקשורתיות עתירות שפה וטכנולוגיות מתקדמות.
ה .לפתח עמדה חקרנית מבוססת על תהליך מעגלי-רקורסיבי של התבוננות ,איסוף נתונים וניתוחם ,קבלת
החלטות מבוססת ראיות ,תכנון וביצוע מושכל ,רפלקציה ובחזרה.
המטרה היא לאפשר את התפתחותה של מנהיגות מבוזרת בקרב מורי המכללה ,שאינה מנהיגות יחיד אלא
מנהיגות של רבים ,מתפתחת בהקשר של הפעולה ,מתלכדת סביב המעורבות ההדדית בפרקטיקה
המשותפת ,מחויבות לשיפור איכות ההכשרה ומונעת על ידי אקטיביזם ,יוזמה ואחריות הדדית.
דוגמאות לפעילויות שהתבצעו בשנת הלימודים תשס"ט:
 .9מפגשי למידה שבועיים שבהם השתתפו כארבעים מורי מורים מתחום ההדרכה ,לימודי החינוך ,השפה,
הכתיבה האקדמית וטכנולוגיות המידע .התוצרים של למידת הסגל הם ,בין השאר ,ניסוח משותף של
המשימה התהליכית שהסטודנטים כותבים במהלך שנת הלימודים .מטרת משימה זו ,המאפשרת לסטודנט
לבטא את הלמידה בקורסים השונים ואת הזיקות ביניהם ,היא לתת ביטוי להתפתחות המקצועית של
הסטודנט ולתובנות שהוא פיתח במסגרת יחסי הגומלין שבינו לבין התלמיד/ים שאיתם עבד במהלך
ההתנסות.
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 .1חמישה ימי למידה מרוכזים -אחד מהם הוקדש לנושא 'שותפות מכללה-שדה' .נוסף על הסגל האקדמי
והמנהלי של בית הספר לחינוך ,השתתפו בימי למידה אלה גם נציגי הרשויות המקומיות של הערים לוד,
נתניה ואזור ,מנהלת מחוז המרכז ,מפקחות ממחוזות שונים של משרד החינוך ,מנהלות בתי הספר ,מורות
וגננות.
המבנה הארגוני של בית-הספר לחינוך:
בניגוד למבנה הארגוני הקודם שהיה מורכב מיחידות אקדמיות סגורות ,שהתקיימו ביניהן קשרים רופפים
וזיקות אקראיות ,המבנה הארגוני החדש הנו מבנה מטריציוני .היתרון של המבנה המטריציוני הוא היותו
גמיש יותר ומאפשר שיתוף פעולה בין יחידות אקדמיות שונות .כתוצאה מכך קל יותר לפזר את המומחיות
בעת הצורך ולהתמודד עם סוגיות רבות בהכשרה הדורשות טיפול משולב ואיגום ידע מהתחום
הדיסציפלינארי ,הפדגוגי-דידקטי וההתנסותי .בהקשר זה היתרון של המבנה המטריציוני הוא באפשרות
לשפר את איכות ההכשרה וההוראה של הסטודנטים על ידי שיח משותף של מרצים מתחומים שונים .כמו
כן ,המבנה המטריציוני מסייע לפתח תכניות המשלבות מומחיות ממספר יחידות אקדמיות ,לדוגמה
התכניות המשולבות והתכניות להכשרת אקדמאים .תכניות אלה ,אשר להן מהות ורציונל משלהן ,מקבלות
הדגשים מיוחדים בהתאם למאפייני אוכלוסיית ההתנסות ,ולמעשה ,הופכות להיות תת-תכניות בתוך
תכנית-אם .המבנה המט ריציוני הוא המבנה המתאים לקידום העקרונות של בית הספר לחינוך ,כגון פיתוח
קוריקולארי אינטגרטיבי ,רציפות ,שיתופיות ,שיח ודיאלוגיות ,והוא משמש דוגמה המחזקת את הטענה
שרק שינוי הוליסטי ומערכתי עשוי לחולל שינוי מהמעלה השנייה .הנצחת המבנה הארגוני הקודם היה
מקשה על מימוש התפיסה הרעיונית-אקדמית של בית הספר לחינוך והיה מהווה מכשול ליישום עקרונותיו
המרכזיים.
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המבנה המטריציוני של בית הספר לחינוך
בי"ס יסודי
גיל הרך
תכנית
חוג

ביה"ס
העל-
יסודי

חינוך
מיוחד

תכניות
משולבות

הכשרת אקדמאיים

לחינוך ולהוראה
לגיל הרך
לחינוך מיוחד
מתמטיקה
ומחשבים
לביולוגיה ולמדעים
לאנגלית
ללשון עברית
לתנ"ך
ליהדות
לספרות
לספרות ילדים
לאמנות פלסטית
עוד מציינת המשנה לראש המכללה לעניינים אקדמיים כי ועדת ההיגוי החליטה על שינוי משמעותי במהות
לימודי החינוך .בעבר היו קיימים שלושה קורסי מבוא נפרדים במקצועות פסיכולוגיה ,פילוסופיה
וסוציולוגיה .לאור נתונים מחקריים מבוססים על האופן שבו סטודנטים תופסים את לימודי החינוך
כלימודי העשרה שאינם תורמים להם להבנת תפיסת מקצוע ההוראה ,להבנת המציאות המורכבת של
ההוראה ,להבנת המציאות הכיתתית המורכבת ואינם עוזרים להם לפרש את התהליכים הכיתתיים ,וכי
אין סיכוי רב שאותם סטודנטים יישמו את מה שלמדו כידע גנרי אוניברסאלי במהלך עבודתם ,הוחלט על
הוצאת הקורסים הללו כקורסים נפרדים ,ועל שילובם בלימודי החינוך המהווים תשתית עיונית משותפת
לכל הסטודנטים .במקביל הוחלט גם על הכנסת מקצועות חדשים לחוג לחינוך המתאימים יותר לעידן
הנוכחי כגון :הערכה ,תכנון לימודים ,כתיבה אקדמית ,שימוש בטכנולוגיה ורב-תרבותיות .ההחלטה הזו
נגעה באופן אישי בשלושת האנשים שעמדו בראש החוגים לפסיכולוגיה ,פילוסופיה וסוציולוגיה ,והייתה
להחלטה התנגדות רבה במיוחד לאור העובדה שאף אחד מהם לא הועמד בראש החוג לחינוך ,שכן הבחירה
הייתה להביא אדם שבא מתחום החינוך ולא משלושת הדיסציפלינות הללו .הובלת החזון והפעלתו הייתה
כרוכה בקשיים רבים ובהתנגדות גדולה מצד הרבה אנשי סגל לאור העובדה הידועה שאנשים מפחדים
משינוי ,עליהם ללמוד תכנים חדשים ,להתחבר לתפיסות חינוכיות חדשות ,ולדבר במושגים של 'שפה'
חדשה .לדעת המשנה לראש המכללה ,התנגדויות הם חלק מכל תהליך של שינוי וצריך לדעת להכיל את
ההתנגדות.היה קל יחסית לקבל אותה תוך כדי התמודדות עם השינוי של התרבות הארגונית ותרבות
הלמידה שהוטמעה קודם בתכנית נה"ר והייתה כבר מוכרת לחלק מהצוות .למעשה ,המכללה עברה למבנה
אקדמי אמתי הדומה מאד למבנה האוניברסיטאי ,מבנה המאפשר לה לצעוד קדימה לקראת הגשמת מטרה
195

נוספת שעליה הצהירה ד"ר מבורך עם כניסתה לתפקיד הניהול -פתיחת בית-ספר ללימודי התואר השלישי.
מטרה שאינה נראית רחוקה כל כך היום ,לטענתה .ד"ר מבורך ציינה בראיון עמה כי השינוי היה צריך
להיעשות עשר שנים קודם לכן ,ואף היה ניסיון לכך ,אך הוא לא צלח ,וד"ר מבורך אף הייתה בין
המתנגדים לשינוי אז .לדעתה ..." ,היה צריך למצוא את הזמן המתאים לעשות את השינוי וכל התהליכים שנעשו
במכללה עד כה ,הובילו לקראת השינוי והקלו על הטמעתו בשטח( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,
להלן התייחסותה של המשנה לראש המכללה ,ד"ר אריאל חורין ,לנושא-
" ...בעקבות מתווה אריאב התחלנו לעבוד על שכתוב כל תכניות הלימודים למרות שנדרשנו להגיש למל"ג אך ורק
את מתווה הבסיס ,כלומר עשינו רה-אורגניזציה ארגונית ,ועבדנו גם על נושא ההתנסות ,חקר ההתנסות ואוריינות
מחקר פעולה ולימודי החינוך .אנחנו ,כחלק מתפיסה כוללת ,החלטנו להתאים את כל התכניות כולל לימודי
הדיסציפלינות לאותם העקרונות .במקביל בנינו מחדש את כל תכניות הלימודים ,התחלנו לעבוד על נושא הבטחת
איכות וגזרנו מהחזון של המכללה את 'מסמך השליחות של המכללה' ,דבר חדש ומעניין .על בסיס זה גזרנו את
העקרונות על פיהם נפתח את מתווה הבסיס בכל תכניות ההכשרה לתואר הראשון ....כשבי"ס לחינוך הוקם הוחלט
על -ידי ועדת ההיגוי על השינויים ועל הקמת המסגרות החדשות הללו (הפורומים) שהם נגזרת מהשינוי הארגוני
שנוצר מהקמת  4בתי-הספר ,ביה"ס לחינוך הוא דוגמא יוצאת מן הכלל להטמעת עקרונות של תכנית ניסויית -נה"ר
ברמה מכללתית( "...ראיון עם המשנה לראש המכללה.)1111,



תרשים בית-הספר לחינוך

 .1בית-הספר ללימודים מתקדמים
מגמת תכנית הלימודים בבית-הספר ללימודים מתקדמים לקבלת תואר 'מוסמך בחינוך' ,כפי שהיא
מופיעה באתר המכללה באינטרנט-
" ...הלימודים מיועדים למורים בעלי תואר ראשון שרכשו ניסיון בעבודה חינוכית .מגמת הלימודים היא להרחיב
ולהעמיק את הידע ואת ההבנה של הלומדים בתחומים ,שאותם למדו לתואר הראשון ,באמצעות לימודים אקדמיים
מתקדמים שיאפשרו להם קידום מקצועי .ארבע התכניות המוצעות הן :חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית ,חינוך
מוסיקלי ,הוראה ולמידה ,הוראה בגיל הרך .תכניות הלימודים נבנו במגמה להפגיש את הלומדים עם גישות חדשניות
בחינוך תוך שימת לב לקישור שביניהן :גישה פלורליסטית רב-תחומית לחברה ,גישה המכבדת את השונות בחברה
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ואת השונות בקרב התלמידים ,גישה הרואה בקידום המורה ובהתפתחותו בסיס לשיפור ההוראה תוך העמקת הידע
הדיסציפלינארי ,גישה הרואה את המורה כחוקר תהליכי הוראה-למידה בסביבתו המידית ,גישה הרואה את המורה
כמנהיג ,כמתכנן תכניות פעולה מושכלות וכמגדיר את הצעדים המובילים לביצוע( "...אתר המכללה.)1191 ,

הלימודים בתואר השני נערכים במסגרת לימודים תיאורטית רחבה תוך העמקת היכולת האקדמית
בהקשר הפרקטי .הדגש בתכניות אלה הוא על חדשנות וייחודיות על פני התכניות האחרות במכללות
להוראה בארץ .כפי שציינה ד"ר מבורך-
" ...הדבר הכי חשוב עבורי היה לימודי התואר השני כי זה היה ברור שזה העתיד שלנו ובלי זה אין לנו מה לעשות
ולכן על זה שמרנו כל הזמן למרות הקיצוצים ..אנו אחד משלושת המוסדות הראשונים להכשרת מורים אשר קיבל
היתר לפתיחת התכנית הראשונה לתואר השני וזו התכנית היחידה בארץ המשלבת את החינוך הלשוני על שלוש
לשונותיה עם ההיבט הרב-תרבותי ...התכנית הראשונה בארץ לתואר שני לגננות נפתחה אצלנו השנה .השילוב הוא
של תחום הפדגוגיה עם תחום הניהול והמנהיגות של הגננות( ."...מבורך,ראיון אישי.)1111 ,
" ...התכנית הראשונה ,שפותחה על ידי ...הוגשה למל"ג ,ובכך היינו לאחת משלוש המכללות הראשונות שקיבלו
היתר לפתיחת תכניות לתואר שני בחינוך .כיום אנו מפעילים ארבע תכניות לתואר השני :חינוך לשוני בחברה רב-
תרבותית ,חינוך מוזיקלי ,הוראה ולמידה וחינוך לגיל הרך .נוסף על אלה ,תכנית נוספת נמצאת בפיתוח מתקדם
ומוכנה להגשה ותכנית אחרת בשלבי פיתוח .פרופסור  ..ליווה את כל תהליכי הפיתוח וההגשה ,ובמהלך שנים אלה
הקים מחלקה ללימודים מתקדמים ,שהפכה בשנה האחרונה לבית ספר ללימודים מתקדמים'( "...במכללה',1111 ,

.)1
עוד ציינה ד"ר מבורך כי קיבלה החלטה אסטרטגית חשובה בנוגע לכלל תכניות התואר השני-
" ...הייתה לי גם החלטה אסטרטגית חשובה -בד"כ באוניברסיטה כל חוג נותן את כל התארים -ראשון ,שני
ודוקטורט ,אני החלטתי באופן דרמטי לשנות את רמת ההוראה בתואר השני ,לעשות הבחנה יותר ברורה-
קריסטליזציה של שני התארים .תכניות התואר הראשון הוצאו מתוך החוגים הטבעיים שלהם והחלטתי לעשות
משהו שקיים בחו"ל ושנקרא graduate school -שהוא מתעסק אך ורק בתארים מתקדמים ,לכאורה ללא קשר
לתואר ראשון ,למרות שהוא מתבסס על התואר הראשון .אני חושבת שזו הייתה החלטה נכונה ועזרה בשינוי
הארגוני האחרון שעשיתי במהלך השנתיים האחרונות .כך נוצרה מעין 'בועה' של תכניות התואר השני שהתנהלו גם
מבחינה ארגונית ותקציבית שונה -מעין 'משק סגור' כזה -וגם מבחינת התפיסה והיוקרה האקדמית של מי שמלמד
שם .גם מהמדרשה למוזיקה הוצאתי את תכנית התואר השני של חינוך מוזיקלי והעברתי אותה לשם ,וזו הייתה
החלטה שעד עכשיו אני חושבת שהיא נכונה ,כלומר הצבת יוקרה לתכניות האלה( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,

להלן התייחסויות חברי הסגל לתרומתה של ד"ר מבורך לקידום התכניות של התואר השני:
" ...תואר שני מתחיל עם עידן מרים ,עם התמיכה המלאה שלה והתרומה לחשיבה בנושא ,ואחריות מלאה על
התכנית לגיל הרך .תרומתה מאד משמעותית בקידום בית-הספר כולו( "...מ'.)1227 ,
" ...החזון שלה היה הרעיון של פיתוח תכניות התואר השני( "...א'.)1227 ,
" ...הגשנו את התכנית הראשונה וכשקיבלנו את אישור המל"ג הייתה התרגשות גדולה .התכנית הזו הייתה בין 1
התכניות הראשונות של הגל הראשון שהתקבלו בארץ ,וזו נקודת מפנה מאד משמעותית בימי ההיסטוריה של
המכללה .הקונטקסט היה אמנם חיצוני-זה לא שהיא דחפה את זה והנה יש תואר שני ,זה בא מהמל"ג ומתהליך
שהתחיל קודם ולחץ שהמכללות יתנו תואר שני ומרים הייתה שותפה לזה כרכזת אקדמית ,והזרעים נזרעו שם.
הדחיפה באה בהמשך כשכתבנו א ת התכנית לאחר סיעור מוחות רציני והגשנו אותה לאישור .זו הייתה 'הנחתה
חיצונית' שהובילה את המוסד למקום שהוא היום והרצון להתקדם ולפתוח תכניות נוספות .כל תכנית נוספת
שאישרנו במל"ג הינה נקודת מפנה קטנה בהתקדמות המוסד .כל פעם הייתה תחושה של כיבוש ,תחושה שאנו
מובילים בתחום( "...י'.)1227 ,
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 .9בית הספר לחינוך מוזיקלי (לשעבר המדרשה למוסיקה)
מגמת תכנית הלימודים במדרשה למוסיקה ,כפי שהיא מופיעה באתר המכללה באינטרנט-
" ...מטרת הלימודים במדרשה להכשיר בוגרים שהנם מורים למוזיקה בעלי יכולות גבוהות כמוזיקאים ,כמחנכים
וכמנהיגים בקהילתם .ההכשרה מאפשרת לבוגרים לפתח קריירה ענפה בתחום החינוך המוזיקלי :הוראה ,הדרכה,
הנחייה וליווי אישי וקבוצתי ,של תלמידים ושל פרויקטים מוזיקאליים במסגרות שונות .במדרשה פותחו תכניות
לימוד המאפשרות יצירת רצף להתפתחות מקצועית בתחום של החינוך המוזיקאלי .מוצעות שתי תכניות לתואר
ראשון במגוון התמחויות ,וכן תכנית להסבת אקדמאים ותכנית להתמחות בתרפיה במוזיקה במסגרת לימודי
המשך( "...אתר המכללה.)1191 ,

ד"ר מבורך ידועה באהבתה הרבה למוסיקה בכלל ,ולקונצרטים במיוחד .לאורך כל שנות ניהולה את
המוסד התקיימו אירועי מוסיקה וקונצרטים בהשתתפות סטודנטים מהמדרשה ואמנים יוצרים שהוזמנו
לבצע את יצירותיהם מרחבי הארץ .בנוסף נערכו ימי עיון שונים למורי המוסיקה בארץ ,והועמקו מיזמים
משותפים בין סטודנטים ממגזרים שונים בארץ .להלן התייחסותן של ד"ר מבורך ושל מרצה במוסד בנושא
חשיבותה של המדרשה והמוזיקה בחיי הסטודנטים והסגל במכללה באירועים שונים:
" ...המדרשה למוסיקה מהווה מוסד תרבותי המאפשר לסטודנטים להוראה להרחיב את אופקיהם ולספוג תרבות

בנוסף ללימודים הרגילים .היא מאפשרת לאוכלוסייה שונה להגיע לעולם ההוראה החינוכי( "...שיחה עם רונית
תירוש.)1111 ,
" ...הקפדתי שבכל האירועים שלנו תהיה תרבות ,אסתטיקה .המדרשה למוזיקה עזרה לי בזה הרבה מאד .אי אפשר
לחיות בלי מוזיקה מבחינתי ,ומאד טיפחתי את הנושא כי זה היה צורך תרבותי שלי( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111,
" ...המדרשה עשתה קפיצה מקצועית אקדמית תרבותית משמעותית דווקא בתקופה של מרים כי למרים מוסיקה
מאד חשובה .היא לא הפסידה קונצרט אחד בכל השנים הללו ( "..ד'.)1227 ,

 .1בית-הספר ללימודי המשך (פתוח לקהל הרחב ועיקרו התפתחות מקצועית של כלל עובדי ההוראה
והחינוך).
מגמת תכנית הלימודים בבית-הספר ללימודי המשך ,כפי שהיא מופיעה באתר המכללה באינטרנט-
" ...בבסיס עבודתו של בית הספר ללימודי המשך רציונל מקצועי שעיקרו התפתחות פרופסיונאלית של מורים,
מנהלים ,יועצים ,סייעות ועוד בעלי תפקידים במערכת החינוך .המגמות המובילות כיום את המחקר בדבר פיתוח
מקצועי מדגישות את הצורך במעבר מהשתלמויות נקודתיות להתפתחות פרופסיונאליות ולקידום המקצועיות
בעבודה .בית-הספר ללימודי המשך מתמחה בבניית כישורים מקצועיים בין תקופת ההכשרה לתקופת העיסוק
במקצוע ההוראה .כישורים אלה יתנו ביטוי להמשכיות תהליך ההתמקצעות בהוראה ויתרמו לטיפוח של קהיליות
מורים מקצועיות .בבית-הספר מופעל מגוון רחב של תכניות ללימודי תעודה ,השתלמויות ,קורסים וסדנאות למגוון
רחב של בעלי תפקידים ולקהל הרחב( "...אתר המכללה.)1191 ,

על הרציונל של בית-הספר ,שמהווה גם מקור הכנסה חשוב למכללה ,סיפרה ד"ר מבורך:
" ...התכניות האקסטרה-קוריקולריות ,הניסיון לפרוץ החוצה ,לא לתת רק תכניות פורמאליות שמאושרות על ידי
המל"ג אלא להציע דברים נוספים לציבור הרחב שאפשר לקבל מהם כסף .אתה מגלה מעוף ומנצל את כוח האדם
הקיים במכללה ורץ החוצה איתם .תכניות כמו לקויות למידה באנגלית ,תרפיה עם בעלי-חיים ,הקשר עם הסוכנות
דרך תחום היהדות ,למידה על קהילות יהודיות בעולם .כל כיוון כזה הוביל לכך שבנינו בית-ספר ללימודי המשך
שהיום מכפיף לעצמו לא רק את השתלמויות המורים אלא את כל תכניות הלימודים החוץ הללו ,שלא צריכים אישור
מל"ג אלא אישור של משרד החינוך .זו דחיפה מבפנים – מה אפשר עוד לפתח( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,

כמו כן הושקע מאמץ רב גם בפיתוח תכניות לימודים חוץ-קוריקולריות לצורך הענקת תעודות בתחומים
הקשורים לחינוך כמו לימודי תרפיה ופסיכותרפיה (תרפיה במוזיקה ,באמנות ,ביבליותרפיה,תכנית
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להכשרת מטפלים בעזרת בעלי-חיים) ,עריכה לשונית ,ומובילי בריאות בחינוך ובקהילה .התכניות כוללות
מגוון רב של קורסים והשתלמויות ,לימודי תעודה ולמידה תוך-תפקידית לעובדי הוראה.
 פיתוח תכניות אקדמיות חדשות
לאור החזון הכללי של המוסד ורוח ההתחדשות והחדשנות המייצגים אותו ,המשיכה ד"ר מבורך ביחד עם
הסגל להוביל לפיתוחם של מספר רב של תכניות ופרויקטים אקדמיים .להלן תיאור הלך המחשבה שעמד
מאחורי הפיתוח של כל התכניות הללו:
" ...התחדשות ,הרחבה וחדשנות הם המייצגים את רוח לוינסקי .התחדשות -כמוסד שפרץ דרך והעז לצאת נגד
הקיים והחל להכשיר מורים בשפה העברית ובכך קבע את אופי תרבות ההכשרה היהודית בארץ ישראל .כיום אנו
המוסד אשר מפתח ומפעיל דגם מהפכני להכשרה בגן ובבית-הספר (נה"ר) .הרחבה -אנו המוסד שתבע את החלת
האקדמיזציה לתואר הראשון על כל מסלולי הגיל ובכך קבע את הרמה האקדמית של גננות ומורים בכל מדינת
ישראל .חדשנות -אנו אחד משלושת המוסדות הראשונים להכשרת מורים אשר קיבל היתר לפתיחת התכנית
הראשונה לתואר השני וזו התכנית היחידה בארץ המשלבת את החינוך הלשוני על שלוש לשונותיה עם ההיבט הרב-
תרבותי'( "...במכללה'.)3 ,1111 ,

כבר בשנה הראשונה בתפקידה ,ציינה ד"ר מבורך את מוקדי הפיתוח החדשים שעליהם עובד המוסד-
" ...בין מוקדי הפיתוח :מרכז ללימודי תרבות -הומניסטיים יהודיים ,מרכז ליוזמות חינוכיות ,אתר לוינסקי להוראה
באינטרנט ופיתוח קורסים דיגיטליים וקורסים בלמידה עצמית .מטרות נוספות :המשך פרויקט מצוינות ומנהיגות
בהוראה ,פיתוח תכניות ייחודיות לקידום הבנות בנושאי תרבות ישראל ,וכיבוד זכות השונות התרבותית והדתית של
קבוצות הקיימות במדינה( "... .מצגת בנושא' -כיווני התפתחות מכללת לוינסקי לחינוך'.)1119 ,

להלן פירוט מספר תכניות חדשות שפותחו במוסד בשנים האחרונות:
* מרכז אד"ם לכישורי שפה ורב-לשוניות ..." -בטקס מרגש נפתח במכללה מרכז אדם לכישורי שפה ורב-
לשוניות המיועד למחקר יישומי בלקויות למידה ורב-לשוניות ,לאבחון ובניית תכניות מותאמות ללקויות למידה

בשפת-אם ובשפה זרה ולהכשרת מורים בתחומים אלה'( "...משולחנה של ראש המכללה'.)1111 ,
* תכניות חדשות באילת -המוסד שרקם עור וגידים בתקופתו של ד"ר רוכלי מקבל תנופה על ידי ד"ר
מבורך שהחליטה כי..." -המשך החוזה ושימוש בתשתיות מכללת אילת תמורת תקורה ,המשך לימודים שנה ד' בתל
אביב לצורך קבלת תואר 'בוגר' ופתיחת שתי תכניות חדשות באילת :לימודי חינוך מיוחד והסמכת גננות( "...מכתב
לחברי הסגל.)1111 ,
* תכנית 'מרחבים' ..." -מחזור שלישי של סטודנטיות מחו"ל סיים את לימודיהן אצלנו .תכנית 'מרחבים' שלנו
הינה חלק מתכנית "מסע" של הסוכנות היהודית ובוגרותינו כבר פרוסות ברחבי יבשת דרום אמריקה .במרחבי
'מרחבים' התפתח צוות רב-לשוני המהווה קבוצה מקצועית ומשקיע מאמץ כדי לאפשר לתכנית זו להצליח .בתכנית
משתתפות גם שתי סטודנטיות אשר הגיעו מקהילות יוון ללמוד תעודת הוראה .אנו מקווים להרחיב את הפעילות גם

לארצות אירופה'( "...משולחנה של ראש המכללה'.)1111 ,
* תכנית לתואר שני בגיל הרך המיועדת לגננות ..." -התכנית הראשונה בארץ לתואר שני לגננות נפתחה אצלנו
השנה .השילוב הוא של תחום הפדגוגיה עם תחום הניהול והמנהיגות של הגננות( "...תכנית ברדיו עם מיכאל
מירו ,מאי .)1111
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פיתוח תהליכי הבטחת איכות

במכללת לוינסקי לחינוך הוחלט בשנה"ל תשס"ז כחלק ממדיניות המכללה ,לעגן בתרבות האקדמית
המכללתית תהליכים של הבטחת איכות אקדמית שיושתתו על קידום תהליכים של הערכה פנימית
ביחידות האקדמיות השונות .בניגוד לתפיסות הרווחות שתהליכים של הבטחת איכות מקורם בהיענות
לדרישות חיצוניות (כגון ,מל"ג) ,התפיסה שהתגבשה במכללה הייתה שקידום התהליך צריך להיות מונע
מתוך התהליכים פנים ארגוניים אותנטיים ,המשתלבים בעשייה היומיומית של בעלי התפקידים וחברי
הסגל האקדמי ומבטאים רצון כן להתמיד ולשפר את העשיה החינוכית של המוסד .התפיסה הבסיסית
שהנחתה את קידום התהליך במכללה הושתתה על שתי הנחות מוצא :הראשונה היא ,ששינוי ושיפור
מתמיד מתרחשים באופן הדרגתי ומתמשך לאורך זמן תוך יצירת מעורבות הולכת ומתרחבת של מעגלי
השותפים המביעים מחויבות לתהליך .ההנחה השנייה ,שיפור מתמיד מועצם כאשר מתקיימת למידה
ארגונית וכאשר בארגון מתקיימות מסגרות של למידה .למידה ארגונית היא תהליך של רכישה והטמעה של
כלים ושיטות לשיפור תהליכים .למידה ארגונית מבוססת על שימוש בנתונים במהלך קבלת החלטות
ופיתוח תרבות של רפלקציה במהלך הפעלה של תכניות ( .)Wandersman, et al, 2005התהליך להבטחת
איכות אקדמית מוקד במכללה בקידום הערכה פנימית ומעצבת ביחידות האקדמיות לשם ביצוע שיפורים
מתמידים במושאי הערכה שאותרו כרלוונטיים ואותנטיים על ידי חברי הסגל .הרציונל לבחירה זו הושתת
על הניסיון לקדם תהליכים של הערכה פנימית לצורך הערכה מעצימה ( .)Fetteman et al, 2005הערכה
מעצימה היא גישת הערכה המיועדת להגביר את הסבירות שתכניות ישיגו את המטרות שלהן באמצעות
הגברת היכולת של בעלי העניין והמעורבים בתכנית לתכנן ,ליישם ולהעריך את התכניות בעצמם .זוהי
הערכה שיתופית ( (collaborativeומשתפת ( )participatoryוהערכה המדגישה את השימוש בממצאי
ההערכה ( )utilization-focused evaluationלשם שיפור מתמיד .הנחות יסוד אלה ורציונל זה הוביל
להגדרת חמש מטרות מרכזיות לפיתוח תהליכי הבטחת האיכות במכללה:
א .פיתוח תרבות של הערכה פנימית מבוססת על ראיות
ב .קידום למידת סגל תוך הגברת השיח סביב סוגיות אותנטיות הנוגעות לבחינה ביקורתית של תהליכי
הוראה-למידה ביחידות האקדמיות
ג .פיתוח תהליכי מחקר ורפלקציה עם יכולת להציע שינויים עתידיים בדרכי הוראה למידה והערכה
בתכניות ולהפעיל תכניות לשינוי עתידי
ד .הרחבת מעגלי השותפים לתהליך לסטודנטים ולחברי הסגל המנהלי.
ה .ליווי מחקרי של התהליך במכללה
להלן פירוט השלבים של תהליך הבטחת האיכות במוסד בין השנים תשס"ז -תשס"ט:
שנה"ל תשס"ז -בעקבות פרסום 'מתווה אריאב' ( )1112התקיימו דיונים ראשוניים במועצה האקדמית על
פיתוח תכניות המתווים והתקבלה החלטה עקרונית שתהליכי הפיתוח של תכניות הלימודים החדשות על
פי המתווה יעוגנו בתהליכים של הבטחת איכות אקדמית .בשנה זו ,פותח במועצה האקדמית הפנימית
לאחר דיונים רבים 'מסמך מרכיבי הליבה בתכניות הלימודים' ומסמך 'מדדים להבטחת איכות אקדמית
של תכניות הלימודים במכללת לוינסקי לחינוך' .במסמך זה פורטו המדדים ,אשר לפיהם יוערכו איכותן
האקדמית של תכניות הלימודים ,תהליכי ההוראה-למידה וההערכה ואיכות הסגל ביחידות האקדמיות
במכללה .שני מסמכים אלה היוו מסמכים מנחים לקראת פיתוח תכניות הלימודים המותאמות למתווים
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החדשים .מצ"ב דוגמה למדדי הערכה שפותחו באותו מסמך ואשר נוגעים לסעיף 'תכנית הלימודים -חזון,
מטרות ,תכנים ,מבנה והיקף'.
מרכיב
הערכה

מדדי הערכה

שליחות

ליחידה ישנה תפיסת שליחות חינוכית-אקדמית המתווה את המטרות והיעדים

ורציונל

של תכנית הלימודים .תפיסת שליחות זו מסבירה את הרציונל של התכנית
ומסמנת את המאפיינים הייחודיים שלה;
הרציונל מעוגן בגופי ידע תיאורטיים עדכניים בתחום הדעת ובתחום הכשרת
מורים;
הרציונל מתייחס להתמחות ,לתהליכי הכשרה רלוונטיים ,פרקטיים וערכיים
כאחד.
הרציונל משקף עקרונות רלוונטיים מתוך הליבה המכללתית.

שנה"ל תשס"ח -בשנה זו פותחו מסמכי תכניות הלימודים החדשות שהוגשו לאישור המל"ג .במקביל,
במועצה האקדמית הוצג לראשונה הרעיון של הבטחת איכות כתהליך של שיקוף  -באמצעות קידום
תהליכים של הערכה פנימית ביחידות האקדמיות תוך שיתוף הסגל האקדמי .מבחינה רעיונית הושם דגש
על תהליכי בחי רה של מושאי הערכה פנימיים ביחידות האקדמיות הנובעים מתוך איתור בעיה הרלוונטית
לשדות הפעולה של המרצים בחוג/בתכנית.
כדי לקדם תהליך זה פותח על ידי מובילות התהליך בשנה זו 'מתאר לקיום הליך להערכה פנימית ביחידה
האקדמית' הכולל את השלבים הבאים :בחירת מושא הערכה בחוג /בתכנית; הגדרת שאלת ההערכה
ומטרותיה; תכנון הליך ההערכה בצוות החוג /התכנית מבוסס על מעגל הערכה; ביצוע מוגדר בטווח זמן;
פרסום תוצר הערכה עם המלצות לשיפור .בשנה זו החלו בכמה יחידות אקדמיות להתנסות .בשנה זו כבר
התגלו ניצנים של פעילות סביב מושאי הערכה כגון :הערכת מיומנויות הבסיס בחוג לאנגלית לצורך שיפור
מערך המבחנים בחוג; הערכת הקורס 'כתיבה אקדמית'  -בחינת המיומנויות של הכתיבה שיש לסטודנט
בתחילת הקורס לעומת סופו במסלול על יסודי נבחן מערך השותפויות עם בתי-הספר עמם החלו במסלול
לפתח שותפויות; גיבוש דרכי הערכת ידע מתמטי שיש לסטודנטים בתחילת ההכשרה ובסופה ועוד.
שנה"ל תשס"ט -בשנה זו בוצע במכללה שינוי ארגוני מבני מקיף ומהותי והמוסד עבר ממבנה של
מסלולים למבנה של בתי ספר ותכניות .בשנה זו הופעלו לראשונה תכניות הלימודים החדשות בבית הספר
לחינוך שאושרו על ידי המל"ג .מההיבט של הבטחת איכות המטרה הייתה להרחיב את מעגלי השותפים
לשיח ולעשייה המכוונת לשיפור מתמיד של תהליכי הוראה ,למידה והערכה במכללה ,תוך יצירת מעורבות
של חברי סגל נוספים ביחידות האקדמיות שלא השתתפו בתהליך בשנת תשס"ח .כך למשל ,הורחבה
הפעילות בחוג תנ"ך ,חוג החינוך המיוחד והחוג לספרות עברית (ששיתף פעולה יחד עם החוג לספרות
ילדים) ואלה התמקדו בבחינת האיכות של משימות ההערכה הניתנות בקורסים השונים בסוגיות הנוגעות
לקשר שבין אופי ההערכה בקורסים לרמת הציונים בחוג .בשנה זו הוחלט להקים 'פורום להבטחת איכות
וקידומה' להרחבת תהליך ההובלה ובמטרה לסייע בתכנון התהליך ברמה מכללתית ובמועצה האקדמית
הפנימית .ואכן ,כל הישיבות של המועצה האקדמית התמקדו בתהליכים שהובלו על ידי בעלי התפקידים
בחוגים ובתכניות בבתי-הספר במכללה .המטרה הייתה ללמוד מהניסיון של עמיתים ,להתחבט בקשיים
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בהובלת התהליך לבחון קשרים אפשריים לשיתופי פעולה בין יחידות אקדמיות וליצור תשתית התומכת
בהובלת תהליכים בחוגים וביחידות האקדמיות.
להלן מספר התייחסויות של ד"ר מבורך לנושא:
" ...לאור הצרכים המשתנים של הסטודנטים ,לאור נתוני שביעות הרצון שלהם מלימודיהם ולאור דרישות משרד
החינוך נתחיל בתהליך של בדיקה מחודשת של תכניות הלימודים בכל חוג .ייבחנו היקף הלימודים בחוג ,התכנים
הנלמדים ואיכות ההוראה .נודה לכם על נטילת חלק בתהליך ועל רעיונות חדשניים בתחום ההוראה( "...מכתב

לסגל.)1111 ,
"' ...התלבשנו' גם על נושא הבטחת האיכות -כלומר שכל חוג יבדוק את התכניות שלו ויעשה סדר בתכנית"...

(מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,
" ...היה לנו רצון לשלב את כל בעלי התפקידים בעבודה משותפת של תכנון מערכתי שלא בתחום הדעת שעליו הם
אמונים ,ולכן התחלנו בתהליך של הבטחת איכות במקביל .המפגשים הללו של דיונים בנושאים מרכזיים ובתהליך
הבטחת האיכות חשפו בפנינו את חשיבות מפגשי העבודה הבין-מחלקתיים בחוגים ובמסלולים .סברנו כי מהלך אשר
הניב שינויים דרמטיים ונמשך כל השנה ,יגיע גם לידיעתם של כל חברי הסגל במכללה( " ...עזר ומבורך ,תשס"ט).



שינויים בסביבת הלמידה-הוראה

נעשו שינויים משמעותיים בסביבת הלמידה-הוראה החל משנת  ,1111השינויים היו טכניים ותוכניים
כאחד .השינויים הטכניים כללו שינוי בהיקף הקורסים -מקורסים קטנים לקורסים גדולים .השינויים
התוכניים כללו מתן הכרה רב יותר לעבודה מחקרית כמו סמינריון ,פרויקט יישומי או מחקר פעולה
ומחקר עצמי .כמו כן הטכנולוגיה תפסה מקום חשוב יותר בתהליכי הלמידה וההוראה בקרב הסטודנטים
והמרצים כאחד' .המרכז ללמידה דיגיטלית' פותח על ידי צוות מרצים בכיר בתחום המחשבים שלקח על
עצמו לתכנן אתר באינטרנט לכל קורס המוצע במכללה ,ובו בסיס לדיונים בפורום ,להנפקת חומרי למידה,
להגדרת סילבוסים ועוד .גם המרצים החלו לפתח בעצמם קורסי למידה מרחוק ,וכיום הם מהווים 98%
מתכנית הלימודים הכללית.
" ...המרכז ללמידה דיגיטאלית הוא מרכז אקדמי ,אשר תומך ,באמצעות צוות אקדמי וטכני מיומן ומנוסה ,בשילוב
טכנולוגיות מידע ותקשורת ( )ICTבפעילויות הוראה ולמידה חדשניות .התמיכה מתבצעת החל מרמת תכנון
הקורסים ועיצובם ,דרך הוראה ולמידה בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת ,וכלה בהערכה של שילוב טכנולוגיות
אלו בהוראה ובלמידה .המרכז נותן מענה לקורסים בתחומי דעת שונים ועבור אוכלוסיות יעד שונות ....מבחינה
היסטורית המרכז ללמידה דיגיטאלית הוא מרכז ותיק ,גדול ומוביל בתחומו .ראשיתו בשנת  ,1771כחלק מפרויקט
'הכיתות המתוקשבות בהכשרת מורים' (במסגרת תכנית המחשוב הלאומית 'מחר  ,)'71בו הוכשרו סטודנטים להוראה
בסביבה עתירת טכנולוגיה .בתקופה זו החל פיתוח של פעילויות הוראה ולמידה בשילוב טכנולוגיה ,בהמשך ,פותחו
ויושמו פרויקטים משותפים עם בתי-הספר בשדה ,לדוגמה' ,מחשבים במכללה ובשדה' .תנופה נוספת ופיתוח רב
מימדי של קורסים מתוקשבים במרכז התרחש בשנת  ,1221כאשר המרכז זכה ב' -קול קורא' לפיתוח הוראה בשילוב
טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה ,בתמיכת הות"ת .במסגרת זו פותחו קורסים רבים בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת
ובלמידה מרחוק .פריצת דרך נוספת נרשמה עם הקמת המשכן החדש באפריל ( "...1225אתר המכללה.)1191 ,

ד"ר מבורך בירכה על היוזמה והפיתוח של המרכז ואף ציינה את פתיחת אתר המכללה באינטרנט בגאווה
רבה ..." -אתר המכללה החדש קורם עור וגידים ,ואני מקווה שבתקופה הקרובה ייכנס לתפעול וכולנו ניהנה ממנו
ונשכיל להשתמש בו'("...משולחנה של ראש המכללה'.)1112 ,
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גם המרצים ידעו על הצורך של ד"ר מבורך להתעדכן ולהתחדש ,כפי שציינה אחת מהם ..." -מרים מעריכה
מאוד התעדכנות וחידושים– היא מאלה שנכנסו מהר מאוד לתחום המחשב וחשבו שחשוב להשקיע בזה ...היא
קידמה את עניין המחקר ,ואת עניין המחשוב( "...ש'.)1227 ,

פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך  9.6.1009מתאר את תהליך הקמת אתר המכללה באינטרנט .לישיבה
הוזמנה ראש חטיבת המחשוב במכללה .החלטה ..." :בדף הבית יתווספו .1 :המדרשה למוסיקה.1 .לימודי
לוינסקי באילת .ההנהלה המליצה לבחון את האפשרות לרכוש כלים מתאימים לניהול האתר ,כולל שינוי הטכנולוגיה
עליו בנוי האתר .נבחר אדם מתאים לניהול האתר ולחיפוש אחר מערכות מידע .כמו כן ,ההנהלה החליטה כי תפנה
לכל בעלי התפקידים כדי לעורר את הצורך בהעברת מידע מעודכן לגבי התחום או היחידה עליו הם אחראים
לחטיבת המחשבים .האחראים על האתר יתבקשו להציג בפגישות קבועות את העדכונים שלהם"....

 .1מבנה ארגוני ונהלי עבודה
 הקמת הנהלה חדשה
לאחר כשנה בתפקידה כראש המכללה ,החליטה ד"ר מבורך על הקמת הנהלה חדשה שתכלול מספר קטן
של אנשים מרכזיים בעשייה של המכללה ,ולא תשמש הנהלה פונקציונאלית כמו שהייתה ההנהלה
הקודמת .ההנהלה הזו (שנקראה 'המועצה האקדמית העליונה') ,שימשה לאורך כל הדרך קבוצת תמיכה
לד"ר מבורך שכן לדבריה-
" ...בתחילת כניסתי לתפקיד הקמתי הנהלה חדשה מזו שהייתה קודם ,היא לאו דווקא הייתה פונקציונאלית אלא
בחירת האנשים נעשתה כך שיהיו אנשים יותר מרכזיים במכללה ...זו הייתה הנהלה רצינית ודינאמית ויכולתי לסמוך
עליהם במאת האחוזים ,הכול היה אמתי ובסגנון שלי .לא הייתי צריכה ל'-בשל' שום החלטה קודם בחדרי חדרים.
הכול נאמר בצורה פתוחה ועקבית וללא רעש ,וחשוב מאד לשמוע את קולות האחרים ולא לצפות שכל הזמן יסכימו
אתך ...שיניתי גם את מבנה ההנהלה לגמרי לפני שנתיים .מי שיושב בישיבות ההנהלה הם בעיקר ראשי בתי-הספר
ותפקידי הרוחב -שני המשנה והדיקן ,כך צריכה להראות הנהלה ,ולא כי יש קשר או כי הוא איש מרכזי כמו שהיה
קודם ,אלא פונקציונאלית ראשי בתי-ספר הם חלק מהמכללה ברמה האקדמית( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,

ההנהלה טיפלה בעניינים השוטפים בו-זמנית ,שכן הדברים היו קשורים האחד בשני לקראת התקדמות
לשינוי מהותי גדול יותר במכללה בעתיד הקרוב .לדעתה ,התפיסה הכללית של ניהול היא שניתן לסמוך על
האנשים בהנהלה ולכן הם נבחרו מלכתחילה ,גם אם לעיתים דעתם הייתה מנוגדת לדעת ראש המוסד.
בהמשך ,נעשה שינוי גם בניהול האקדמי על פי הוראות המל"ג לצורך קבלת האישור להגשת תכניות לתואר
שני במוסד .לאור זאת הוקם בשנת  1119פורום שנקרא 'המועצה האקדמית הפנימית' (שהחליף את ועדת
ההוראה הישנה של המוסד) בה חברים ראשי התכניות ,ראשי החוגים ,ראשי המרכזים האקדמיים ,ראש
רשות המחקר ,נציג אגודת הסטודנטים ,דיקן הסטודנטים והמשנה לראש המכללה לעניינים אקדמיים .בין
תפקידיה השונים של המועצה הפנימית אישור תכניות הלימודים הקיימות במכללה כולל תכניות התואר
השני ,פיתוח ואישור תכניות לימודים חדשות וטיפול בסוגיות הקשורות לניהול האקדמי הכולל כגון
הבטחת איכות ,איוש מרצים ,ובעיות נוספות הקשורות בסגל .עם פתיחת בית-הספר ללימודים מתקדמים
והמעבר למבנה ניהול אקדמי ,המל"ג דרשה לכונן מועצה אקדמית מכללתית שיהיו בה חברים פרופסורים.
בשלב הראשון הוקמה 'המועצה האקדמית העליונה' כחיצונית לגמרי משום שהיו רק שני חברי סגל בדרגת
'פרופסור' באותה התקופה במכללה .שאר הפרופסורים האמריטוסים 'הובאו' מהאוניברסיטאות .המועצה
שימשה כקבוצה תומכת ועזרה רבות לקדם את המכללה מבחינה אקדמית .היא זו שבדקה את תכניות
התואר השני לפני הגשתן לאישור ,העירה הערות והייתה מעורבת בכל השלבים .לאט לאט ,הצטרפו חברי
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סגל מהמכללה לאחר שקיבלו את התואר 'פרופסור' וכיום המועצה מאוישת רק בחברי סגל בדרגת
'פרופסור' מהמכללה (ראיון עם המשנה לראש המכללה לעניינים אקדמיים .)1111 ,כפי שהתגאתה ד"ר
מבורך בהוספת פרופסורים מהמוסד למועצה האקדמית העליונה:
" ...יש לנו עוד מבנה חדש בתקופה שלי וזו המועצה האקדמית העליונה ,וזה בזכות התואר השני שהיינו צריכים
לעבור למבנה של ניהול אקדמי ואחת הדרישות היא שתהיה מועצה אקדמית שיהיו בה פרופסורים .בתחילה הרוב
היו חברים מחוץ למוסד ולאט התחלנו להגיש חברי סגל שלנו לפרופסורה– פרופסור חבר של מכללה ,וכל אחד
שקיבל תואר פרופסור ישר צירפנו אותו למועצה שלנו ,וכך המועצה הופכת להיות מאוישת באנשינו( "...מבורך,

ראיון אישי.)1111 ,
ד"ר מבורך דאגה לעדכן את כלל חברי הסגל על השינויים הפרסונאליים -המבניים המתרחשים במוסד
לאורך כל הדרך-
" ...הוקמה המועצה האקדמית העליונה בראשותה של פרופסור ...הניהול האקדמי של המכללה הותאם לדרישות
המל"ג (תקנון אקדמי שנשלח לאישור המל"ג ,לאחר אישורו במועצה האקדמית העליונה ,הקמת ועדה לקידום אקדמי
בדרגות פרופסור) ,ובעקבות זאת ניתן אישור להגשת תכניות לתואר שני'( "...במכללה'.)1111 ,



שינויים נוספים במבנה ההנהלה ,נהלי עבודה ,פורומים ותקנונים

ההנהלה שהייתה קיימת בשנת תשס"א כללה את ראש המכללה ,המרכזת האקדמית ,מרכזת הדרכה
ונציגת ראשי המסלולים ,דיקנית הסטודנטים ,ראש מנהל הסטודנטים ,ראש המדרשה למוזיקה ,שני
נציגים של ראשי החוגים (מן התחום הריאלי והתחום ההומאני-חברתי) והאמרכל .הישיבות התקיימו
בדרך כלל אחת לשבוע ביום ובשעה קבועה.
במהלך שנת תשס"ב מונה סמנכ"ל לענייני מנהל וכספים ובתוקף תפקידו צורף להנהלה מבלי שהאמרכל
הוצא ממנה .בשנים אלה היה צורך להגיש את התקנון האקדמי החדש למל"ג כדי להגיע למצב בו יתקבל
מהמל"ג אישור על ניהול אקדמי של המוסד לקראת קבלת היתר לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני .שלב
זה היה הראשון בהתאמת מבנה ההנהלה לדרישות של ניהול אקדמי של המכללה .עם פיטוריו של
האמרכל ,שהיווה שריד אנכרוניסטי של מבנה סמינרי ,הרכב ההנהלה צומצם למבנה אופרטיבי של בעלי
תפקידים מרכזיים במערכת.
בין השנים תשס"ג-תשס"ח השתנה הרכב ההנהלה פעם נוספת וכלל את ראש המכללה ,המשנה לראש
המכללה לעניינים אקדמיים ,הסמנכ"ל לענייני ניהול וכספים ,מרכזת ההדרכה ,דיקנית הסטודנטים ,ראש
המדרשה למוזיקה ,וראש מנהל הסטודנטים .הישיבות התקיימו פעם בשבועיים ולפי הצורך זומנו ישיבות
אד הוק לעניינים דחופים .בשנים אלה התקיימה פעם בחודש ישיבת הנהלה מורחבת בה השתתפו כל ראשי
המסלולים ,מרכזת הסטאז' ,מרכזת תכנית המצוינים ,ונציג ראשי החוגים.
בשנת תשס"ח ,לאחר שהופעלו שלוש התכניות לתואר השני ,וכפי שתואר במחקר ,היה צורך להתחיל
להתאים את תכניות ההכשרה לתואר ראשון למתווה אריאב שעמד להיות מוחל על כל המכללות .המכללה
בחרה לערוך את ההתאמה בבדיקת כל תכניות הלימודים שלה שהיו מן הוותיקות והלא מעודכנות בין
המכללות .נערך 'סמינר סגל' מרוכז בו השתתפו כל ראשי התכניות ,המסלולים ,החוגים ויחידות התמך,
בעלי תפקידים מרכזיים במנהל וכן התווספו כמה חברי סגל מרכזיים שלא נשאו באותה העת תפקיד רשמי
אולם ביקשו להשתתף בדיונים הקובעים את מבנה ואופי ההכשרה בעתיד .לאחר דיונים אינטנסיביים
הוחלט על מהות שונה של תהליך ההכשרה והתכניות הקיימות ,וכן על שינוי מבני של המבנה האקדמי
במכללה .לצורך כך הוקמה יחידת הערכה פנימית לבחינת בקרת איכות .משנה זו שונה ,בפעם השנייה,
מבנה ההנהלה בהתאמה לשינוי המבני האקדמי ניהולי וכלל את :ראש המכללה ,המשנה לעניינים
אקדמיים ,המשנה למנהל ולכספים ,דיקן הסטודנטים וארבעת ראשי בתי הספר :ראש בית הספר לחינוך
214

ולהוראה ,ראש בית הספר לחינוך מוזיקלי ,ראש בית הספר ללימודים מתקדמים וראש בית ספר ללימודי
המשך .ישיבות ההנהלה המשיכו להתקיים פעם בשבועיים .שלוש פעמים בסמסטר התקיימו ישיבות
מורחבות שכללו את כל ראשי התכניות .ראש המכללה שימשה בכל הישיבות כיושבת ראש וכמנהלת
הדיונים.
עוד ציינה ד"ר מבורך (מבורך ,ראיון אישי ,)1111 ,כי הנושאים שנידונו היו בהחלט הרי גורל למכללה.
מרבית ההרכבים היה להם יתרון גדול והוא שהייתה בהם תמיד אופוזיציה ,דבר שהצריך דיונים נוקבים
וניהול של הישיבה בהתאם .עם זאת ,התופעה הבולטת ביותר בכל ההרכבים הייתה אי דליפה (כלומר כל
הדיונים וההחלטות נשארו חסויים עד לפרסומם הפורמאלי) של הדיונים והמידע שניתן להנהלה.
ההחלטות התקבלו בעקבות דיון ער ,יחד עם זאת במרבית הפעמים לא היה צורך בהצבעה .רק כאשר היו
חילוקי דעות ברורים נערכה הצבעה .מכיוון שזו הייתה תקופה של שינויים רבים הן של פיתוח (תכניות
לתואר השני ,תכנית נה"ר ,הקמת בתי הספר והמבנה של תכניות במקום מבנה מסלולי) ,והן של החלטות
בנושאי סגירה וצמצום חוגים ותכניות לא מבוקשות ,הדיונים הצטיינו בערנות רבה ולעיתים תכופות אף
קיבלו פן פרופסיונאלי .כמו כן ,התקיימו דיונים רבים בעלי אופי של מדיניות ופוליטיקה בכל מה שקשור
לתהליכי האיחוד עם שלוש המכללות לסירוגין.
להלן התייחסות של שני אנשי הנהלה לנוהל הפגישות עם ד"ר מבורך.
" ...הייתה לי פגישה שבועית קבועה אתה שבמהלכה עדכנתי אותה על השוטף ,אני לא אהבתי להתקשר ולדווח לה
על כל דבר ,חוץ מאשר במקרים דחופים על בעיות בריאות וכו' שבהם מצאתי לנכון ליידע אותה על המצבים
הללו( "...ח'.)1227 ,
" ...היה לנו נוהל קבוע של מפגשים -בסוף שבוע פגישה של שלוש שעות ואם צריך אז יותר ,פגישה שבה היה סיכום
של השבוע ,בה דיון על כל מה שעבר במהלך השבוע ,קביעת דברים להמשך ,רענון דברים וכו' .זה היה נוהל עבודה
קבוע ונוהל העברת מידע קבוע ,אני רשמתי כל דבר כדי להביא בפניה והיא רשמה דברים להביא לפניי וכך הייתה
הזנה הדדית .ככה הדברים עבדו .ההנהלה התכנסה כל שבוע בתקופתי וכל סוגיה הובאה להחלטה לשקילת ההנהלה
והתקבלה בהנהלה ביחד .מרים לפי תפיסתי הובילה הנהלה שיתופית .בארגון גדול כמו זה אי אפשר שכל דבר יהיה
בהצבעה ,ושכל שבעת חברי ההנהלה יסכימו ,זה בלתי אפשרי .אי אפשר לא לקבל בשלב מסוים החלטה ולחתוך גם
אם חלק מתנגד לזה .ביום יום גם חותכים בדברים הקטנים והפחות חשובים( "...א'.)1227 ,

פורומים-בהמשך ,לאור השינויים הפרסונאליים שהוזכרו לעיל ,הוקם 'פורום ההנהלה הבכירה' הכולל את
ראש המכללה ,המשנה לענייני כספים ,והמשנה לעניינים אקדמיים .פורום זה נפגש באופן מסודר אחת
לשבוע .פורום ניהולי נוסף שהוקם בשנת  1111הוא פורום של בית-הספר לחינוך ,בראשות ראש בית-הספר
לחינוך ,והנקרא 'סגל לומד' .הפורום התכנס (ועדיין מתכנס) פעמיים בחודש ומקיים דיונים ,ימי עיון,
קבוצות למידה ביקורתיות וסדנאות למרצים השונים בהם המשתתפים דנים בעניינים השוטפים ובתכניות
ההכשרה .במהלך כל ישיבה נכתב פרוטוקול ,שאחר כך מופץ לכל משתתפי הישיבה בכדי להשמיע את
ההתנגדויות והדעות הסותרות ,ובכדי לשמש כבסיס לתהליך של למידה ועבודה משותפת ,להעברת מסרים
וביקורת (ראיון עם המשנה לראש המכללה לעניינים אקדמיים.)1111 ,
" ...הפורומים שיש במוסד מבטאים תפיסות חדשות בהכשרת מורים שמדברים בשפה אחרת ,זה לא' -אני ואתם' או
'אני באה ומלמדת אתכם משהו' ,אלא –'בואו נראה ביחד ונתעמת עם הרעיונות'' ,נראה את הקשיים' .העברת
המסרים נעשית בצורה של bottom upולא  top downכלומר זו תפיסה חדשה שבה כל אחד משמיע את קולו כאחד
השותפים והעמיתים בצוותי הלמידה ,זה לא –'אני ואתם' אלא' -אנחנו ביחד' ...אנו פועלים בצוותים מאד רחבים
של קבלת החלטות .כל הובלת השינוי נעשתה בפורום מאד רחב ,יש צוותי חשיבה ,יש מעגלים רחבים .בה קבוצות
למידה( "....א'.)1227 ,
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תקנונים -כתנאי לניהול אקדמי פותח תקנון אקדמי חדש .בהתאם לתקנון החדש ,נקבע כי ראש המוסד
חייב להיות בדרגת פרופסור ,והקדנציה לתפקיד נשיא תעמוד על חמש שנים ולא ארבע כפי שהיה עד כה.
" ...בתקנון האקדמי החדש שפיתחתי  ,כי לא היה כזה עד כה במכללה ,וזה היה תנאי לניהול אקדמי ,והשנה שיניתי
אותו בהתאם למבנה החדש ,הקדנציה לנשיא המכללה היא ל 5-שנים( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,

בעקבות אישור התקנון האקדמי על-ידי המועצה האקדמית העליונה של המכללה ,הוקמה ועדת קבע
למינוי בעלי תפקידים בכירים במכללה .על-פי התקנון האקדמי ,ימונו בעלי תפקידים בכירים במכללה ע"י
'ועדת הקבע למינוי בעלי תפקידים בכירים'.


מבנה ארגוני כיום

רשות
המחקר
והפיתוח

(הדגם נלקח מתוך המאמר :עידן של תמורות-סיכום קדנציה של ראש מכללת לוינסקי בשנים תשס"ב-
תשס"ט' ,במכללה'.)8-9 ,1003 ,
 שינוי מבני-מנהלי וביטוייו במתחמים הפיזיים במוסד
כפי שכבר צוין ,בשנתיים האחרונות לתפקידה של ד"ר מבורך כראש המכללה ,בוצע תהליך מורכב של
שינוי ארגוני במוסד .השינוי העיקרי התבטא בהקמתם של ארבעה בתי-ספר .השינוי נגזר מהמבנה
האקדמי של המכללה ,והוא מאפשר מיקוד אקדמי ,מחד גיסא ,ודפוסים מתקדמים של ארגון מבוזר,
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מאידך גיסא .השינוי המבני התבטא בהקמת מזכירות הסגל ומזכירות הסטודנטים בבית-הספר לחינוך,
ובהפעלתן בשני מתחמים פיזיים פתוחים :האחד מיועד למזכירות הסגל והאחר מיועד למזכירות
הסטודנטים .השינוי המנהלי התבטא בשינוי המטרות( :א) לאפשר התמקצעות פרופסיונאלית של הסגל
המנהלי (ב) לקדם למידה הדדית ונגישות לרעיונות של אחרים (ג) לעודד שיתוף בניסיון המצטבר ובידע
האישי של הפרט (ד) להמשיך לתת יחס אישי ומקצועי לסטודנטים ,לבעלי התפקידים ולחברי הסגל
האקדמי .לדעת ד"ר מבורך..." ,השינוי הפיזי מאפשר 'דיבור אחר 'בין בעלי התפקידים ותפיסה שונה של תפקיד.
המרצים עצמם יוצרים את השינוי בעצם ישיבתם הצמודה באותו המתחם ,הם מדברים האחד עם השני שלא בצורה
פורמאלית ובקלות יוצרים דברים חדשים .התהליך מתרחש מתחת לעיני כולם ,ועדיין זקוק לתמיכה כדי שיעמוד

היטב על רגליו ,אך תוך שנה הכול ייראה אחרת( " ...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,
הצלחת המבנה הארגוני החדש הייתה ועדיין תלויה בשיתוף הפעולה בין היחידות ובעבודת צוות .זהו מודל
המזכיר התנהגות של 'כלים שלובים' ,כשכל פעולה של כל יחידה משפיעה על יחידות אחרות ,והתנאי
ההכרחי לניהול נבון של כל המערכות הוא זרימת מידע מסודרת בין היחידות .השינוי זימן לסגל המנהלי
אפשרויות לייעול תהליכים .לשם כך נערכו פעולות ,כגון בחינה מחודשת של נהלים וניסוח נהלים חדשים;
בניית תהליכים משופרים מותאמים למבנה הארגוני-האקדמי החדש; בניית תכניות עבודה מפורטות;
ביצוע פיתוחים חדשים במערכות; בחינת 'מחזור החיים' של הסטודנט בבית הספר לחינוך מתוך זווית
ראייה של הסטודנט והתחקות אחר תהליכים מנהליים המלווים אותו ,מהרגע שהסטודנט מתעניין
בלימודי ההוראה עד שהוא מסיים את התואר .מבחינה ניהולית ,הסגל המנהלי כפוף לראש בית הספר
לחינוך ומבחינה מקצועית הוא כפוף למשנה לראש המכללה לענייני כספים .השינוי נערך בתמיכת חברת
ייעוץ ארגוני ולאחר תהליך ארוך של ישיבות ועבודת צוות נרחבת.
להלן התייחסויות של חברי הסגל הבכירים לשינוי המבני-מנהלי:
" ...החזון החינוכי הורגש בשטח ומבחינת סדרי העדיפויות שלה במיוחד בשנה האחרונה עם ההחלטה על הקמת
בית-הספר לחינוך .היה חשוב לה מבנה בית-הספר והיא פעלה בהתאם והזיזה משרדים באופן פיזי כדי לפנות מרחב
גדול יותר לקונספט של בית-הספר שבו כל המזכירות יושבות ביחד ולא כמו שהיה בעבר שכל מסלול היה בנפרד"...
(ג'.)1227 ,
" ...השינוי בא לידי ביטוי בצורה הרדיקלית ביותר -אין יותר מסלולים ,אלא במבנה של תכניות כוללות של הכשרה,
בשינוי הפיזי שבוצע פה וזה בא לידי ביטוי בהריסה של מבנה של מסלולים ובניית מתחם של ביה"ס ,להפרדה של
המזכירות סגל לעומת מזכירות סטודנטים ,וזה שינוי מאד גדול שנעשה פה .זה בא לידי ביטוי גם בהקצאת משאבים
בתשתיות פיזיות ,גם בהקמת מסגרות פעולה ומסגרות למידה וגם במשאבים של זמן ,השינוי מורכב מאד( "...א',
.)1227

 שינוי שמות התפקידים האקדמיים והמנהליים במוסד
במהלך השנים ,במקביל לשינויים המבניים-האקדמיים ובעקבות ועדה במל"ג שהחליטה ששמות
התפקידים צריכים להיות אחידים בכל המכללות ובדומה לתפקידים באוניברסיטה ,נעשו שינויים בשמות
התפקידים המרכזיים במוסד .שם התפקיד 'מנהל המכללה' שונה ל'-ראש המכללה' ,שם התפקיד 'מרכז
אקדמי' שונה ל' -המשנה לראש המכללה לעניינים אקדמיים' .שם התפקיד 'אמרכל' שונה לשם" -המשנה
לראש המכללה לענייני מנהל וכספים" ,שם התפקיד' -מנהל חשבונות' שונה לשם' -חשב' ,שם התפקיד-
'מנהל כוח אדם' שונה לשם' -מנהלת משאבי אנוש' ,ושם התפקיד – 'מנהל יחידת המחשבים' שונה ל-
'מנהל מערכות מידע' .כמו כן שונו שמות המבנים שהיו קיימים במשך  18השנים האחרונות במוסד -השם
'מסלול' שונה לשם' -תכנית הכשרה לגיל הרך' /לחינוך המיוחד וכו' ,השם' -מגמה' שונה לשם –'חוג' ,השם-
'סטאז' שונה לשם' -התמחות בהוראה' .שמות חלק מהחוגים שונו גם הם .בהתאמה שונו גם שמות בעלי
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התפקידים האקדמיים בבתי-הספר ל' -ראש בית-ספר'' ,ראשי תכניות' ו' -ראשי חוגים' (ראיון עם המשנה
לראש המכללה לעניינים אקדמיים .)1111 ,ד"ר מבורך תיארה את השינוי בצורה להלן-
" ...את המונח 'מרכזת האקדמית' הפכנו בהמשך למונח של 'המשנה לראש המכללה לעניינים אקדמיים' ,תפקיד
שמקביל לתפקיד הרקטור באוניברסיטה .שינוי השם משקף תהליכי שינוי שהתרחשו במכללה .במקביל לתפקיד
אקדמי זה נוצר תפקיד של 'משנה לראש המכללה לענייני מנהל וכספים'( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,

חברי הסגל הבכיר התייחסו לשינויים בשמות התפקידים כאל חלק מתכנית כוללת של שינויים ארגוניים-
קונספטואליים-סמנטיים .להלן מספר תגובות שלהם:
" ...לאחר תקופה קצרה מרים החליטה לשנות את הכותרת של התפקיד 'מרכזת אקדמית' ל' -המשנה לראש המכללה
לעניינים אקדמיים' ,התפקיד נשאר אותו תפקיד ,אך יש לשינוי הסמנטי הזה תפקיד משמעותי -זו סמנטיקה פוליטית
כי המשמעות של המילים יוצרת שינוי בתפיסה של התפקיד ובתפיסה של בעל התפקיד ובהתברגות במערך הכללי
של המוסד( "...כ'.)1227 ,
" ...נעשה במכללה שינוי ארגוני וקונספטואלי בהובלתה של מרים לגביי מהות ההכשרה ,השינוי בא לידי ביטוי עם
הגשת תכניות החדשות של המתווה למל"ג ,העסקת צוות ,טיפול בבעיות סגל ,מערכת השעות ,הגדרות תפקיד
מבחינת המהויות( "...ב'.)1227 ,

 .8מערכת היחסים בין ראש המכללה לסגל
ד"ר מבורך ,כמו ראש המכללה לשעבר ד"ר רוכלי ,הקפידה לשמור באדיקות על קשר קבוע עם סגל
המרצים ולעדכן אותם באופן שוטף על הנעשה במכללה ,ועל השינויים המתרחשים במוסד .היא נהגה
לעשות זאת במספר דרכים :בראיונות שנתנה לביטאון המוסד 'במכללה' ,במכתבים שכתבה' -משולחנה של
ראש המכללה' ,בטקסי קבלת תעודות בסוף השנה ,בימי עיון ובכנסים השונים שנערכו במכללה ובפגישות
חודשיות עם קבוצות חברי סגל שנבחרו באקראי .בכל הפעמים הללו היא הודתה לצוות על מעשיהם
לקידום המוסד ולהעלאת רמתם האקדמית של הסטודנטים.
במכתב הראשון שכתבה לחברי הסגל עם כניסתה לתפקיד ,היא ביקשה מהם את שיתוף הפעולה ,ההבנה
והנכונות לפעול ולקדם את המוסד-
" ...זו פנייתי הראשונה אלייך בתפקידי החדש כראש המכללה .כמי שמכירה היטב את המכללה וחלק גדול מהצוות,
אני מודעת לאיכות הסגל ולאפשרויות ההתפתחות הטמונות בכל אחד ואחת מכם .אני מבקשת ממך שיתוף פעולה,
הבנה ובעיקר נכונות לממש את היכולת ואת הרצון לפעולה ,לקידום ,לשינוי ולהרחבת התכניות הקיימות .אני מלאת
תקווה שבעזרתך נצליח בכך .אני מזמינה אותך לתרום רעיונות ויוזמות אשר יאפשרו לנו להציב יעדים נוספים
ולהשיגם כחלק מן המגמה לבניית תרבות דינאמית ומתחדשת במכללה .אני רואה בקידום רמת ההוראה ובאיכות
ההתייחסות לסטודנטים מרכיב מרכזי בהצלחת המכללה .עניין זה כולו נתון בידייך -את/ה ,ביחד עם עמיתייך,
תקבעו את תרבות המכללה ,את המוניטין שלה ואת יכולתנו לגרום לסטודנטים חדשים לרצות לבוא ללמוד אצלנו"...

(מכתב ראשון לסגל ,תשס"ב).


מתן גיבוי והבעת הערכה

ד"ר מבורך התייחסה למוסד כאל 'הבית' ,וזקפה לזכות כל אחד מאנשי הסגל את הבנייה של 'הלבנים' ו-
'הקירות' במוסד .היא הודתה להם על תרומתם ומוכנותם לעזור בכל עת בכדי לקדם את המוסד שכן
ההצלחות של המכללה לא יכלו היו לקרות בלעדיהם .למרות שלעיתים היו ויכוחים ,אי-הסכמות
והתנגדויות ,הרי שרוב הזמן ד"ר מבורך זכתה לשיתוף פעולה וגיבוי לפעול על פי שיקול דעתה ולהוביל את
המוסד בעזרתם .להלן מספר התייחסויות של ד"ר מבורך לנושא-
" ...מרכיב חשוב בבניית הייחודיות הינם האנשים המובילים במוסד .מוסד אקדמי חינוכי נודע באנשי המקצוע
המלמדים ,פועלים וחוקרים בו .מודעות לתשתית רעיונית מקצועית זו ,דורש לטפח את המקצועיות הגבוהה של
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האנשים הפועלים בו באמצעות עידוד מתאים ,הערכה ומתן תנאים הולמים להיבטים השונים של האדם המקצועי,
המהוה את התשתית להצלחת המוסד( "...הרצאה בכפר המכביה.)1119 ,
" ...לפורשים לגמלאות הצעירים ברוחם -אתם אשר בעשייתכם הוספתם נדבך לשמה של מכללת לוינסקי .למרביתכם
זהו הבית העיקרי שלכם ואף היחיד .שמה של מכללה נבנה באמצעות אנשיה .כל אחד ואחת מכם הוסיף את הלבנה,
הקיר ,הקומה והרוח של לוינסקי .על כן התודה לכם( "...מסיבת הסיום לסגל.)1111 ,
"...תפקידי ניהול אקדמי הם מרתקים ,אך גם גוזלי זמן יקר ,ולא תמיד מגיעה הערכה מצד שאר חברי הסגל .כמי

שעוסקת בכך שנים רבות ,יודעת אני להעריך את החברים המוכנים להשקיע כדי לקדם את המכללה'( "...משולחנה
של ראש המכללה'.)1111 ,
" ...העומד בראש מערכת מורכבת כל כך כמו מכללת לוינסקי ,האחראי לחלק התקציבי ,הארגוני ,המנהלי ,האקדמי
והפדגוגי  -ניצב מאוד בודד במקומו זה .עם זאת ,אני לא חשתי בודדה במהלך שמונה שנות כהונתי .תמיד היו סביבי
חברים אשר יכולתי להיוועץ בהם ,ועל כך התודה .חבריי בהנהלה ,בעלי התפקידים הרבים שאתם היה לי קשר ישיר,
ידעו להתווכח ,ידעו לא להסכים תמיד ,וידעו לדון בכובד ראש ,בהמון יצירתיות ובהרבה רוח טובה ומלאת הערכה
זה לזה ,כדי למצוא את הפתרון האידיאלי לסוגיות ולבעיות שהועלו ..."...אני גאה בכך שמרבית בעלי התפקידים,
מבין הסגל האקדמי ומבין הסגל המנהל ,הינם חדשים יחסית .אני גאה בכך שחלקו של הדור הצעיר הולך ורב ,בצד
שילוב של אלה אשר להם ניסיון רב .כך אנו שומרים את חוכמת הארגון בצד ההתחדשות ופריצת הדרך .אני גאה בכך
שחברי הסגל האקדמי שלנו הולכים ומתקדמים בדרגותיהם האקדמיות ,ופני המכללה הולכים ומשתנים בזכותם"...

(במסיבת הפרידה מהסגל.)1111 ,
" ...ההצלחות של המכללה שאירעו במהלך השנים הם תוצאה של עבודה מאומצת של כולם ,וכך גם הקשיים – גם
אז ההתמודדות היא משותפת .טוב היה ,כראש מכללה ,לחוש כי הסגל האקדמי מהווה צוות ,המרגיש כי המכללה
היא ביתם המקצועי ולעיתים אף יותר מזה .גאוות היחידה של לוינסקי ידועה ברבים! רק מי שמרגיש שמקום
העבודה שלו הוא ביתו מקדיש כל כך הרבה מעצמו לבית הזה'( "...משולחנה של ראש המכללה' -היום האחרון

בתפקיד.)39.1.1111 -
 קידום הסגל האקדמי
בין הפעולות שקידמה ד"ר מבורך בנושא קידום הסגל האקדמי ניתן למנות את הפעולות לעידוד המחקר
באופן כללי ,ועידוד חברי הסגל ללמוד לתואר שלישי בפרט ,קבלת מרצים חדשים בעלי תואר שלישי וצירוף
מרצים בעלי תואר 'פרופסור' מהמוסד לכהן במועצה האקדמית העליונה .כפי שהיא ציינה באירועים
שונים-
" ...ביום הסגל החוקר נפגשנו עם הדוקטורים החדשים של המכללה אשר הציגו את עבודות המחקר שלהם"...

('משולחנה שלראש המכללה' ,דצמבר.)1113 ,
" ...את המשבר הנוכחי בתחום הכשרת המורים אני רואה כהזדמנות לחולל שינוי ,שינוי שיביא להעלאת הרמה אצל
הסטודנטים וגם בסגל האקדמי .איך ייע שה טיפוח הסגל האקדמי ברמה הגבוהה ביותר בתחומי המחקר והפרקטיקה
כשהיום אין לנו משאבים לכך .צריך להתחולל שינוי בכיוון שהתקציבים צריכים להיות מוקצים לכיוון זה( "...ראיון

עם סמדר סרנה ,ביטאון מכון מופ"ת.)91 ,98.11.1111 ,
" ...במהלך יום הסגל הציגו ארבע חברות סגל את עבודות המחקר שלהן שהעניקו להן את התואר 'דוקטור'"...

('במכללה'.)8 ,1111 ,
" ...הקפדנו גם לעבוד על הקידום האקדמי של חברי הסגל וכל מי שרק שמע לי הלך לעשות תואר שלישי( "...מבורך,
ראיון אישי.)1111 ,
בישיבת הנהלה מתאריך  29.03.1020ציינה ד"ר מבורך את שמות המרצים שקיבלו תואר 'דוקטור' באותה
השנה .הצגת השמות בפני חברי ההנהלה מראה את החשיבות שהקנתה ד"ר מבורך לנושא רכישת התואר
'דוקטור' ,וכיצד היא קיוותה כי ציון שמות הדוקטורים החדשים יעורר את מקצת מחברי ההנהלה
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האחרים שעדיין אינם בדרגת 'דוקטור' ללמוד לימודים גבוהים .להלן שתי התייחסויות של הסגל הבכיר
בנושא זה:
" ...היא כל הזמן רצתה שאנשים סביבה ילמדו לתואר שלישי ויכתבו פרסומים לקבל פרופסורה .היה חשוב לה
שבעלי התפקידים הבכירים יהיו דוקטורים ושהסגל האקדמי כל הזמן ילמד ויתפתח ושמספר הדוקטורים יעלה
בהתמדה( "...א')1227 ,
" ...מה שהיה מאד חשוב לה זה להעלות את הרמה האקדמית של הצוות ,הדרישות הבלתי מתפשרות שלה מחברי
הסגל שהם ילמדו לדוקטורט .הדרישה של המחקר וההתפתחות המקצועית של מורי-המורים וזו דילמה מאד קשה-
אצל חלק מהם קיימת עדיין התפיסה של 'הסמינר' ואנו מנסים להתרחק מהתפיסה הזו ,אנו שומעים קולות כאלה
מחלק מהסגל" -מה אתם מעודדים רק מחקר? למה אני צריך תואר שלישי? אני לא טוב כמדריך רק עם תואר שני?"
הביקורת קיימת אצל חברי סגל וותיקים ,ואנו יודעים עד כמה קשה לשכנע אותם לחקור ולהתקדם ,זה עדיין שינוי
בהתהוותו ובמסגרת תפקידי אני קולטת אנשים שהם אך ורק בתהליך של הגשת דוקטורט ממש ובעלי תואר שלישי.
לא בטוח שתמצאי שהנושא הזה חשוב כל כך אצל מנהלי מכללות אחרים ואנו לא מתפשרות על זה ,ולפעמים יש
לנו לחץ מלמטה להתגמש ולקבל מישהו שאין לו תואר שלישי ,ובסופו של דבר אנו רואות שזו טעות ונגרמת עוגמת
נפש .זה מסר חשוב שאנו מעבירות כולל כל הנושא של דרגות הקידום של הסגל האקדמי שזה גם דבר חדש שנכנס
בשנים האחרונות עם השינויים האקדמיים במכללה( "...ד')1227 ,



העברת החזון המכללתי לסגל

העברת החזון המכללתי ותיאור התהליכים המתרחשים במוסד עד אחרון המרצים במוסד הינה פעולה
מורכבת למדיי .לד"ר מבורך היה חשוב שכולם ידעו את מטרותיה ,ולכן היא דאגה לעדכן את כלל חברי
הסגל בעדכונים שוטפים באמצעים השונים שעמדו לרשותה כפי שציינו המרצים-
" ...המסרים שהיא מעבירה בישיבות לחברי הסגל ,כשהיא נואמת במועצה האקדמית ,ביום הסגל ,בעדכונים שוטפים
לכלל חברי הסגל האקדמי והמנהלי באמצעות 'משולחנה של ראש המכללה' ,היא דואגת לעדכן את כולם עד אחרון
המרצים( "...ב'.)1227 ,
" ...מרים שידרה לנו את החזון בכמה במות :מעבר לפנייה ישירה אל הסגל בכל יום סגל בתחילת שנה ובכל אירוע
שבו היא דיברה אל הסגל ,יש לה באתר המכללה מה שנקרא' -משולחנה של' שבו היא מיידעת את כולם מה נעשה
ולקראת מה הולכים ובו היא העבירה את החזון שלה( "...י'.)1227 ,



הפקת ימי 'סגל לומד'

פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך  6.1009מציג את התייחסותה של ד"ר מבורך לתהליכי הלמידה של
הסגל:
 .2ארגון שבוע למידה של הסגל.
 .1התחייבות חברי הסגל להשתתף בפורום קבוע במהלך השנה.
 .9ראשי יחידות אחראים על קיום פורום קבוע של הסגל ביחידתם.
 .1קיום סדנאות הוא חובה בתקופת הבחינות עבור הסגל -פעמיים בשנה -בסמסטר א' ובסוף השנה.
נושאים שידונו בפורום יהיו באחריות ראש החוג כאשר יש החלטה של ההנהלה להכיל בתוך המפגשים
נושאים הקשורים ישירות לחינוך ולהכשרה.
בנוסף לארגון מפגשי למידה לסגל במוסד באופן קבוע ,התייחסה ד"ר מבורך לנושא גם בהזדמנויות
נוספות ,כמו בעת הריאיון שנתנה ברדיו לרגל צאת ספרה החדש על המכללה ,במהלכו דיברה על המורה
כחלק מ' -ארגון לומד'-
" ...מדברים על כך שתחום הכשרת המורים הוא מקצוע אקדמי קליני כמו עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה ,עריכת דין
וכיו"ב .התחום אמור וצריך להתבסס על מחקר .אנו היום 'מכללה אקדמית' ולא 'סמינר'  .המורה הוא חלק מ'-ארגון
לומד' .בכנסים בתחום החינוך בעולם מדברים כיום יותר ויותר על ההתמקצעות של המורה .זו תפיסה שחלחלה
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מזמן למדינה ובמכללות להכשרת מורים ובתכניות לקבלת תעודות ההוראה באוניברסיטאות עובדים לפיה"...

(ראיון בתכנית רדיו עם מיכאל מירו ,מאי .)1111
" ...כשהתמניתי לתפקיד 'מרכזת אקדמית' האחראית לכל תכניות הלימודים במכללה ,הקמתי 'סמינר סגל' בהנחייתי
שיועד לבעלי התפקידים האקדמיים .מטרת הסמינר הייתה לבדוק את דגמי ההכשרה בעולם ,בארץ ובמכללה על רקע
תיאוריות פסיכולוגיות מובילות ותיאוריות חינוכיות ופילוסופיות .סברתי כי לפני שנגיע לתהליכי שינויי שידרשו
מאתנו בעקבות ועדת בן-פרץ ,שדנה בהכשרת המורים בארץ ,חשוב שנכיר את המודלים הקיימים ואת ההקשר
התיאורטי שמהם צמחו .מפגשי הסמינר הצמיחו תשתית תיאורטית אצל בעלי התפקידים האקדמיים המובילים
ואפשרו לנו מאוחר יותר להגדיר את חזון המכללה מחדש ולפתח מודל ניסויי להכשרה (מודל נה"ר)( "...מבורך,

ראיון אישי מס' .)1111 ,1
חברי הסגל וההנהלה הבכירה התייחסו אף הם להיבט זה של למידה והתפתחות מקצועית ,וציינו את
המפגשים הללו כחלק מתהליך כולל שביטא דרך פעולה חדש ו' -אמירה של סגל לומד ומתפתח':
" ...מתקיימים מפגשים וימי עיון של למידה משותפת .זו אמירה שאנו 'סגל לומד' שמתפתח ,ומשתף ומעלה דילמות
וזה חלק מהחזון של מרים ,הוא מוטמע בדרכי הפעולה הלכה למעשה בתוך הארגון .אנו מפנים משבצת של זמן בתוך
מערכת השעות כדי שחברי הסגל יוכלו להשתתף וללמוד ,הנושא של הבטחת איכות בתוך החוגים -כל ראש חוג
מקיים שלושה מפגשים עם חברי הסגל שלו בכל סמסטר ,גם המועצה האקדמית מטפלת בנושא הזה וזה נכנס כבר
גם לחוגים .אלה תהליכים המבטאים הובלה ותפיסה משותפת( "...י')1227,
" ...היינו 'הנהלה לומדת' ,כל הזמן קראנו והיינו בכנסים אקדמיים בחו"ל .היינו עם יד על הדופק ובאנו עם אותם
רעיונות והתאמנו אותם למליאה שלנו( "...ח')1227 ,

 קיום דיונים עם הסגל
לצורך הובלת תהליכי השינוי במבנה הארגוני החדש והקמת ארבעת בתי-הספר ערכה ד"ר מבורך ביחד עם
חברי ההנהלה הבכירה שיחות ודיונים אקדמיים רבים עם הסגל על מנת להוריד את רמת ההתנגדות והפחד
מהשינויים העומדים להתרחש במוסד ,ועל מנת להסביר להם את היתרונות והחשיבות של המעשה למוסד
כולו .להלן מספר התייחסויות של חברי הסגל לדיונים אלה-
" ...הסגל בחלקו ידוע כמרדן ואגרסיבי במרדנות שלו וכאן הם מרדו אבל בסופו של דבר לאחר דיונים ושיחות הם
השתכנעו בחשיבות הקמת בית-הספר לחינוך והקמת שאר בתי-הספר ...הלכנו עם החזון שלה בצורה משותפת ,לא
ישבנו בקבוצה ,ישבנו הרבה ביחד .כל ההובלה של התכניות הייתה ביחד עם ראשי התכניות ,בשיחות ובדיונים
אקדמיים("...מ'.)1227 ,
" ...היא הייתה צריכה להתמודד עם התנגדויות קשות מצד הסגל ,כשחלק מהמתנגדים לה היו חברות שלה .היא
עמדה מול המועצה והציגה את המבנה הארגוני ,היה שוק לא קטן והיא עמדה שם מולם .וצריך לדעת מה לומר ומה
עושים כי זה מצב של סיכון ועם הצלחות לא מתווכחים אבל אם נכשלים( "...ס'.)1227 ,
" ...הועדה הראשונה שהקמנו הייתה ועדה בנושא הקמת חוג חינוך והוראה שבראשו עומדת י' ולא אנשים נפרדים,
זה שינוי גדול .הייתה לזה התנגדות מאד גדולה כי אנשים מאד שבויים בקונספציות שלהם ,ולנו היה חזון שניסינו
להוביל אותו ,ובהתחלה אנשים דיברו בשפה אחרת ,לאט לאט אפשר לראות בתהליכים התפתחותיים ממצב של
התנגדות ויכולת להכיל התנגדות ,כי אין שינוי ללא התנגדות ,והייתה התנגדות מאד לא פשוטה כי יש פחד משינוי,
אנשים צריכים ללמד תכנים אחרים ולהתחבר לתפיסות אחרות שאתה לא בא א-פריורי עם סילבוס סגור ,אתה
מלמד ולא משנה מה הסטודנט יעשה עם הידע והולך הביתה ,אלא אתה צריך להתחבר לליבה של עשייה ,למושגים
משותפים .לקחנו את הדיונים של החוג לחינוך שישבו שם אותם ראשי חוגים והכנסנו את אנשי הטכנולוגיה
והכתיבה האקדמית ותכנון לימודים מתוך התפיסה שלימודי חינוך זה לא רק פסיכולוגיה ופילוסופיה ,אלא מתווה
הבסיס והתפיסה של לוינסקי יותר רחבה .וכך מתקיימים דיונים ושיתוף ושמים על השולחן את ההתנגדויות,
ועובדים בצורה שיטתית של כתיבת פרוטוקולים וסיכומם והעברתם לאנשים כדי להשמיע את ההתנגדויות והדעות
הסותרות ,וזה תהליך של למידה וזו עבודה מאד מורכבת( "...א'.)1227,
" ...היא שיתפה סגל בכיר בחשיבה שלה ורובנו היינו מוכנים ללכת אתה למרות ביקורת שנשמעה ממספר אנשי
מפתח לגביי החזון והקמת בתי-הספר( "...ג'.)1227 ,
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להלן מספר דוגמאות של החלטות ישיבת הנהלה הקשורות בהחלטות כלליות בנושאי הסגל האקדמי:
פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך  13.6.1009מציג את קביעת תהליך הקביעות למרצים חדשים:
 .2ביקור ראש החוג בשיעורים פעמיים בשנה.
 .1ביקור של מרכז אקדמי בשיעור.
 .9ביקור מרכז מסלול.
 .1תמיכת הועדה לשיפור ההוראה.
 .8כל מפגש מתועד ונכנס לתיק האישי.
 .6בסוף שנה א תתקיים שיחה עם המרצה.
 .7במהלך שנה ב' תגובש החלטה בין מרכז החוג /מרכז אקדמי וראש המסלול.
 .9יש להתחיל את התהליך מהיום הראשון.
 .3יש לגבש קריטריונים לאיכות הוראה -יתקיים טיפול מערכתי על ידי צוות שיוקם לצורך טיפול בנושא
וגיבוש הקריטריונים.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך  90.21.1007מציג את קבלת ההחלטות בנוגע לפיתוח הפרופסיונאלי של
הסגל .2 :הקמת צוות היגוי לפיתוח פרופסיונאלי של המורים בראשות מורים .הצוות יכלול שישה חברים-
חמישה חברים מהסגל האקדמי ומזכירה מהסגל המנהלי .1 .הצוות ייפגש אחת לשבוע באופן קבוע ויוזמנו
אנשים אד-הוק למפגשים.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך  29.2.1009מציג את התייחסות חברי ההנהלה לתלונות של חברי הסגל
בנוגע להעתקות של סטודנטים במבחנים ,ובקבלת החלטה משותפת להקצות דיון מיוחד לאתיקה בנוגע
להעתקת עבודות ומבחנים.

 .8מערכת היחסים בין ראש המכללה לסטודנטים
דיקנית הסטודנטים היא איש הקשר בין הסטודנטים לבין הנהלת המכללה על כל יחידותיה :הסגל
האקדמי ,הסגל המנהלי וגורמי חוץ .תפקידה לפעול למען רווחת הסטודנטים ולייצגם בפני יחידות
המכללה .בין תפקידי הדיקן/דיקנית הסטודנטים :טיפול בתחום האקדמי ,טיפול בתחום הכלכלי ,טיפול
בתחום האישי ,טיפול בתחום המנהלתי (בנושאים הקשורים בנושאי גזברות ,רישום ,בטחון ,מחשבים
וכו') .אגודת הסטודנטים היא הגוף המייצג את הסטודנטים בפני מוסדות המכללה ,והיא המארגנת
פעילויות חברה ותרבות לסטודנטים במוסד.
מעבר לתפקיד זה ,שהנושא בו חבר/ה בהנהלת המכללה ,קיימה ד"ר מבורך קשר עם הסטודנטים במספר
ערוצים .היא פנתה אל הסטודנטים בעל-פה ובכתב במגוון של הזדמנויות ואירועים כגון בטקס פתיחת
השנה וקבלת סטודנטים חדשים ,בטקס סיום השנה והענקת תעודות הסמכה להוראה ותארי 'בוגר' ו-
'מוסמך' בחינוך .במהלך השנה ד"ר מבורך השתתפה בטקסים הרשמיים של המוסד' -יום הזיכרון לרצח
יצחק רבין'' ,יום השואה והגבורה' ,ו'-יום הזיכרון לחללי צה"ל' .בנוסף ,ד"ר מבורך השתתפה באירועים
שנערכו על ידי אגודת הסטודנטים ביניהם' -הפסקה פעילה' ,ו' -בצהרי היום' ,ובפעילויות תרבותיות-
אמנותיות שונות .ד"ר מבורך ראתה חשיבות רבה בשיתוף הסטודנטים ובהפעלתם כחלק מהמוסד .היא
בירכה את הסטודנטים על קבלתם למוסד ,על הצלחותיהם הלימודיות והחברתיות ועל תרומתם לקהילה
ולחברה הישראלית .היא קיבלה עדכונים שוטפים על בעיותיהם וקשייהם הלימודיים ,ואף יזמה מפגשים
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עם נציגים מכל המסלולים פעמיים בשנה .הסטודנטים שנבחרו הוזמנו לשיחה משותפת עמה ועם דיקן
הסטודנטים אחת לסמסטר (ראיון עם דיקן הסטודנטים דאז.)1191 ,
להלן מספר התייחסויות של ד"ר מבורך אל הסטודנטים באירועים שונים-
" ...אני רואה חשיבות רבה בשיתוף הסטודנטים בהתוויות תכניות ובהפעלתן כחלק מבניית התרבות הייחודית
במכללה( "...מכתב ראשון שכתבה לסטודנטים ,תשס"ב).
" ...במשך כל שנות קיומה של המכללה ,ייצגה המכללה את עולמו של הסטודנט ,אשר הופך בתהליך לימודיו למורה,
המשפיע על עולמות רבים של ילדים ונוער( "...מכתב לסטודנט ,תשס"ג).
" ...אני שמחה על כי בחרת בלימודיים אקדמיים ,כי בחרת במכללת לוינסקי לחינוך ,וכי בחרת בלימודי ההוראה.
מקצוע ההוראה הוא מקצוע אקדמי המשפיע על העתיד באמצעות העשייה בהווה .החיים הסטודנטיאליים,
הלימודים האקדמיים והאחריות הערכית והתרבותית הם אלה אשר ילוו אותך בין כתלי המכללה .אנו עושים הכול
כדי ליצור תנאים מתקדמים ומקדמים בלימודיך במכללה .לוינסקי הנה מותג לחינוך איכותי זה  74שנים
ובהצטרפותך הפכת לחלק מעולם זה המוביל את המערכת החינוכית( "...פתיח ליומן הסטודנט.)1118 ,
" ...בכל השנים שעמדתי כראש המכללה נהגתי להיפגש עם קבוצות סטודנטים אשר נבחרו אקראית על ידי דיקנית
הסטודנטים .פגישות אלה היוו עבורי מקור מרתק ואמתי ללמידה של עולמכם היומיומי .מפגשים אלה היוו עבורי
נגיעה בעולמכם ואני מודה לכם על מפגשים תרבותיים ואמתיים אלה .השתדלתי לטפל בנושאים שהעליתם ולעדכן
אתכם על התוצאות ,גם אם לא בכל הצלחנו ,נקודות מפגש אלו היוו עבורי תזכורת מתמדת לסיבת היותנו מכללה
לחינוך .אני רוצה לציין גם את אגודת הסטודנטים לדורותיה אשר היוותה עבורי שותף אמתי להתלבטויות ,מקור
לעצה ועמיתים לדרך .מערכת היחסים עם האגודה אשר לוותה בתמיכה של משרד דיקן הסטודנטים היוו מקור גאווה
לנו( "...מכתב פרידה לסטודנטים ,תחילת שנת הלימודים תש"ע.)1111,

 הבעת הערכה ותחושת גאווה
ד"ר מבורך האמינה ביכולתם של הסטודנטים ככוח שיוביל את מערכת החינוך להישגים גבוהים וחדשים,
ויגרום לשינוי משמעותי בחברה הישראלית .היא הביעה את הערכתה ואת גאוותה על הישגיהם
הלימודיים-חברתיים ,ועודדה אותם להמשיך בדרכם.
"...עליכם ,הסטודנטים ,לא לוותר ,להמשיך ולהוביל קדימה את הרעיונות החינוכיים השונים בהם אתם מאמינים,
זאת למרות הלחץ של המערכת הקיימת אשר בשם הניסיון אינה תמיד פתוחה לשינויים .בכוחכם לעשות זאת
ולעורר את המערכת לממצאים במחקר החינוך העדכני .מערכת החינוך מחפשת אתכם ,אתם הרוח החיה והצעירה
המקדמת אותה .ראו כמה כוח יש בידיכם .אתם מסוגלים לבנות הבנות חדשות ולצבור ידע חדש של העולם החינוכי.
ביחד נצא למערכה על ערכה של מערכת החינוך ועל עוצמתה כמשפיעה על העולם בו אנו חיים( "...טקס הענקת

תעודות הוראה ותואר 'בוגר בחינוך' ,תשס"ב).
" ...אני מאמינה כי יש היום למערכת החינוך הזדמנות לשינוי מצבה ולשיפור ומעמד המורה .את שיתרחש בה ,אתם
תקבעו .אני מאמינה בכם ,במעמדכם כמובילי המערכת ,ברצונכם להשפיע וביכולתכם לשנות דווקא  -בתקופה זו
של אי בהירות ,בתקופה זו של הזדמנות ,בתקופה זו שבה כל פוליטיקאי מציע רעיונות לשיפור החינוך ,בתקופה
שבה מקובל לתרום לפרויקט מיוחד שישנה את פני החינוך ,אולם מתברר כי מעטים רוצים ,מסוגלים ולוקחים על
עצמם את המעשה עצמו( "...טקס קבלת התואר 'מוסמך בחינוך'.)1111 ,

גאוותה הייתה גדולה במיוחד לאור העובדה שמרבית הסטודנטים שסיימו את לימודיהם במוסד התקבלו
לעבוד כמורים ונשארו במערכת שנים רבות .היא ייחסה עובדה זו לרמת ההשקעה של המוסד באיכות
הסטודנטים שלו ,כפי שהיא ציינה בטקסי הענקת התארים:
" ...אני מרשה לעצמי להצהיר כי אנו במכללה יודעים כיצד לאפשר לסטודנטים שלנו להתפתח ,להיפתח ולהיבנות
כבוגרים אקדמיים להוראה :מומחים לגיל ,מומחים לתחום דעת ומומחים להוראה ולחינוך .אני גאה בעובדה כי
בוגרי המכללה ,לאור סקר שערכנו ,מתקבלים באחוזים כמעט מוחלטים לעבודה במערכת החינוך ואף נשארים בה
לאורך שנים .נמצא כי  17%של בוגרי לוינסקי התקבלו לעבודה עם סיום לימודיהם במכללה .לאחר  1שנים נשארו
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במערכת  11%ולכן חשוב לזכור כי המכללה משקיעה באיכות הסטודנטים שלה שצמחו והתפתחו כאן לאנשי מקצוע
אקדמיים( "...טקס הענקת תעודות הוראה ותעודות התואר 'בוגר בחינוך'.)1118 ,

היא גם פנתה לסטודנטים כדי שימשיכו לשמור על קשר עם המכללה:
" ...אנו מצדנו עושים את כל האפשר כדי להעניק לכם הבוגרים והמוסמכים את היכולת להמשיך ולעקוב ולהתעדכן
בנעשה בתחום החינוך ושואפים להמשיך להיות לכם בית ומקור תמיכה אקדמי ומקצועי בעבודתכם .תמיד תהיו
רצויים כאן ונשמח לאפשר לכם להשתתף בפעילויות התרבותיות ,האקדמיות והפרופסיונאלית המתקיימות במכללה.

זכרו כי אתם חלק משרשרת מפוארת המאמינה בדרכה ואינה נרתעת מקשיים וממאבקים( "...טקס הענקת התואר
'מוסמך בחינוך'.)1111 ,
"...מה סמלי הוא שאת דברי הפרידה האחרונים אני כותבת לכם הסטודנטים .אתם הטעם והסיבה לקיומה של
המכללה .שמה ויוקרתה של מכללה נבנה מן הסגל שלה ומן הסטודנטים שלה .אתם מהווים נדבך חשוב לבניית
יוקרתה של המכללה( "...מכתב פרידה לסטודנטים.)1111 ,



ייזום פעילויות חברתיות-תרבותיות

פוסטר ריכוז אירועים וסיורים של הסטודנטים מציג את מגוון הפעילויות החינוכיות -חברתיות -תרבותיות
שנערכו במוסד בשנת הלימודים תשס"ט בשיתוף אגודת הסטודנטים וההנהלה.
 .2טקסים וימי עיון בשנת תשס"ט-יום הזיכרון השנתי ליצחק רבין ,טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה,
ערב שירי לוחמים ליום הזיכרון לחללי צה"ל ,טקס הענקת מלגות למצטיינים ,טקס הענקת תעודות הוראה
והענקת תעודות התארים 'בוגר בחינוך' ו'-מוסמך בחינוך'.
 .1סיורים-בימי השואה -סיורים למוזיאון לוחמי הגטאות ו/או ביקור במוזיאון השואה 'יד ושם' ,סיור
לימודי תנ"ך ,טיולים של החוג לביולוגיה ,יום נטיעות בט"ו בשבט לכלל הסטודנטים.
 .9פעילויות תרבות -קונצרטים בשיתוף 'המדרשה למוסיקה'' ,מועדון הספר'' ,הפסקות פעילות'' ,יריד
סטודנטים'' ,מסיבת אביב' ,מסיבת סיום שנה בשיתוף אגודת הסטודנטים.
 .1ימי למידה ועיון-בנושא 'בטיחות בדרכים'"' ,יום ירוק' ,יום עיון בנושא חנוכה' ,ילדות בצל השואה' ,יום
אמנויות בגיל הרך ,ימי 'עזרה ראשונה' ,יום ייעוץ מרוכז לסטודנטים בתכניות השונות ,יום עיון מסלולי,
ימי היצגים על פי המסלולים ,יום התרמת דם.
 התייחסות לרווחת הסטודנטים
במסגרת פעילות המכללה בשיתוף אגודת הסטודנטים הורחבה פעילות אגודת הסטודנטים ,הוקם מרכז
ייעוץ ותמיכה רב-תחומי לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים (מית"ר) .תפיסת העולם של המרכז ..." -לכל
אדם יש יכולת ללמוד ולבטא את כישוריו ,כאשר קיימים תנאים המתאימים ללמידה .סטודנטים בעלי צרכים
מיוחדים ,אשר התקבלו ללימודים במכללה ,זכאים לקבל טיפול מקצועי ויחס תומך כדי שיוכלו להעצים את

התפתחותם המקצועית במהלך תקופת הלימודים( "...אתר המכללה באינטרנט).
מרכז התמיכה לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים (מית"ר) הלומדים במכללה ,פועל תחת שירותי משרד
דיקנית הסטודנטים .המרכז עוסק במתן התאמות למבחנים ,הדרכה אישית ויעוץ אישי ,פיתוח סדנאות
לארגון הלמידה והזמן ,ארגון מידע ,אסטרטגיות למידה ועוד .למית"ר יש נציג באגודת הסטודנטים
המקדם את נושא הסטודנטים בעלי הצרכים המיוחדים במכללה (אתר המכללה באינטרנט) .כמו כן הוקם
מערך של שירותי עזרה פסיכולוגים מקוונים המסייע בבעיות אישיות-רגשיות של הסטודנטים .לסטודנטים
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המבקשים סיוע ותמיכה עומד פסיכולוג של המכללה .הם יכולים לפנות אליו בדואר האלקטרוני או דרך
הפורום המקוון באתר.
הדיקן בתקופתה של ד"ר מבורך תיאר את החשיבות שנתנה ראש המכללה לרווחתם של הסטודנטים וכיצד
התייחסה לבעיותיהם ולקשייהם-
" ...מקומו של הסטודנט היה חשוב לה .מרים אפשרה לקולו של הסטודנט להישמע ולא רק באמצעות אגודת
הסטודנטים .מאד קשה לבנות אגודת סטודנטים כשלומדים רק  1ימים והרוב של הסטודנטיות הן בנות שחלקן
אימהות עסוקות .עם זאת אחת לחודש היא הייתה מוצאת זמן והזמינה על פי חתכים אקראיים שהמחשב הוציא
ועשינו ישיבה בחדר של מרים עם מספר סטודנטים לשיחה פתוחה על הכול -מהשירותים ועד אחרון המרצים ,וזה
דבר שלא נעשה עד תקופתה של מרים .בשיחות עם הסטודנטים הדברים לא נעצרו בחדר שלה -מרים ואני העלנו
נושאים מסוימים בישיבות הנהלה מורחבות עם ראשי המסלולים דאז ופורומים מורחבים אחרים והצגנו קשיים
ובעיות של הסטודנטים כדי שיימצא מענה עתידי – הבעיה לעיתים עשויה הייתה להראות פשוטה אך זה מכלול
וצריך למצוא פתרון .במידה ופנה אליי סטודנט באופן אישי עם בעיה ואני לא מצאתי לו פתרון אני הפניתי אותו
למרים והיא ישבה אתו ושמעה את בעיותיו ...כשהיה אירוע של סטודנטים במסגרת של 'הפסקות פעילות' היא
הייתה מגיעה ולוקחת חלק בהפסקה ,אמנם לא רוקדת אבל מחאה כפיים וניגשו אליה הסטודנטים .אני תמיד אמרתי
לה שזה מאד חשוב לסטודנטים שהיא נמצאת שם באופן בלתי-פורמאלי .היא ראתה בסטודנט מרוצה שגריר אמין
יותר מכל סוג אחר של פרסום....היא חיזקה את אגודת הסטודנטים .היא העניקה להם מלגות ובכל ישיבה גם
במועצה האקדמית העליונה ישב נציג מטעמם .זה לא שלא הייתה אגודה קודם ,הייתה אגודה אבל מקום האגודה
בחיי המכללה השתנה וזה לא רק בגלל הדיקן אלא גם בגלל שמרים הסכימה איתי והלכה איתי .מקומו של הסטודנט
והחיים האישיים-התרבותיים והחברתיים שלו היו מאד חשובים למרים( "...א')1227,

עיון אקראי בפרוטוקולים של ישיבות הנהלה משנים  1111-1119מציג שלושה מקרים בהם דנה ההנהלה
בנושאים הקשורים ברווחת הסטודנטים ואת קבלת ההחלטות בעניין:
 -26.22.1009התייחסות לנושא תשלום שכר לימוד -החלטה -שיפוי -סיוע לסטודנטים כל סטודנט שיוכל
לשלם את התשלום ישלם השנה .מי שלא יוכל ישלם בשנה הבאה .אגודת הסטודנטים תעודכן על השיפוי.
 - 90.21.1007התייחסות לתלונות של סטודנטים ובקשה של אגודת הסטודנטים -הסטודנטים טענו כי
מועדי הגשת העבודות קרובים זה לזה ,והם לא מספיקים לעמוד בהתחייבויות ולהגיש את העבודות בזמן.
החלטה -הוצע לקיים דיון מיוחד בנושא מועדי הגשת עבודות ,ארגון מועדי הבחינות ונוהל עמידה בלו"ז
מסירת ציונים.
 -3.09.1009לוח אירועי השנה לכל מסלולי המכללה אושר על ידי חברי ההנהלה ולאחר שיוכן ויודפס יינתן
לכל ראש מסלול ולכל סטודנט כדי שידעו את התכנית השנתית.

 .7אפיוני ניהול


מאפיינים מנהיגותיים בולטים וסגנון ניהול שיתופי

ד"ר מבורך התייחסה רבות לתפקידה הניהולי ולתכונות הנדרשות ממנהל בכלל ,ולכוחו של המגדר הנשי
במיוחד בתפקידי הניהול .לדעתה ,לאישה-מנהלת יש עוצמות גבוהות יותר מאשר לגבר-מנהל .היא ראתה
באישה המנהלת יתרונות רבים יותר .בין התכונות הדרושות לניהול מוסד היא ציינה במיוחד את הביטחון
העצמי ,ההערכה העצמית ,יכולת ההובלה ,יכולת קבלת שינויים ,ויכולת קבלת החלטות ברגע האמת .היא
הייתה 'מכוונת מטרה ומשימה' וידעה מה החזון שהיא רוצה להוביל .היא גם הייתה מודעת לעובדה כי
היא תצטרך לקחת סיכונים ולהתמודד עם התנגדויות מתוך 'הבית' לצורך הפעלת השינויים אותם היא
יזמה בעזרתם של חברי ההנהלה (מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,
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להלן מספר התייחסויות של ד"ר מבורך לתפקידה הניהולי ולהיותה 'אישה-מנהלת' באירועים שונים-
" ...מנהל חדש המגיע לארגון ,טבעי שייקח לעצמו פרק זמן ללימוד המוסד אותו עליו לנהל ,לשם קביעת מדדים אשר
יהוו את התשתית הניהולית והארגונית של הפעילות השנתית .אולם מכיוון שבשנים האחרונות היה רצף של מצבים
אשר היקשה על המעבר משלב ההיכרות לשלב של תכנון ופיתוח ,היה צורך ,במקביל לניהול השוטף ,להתחיל מיד
בבניית תכניות פיתוח למכללה .לפיכך שנה זו הוקדשה לשני פנים עיקריים אשר בהם פעלתי במקביל :ניהול שוטף
של המכללה על כל מורכבותה ותכנון מגמות פיתוח לטווח של חמש השנים הבאות .ניהול מכללה בעלת מוניטין
וניסיון כה רב מהווה אתגר גדול עבור מנהל חדש .הידיעה כי עלינו להוביל את המכללה קדימה בבטחה תוך חיפוש
הגדרת יעדים ארוכי טווח מאפשרת פריצה קדימה .לשם כך יש צורך בשיתוף פעולה רב מצד כל חברי הסגל .שיתוף
זה מעלה את כוחנו כפרטים ובעיקר מאפשר את רבגוניות הפעולה המחזירה את מכללת לוינסקי אל חוד החנית של
העשייה החינוכית בארץ'( "...מעולמה של ראש המכללה'.)1111 ,
" ...כראש המוסד יש מספר תכונות שחייבות להיות בך -ביטחון עצמי ,בלי זה באמת אין לך מה לעשות כאן .אמונה
בהוראה .אתה מוכרח להיות מכוון-משימה ,לא יותר מדיי אבל כן מכון מטרה ומשימה .יחסי אנוש מאד מפותחים
ורגישות בינאישית גבוהה .אך הדבר החשוב ביותר הוא ביטחון עצמי .אם אתה לא בטוח ומאמין בעצמך אין לך מה
לעשות פה( "...מסיבת הסיום של הסגל ,תשס"ד).
"...המהלך לתואר השני הוא בהנהלתי .ההחלטה היא של המל"ג ,אבל הצלחת המהלך תלויה בראש המכללה -עליו
להיות מסוגל לראות מספיק רחוק .בשנת  ,1221תחילת כהונתי לא היה עדיין אישור ללימודי תואר שני ,אבל אנו
כבר עבדנו על תכנית כזאת .בשנת  1221כבר יכולנו להגיש את התכנית ,ואכן היינו בין שלוש המכללות שקיבלו
היתר .אני רואה בזה הישג .היו קשיים רבים לאורך כל הדרך ,אך יכולתי להם .קבלתי מכללה שעברה תקופות ניהול
קצרות של שלושה ראשי מכללה לפניי ,והבאתי אותה למה שהיא היום( "...ראיון עם סמדר סרנה ,מצב הרוח,

ביטאון מכון מופ"ת.)91 ,98.11.1111 ,
" ...אני חושבת שמערכת ניהולית של אישה יש לה הרבה מאד עוצמות ברגע שהיא מעריכה את עצמה ומראה את זה
שהיא מעריכה את עצמה .באופן ריאלי ,לא הצטנעות כי את אישה אלא להיפך – אני כזו ,אני שונה ויש לי הרבה
יתרונות בזה שאני שונה ...סיימנו תהליך מכאיב של צמצום הסגל האקדמי בו הופסקה עבודתם של חברי סגל אשר
תרמו ,פיתחו ,הובילו תכניות וחוגים במכללה .זו תקופה בלתי אפשרית עבורי באופן אישי אך במצב זה קיימת רק
אפשרות אחת מבחינתי .להמשיך להוביל את המכללה שלנו כפי שהיא עצמה הובילה תמיד את מערכת החינוך,
קדימה לעולמות שנפתחים בפנינו( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,
" ...התקופה שלי כראש המוסד התאפיינה בהנחתת תכניות לשינוי ,שלא התרחשו בסופו של דבר ,בעיקר עקב
שינויים פוליטיים של הממסד .ממשרד החינוך הגיעו דרישות לשינוי שלוו בהנחתות תקציביות ,שלא אפשרו המשך
התנהלות מתוכנן ודרשו תכנון מתמיד ודינאמי ,ולעיתים אף שינוי כיוון פתאומי .במצב זה היה עלינו ללמוד 'לחיות
עם מצב של שינוי מתמיד' ,ובאופן דיאלקטי -לשדר מצב של ביטחון בכיוון שאותו המכללה הובילה .בראשית תפקידי
העמדתי בראש מעיני את פיתוח המכללה ,עדכון תקציבי ומיצובה כמכללה המובילה בהכשרת מורים .בשנים
האחרונות עיקר תפקידי היה הובלת שינויים מבניים והקוריקולריים שיאפשרו את המשך התקדמותה של המכללה
ואת המשך מיצובה כמכללה מובילה( "...עזר ומבורך ,תשס"ט.)911 ,

מרבית אנשי הסגל הכירו את ד"ר מבורך היטב עוד בתפקידיה הקודמים כראש מסלול ,כמרכזת האקדמית
וכממלאת מקום ראש המכללה .הם היו מודעים לעובדה כי היא 'פילסה את דרכה' מתוך המערכת ולא
'הוצנחה' פנימה כמו מספר מנהלים קודמים ,שכנראה לאור עובדה זו ,לא הצליחו בתפקידם הניהולי ועזבו
את המוסד .עם זאת ,חלקם מציין את העובדה כי היא לא 'נולדה' מנהיגה ,אלא למדה את ההתנהלות
הנדרשת לצורך תפקידה כראש המכללה לאורך כל הדרך עד לתפקיד .הם מתייחסים בעיקר למספר
תכונות בולטות באישיותה -השלווה שלה ,הנחישות שלה ,יכולת הלמידה שלה ,ויכולת לקיחת סיכונים.
להלן התייחסויות של אנשי הסגל לפן המנהיגותי ולאפיוני הניהול של ד"ר מבורך-
" ...מרים לא נולדה כמנהיגה ,היא פילסה לה את הדרך ולמדה להיות מנהיגה .היא התחילה כגננת ,כמדפ'ית וכראש
המסלול לגיל הרך .היא ידעה בכל צומת לשים את עצמה כמועמדת וכך היא זכתה גם במכרז לראש המכללה .היא
פיתחה את עצמה לאט ולמדה גם בקורסים וגם תוך כדי עבודה ...עם זאת ,בגישתה ה'-קולית' שאינה יוצאת מגדרה
ואינה מראה עודף רגש היא יכולה לכתוב לי מכתב מרגש מכל הלב עד דמעות אחרי כל טקס ,וזו מרים האחרת"...
(ב'.)1227,
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" ...השלווה של מרים עוזרת מאד ,היא לא מתרגזת ,לא צועקת ולא יוצאת מדעתה ,זה תורם הרבה מאד( "...ג',
.)1227
" ...יש לי הרושם שמהרגע הראשון היא הייתה די נחושה וידעה לאן היא מובילה ..מרים הקדימה את זמנה ככל
מנהיג ,היה לה חזון ,יכולת ביצוע וניהול צוות .יש לה אומץ וזו תכונה נחרצת לתפקיד...אני רואה בה מנהיגה
שמובילה ,שהכירה בצורך בשינוי והלכה עם זה למרות שזה לא בהכרח היה פופולארי ,היא מנהיגה שאינה מסתגלת
לתנאים ,אלא מסגלת את התנאים אליו ומשנה את המצבים והולך בראש המחנה עם יכולת ביצוע .היא עשתה שינוי
משמעותי ומבורך ,ויש לה סימנים של 'מנהיג ( "...מ'.)1227 ,
" ...אצלה היה עניין של לקיחת סיכון מאד גדולה .אני זוכרת פגישה שהיה מישהו שקם וצעק והיא ישבה בצד
והקשיבה ,ואז היא קמה ובשקט שלה ובקול שבקושי שומעים אותו היא שמה אותו במקום בצורה יפה ועדינה .אני
לא זוכרת מה היא בדיוק אמרה לו אבל אמרתי לה אחר כך" -את הובלת את זה ביד רמה ,היה מאד ברור שאין פה
דרך חזרה!' ( "...ע'.)1227 ,
" ...היא יצירתית וגמישה בהובלה שלה ,היא מאד חזקה ,זה תפקיד שדורש המון כוח מההיבט הפמיניסטי...בצורה
אלגנטית ובשלוות נפש ורוגע היא מצליחה גם אם היא בפנים סוערת היא תמיד במצב של שליטה .היא גמישה,
יצירתית ותמיד תביא את הפתרון בדרך שלא חשבנו עליה מקודם .יש לה ניסיון וחכמת חיים ,היא יודעת איפה
להתעקש ,איפה לוותר ,איפה להמציא ואיפה להתגמש ולאלתר( "...ח'.)1227 ,
" ...היא מנהיגה משימתית אך החזון שלה הוליסטי יותר ופחות ממוקד בממד הערכי-ציוני .מרים מאמינה בלהיות עם
ה יד על הדופק ולדעת להשתנות אם צריך מרים מטבעה מאצילה סמכויות ונותנת לכל בעל תפקיד לקבל החלטות
בתחום שלו -יחד עם זאת היא מצויה בכל עניין ומאשרת או אינה מאשרת ,כל דבר( "...ש'.)1227 ,
" ...למרים היה חזון ויכולת לגלות את הפוטנציאל הגלום באנשים ובזה היא דומה לרוכלי .עבדתי אתה צמוד וראיתי
את ההסתכלות הזו שלה על אנשים .כל השנים היינו הנהלה אקדמית ,לא פונקציונאלית שמחליטה על
אדמיניסטרציה במוסד אלא כזו שמחליטה על נקודות מפנה אקדמיות כל הזמן העלנו רעיונות חדשים ואפיקים
חדשים...התפקיד דורש רמת אחריות גבוהה והשקעה של שעות מרים עבדה שעות ארוכות -היא הייתה באה עם
שחר ויוצאת עם לילה בלי לומר' -יש לי דברים אחרים לעשות' .זו התמסרות טוטאלית למוסד ולתפקיד הגדול
הזה( "...י'.)1227 ,

לאור הממצאים והעדויות לעיל ובהמשך ,נראה כי ד"ר מבורך היא מנהיגה משתפת .על פי מודל המנהיגות
המשתפת מוקד העשייה הוא בהעצמה ולא בשליטה ,ביצירת דיאלוגים ושיתופי פעולה בין חברי הצוות,
ובאימוץ עקרונות דמוקרטיים .מודל המנהיגות המשתפת "...מקדם תהליכים של קבלת החלטות משותפות,
יצירת קהילות לומדות דמוקרטיות ,שבהן הכוח מחולק באופן שוויוני ושולטת האמונה בעבודה משותפת למען תוצר

רצוי לכולם תוך קיום דיאלוג והבנייה של ערכים משותפים( "...אופלטקה.)131 ,1111 ,
המנהיג המשתף מייחס חשיבות רבה לאנשים בארגון שכן האנשים הם המשאב החשוב ביותר של המוסד
החינוכי .תמיכה ,שיתוף ,קבלת החלטות משותפות ,האצלת סמכויות ,העצמה ,גמישות וצמיחת העובד הם
ההיבטים החשובים ביותר של ניהול משתף.
להלן המאפיינים המנהיגותיים הבולטים בדרכי ניהולה המשתף של ד"ר מבורך את המוסד:
 עבודת צוות
ד"ר מבורך נקטה בעבודת צוות לאורך כל שנותיה כראש המכללה .היא אף השתמשה בגוף ראשון רבים
כשתיארה את עבודת ההנהלה המורחבת על בנייה ועיצוב תכניות לימודים בחוגים השונים-
"...אנו עובדים במשותף על עיצוב תכניות הלימודים של כל הקורסים בחוגים השונים ,על הכנת חוברת תקצירים
ללימודי שנה ד' ועל הגשת הצעות לתכניות ייחודיות לפי צרכים משתנים של גורמים שונים במערכת החינוך"...

(מכתב שכתבה לחברי הסגל.)1111 ,
" ...גם בניהול כראש המכללה ,התפיסה של סמכותיות והצגת משהו בטוח סייעה לי רבות .שיידעו שאתה יכול
להוביל כי כשמנהלים אנשים הגישה היא שלא נותנים הוראות בלבד אלא לומר :נעשה יחד ,נלמד יחד .הרעיון הוא
לשתף ובו בזמן להציב גבולות .בתקופה זו של מצבים משתנים ומשאבים אדירים כמעט ואי אפשר ללמד לבד ולכן
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עובדים בצוותים .את ההישגים של המכללה אפשר אולי לזקוף ליכולת שלי לסחוף אחריי את האנשים הטובים-
אנשי המקצוע שעמדו לרשותי במכללה .הם האמינו בי ובדרכי וביחד הובלנו אותה להישגים'( "...מצב הרוח',

ביטאון מכון מופ"ת.)1111 ,
גם תהליך כתיבת ההצעה לתכנית הניסוי נה"ר תואר על ידי ד"ר מבורך כתהליך כתיבה משותף שעבר
שינויים רבים על ידי חברי הקבוצה-
"...ישבנו קבוצת אנשים וכתבנו במשותף את גרעין ההצעה לתכנית הכשרה אחרת ,על בנייה ועיצוב של תכנית נה"ר,
אשר החלטנו להגיש למכרז .כל אחת מאתנו הציעה רעיונות ,ביחד ניסחנו ,מחקנו ,הוספנו ..מאז אותו ערב ,עבר
המסמך הראשוני שינויים ותוספות רבות והיה להצעה רשמית לתכנית הכשרה אחרת( "...מבורך.)223 ,1191 ,

חברי הסגל שעבדו עמה לאורך השנים ציינו בפניי עד כמה חשובה הייתה לה עבודת הצוות ,וכיצד עבודת
הצוות עזרה להם בפתרון דילמות ובשקילת אפשרויות .כמו כן הם ציינו את יכולתה לנהל משא ומתן בקור
רוח ובצורה שקולה ,ללא הפגנת כוחניות או סמכות-
"...אנו עובדים בצוות וזה מאד עוזר להתמודד עם דילמות מקצועיות ואישיות...יש לה את הכושר לנהל משא ומתן.
היא אשפית בהתמודדות מול גברים באותו קור רוח של גברים בעמדות בכירות ,דרך ההומור שלה .היא יודעת
להעמיד גם גברים במקום ולהשתמש בסמכות שלה ,לא בצורה כוחנית ,אלא בצורה אסרטיבית ובחוכמה .היא חכמה
ויודעת להשתמש בחוכמה הזו בצורה מעוררת הערצה .יש אירועים במכללה שמגיעים אליי לצורך פשרה וכשמגיעים
לאין מוצא אני קוראת ל' -שופטת' או ל' -רב' מרים שמיד מוצאת מוצא" (א'.)1227 ,
" ...מרים תפסה את תפקידה כמנהלת אקדמית ,היא ראתה את עצמה כרקטור בין שאר הדברים .היא עושה גם את
הפעילות בחוץ .זו תפיסת עולמה...עם זאת כמנהלת ביחד שקלנו דברים ( "...ב'.)1227 ,

לאור 'ההיסטוריה' ארוכת הוויכוחים ,ההתנגדויות והאווירה הקשה ששררה במוסד בתקופה שקדמה
לכניסתה של ד"ר מבורך לתפקיד הניהול ,גובש מסמך ייחודי שנתיים לאחר כניסתה לתפקיד .המסמך
נכתב על ידי חברי ההנהלה בראשותה ונושאו היה 'חזון ,יעדים ומטרות של המכללה' .בין השאר ,הודגשה
השאיפה למעורבות ,לשיתוף פעולה ,לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות בקרב הסגל האקדמי והמנהלי,
ולרצון להגדיר את התפקידים בצורה ברורה תוך מתן אחריות וסמכות לבעלי התפקידים .כפי שנכתב
במסמך-
" ...המכללה שואפת למעורבות ,שיתוף ,שיפור ,הידוק ופרגון בקבלת החלטות ויחסי העבודה בין העובדים ,הצוות
האקדמי והצוות המנהלי .המכללה שואפת לשמירה על ערוץ תקשורתי פתוח וזורם של אינפורמציה לכל היחידות

במכללה .המכללה שואפת להגדרת תפקידים ברורה תוך מתן אחריות וסמכות( "...מסמך שנושאו' -חזון ,יעדים
ומטרות של המכללה לסגל האקדמי והמנהלי'.)1113 ,
הנהלת המכללה התחייבה לעבוד בשקיפות מלאה ותוך שמירה על ערוץ תקשורת פתוח שבמהלכו תקבענה
החלטות משותפות לאחר דיונים לימודיים ושיתוף מספר חברי צוות גדול ככל שאפשר .לצורך כך ,נדרש
המוסד ליצור מסגרות למידה ופעולה חדשות לסגל המנהלי והאקדמי כאחד ,כפי שמפורט בספר-
" ...בהמשך לשינויים המבניים והקוריקולריים ,יצרנו מסגרות למידה ופעולה משותפות לסגל האקדמי ולסגל
המנהלי .כחלק מתהליכים אלה התחבטנו עם סגל ההוראה בשאלה כיצד ניתן לממש רעיונות יוצאי דופן של
המרצים ,רעיונות הפורצים מסגרות והמאפשרים הסתכלות בלתי שגרתית על תהליכי הלמידה וההוראה שבהם כולנו
עוסקים .כל השינויים לוו בבנייה ,במעקב ובבקרה משותפת הן של בעלי התפקידים והן חברי סגל כחלק מבניית
רווחה חברתית-פוליטית .ימים יגידו אם מהלכים אלה אפשרו לנו לשתף קבוצות רחבות יותר של חברי הסגל
האקדמי בתהליכי השינוי ואם הם תרמו לכל אחד ואחת ברמה האישית ולמכללה כולה ברמה המוסדית ,ובכך הובילו
את המכללה לשינוי ממעלה שנייה( "...עזר ומבורך ,תשס"ט.)911 ,
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" ...חלף כבר חודש מאז סיימתי את כהונתי כראש מכללת לוינסקי ,ואני מנסה ללמוד את החיים במהלכם הרגיל ללא
האחריות האדירה שבה נשאתי מעל לשמונה שנים .זכות הייתה לי לעמוד בראש המכללה בתקופה כה דינמית
וקריטית להמשך קיומה ,כשלידי חברים המאפשרים לי להוביל בבטחה קדימה את המכללה .אמון מלא ,האפשרות
להיעזר ללא גבול בחברי הסגל ולהביא לידי ביטוי את היכולות הצבורות בהם היא אשר אפשרה לי שנים כה רבות
להמשיך ולשאת באחריות הבלתי נתפסת לעתים שהוטלה עליי'( "...במכללה'.)3 ,1111 ,

להלן התייחסותם של חברי הסגל למערכת יחסיהם עם ד"ר מבורך .בכלליות ,הם ציינו את היותה מנהלת
פתוחה וקשובה ,את תחושת הגיבוי שקיבלו ממנה ,את רמת השקיפות שלה ואת שיתוף הפעולה שלה
עימם-
" ...לאורך כל הדרך עבדנו יחד וזה נעשה בצורה טובה כי היא קשובה ,שומעת ,ופתוחה .מרים התפתחה תוך כדי
התפקיד .היא חלקה איתי קשיים בשעות מצוקה ,והלכה איתי בשיתוף לאורך כל הדרך .אני קיבלתי גיבוי מלא ממנה.
הייתה שקיפות די גדולה לגביי התהליך של הקמת בתי-הספר .קיבלתי יד חופשית בכל מה שביקשתי למרות
המגבלות התקציביות( "...ג'.)1227 ,
"...מרים עבדה נכון ,היא אדם פתוח ,שומע מה יש לומר לצוות לומר( "...י'.)1227 ,
" ...לזכותה ייאמר שהכול היה על השולחן וכולם ידעו הכול( "...ע'.)1227,
" ...היכולת לאפשר ולזמן שמקום עבודה שאתה מנהל הוא מקום של צמיחה של האנשים שעובדים עמך זה מה
שעושה את מרים למנהלת-מנהיגה .יש לה סגנון ניהול מאד מיוחד ...היא נתנה לי את מלוא הגיבוי והמון מרחב
פעולה .כשאמרתי לה' -הולכת להיות ישיבה קשה' ,היא אמרה – 'אני באה' מיוזמתה .היא שאלה אם אני רוצה שהיא
תבוא לישיבות מסוימות .כשהיא הבינה שיש משהו שעלול להכשיל את התהליך היא התערבה אפילו מבלי לשאול
אותי ,ולקחה אחריות מלאה .כשהיו בעיות היא אמרה 'בסדר' ,כלומר היא טיפלה בבעיות בהרבה מאד דיסקרטיות
וטאקט ,המון שיחות אישיות עם אותם גורמים 'מפריעים' ...היא עדכנה אותי והיה שיתוף פעולה בינינו .לא היה
מצב שהיא קיבלה החלטה בלי ליידע אותי .עם זאת ,היא נתנה לי את מקסימום האוטונומיה בתוך בית-הספר
מהסיבה שהיא יודעת שאני לא עובדת לבד ,שאני עובדת עם הצוות שלי ,ושאם יש בעיה אני אפנה אליה .היא
הייתה מאד זמינה אליי כדי לעזור לי לקדם את המהלך .מערכת היחסים שלנו הכילה פתיחות ,יצירתיות ,הכוונה,
גמישות ,הקשבה ,שיתוף פעולה .היא הייתה מעוניינת שזה יצליח ושאני אצליח ,היא נתנה גיבוי מלא כי המטרה
שלנו הייתה משותפת( "...ד'.)1227 ,
" ...האופן שבו אני תופסת את מערכת היחסים שלי עם מרים היא שאני יד ימינה ,אנו עובדים בשיתופיות עם שיח
גלוי ופתוח בינינו ,האינטראקציה מצוינת והתחושה היא של הובלת המכללה במבנה מצומצם תוך התלבטות,
שותפות וטיפול משותף בבעיות עם ההנהלה כולה ושאר בעלי התפקידים השונים ...מרים נתנה לי להבין שרק ביחד
נוכל להוביל את המוסד הזה קדימה .זו הייתה תחושה של הובלה משותפת .בהתחלה התפקיד לא היה ממש מוגדר.
קשה היה לשתינו להגדיר אותו והיות וכל דבר 'נפל' בתפקיד הענק הזה ,וביחד עיצבנו את התפקיד .לצד מרים תמיד
הרגשתי שיש לי גב ,אף פעם לא הרגשתי שאני אומרת משהו והוא לא מתקבל .הלכנו יד ביד ,ולא היה דבר שלא
ידעתי או שהיא לא שיתפה אותי וגם בקשיים .יש דברים שחשבנו עליהם ביחד כי זה חלק מניהול ארגון כזה גדול,
לנהל משברים ולהתגבר על קשיים .הדבר היחיד שהיה לי מאד נוח שכל האחריות מונחת עליה כמנהלת המוסד וזה
בסופו של דבר האחריות שלה( "...ש'.)1227 ,
" ...יש אנשים שמדברים על תפיסת עולם ולא עושים כלום ואצל מרים זה מאד מחובר -התפיסה והעשייה בפועל.
מרים חיה ונושמת את לוינסקי מבוקר ועד לילה וזה 'בעלה השני' .המחויבות שלה למוסד היא טוטאלית .יש
חשיבות גם ביכולת של הזדהות עם העשייה ובצורך לשמש דוגמא אישית לאנשים אחרים במובן של מסירות
לעבודה' -נאה דורש נאה מקיים' ,כלומר להיות דמות שיש לך אמירה ואתה עומד מאחורי האמירה הזו ותעשה הכול
כדי לתת גיבוי לאנשים .מרים מעניקה גיבוי מלא ואומרת' -אתם תעשו את הטעויות אבל אני זו שנושאת
באחריות'( "...א'.)1227 ,



האצלת סמכויות ובחירת בעלי תפקידים

ד"ר מבורך ציינה במספר הזדמנויות את הקשיים בקבלת החלטות עימם התמודדה חדשות לבקרים.
במהלך השנים היא למדה כי יש מקום להאציל סמכויות ולאפשר גם לאנשי סגל מקצועיים נוספים לקבל
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החלטות על דעת עצמם ,ולא לערב אותה בכל נושא .הטלת אחריות היא חלק מניהול נכון כל עוד האחריות
הבלעדית היא של ראש המכללה ,כפי שהיא ציינה ,ולא פעם אחת.
"...רבים מחברי הסגל היו שותפים במהלך השנים הללו לאין ספור החלטות ,לשברירי אירועים שהפכו למעצימים,
להתלבטויות ,לשקילת שיקולים ,להעמדת אפשרויות והנחת הנחות ,שבסופו של דבר ,הסתיימו בהחלטות ,שעליהן
לקחתי אחריות בלעדית  -לטוב ולרע .כאשר אני מתבוננת מן הצד  -אכן עשינו מעשה רב! השינוי האקדמי ,הפיזי
והפדגוגי ,והשינוי באקלים החברתי והתרבותי במכללה ,הוא מרשים( "...במסיבת הפרידה למרים מהסגל.)1111 ,
" ...לדעתי צריך לגדל אנשים וזו אחת הבעיות של המכללה -לא גדל דור צעיר של מנהלים וזה מה שניסיתי לעשות
בשנים האחרונות -להחליף את כל ראשי המסלולים .המשנה לראש המכללה החדשה היא בדיוק דוגמא לאדם צעיר
שמגדלים אותו והוא הופך למנהל .בעניין הזה העוצמה בידי המנהל היא רבה מאד ,ויחד עם זאת כמנהל אתה צריך
לדעת להעניק סמכויות ולסמוך על אנשים שילכו אתך ואני מאמינה שכך צריך לעשות .מבחינתי -תפיסה כללית של
ניהול כוללת את היכולת לסמוך על האנשים ולכן תבחר מראש כאלה שתוכל לסמוך עליהם ,תקבל גם אם הם לא
מסכימים אתך ,זה אחד הדברים היותר חשובים בניהול -לשמוע את הקולות האחרים ולא לצפות שכל הזמן יסכימו
אתך( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,

להלן מספר התייחסויות של חברי הסגל לנוהל קבלת החלטות והאצלת סמכויות אצל ד"ר מבורך-
" ...בתפקידים המרכזיים היא גם ידעה לבחור אנשים נכונים לתפקידים שעזרו לה ,וכשהיא סמכה עליהם היא
האצילה סמכויות ונתנה להם את 'ברכת הדרך' כדי שיפעלו באופן עצמאי והיא לרוב לא בדקה אותם .זה הביא לכך
שהמוטיבציה שלהם גדלה והם לרוב רצו לתרום עוד יותר למוסד כי הצלחה שלהם זו הצלחה שלה ושל המוסד,
הדדיות בכל הדרך( "...א'.)1227 ,
" ...בתקופה של  1שנים היא מסיימת את התפקיד בשיא ,היא השלימה הליך מאד מורכב של הקמת בי"ס לחינוך,
הצעדת כל התכניות לתואר שני והחזון שלה -ראשוניות ,להיות מוביל מבין כל המכללות עם נאמנות אדירה
למכללה .יש לה אמירה ,זהות ,הבנה ארגונית ויכולת ניהול של מערך ארגוני גדול הכולל את הפן הכספי ,להתמודד
עם התנגדויות לדעת להוביל ,לתת תמיכה ולהקצות משאבים( "...י'.)1227 ,

 קריאת המפה 'הפוליטית' וייצוב המוסד
קריאת המפה הפוליטית הינה חלק חשוב אף הוא בתפקיד הניהול ,במיוחד בתקופות קשות בהן נדרש
לייצב את המערכת ולהשקיט 'שקט' תעשייתי' לאחר סערות פוליטיות או חלופה גבוהה של מנהלים.
היכולת לנהל משא ומתן ו' -לשחק' במשחק הפוליטי אל מול גורמים מדיניים כמשרד החינוך ,העיריות
והמל"ג אינה נלמדת בשום מוסד אקדמי ,אלא רק בדרך הניסיון הקשה .לאור העדויות ,נראה כי ד"ר
מבורך למדה להשתמש ב' -חוקי המשחק' הנכונים במהלך השנים ,תוך שימוש בתכונות אופי הכרחיות
שבהם התברכה ,ותוך תשלום כבד של קבלת החלטות מהירה ועמידה בלחצים קשים מול גורמים רבים.
כפי שמעידים המקורות הבאים המציינים את נקודות הקושי הרבים עימם התמודדה ד"ר מבורך ,ובמיוחד
את הקושי בייצוב המערכת בתנאי הכאוס ואי-הוודאות ששררו בתחילת דרכה-
"....יש לה את הכושר לנהל משא ומתן .היא אשפית בהתמודדות מול גברים באותו קור רוח של גברים בעמדות
בכירות ,דרך ההומור שלה ולהוות איום .היא יודעת להעמיד גם גברים במקום ולהשתמש בסמכות שלה ,לא בצורה
כוחנית ,אלא בצורה אסרטיבית ובצורה חכמה ...יש לה הרבה יכולת לשחק במשחק הפוליטי ,להשתמש בכוח
במקומות הנכונים ,לדעת ליצור אי-ודאות כאסטרטגיה ,היא יודעת לתפקד מצוין במצבי לחץ מן הסתם זה אופי
התפקיד ,יש לה ראייה מאד רחבה ,זיכרון אדיר לפרטים שלאנשים מסוימים עלולים להראות כלא-חשובים ולא-
רלוונטיים והיא קולטת אותם ויודעת למנף את זה אחר כך לצרכי המכללה .יש לה פרספקטיבה מאד רחבה על
המכללה .מרים רגישה לפרט -יודעת לגעור במקומות כשצריך ,אבל גם להיות רגישה ולשים לב לפרטים
הקטנים...מרים נכנסה בתקופה טעונה והצליחה בקור רוח ,בסובלנות ,ברגישות לייצב מערכת שחוותה זעזועים מאד
קשים .להערכתי לקח לה כשנתיים לייצב את המערכת( "...ח'.)1227 ,
" ...מרים למדה את זה במשך השנים ,היא לא ידעה את זה בהתחלה ,היא למדה אץ הפוליטיקה של המל"ג ומשרד
החינוך( "...ב'.)1227 ,
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"...מרים באה למכללה בתקופה קשה מאוד -חלופה מהירה של מנהלים ,מורים שנמאס להם להבין כל פעם מחדש
איפה הם עומדים ,ועדת דוברת ,האיומים המאוד ריאליים לצמצם מכללות ,התחלת עידן הערכות האיכות האקדמית,
הרשמה מעטה ,תמורות מאוד בולטות בהכשרת מורים בעולם ועוד .המטרה העיקרית שלה הייתה להתמקד במיצוב
מחדש של המכללה על המפה עם תכניות התואר השני .בגדול אני מצדיעה לה על היציבות שהצליחה להכניס וודאי
שמשלמים על זה מחיר (עומס עצום ,קבלת החלטות מהירה מאוד שזה לא פשוט וכו') .היא הייתה מוכנה לצעוד
בנתיב הקשה הזה ולשלם את המחיר( "...ש'.)1227 ,

 .9התרומה לשדה החינוך והחשיפה הארצית והעולמית
את התרומה האישית של ד"ר מבורך כראש המכללה למוסד עצמו ,ואת התרומה המוסדית של 'מכללת
לוינסקי לחינוך' לשדה החינוך ולתחום הכשרת המורים ניתן לציין בשלוש רמות עיקריות:


התרומה ברמה המוסדית:
 .9ייצוב המכללה לאחר תקופה סוערת.
 .1המוסד כאכסניה חינוכית-תרבותית.
 .3הפקת ימי עיון ,כנסים וקונגרסים בינלאומיים במכללה כאמצעי לחשיפת התהליכים החינוכיים
המתרחשים במוסד.





התרומה ברמה הארצית :ד"ר מבורך כנציגת המוסד ברמ"א (פורום ראשי מכללות אקדמיות
להוראה בארץ) ,בועדות החינוך בכנסת ,במשרד החינוך ובמל"ג ,וכיוזמת קשרי עמיתות עם ה-
'שדה'.



התרומה ברמה העולמית :ייצוג המכללה בכנסים בינלאומיים בנושאי חינוך ופדגוגיה.

התרומה ברמה המוסדית


ייצוב המוסד לאחר תקופה סוערת

תרומתה במכללה הייתה ייצובה אחרי תקופה ארוכה סוערת של חילופי מנהלים ומנהיגות לא-יציבה,
קשיים כלכליים ובעיות תקציביות רבות .בהמשך הדרך ,ד"ר מבורך קידמה ופיתחה את תכניות התואר
השני וערכה שינוי ארגוני-מנהלי שהבולט ביניהם הוא הקמת ארבעה בתי-הספר.
כפי שמעידים אנשי הסגל להלן-
" ...זו הייתה תקופה של צמיחה גדולה .כראש מכללה של מוסד גדול ומורכב ובתנאים הקשים שהיא קיבלה את
התפקיד זו הייתה עבודה לא פשוטה בכלל וכל הכבוד לה שהצליחה להחזיק מעמד בתנאים האלה .היה חוסר וודאות
מוחלט וכאוס גדול והיא ייצבה את המערכת ועשתה פריצת דרך משמעותית ביותר למכללה( "...ע'.)1227 ,
" ...מרים ייצבה את המערכת והכניסה אנשים מקצועיים יותר.מבחינה אדמיניסטרטיבית היא עשתה הרבה .יש לה
חזון אדמיניסטרטיבי ,היא עשתה הרבה שינויים בצוותים ובהנהלה( "...י'.)1227 ,
" ...מרים קיבלה מכללה במצב קשה ,גירעון כספי ענק ,יחסים מעורערים בין האנשים ,מכללה שעומדת במקום,
מדשדשת ולא רואה עתיד והיא הבינה כי אי אפשר מבחינה צנטרליסטית לשלוט על הכול כמו במבנה הקודם של
המסלולים ולכן החלה לערוך שינויים מבניים .ב 77% -מהמקרים היא הייתה קשובה ואמפטית וקיבלה החלטות...
מבחינת מערכת היחסים -אני מאד אהבתי לעבוד אתה .אני ידעתי שיש לי גיבוי גדול מאד של  77%מהמקרים
ובדברים שאני עוסק בהם .היה לי גיבוי בכל המקומות לפעול על פי שיקול דעתי ולא לחכות לאישורים של כל מיני
בעלי תפקידים ...מרים נתנה לי יד פתוחה וגיבוי היא שיתפה פעולה עמי לאורך כל השנים שעבדנו ביחד .הייתה
חשיבה משותפת .מבחינת האמון שלה בי -היא העניקה לי עצמאות מוחלטת ( "...ל'.)1227 ,
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 המוסד כאכסניה חינוכית-תרבותית
המכללה משמשת בחיי היום-יום גם כ' -אכסניה' להפקת ימי עיון וכנסים בנושאי חינוך ,פדגוגיה וחברה.
כמו כן נערכים מפגשי מוסיקה ,אמנות ,תרבות וספרות עם משוררים ,סופרים ,אנשי רוח ,אנשי קולנוע
ותיאטרון ,מוסיקאים ואנשי מקצוע בתחומים שונים כגון פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ופילוסופיה .לאירועים
אלה מוזמנים הסטודנטים והמרצים במוסד ואנשי חינוך מבחוץ (מורים ,מנהלי בתי-ספר ,מפקחים ועוד).
שיתופי הפעולה הללו בין מגוון האנשים 'מעלה את המכללה על המפה' ,יוצר שותפויות וקשרים חדשים
ומעשיר את העשייה החינוכית במוסד .כפי שעשו קודמיה בתפקיד ,המשיכה ד"ר מבורך בהפקת ימי עיון,
כנסים וקונגרסים בינלאומיים במכללה כאמצעי לחשיפת התהליכים החינוכיים המתרחשים במוסד לחברי
הסגל ולשאר המתעניינים .כפי שתיארה ד"ר מבורך את אחד ממפגשי המוסיקה שנערכו במוסד-
" ...התקיימו כמה ימי עיון עבור כל המורים למוזיקה בבתי-הספר בארץ בהנהגתה של המפמ"רית למוזיקה ובשיתוף
ביה"ס לחינוך מוזיקלי שלנו .המכללה שקקה חיים וצלילי מוזיקה נשמעו בה מכל עבר .המכללה רואה את עצמה בית
לכל פעילויות החינוך המוזיקלי בארץ ,ואנו מעודדים שיתוף פעולה מעין זה עם כל המפמ"רים בתחומים השונים
ומזמינים אותם ליצור שותפויות חדשות עמנו'( "...משולחנה של ראש המכללה'.)1111 ,
וכפי שתיאר אחד המרצים במוסד ..." -חשוב היה לה שהמכללה תהיה אחת המכללות המובילות בארץ
'ומלוינסקי תצא תורה' ושהמכללה תיתן את הטון בארץ .זו הסיבה שהיה לה מאד חשוב לארח במכללה כנסים "...
(א'.)1227 ,

 התרומה ברמה הארצית
כבר בצעדיה הראשונים כראש המוסד ,במצגת שהכינה לסגל האקדמי ('עולמה של מנהלת חדשה')1119 ,
התייחסה ד"ר מבורך לקשרים שהיא שואפת לבנות עם גורמים חיצוניים משמעותיים למכללה .המטרה
הוגדרה מראש ..." -בניית קשרים עם מכללות עמיתות ,וייצוב הקשרים עם בעלי תפקידים באגף החינוך ."...שנה
לאחר מכן ,בשנת  1111הציגה ד"ר מבורך מצגת נוספת בה תיארה את התהליכים והשינויים שהתרחשו
במהלך אותה שנה .המצגת תיארה את מהות השותפות החינוכית (תרומת תרבויות מוסדיות שונות ,יצירת
קשרים בהם כל מוסד תורם את ההיבט הייחודי שלו לכדי יצירת תרבות שלישית ושפה משותפת ,בחינה
בקרה ושינוי) .כמו כן הוצגו השותפויות החינוכיות של המוסד -תכנית נה"ר ויתרונותיה ,פרויקט העמיתות,
גן הילדים ,מכללת תלפיות ,מהות ,הסוכנות היהודית ומשרד החינוך ,והמדרשה למוסיקה .המצגת תיארה,
מצד אחד ,את הגוונים ביחסי השותפות שכוללים איחוד ,חיבור ,אירוח ,שילוב והשלמה ,ומצד שני את
האילוצים והחולשות של השותפות החינוכית -הצורך בשמירה על הייחודיות והחזון המוסדי.


המכללה כמוסד מוביל במערכת הכשרת המורים בארץ

כשם שהיה חשוב למנהלי המכללה בעבר להיות מוסד המוביל את מערכת הכשרת המורים בארץ ,כך היה
חשוב גם לד"ר מבורך להמשיך במסורת ולהיות המוסד הראשון והמוביל בפיתוח תכניות לימודים ולהיות
'הסמן הראשי' של מערכת הכשרת המורים .לד"ר מבורך היה חלק משמעותי בהובלת המוסד לקבלת
אישור קבוע של המל"ג בתכניות התואר השני במוסד ולהענקת תארי 'מוסמך בחינוך' בארבע תכניות
לימוד חדשות .היא חשה כי למכללה יש את היכולת לקבוע כיצד תראה מערכת הכשרת המורים בארץ גם
בעתיד ולא רק בהווה .להלן מספר התייחסויות שלה בנושא-
" ...מכללת לוינסקי הובילה כל השנים את מערכת החינוך בהיותה ראשונה מבין בתי-המדרש למורים בשפה העברית
(בתקופת מלחמת השפות) ,ראשון הסמינרים למורים אשר קיבל את ההכרה להענקת תעודות תואר ראשון לכל
מסלולי הגיל ,ואחת משלוש המכללות אשר קיבלו את ההיתר להענקת תואר שני .כך נמשיך להיות מובילים בפיתוח
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תכניות ונהיה למכללה המובילה את השינויים בהכשרת מורים בשנים הקרובות( "...טקס סיום שנת הלימודים,
.)1111
" ...זו הייתה שנה טובה למכללה אשר באה לידי ביטוי במעמד האקדמי והפרופסיונאלי בו זכינו ,בתרבות
הסטודנטיאלית שפותחה כאן ובביקוש של חברי הסגל שלנו ברמה הארצית .שוב היינו למכללה הראשונה בארץ
אשר קיבלה את האישור הקבוע של המל"ג בתכנית חינוך לשוני בחברה רב-תרבותית המסמיך אותנו להעניק תעודות
תואר שני ביום חגיגי זה במעמדה של שרת החינוך יולי תמיר'( "...משולחנה של ראש המכללה'.)1112 ,
יה לדורותיהם .במכללת לוינסקי
ּומּוס ְּמ ֶכ ָ
ְּ
" ...בוגרינו ממשיכים את השרשרת המפוארת של בוגרי מכללת לוינסקי
ערכות החינוך  -קרוב ְּלתשעים
קיים אחוז גבוהְּ ,ב ָר ָמה ְּלאומית וְּ אּולי אף בין לאומית ,של המשכיות ַב ֲעבודה ְּב ַמ ְּ
מערכות החינוך גם לאחר חמש שנים .זאת ִּבזכות ההכשרה
אחוזים של בוגרינו (וְּ אתם בתוכם) ממשיכים לעבוד ְּב ְּ
ּוביְּכולת לקדם
שקיבלו פֹּה והאופן שבו שולבו במהלך ההכשרה ְּבבֿתי ספר עמיתים שלנו .אנו מאמינים בחינוך ַ
ּולהוביל את מערכת החינוך ִּבזְּ כות הסטודנטים וְּ הבוגרים האיכותיים שלנו( "...טקס קבלת התארים 'בוגר' ו-
ְּ

'מוסמך' בחינוך.)1111 ,
" ...סיימתי את תפקידי כראש המכללה בהרגשת ביטחון ,כי מכללת לוינסקי ניצבת במקומה הטבעי בראש המכללות

לחינוך ,והיא מציבה את רף ההתקדמות האקדמית ,החינוכית ,התרבותית והחברתית בארץ( "...מבורך ,ראיון אישי
מס' .)1111 ,1
 ייצוג המוסד בימי עיון ארציים ,בועדות חינוך ובמועצה להשכלה גבוהה (המל"ג)
חלק גדול מסדר יומה כראש המכללה ,כלל ייצוג המוסד והשתתפות בימי עיון ארציים בנושאי חינוך
ופדגוגיה ,בועדת החינוך בכנסת ובדיונים של המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) .לעיתים היא הייתה הנציגה
היחידה מעולם המכללות לחינוך ,ולעיתים אף השתתפה בתכניות טלוויזיה ולו רק ..." -כדי שהשם 'מכללת

לוינסקי' יופיע ויישמע ,ויגרום לעוד סטודנט להירשם למוסד( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,
מעורבותה של ד"ר מבורך בתהליכי האקדמיזציה הייתה לא רק ברמה המוסדית ,אלא גם ברמה הארצית
כנציגת המוסד היא השתתפה גם כחברה ב' -ועדת דוברת' ,ב' -ועדת רמ"א' (ראשי מכללות אקדמיות) וב-
'קרן צייס רקאנטי' .להלן התייחסויות של ד"ר מבורך ושל חברי הסגל בנושא-
" ...התבקשתי להשתתף ביום עיון שנושאו היה ההשכלה הגבוהה בישראל בתקופה של קיצוצים תקציביים:
ההשתתפות שלנו הייתה חשובה כמרצה יחידה מעולם המכללות לחינוך .הועלו שאלות רבות מצד המל"ג ומצד נציגי
האוניברסיטאות והמכללות הפרטיות .הדוכן שלנו עשה חיל -כלומר האנשים בו .המאמץ השפיע ואנו נמצאים בקשר
עם כל הפונים ביום העיון'( "...משולחנה של ראש המכללה'.)1113 ,
" ...יש לה קשר גדול לתהליכי האקדמיזציה הארציים .היא פעילה מאד בועדת החינוך של הכנסת ובכל מיני יוזמות
חינוכיות כמו פרס רקנאטי לחינוך .היא אוטוריטה בארץ באקדמיה בנושא הגיל הרך והיא מעורבת מאד בכל העשייה
הקשורה בתחום .היא טיפוס שאוהב להיות מעורב ברמה המכללתית וברמה הפוליטית בכנסת ,ואם לא נותנים לה
להשמיע את קולה היא דואגת להשמיע אותו ברמה הארצית .יש לה תרומה גדולה בהכשרת המורים( "...מ'.)1227 ,

 שותפויות עם השדה – פרויקט העמיתות
המיזם החשוב ביותר למוסד הוא יצירת קשרים עם רשויות מקומיות לצורך הפעלת פרויקט השותפויות
של המכללה עם בתי-ספר (השדה) .לצורך כך המשיכה ד"ר מבורך בתהליך ,שהחל ד"ר רוכלי ,וחיזקה את
הקשר עם הערים אילת ,לוד וראשון-לציון .להלן דבריה בנושא:
" ...נוצרו קשרים עם רשויות מקומיות כגון :אילת ,ראשון לציון ,ובמחוז תל אביב -הובלת התכנית בשפה בעיר תל
אביב ועבודת עמיתות עם בתי ספר בראשון לציון ובלוד ( "...שיחה עם מנכ"לית החינוך רונית תירוש.)1111 ,
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" ...אנו נמצאים בעיצומם של פרויקטים חינוכיים -חלקם המשך והרחבה (אילת ,מצפה רימון) וחלקם בתחילת
התכנון (מחוז תל אביב ,עיריית תל אביב) .יותר מאשר בכול תקופה אחרת אנו רואים חשיבות בתרומה להתפתחות
וקידום מערכת החינוך באמצעות הידע והניסיון שהצטברו במכללה'( "...משולחנה של ראש המכללה'.)1118 ,

 התרומה ברמה העולמית
לד"ר מבורך היה חשוב מאד שנציגים מהמוסד יופיעו בכנסים בעולם ויציגו את העשייה החינוכית
והמחקרית של הסגל האקדמי במכללה .לצורך זה ,היא תמכה בצורה משמעותית ב' -ועדה לעידוד
מחקרים' שתפקידה העיקרי הוא עידוד ותמיכה במחקרים הנערכים ביוזמתם של חברי סגל המכללה
בנושאים הקשורים להכשרת מורים ופרסומם בבמות שונות ,כגון כנסים אקדמיים בארץ ובחו"ל וספרים.
להלן מספר התייחסויות של ד"ר מבורך בנושא באירועים שונים-
"...אני שולחת ברכות לחברי הסגל אשר נסעו לכנס  AERAבסן -פרנציסקו .כל שנה נוסעת קבוצה גדולה לכנס
הגדול ביותר בארה"ב העוסק במחקר החינוכי כדי להציג שם את עבודות המחקר שלהם .עם חזרתם נערוך מפגש בו
יציגו בפנינו את עדכוני המחקר בתחום החינוך כפי שהוצגו בכנס'( "...משולחנה של ראש המכללה'.)1112 ,
" ...בכנס  AERAהשנה השתתפו  7חברים מהמכללה שהציגו את עבודות המחקר שלהם .השתתפות מכובדת זו
אכן שברה את השיא של המכללה ,ונראה היה שהמספר הגדול של המציגים אכן מייצג את התקדמות המחקר
במכללה'( "...משולחנה של ראש המכללה'.)1111 ,
" ...הקפדתי ,למרות כל הקיצוצים ,לשמור על התקציב של ועדת המחקר שעודדה אנשים לעשות מחקר וגם נסיעה
לכנסים ותמיכה בנסיעות לחו"ל ,בתקופות הכי קשות הקפדתי על כך וזה שידר את הקידום של המצוינות האקדמית
ואת הרמה הגבוהה של הסגל כמשהו שאסור להתפשר עליו .אני עודדתי מאד אנשים לנסוע לכנסים ובתקופתי
בפעם הראשונה קבוצה גדולה של מרצים נסעה ביחד לכנס חשוב בחו"ל( "...מבורך ,ראיון אישי.)1111 ,

לסיכום ,ד"ר מבורך ,שעמדה בראש המכללה במשך שמונה שנים מרתקות ומאתגרות ,הובילה תהליך
אקדמי מורכב שבסופו של דבר הייתה המכללה לאחת משלוש המכללות הראשונות להכשרת מורים בארץ
אשר קיבלה את ההיתר לפתיחת התכנית הראשונה בלימודי התואר השני בחינוך .תפיסת העולם האישית
והמוסדית של ד"ר מבורך קראה לכיבוד השונות הרב-תרבותית ושמירה על המשותף ,יצירת מסד חינוכי
המבוסס על ערכים חינוכיים ,כבוד הדדי ,שיתוף ,תמיכה ,הקשבה ,אמונה ,והרחבת הפעילויות התרבותיות
והאקדמיות בין המגזרים השונים .ד"ר מבורך מאמינה בכוחו של המורה שיהווה דוגמא לדור הצעיר ,אדם
שיוכל להוביל בחזונו לשינוי ולקידום מערכת החינוך כולה וישפיע על חייהם ועתידם של תלמידיו .היא
מאמינה בכוחו של החינוך ובהוראה לשנות ולהשפיע על מערכת הערכים ,האמונות והתרבות ,ובכוחה של
המערכת כולה לשמור על רוח הדמוקרטיה .ההוראה לדידה אינה מקצוע אלא ייעוד ושליחות לאומית ,שכן
החינוך מהווה את הבסיס לקיום האומה ולעתידה .מלבד קוד התנהגות שהדגיש אסתטיקה ,תרבות דיבור
ודוגמא אישית ,הקפידה ד"ר מבורך שהמכללה תשמש גם כמרכז תרבותי-מוזיקלי שכן המוסד לדידה אינו
רק מכשיר להוראה ולהכשרת מורים ,אלא מהווה גם מוסד להעשרה תרבותית-אמנותית לתלמידיו.
כראש המוסד היא דאגה בראש ובראשונה לייצב את המערכת מבפנים ולהוביל אותה לתקופה של שינויים
משמעותיים ,צמיחה והתחדשות תוך התמודדות קשה ומורכבת עם הסביבה הפנימית במוסד ,ועם הסביבה
החיצונית והתמורות שהתחוללו במערכת החינוך בישראל באותה התקופה .ד"ר מבורך הובילה תהליך של
שינוי ארגוני וקונספטואלי שבא לידי ביטוי עם הגשת תכניות חדשות של המתווה למל"ג ,פתיחת תכניות
לימודים חדשות ,טיפול בבעיות סגל ,התמודדות עם תקציב וקיצוצים אימתניים ,ושינוי הגדרות תפקיד
במוסד .החזון המקצועי של ד"ר מבורך היה להצעיד את המכללה לתוך המאה העשרים ואחת -להוביל את
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המוסד לקבלת היתר ללימודי התואר השני וללימודי התואר שלישי בחינוך בעתיד הרחוק יותר ,ולהיות
מוסד מוביל וראשוני בין המכללות תוך מתן דגש על מצוינות וערכים.
במקביל ,הקפידה ד"ר מבורך להעלות את הרמה האקדמית של הסגל האקדמי .היא דרשה מהם ללמוד
ולהתפתח כל הזמן ,לקרוא ולערוך מחקרים עצמיים ומחקרים משותפים ולהציגם בכנסים בארץ ובחו"ל.
מהסטודנטים דרשה ד"ר מבורך את אותם הדברים שדרשה מעצמה ומחברי הסגל האקדמי -להמשיך
וללמוד ,לחקור את עבודתם ,להתפתח ולהוביל את מערכת החינוך להישגים גבוהים וחדשים ,מה שיגרום
לשינוי משמעותי בחברה הישראלית .גאוותה הייתה גדולה במיוחד לאור העובדה שמרבית הסטודנטים
שסיימו את לימודיהם במוסד התקבלו לעבוד כמורים ונשארו במערכת שנים רבות .היא ייחסה עובדה זו
לרמת ההשקעה של המוסד באיכות הסטודנטים שלו .כמנהלת ד"ר מבורך הפגינה תכונות ניהוליות רבות
כגון אומץ ,יצירתיות ומשימתיות ,יכולת ניהול צוות ,לקיחת סיכונים ואתגרים חדשים וקבלת החלטות
ברמת שיתופיות ועבודת צוות ,ותוך התמודדות עם שינויים ארציים והתאמתם למערכת המוסדית אותה
ניהלה .ד"ר מבורך ייצגה את המכללה במוסדות ובאירועים שונים בארץ ובעולם.

225

 .3דיון :השוואה בין מנהלי ה' -בראשית' למנהלי ה' -עת החדשה'
דגם מערכתי -הלכה ,יעדים ומעשים
בחלק זה של הדיון המשווה אציג את הדגם המערכתי ,המסכם ,עפ"י 'גישת התיאוריה המעוגנת בשדה' את
תהליך העשייה החינוכית המשותפת של ארבעת המנהלים .כמו כן ,אדון בנקודות השוני של המנהלים.
בתחילת הדיון ,אציג בקצרה את תיאורית 'המערכות הפתוחות' ואת ההקשר שלה למושאי המחקר.
'מכללת לוינסקי לחינוך' הינה ארגון חינוכי אקדמי להכשרת מורים .לדעת סמואל ( )9111כל ארגון הוא
מערכת דינאמית שמקיימת יחסי גומלין עם סביבתה .הדינאמיות יוצרת שינויים שיכולים לנבוע מחוץ
לארגון ,מתוך הארגון או שהשינוי נמצא בעצם טבעם של הארגונים .בדרך כלל ינבע השינוי מהשפעות
הדדיות ומשולבות של שלושת מקורות אילו .סקוט ( )Scott, 1998מציין כי ארגון נתפס כמאפיין מרכזי של
החברה המודרנית ,וכי לארגון יש שלוש הגדרות :מערכת רציונאלית ,מערכת טבעית ומערכת פתוחה.
לצורך דיון זה אתמקד רק בהגדרה של הארגון כמערכת פתוחה .המערכת הפתוחה מציבה במרכז את בני
האדם ופעולותיהם .במסגרת של מערכת פתוחה ,המערכת מנהלת תהליך של שלושה חלקים :תשומות
מהסביבה – (כאשר לדוגמא מקבלים חומר גלם /מידע /נתונים) ,תהליך המרה/טרנספורמציה ,ותהליך
תפוקות לסביבה החיצונית .המערכת צריכה להיות מחוברת לא רק למה שהסביבה רוצה היום אלא גם
למה שהחברה תירצה מחר ,כלומר לנסות להבין מה הסביבה רוצה ולשנות בהתאם (למשל בעזרת הכנת
משובים).
דגם שדרכו מסתכלים על ארגונים הינו 'דגם תיאוריית /תורת המערכות' .זאת תיאוריה שביסודה באה
מתחום המדעים המדויקים .היא מהווה את הבסיס לדיון האם ארגונים הם מערכות ומה מאפיין ארגון
כסוג של מערכת .על פי תיאוריה זו' ,מערכת' הינה סדרה של מספר חלקים שקשורים אחד לשני ותלויים
אחד בשני ומסודרים בצורה כזו שביחד הם יוצרים שלם מסוים .לדוגמא -גוף האדם כמערכת' .תיאורית
המערכות' מאפשרת להתבונן במערכת החינוכית מנקודת מבט כוללת .התיאוריה יעילה במיוחד בניתוח
וחקירה של הכנסת שינויים בארגון ,כפי שנעשה ב' -מכללת לוינסקי לחינוך' ,מכיוון שהיא מדגישה את
חשיבותה של ההתייחסות לכל הרכיבים במערכת ואת ראייתה בשלמותה.
לדעת סמואל (' )9111תיאוריית המערכות' מדברת על שני סוגים של מערכות:
מערכת סגורה -מערכת שאין לה קשר עם הסביבה שלה .מערכת אוטונומית לחלוטין
מערכת פתוחה -מערכת שמושפעת מהסביבה החיצונית ומשפיעה על הסביבה החיצונית .בעלת גבולות
חדירים.
ארגון הוא מערכת פתוחה ,כלומר אוסף של איברים שתלויים אחד בשני ,ולכן שינוי דורש הסתגלות;
הארגון מושפע ומשפיע על הסביבה שלו .תפיסת הארגון כמערכת פתוחה מתבטאת בסוגיית יחסי ארגון-
סביבה בשני אופנים :פריצת גבולות ואתגר לגבולות ,או במילים אחרות הדינאמיקה בין שינוי ושימור.
המערכתיות (הסיסטמיות) היא דינאמיקה של פעילות הדדית בין החלקים (האלמנטים) המרכיבים את
המערכת לבין עצמם ,ובינם לבין סביבת המערכת .כאשר מתקיימת בפעילות זו סינרגיה (פעולה משותפת
ומתואמת) פנימית ועם הסביבה ,נוצרת שלמות ( ,)wholenessהמפיקה תועלת יותר ממה שמפיקים כל
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חלקיו .קאהן וכץ ( )Kahn & .Katz,9111מציינים כי שינויים בסביבה יכולים להיות כפויים על הארגון,
למשל -החלטות ממשלה על שינוי מדיניות ,שינויים בתקנות או הפרטת חברות ציבוריות הם דוגמאות
לשינויים הנכפים על ארגונים ועל אף האיום המצוי בשינוי כפוי יכול הארגון לתפוס אותו כהזדמנות .שתי
הבחינות :האיום וההזדמנות מועילות להבנת המצב שהארגון נקלע אליו .שני אלה מאפשרים הגדרה
מחודשת של מטרות הארגון ושל האסטרטגיות להשגתן.יש להדגיש שהשינויים בסביבה הם שינוי בפעילות
שנעשית ע"י הגורמים השונים בסביבת הארגון .שינויים טכנולוגיים ,לדוגמא ,לא מתרחשים סתם ,הם פרי
יוזמה ופיתוח של ארגונים יוזמים .שינויים יכולים להתחיל גם בתוך הארגון .שינוי ארגוני יתרחש רק בעת
קיומם של חוסר נחת מסוים ,משבר פנימי ותחושת איום .תחושת חוסר הנוחות כמניע לשינוי קשורה
לגורמים פנימיים כגון :סגנון ניהול אוטוקרטי ,מערכת תגמולים מקפחת ,תנאי עבודה שלא הולמים את
הציפיות ,תרבות ארגונית של פחד וציות ועוד .למרות זאת ,יתכנו גורמים חיוביים שיניעו שינוי ארגוני.
גידול והצלחה למשל ,יביאו לשינויים מרחיקי לכת בשיטת הארגון ,הניהול השיווק ובעוד תחומים .לפי
תורת המערכות ,כל מערכת מורכבת מתת-מערכות הנמצאות ביחסים הדדיים תואמים ,ומכאן כל שינוי
בתת-מערכת אחת יגרור בעקבותיו שינוי בכל שאר המערכות ותיווצר התאמה או דפוס פעולה שלם חדש.
כך למשל ,החלפת מנהל תיצור סגנון ניהולי חדש ,תרבות ארגונית חדשה ושינויים בדפוסי התקשורת ,עד
שתיווצר התאמה כוללת חדשה .השינוי בתרבות הארגונית יגרור אף שינויים במבנה ,בשיטות העבודה,
בשיטות ארגון וניהול ובשיטות תגמול והערכה.
מלבד התחושות השליליות והגורמים החיוביים קיימים גם גורמים פנימיים לשינוי .על-פי 'תורת
המערכות הפתוחות' תכליתה של כל מערכת היא לשרוד .הרצון לשרוד מניע את חברי הארגון לפעול
ולהשתנות .בתנאי איום על קיום הארגון יעשו חבריו הכול ,אפילו במחיר של וויתורים על טובות הנאה או
על אמונות.
גורם פנימי נוסף והמשמעותי ביותר לשינוי ארגוני הוא הרצון האנושי להצליח ,להתקדם ולנצח .הרצון
להיות הטוב ביותר ,המוביל בשוק ,להצטיין ,לעצב את הסביבה ,להוות דוגמא לאחרים ,כפי שביטאו
בחזונם כל ארבעת מנהלי המכללה .יצר התחרות ,סקרנות ,כל אלה ועוד מניעים שינוי ואינם קשורים
בהכרח לסביבה .מבחינה תיאורטית ניתן לחלק את הגורמים לחוץ-ארגוניים ולפנים-ארגוניים ,אולם
המציאות מורכבת ולכן אפשר לטעון שיש אינטראקציה מתמדת בין הגורמים הפנימיים לחיצוניים וקיימת
השפעה הדדית ביניהם (.)Kahn & .Katz,9111
גם הגיאוגרף ניר ( (Nir,1990הציע דגם מערכתי אזורי שניתן ליישמו ולהתאימו גם לכלים חינוכיים
ולארגונים חינוכיים מבחינת ה' -תשומות' ,ה' -תהליכים' וה' -תפוקות'.
לאור תיאורית או מודל 'המערכת הפתוחה' לעיל ,אבחן את פעילותם ותרומתם החינוכית של ארבעת
המנהלים במחקר זה ,ואת השינויים הרבים שהם ערכו במוסד לצד שימור הערכים והחזון החינוכי לאורך
כל שנות ניהולם את המכללה .הדגם המערכתי מוצג להלן:
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הדגם המערכתי מציג שלוש קטגוריות ראשיות :תשומות ,חזון חינוכי ומטרות על ,ותפוקות חינוכיות של
ארבעת המנהלים.
 קטגורית-העל הראשונה -התשומות -מציגה את שני הגורמים (תתי-קטגוריות) שעיצבו
והובילו לבניית החזון האישי והמוסדי ולעשייה החינוכית שלהם :המשתנים הפנימיים והמשתנים
החיצוניים:
 .2המשתנים הפנימיים כוללים את ההיבטים האישיותיים וההיבטים הניהוליים של כל אחד
מהמנהלים.
 ההיבטים האישיותיים כוללים שני מרכיבים :תפיסת עולם אישית ותפיסת עולם מוסדית.
תפיסת העולם האישית מבטאת את החזון החינוכי המבוסס על הערכים עליהם גדל והתחנך ובהם מאמין
האדם.
תפיסת העולם המוסדית מציגה את החזון הארגוני ,היעדים והמטרות אותם הם הציבו לעצמם כמנהלי
המוסד.
ההיבטים האישיותיים -ארבעת המנהלים ,ששלושה מהם (מלבד ד"ר רוכלי) אינם ילידי הארץ ,מצטיירים
כאנשים ציוניים ,אוהבי הארץ המאמינים בחשיבות המעשה החינוכי ובהכשרת הדור החדש להיות מורים
ומחנכים התורמים לקהילה .הממצאים מראים כי המנהלים דגלו בהקניית חינוך לציונות ,חינוך
לאידיאלים חברתיים-אוניברסאליים ,חינוך לאהבת השפה העברית ,אהבת התרבות והאמנות וקריאת
ספרים .בחזונם הם ראו את המוסד מתפתח ומתקדם והופך להיות לסמינר/מכללה מובילים בתחומם
ומכשירים אלפי מורים ,במקביל להתפתחות ולהעלאת הרמה האקדמית של המרצים והסטודנטים .הם
פעלו ללא לאות להכנסת דרכי הוראה חדשות ,לפיתוח מסלולים ותכניות לימודים חדשים ,לטיפוח
הלמידה העצמית ושני האחרונים שבהם לקידום תהליכי האקדמיזציה ,בהתאם לנסיבות האידיאולוגיות-
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חברתיות-כלכליות בתקופת כהונתם .עם זאת ,תפיסת העולם האישית שלהם הייתה ידועה ,ברורה
ומוצקה והיא זו שהובילה לבניית תפיסת עולם מוסדית' ,חזון חינוכי' שבו האמינו ואותו שאפו לקדם
ולהגשים בעזרתם של חברי הסגל.
ההיבטים הניהוליים מתמקדים באפיונים הניהוליים-מנהיגותיים של ארבעת המנהלים .האפיונים

מיוצגים בארבע קטגוריות עיקריות :האפיון המנהיגותי ,האפיון הארגוני ,תהליכי הניהול ,ומודל הניהול
כפי שמציגה הטבלה להלן:
שם
המנהל

הדגשים אישיים-ניהוליים

ד "ר
טורוב



ד "ר
אפשטיין

ד "ר
רוכלי








אפיונים מנהיגותיים :רצון להיות סמל לדוגמא ולמופת ,קבלת ההחלטה לפרוש מתפקיד
הניהול
אפיונים ארגוניים :בניית המוסד ,פיתוח תכנית לימודים ראשונה ,הקמת ועד מייסד
תהליכי ניהול :דרכי ניהול הצוות ,בניית מערכת יחסים עם הסטודנטיות
מודל ניהול /מנהיגות :המנהל/המנהיג המייעץ
אפיונים מנהיגותיים :רצון להיות סמל לדוגמא ולמופת ,רצון לחקור ,ללמוד ולהשתכלל
אפיונים ארגוניים :הקמת גן ילדים לדוגמא
תהליכי ניהול :העמדת התלמיד במרכז ,מתן ביקורת מקצועית למורה



מודל ניהול /מנהיגות :המנהיג המוסרי הכריזמטי



אפיונים מנהיגותיים :רצון להיות סמל לדוגמא ולמופת ,הקניית ערכים ,הקניית דמות
המורה האידיאלי
אפיונים ארגוניים :הגדרת בעלי תפקידים ומבנה ארגוני של המוסד ,קביעת נהלי עבודה
וישיבות צוות ,נוהל קבלת החלטות ,קביעת תקנונים
תהליכי ניהול :פיתוח והפעלת תכניות לימודים חדשות תוך התנגדות לכך מצד הצוות,
התייחסות לבעיות מקצועיות של הצוות
מודל ניהול /מנהיגות :המנהיג הדינאמי
אפיונים מנהיגותיים :בטחון עצמי ,שקיפות ,לקיחת אחריות
אפיונים ארגוניים :הקמת הנהלה חדשה ,בחירת בעלי תפקידים,קביעת נהלי עבודה,
פורומים וקביעת תקנונים וייצוב המוסד
תהליכי ניהול :דגש על עבודת צוות ,קבלת החלטות משותפות והאצלת סמכויות ,קריאת
המפה הפוליטית
מודל ניהול /מנהיגות :המנהיגה המשתפת




ד "ר
מבורך







הבחירה בארבעת האפיונים הללו בניהול המכללה נעשתה בהתאמה לסכמת הניתוח של כל אחד
מהמנהלים המציגה את הקטגוריות שהופקו ואורגנו בגישת "התיאוריה המעוגנת בשדה" .בצד השמאלי
של הטבלה מובאות מספר דוגמאות מייצגות לכל אפיון.
ממצאי המחקר מציגים ארבעה מנהלים שהיו קשובים וערים לשינויים ברמה המדינית-פוליטית-חינוכית,
מנהלים ששאפו לקדם ולהוביל את המוסד להיות מוסד מוביל .הם הובילו תהליכים של שינוי ארגוני
וקונספטואלי שבאו לידי ביטוי עם פיתוח ובניית תכניות לימודים חדשות ,טיפול בבעיות סגל ,התמודדות
עם תקציב מועט וקיצוצים חוזרים ונשנים לאורך כל שנות המוסד .אלה מנהלים שנאלצו 'לשחות כנגד
הזרם' ולעמוד מול התנגדויות קשות הן מ'-בפנים' והן מ' -בחוץ' ,מנהלים שראו עצמם קודם לכול 'מורים'
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ו' -מחנכים' ורק אחר כך 'מנהלים' ,ולפיכך שימשו מקור לסמל ולחיקוי .עוד מצביעים הממצאים על כך
שלכל ארבעת המנהלים הייתה כריזמה אישית שסחפה את מרבית האנשים שעבדו עימם בדרך החדשה
והארוכה .הם נתנו תחושה של שותפות ושל 'הובלה ביחד' .המאפיינים המנהיגותיים הבולטים אותם הפגינו
המנהלים הם :אומץ ,יצירתיות ומשימתיות ,יכולת ניהול צוות ,יכולת לקיחת סיכונים ואתגרים חדשים,
קבלת החלטות על ידי שיתוף ועבודת צוות ,לקיחת אחריות ושקיפות תוך התמודדות מתמדת עם שינויים
ארציים והתאמתם למוסד.
הפעולות והפרויקטים המוצגים בטבלה להלן מבטאים את ההדגשים הניהוליים-ארגוניים ברמת המוסד
בשלוש קטגוריות מרכזיות :ההיבט הפיזי ,ההיבט הפדגוגי וההיבט הארגוני:
שם המנהל

הדגשים ניהוליים-ארגוניים ברמת המוסד

ד"ר טורוב






ד"ר רוכלי






בהיבט הפיזי -אחריות כוללת על בתכנון ובניית המוסד
בהיבט הארגוני -הקמת ועד מייסד של המוסד
בהיבט הפדגוגי -הפרדת מסלול הגננות ממסלול המורות
בהיבט הפדגוגי -חיזוק הקשר בין הסמינר לשדה -הקמת גן ילדים
לדוגמא
בהיבט הארגוני -שינוי שם המוסד
בהיבט הפדגוגי -הקמת פורומים אקדמיים בכירים
בהיבט הפיזי  -בניית צריפים ארעיים
בהיבט הארגוני -קביעת תקנונים אקדמיים

ד"ר מבורך






בהיבט הפיזי -בניית הקומה הרביעית במוסד
בהיבט הארגוני -הקמת ארבעה בתי-ספר נפרדים
בהיבט הארגוני -שינוי שמות בעלי תפקידים מרכזיים
בהיבט הארגוני -שינוי שמות המסלולים/החוגים

ד"ר אפשטיין

בהיבט הפיזי -תהליכי בינוי ופיתוח המוסד -במקביל להתמודדותם עם מצבים ביטחוניים קשים של מתח
וחרדה ,והצורך לספק תחושה מנהיגותית של ביטחון ואמונה ,התעורר הצורך להתמודד עם השינויים
הסביבתיים והגידול במספר הסטודנטים הלומדים במוסד ,שהצריך את המנהלים להתמודד גם עם נושאים
שבהם לא היה להם שום ניסיון או רקע מקצועי .ד"ר טורוב ,ד"ר רוכלי וד"ר מבורך עסקו שלושתם
בתהליכי הבינוי הפיזי של המוסד -כל אחד בתקופתו ובהתאם לצרכי המבנה .ד"ר טורוב היה הבנאי
והאדריכל של המבנה הראשוני בנוה-צדק והיה שותף ואחראי לכל תהליכי הבנייה .ד"ר רוכלי הוביל את
המעבר של המוסד מרחוב בן-יהודה בתל אביב למשכנו הנוכחי ,החליט על הקמת הצריפים והמבנים
הטרומיים ברחבי הקמפוס ,והיה אחראי גם לעיצוב 'מרכז האוריינות' של המוסד .הוא אף כונה על ידי צוות
המרצים והעובדים בשם' -הארכיטקט' .ד"ר מבורך הייתה עסוקה בהריסת המבנים הטרומיים והצריפים
לאחר הוראת בית-המשפט ,ופיקחה על בניית הקומה הרביעית של המכללה לצורך הרחבתו והגדלת שטחו
לאכלוס הסטודנטים החדשים בתכניות התואר השני והמורים בתכניות השונות להשתלמויות.
בהיבט הפדגוגי -הממצאים מציגים מהלכים ראשונים חשובים ומשמעותיים הממשיכים במוסד עד עצם
היום הזה .בתקופת כהונתו של ד"ר אפשטיין הוא החליט על הקמת מסלול נפרד להכשרת גננות .בעקבות
זאת ,הוקם גן ילדים לדוגמא שפעל בתוך המוסד ושימש שדה הכשרה לכל הגננות לעתיד .גן הילדים קיים
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עד עצם היום הזה וד"ר מבורך ,בתחילת דרכה במוסד ,אף שימשה כגננת ובהמשך הייתה מנהלת הגן .בכך
החל תהליך בניית הקשר בין האקדמיה לשדה ,מעשה שהוביל בהמשך בתקופתה של ד"ר מבורך לפיתוח
פרויקט "עמיתות מכללה-שדה".
בהיבט הניהולי-ארגוני מראים הממצאים כי נערכו שינויים ארגוניים רבים ומשמעותיים במבנה המוסד,
בהרכב ההנהלה ובתפקידים המרכזיים השונים לאורך כל שנות המוסד .בין ההחלטות המשמעותיות
שנקבעו בתקופת ה'-בראשית' הייתה ההחלטה על הקמת הוועד המייסד של המוסד.
ארבעת המנהלים נאלצו להתמודד גם עם בעיות בנושאים כלכליים ולהפגין ידע מקצועי בשעות קשות של
צמצומים וגזרות תקציביות שנכפו על המוסד.
בשנות כהונתם של שני המנהלים בעידן האקדמי של המכללה הוקמו פורומים אקדמיים בכירים ,נקבעו
תקנונים ונהלי מינוי משרות .פעולות אלה נעשו כצעדים הנדרשים ממוסד המבקש הכרה אקדמית .כמו כן,
נעשה שינוי משמעותי גם בשם המוסד .השינוי בשם המוסד משקף את ההתפתחות המקצועית של המוסד,
דהיינו מ'-בית-מדרש לגננות' בתחילת דרכו בנוה-צדק ל' -בית-מדרש למורות' ,ל' -סמינר למורות ע"ש א"ל
לוינסקי' בעת המעבר לרחוב בן-יהודה בתל אביב ,ול" -מכללת לוינסקי לחינוך " בעת קבלת ההיתר להענקת
התואר 'בוגר בחינוך' והפיכת המוסד למכללה אקדמית .המנהלים מהעת החדשה שינו גם את שמות
התפקידים הבכירים ושמות המסלולים/חוגים במוסד בכדי להעלות את רמת המוסד למכללה אקדמית
ולהשוות אותו למוסד ברמה אוניברסיטאית ככל שניתן.
 .1המשתנים החיצוניים הינם הקשיים והבעיות שעמדו בדרכם של המנהלים בהשגת החזון ומטרות
העל החינוכיות בהיבט החיצוני-סביבתי ובהיבט החינוכי-מכללתי.
הטבלה להלן תציג את מגוון הקשיים ודרכי ההתמודדות של המנהלים עם המציאות החברתית-
היסטורית לאורך תקופת ניהולם את המוסד:
שם

פירוט הקשיים

דרכי התמודדות עם המציאות החדשה

המנהל
ד"ר טורוב



קשיים הנובעים מהמציאות
השלטונית
קשיים הנובעים מהמציאות
החברתית
קשיים הנובעים מהמציאות
החינוכית



חוסר יכולת להתמודד עם
תפקיד הניהול
קשיים בהוראה בשפה העברית




ד"ר
אפשטיין











מתן תשלומים גבוהים לשלטונות התורכיים (שוחד)
מאמצים והשתדלויות להסרת החרם מעל המוסד
איסוף התלמידות מכל רחבי הארץ לאחר פתיחת
המוסד מחדש
הנהגת משטר מסודר ומתוקן במוסד
הנהגת אווירה של חיבה ועידוד הסגל במוסד
בקשה להגדלת התקציב למוסד והגדלת הבניין
פרישה מתפקידי הניהול ובריחה לתפקידים לא-
ניהוליים אחרים



שימוש בדרכי הוראה חדשים -הדגשת עקרון
ההמחשה והפעלת החושים והגוף בצורה יצירתית



רכישת ציוד ,ספרים בעברית ומכשירי הוראה
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ד"ר רוכלי





ד"ר מבורך








העברת הסמינר לביתו החדש
ומיזוג המדרשה למוסיקה
שינויים מבניים
איתור מרצים ברמה אקדמית
גבוהה
שמירת איכות ההוראה
התמודדות עם תקציב,
קיצוצים,קנסות ופיטורים
פיתוח תכנית נה"ר והפעלתה
תכנון ע"פ המתווה החדש
תכניות למיזוג המכללה עם
מכללת הקיבוצים
מעבר לשלושה ימי לימודים







חידושים בתכניות הלימודים
פתיחת קורסים חדשים
הפקת כנסי חשיבה וסדנאות הדרכה למרצים חדשים
עידוד יוזמות חינוכיות מצד המרצים
עידוד פעולות המחקר וההערכה









הרחבת פרויקט 'עמיתות מכללה-שדה'
פיתוח ארבע תכניות התואר השני
הקמת ארבעה בתי-ספר
פיתוח תכניות אקדמיות חדשות
פיתוח תהליכי הבטחת איכות
עידוד המחקר האקדמי בקרב המרצים
שינויים בסביבת הלמידה-הוראה

ניתן להתייחס אל מכלול המשתנים החיצוניים כאל ההיבט הסביבתי הכולל שלושה תתי-היבטים :ההיבט
ההיסטורי-מדיני-פוליטי ,ההיבט החינוכי וההיבט המכללתי.
ההיבט ההיסטורי-מדיני-פוליטי מתייחס לקונטקסט הפוליטי בו פעלו המנהלים ולמצבי מתח ביטחוניים
המשפיעים על התנהלות המוסד וקבלת החלטות .ד"ר טורוב וד"ר אפשטיין ,שהיו ציונים נלהבים ,נאלצו
להתמודד עם השפעות השלטון התורכי ו' -מלחמת העולם הראשונה' בתקופת ניהולם את המוסד .ד"ר
רוכלי וד"ר מבורך פעלו אף הם בתקופות קשות' -מלחמת המפרץ' הראשונה שהתחוללה בתקופת ניהולו של
ד"ר רוכ לי השפיעה באופן ישיר על המוסד שנפגע מפגיעת טיל והשבית את פעילות המכללה למספר שבועות.
בתקופתה של ד" ר מבורך השפיעה האינתיפאדה השנייה וגרמה למיתון חריף במשק שהוביל לקיצוצים
בתחומים רבים ,ביניהם במערכת החינוך .בתקופתה ,בקיץ  1112פרצה 'מלחמת לבנון השנייה'.
ההיבט החינוכי מתייחס בעיקר לשדה החינוך ומערכת הכשרת המורים בארץ .היבט זה מתמקד במערכת
היחסים בין הסמינר לחברה היישובית דאז ובין המכללה למשרד החינוך ולמועצה להשכלה גבוהה במדינת
ישראל באשר להחלטות של הועדות החיצוניות ובצורך בקביעת מדיניות חינוכית-מוסדית .המנהלים
הראשונים של המוסד התמודדו יותר עם צוותי המורים עימם עבדו בהכנת תכנית הלימודים הראשונה
והוראת כלל המקצועות בעברית ועם הועד האודסאי בדרישותיהם להגדלת התקציב ולמתן עזרה שוטפת
לצרכי המוסד ,בעוד המנהלים מהעת החדשה נאלצו להתמודד עם החלטות חדשות שהונחתו חדשות
לבקרים ע"י הממסד ומערכת החינוך הישראלית כגון 'ועדת אריאב'' ,ועדת דוברת' ועוד ,ותכניות אקדמיות
חדשות וחדשניות (כניסוי נה"ר) שדרשו מהם לערוך שינויים נרחבים ומהותיים במוסד ,בצל הדרישה למיזוג
המכללה עם מכללה נוספת.
ההיבט המכללתי מתמקד בשינויים המבניים שנעשו במוסד לאור הגידול העצום במספר הסטודנטים
הלומדים בו ,בהתמודדות עם שאלות בנושא תקציב וקיצוצים ,בשאלות בנוגע לשמירת איכות ההוראה,
בהרחבת פרויקטים ,בחידושים ובשינויים בסביבות ההוראה והלמידה ,ובשאלות הנוגעות ליישוב והמדינה
ולאופייה הדמוקרטי שעימם נאלצו ארבעת המנהלים להתמודד פעמים רבות כמנהלי מוסד חינוכי המכשיר
מורים לעתיד ,כשהם עצמם נדרשים להוות דמות או מודל לחיקוי .הסביבה המדינית-פוליטית בה פעלו שני
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המנהלים מתקופת ה'-בראשית' השפיעה עליהם במידה רבה ,ולכן הם ראו חשיבות רבה בהבעת דעה
ונקיטת עמדה בשאלות השעה (כדוגמת 'שאלה נעלמה' בה נגע ד"ר אפשטיין ,וסוגית לימוד שפות זרות
במוסד) .ד"ר טורוב וד"ר אפשטיין היו ידועים באהבתם להתיישבות ולארץ-ישראל ,שמרו על דעותיהם
ואמונתם בתרבות הדמוקרטית והטיפו לחינוך לעבודה וליצרנות .הם לא רק הטיפו את תורתם ,אלא קיימו
אותה הלכה למעשה בכל פעילות שעשו במוסד ובחייהם האישיים ,ובכך שימשו מקור לדוגמא ולמופת בקרב
המורים והמנהלים בישוב הישן הציוני והיהודי דאז ואף בעולם .ד"ר רוכלי וד"ר מבורך מצאו עצמם
מתמודדים עם שאלות בנושאי 'איכות ההוראה' ו'-שמירת ערכי הסמינר הטוב' לאור הדרישות
לאקדמיזציה של המוסדות להכשרת מורים ולאור התחרות הגוברת בשוק מול המכללות הפרטיות
והאוניברסיטאות.
לאור הטבלה ,נשאלת השאלה -מה ניתן ללמוד על תהליכי ניהול והתפתחות הניהול במכללה למורים
במאה השנים האחרונות?
נראה כי המציאות החברתית/ההיסטורית משליכה בצורה ישירה ומשמעותית על המציאות החינוכית .החל
מהתקופה של השלטון התורכי בואכה לשלטון המנדטורי הבריטי וכלה בשלטון היהודים ,עת נוסדה מדינת
ישראל .אם בשלביו הראשונים נאלץ המוסד להתמודד עם בעיות תוך שיתוף פעולה עם הסביבה החיצונית
כדוגמת בעיות הקשורות בבנייה הפיזית שלו ושמירת המוסד (תוך מתן שוחד לשלטון התורכי כדי לא לסגור
את המוסד) ,ובהתפתחות הפדגוגית שלו (הכנת תכניות לימודים שכללו את הוראת השפה הצרפתית,
התורכית והערבית כנגזרת של השלטונות) ,הרי שבשנים של העידן האקדמי של המוסד ,הדגש הושם בעיקרו
על תהליך האקדמיזציה ,דהיינו פיתוח מסלולי לימוד חדשים ,תכניות לימודים חדשות ופחות דגש הושם על
הבנייה הפיזית שלו (למרות שד"ר רוכלי וד" ר מבורך נאלצו להתמודד עם הנושא בשל הגידול הרב במספר
הסטודנטים עקב הפיתוח המואץ של תכניות הלימודים ומתן התואר 'בוגר בחינוך' ו' -מוסמך בחינוך').
 קטגורית-העל השנייה מציגה את החזון ,היעדים ומטרות-העל המשותפות לארבעת
המנהלים .המחקר מאשש את העובדה כי לכל המנהלים היה חזון חינוכי-מוסדי בו הם האמינו ועל פיו הם
הובילו את המוסד ואת האנשים שעבדו עימם.
הטבלה להלן תציג את חזונם החינוכי בהיבט הערכי-אידיאולוגי ,בהיבט החינוכי-פדגוגי ובהיבט
התקשורתי:
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חזון חינוכי ומטרות על:
שם
המנהל

בהיבט הערכי-אידיאולוגי

ד "ר
טורוב



הקניית חינוך עברי ואידיאלים
חברתיים-אוניברסאליים
הקניית הערכים'-חינוך הגוף' ,חינוך
לעבודה' ו' -האחריות האישית'
הקניית ערך 'המחנך האידיאלי'



הקניית חינוך עברי
ואידיאלים/ערכים חברתיים-
אוניברסאליים-שוויון ,אמת וצדק,
אסתטיקה ואמנות
הקניית הערכים'-חינוך הגוף'' ,חינוך
לעבודה עמלנית' ו'-האחריות
האישית'
חיזוק אידיאל הלאומיות ,ואידיאל
עבודת האדמה
חינוך לאהבת הטבע והחקלאות
הקניית חינוך לערכים
הקניית חינוך למצוינות
הקניית חינוך להתנדבות
הקניית חינוך לציונות ולאהבת הארץ
הקניית חינוך לאהבת השפה העברית
ולאהבת הספר והקריאה
הקניית דמות 'מורה אידיאלי'
אמונה בכוחו של המורה להוות
דוגמא אישית
כיבוד השונות הרב-תרבותית
שמירה וכיבוד המשותף
הקניית רוח וחזון המכללה
הקניית חינוך למצוינות
הקניית ערך ה' -התנדבות' וערך-
'המעורבות בקהילה'
הקניית ערכי נימוס ,תרבות ,אמנות
ואסתטיקה




בהיבט החינוכי-פדגוגי


בניית תכנית לימודים
ראשונית
הכנסת דרכי הוראה
חדשים -הדגשת
המוחשי ,החיזיון,
וטיולים לימודיים
הפיכת השפה העברית
לשפת ההוראה
הוראת כלל המקצועות
בהתאמה לסביבה
הארץ-ישראלית
מתן השכלה מקצועית-
פדגוגית למורים
לימוד השפות הזרות
הכנסת דרכי הוראה
חדשות ושימוש
ביצירתיות ובממשיות
הפצת השפה העברית
והפיכתה לשפת
ההוראה ופיתוח
השיטה "עברית
בעברית"
שלילת השימוש
בלשונות זרות



פיתוח תהליך
האקדמיזציה
טיפוח הלמידה
העצמית

 פיתוח ושיפור מערכת
היחסים עם סגל המורים
 בניית מערכת היחסים עם
הסטודנטים
 ייעול המבנה הארגוני
ובניית נהלי עבודה



פיתוח והרחבת תכניות
לימודים לתואר השני
וקידום לימודי התואר
השלישי
פיתוח קשרי החוץ בין
המכללה לשדה
שיפור והעלאת הרמה
האקדמית של המוסד

 פיתוח ושיפור מערכת
היחסים עם סגל המורים
 בניית מערכת היחסים עם
הסטודנטים
 ייעול המבנה הארגוני
ובניית נהלי עבודה







ד "ר
אפשטיין




ד"ר רוכלי

ד "ר
מבורך
















בהיבט התקשורתי












234

 בניית מערכת היחסים עם
סגל המורים
 בניית מערכת היחסים עם
הסטודנטים
 בניית נהלי עבודה

 המשך פיתוח ושיפור
מערכת היחסים עם סגל
המורים
 בניית מערכת היחסים עם
הסטודנטים
 בניית נהלי עבודה וייעול
המבנה הארגוני

היעדים ומטרות העל מחולקים לשלוש קבוצות של תתי-קטגוריות:
 .2יעדים בהיבט הערכי-אידיאולוגי:






הקניית ערכים ציוניים
הקניית ערכים חברתיים-אוניברסאליים
הקניית חינוך עברי
הקניית חינוך להתנדבות
הקניית חינוך למצוינות

 .1יעדים בהיבט החינוכי-פדגוגי:






פיתוח חזון חינוכי מוסדי
פיתוח והרחבת תכניות לימודים
פיתוח תהליכי האקדמיזציה
קידום הסגל האקדמי
קידום מערכת הכשרת המורים בארץ

 .9יעדים בהיבט הארגוני-תקשורתי:



פיתוח ושיפור מערכת היחסים עם סגל המורים
בניית מערכת היחסים עם הסטודנטים

ביעדים בהיבט הערכי-אידיאולוגי ניכרת השאיפה של כלל המנהלים להקניית חינוך לערכים
אוניברסאליים עם דגש על ערכי הציונות ,שכן כל המנהלים פעלו במוסד שתפיסת עולמו כבר מראשית דרכו
הייתה חדורה רוח לאומית .הסמינר ראה את חזונו וייעודו כמוסד להכשרת עובדי חינוך והוראה ברוח
ציונית ,ובדרך זו הוא השתלב עם הערכים הלאומיים-ציוניים שהיו בולטים בתקופת הקמתו .המורים
העבריים בתקופת הישוב ראו עצמם מחויבים לתנועה הציונית ולמטרותיה ,ומטרתם של שני המנהלים ,ד"ר
טורוב וד"ר אפשטיין ,הייתה גם חינוך הדור לערכים אוניברסאליים כדוגמת ערכים של שוויון ,אמת וצדק,
אסתטיקה ואמנות .הם שאפו ליצור בדרכם הייחודית את דגם 'היהודי החדש' ,ולהניח את היסודות לבניית
מערכת חינוכית עתידית .הם הדגישו את אידיאל 'הלאומיות' ו'-עבודת האדמה' ,ואהבת הטבע והחקלאות,
ופעלו לחינוך בני הנוער לערכים של עבודה ,שיתוף ,אחריות אישית ועזרה הדדית תוך מעורבות פעילה בחיי
היישוב.
שני המנהלים מהעת החדשה ,הד"ר רוכלי והד"ר מבורך ,לא היו צריכים להתמודד עם אותם היבטים
אידיאולוגיים-ערכיים שכן הזמנים השתנו ,ושנות ניהולם היו שלהי המאה העשרים ותחילת המאה העשרים
ואחת .המאה העשרים התאפיינה בתמורות חינוכיות עולמיות בתחום הכשרת המורים ,ושני המנהלים
מצאו עצמם מתמודדים בעיקר עם הצורך להתאים את מערכת הכשרת המורים בארץ עם זו העולמית.
בתקופתם המוסד גדל במידה רבה וקלט סטודנטים ממגזרים ומדתות שונות .בעבודתם החינוכית הם
הדגישו את הערכים האוניברסאליים הבאים :חירות דמוקרטית (חופש הביטוי וחופש הדעה) ,כבוד הדדי,
הבנת וקבלת השונה (פלורליזם) ,שמירה והערכה של המשותף ,תוך שאיפה ליצירת מסד חינוכי המבוסס על
תמיכה ,הקשבה ,אמונה ,והרחבת הפעילויות התרבותיות והאקדמיות בין המגזרים השונים .הם הדגישו גם
את החשיבות של תכונות כמו התמדה ,רצינות ,לקיחת אחריות ,מעורבות חברתית ותרומה לקהילה .לאור
מחויבותם לתהליכי האקדמיזציה והצורך לעמוד בתחרות מול המוסדות האוניברסיטאיים ,הם העמידו
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גבולות לקליטת המתכשרים להוראה והעלו את הדרישות האקדמיות של המוסד .היה חשוב להם להעלות
את רמתם המקצועית הן של המרצים והן של הסטודנטים כדי שיצליחו בעבודתם כמורים בעתיד .הם דגלו
בהגברת הדרישות מהסטודנטים ובמתן עבודות סמינריוניות ,בלמידה העצמאית ,בדרך החקירה והגילוי
העצמי ובעריכת ניסויים ,בקשר בין מקצועות הלימוד וההכשרה להוראה ,ובקשר המרבי בין ההלכה
למעשה .בחזונם הם ראו את המכללה כמוסד בעל עקרונות חינוכיים השואף לעצב את דמותו של המחנך
כאדם ,כיהודי ,כציוני וכישראלי ,מוסד מוביל וראשוני בין המכללות בארץ השם דגש על מצוינות וערכים.
היעדים בתחום החינוכי-פדגוגי כוללים את פיתוח החזון המוסדי ,פיתוח תכניות והרחבתן לימודים,
ופיתוח תהליכי האקדמיזציה ,שעליהם דובר בהרחבה במחקר .כל ארבעת המנהלים התמקדו בקידום
הצוות האקדמי .הם שאפו שהצוות האקדמי ילמד ויתפתח ברמה המקצועית על מנת להעלות את יוקרתו
של המוסד .שני המנהלים הראשונים נהגו לנסוע לחו"ל להשתלמויות ,קראו ירחונים והתעדכנו בשינויים
בתחום הכשרת המורים העולמית .הם הקפידו לעדכן את שאר חברי הסגל ואף השתדלו להתאים את
הנעשה בעולם למוסד .שני המנהלים מהעת החדשה ,ד"ר רוכלי וד"ר מבורך ,דרבנו את חברי הסגל להשגת
התואר 'דוקטור' ואף 'פרופסור' ודרבנו את הלמידה עצמית ועבודת הצוות ,ואת השאיפה להתקדמות
מקצועית לצורך פיתוח ושיפור המוסד .הם נסעו לכנסים בחו"ל ,שם הציגו את הפעילות המחקרית של
המוסד .הממצאים מצביעים על העובדה שכל המנהלים למדו והתעדכנו בחידושים בתחומי החינוך והכשרת
המורים ,הביאו את המודלים העדכניים בתחום הכשרת המורים לארץ והתאימו אותם למציאות במדינה
ובמוסד.
היעדים בהיבט התקשורתי מתייחסים לפיתוח ושיפור מערכות היחסים עם סגל המורים ובניית הקשר
עם הסטודנטים ,כפי שהיא מוצגת בטבלה להלן:
מערכת היחסים של המנהלים עם הסגל האקדמי:
שם המנהל

הדגשים

ד"ר טורוב















ד"ר אפשטיין

ד"ר רוכלי
ד"ר מבורך

העמדת המורה במרכז
דאגה לרווחתם הכלכלית ולתנאיהם המקצועיים
התייחסות לדרישותיהם המקצועיות
'המחנך בהא הידיעה' -מקור לדוגמא אישית ולמופת וסמל לחיקוי
מתן ביקורת מקצועית
התייחסות לרווחתם האישית-מקצועית
מתן גיבוי והבעת הערכה
התייחסות לבעיות מקצועיות של הסגל
מתן גיבוי
קידום הסגל האקדמי
העברת החזון המכללתי
הפקת ימי סגל לומד
קיום דיונים עם הסגל
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מערכת היחסים של המנהלים עם הסטודנטים/יות:
שם
המנהל

הדגשים

ד"ר טורוב

 התייחסות למצבן הבריאותי
 התייחסות למצבן הלימודי והרווחה האישית-נפשית שלהן
 התייחסות לעתידן המקצועי
 העמדת התלמיד במרכז
 התייחסות למצבן הבריאותי
 התייחסות למצבן הלימודי והרווחה האישית-נפשית שלהן
 התייחסות למצבן הכלכלי ומתן סיוע
 הבעת הערכה ותחושת גאווה
 התייחסות לרווחת הסטודנטים
 הבעת הערכה ותחושת גאווה
 ייזום פעילויות חברתיות
 התייחסות לרווחת הסטודנטים

ד "ר
אפשטיין

ד"ר רוכלי
ד"ר מבורך

בהיבט התקשורתי נראה כי כל המנהלים פעלו ללא לאות לשיפור מערכות היחסים עם הסגל ועם
הסטודנטים .המחקר מציג פרוטוקולים של ישיבות הנהלה גם מתקופת ה' -בראשית' וגם מהתקופה
העכשווית ,שמהם ניכר כי הוקדש זמן וניתנה תשומת לב רבה להתייחסות לבעיות הסגל והסטודנטים
ולמציאת פתרונות הולמים לבעיותיהם ולקשייהם המקצועיים והאישיים .כמו כן ,מבוטאת במחקר גאוותם
של ארבעת המנהלים בבוגרי המוסד לאורך כל שנותיו -החל ממחזור הגננות הראשון שלימד את העולים
החדשים עברית ועד המחזור הראשון של תכניות התואר הראשון והתואר השני  -המהווים חוליה בשרשרת
של המערך החינוכי הארצי והתורמים תרומה חינוכית ממעלה ראשונה למדינת ישראל.
 קטגורית-העל השלישית מציגה את התפוקות -התרומה של המנהלים לסמינר/מכללה,
לשדה החינוך ולמערכת הכשרת המורים בארץ ותרומתם ברמה העולמית .בצורה מפורטת יותר ניתן
להציג את תרומתם בטבלה להלן:
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התרומה לשדה החינוך ולמערכת הכשרת המורים בארץ ובעולם:
שם המנהל

תרומה מוסדית

ד"ר טורוב

הכנת תכנית לימודים  .9הפיכת תכנית הלימודים
של בית-המדרש לתכנית
קבועה ששימשה את
ארצית.
מורי המוסד
 .1הכשרת המורות העבריות
הראשונות לעבודה בבתי-
הספר.
ייסוד מחלקת הגננות  .9הנחלת השפה העברית
בגני-הילדים ובבתי-הספר
וגן הילדים הראשון
בארץ באמצעות הספר
העברי בבית-המדרש
וניהולם ,יחד עם ניהול 'עברית בעברית'.
 .1כתיבת מאמרים רבים
המחלקה למורות
בנושאי חינוך ופדגוגיה
בירחונים שונים.
הפקת ימי עיון ,כנסים  .9המכללה כפורצת דרך
במערכת הכשרת המורים
וקונגרסים במכללה
בארץ -קבלת היתר ,הכרה
כאמצעי לחשיפת
התהליכים החינוכיים והסמכה להעניק תואר
אקדמי ראשון לבוגריו בכל
המתרחשים במוסד
מסלולי ההכשרה (תואר 'בוגר
לחברי הסגל ולשאר
בחינוך').
המכללות להוראה.
 .1ייצוג כלל המכללות
להוראה במשרד החינוך
ובמל"ג.
ייצוג המוסד ברמ"א
 .9ייצוב המכללה
לאחר תקופה סוערת( .פורום ראשי מכללות
אקדמיות להוראה בארץ),
 .1המוסד כאכסניה
בועדות החינוך בכנסת,
חינוכית-תרבותית.
במשרד החינוך ובמל"ג.
 .3הפקת ימי עיון,
כנסים וקונגרסים
בינלאומיים במכללה.

ד "ר
אפשטיין

ד"ר רוכלי

ד"ר מבורך

תרומה ארצית

תרומה עולמית
כתיבת מאמרים רבים בנושאי חינוך,
פדגוגיה ופסיכולוגיה.

 .9הפצת השיטה 'עברית בעברית'.
 .1הפיכת בית-הספר ה' -יהודי'
בסלוניקי שביוון לבית-ספר 'עברי-
מודרני'.

 .9יצירת קשרים עם סטודנטים ומרצים
ממכללה בגרמניה (במסגרת חילופי
משלחות)
 .1ייצוג המכללה בכנסים ובקונגרסים
בינלאומיים בנושאי חינוך ופדגוגיה.

ייצוג המכללה בכנסים בינלאומיים
בנושאי חינוך ופדגוגיה.

תרומתם הנכבדה של ד"ר טורוב וד" ר אפשטיין כמורים וכמנהלים בהכשרת המורים ניכרת כמעט בכל
ההיבטים הלימודיים-הפדגוגיים ,החברתיים ,הערכיים והתרבותיים ובמיוחד בתחום תחיית הלשון
העברית כשפת הוראה ,שפת דיבור ושפת חיים בתקופתם .פועלם של אותה קבוצת מורים עבריים חלוצים,
ובהם ד"ר טורוב וד"ר אפשטיין ,ותרומתם בהפיכת השפה העברית לשפת ההוראה של כל מקצועות
הלימוד ,אכן הפכה את הלשון העברית למרכיב מרכזי בתרבות היישוב היהודי ,ולא היו עוררין על מקומה
כערך עליון בחינוך .העברית מסמלת בעת ובעונה אחת את המרד נגד הגלות ,את הלאומיות ,את הרציפות
עם התרבות היהודית שבכתב ואת השיבה לשורשים ,לארץ הקדומה .השפה העברית שימשה גם כשפה
משותפת למפעל מיזוג הגלויות במדינה החדשה .מכל אלה נבע תפקידה המרכזי של השפה העברית בתודעת
השליחות של כלל ציבור המורים .שני המנהלים הללו ,שהיו חדורי ייעוד ורוח חלוצית ,השתדלו לדבר עם
תלמידיהם עברית כל הזמן ,גם כשחלקם לא שלט בשפה בצורה שלמה ובעת שהיה חסר מינוח מתאים כי
אוצר המילים לא היה רחב דיו .בעיניהם הייתה העברית המקצוע החשוב ביותר בעיצוב 'היהודי החדש'.
השלטת הלשון בתרבות היישוב בכלל ופיתוח ההוראה של ה' -עברית בעברית' היו המטרות החשובות
ביותר בעבודתם היומיומית .נראה כי בהקמתה של מערכת חינוך מודרנית עברית ובקביעת השפה העברית
כיסוד התרבות החדשה ,הם קצרו הצלחה גדולה וחשובה במאמצם ליצור סינתזה בין רעיון התחייה לבין
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המשכיות המסורת..." .חינוך עברי בלשון עברית איננו עוד אידיאל בא"י ,אלא עצם החיים ,חזיון טבעי שמציאותו
מוכרחת וביטולו לא יצויר עוד .מי שרואה כל זה עכשיו ויודע כמו כן מה היה המצב לפנים ,הוא מוכרח להודות כי

אמנם 'מהפכה' אכן נהייתה בארץ והמורה העברי ניצח ,"...כפי שטען במאמרו אחד-העם .55ממצאים אלה
עומדים בקנה אחד עם טיעוניהם של נאמן (תשט"ז) ,שטיימן ( ,)1111פארן (תשס"ה) ועירם וקרים ()9111
ועוד חוקרים שציינו כי תפקידו העיקרי של המורה בתקופה ההיא היה להכשיר את התלמיד לתפקד
בחברה העתידית.
תרומתם של ד"ר רוכלי וד"ר מבורך ,המנהלים מהעת החדשה ,לתחום הכשרת המורים מתבטאת בראש
ובראשונה בהפיכת המוסד למכללה אקדמית בכל מסלולי הלימוד שלה .ד"ר רוכלי התווה את הדרך
לקבלת ההסמכה והענקת התואר 'בוגר בחינוך' לאלפי מורים בארץ .כשהחל לקדם את החזון החינוכי שלו,
הדרך נראתה ארוכה והחזון נראה לעיתים בלתי אפשרי ובלתי ניתן למימוש .דמותו ומנהיגותו הכריזמטית
והסוחפת וחתירתו הבלתי נלאית לאיכות הם שעזרו לו להגשים את חזונו המקצועי ולהביא להצלחת
המוסד ברמה הארצית על פני המוסדות האחרים .ד"ר מבורך הובילה תהליך אקדמי מורכב ,שבסופו של
דבר הייתה המכללה לאחת משלוש המכללות הראשונות להכשרת מורים בארץ אשר קיבלה את ההיתר
לפתיחת התכנית הראשונה בלימודי התואר השני בחינוך .החזון המקצועי של ד"ר מבורך היה להצעיד את
המכללה לתוך המאה העשרים ואחת -להוביל את המוסד לקבלת היתר ללימודי התואר השני והענקת
תארי 'מוסמך בחינוך' ,וללימודי התואר השלישי בחינוך בעתיד הרחוק יותר .כל המנהלים שאפו להיות
'הראשונים' ו' -המובילים' בין המוסדות להכשרת מורים .הם שמו דגש על 'ראשוניות' בכל תחום ,על
חידושים והתקדמות אקדמית.

 נקודות השוני
עשייתם המרכזית של ארבעת המנהלים והגשמת החזון המקצועי שלהם הייתה אופיינית לתקופה
ולתמורות ההיסטוריות ,החברתיות והמדיניות בה הם פעלו .נקודות השוני מבדילות בין ארבעת המנהלים
בשני ממדים עיקריים:


תפוקות פנימיות וחיצוניות -תרגום החזון החינוכי למעשה



התמודדות עם הקשיים והפערים בין החזון למעשה

 תפוקות פנימיות וחיצוניות  -תרגום החזון החינוכי למעשה
שני המנהיגים הראשונים ,ד"ר טורוב וד"ר אפשטיין ,פיתחו תכניות לימודים חדשות ,ויצרו מוסד חינוכי
שהיה לסמינר הראשון בארץ שדובר עברית ומחנך מורים להכשרת הילד היהודי החדש בתקופת התהוות
החינוך העברי-לאומי בארץ-ישראל לפני קום המדינה .הם הדגישו את חזונם דרך עשייה חינוכית
שהתבטאה בעיקר בהנחלת השפה העברית וערכי הציונות וההתיישבות .בנוסף ,בעשייתם הם היו שותפים
בקבלת החלטות שגרמו לחלק מהשינויים והתמורות במערכת החינוכית ברמה הפוליטית ,המנהלית
והארגונית ולהתגבשותה של תרבות הנוער הארץ-ישראלית בתקופתם .ד"ר טורוב וד"ר אפשטיין ושאר
חבריהם המורים קיבלו עליהם את האחריות ההיסטורית הגדולה מתוך רצונם החופשי והיוו כוח יצירה
 81אחד-העם ,תרע"ב',סך הכול'  ,בתוך :על פרשת דרכים ,השילוח ,כ' ( ג') .111-112,
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עצום ביחס לאוכלוסייה היהודית הקטנה שחייתה אז בארץ .הם הניחו יסודות מוצקים להכשרת מורים
עבריים לאומיים בארץ .הם תכננו ועיצבו את דמותם של המוסדות הראשונים למורים והפיחו בהם רוח
חיים .תכניות הלימודים העבריים ,הכלליים והפדגוגיים שנוצרו בארץ באותה התקופה היו פרי עמלם של
קבוצת מורים ומספר מנהלים בעלי אישיות כריזמטית ומושכת ,שנתנו את כול יכולתם למען מטרה נעלה
זו וסחפו רבים וטובים אחריהם.
שני המנהלים האחרים ,ד"ר רוכלי וד"ר מבורך ,פעלו ללא לאות לקידום חזונם המקצועי ,דהיינו קידום
תהליכי האקדמיזציה של המוסד ופתיחת תכניות לימודים חדשות .בכך הם אפשרו הלכה למעשה את
הענקת התואר הראשון ('בוגר בחינוך') והתואר השני ('מוסמך בחינוך') ,והסמכת אלפי מורים בישראל
בהכשרה להוראה ,ובמקביל הם פעלו רבות גם לקידום מעמדו של המורה מכשיר-המורים בפרט,
והפרופסיה בכלל ,כמו גם להעלאת השיח הציבורי בנושאי חינוך בשלושים השנים האחרונות .דרכי
פעולותיהם התמקדו בשני המישורים :במישור החיצוני ובמישור הפנימי .במישור החיצוני הם הופיעו
כנציגי המוסד והמכללות בארץ בועדת החינוך בכנסת ,וברמ"א ,ואף הופיעו בראיונות בטלוויזיה וברדיו בו
הביעו את דעותיהם ועמדותיהם בנושאי חינוך ותהליכי האקדמיזציה של הפרופסיה .במישור הפנימי-
המוסדי הם דאגו לעדכן ו' -לחלחל' באופן קבוע את החזון החינוכי לכל המרצים במוסד ,והשקיעו ימים
כלילות בפיתוח תכניות לימודים חדשות לצורך קבלת האישור לפתיחת הלימודים לתואר הראשון ולתואר
השני.
 התמודדות עם הקשיים והפערים בין החזון למעשה
ארבעת המנהלים התמודדו עם מגוון רב של קשיים אישיים ומקצועיים ,כל אחד על רקע תקופת ניהולו
ולנוכח המציאות ההיסטורית-חברתית-חינוכית בה הוא פעל .כפי שמצוין במחקר ,דרכי התמודדותם עם
הקשיים מבוטאים בפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה ובתכתובות שלהם עם גורמי פנים וחוץ .ד"ר טורוב
וד"ר אפשטיין אף כתבו פרקים בתוך ספרים על תקופת ניהולם ועל דרכי התמודדותם עם הקשיים .ד"ר
טורוב וד"ר אפשטיין פעלו להגשמת החזון המקצועי שלהם באופן עצמאי ובבדידות רבה שכן לא הייתה יד
מכוונת או ארגון-על שפיקח או תמך באופן כלשהו במנהלים באותה התקופה .העבודה החינוכית שלהם
התנהלה בתיאום מלא עם ההקשר ההיסטורי-אידיאולוגי וההקשר החברתי בהם הם פעלו .השאלות
הרבות עמן הם נאלצו להתמודד על בסיס יום-יומי סבבו סביב תכני הלימוד הנדרשים ,עקרונות הפדגוגיה,
דרכים וכלים להוראה ,האידיאלים המבוקשים ,האוכלוסייה המגוונת והצורך לחבר בין מגוון התלמידים
ולספק להם את הצרכים הבסיסיים הנחוצים בתהליך התבגרותם האישית והמקצועית .כדי למצוא
פתרונות לשאלות הרבות ולדילמות החינוכיות עימם התמודדו בתפקידם החדש ,הם הרבו לקרוא ספרות
זרה ,לחקור ולנסוע להשתלמויות בחו"ל כדי להתעדכן בחידושים האחרונים בתחום החינוך ולהביאם
לארץ .כחדשנים וחלוצים בתחום ,הם נאלצו להתמודד גם עם קשיים ב' -סביבה הפנימית'  -חברי סגל שלא
תמכו בהם והביעו התנגדויות להגשמת החזון המוסדי ,ועם 'הסביבה החיצונית' -השלטון הזר -התורכי
ואח"כ הבריטי -שראה בהם אויב המשתף פעולה עם הגורמים הציוניים .דרכי ההתמודדות שלהם עם
הקשיים והדילמות כללו דיונים משותפים עם כלל הצוות לקבלת החלטות ,התנהלות מוסדית מאורגנת
(בדרך של תכתובות) עם הועד האודסאי ואנשים בכירים ממחלקת החינוך דאז ,כתיבת מאמרים בנושאי
חינוך ,וכתיבת ספרים שבהם הם חשפו את לבטיהם וקשייהם האישיים-מקצועיים.
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ד"ר רוכלי וד"ר מבורך הובילו את המכללה לתקופה של שינויים משמעותיים ,צמיחה והתחדשות תוך
התמודדות קשה ומורכבת לאור ההתנגדויות הנמרצות והחריפות של קבוצת חברי סגל במוסד ,דהיינו
'הסביבה הפנימית' ,במקביל להתמודדות עם' הסביבה החיצונית' ,דהיינו המל"ג ועדות שונות מטעם משרד
החינוך על רקע התמורות שהתחוללו במערכת החינוך בישראל .שני המנהלים לא פעלו לבדם ,והחלטותיהם
בנוגע לשינויים המבניים והקוריקולריים שנערכו במוסד במהלך השנים בהם הם כיהנו כמנהלי המכללה,
היו תלויי הקשרים רבים; למן ההקשר החיצוני הנוגע לאינטרסים של הציבור הרחב ,עבור דרך המל"ג
ומשרד החינוך ,וכלה בהקשר הפנימי הנוגע לגורמים פנימיים במוסד עצמו ,האינטרס של מקבלי ההחלטות
במוסד (חברי ההנהלה והמועצה האקדמית הפנימית) והאינטרס האישי-אקדמי של חברי הסגל .השינויים
הללו הצריכו לרוב תהליכי קבלת החלטות בשיתוף חברי הסגל הבכירים באופן מהיר יחסית ,לקיחת
סיכונים מתמדת ,ופעילות במספר רבדים בו-זמנית בשל מורכבות הנושאים הנידונים ,ובשל הרצון להראות
עשייה לקראת התקדמות.
גם ד"ר רוכלי וד"ר מבורך כתבו מאמרים רבים בנושאי חינוך ,מעמדו של המורה ותהליכי האקדמיזציה
של הכשרת המורים בארץ .לצורך הקטנת הפערים בין החזון להפעלתו הלכה מעשה הם הופיעו באמצעי
המדיה השונים והביעו את דעותיהם ,השתתפו בכנסים בארץ ובעולם ,הופיעו בועדות החינוך של הכנסת,
וייצגו את המוסד ברמ"א ,פורום ראשי המכללות האקדמיות לחינוך.
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 .20סיכום
מחקר זה בדק את תפיסותיהם החינוכיות ועשייתם של שני מנהלים בני תקופתנו -ד"ר אברהם רוכלי וד"ר
מרים מבורך ,אשר הובילו את מהלכי האקדמיזציה בסמינר שהפך ל'-מכללת לוינסקי לחינוך' בשלושת
העשורים האחרונים ,בהשוואה להגותם ועשייתם של שני המנהלים מתקופת ה'-בראשית' של הסמינר,
טרם קום המדינה  -ד"ר ניסן טורוב ,המייסד והמנהל הראשון שלו ,וד"ר יצחק אפשטיין ,המנהל השלישי
של הסמינר (בין שניהם כיהן כמ"מ זמני מר אזרחי-קרישבסקי במשך שנה אחת).
שאלות המחקר בחנו את החזון המקצועי-מוסדי של כל אחד מהמנהלים ,את יעדיו החינוכיים ומטרותיו
וכיצד כל אחד מהם מימש אותם על רקע התקופה בה פעל ועל רקע השינויים המדיניים-חברתיים-
חינוכיים שהתחוללו במהלך שנות ניהולו את המוסד.
הניתוח ההיסטורי של  31השנים מתוך מאה שנות המכללה התמקד בשתי נקודות זמן משמעותיות של
המוסד :תהליכי המעבר לאקדמיזציה ומתן הכרה אקדמית לכלל המסלולים הנלמדים בו ,דהיינו הענקת
התואר הראשון בחינוך ( (B.Ed.בשנות השמונים ,והענקת התואר השני ) (M.Ed.בתחילת שנות האלפיים
בהשוואה להקמת המוסד ובניית תכנית הלימודים הראשונה שלו בין השנים .9111-9191
במסגרת הסיכום אסכם בקצרה את התשובות לשאלות המחקר ,וייבחנו הנושאים המרכזיים שעלו בניתוח
ממצאי המחקר בהתייחס לרקע התיאורטי-היסטורי שהוצג בתחילת העבודה.


בעיות יסוד בהכשרת המורים בישראל– מהעבר אל ההווה

תחום הכשרת המורים בארץ ישראל החל לרקום עור וגידים בתקופת ה 'בראשית' הנדונה במחקר זה .שני
הסמינרים הראשונים (בית-המדרש למורים בירושלים מיסודה של חברת 'עזרה' שנהיה ל' -בית-המדרש
למורים העברי בירושלים' ,ו'-בית-המדרש למורות ע"ש א"ל לוינסקי') הוקמו במהלך אותה תקופה חלוצית
ומשמשים מוסדות מכובדים להכשרת מורים עד עצם היום הזה .ד"ר טורוב נדרש לברוא הכשרת מורים
עברית על-פי ניסיונו המועט ועל-פי ניסיונם הדל של המורים שעבדו עמו ולבסס את ידיעותיו על דגמים
אירופאים ,שראה בנסיעותיו לחו"ל ,כשבנה את תכנית הלימודים הראשונה של בית-המדרש .ההתחלה לא
הייתה קלה ונדרשו שנים של עבודה קשה ,שינויים ותיקונים בכדי להפוך את תכנית הלימודים לתכנית
ארצית מתאימה ומצליחה .המסד שבנו מנהלי המכללות הראשונים משמש עד היום כבסיס לפיתוחן של
תכניות לימודים חדישות ,וחלק מהקשיים והתמודדויות שעימם הם נאבקו ממשיכים להטריד את מנוחתם
של מורי-המורים .גם בתקופתנו ממשיך להתקיים בבית המדרש ,שהפך לסמינר ואחר למכללה או לבית
ספר לחינוך -השילוב שבין למידת תחומי דעת ללמידת הפדגוגיה ומקצועות התומכים בה כמו פסיכולוגיה
ופילוסופיה.
גם היום מנווטים מנהלי מוסדות ההכשרה את מכללותיהם בין הפוליטיקה לבין הצורך בהגשמת הערכים
החינוכיים .כפי שטען זילברשטיין (תשנ"ח..." -)8,ההוראה מאופיינת במצבי דילמה שבהם המורה נדרש להציע
פתרונות שלעולם הם חלקיים ובעלי אופי של פשרה בין מחויבויות סותרות ."...כמעט מאה שנה חלפו מאז אותה
התחלה חלוצית ועדיין מורים ,מנהלים ומורי-מורים ניצבים בפני כמעט אותן הדילמות ,המשברים
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והשאלות ,והפתגם הידוע' -אין חדש תחת השמש' נמצא מתאים גם כאן .ד"ר טורוב וד"ר אפשטיין ומנהלי
המוסד לאחריו ,הבינו כי אם ברצונם להשיג הישגים ותוצאות מרשימות עליהם לעבוד כצוות עם חזון
משותף ואידיאולוגיה חינוכית משותפת .רק כך הם יוכלו להוביל את המוסד ואת הסטודנטים לדרך של
הצלחה ארוכת שנים .שנים רבות לאחר מכן ,ד"ר רוכלי וד"ר מבורך ,המשיכו בדרכם ועמלו במרץ רב על
פיתוח החזון המוסדי ,פיתוח והרחבת תכניות לימודים ,ופיתוח תהליכי האקדמיזציה עד שהגשימו את
מטרותיהם והפכו את המכללה למוסד אקדמי מוביל המעניק תעודות 'בוגר חינוך' ו' -מוסמך בחינוך'
לאלפי סטודנטים בארץ.
התייחסות לשאלות המחקר:
 .2תפיסותיו החינוכיות של כל אחד מן המנהלים דרך בחינת החזון ,המטרות והיעדים החינוכיים שלו


אידיאולוגיה וערכים חינוכיים

המחקר המוצג בעבודה זו מתאר את פועלם האידיאולוגי-חינוכי של שניים ממעצבי החינוך בתקופת היישוב
החדש בארץ-ישראל .הממד ההיסטורי המוצג בעבודה משקף את התפיסות האידיאולוגיות שרווחו בתקופה
ההיא .קיימים בהם גם אלמנטים תרבותיים-חברתיים ,שטבעו את דפוסיהם והשפיעו על מערכת החינוך
הישראלית לאורך כל השנים ועד עצם היום הזה .חשיבות המחקר היא בעצם תרומתו למחקר ההיסטורי-
החינוכי בהווה כפי שטען דרור ( .)9112המחקר מאפשר הסתכלות מעמיקה יותר ואולי אף הבנייה מחודשת
של הקשר בין הדילמות החינוכיות עימם התמודדו מושאי המחקר בעבר ,לבין הדילמות החינוכיות
העכשוויות .ד"ר טורוב וד"ר אפשטיין ושאר חבריהם המורים קיבלו עליהם את האחריות ההיסטורית
הגדולה מתוך רצונם החופשי והיוו כוח יצירה עצום בהשוואה עם האוכלוסייה היהודית הקטנה שחייתה אז
בארץ .הם הניחו יסודות מוצקים להכשרת מורים עבריים לאומיים בארץ .הם תכננו ועיצבו את דמותם של
המוסדות הראשונים למורים והפיחו בהם רוח חיים .תכניות הלימודים העבריים ,הכלליים והפדגוגיים
שנוצרו בארץ באותה תקופה היו פרי עמלם של אותם מורים ומספר מנהלים בעלי אישיות כריזמטית
ומושכת ,שנתנו את נשמתם למען מטרה נעלה זו וסחפו רבים וטובים אחריהם .גם שני המנהלים מהתקופה
העכשווית ,ד"ר רוכלי וד"ר מבורך ,המשיכו להתמודד עם דילמות חינוכיות דומות לאורך כל שנות ניהולם
את המוסד ,והמשיכו להקנות את הערכים החינוכיים בהם הם מאמינים לתלמידיהם ולחברי הסגל
האקדמי .כפי שצוין במחקר ,הם ראו בחזונם את המכללה כמוסד בעל עקרונות חינוכיים השואף לעצב את
דמותו של המחנך כאדם ,כיהודי ,כציוני וכישראלי ,מוסד מוביל וראשוני בין המכללות בארץ הנותן דגש על
מצוינות וערכים.
 .1הובלת המוסד למימוש המטרות על רקע התקופה בה פעל כל מנהל ,ובחינת התפוקות של ארבעת
המנהלים לשדה החינוך והכשרת המורים


תרומתם הכוללת של ארבעת המנהלים לשדה החינוך והכשרת המורים

מחקר זה מתאר את פועלם של ארבעה מנהלים שהיו מנהיגים חינוכיים ,ושימשו גם כמורים ,ואת
הישגיהם ותרומתם הנכבדת בתחום החינוך על כל היבטיו הלימודיים-הפדגוגיים ,החברתיים ,הערכיים
והתרבותיים .פועלם של שני המנהלים העבריים החלוצים מתקופת ה' -בראשית' ותרומתם בהפיכת השפה
העברית לשפת ההוראה של כל מקצועות הלימוד ,אכן הפכה את הלשון העברית למרכיב חשוב בתרבות
היישוב היהודי ,ולא היו עוררין על מקומה כערך עליון בחינוך .העברית מסמלת בעת ובעונה אחת את
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המרד נגד הגלות ,את הלאומיות ,את הרציפות עם התרבות היהודית הספרותית ואת השיבה לשורשים
ארץ-ישראליים קדומים .העברית שימשה גם כשפה משותפת למפעל מיזוג הגלויות ביישוב ובמדינה
החדשה .אין פליאה אם כן לגבי תפקידה המרכזי של השפה העברית בתודעת השליחות של כול ציבור
המורים בחינוך הכללי .אותם מורים חדורי ייעוד ורוח חלוצית ,השתדלו לדבר עם תלמידיהם עברית כל
הזמן ,גם כשחלקם לא שלט בשפה בצורה שלמה,וכשחסר מינוח מתאים ואוצר המילים לא היה רחב דיו.
על קשיים אלו נאלצו המורים-החלוצים להתגבר עד שהצליחו לגרום לכל נער ונערה לדבר עברית בכל
המושבות והערים .בעיניהם הייתה העברית המקצוע החשוב ביותר בעיצוב 'היהודי החדש' .השלטת הלשון
בתרבות היישוב בכלל ופיתוח ההוראה של העברית בעברית בפרט נראו כמטרות השליטות והחשובות
ביותר בעבודת המורה .גם ניצחונם של המורים ב'-מלחמת השפות' נתפס כתרומה גורלית של המורים
לקידום המהפכה הציונית .למרות כל הקשיים והבעיות ,הם העזו להתחיל בהקניית החינוך העברי ורק
בלהט אמונתם וברצונם העז הוקם בית-הספר העברי הראשון .הם לא היססו וקפצו למערכה בכל הלהט,
המסירות והמחויבות של מהפכנים חדורי-אמונה בשליחותם ובחזון הייעודי שלהם .אותם המחנכים שאפו
ליצור את דגם 'היהודי החדש' ,להניח את היסודות לבניית מערכת חינוכית עתידית ,ולחנך לערכים של
צדק ויושר ,חיי עבודה ועמל ,לחיי שיתוף ועזרה הדדית תוך מעורבות פעילה בחיי היישוב החדש ,הבעת
דעה ונקיטת עמדה בשאלות השעה .שני מושאי המחקר מתקופת ה' -בראשית' היו אנשים יוצאי-דופן
שבלטו בקרב אותה חבורת מורים-חלוצים ביישוב היהודי הן בהתנהגותם והן במעשיהם האמיצים
והיצירתיים עד כי הפכו לדוגמא חיה לתלמידיהם ולמורים שעבדו עימם .ברבות הימים הפכו דמויות
חינוכיות אלה לסמל ולמופת בעולם החינוך וההוראה בארץ ובעולם .הם היו המנהיגים שהתוו את הדרך
להשכלת המורה העברי ברוח הלאומית של הציונות וברוח הדרישות הפדגוגיות של הזמן ההוא.
שני מושאי המחקר מהעת החדשה ,ד"ר רוכלי וד"ר מבורך הפכו את ה' -סמינר' ל' -מכללה אקדמית
לחינוך' ובכך יש גם במפעלם טעם של ראשוניות .תהליכי האקדמיזציה שהם הובילו והתהליך לאיחוד
המכללה עם 'סמינר /מכללת הקיבוצים' שהחלה בו ד"ר מבורך ,הם שלב אחד קדימה בתהליך הארוך ,אך
ההכרחי לדעת יוגב ( ,)1111לקראת הקמתה של אוניברסיטה רב-מכללתית להוראה שתוכל להבטיח את
עתיד המכללות ולתרום לשדרוגם האקדמי והחברתי.
לדעת רוכלי ( ,)1112מערכת ההשכלה הגבוהה עברה בשני העשורים האחרונים ,ובעיקר מראשית שנות
התשעים של המאה העשרים ,שינויים משמעותיים שהבולטים בהם הם הגידול המרשים במספר
הסטודנטים והפיתוח המואץ של המכללות האקדמיות .לדעתו ,מערכת ההשכלה הגבוהה עברה מעין
'שדרוג' ממערכת אקדמית אוניברסיטאית המונחית על-ידי אוריינטציה מחקרית ושילוב הדוק בין הוראה
למחקר ,למערכת המשלבת מוסדות אוניברסיטאיים ומכללות אקדמיות .השינויים הללו מבטאים תמורות
בביקוש להשכלה גבוהה וכן צמיחת מקצועות לימוד חדשים ושדרוג של מקצועות שונים וביניהם מקצוע
החינוך וההוראה לסטאטוס אקדמי .מהלך זה ,שהובל על-ידי המל"ג ,היה מלווה בדיונים ממושכים,
מאבקים ,התנגדויות וחששות מפני ירידת הרמה האקדמית .כעשרים שנה לאחר שהחל תהליך
האקדמיזציה של המכללות לחינוך ,נפתחו בהן תכניות לימוד לתואר השני ( ,)M.Ed.כפי שצפה שיקרה ד"ר
רוכלי כבר בשנת תשנ"ג ,תכניות שלא רק שמחזקות את המערך האקדמי הכולל של המכללות גם בלימודי
התואר הראשון ,אלא אף הפכו לנדבך חשוב בהעלאת רמתן של הסטודנטים ,המשמשים כמורים בפועל,
כאנשי מקצוע האמונים על-פיתוח מתמיד.
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דן (תשמ"ג) מציין את משמעותה המעשית והיישומית של האקדמיזציה של המכללות להכשרת מורים-
היכולת להמשיך ללימודי תואר שני .קבלת ההיתר להענקת התואר 'בוגר בחינוך' אפשרה בפעם הראשונה
לבוגרי המוסד להמשיך בלימודיהם הגבוהים באוניברסיטאות או במכללות להכשרת מורים שקיבלו את
ההיתר להענקת התואר "מוסמך בהוראה" .טיפוח הלמידה העצמית ,פיתוח תכניות הלימודים לתואר
השני ועידוד המחקר האקדמי בקרב הסטודנטים והמרצים הינם כולם תהליכים מקדימים שהובילו
לפתיחת תכניות חדשות נוספות במכללה כדוגמת התואר האקדמי השני החדש שנקראM. Teach -
ולהתחלה של פיתוח תכנית ללימודי דוקטורט ,כפי שהומלץ על ידי ועדת אריאב בתכנית המתווה החדש
(.)1112
בנוסף ,השינויים בסביבות הלמידה-הוראה והשינויים הטכנולוגיים ,הכנסת תכניות לימודים חדשניות כגון
תכנית נה"ר ובהמשך תכנית 'עמיתות-מכללה-שדה' שהחלו בתקופתו של ד"ר רוכלי והתעצמו בתקופתה
של ד"ר מבורך ,עומדים בהלימה עם דבריה של אריאב ( )1111על תפיסת תפקיד המורה העתידי החייבת
להשתנות ולהתאים את עצמה למאה ה .19-לפי תפיסה זו ,על המורה לדעת לפעול ולעבוד בצוות ,להיות
מרושת בקהילות מקצועיות ,להיות מסוגל לבחון בביקורתיות את עבודתו ולהתמקד בחקר ובפיתוח של
חשיבה וראייה ערכית ודמוקרטית .כמו כן הם עומדים בהלימה גם עם דבריה של דרלינג-המונד (Darling-
 )Hammond,2006על כי תכניות ההכשרה צריכות לכלול שלושה מרכיבים כדי להיות יעילות :קוהרנטיות
ואינטגרציה בין תיאוריה למעשה ,שילוב בין הדרכה פדגוגית והתנסות מעשית לבין התיאוריה ,ובניית
קשרים שיתופיים בין מוסדות ההכשרה לבתי-הספר בשדה .על המכללות להתאים את תכניותיהן למאה ה-
 19ולסייע לפרחי-ההוראה להבין לעומק היבטים נרחבים על הוראה ולמידה ועל הקשרים חברתיים
ותרבותיים ,כדי שיהיו מסוגלים לפעול בכיתות בעלות מציאות מורכבת .שני המנהלים האחרונים אכן
הצליחו לשנות את התפיסה המסורתית של המורה ולהתאימה למאה ה 19-תוך שמירה על ערכי 'הסמינר
הטוב' ולאור התחרות הגוברת עם המכללות הפרטיות והאוניברסיטאות .פיתוח תהליכי הבטחת האיכות
במוסד בכל המסלולים והחוגים היה תהליך נוסף לאור התביעה הגוברת לשקיפות ולמתן דין וחשבון על
איכות הלימודים והצורך לפתח אמות מידה להשוואה שמערכת הכשרת המורים התבקשה לערוך
במוסדותיה בין תכניות הלימודים האקדמיות לבין איכות תוצריהן .לאורך כל תקופת ניהולם ,התאימו שני
המנהלים מהעת החדשה את המוסד לדרישותיהם הקפדניות של משרד החינוך והמל"ג ,ולאור הצורך
הפנימי של המוסד לבחון את עצמו בכדי להתמודד עם המציאות החדשה שמציבה להם החברה המודרנית.
הם האמינו כי תהליך ההוראה חייב להיתפס כפעילות המעוגנת בידע תיאורטי-מחקרי ובחכמת המעשה
הפרקטית-רפלקטיבית ולא כמקצוע שולייתי המבוסס על מתכונים ליישום ,וכי חובת המוסד לראות את
הקשר שבין הלימודים העיוניים וההתנסות המעשית ובכך הם עומדים בהלימה גם עם דבריה של חורין
( )1111על התפיסות העדכניות בהכשרת מורים בישראל ובעולם.
 .9ניתוח תפיסותיהם ופועלם של המנהלים תוך התייחסות לתיאוריות ומודלים בנושא המנהיגות
החינוכית


אפיוני ניהול ומנהיגות בקרב מובילי הכשרת המורים

מנהיגות וניהול נתפסים כמושגים נרדפים המתייחסים לאותה מערכת התנהגויות .לניהול ומנהיגות יש
ביטויים התנהגותיים ייחודיים וגם חופפים .ניהול נתפס כחלק מהתנהגות מנהיגותית ,אך לעיתים ניהול
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ומנהיגות נתפסים כשתי התנהגויות שונות לחלוטין .אופלטקה ( )1111טוען כי קיים קושי להבחין באופן
ברור בין מנהיגים לאנשים שאינם מנהיגים ,ובעיקר בין מנהיגים למנהלים .לדעתו של ענבר ( ,)1111מנהל
יהיה זה שמצליח לייעל ולשמר את הקיים ,לעומת מנהיג שיהיה זה המחולל שינוי ומביא לפריצת דרך.
למנהיג יש פרופיל בעל אפיונים מנהיגותיים חזקים הנשענים על בסיס ניהולי .לטענתו ,ניהול מתייחס
בעיקר להגדרה של תפקיד בשעה שמנהיגות היא התפיסה של ההתנהגות התפקידית .בוגלר ( )1111סבורה
כי בעוד ניהול מתאר תפקיד במבנה הפורמאלי של הארגון ,המנהיגות מתארת את דינאמיקת ההנעה
הנוצרת בין המנהל ובין אנשיו תוך כדי עבודת הניהול .מנהל הוא אדם שאחראי על נושאים כלשהם ,בעל
אחריות וסמכות לתכנון ,פיתוח ובקרה בעוד שמנהיג הוא מוביל של אנשים .אחד המרכיבים המבחינים בין
מנהל למנהיג ,הוא שכאשר מדברים על מנהיג מדברים עליו בהתייחס למונהגים על ידיו .מנהיגות ,לדעתה,
מתייחסת ליחסי הגומלין והאינטראקציה בין אדם ,המוגדר כמנהיג ,לבין אלה אותם הוא מנהיג.
אופלטקה ( )1111מציין כי מנהיגות חינוכית היא אחד המושגים היותר מורכבים להגדרה .ההתייחסות
למושג נשענת על שפיטה ערכית ,והגדרתה החד-משמעית מורכבת מאוד .לדעת סרג'ובני ( )1111למנהיג
חינוכי יש מטרה חינוכית המעוגנת בהשקפת עולם חינוכית .מנהיג חינוכי זקוק גם לידע ולתכונות כלשהם
שיעזרו לו ליישם את שיקול הדעת שלו ולשנות דברים במציאות .ידע ניתן להקניה ולרכישה ,תכונות הן
אישיות יותר ומייחדות את המנהיג החינוכי .המנהיגות החינוכית נתפסת בעיניו כמי שמעצבת את מטרות
בית הספר ופועלת להגשמתן .עוד טוען סרג'ובני ( Sergiovanni, 2005אצל אופלטקה ,)1111 ,כי מנהיג
חינוכי המחויב למוסריות חברתית שובר מיתוסים המציירים את התהליך החינוכי ה' -נכון' מתוך
התייחסות ביקורתית על מהותם של הסמלים ,הטקסים וההנחות הקיימים בבית-הספר .מנהיגים
חינוכיים כאלה מעודדים את המורים שעובדים עימם לבחון מחדש את הנחות היסוד הטבועות בהם
מימים ימימה בכדי לקדם ולהוביל את התלמידים להישגים גבוהים ובו בעת לקדם נושאים של שוויון
וצדק חברתי .רוד ) (Rodd, 2006מגדירה מנהיגות כתהליך שבאמצעותו הפרט קובע סטנדרטים וציפיות,
ומשפיע על הדרך בה אחרים מתנהגים למען השגת מטרה משותפת .לדידה ,מנהיגות חינוכית היא בעלת
חזון והשפעה.
המחקר הנוכחי מאפשר לדון בסוגית המנהל/המנהיג-החינוכי הכריזמטי ובהשפעתו הרבה על תחום החינוך
והכשרת המורים .יחזקאל דרור ( )1199מתייחס למספר סוגי מנהיגות ביניהם 'המנהיג הכריזמטי' ו-
'המנהיג ההשראתי-המחנך' .לדעתו ,סוג המנהיגות הכריזמטית קשה להגדרה ,אך לרוב הכוונה היא
למנהיג שמושך בתוקף אישיותו והופעתו ושיש לו קבוצת מעריצים וחסידים הנשמעים לכל אשר יגיד.
בקבוצה זו ניתן להכליל במיוחד את ד"ר טורוב וד"ר אפשטיין ששימשו דוגמא למאות מורים שהמשיכו
בדרכם החינוכית ,במיוחד ד"ר אפשטיין שגרם לקבוצת מורים יהודים מסלוניקי לעלות לארץ-ישראל
וללמד .המנהיג ההשראתי-המחנך הינו מנהיג ..." -פועל תוך תמהיל בין הצגת חזון אמין ,רעיונות והופעות
חינוכיים ו'-מלאכת נשמה' ,בדרכים של הארה וכריזמה ,מצד אחד יחד עם דאגה מופגנת ואמתית לציבור ,מצד

אחר( "...דרור .)911 ,1199 ,על המנהיג ההשראתי להציג חזון מעשי לציבור מונהגיו ולשכנעו לדבוק בחזון
זה ,ולראות בשותפות למימושו את אחד האתגרים והמשמעויות החשובים של חיי המונהגים .כמנהיג-
מחנך עליו לעשות זאת לא על ידי פנייה ליצרים ,אלא תוך שילוב בין הארה ,הסבר ,הקניית ידע והבנה
ושכנוע יחד עם פנייה ערכית-רגשית שאינה 'שטיפת מוח' .עליו להיות 'מחנך' במהותו ,כפי שהתייחס לעצמו
בראיון ד"ר רוכלי ,דהיינו חדור ברצון לשפר את המונהגים כבני אדם ,כיהודים-ציוניים וכאזרחי ישראל
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לכל סוגיהם הפועלים במסגרות שהוא משמש כמנהיגם .זהו אדם שיש לו ערכים וחזון ארוך טווח המעובד
לחזונות מעשיים המשמשים בסיס לפעולתו .עליו לדבוק בערכים החינוכיים בדרכים חינוכיות-רטוריות,
אך לא דמגוגיות ,יחד עם מתן דוגמא אישית ללא פנאטיות ובלי לאבד קשר עם המציאות .עליו להבין את
מהות העם היהודי ,לחשוב על הגורמים שעיצבו את ההיסטוריה היהודית ,ועל הגורמים הצפויים להשפיע
על עתיד העם והמדינה .המנהיג מצווה גם על אהבת ישראל ,להכיר ולכבד את ערך 'הפלורליזם' ,כפי שעשו
ד"ר רוכלי וד"ר מבורך ,שבכל הרצאה או טקס שנכחו בהם תמיד ציינו את אהבתם וגאוותם לעם היהודי
ולמדינת ישראל ,ועל רצונם לראות את המכללה כמקום פלורליסטי המכבד כל דת ולאום באשר הוא .חזון
המכללה המוזכר בעבודה (בעמ'  )11מפרט את הערכים היהודים והאוניברסאליים עליהם מבסס המוסד
את קיומו ושליחותו.
בנוסף ,על המנהיג-המחנך לזכור כי אין די בקיום האיכויות הללו רק במהות הפנימית של המנהיג ,ועליהן
להתבטא הלכה למעשה בכל פעולותיו .במחקר זה ניתן היה להבחין בדרכי פעילותם של כל ארבעת
המנהלים שלא רק 'נאה דרשו' אלא גם 'נאה קיימו' הלכה למעשה את חזונם .ד"ר אפשטיין דיבר עברית
במבטא מזרחי גם עם בני משפחתו ,ולא הרשה להם לשוחח בשום שפה אחרת ,ד"ר טורוב דרש מכל
המורים להורות את מקצועם בעברית והקפיד על כך מאד ,והדברים מוכחים בפרוטוקולים של הישיבות
ובדגשים של תכנית הלימודים שבנה ביחד עם צוות מוריו .ד"ר רוכלי וד"ר מבורך האמינו בפיתוח תהליכי
האקדמיזציה של המוסד ולא נחו לרגע עד שהשיגו את האישור להפעלת התכניות האקדמיות ותוך כדי כך
קידמו את המחקר במכללה ועסקו בכך בעצמם ,על מנת להוות דוגמא לאחרים .כמנהיגים הם עסקו
בתהליכים של שינוי במודע ובמכוון ,בכפוף לתמורות הפוליטיות והשפעתן המשתנה על החינוך ,על כל
היומרה ,הקושי והאחריות שהיו כרוכים בכך.
עוד מציין יחזקאל דרור ( )1199כי על המנהיג ההשראתי-מחנך לממש את החזון תוך התאמתו למציאות
המשתנה ,כדוגמת המציאות של מדינת ישראל שהינה מדינה יוצאת דופן בדבקותה בחזון ערכי ומעשי
כאחד .דרור מתייחס למדינת ישראל כאל מדינה 'המצויה על פרשות דרכים' ,מדינה העוברת שינויים רבים
שיש בהם משום טראומה -הלם הקפיצות הנובעות מהמציאות הפנימית והחיצונית של המדינה  -ועל
המנהיג להתייחס אל הטראומה ,בין שהיא מודעת ובין שהיא ברובה תת-מודעת ,כאחד המקורות לעוצמתו
כמנהיג .הציבור בשעות משבר ,בלבול וכאוס מחפש 'מורה נבוכים' שידליק לו משואה בערפל המציאות,
ויש בכך הזדמנות גדולה למנהיג לשמש כמחנך וכמורה יהודי-ציוני ,ולתרום להבנת האירועים שמדינת
ישראל צריכה לעצב דרכם את התוואי שלה לעתיד .כמנהיג מחנך עליו להתמודד ולהתלבט פעמים רבות עם
דילמות שונות וביניהן מידת הדבקות בערכים יהודים-ציוניים שעליו לטפח .מדינת ישראל והעם היהודי
זקוקים למידה גדושה של דבקות ,מסירות ואמונה בנורמת הבסיס של טיפוח והעמקה של מהותה
היהודית-ציונית ,תוך הימנעות מפנאטיות וערכים מערביים מוצהרים התומכים ב' -פשרנות' על הדגשת
הפלורליזם ,והמציאותיות .נקודה חשובה נוספת אותה מעלה דרור היא כי על המנהיג להתמקד במידה
רבה בדור הצעיר ,שכן הוא הדור הבא שיעצב את מהותה העתידית של ישראל ,ולהבליט עד כמה שאפשר
את המשמעות האישית ,הסיפוקים האינדיבידואליים והחדווה של פעולה משותפת בפרויקט יוצא הדופן
של פיתוח וקידום מדינה יהודית-ציונית משגשגת.
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המחקר מציג גם את הפן התקשורתי של ארבעת המנהלים ואת החשיבות והתמיכה הרבה שהם העניקו
לסטודנטים שלהם .המנהלים מתקופת ה'-בראשית' בנו מערכות יחסים תומכות עם הסטודנטים והשתדלו
לדאוג לכל בעיותיהם ,ד"ר אפשטיין אף הגדיל לעשות והעמיד את התלמיד במרכז .המנהלים מהתקופה
החדשה הקדישו חלק חשו ב בעבודתם החינוכית לפיתוח מערכת יחסים משותפת עם הסטודנטים ,הדור
הצעיר .הם יזמו והשתתפו בפעילויות החברתיות של המוסד עם הסטודנטים ,והיו גאים בהישגיהם
הלימודיים והחברתיים ובתרומתם לקהילה .ד"ר רוכלי התייחס לסטודנטים כאל ..." -חוליה בשרשרת של
המערך החינוכי הארצי והתורמים תרומה חינוכית ממעלה ראשונה למדינת ישראל( "...עיתון אגודת הסטודנטים,
גיליון מס'  ,9יוני .)9113
 תרומתו של המחקר
חשיבות המחקר היא בתרומתו למחקר ההיסטורי-חינוכי כפי שטען דרור ( .)9112המחקר מאפשר
הסתכלות מעמיקה יותר ואולי אף הבנייה מחודשת של מערך היחסים בין הדילמות החינוכיות עימם
התמודדו מושאי המחקר בעבר ,לבין הדילמות החינוכיות העכשוויות.
אופלטקה ( ,)1111אלבז-לוביש ( ,)1111ומירסקי ( )1118מחזקים את החשיבות של עשיית מחקרים המציגים
את סיפוריהם של מורים ומנהלים מתקופות אחרות וממרחבים תרבותיים אחרים ,שכן הם עשויים להאיר
את המצב העכשווי בארץ ועשויים להדגים את הקושי להבחין בין האישי לבין המקצועי בחייהם ,כמו גם
את הקושי לאחד ביניהם .באמצעות סיפורם האוטוביוגרפי של מנהלים ,מורים ותלמידים כאחד ,ניתן
לבחון את הניסיון האישי על כל היבטיו -הצלילים והריחות של העבר ,הרגשות והחוויות ,ובעיקר  -לברר
את נקודת המבט האישית על אירועי ההיסטוריה ועל ההתרחשויות בהווה .הדיון בסיפורי החיים
האוטוביוגרפיים ,יכול לסייע לחוקרים לברר מדוע יש צורך להיעזר באותם הסיפורים בכדי להבין את
מקצוע ההוראה ואת העוסקים בו ,וכן מה ניתן לצפות מהעיסוק הנרטיבי בהקשר זה .החשיבות של
מחקרים אלה גדולה במיוחד לאור העובדה שכאשר חוקרים מגיעים להבנות חדשות לגבי הסיפור האישי של
המנהל ,תמיד יהיו לדברים השלכות חברתיות ותרבותיות רחבות יותר ,שמהן ניתן ללמוד ולהפיק תובנות
חדשות בתחום ההיסטוריה של החינוך.
המחקר הציג ,מחד' ,סיפורים גדושים' נטועים במקום ובזמן של ארבעה מנהלים ,על פי גירץ Geertz,
) ,)1973ומאידך ,פישט מתוך הסיפורים הללו את החזון עד למימושו .בכך מניח מחקר זה תשתית לחקר
ניהולם של מוסדות חינוך בכלל ולהכשרת מורים בפרט ,ביוצרו בסיסים להשוואה בין מנהליהם תוך שילוב
טעמן הייחודי של התקופות בהן הם פעלו והשפעת התקופות הללו על פועלם.
בבואי לסכם מחקר זה ,ברצוני לשוב ולהדגיש את אופיו האיכותי של המחקר ,אשר בו לחוקר יש חלק נכבד
ביצירת ובמתן פרשנות למציאות הנחקרת .יחד עם זה ,בעקבות העיבוד השיטתי של הממצאים אני מקווה
כי הצלחתי להציג את המציאות הנחקרת בדרך משקפת ,אמינה ואובייקטיבית ככל שניתן.
המלצות למחקר עתידי-ברצוני להציע שני נושאים למחקרים עתידיים בתחום מנהלי מוסדות להכשרת
מורים .מחקר אחד יכול לחקור את פעילות 'מכללת לוינסקי לחינוך' ומנהליה בעוד  11שנה ולהשוות בין
העשייה של מנהלים נוספים של המוסד .מחקר שני יכול להשוות את העשייה החינוכית של מנהלי 'מכללת
לוינסקי לחינוך' למנהלים אחרים של מכללות להוראה בארץ בכדי לבחון נקודות דמיון ושוני בתרבות
המוסדית ובאפיוני הניהול של המנהלים השונים.
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 .22רשימת מקורות
ארכיונים:


הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב.



"הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע"ש אביעזר ילין" באוניברסיטת תל אביב (אח"י):
שני תיקים בס " -191מכללת לוינסקי לחינוך" -ספר פרוטוקולים מס'  9ט"ז בכסלו תרע"ב -ניסן תרע"ז ,ספר
פרוטוקולים מס'  -1ישיבות הועד המפקח משנת תרע"ג ,מכתבים וקונפרונטציות על מתן שיעורים לדוגמא
על-ידי תלמידים מחזור א' של הסמינר( .החומרים בתיקים כוללים מסמכים שונים מתקופות כהונתם של
ד"ר ניסן טורוב וד"ר יצחק אפשטיין בהתאמה).



הארכיון הציוני המרכזי בירושלים (אצ"מ) :תיק מס'  ,A476/7תיק מס'  S2/432מתקופת ד"ר אפשטיין.

פרוטוקולים:


מדגם של כ 31 -פרוטוקולים מישיבות הנהלה מתקופתו של ד"ר רוכלי בין השנים  .9118-9111הארכיון
לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .91



מדגם של כ 31-פרוטוקולים מישיבות הנהלה מתקופתה של ד"ר מבורך בין השנים  .1111-1113הארכיון
לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .11

ידיעונים:
 .9מכללת לוינסקי לחינוך ( .)9111/9ידיעון -תשנ"א.
 .1מכללת לוינסקי לחינוך ( .)9112ידיעון -תשנ"ו.
 .3מכללת לוינסקי לחינוך ( .)1113ידיעון -תשס"ג.
 .1מכללת לוינסקי לחינוך ( .)1112ידיעון -תשס"ו.
מסמכים ארכיוניים ,דוחות וחוברות:


חוברת כנס ועדת ההוראה" -רגע חושבים" -חנוכה תשמ"ט .הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי
לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .11



דוח ועדת המשנה של המועצה האקדמית הארצית לבדיקת סמינר לוינסקי -יוני  .9111הארכיון
לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .91



מסמך בנושא" :הדגם המנחה" -תשמ"ב 9119-לתכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (.)B.Ed
הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .91



חוברת בנושא" :היערכות המכללה לקראת מתן היתר להענקת התואר  B.Edשהוגש למל"ג"-
ספטמבר  .9111הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .91



חוברת בנושא" :הנהלת המכללה -הגדרת תפקידים" .9111 .הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי
לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .91



מסמך "תקנון הדמוקרטיזציה" שאושר בישיבת הנהלה מיום  .11.12.9118הארכיון לתולדות "מכללת
לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .91



מסמך נוהל מינוי למשרות ניהול בתחומים האקדמיים במכללה שאושר בישיבת הנהלה מורחבת בקיץ
 .9111הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .91



חוברת "מבנה תכנית הלימודים של הסטודנטים הלומדים ברציפות ארבע שנות לימוד לקראת התואר
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 B.Edותעודת מורה בכיר-מוסמך" -ינואר  .9111הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב.
תיק מס' .91


דין וחשבון הועדה המלווה את המכללה לחינוך ע"ש לוינסקי בתקופת ההיתר .9112 -הארכיון
לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .91



"תקנון פעילות הדיקן" .9111 ,הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .91



דין וחשבון הועדה לבדיקת הכשרת המורים בישראל" -הכשרת המורים בתמורות הזמן" .מוגש לגב' לימור
לבנת ,שרת החינוך .דצמבר  .1119ספרית "מכללת לוינסקי לחינוך" ,תל אביב.



מצגת בנושא" :שותפויות בחינוך" .1111 -הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב.
תיק מס' .31



הצעה לתכנית לימודים לתואר שני ( )M.Edחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית .יוני  .1111הארכיון
לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .31



מסמך בנושא :חזון המכללה -הערות הדירקטוריון לחזון המכללה .18.99.1113 .הארכיון לתולדות
"מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .11



החלטת המל"ג מיום  19.99.1112בנושא "מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה
בישראל" -דוח "ועדת אריאב" .הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .11



הצעה לתכנית לימודים לתואר שני ( )M.Edלגיל הרך .מאי  .1112הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי
לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .11



מסמך בנושא" :ימי תכנון מתווה המתווים -המועצה האקדמית הפנימית" .93-91.11.1111 -הארכיון
לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .11



מסמך "השליחות של המכללה" ( .)1111מרכיבי הליבה של "מכללת לוינסקי לחינוך" .הארכיון
לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .11



מצגת בנושא" :מכללות לחינוך-אילוצים מול הזדמנויות" .1111 -הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי
לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .11

 מצגת בנושא" :כיווני התפתחות מכללת לוינסקי לחינוך" .19.12.1111 -הארכיון לתולדות "מכללת
לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .11
מכתבים:


מכתבים של בית-המדרש למורות שנכתבו ע"י ד"ר יצחק אפשטיין .ארכיון אצ"מ ירושלים :תיק מס'
 ,A476/7תיק מס' .S2/432



 18מכתבים והודעות שכתב ד"ר רוכלי לסגל האקדמי בין השנים  .9119-9112הארכיון לתולדות "מכללת
לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .91



הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .1



 11מכתבים שכתב ד"ר רוכלי לסטודנטים באירועים שונים בין השנים  .9119-9112הארכיון לתולדות
"מכללת לוינסקי לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .2



 11מכתבים שכתבה ד"ר מבורך לסגל האקדמי בין השנים  .1111-1119הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי
לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .11
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 31מכתבים שכתבה ד"ר מבורך לסטודנטים בין השנים  .1111-1119הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי
לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .11



הודעות לעיתונות בנושא" :פרויקט ייחודי להנצחת נופלים" .1111 ,הארכיון לתולדות "מכללת לוינסקי
לחינוך" בתל אביב .תיק מס' .11

עלונים וביטאונים:


"אצלנו במכללה" -מאמרים מהשנים תשמ"ה -תשמ"ט .ספרית "מכללת לוינסקי לחינוך" תל אביב.



"במכללה" -עלון "מכללת לוינסקי לחינוך" -מבחר מאמרים בין השנים  .1111-9111ספרית "מכללת
לוינסקי לחינוך" תל אביב.



ביטאון מכון מופ"ת ,נובמבר  ,1111גיליון  ,11עמ' ( 2-3ראיינה את ד"ר מבורך :עדי רפא).



רשימת הנאומים וההרצאות שנתנו ארבעת המנהלים מפורטת בנספח מס' .1



קלטת של תכנית רדיו ברשת ב' עם המראיין מיכאל מירו לרגל הוצאת הספר "פניה המשתנים של הכשרת
מורים -סיפורה של מכללה לחינוך"(עזר ומבורך).91.18.1111 -

הערות השוליים הביוגרפיות נלקחו מהמקורות הבאים:


שביט ,י' ,גולדשטיין ,י' ,ובאר ,ח' (עורכים) (.)9113

לקסיקון האישים של ארץ-ישראל  .9111-9111תל

אביב :עם עובד.


רשף ,ש' ודרור ,י' ( .)9111מפתחות-שמות אישים .החינוך העברי בימי הבית הלאומי 911-( .9111-9191
 .)918ירושלים :מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.



קמחי ,ד' (עורך) (תרפ"ט) .ספר היובל של הסתדרות המורים תרס"ג-תרפ"ח .ירושלים :הוצאת מרכז
הסתדרות המורים בארץ-ישראל.



קמחי ,ד' (עורך) (תרפ"ט) .ספר היובל של הסתדרות המורים תרס"ג-תשי"ג .ירושלים :הוצאת מרכז
הסתדרות המורים בארץ-ישראל.



אתר ויקיפדיה באינטרנטwww.wikipedia.org -
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רשימת מקורות
אביאלי-טביביאן ,ק' ( .)1118ברל ובית ברל  -מפלגה וחינוך הרעיון והגשמתו  9111-9111ניתוח חברתי,
חינוכי ,ופוליטי .חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" .תל אביב :אוניברסיטת תל אביב.

אבידן ,א' ( .)1111ד"ר ניסן טורוב וד"ר יצחק אפשטיין -קווי דמיון ושוני במנהיגותם ובדרך ניהולם של שני מנהלי
בתי-המדרש למורות ע"ש לוינסקי ביפו בין השנים  .9113-9191עבודת מחקר שקולה לעבודת גמר
לתואר שני .תל אביב :אוניברסיטת תל אביב.
אדן ,ש' ( .)9111כמה קריטריונים להערכת חומר לימודים .עיונים בחינוך.982-938 ,11/12 ,
אופלטקה ,י' ( .)1111שחיקה והתחדשות -סיפור חייהן של מנהלות בתי-ספר בישראל .באר שבע וירושלים :הוצאת
הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון ומוסד ביאליק.
אופלטקה ,י' ( .)1111יסודות מנהל החינוך -מנהיגות וניהול בארגון החינוכי .חיפה :פרדס.
אופלטקה ,י' ברגל,ד' וענבר ,ד' ( .)1119שחיקה והתחדשות בקרב מנהלות בתי-ספר באמצע הקריירה.
עיונים במינהל ובארגון החינוך.911 -983 ,18 ,

אורבך ,א' ( .)9112לפיתוחה של תיאוריה אודות העברות בחינוך" .חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה".
ירושלים :האוניברסיטה העברית.
אושפיז ,י' (ת"ש) .הפרופ' ניסן טורוב נ"י .הד החינוך-שבועון הסתדרות המורים בארץ ישראל ,ט-י"א.29-21 ,
אושפיז ,י' (תש"ג) .רבי יצחק אפשטיין .הד החינוך-שבועון הסתדרות המורים בארץ ישראל ,ד-ח.91-1,

אייזן ,ד' ( .)9111מציאות וחזון כגורמים דינאמיים בתהליכי ההתפתחות של הכשרת מורים בישראל .דפים-ביטאון
לעיון למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי הוראה.19-1 ,91 ,
איכילוב ,א' ( .)9111חינוך לאזרחות בדמוקרטיה :מדיניות ותכנים -תכנון מדיניות החינוך .בתוך י' דנילוב (עורכת) ,ניירות
עמדה והחלטות ועדת הקבע של המזכירות הפדגוגית (עמ'  .)398-118ירושלים :משרד החינוך והתרבות.
אלבוים-דרור ,ר' (תשמ"ו; תש"ן) .החינוך העברי בארץ-ישראל ,כרכים א-ב .ירושלים :יד יצחק בן-צבי.

אלבוים-דרור ,ר' (תשמ"ח) .יוצרי החינוך העברי :בודדים מול רבים .הד החינוך-שבועון הסתדרות המורים
בישראל ,ס"ב/א.91-2 ,
אלבז -לוביש ,פ' ( .)1111סיפורי מורים :האישי ,המקצועי ומה שביניהם .בתוך מ' צלרמאיר ופ' פרי (עורכות),
מורות בישראל :מבט פמיניסטי (עמ'  .)933-998תל אביב :הקיבוץ המאוחד.
אליאב ,מ' ( .)9111ארץ-ישראל ויישובה במאה הי"ט .9191-9111 ,ירושלים :כתר.
אלפרט ,ב' ( .)1119כתיבה במחקר איכותי .בתוך נ' צבר בן-יהושע (עורכת) ,מסורות וזרמים במחקר האיכותי (עמ' 111-
 .)118לוד :דביר.

אלקלעי ,א' (תש"ג) .לדמותו של ר' יצחק אפשטיין ז"ל .הד החינוך– שבועון הסתדרות המורים בארץ ישראל,
ט-י"א.11-31 ,
אפשטיין ,י' (" .)9111עברית בעברית" (השיטה הטבעית בראשית לימוד שפת עבר) .השילוח( 3 ,תרנ"ח-
תרנ"ט) ,עמ' .312-318

אפשטיין ,י' ( .)9119עברית בעברית :ראשית למוד שפת עבר על פי השיטה הטבעית :ספר נועד למורים ולאבות,
המלמדים עברית ילדים מבן ארבע שנים ומעלה .ורשה :חברת "אחיאסף".
אפשטיין ,י' (" .)9111שאלה נעלמה" ,השילוח ,י"ז ,עמ' .112-913
אפשטיין ,י' (תרפ"א) .תורה ועבודה בחינוך .החינוך -במה לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה ,ה'.11-1,
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אפשטיין,י' (תרפ"ב-תרפ"ג) .תצפיות וניסיונות -חיפזון והגיון .בתוך ח' הררי ומ' אזרחי (עורכים) ,החינוך-
עיתון פדגוגי למורים ולהורים ,ו.11 -21 ,
אפשטיין ,י' (תרפ"ט .)9באין הכשרה -משיחות ראשונים .ירושלים :מחלקת הנוער על יד הלשכה הראשית של
הקרן הקיימת לישראל .אח"י ,אוסף תרפ"ט מס' .1

אפשטיין ,י' (תרפ"ט .)1הרצאת ד"ר יצחק אפשטיין-התכלית והמטרה בחינוך .הד החינוך– שבועון הסתדרות
המורים בישראל .ג ,י"ד-ט"ז.119-131,
אפשטיין ,י' (תרצ"ח) .ד"ר טורוב ודעותיו על החינוך (ליובל השישים שלו) .החינוך -עיתון פדגוגי למורים
ולהורים .יא'.931-911 ,
אפשטיין,י' (תש"ג) .ההבעה המילולית בגן-הילדים -כורח ההבעה המילולית אצל המגודל ואצל התינוק .הד
הגן-שבועון הסתדרות המורים בישראל שנה ח' ,חוברת ה-ו.11-13 .
אפשטיין,י' (תש"ז .)9מזיכרונותיו של עולה צעיר .בתוך י' אפשטיין (עורך) ,מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון
והחינוך העברי (עמ'  .)311-313ירושלים :קהלת.
אפשטיין,י' (תש"ז .)1הדיבור העברי ודרכי הפצתו .בתוך י' אפשטיין (עורך) ,מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון
והחינוך העברי (עמ'  .)181-111ירושלים :קהלת.
אפשטיין,י' (תש"ז .)3מה היא השיטה הטבעית? בתוך י' אפשטיין (עורך) ,מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון
והחינוך העברי (עמ'  .)91-3ירושלים :קהלת.
אפשטיין ,י' (תשי"ט) .אמן החינוך וההוראה .בתוך ל' י' ריקליס (עורך) ,המורה (לזכר ש.ח .וולקומיץ
ז"ל) (עמ'  .)81-81ירושלים :הוצאת הסתדרות המורים בישראל.

אפשטיין ,י' (תש"ל) .על חינוך הדור לערכים .מכתב שכתב לתלמידותיו בתוך א' גוזני ,י' גור (עורכים) ,דור לדור,
ידיעון הארכיון של הסתדרות המורים בישראל לחינוך עברי בארץ ובגולה .חוברת ג' .19-11 ,
אריאב ,ת' ( .)1111ההכשרה להוראה :תמונת המצב בעולם ובארץ ומבט לעתיד .בתוך ד' כפיר ות' אריאב
(עורכות) ,משבר ההוראה :לקראת הכשרת מורים מתוקנת (עמ'  .)88-91ירושלים ותל אביב :מכון
ון-ליר והקיבוץ המאוחד.
אריאב ,ת' ,וסמית ,ק' ( .)1112יצירת שותפויות בין מוסדות להכשרת מורים לשדה :מבט בינלאומי בדגש על
מודל בית-הספר להתפתחות מקצועית ( .)PDSבתוך מ' זילברשטיין ,מ' בן-פרץ ונ' גרינפלד

(עורכים) ,מגמה חדשה בתוכניות ההכשרה של מורים -שותפות בין מכללות לבין בתי-ספר -
הסיפור הישראלי (עמ'  .)21-19תל אביב :מכון מופ"ת.
אריאב ,ת' וקליינארד ,ל"מ ( .)1111מבית-ספר מאמן לבית-ספר לפיתוח מקצועי :סיכוי לשיפור הכשרת
מורים ובתי -ספר .דפים ,ביטאון לעיון למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי הוראה.911-911 ,39 ,
בוגלר ,ר' ( .)1111מנהיגות ויישומיה בחינוך .תל-אביב :האוניברסיטה הפתוחה.
בית המדרש למורות ולגננות ביפו ע"ש א' לוינסקי (תרצ"ב) .תולדות המוסד ,התפתחותו ומצבו בהווה .תל
אביב :הוצאת בית המדרש.

ביתן ,ד' ( .)1112מנהיגותו של אברהם אורן ז"ל והשפעתו על ביה"ס התיכון "אורט רוגוזין" במגדל
העמק .1112-1118 ;9111-9121 ,חיבור לשם קבלת התואר "מוסמך" .תל אביב :אוניברסיטת תל אביב.
בלוך ,מ' ( .)9111החברה הפיאודלית .ירושלים :הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס.
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בן-ישראל ,א' (תש"ז) .משנתו של יצחק אפשטיין (הערות ורמזים) .בתוך י' אפשטיין (עורך) .מחקרים
בפסיכולוגיה של הלשון והחינוך העברי (עמ' ט"ו -כ') .ירושלים :הוצאת קהלת.

בן-ישראל ,ט' ( .)1112הטיול כמרכיב של תרבות הגוף בחינוך העברי .9131-9111-דור לדור ,קבצים לחקר ולתיעוד
תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות ,כז'.12-31 ,
בן-פרץ מ' ( .)9111ניתוח והשוואה של תוכניות לימודים במדעי הטבע בישראל .חיבור לשם קבלת התואר
"דוקטור לפילוסופיה" .ירושלים :האוניברסיטה העברית.
בן-פרץ מ' ( .)9118סכימת ניתוח של סילבוס ושל המדריך למורה :סכימה לניתוח חומרי למידה בתוך המורה
ותכניות הלימודים :התרת כבלי הטקסט הכתוב( .עמ'  .)939-911 ,911-19 ,11-18תל-אביב :הוצאת
מכון מופ"ת.

בן-פרץ ,מ' ( .)1119זיכרונות מורים אחרי פרישה ,בתוך :נ' צבר-בן –יהושע (עורכת) ,מסורות וזרמים במחקר
האיכותי (עמ'  .)821-121לוד :דביר.
בק ,ש' ( .)1111על ייחודה של הכשרת המורים האקדמית .בתוך ד' כפיר ות' אריאב (עורכות) ,משבר
ההוראה :לקראת הכשרת מורים מתוקנת (עמ'  .)111-189ירושלים ותל אביב :מכון ון-ליר והקיבוץ
המאוחד.
בק ,ש' ( .)9111המסרן ,המיילד ,הבמאי ,החוקר ומדוע לא שחקן :תהליך הוראה-למידה ומערכת הכשרת
המורים בישראל לקראת תום האלף .בתוך ד' כפיר (עורכת) ,הכשרה להוראה כהכשרה לפרופסיה
אקדמית :ניירות עמדה (עמ'  .)31-92ירושלים :מכון ון-ליר.

בר-שירה ,מ' ( .)9111ראשיתה של מכללת לוינסקי  -במלאת שמונים שנה למכללה ע"ש א"ל לוינסקי.
עבודת גמר לתואר  .B.Ed.תל אביב :מכללת לוינסקי לחינוך.

ברייר ,ד' ( .) 1199זמן הווה זמן עבר :האם ניתן לפענח את העבר באמצעות ההווה? דברים-כתב עת אקדמי ,גיליון
מס' -1זמן .11-12 ,אורנים :המכללה האקדמית לחינוך.
גבריאלי ,נ' (תשי"ט) .ניסן טורוב .בתוך ד' לוין (עורך) ,על הראשונים -לכבוד י"ב אישים-מחנכים (עמ' .)12-11
תל אביב :מרכז הסתדרות המורים.
גבתון ,ד' ( .)1119תיאוריה מעוגנת בשדה :משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר
איכותי .בתוך נ' צבר בן-יהושע (עורכת) ,מסורות וזרמים במחקר האיכותי(עמ'  .)111-918לוד :דביר.

גוזני ,א' ,גור ,י' (עורכים)( .תש"ל) .ד"ר יצחק אפשטיין ומשנתו (המערכת) .דור לדור ,ידיעון הארכיון של
הסתדרות המורים בישראל לחינוך עברי בארץ ובגולה ,ג'.91 ,

גוטליב ,א' ,שמרון ,ד' ופייגין ,נ' ( .)9111קווים לאקדמיזציה של ההכשרה להוראה .דרכים להוראה-כתב עת
להכשרת מורים ולהשתלמותם. 11-88 ,
גור (גרזובסקי) ,י' (תש"ן) .על תחיית השפה העברית .הד החינוך-שבועון הסתדרות המורים בישראל .כ ,ו-ז.11-12,
גלבר ,י' ( .)1111היסטוריה ,זיכרון ותעמולה -הדיסציפלינה ההיסטורית בעולם ובארץ .ספרית אופקים/
הוצאת עם עובד.

דינור ,ב' .צ' (תשכ"ג) .לדמותו של יצחק אפשטיין  -לשנת המאה להיוולדו .בני-דורי-ציונים וקוים לדמויות
חכמים ומחנכים ,אנשי ציבור ו'-עומדים בשער' (עמ'  .)911-911תל אביב :מסדה.
דן ,י' (תשמ"ג) .תהליך המכלול של בתי-המדרש למורים .מהלכים בחינוך בהוראה ובהכשרת מורים.31-11 ,
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דקל ,י' (תשמ"ב) .תמורות בהכשרת מורים בחינוך העברי בארץ-ישראל תרס"ד-תשכ"ב .חיבור לשם קבלת
התואר "מוסמך" .רמת-גן :אוניברסיטת בר-אילן.
דרור ,י' ( .)9111הסקת מסקנות מ "חקר מקרה" היסטורי של תכניות לימודים בישראל .עיונים בחינוך,81/83 ,
.11-1

דרור ,י' (9119א)' .בית-הספר הכפרי' במושבות הגליל העליון בראשית המאה .בתוך מ' נאור (עורך) ,אצבע
הגליל ,9121-9111 ,עמ'  .28-82ירושלים :יד יצחק בן-צבי.
דרור ,י' (9119ב) .בין 'אקדמיזציה' ל' -הומניזציה' בהכשרת המורים בישראל ,מראשית המאה ועד סוף שנות ה.11-
דרכים להוראה -כתב עת להכשרת מורים ולהשתלמותם.31-99 ,
דרור ,י' (9112א)' .ראשית הטכניון העברי בחיפה - 9181-9111 ,מהתכנית ל"בית-ספר גבוה יהודי" ועד תום תקופת
ניהולו של שלמה קפלנסקי .עיונים בתקומת ישראל.381-331 ,2 ,
דרור ,י' (9112ב) .מהם 'כלי התיקוף' המסייעים לנו במחקר היסטוריה של החינוך? מגוון 'דפוסי מחקר'
מתוך 'יומן מחקר' אישי .דור לדור ,קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל
ובתפוצות ,י'. 23-13 ,
דרור ,י' (תשס"ו) .מתולדות החינוך לימינו  -בירם ו"-הריאלי" .בתוך מ' צימרמן ,וי' חותם (עורכים) ,בין
המולדות :היקים במחוזותיהם (עמ'  .)181-119ירושלים :מרכז זלמן שזר.
דרור ,י' ( .)1111מערכת החינוך הציונית בארץ-ישראל ובמדינת ישראל  -סקירה היסטורית .כלים
שלובים בחינוך הלאומי :הסיפור הציוני (עמ'  .)1-9ירושלים :מאגנס.
דרור ,י' ( .)1111מדיניות הכשרת עובדי הוראה וחינוך בישראל :מה אפשר ללמוד מהועדות ומניירות

העמדה בעבר ובהווה ביחס לעתיד? בתוך ד' כפיר ות' אריאב (עורכות) ,משבר ההוראה :לקראת
הכשרת מורים מתוקנת ( .)11-82ירושלים ותל אביב :מכון ון-ליר והקיבוץ המאוחד.
דרור ,יח' ( .)1199מנהיג תהיה לנו .תל אביב :הוצאת ידיעות אחרונות.
דרור ,י' ואורן ,ש' (עורכים) .)9118( .הפואמה הפדגוגית של אברהם אורן :קובץ מאמרים בחינוך ובהוראה.
טבעון ותל אביב :אורנים והנהלת אורט.
הוז ,ר' וקינן ,ע' ( .)1111התפקידים החברתיים של המוסדות להכשרת מורות .בתוך ד' כפיר ות' אריאב
(עורכות) ,משבר ההוראה :לקראת הכשרת מורים מתוקנת ( .)911-939ירושלים ותל אביב :מכון
ון-ליר והקיבוץ המאוחד.

הופמן-נוביק,י' ( .)1111השפעת ההתפתחות ההיסטורית של המכללות לחינוך על פיתוח מגמות עתידיות בנושא
הכשרת המורים :השוואה בין מכללת בית-ברל לבין מכללת לוינסקי .חיבור לשם קבלת התואר
"מוסמך" .תל אביב :אוניברסיטת תל אביב.
הלפרין ,ש' ( .)9111ד"ר א' בירם וביה"ס הראלי -דרכים חדשות ומסלול קבוע .ירושלים :ראובן מס.

היילפרין ,י' (תרפ"ט)" .המורה"  -לדמותו הרוחנית של ר' יצחק אפשטיין .ד' קמחי (עורך) ,ספר היובל של הסתדרות
המורים בישראל תרס"ג -תרפ"ח (עמ'  .)912-913ירושלים :הוצאת הסתדרות המורים בישראל.
הררי ,י' (תש"ד) .מורנו ורבנו ד"ר יצחק אפשטיין .הד הגן-שבועון הסתדרות המורים בישראל ,ה-ו.99-1,
הררי ,י' (תשי"ט) .ד"ר יצחק אפשטיין .בתוך ד' לוין (עורך) ,על הראשונים  -לכבוד י"ב אישים-מחנכים (עמ'
 .)21-81תל אביב :מרכז הסתדרות המורים.
הרמתי ,ש' ( .)1111ניסן טורוב " -מורה המורים" .המורים החלוצים (עמ'  .)911-911תל אביב :משרד הביטחון.
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הרמתי ,ש' (תשמ"ב) .יצחק אפשטיין איש הלשון .לשוננו לעם -קונטרסים עממיים וענייני לשון ,ל"ג ,ח-ט (שכח-
שכט).111 -918 ,
הרמתי ,ש' (תשמ"ה) .שלושה מורים ראשונים (עמ'  .)921-911ירושלים :יד יצחק בן-צבי.
וייסמן ,א' (תשל"ב) .חמישים מחזורים ללוינסקי .הד החינוך-שבועון הסתדרות המורים בישראל .כ"א.1-3 ,
ולק ,ז' ( .)9119צמיחת החינוך הלאומי במושבות .בתוך מ' אליאב (עורך) ,ספר העלייה הראשונה ,כרך
א (עמ'  .)131-111ירושלים ותל אביב :יד יצחק בן-צבי ומשרד הביטחון  -ההוצאה לאור.

זיידמן,י' א' (תשכ"ג) .ד"ר יצחק אפשטיין -מראשוני החלוצים בחינוך העברי (מאה שנים להולדתו) .החינוך-
ירחון לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה ,ל"ה.111-913 ,
זילברשטיין ,מ' ( .)9111הכשרה כעיסוק פרקטי-רפלקטיבי :השתמעויות להכשרה והשתלמות מורים .בתוך י'
דנילוב (עורכת) ,תכנון מדיניות החינוך ,ניירות עמדה התשנ"ה -התשנ"ו ,בהכשרת כוח אדם
פדגוגי(עמ'  .)911-81ירושלים :משרד החינוך ,התרבות והספורט ,המזכירות הפדגוגית.
זילברשטיין ,מ' ,בן-פרץ ,מ' ,וגרינספלד ,נ' ( .)1112מן המקרים הפרטיים אל היסודות המשותפים במערך יצירת
השותפויות .בתוך מ' זילברשטיין ,מ' בן-פרץ ונ' גרינספלד (עורכים) ,מגמה חדשה בתכניות ההכשרה
של מורים .שותפות בין מכללות לבין בתי-ספר -הסיפור הישראלי (עמ'  .)112-131תל אביב :מכון
מופ"ת.
חורגין,י' (תש"ג)( .עורך) .יצחק אפשטיין .כרך א' 31-9 ,תל אביב :ספרית ראשונים.

חורין ,א' ( .)1111מערכת הכשרת המורים ומכללת לוינסקי בעידן של שינוי .במכללה -מבט על העשייה
בלוינסקי ,גיליון ניסן תשס"ח.2-1 ,
חסקינה ,ט' (תש"ד) .יצחק אפשטיין במכתביו .הד הגן ,שבועון הסתדרות המורים בישראל ,ה-ו.91-91 ,
טורוב ,נ' (תר"ע -תרע"א) .לשאלת לימוד השפות הזרות .החינוך-עיתון פדגוגי למורים ולהורים .א'.311-312 ,
טורוב ,נ' (תרע"א-תרע"ב) .אישיות המורה וערכה בחינוך .החינוך-עיתון פדגוגי מורים ולהורים ,ב'.312-111 ,
טורוב ,נ' (תרע"ב-תרע"ג) .הכנת מורים בעיתונות הפדגוגית .החינוך -עיתון פדגוגי למורי ם ולהורים ,ח'.111-112 ,
טורוב ,נ' (תרע"ד) .לשאלת שפת ההוראה בטכניקום החיפאי .החינוך-עיתון פדגוגי למורים ולהורים .ד'.2-9 ,
טורוב ,נ' (תרע"ח) .עבודת התרבות והחינוך -הרצאה שנקראה באסיפה המכוננת השנייה של באי-כוח יהודה.
יפו ,ד'-ט' תמוז תרע"ח ,אצ"מ ,תיק מס' .L4/247
טורוב ,נ' (תרע"ט) .אידיאלים חינוכיים .הפועל הצעיר.93-91 ,1,
טורוב ,נ' (תרפ"ו) .היומי בתוך מ' ליפסון ומ' ריבולוב (עורכים) ,הדואר ,שנה ו' ,גיליונות  .81-11ארה"ב :ניו יורק.
טורוב ,נ' (תרצ"ח) .פרקי חיי (רשימות אבטוביוגראפיות) .פרק ג' :בארץ-ישראל ( ,)9191-9111בתוך י'
זילברשלג וי' טברסקי (עורכים) ,ספר טורוב (עמ'  .)31-18בוסטון :בית-המדרש למורים.

טורוב ,נ' (תש"ז) .השתתפות המורה העברי בעסקנות ציבורית .בתוך ד"ר נ' טורוב (עורך) ,הערכות-בעיות
תרבות וחינוך(עמ'  .)189-13ניו-יורק :הסתדרות המורים באמריקה בסיוע ההסתדרות העברית
באמריקה.

טורוב ,נ' (תש"יד) .המשפחה ובית-הספר .בתוך ד"ר נ' טורוב (עורך) ,הפסיכולוגיה בימינו-הפסיכולוגיה של
הציבור(עמ'  .)991-11תל אביב :מוסד ביאליק ע"י דביר.
טורוב ,נ' (תש"ך) .ניסן טורוב -עריכת "החינוך" -זיכרונות .החינוך -במה לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה ,ז'.18-13 ,

טבק ,ע' ( .)1111למידה קבוצתית ולמידה אישית :תהליכי פרופסיונליזציה במסגרת תכנית עמיתות מכללה-
שדה .חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" .באר-שבע :אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
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יוגב ,א' ( .)1111ועדת דוברת ועתידן של המכללות לחינוך .בתוך ד' כפיר ות' אריאב (עורכות) ,משבר ההוראה :לקראת
הכשרת מורים מתוקנת ( .)191-911ירושלים ותל אביב :מכון ון-ליר והקיבוץ המאוחד.
יוחנן ,ט' (תש"ך) .ניסן טורוב .החינוך -במה לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה ,ז'.11-12,
יוסיפון מ' (' .)1119חקר מקרה' ,בתוך נ' צבר בן יהושע( ,עורכת) ,מסורות וזרמים במחקר האיכותי (עמ' – 181
 .)318לוד :דביר.
יחיאלי ,י' (תרצ"א)" .עברית בעברית" .הד החינוך-שבועון הסתדרות המורים בישראל .ה ,י"ד.119-111 ,
ילין ,ד' (תרצ"א) .ליובלו של יצחק אפשטיין .הד החינוך-שבועון הסתדרות המורים בארץ ישראל ,י"ד.111-111,
יפה ,ע' (תשל"ג) .המורה בישראל -הכשרתו והשתלמותו ב 18-שנות המדינה .ירושלים :משרד החינוך
והתרבות ,האגף להכשרת עובדי הוראה.
יפה ,ע' ( .)9111הכשרת מורים והשתלמותם .בתוך ח' אורמיאן (עורך) ,במעגלי חינוך (עמ'  .)913-91ירושלים:
משרד החינוך והתרבות -המזכירות הפדגוגית והאגף להכשרת עובדי הוראה ולהשתלמותם.
כפיר ,ד' ואריאב ,ת' (".)1111הרפורמה בהכשרת מורים :מהלך חלקי ותוצאותיו" .מגמות ,מג (.911-911 ,)9
כפיר ,ד' ואריאב ,ת' ( .)1111סיכום :משבר ההוראה -אפיונים והצעות לתיקון .בתוך ד' כפיר ות' אריאב (עורכות),
משבר ההוראה :לקראת הכשרת מורים מתוקנת (עמ'  .)312-338ירושלים ותל אביב :מכון ון-ליר
והקיבוץ המאוחד.
לבטוב ,פ' (תשט"ז) .מימים עברו .בתוך ד' קמחי (עורך) ,ספר היובל של הסתדרות המורים תרס"ג-תשי"ג (עמ'
 .)811תל אביב :מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל.
לופבן ,י' (תש"ט) .יצחק אפשטיין .אנשי סגולה ,כרך ראשון (עמ'  .)111-911תל אביב :מפלגת פועלי ארץ-ישראל.
לם ,צ' ( .)1111קירוב הכשרת המורים ל' -מיטת' ההוראה .בתוך י' הרפז (עורך) ,לחץ והתנגדות בחינוך (עמ' 21-
 .)21תל אביב :ספרית הפועלים.
מבורך ,מ' (תשנ"ח) .אצלנו במכללה-במסלול לגיל הרך .במכללה -מבט על העשייה בלוינסקי ,גיליון מרץ .1-33 ,9111

מבורך ,מ' (תשנ"ט) .המסלול לגיל הרך :בחינת הדרך והתלבטות לפני החלטות חדשות .במכללה -מבט
על העשייה בלוינסקי ,גיליון מרץ .1 ,9111

מבורך ,מ' ( .)1191האומנם בועה של שינוי? בתוך א' מרגולין (עורכת) ,מעבר לנהר -נתיב הכשרה רב -מסלולי
הכשרת מורים כרב-שיח (עמ'  .)218-223תל אביב :מכון מופ"ת ומכללת לוינסקי לחינוך.
מדרשי ,נ' ( .)9111מכללת לוינסקי לחינוך .בתוך י' קשתי ,מ' אריאלי וש' שלסקי (עורכים) ,לקסיקון החינוך
וההוראה (עמ'  .)111-119אוניברסיטת תל אביב :הוצאת רמות.
מיכאלי ,נ' ( .)1112מחנך פרוגרסיבי בגימנסיה אריסטוקרטית מפעלו החינוכי של ד"ר ברוך בן יהודה .דור לדור,
קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות ,כז'.12-31 ,
מירסקי ,י' ( .)1118ישראלים – סיפורי הגירה .מבשרת ציון :צבעונים.
משרד החינוך ,התרבות והספורט (תשנ"ו) .תכנית אב להתפתחות המערכת האקדמית להכשרה להוראה
במכללות להכשרת עו"ה ,הצעה לדיון .ירושלים :משרד החינוך ,האגף להכשרה ולהשתלמות
עובדי הוראה.
נאור ,מ' ( .)1118בית-ברל -ההתחלה .מצב העניינים -המכללה האקדמית בית-ברל.11 ,
ניב ,ד' (עורך) (תשמ"ג) .ראש פינה בת מאה (תרמ"ב-תשמ"ב) (עמ'  .)912-918ראש פינה :מועצה מקומית.
ניומאן ,י' (תרצ"ח) .ראשית עבודתו של טורוב בארץ-ישראל (זיכרונות) .בתוך י' זילברשלג וי' טברסקי
(עורכים) ,ספר טורוב (עמ'  .)913-11בוסטון :בית המדרש למורים.
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ניב-הלפרן ,י' (תשי"ג) .המחנך בישראל .ד' קמחי (עורך) ,ספר היובל של הסתדרות המורים תרס"ג-תשי"ג (עמ' 911-
 .)919תל אביב :הוצאת מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל.
נרדי ,נ' (תשט"ז) .הכשרת מורים בישראל .בתוך ד' קמחי ול' י' ריקליס (עורכים) ,ספר היובל של הסתדרות
המורים תשט"ז(עמ'  .)191-311תל אביב :מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל.
סגל ,מ' ( .)9119הראשית ולאחריה (יעדים ,תכנים ,מתכונות) ,שנתון סמינר הקיבוצים תש"מ-תשמ"א.11-1 ,
סאיאס ,ד' (תשכ"ז) .ד"ר יצחק אפשטיין .בתוך שאלוניקי -עיר ואם בישראל (עמ'  .)129-181ירושלים ותל
אביב :המכון לחקר יהודי סלוניקי והתאחדות עולי יוון בישראל.
סילברט ,י' ( .)9118מעמדו הפרופסיונאלי של המורה בארץ-ישראל  .9193-9111בתוך א' בן -עמוס ,וי' תמיר
(עורכים) ,המורה -בין שליחות למקצוע (עמ'  .)81-18תל אביב :בית הספר לחינוך -היחידה
לסוציולוגיה של החינוך והקהילה ורמות.
סילמן ,ק' .י' (תרפ"ט) .טורוב ו" -החינוך" .בתוך ד' קמחי (העורך)" .זיכרונות ראשונים" ,ספר היובל של הסתדרות
המורים בישראל .תרס"ג-תרפ"ח (עמ'  .)913-11ירושלים :הוצאת הסתדרות המורים.
סמואל ,י' ( .)9111ארגונים :מאפיינים ,מבנים ותהליכים (מהדורה שנייה מורחבת ומעודכנת) .אוניברסיטת חיפה
וזמורה ביתן.
ספיבק ,י' (תש"ד) .יצחק אפשטיין ז"ל .הד החינוך -שבועון הסתדרות המורים בארץ ישראל ,ו-ז.93-1 ,

ספיר ,ש' ומרגלית-צוק ,ת' (תשס"ה) .מבית-המדרש לסמינר ולמכללה אקדמית ,תרע"ד -תשס"ד :תולדות בניין
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין בירושלים .ירושלים :הוצאת מכללת דוד ילין.
סקלי ,י' (תשנ"ז) .דיוקנו של המורה העברי במושבות העלייה הראשונה  .9111-9119קתדרה .911-913 ,11
סרג'יובאני ת' ג' .)1111( .ניהול בית-ספר :היבטים עיוניים ומעשיים .תל אביב :האוניברסיטה הפתוחה.
עזר ,ח' ומבורך ,מ' (תשס"ט) .פניה המשתנים של הכשרת מורים -סיפורה של מכללה לחינוך .באר-שבע:
הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
עזריהו ,י' ( .)9111כתבי יוסף עזריהו בשלושה כרכים -החינוך העברי בארץ-ישראל ,כרך שלישי (עמ' .)911-911
תל אביב :הוצאת מסדה.
עזריהו ,י' (תרפ"ט) .החינוך העברי בארץ-ישראל .בתוך ד' קמחי (עורך) ,ספר היובל של הסתדרות המורים
תרס"ג -תרפ"ח (עמ'  .)999-81ירושלים .חזר ונדפס בתוך :כתבי יוסף עזריהו ,כרך שלישי,
תשי"ד .939-93 :תל אביב :מסדה.
עירם,י' וקרים ,ש' (תש"ן) .מטרות החינוך העברי-הלאומי בתקופת העלייה הראשונה (תרמ"ב-תרס"ג) .דור
לדור ,קבצים לחקר ולתולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות ,ד'.913-991,
עמנואלי ,מ' (תשכ"ג) .ליובלו החמישים של בית המדרש למורים ולגננות ע"ש א' ל' לוינסקי .יובל  -קובץ לעיון
ולהגות ליסוד בית המדרש הממלכתי למורים ולגננות ע"ש א' ל' לוינסקי (תרע"ג -תשכ"ג) .תל
אביב :ביהמ"ד למו"ג ע"ש א' ל' לוינסקי.
ענבר ,ד' ( .)1111ניהול שונות :האתגר החינוכי .אבן יהודה :רכס מוציאים לאור.
פולאק ,י' .ח' (תרצ"ח) .ד"ר טורוב בבוסטון .בתוך י' זילברשלג וי' טברסקי (עורכים) ,ספר טורוב (עמ' -911
 .)991בוסטון :בית המדרש למורים.

פוקס ,א' והרץ-לזרוביץ ,ר' ( .)9111עיצוב מדיניות שינוי בבית-ספר :מוקדים בתהליך עבודתו של המנהל.
חיפה :אוניברסיטת חיפה ,בית הספר לחינוך.
פוקס ,א' והרץ-לזרוביץ ,ר' ( .)9112להיות מנהלת בבית-ספר בישראל :נשים כותבות את חייהן .מגמות ,ל"ז (,)3
.111-393
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פופר ,מ' ( .)9111על מנהלים כמנהיגים .תל אביב :הוצאת רמות ,אוניברסיטת תל אביב.
פופר ,מ' ( .)9111מנהיגות כריזמטית ואובדן הזהות העצמית .תל אביב :הוצאת רמות ,אוניברסיטת תל אביב.
פייגין ,נ' ,אריאב ,ת' ,כפיר ,ד' ( .)9111הרפורמה בתכניות הלימודים של הכשרת המורים בישראל:
המרשם האקדמי .בתוך ח' איילון (עורכת) ,תכניות לימודים כהבניה חברתית (עמ'  .)911-11תל
אביב :בית-הספר לחינוך והוצאת רמות אוניברסיטת תל אביב.

פרוכטמן ,ש'" .)1191( ,עת תמורות" :התיאוריה והמעשה החינוכי של מרדכי סגל (בין השנים .)9112-9139
חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" .תל אביב :אוניברסיטת תל אביב.

פרי ,א' (תשט"ז) .על הכשרת מורים בעולם ובישראל .בתוך ד' קמחי ול'י' ריקליס (עורכים) ,ספר היובל של
הסתדרות המורים תרס"ג -תשי"ג (עמ'  .)11-29תל אביב :מרכז הסתדרות המורים בארץ ישראל.
פרידמן ,י' ( .)9111מעורבות מבוקרת של מורים ואנשי צוות בתהליכי קבלת החלטות בבית הספר-מודל
מרשמי למנהלים .עיונים במנהל ובארגון החינוך.21-19 , 91 ,
צבר -בן יהושע ,נ' ( .)9111המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה .תל אביב :מסדה.
צבר -בן-יהושע ,נ' ( .)1119מסורות וזרמים במחקר האיכותי .לוד :דביר.
צ'חנובר ,א' ( .)1199מה הן תולדות חייו של זבוב? ידיעות אחרונות ,מוסף חג שבועות ,1.2.1199 ,עמ' .91-91
צלרמאיר ,מ' ( .)1118העמיתות כקהילה מקצועית לומדת-חוקרת :סקירת ספרות .בתוך א' מרגולין ומ'
צלרמאיר (עורכות) ,בגוף ראשון :עמיתות מכללה-שדה ( .)11-99תל אביב :מכון מופ"ת ומכללת
לוינסקי לחינוך.
קולא ,ע' וגלובמן ,ר' ( .)9111להיות מנהל ולהצליח :השתלמות מוסדית לשיפור ההוראה ולהצלחת הלומדים.
אבן-יהודה :רכס.
קיני ,ש' (תש"ס) .קהילת לומדים :קידום מורים והפיכתם ללומדים .בתוך א' שי ,י' בר-שלום (עורכים),
המחקר האיכותני בחקר החינוך .במכללה.191-911 , 99 ,
קינן ,ע' (" .)9111הכשרת מורים כהכשרה לפרופסיה אקדמית :ארגון הוליסטי משולב של תכניות הלימודים".
בתוך ד' כפיר (עורכת) ,הכשרה להוראה כפרופסיה אקדמית :ניירות עמדה (עמ' .)81-83
ירושלים :מכון ון-ליר.

קפלן-יחיאלי ,ש' ( .)9121מוסדות חינוך לבנות ביפו :9191-9111בית-הספר לבנות והסמינר למורות ע"ש
לוינסקי .אח"י ,תיק .1211
קלאר ,ב' (תש"ג) .יצחק אפשטיין ז"ל .לשוננו -רבעון לשכלול הלשון העברית .כרך י"ב ,א-ב.11-11 ,
קרניאלי ,מ' (תש"ך) .ד"ר יצחק אפשטיין .החינוך -עיתון פדגוגי למורים ולהורים,ל"ב.911-911 ,

רוכלי ,א' (תשמ"ג .)9המכללה לחינוך ע"ש לוינסקי( .פרקים מתולדותיו של הסמינר העברי הראשון) .מהלכים
בחינוך ,בהוראה ובהכשרת מורים.19-8 ,
רוכלי ,א' (תשמ"ג .)1המכללה בעידן האקדמיזציה .מהלכים בחינוך ,בהוראה ובהכשרת מורים.31-33 ,
רוכלי ,א' (תשמ"ו) .דברים ביום של חג -דברים בטקס חלוקת תארים ותעודות שבו הוענק לראשונה התואר
'בוגר בהוראה' .מהלכים בחינוך ,בהוראה ובהכשרת מורים.1-8 ,
רוכלי ,א' (תשנ"א) .הסמינר הטוב .מהלכים בחינוך ,בהוראה ובהכשרת מורים.1-8 ,
רוכלי ,א' (תשנ"ג) .האקדמיזציה של המכללות לחינוך ותרומתה למקצוע ההוראה -המקרה של מכללת
לוינסקי .מהלכים בחינוך ,בהוראה ובהכשרת מורים.91-8 ,

רוכלי ,א' (תשס"ו) .לימודי התואר השני במכללות לחינוך .דור לדור ,קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך
היהודי בישראל ובתפוצות ,כ"ז.121-189,
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רוכלי ,א' (1111א) .נימוקים לזכאות הפרס על מפעל חיים בהכשרת מורים ע"ש פרופ' משה זילברשטיין ז"ל .דברים
שנשא במסגרת הכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים במכון מופ"ת בתל אביב .מאי .1111
רוכלי ,א' (1111ב)" .אני קורא משמע אני קיים" .ירחון מופ"ת .11 ,לקראת הכנס הבינלאומי בהכשרת מורים.

רחימי ,צ' ( .)9118תהליך השינוי במערכת הכשרת המורים בסמינרים ובמכללות בישראל .דפים -ביטאון לעיון
למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי הוראה.21-81 ,19 ,
ריבלין ,י' (תרצ"א) .יצחק אפשטיין .הד החינוך-שבועון הסתדרות המורים בארץ ישראל,י"ד.119-111 ,
רייכל ,נ' (תשנ"ז)' .שורשים' או 'אופקים' :דיוקן התלמיד הארץ-ישראלי הרצוי בשנים  .9133-9111קתדרה.12-88 ,13 ,
ריקליס ,ל' י' (תשי"ג) .ד"ר נ .טורוב ז"ל .החינוך  -במה לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה ,כ"ה.321-323 ,
רינות ,מ' (תשמ"ב) .מעמד המורה בארץ-ישראל בפרספקטיבה היסטורית .עיונים בחינוך.91-8 ,31 ,
רפופורט ,ה' (תשנ"ב) .מ"-סמינר" ל"-מכללה" :המעבר לאקדמיזציה .עבודה סמינריונית .רמת-גן :אוניברסיטת
בר-אילן.
רשף ,ש' (תש"ם) .יסודות העמלנות והעבודה בראי צורכי הלאום והחינוך .בתוך ש' רשף ,זרם העובדים בחינוך-
מקורותיה ותולדותיה של תנועה חינוכית בשנים תרפ"א-תרצ"ט (עמ'  .)19-11תל אביב :הקיבוץ
המאוחד.
שגריר ,ל' ( .)1111תכניות לימודים בהכשרה להוראה בזיקה לשינויים בחברה הישראלית .דור לדור -קבצים
לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות ,כח .תל אביב :הוצאת מכון מופ"ת
ואוניברסיטת תל אביב.
שחורי ,מ' (תש"ז) .קווים לדמות המורה .בתוך י' אפשטיין (עורך) ,הגיוני לשון (עמ' ט-טז) .תל אביב :יד-למעין',
הוצאת עם עובד.
שחורי-רובין ,צ' ( .)1111פסיעות ראשונות בהכשרת מורים בנגב .דור לדור-קבצים לחקר ולתיעוד תולדות
החינוך היהודי בישראל ובתפוצות ,כ"ה.921- 918 ,

שחורי-רובין ,צ' (תשס"ז) .אריה סימון :איש החזון והמעש -מייסד מערכת החינוך בנגב .דור לדור-
קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות ,ל"א (לתולדות החינוך
בעשור הראשון למדינת ישראל).118-911 ,

שטיימן ,י' ( .)1111עיצוב דמותו של הילד העברי החדש כחלק מתכנון תרבות בארץ ישראל בראשית המאה ה." 11-
חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" .תל אביב :אוניברסיטת תל אביב.
שיינין ,נ' (תשנ"ו) .התהליך האקדמי של הכשרת מורים בישראל -פרקים בתולדות המכללה לחינוך ע"ש דוד
ילין .ירושלים :מאגנס.
שמעוני ,ש' ( .)1191ניתוח שיח בגישת התיאוריה המעוגנת בשדה .בתוך ע' קופפרברג (עורכת) ,חקר הטקסט
והשיח -ראשומון של שיטות מחקר (עמ'  .)12-18באר-שבע :הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-
גוריון בנגב.
שמש ,ד' (תשנ"א) .בית-המדרש למורים "מזרחי" .ירושלים :הוצאת המכללה הדתית למורים ע"ש ליפשיץ.
שקדי ,א' ( .)1113מילים המנסות לגעת ,מחקר איכותני -תיאוריה ויישום .תל אביב :הוצאת רמות ,אוניברסיטת
תל -אביב.
שריון ,א' (תשל"ג) .הסמינר ע"ש לוינסקי (פרקים מתולדותיו) .מהלכים ,מאסף לבעיות ההוראה בבתי-המדרש
למורים ולגננות ,ג-יט.

שרפשטיין ,צ' (תשכ"ד) .ד"ר ניסן טורוב  -המחנך הלאומי .גדולי חינוך בעמנו  -דמותם ופועלם מימי המהר"ל
מפראג עד זמננו(עמ'  .)118-111ירושלים :ראובן מס.
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 .21רשימת נספחים

נספח מס'  -2מנהלי המוסד לדורותיו
שלוש תקופות ושלושה מבנים:
 .2בית המדרש שוכן בנווה צדק ביפו2399-2321 -
 .1הסמינר עובר למבנה של עיריית תל אביב ברח' בן יהודה בתל אביב 2392-2393 -
 .9המעבר למכללה ברח' שושנה פרסיץ בקרית החינוך בתל אביב 2392 -ואילך
מנהלי המוסד:
שם המנהל

הערות כלליות

תקופת הניהול

ד"ר ניסן טורוב -המייסד תקופה א' – טרום הניהול:
 - 2307-2321תרס"ז -תרע"ג
ובונה המוסד

 .9מחסור גדול בצוות הוראה מיומן.
 .1משכורות נמוכות בהשוואה למורים

עלייה לארץ ובנית בית הספר
לבנות ובית המדרש לבנות ע"ש
לוינסקי בסמוך לו.

שעבדו בגימנסיה.
 .3מחסור בציוד לימודי.
 .1מחסור בריהוט בסיסי ללימוד.

קביעת תכנית הלימודים
ובחירת המורים.
 18בנות מתחילות את
לימודיהן בסמינר במחזור
הראשון.
תקופה ב' :2321-2327-
תרע"ג-תרע"ז:
ניהול בית המדרש עד

.1קושי ללמד בעברית.
 .8היה צורך בהכשרה פדגוגית.
 .2מצב כספי קשה של המוסד בגלל
מלחמת העולם הראשונה.
 .2סגירת המוסד לחמישה חודשים עקב
הגירוש מיפו ופתיחתו מחדש.

להתפטרותו עקב מחלה
ועייפות.
מרדכי אזרחי (קרישבסקי)

תרע"ט -תר"פ

 .9הנהלת הסמינר זמנית.

9191-9111

 .1תנאים קשים ביותר.
 .3הלימודים התנהלו ללא סדר או
תכנית ,בקבוצות בלתי קבועות ולא
יציבות.
.1מספר תלמידות מועט -רק  .18היה
צריך להתחיל הכול כמעט מחדש.

ד"ר יצחק אפשטיין

 .9בית הספר לגננות בירושלים של
'עזרה' נסגר והתלמידות צורפו לסמינר
שהפך למוסד.

תר"פ -תרפ"ג
9111-9113
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 .1נקבעו  1מגמות :אחת לגננות ואחת
למורות.
.3שם המוסד נקרא "בית מדרש למורות
ולגננות ע"ש לוינסקי".
 .1בתר"פ המחזור הראשון לגננות סיים
את לימודיו ,ובשנת תרפ"א המחזור
הראשון למורות סיים את לימודיו.
נוח פינס

תרפ"ג-תרצ"ט

 .9המנהל היה מורה לפסיכולוגיה

9113-9131

בסמינר ושימש כמנהלו במשך  92שנה
עד שנת מותו.
 .1בשנת תר"ץ הסמינר בסכנת קיום-
הוא אינו יכול לכסות את צרכיו .רק
המנהל מקבל שכורת ,מרבית המורים
נאלצים לוותר על משכורתם
 .3בשנת תרצ"ב הגננות הוכשרו לעבוד
גם בגני הילדים וגם כמורות בכיתות
היסוד של ביה"ס העממי.
 .1הסמינר נחלץ מהמצוקה החומרית
הקשה.
 .8מתרחש המעבר למשכן של עירית תל
אביב ברח' בן יהודה ב.9131-

נחום גבריאלי

ת"ש9111-

 .9גבריאלי מנהל את הסמינר למשך שנה
אחת.

דוד לוין

תש"א-תשי"ב
9119-9181

 91שנה של ניהול רצוף.
ב 9118-הוקמה המדרשה למוסיקה

נחום גבריאלי

תשי"ג-תשי"ד
9183-9181

שאול ריגר

תשי"ד-תשכ"ב9181-9121-

נפתלי זון

תשכ"ג9123-

ד"ר אברהם בדאור

תשכ"ד-תש"ל
9121-9111

אריה שריון

תשל"א-תשל"ז
9119-9111

להכשרת מחנכים למוסיקה בניהולו של
פרופ' ליאו קסטנברג.
לאחר כהונה של שנה המנהל חוזר
לתפקידו במחלקת החינוך של הועד
הלאומי.
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מ"מ מנהל

חנה גורדון

תשל"ח-תש"מ
9111-9111

ד"ר מאיר ארליך

תש"מ-תשמ"א
9111-9119

ד"ר אברהם רוכלי

תשמ"א-תשמ"ו
2392-2336

ד"ר ישעיהו תדמור

תשנ"ז-תשנ"ט
9111-9111

ד"ר אלי כהן גוור

תש"ס1111-

ד"ר פנינה פרנקל

תשס"א1119-

ד"ר מרים מבורך

תשס"ב -תשס"ט1009-1002 -

המכללה מעניקה תארי M.Ed.

פרופ' לאה קסן

תש"ע-

פתיחת תכנית M-Teach

ב 2391-המכללה מוגדרת כמוסד
הראשון בארץ המעניקה תואר אקדמי
לכל מסלולי ההכשרה להוראה (תואר
.)B.Ed.
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נספח מס'  - 1מיון המסמכים שנאספו על ציר הזמן
 .1ד"ר ניסן טורוב :שנות פעילות כמנהל המוסד -תרע"ג-תרע"ז)2327-2321( -
סוג המסמך

התאריך

פרוטוקולים של ישיבות בניהולו של ד"ר תרע"ג -תרע"ז 9191-9193
טורוב את בית-המדרש למורות ע"ש
לוינסקי הכוללים את תכניות הלימודים

נלקח מ:
הארכיון לחינוך יהודי בישראל
ובגולה ע"ש אביעזר ילין
באוניברסיטת תל אביב (אח"י)

בבית-המדרש וסוגיות חשובות אחרות
 1הרצאות שנכתבו ונקראו על ידי טורוב תרע"ח9191 -
באסיפה המכוננת השנייה של באי-כוח
יהודה

ארכיון ציוני מרכזי ירושלים
(אצ"ם)

 1כתבות מעיתון "הדואר"

תרפ"ו9112 -

ספרית מכללת לוינסקי

פרקי חיי מתוך "ספר טורוב"

תרצ"ח9131 -

ספרית מכללת לוינסקי

ספר" -הערכות -בעיות תרבות וחינוך"

תש"ז 9111 -

ספרית מכללת לוינסקי

 1מאמרים שנכתבו על ידו ופורסמו בכתב תשי"ד-תש"ך9121-9181 -
העת הפדגוגי "החינוך"

ספרית מכללת לוינסקי

תר"ע -תרצ"ח9131-9191 -

ספר שנכתב על ידו" -הפסיכולוגיה תשי"ד9181 -
בימינו -הפסיכולוגיה של הציבור"

ספרית מכללת לוינסקי

 98מאמרים של מקורות משניים שכתבו מגוון של מאמרים בין השנים:
את זיכרונותיהם על סמך היכרות אישית תרפ"ח -תשי"ד9181-9111 -
ומקצועית את ד"ר טורוב

ספריות ,הארכיון לחינוך יהודי
(אח"י)
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 .1ד"ר יצחק אפשטיין :שנות פעילות כמנהל המוסד -תר"פ-תרפ"ג ()2319-2310
סוג המסמך

נלקח מ:

התאריך

מכתב שכתב לתלמידותיו בסמינר תרפ"ג9113 -
(בתוך דור לדור)

ספרית אוניברסיטת תל אביב

פרוטוקולים של ישיבות  ,מכתבים תר"פ-תרפ"ג9113-9111 -
ומסמכים מתקופת ניהולו של ד"ר
אפשטיין את בית-המדרש למורות

הארכיון לחינוך יהודי בישראל
ובגולה ע"ש אביעזר ילין
באוניברסיטת תל אביב (אח"י)

ע"ש לוינסקי הכוללים את תכניות
הלימודים בבית-המדרש וסוגיות
חשובות אחרות
הרצאה – "באין הכשרה"
הרצאה" -התכלית והמטרה בחינוך"

תרפ"ט9111 -
תרפ"ט9111 -

 91מאמרים שנכתבו על-ידו ופורסמו תרפ"א -תש"ב9111-9119 -
בכתב העת "הד הגן" וכתב העת
"החינוך -עיתון פדגוגי למורים

הארכיון לחינוך יהודי בישראל
ובגולה ע"ש אביעזר ילין
באוניברסיטת תל אביב (אח"י)
ספרית מכללת לוינסקי

ולהורים"
אפשטיין תש"ג9113 -

ספרית מכללת לוינסקי

 1מכתבים שכתב
למשפחתו ולאחותו

ספר "מחקרים בפסיכולוגיה של תש"ז9111 -
הלשון והחינוך העברי"

ספרית מכללת לוינסקי

חוברת "רשימות לתולדות החינוך"

ארכיון ציוני מרכזי ירושלים
(אצ"ם)

?

 33מאמרים של מקורות משניים מגוון של מאמרים בין ספרית מכללת לוינסקי
שכתבו את זיכרונותיהם על סמך השנים
היכרות אישית ומקצועית את תרפ"ט -תשכ"ד9121- -
9111
אפשטיין

267

 .9ד"ר אברהם רוכלי -שנות פעילות כמנהל המוסד2336-2392 -
סוג המסמך

התאריך

דוח ועדת המשנה של המועצה האקדמית תש"ם9111 -
הארצית לבדיקת סמינר לוינסקי
דברים שנשא בטקס חנוכת הבניין החדש 9119
לאחר המעבר מרח' בן-יהודה
מסמך 'הדגם המנחה' בוגר בהוראה תשמ"ב9119 -
()B.Ed
היערכות המכללה לקראת מתן היתר תשמ"ג9111 -
להענקת התואר B.Ed
דוח הועדה המלווה את המכללה לחינוך תשמ"ו9112 -
ע"ש לוינסקי בתקופת ההיתר
דוח סיכום שנכתב בסיום שנת הלימודים תשמ"ו9112 -
תשמ"ד שבה הופעלה לראשונה תכנית
הלימודים שנה ד' לאחר קבלת ההיתר
למתן תעודת B.Ed
מסמך מינוי בעלי תפקידים בשנת 9112
הלימודים תשנ"ז
דברים שנשא בטקס קבלת תעודות 9111 M.Ed
תקנון הועדה לעידוד מחקרים במכללת 9119
לוינסקי לחינוך -חשוון תשנ"א
מאמר בעברית ובתרגום לאנגלית בנושא -תשנ"ג9113 -
"האקדמיזציה של המכללות לחינוך
ותרומתה למקצוע של ההוראה -המקרה
של מכללת לוינסקי"(הוצאת 'מהלכים')
דברים שנשא בטקס מקבלי תעודת 9113
"מורה בכיר" ביום ל"ג בעומר
תשנ"ה9118 -
מסמך "תקנון הדמוקרטיזציה"
דברים שנשא במסיבת הפרידה שנערכה תשנ"ו9112 -
לכבודו עם הסגל
מסמך נוהל מינוי למשרות ניהול תשנ"ז9111 -
בתחומים האקדמיים במכללה
דברים שנשא בכנס השנתי של המרכז 1111
הישראלי להתנדבות נוער" -התנדבות
נוער בעיני איש חינוך"
הרצאה שנשא בנושא מצוינות" -הרהורים 1112
על מצוינות"
מאמר בנושא" -לימודי התואר השני תשס"ו1112 -
במכללות לחינוך" (הוצאת 'דור לדור',
כרך כ"ז)
מאמר שכתב "אני קורא משמע אני 1111
קיים" לקראת הכנס הבינלאומי בהכשרת
מורים (ירחון "מופ"ת" ,גיליון )11
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נלקח מ:
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך

הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
ספרית מכללת לוינסקי לחינוך

הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך

דברים שנשא במסיבת יום הולדת 1111
שנערכה לכבודו במפגש סער-נירים "אחרי
 11שנה" במוסד החינוכי הרי-אפרים
 91מכתבים /ראיונות שנכתבו אל הסגל 9112-9111
מתוך כתב העת 'במכללה'
מכתב שכתב אל הסטודנטים בעיתון דבר מנהל המכללה,
במכללה ,גיליון מס' ,9
אגודת הסטודנטים
יוני 9113
מבחר מגוון ואקראי של כ 11-מכתבים 9111
שנכתבו לסטודנטים ולסגל ההוראה 9111
במכללה בנושאים שונים (עדכונים 9111
9119
שוטפים על הנעשה במוסד)
מבחר מגוון ואקראי של כ9111 31 -
פרוטוקולים מישיבות הנהלה בשנות 9118
9111
כהונתו
9111
9111
9113
9118
מאמר שכתב "מכללת לוינסקי לחינוך1111 :
 11שנה של חינוך עברי בארץ ישראל",
במכללה ,תשנ"ב8-1 ,
מאי 1111
ראיון מובנה שנערך עימו בביתו
 1ראיונות מובנים שנערכו עם בכירים מאי -יולי 1111
שעבדו עימו בחמש עשרה שנות כהונתו
כמנהל המוסד
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הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך  -תיק מספר  2הודעות המנהל
הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך

הארכיון לתולדות מכללת לוינסקי
לחינוך
אביבה אבידן
אביבה אבידן

 .1ד"ר מרים מבורך :שנות פעילות כמנהלת המוסד -תשס"ב -תשס"ט ()1003-1002
התאריך

סוג המסמך

נלקח מ:
הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך
הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך

הרצאה שנשאה ביום דיונים בכפר המכביה בפני הנהלת המכללה דאז9112 -
חמש שנים לפני כניסתה לתפקיד הניהול
נייר עמדה של הועדה לבחינת המתכונת ללימודי 9111 Master of ( M.Ed
 )Educationבמכללות להוראה
ארכיון מכללת לוינסקי
9111
מאמר שכתבה"-אצלנו במסלול לגיל הרך" ,במכללה ,תשנ"ח31-33 ,
משמשת בתפקיד
מרכזת המסלול
לגיל הרך
הארכיון לתולדות
מאמר שכתבה" -המסלול לגיל הרך -בחינת הדרך והתלבטות לפני 9111
משמשת בתפקיד מכללת לוינסקי
החלטות חדשות" ,במכללה ,תשנ"ט1 ,
מרכזת המסלול
לגיל הרך
9118 ,9111
9111

 1מאמרים שנכתבו על-ידי מרים בנושאי הוראה :
 1 מאמרים בנושא ההוראה בגיל הרך
 מודל מנטאלי של מורים לגבי הלמידה אצל ילדים
 מקרה של התמודדות עם פערים המציג את תפיסת העולם
החינוכית של המכללה
מכתב לחברי הסגל האקדמי בסיום שנת הלימודים תשס"א

1119

מצגת בנושא -כיווני התפתחות מכללת לוינסקי לחינוך

1119

מצגת בנושא -עולמה של מנהלת חדשה

1119

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי
הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי
הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי

תכתובת ודברים שנשאה בחגיגות  11השנה למכללה

1111

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי

1111

 2נאומים שנשאה בטקסי הענקת תעודות למסיימים את לימודיהם 1111-1111
במכללה
'משולחנה של ראש המכללה' –
מגוון רב של מכתבים שנכתבו לסגל האקדמי והמנהלי של המכללה
 1הרצאות שנשאה בטקסי פתיחת שנת הלימודים בפני סגל המרצים

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי

1111-1111

אתר מכללת לוינסקי
לחינוך באינטרנט
ארכיון מכללת לוינסקי

1111

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי
אגודת הסטודנטים
במכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות

1111
1113
1111
1111

 3מכתבים אישיים שכתבה לסטודנטים:
 עם פתיחת שנת הלימודים
 במתן תעודות של התואר השני M. Ed
 עם סיום תפקידה כראש המכללה

1111
1111

 1הרצאות שנשאה בטקס 'יום ירושלים'

1111
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ספרית מכללת לוינסקי
לחינוך והארכיון
לתולדות מכללת
לוינסקי

1118
1111
1111

מכללת לוינסקי לחינוך

 2הרצאות שנשאה בטקס יום הזיכרון לרצח רבין

1111
1112
1111
1111-1111

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך

הצעה לתכנית לימודים לתואר שני בחינוך לשוני בחברה רב-תרבותית

1111

מצגת בנושא -שותפויות בחינוך

1111

 3הרצאות שנשאה ביום השואה

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך
הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך

מסמך בנושא שותפות עם עיריית ראשון לציון -קשרי עבודה בין בתי9.1.1113 -
הספר למכללה :הצעה
1111
מצגת בנושא -עדכון תשס"ב
טקסט שהקריאה ברדיו גל"צ בשנת ה 11-למכללה

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר מרים מבורך
הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך

1111

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך

דברים שנשאה במסיבת הסיום של שנת הלימודים תשס"ב לחברי הסגל 1111
ואורחים

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך

מצגת בנושא "מן הנעשה בלוינסקי" לחגיגות התשעים למכללה

1111

1111
מסמך הגדרת תפקידים בכירים במכללה
דברים שנשאה בטקס סיום המחזור הראשון של קבוצת המצוינים של 1113
המכללה
1.91.13
דברי ברכה ביום עיון שפה ושיח :בין הציבורי לפרטי
 1מסמכים של גרסאות לגיבוש 'חזון המכללה'

1113

מסמך לגיבוש החזון של המסלול לגיל הרך

1113

ד"ר מרים מבורך
ד"ר מרים מבורך
הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר מרים מבורך
הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך

1113
מכתב שכתבה לחברי הסגל בנושא "יום סגל חוקר מס' "1
תכנית ההשתלמות של חברי סגל בכירים בסמינר לקביעת יעדים וחזון 8-2.1.1113
המכללה
 1מכתבים באנגלית שכתבה לנשיא אוניברסיטת ברנדייס במסצ'וסטס 1111-1113
בארה"ב בנושא תכנית חילופי משלחות של סטודנטים
מסמך שכתבה על תכנית נה"ר נתיב הכשרה רב מסלולי ,דגם חדש 1113
להכשרת מורים לאורך חייהם המקצועיים
מצגת בנושא -מכללות לחינוך :אילוצים מול הזדמנויות

1111

מכתב שכתבה לשרה לימור לבנת בתגובה למאמר שכתבה השרה בעיתון 1111
"הארץ" ()9.3.1111
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הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר מרים מבורך
ד"ר מרים מבורך
ד"ר מרים מבורך
ד"ר מרים מבורך
הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר מרים מבורך

דברים שנשאה בערב שנושאו" -המכללה ,התרבות והחינוך לשלום"

1111

ד"ר מרים מבורך

נאום שנשאה ברב-שיח במלון קראון-פלאז'ה בתל אביב בנושא1111 -
"החינוך והחוסן הלאומי"

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך

1111

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך

דברים שנשאה במסיבת הסיום של הסטודנטים בסיום השנה -תשס"ד

דברים בטקס הענקת תעודות  B.Ed.ותעודות הוראה  -לימודי לוינסקי 11.1.1111

ד"ר מרים מבורך

באילת
דברים שכתבה לקראת פגישת אישית עם מנכ"לית משרד החינוך הגב' 1.9.1111
רונית תירוש

ד"ר מרים מבורך

ראיון שנתנה לגב' סמדר סרנה במכון מופ"ת לקראת סיור של ראשי 98.1.1111
מכללות לחינוך במכללת לוינסקי לחינוך

ד"ר מרים מבורך

 8הרצאות שנשאה בטקסים כלליים (הענקת פרס ס .יזהר ,טקסי 1111-1111
הוקרה ועוד)

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך

דברים שנשאה לפתיחת "הבית למרכז יהדות ספרד" בנוכחות הנשיא 1118
יצחק נבון

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך

דברים שנשאה בערב ספרות שהוקדש לספר "הנסיך הקטן"

1112

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך

הצעה לתכנית לימודים לתואר שני לגיל הרך

1112

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך

מאמר שכתבה ופורסם בעיתון "מעריב" -האוצר אינו צדיק

1112

ד"ר מרים מבורך

מסמך החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנושא "מתווים מנחים 1112
להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" דוח ועדת אריאב
מאמר שכתבה ופורסם בעיתון "- The Markerדרוש שר חינוך אמיץ"

1111

 1מכתבים אל הסגל ' -דבר ראש המכללה' מתוך כתב-העת 'במכללה'

1111-1111

הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך
הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך

מסמך מרכיבי הליבה של מכללת לוינסקי לחינוך -חזון ושליחות מאי 1111
המכללה
מצגת בנושא -ימי תכנון מתווה המתווים -המועצה האקדמית הפנימית

93-91.1.1111

דברים שאמרה בראיון בתכנית רדיו ברשת ב' "נפגשים בלשכה עם מאי 1111
מיכאל מירו" לרגל צאת ספרה שנכתב במשותף עם ד"ר חנה עזר-
"פניה המשתנים של הכשרת המורים -סיפורה של מכללה לחינוך"
מאי 1111
ראיון מובנה שנערך עימה ארבעה חודשים לפני סיום כהונתה
אוקטובר 1111

שיחה שנערכה עימה חודש לאחר סיום כהונתה
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ספרית מכללת לוינסקי
לחינוך
הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך
הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך
הוקלט דרך אתר הרדיו
באינטרנט
אביבה אבידן
אביבה אבידן

ראיון שנערך עימה והוכנס לספרה החדש" -פניה המשתנים של הכשרת תשס"ט
מורים -סיפורה של מכללה לחינוך" (עמ' )19-21
ספטמבר 1111
ראיון שנערך עימה עם סיום הקדנציה בכתב-העת 'במכללה'
 1ראיונות מובנים שנערכו עם בכירים שעבדו עימה בשמונה שנות מאי -יולי 1111
כהונתה בתפקיד
1111-1111
 19פרוטוקולים /החלטות של ישיבות הנהלה
פוסטר /לוח אירועים ,סיורים ,טקסים וימי עיון לשנת הלימודים 1111-1111
תשס"ט
אפילוג" -היום האחרון בתפקיד" מתוך הספר החדש שמרים כותבת על 1111
תקופת כהונתה כראש המכללה
מסמך בו פירטה את הנקודות המשמעותיות בחייה האישיים/מקצועיים 1111
לפי תקופות
דברים שנשאה באירוע הפרידה מחברי הסגל האקדמי והמנהלי ביום אוקטובר 1111
הסגל -חודש לאחר פרישתה
מצגת על מכללת לוינסקי שהוכנה לכבוד ביקור הגב' גילה נגר -ינואר 1111
סמנכלי"ת המינהל להכשרה ,השתלמויות וקידום חברתי.
מצב הרוח -שיחה עם ד"ר מרים מבורך לרגל פרישתה מראשות מכללת נובמבר 1111
לוינסקי -ביטאון מכון מופ"ת ,גיליון 11
1113 -1111
מגוון של רשימות של נושאים וסדרי יום לישיבות הנהלה
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ספרית מכללת לוינסקי
לחינוך
ספרית מכללת לוינסקי
לחינוך
אביבה אבידן
הארכיון לתולדות
מכללת לוינסקי לחינוך
מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר מרים מבורך
ד"ר מרים מבורך
ד"ר מרים מבורך
ד"ר מרים מבורך
מכון מופ"ת
ד"ר מרים מבורך

נספח מס'  -9רשימת הראיונות שבוצעו במסגרת המחקר
הראיונות עם מושאי המחקר:
 .9ראיון מס'  9עם ד"ר מרים מבורך במהלך כהונתה93.18.1111 -
 .1ראיון מס'  1עם ד"ר מרים מבורך לאחר סיום כהונתה11.99.1111 -
 .3ראיון עם ד"ר רוכלי92.18.1111 -
הערה :עם ד"ר מבורך נערכו שני ראיונות-בראיון השני שנערך מספר חודשים לאחר סיום כהונתה,
בחודש דצמבר  ,1003סיפרה ד"ר מבורך על אירועים נוספים בחיי המכללה דרך מצגות שהציגה בפניי.
הראיונות עם  28חברי הסגל שעבדו בתקופתם של ד"ר רוכלי וד"ר מבורך נערכו במהלך שנת  1003והם
כללו את האישים הבאים:
 .9דיקנית הסטודנטים בתקופתו של ד"ר רוכלי (שימשה בתפקיד רק בשנתיים האחרונות של כהונתו)
 .1מדריכה פדגוגית ודיקנית הסטודנטים בתקופתו של ד"ר רוכלי (שימשה בתפקיד במשך  91שנה)
 .3דיקן הסטודנטים בתקופתה של ד"ר מרים מבורך
 .1ראש 'המדרשה למוסיקה' בתקופתו של ד"ר רוכלי
 .8המרכז האקדמי בתקופתו של ד"ר רוכלי
 .2המרכזת האקדמית בתקופתה של ד"ר מרים מבורך
 .1ראש יחידת המחקר בתקופתו של ד"ר רוכלי
 .1ראש המסלול הריאלי בתקופתו של ד"ר רוכלי
 .1ראש המסלול להוראת האנגלית בתקופתו של ד"ר רוכלי
 .91ראש בית-הספר ללימודים מתקדמים (התואר השני) בתקופתה של ד"ר מרים מבורך
 .99מנהלת יחידת ההסבות ,ההשתלמויות ובהמשך רכזת לימודי שנה ד' בתקופתו של ד"ר רוכלי
 .91רכז המסלול ההומניסטי ובהמשך מרכז המסלול לחט"ב ,רכז הלימודים וסגן המנהל של ד"ר רוכלי
 .93המשנה לראש המכללה לעניינים אקדמיים בתקופתה של ד"ר מרים מבורך
 .91ראש תכנית הניסוי נה"ר בתקופתו של ד"ר רוכלי
 .98ראש בית-הספר לחינוך בתקופתה של ד"ר מרים מבורך
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נספח מס'  -1שאלות לראיון עם מנהל המוסד
 .2תקציר ביוגראפי -איך הגעת לתפקיד הניהול במכללה?
 .1איך את/ה מגדיר/ה את תפקידך כראש המוסד בשנים בהם ניהלת את המכללה?
 .9מה היו תחומי האחריות שלך כראש המכללה?
 .1אילו מטרות הצבת לעצמך בתחילת תפקידך? כמה מהם הגשמת?
 .8מה היה החזון החינוכי שלך והחזון האישי שלך?
 .6במה מתבטא תפקידו של ראש מוסד חינוכי להכשרת מורים?
 .7מה הם הדרישות המקצועיות הנדרשות מראש המכללה?
 .9מה הם תכונות האופי הנדרשות ממנהל מוסד להכשרת מורים?
 .3מי היו האנשים שהשפיעו עלייך ועל תפיסת עולמך כאדם? כמנהל?
 .20מה עמד בראש סדר העדיפויות שלך כמנהל/ת? תכנית הלימודים-הרחבה ,שינוי ,העלאת סף הקבלה,
העלאת רמת המרצים לרמת דוקטורים ,העלאת המכללה לסטאטוס אוניברסיטאי?
 .22האם קיימים לדעתך הבדלים בין מנהל-גבר למנהלת-אישה?
 .21האם את/ה יכול/ה לתאר אפיזודה משמעותית בחייך המקצועיים שתרמה לעיצוב ה'-אני מאמין' שלך
כאדם וכראש מכללה?
 .29ציי/ן ני מספר נקודות משמעותיות בחייך האישיים-מקצועיים לפי תקופות:

שם האירוע

תיאור האירוע עצמו

שם התקופה

****************************************************************************************************
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נספח מס'  -8שאלות לאנשי הסגל הבכירים שעבדו לצד שני המנהלים ד"ר רוכלי/ד"ר
מבורך
 .2תקציר ביוגראפי -פירוט התפקידים בהם כיהנת בתקופת ניהולו של ד"ר רוכלי/ד"ר מבורך.
 .1איך את/ה מגדיר/ה את תפקידיך השונים תחת ניהולו של ד"ר רוכלי /מבורך?
 .9מה היו נקודות המפנה המשמעותיות במכללה בתקופת כהונתו/תה של ד"ר רוכלי /ד"ר מבורך?
 .1האם את/ה יוד/עת מה היה החזון האישי והמקצועי שלו?
 .8איך בא לידי ביטוי בשטח החזון האישי שלו? האם זה הודגש בסדרי העדיפויות שלו? במטרות?
 .6איך את/ה ראית מנקודת מבטך או הבאת לידי מעשה את החזון האישי-חינוכי שהודגש במכללה?
 .7מה הם לדעתך הדרישות המקצועיות הנדרשות מראש המכללה?
 .9האם ראש המכללה הוביל/ה שינויים במכללה ומה הייתה דרך פעולתו/ה בנדון?
 .3האם נוהל קבלת ההחלטות היה סביר בעיניך?
 .20מה היה סגנון העבודה של ראש המכללה מול בעלי התפקידים?
 .22האם פותחו פרויקטים חדשים ויוזמות?
 .21האם הייתה פתיחות מצד ראש המכללה?
 .29כיצד פותח וקודם תהליך האקדמיזציה של המכללה?
 .21מה היו הקשיים העיקריים בתהליך האקדמיזציה? האם נקלטו כוחות הוראה ראויים? מה היו
ההישגים הבולטים של האקדמיזציה? כיצד עומדים הישגי האקדמיזציה של המכללה בהשוואה למכללות
אחרות?
 .28האם הסגל הרגיש שותף לתהליכי השינוי האקדמי?
 .26האם חשו אנשי הסגל גאוות יחידה והרגשת שייכות משפחתית?
 .27כיצד היה הקשר עם מערכת החינוך?
 .29האם התפתחו קשרים עם גורמים מחוץ למכללה (כגון הסוכנות היהודית ,משרד החוץ וכו') ועם
מוסדות אקדמיים בחו"ל?
 .23תאר/י את סוג הקשר שהיה בינך לבין מנהל/ת המוסד וכיצד מערכת היחסים קידמה או עזרה לך
לקדם את המטרות של המוסד?
 .10איך את/ה רואה את ההנהגה שלו/ה בהקשר של השינויים שחלו במכללה ובהקשר של השינויים ברמה
הארצית ותהליכי האקדמיזציה שהתרחשו במיוחד בעשרים השנים האחרונות?
 .12האם לדעתך קיימים הבדלים בין מנהל-גבר למנהלת-אישה?
 .11כיצד היית מסכם/מת את תקופת כהונתו/ה של ראש המכללה?
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נספח מס'  -6תהליך בניית קטגוריות תוכן
ד"ר טורוב -קטגוריות וציטוטים מתוך מאמרים שכתב ומקורות שהכירו אותו
מקור

שם הקטגוריה

ציטוט

 .2רקע אישי-מקצועי
(דמויות משפיעות ,חינוך)

ד"ר ניסן טורוב נולד בבלורוסיה בשנת  .9111הוא דרור9119 ,
היה בן למשפחה שומרת מסורת ומשכילה.
לימודי המסורת בילדותו היו מצומצמים ואת
השפה הרוסית הוא למד בעזרת מורה פרטי
ושקידה עצמית.

ד"ר טורוב הושפע ועוצב רבות כאדם ,כמורה,
כמחנך וכמנהל על ידי האידיאולוגיה הציונית
ושאף ליצור דגם לאומי חדש של בני-נוער בארץ
החופשיה .החינוך העברי ,וטורוב כאחד ממשתפי
ומעצבי החינוך העברי ,ביקש ליצור דגמים
לאומיים חדשים שישמשו סמלי הזדהות לנוער.
דמויות המופת של העבר היהודי כעם חופשי
נכנסו לכיתות הלימוד מתוך ספרי התנ"ך
וההיסטוריה .גדעון ,יפתח הגלעדי ושמשון
הגיבור ,כל שאר שופטי ישראל הראשונים,
נביאיה ,מלכיה וגיבוריה של מדינת היהודים
הקדומה ,מלחמות החשמונאים ומרד בר-כוכבא,
ושאר ציוני הדרך המשמעותיים בהיסטוריה
היהודית הפכו לאנשים חיים ודיברו ללב הילדים
שגדלו בארץ .ד"ר טורוב האמין כי" -המורים

אלבוים-דרור ,תשמ"ו

צריכים לחנך לא סתם בני-אומה ,כי אם גיבורי-
אומה ולברוא טיפוס יהודי של זמן בית-ראשון,
החי על חרבו וגבורתו .טיפוס של יהודי לא-גלותי,
המתאים לשאיפת הלאומיים".

 .1מוטו אישי

תפיסתו של טורוב הושפעה מן המודל של תנועת
ההשכלה היהודית בגרמניה ,שהעמידה לצד
הגימנסיה את בית-הספר המקצועי .החינוך
בבתי-הספר אותם הם ניהלו היה לאורה של
השקפת עולם לאומית-סוציאליסטית .בהתאם
להשקפה זו נבחרו תכני הלימוד .מוסכם היה
עליהם ,כי צריך להדגיש את החינוך הלאומי ,את
לימודי היהדות והתנ"ך ,ההיסטוריה של עם
ישראל והלשון העברית ,בנוסף ללימודי הטבע
והחקלאות שהתבססו על תהייה וניסוי ,שכן
התשתית של המחקר המדעי שעליה יכלו המורים
להישען ולבסס את שיעוריהם הייתה מצומצמת.
החיפוש אחר דמויות שישמשו כסמלי הזדהות
לנוער ,הוא כנראה מה שגרם לד"ר טורוב להבין,
כי אם ברצונו לחנך ולהכשיר את דור המורים
הבא של ארץ-ישראל ,עליו לשמש דוגמה וסמל
של מורה טוב לאותם תלמידים שלו ,המורים
לעתיד ,ובפני צוות המורים שעבדו עמו.
כל כוחות נפשו של המורה דרושים ומכוונים
למטרה אחת" :ליצור במחלקה אווירה של קורת-
רוח ולעשות את שיעורו מעין מעשה אומנות
בזעיר אנפין ,אשר ישאיר בלב התלמידים את
הרושם של 'מאורע' נעים בעל חשיבות .כל מורה
'בינוני' יוכל להגיע כגון זה ,אם ישאף בכל ליבו".

רייכל ,תשנ"ז

טורוב ,נ( .תרע"ב-
תרע"ג) .הכנת מורים.
בתוך :ד"ר נ .טורוב

(העורך) .החינוך-עיתון
פדגוגי למורים ולהורים.

 .112-111יוצא לאור ע"י
אגודת המורים בא"י.
שנה שלישית.

"האדם אחראי הוא במידה מרובה על מעשיו ,ויש טורוב ,הדואר ,תרפ"ו
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הערות

 .9אידיאולוגיה וערכים

שליטה בחיים גם ליחיד  -הוא יכול להיטיב או
להרע את דרכו ,הוא עתיד ליתן את הדין,
ובמצבנו יש רק דרך אחת להצליח והיא שכל אחד
יאמר בלב תמים :אני אשא ואני אסבול ואני
אקיים ,יאמר ויעשה".
דרישותיו של טורוב כמנהל וכמחנך ב"-הקניית ריקליס ,תשי"ג321 ,
חינוך עברי ואמתי בדרך של יצירה ואפשרות של
מעשים מכוונים מראש ,ערוכים לאור אידיאלים
נכספים ,וטורוב עצמו משמש דוגמה לשאר ועובד
בכל מרצו ויוצר ערכים ,ומעביד עצמו עד
שבריאותו התרופפה".
ד"ר טורוב האמין כי המורים צריכים לחנך לא
סתם בני-אומה ,כי אם גיבורי-אומה ולברוא אלבוים-דרור ,תשמ"ו
טיפוס יהודי של זמן בית-ראשון ,החי על חרבו
וגבורתו .טיפוס של יהודי לא-גלותי ,המתאים
לשאיפת הלאומיים" וזו הסיבה לחשיבות
הגבוהה שהקדיש ד"ר טורוב לטיולים בטבע
כחוויה חברתית-לימודית וכמכשיר להידוק
הקשר בין הילד לארצו.

כדוגמא לחשיבות של הטיולים בבית-המדרש
נזכיר את הטיול רב-המשתתפים של תלמידי
גימנסיה "'הרצליה'" ובית-הספר לבנות ביפו
שנערך אל מחוץ לעיר ,ושם התלמידים עשו
תרגילי התעמלות ,שיחקו במשחקים שונים ,נטעו
עצים וחילקו מגדנות .לאחר הטיול כתב ד"ר
טורוב כי הפעם ניתן לציין בשמחה את הצלחתו
של הטיול וכי התלמידות התענגו מאד .לטיול
הזה לא יצאו תלמידות הכיתות הנמוכות בשל
המרחק אך טורוב לא רצה שיפסידו את חווית
הטיול ולכן לקחם ,באחד הימים החמים ,לטיול
לעץ ה"-השיטה העתיקה" יחד עם תלמידי בית-
הספר 'עזרה" .חשוב להזכיר בהקשר זה של
הטיולים את מאמציו של טורוב בתהליך שקדם
לטיול ,בו הוא נדרש להתגבר על חששותיהם של
המורים ,ההורים והתלמידות לגביי היציאה
מחצר בית-הספר והמאמץ הפיזי הנדרש מהן.
ד"ר טורוב קבע שיש לחנך את דור הבנים
לאידיאל העבודה ולהלחם בשאיפה המוגזמת
ללימודים ולתעודות השכלה .לפי תפיסתו ,על
התלמיד הלאומי לסיים את בית-הספר היסודי
שבו חונך לעבודה ולמלאכה ,ולהמשיך את
לימודיו בבתי-ספר למלאכה ולחקלאות .הוא
הציע ליצור מערכת שיעורי ערב ,שתאפשר
לעובדים הבוגרים המעוניינים בכך להרחיב את
השכלתם ,בעיקר בשפה ובספרות העברית .בדרך
זו יוכל הפועל הארץ-ישראלי לממש את הערכים
שעליהם חונך :לעבוד בשעות היום עבודת כפיים
ולהרחיב את השכלתו בזמנו החופשי .ד"ר טורוב
תבע גם להעניק תשומת לב ייחודית למקצוע
החינוך הגופני ולשלבו כנושא בעל ערך עצמאי
בבית-הספר הלאומי
במקצוע החינוך הוא הרגיש שליחות עליונה
להפיץ את ידיעותיו ולהרחיבן בכל שורות
המורים ,להעניק מניסיונו העשיר ,מידיעותיו את
עולם החינוך ומדעותיו האישיות.

בן-ישראל1112 ,

רייכל ,תשנ"ז

 .1חזון מקצועי-חינוכי
מטרות שנקבעו כראש
המוסד
 .8התייחסות לעשייה שלו כמנהל המוסד ,הוא שיכלל ופרסם מחדש את דרור1112 ,
תכנית ההקטוגרף ,שבנה ביחד עם שלושה
מורים מהצוות שלו -יוסף אוזרקובסקי-
עזריהו ,יחיאל יוחלציק-יחיאלי ומרדכי
קרישבסקי-אזרחי כבר בשנת  .9111התכנית
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סילמן ,תרפ"ט

הפכה לבסיס לתכניות הלימודים של בתי-
הספר העבריים .בהמשך ,התכנית שוכללה
והותאמה ,הודפסה והפכה לתכנית הלימודים
הפורמאלית 'לכל בתי-הספר העבריים
העממיים בארץ-ישראל' .ב ,9113-התכנית
אומצה על-ידי ועד החינוך מטעם ההסתדרות
הציונית.
"עבודתו של טורוב

ניכרה בכל פינה ובכל לבטוב ,תשט"ז

מעשה שנעשה בביה"ס ,וכי בזכותו הייתה
תרבות ורוח שורה בין כתלי המוסד".

נוצר הצורך בשילוב לימודי השכלה מקצועית -עזריהו9111 ,
פדגוגית והשכלה יהודית .היה צריך לקבוע
מדיניות ברורה באשר לשילוב כל סוגי
ההשכלה שלעיל ובמקביל לעזור למורים ,שהיו
בקיאים בתחום הוראה שלהם ,לרכוש את
השפה וללמד בעברית ,שכן השפה לא הייתה
רהוטה בפיהם .הכול ניסו לסייע לד"ר טורוב,
אנשי הישוב וביניהם ד"ר בצלאל יפה כתבו
לאוסישקין וביקשו ממנו שלא יאכזב את ד"ר
טורוב ויעשה כל שניתן כדי לסייע לו בהצלחת
משימתו .חלק מהמורים שנמצאו מתאימים
להוראה ,היו צריכים לעבור הכשרה פדגוגית
כדי להכשירם כמורים בבית-המדרש וכך נטל
על עצמו ד"ר טורוב ,כמנהל וכמכשיר-מורים,
גם את המשימה הזו של הכשרתם בתחום
המתודי-פסיכולוגי ,שהיה תחום התמחותו.
 .6קשיים בתפקידי הניהול ד"ר טורוב ציין את קשיי התפקיד הניהולי טורוב ,תרצ"ח11 ,
כדילמה אישית ,שכן לדעתו חובת המנהל היא
מצד אחד ,להשגיח ולהעיר ,לא להעליב ולא לפגוע
אך בו בעת הוא לא ידע ,מהצד השני ,כיצד ניתן
להחזיק שיווי משקל בין שני אלה בלי לשלם
מחיר אישי .ד"ר טורוב הדגיש בספר גם את
הקושי האישי בהכנת דרכים חדשות ונוחות
לראשית ההוראה ,שהרי לא היה לו ניסיון רב
בנושא כמורה וכמנהל האמור לסייע למורים
החדשים .הוא הזכיר גם את העובדה הכאובה
שנאלץ למלא את מקומם של מורים חסרים עד כי
חלה בדלקת כרונית של הגרון ,אך עם זאת הוא
המשיך לסבול וללמד לאור המצב הקשה.

הקשיים עימם נאלץ ד"ר טורוב להתמודד כמנהל אורבך9112 ,

חדש וצעיר משאר המורים בסמינר למורות ,ללא
ניסיון כלל ,ועל מאמציו הרבים להשקיט שלום
בין המורים למקצועות השונים ,שכן שנותיו
הראשונות של הסמינר התאפיינו והצטיינו
בוויכוחים פנימיים רבים אודות חלוקת עוגת-
השעות בין המקצועות והמורים השונים .בסוגיה
זו לא הייתה הסכמה באשר למספר השעות
הדרוש לכל מקצוע ומקצוע .בחלק גדול
מהישיבות החודשיות המורים דנו והתווכחו
רבות בנושא וטורוב נדרש לקבל החלטות
במקצועות שלא היה לו בהם ידע מקצועי רב.
בנוסף היה קשה מאד להשיג מימון לשעות
הנוספות שכל מורה ביקש בתקופת המבחנים
בכדי לעזור לתלמידיו להצליח.

הקושי של המורים היה בעיקר להסתגל לתורתו ריקליס ,תשי"ג
של טורוב ולדרישותיו "לנער מעל ביה"ס את
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האבק שנערם עליו במשך דורות ,לחשוף יסודות
חייו ולכך נקבעו בה תכנית ,ובמסגרתה סידורים
ופעולות שונות כגון חגיגות שיעצבו את דמותו
ואופיו של החניך " .הקושי הבולט שעמד בפני
ד"ר טורוב ,היה הקושי "העשוי לגרום לאדם עדין
כטורוב דכדוך נפש רב :ציבור המורים הקטן לא
היה משופע בכוחות הוראה טובים למוסד נכבד
ורב-אחריות כזה ,ובבחירת המורים לא יכול היה
טורוב שלא להיתקל בפרטנזיות בלתי-מוצדקות
של חברים ואלה עשויות כידוע להחשיך עולמו של
אדם עליו" (שם.)321 ,
ד"ר טורוב שהיה אדם עדין ונעים הליכות,

התייסר ברגשי אשמה ומצפונו ייסרו על כי נאלץ טורוב ,תרצ"ח

לפטר או לא לקבל מורה שלא התאים לצוות
המורים שלו .קשייו בניהול המוסד החדש היו
בעיקר קשורים להשגת מורים מתאימים מן החוץ
(מבין חבר המורים של גימנסיה "'הרצליה'") ולא
מתוך צוות המורים שלימדו בבית-הספר לבנות,
דבר שגרם לתחושות של צער ועלבון בקרב אותם
המורים שראו עצמם מתאימים להורות בבית-
המדרש ,כי חשבו שבית-המדרש למורות השייך
לועד האודסאי שייך גם להם .למרות שלא פנו
בתביעות למנהלם ,הרי שהוא הרגיש בתרעומת
שבליבם וחש צער רב על כך .ד"ר טורוב העדיף
להעסיק מורים מבחוץ מפני החשש שלא תופץ
בקרב הקהל הדעה ,כי נוספה מחלקה עליונה
לשאר המחלקות של בית-הספר לבנות ,אלא
שיובן לכל כי נבנה מפעל חדש שבו יונחו היסודות
למכון פדגוגי גבוה ומן הראוי שילמדו שם מורים
מתאימים לכך בהכשרתם.
התככים ,הקנוניות והקנאות היו מנת חלקו של
טורוב במוסד החינוכי-ציבורי אותו ניהל ,בנוסף
לקשיים בחינוך בנות העניים מיפו ומפרבריה.

תדהר9188 ,

ד"ר טורוב נאלץ להתמודד גם עם בעיות
מנהליות יוחנן ,תש"ך.
אחרות בהן לא היה לו כל ניסיון .בין הבעיות ניתן
למנות את המחסור הגדול בצוות הוראה מיומן,
ואת המחסור בציוד לימודי שכלל ספרי לימוד,
אמצעי המחשה בסיסיים כמו אטלס או מפות,
וריהוט אלמנטארי שיאפשר תנאים לימודיים
סדירים" .מועטים ודלים היו אז בתי-הספר

העבריים בארץ ,מכשירי לימוד לשמם וספרים
מתאימים לצרכי המורה והתלמיד לא יהא להם
זכר .על אחת כמה וכמה שלא נקבעו עוד מטרות
חינוך ברורות כל צרכן ולא עיבדו תכניות לימוד
מפורטות.

 .7קבלת החלטות

בית-המדרש למורות ,שהיה מוסד חדש מסוגו עזריהו9111 ,

בארץ ,עמד לפני סלילת דרך חדשה והבעיה
העיקרית שעמדה בפני מייסדיו הייתה קביעת
תכנית כללית שלו .הייתה לד"ר טורוב האפשרות
להיעזר בניסיונם של בתי-הספר התיכוניים
שהתקיימו לפניו ובניסיונם של חבר המורים
מ"הגימנסיה 'הרצליה'" ,שכבר התמחו בהוראת
המקצועות השונים בדרגת בית-הספר התיכון .עם
זאת ,בחר ד"ר טורוב לסמן תחילה את קוויה
הכלליים של התכנית ,בהשאירו את הבעיות,
התלויות בצורך לעיין בכתובים וללמוד מתוך
ניסיון העבודה ,להמשך הדרך.
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ד"ר טורוב חש אחריות אישית רבה בעיצוב תכנית פרי ,תשט"ז

הלימודים וניגש לעניין בצורה רצינית וקפדנית.
האחריות שחש הייתה לא רק כלפי הדור בן-זמנו,
אלא גם כלפי הדורות הבאים וכלפי התרבות
העברית עצמה והתנועה הציונית לה הרגיש
מחויב.

מול ד"ר טורוב היה בקשר קבוע עם ועד החינוך ועם טורוב ,תרצ"ח
התמודדות
.9
ממשקים חיצוניים/משרדי ארגון 'חובבי-ציון' ועדכן אותם לגבי הקשיים
והצרכים של בית-הספר.
הממשלה
בין שאר פעולותיו של ד"ר טורוב למען הצלחתו בר-שירה9111 ,

 .3תפיסת התפקיד כראש
המוסד

של בית-המדרש למורות היו ניסיונות השכנוע שלו
במכתביו לאוסישקין בחשיבות ההשקעה ברווחת
התלמידים ,ברכישת ציוד מקצועי ובבניית ספריה
עשירה ,שכאמור הייתה מאד דלה בספרים,
שתאפשר לתלמידים גישה קלה ונוחה לספרות
המקצועית .ד"ר טורוב אף נהג לנסוע לעתים
קרובות לאירופה לצורך התעדכנות בנושאי חינוך
וכשחזר לארץ הביא עמו חידושים ורעיונות כדי
ליישמם בבית-המדרש .ועד "חובבי ציון" העניק
לו תמיכה וגיבוי וברוב המקרים אף הסכים
לשינויים שהנהיג טורוב בבית-המדרש כי הם
הוכיחו עצמם יעילים וטובים .המצב הכספי של
המוסד היה קשהבשנות פעילותו הראשונות.
כמנהל המוסד הוא לעיתים נאלץ למלא את
מקומם של המורים החסרים עד כי חלה בדלקת
כרונית של הגרון ,אך המשיך לסבול וללמד לאור
המחסור הרב במורים.
טורוב עסק גם בהיבט הטכני בניהול המוסד,
שכלל רכישת ציוד ועזרי הוראה בעת שנסע לחו"ל
להשתלמויות וללימודים ,בהכנת מערכת שעות
ובהעסקת המורים .הוא עסק רבות גם בהכנת
חומרי למידה וכתיבת ספרי-לימוד במקצועות
העברית ואף הדגיש בספרו את הקושי האישי
בהכנת דרכים חדשות ונוחות לראשית ההוראה,
שכן לא היה לו ניסיון רב בנושא כמורה וכמנהל
האמור לסייע למורים החדשים.

טורוב ,תרצ"ח

ד"ר טורוב הצליח לרפא את אי-הסדר ואי -ניומאן ,תרצ"ח
הדייקנות "באורך רוח מתמיד ובייחוד על ידי
דייקנותו המוקפדת הצליח לגרום לאחרים להגיע
בזמן כי הרגישו לא נוח אם איחרו להגיע .עד
מהרה הדבר נודע בכל הארץ שכל הצגה ואסיפה
שד"ר טורוב עמד בראשן חייבות להיות מדויקות
והדוגמה הטובה האישית השפיעה גם על האחרים
עד כי גם "הייקים הגרמנים" התפלאו על כי
קיימת דייקנות אצל העברים .בנוסף ,רמת
השקעתו ומסירותו הייתה ללא גבולות .התנהגות
תלמידיו והמורים שעבדו עמו השתנתה לטובה
בעקבות הדוגמה האישית שהנהיג טורוב ובכך
הפכה התנהגות הסביבה דומה מאד להתנהגותו.
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טורוב הצליח במהרה לתפוס את המקום הראוי תדהר9188 ,

 .20התייחסות אישית אל
המוסד ותפקידיו

 .22דאגה והתייחסות אל
סגל ההוראה הכפופים לו

לו .הוא התחבב על המורים ,על התלמידות ועל
ההורים והתחיל לתת לבית-הספר את הצרכים
שידע מחסור בהם וכללו שיטה ,תכנית ומשמעת
בהוראה והדרכה פדגוגית יסודית לאותם המורים
שהיו חסרים הכוונה פדגוגית מקצועית מתאימה
גדולתו ויכולתו של ד"ר טורוב כמנהל בית-
המדרש הייתה בעיצוב דמותם של המורים
והמחנכים בארץ ובעיצוב בית-המדרש למורות.
המלחמה הייתה קשה בכל החזיתות עבור ד"ר
טורוב המנהל בשני המוסדות אותם ניהל,
ובמיוחד בבית-המדרש למורות ,שם האחריות על
כתפיו הייתה כבדה יותר .היה עליו לדאוג
לתלמידים ,להיות נאמן למערכת שבחרה בו
ולהחזיק את המוסדות שיפעלו ויענו על הדרישות.
בין שאר פעולותיו של ד"ר טורוב למען הצלחתו
של בית-המדרש למורות היו ניסיונות השכנוע שלו
במכתביו לאוסישקין בחשיבות ההשקעה ברווחת
התלמידים ,ברכישת ציוד מקצועי ובבניית ספריה
עשירה ,שכאמור הייתה מאד דלה בספרים,
שתאפשר לתלמידים גישה קלה ונוחה לספרות
המקצועית .ד"ר טורוב אף נהג לנסוע לעתים
קרובות לאירופה לצורך התעדכנות בנושאי חינוך
וכשחזר לארץ הביא עמו חידושים ורעיונות כדי
ליישמם בבית-המדרש .ועד "חובבי ציון" העניק
לו תמיכה וגיבוי וברוב המקרים אף הסכים
לשינויים שהנהיג טורוב בבית-המדרש כי הם
הוכיחו עצמם יעילים וטובים .המצב הכספי של
המוסד היה קשהבשנות פעילותו הראשונות.
המורים התלוננו ,כי לא יוכלו להמשיך ללמד בגלל
המשכורת הנמוכה שקיבלו ,חלק פרש מההוראה
בכלל וחלק עבר לעבוד בגימנסיה .מלחמת העולם
הראשונה שמה קץ לקיומו של הסמינר .הסיבה
לסגירתו הייתה נעוצה בעובדה ש"-חובבי ציון",
שישבו ברוסיה ,נחשבו לאויבי התורכים ששלטו
אז בארץ .רק לאחר מאמצים מרובים של ד"ר
טורוב וחבריו ולאחר מתן תשלומים גבוהים
לשלטונות התורכיים נפתח המוסד שנית ב9191-
כשנתיים לאחר שנסגר .ההנהלה הייתה זמנית,
הלימודים התנהלו ללא סדר ותכנית ,בקבוצות
בלתי קבועות ולא-יציבות ,ובקושי רב החזיקו
המורים את המוסד.
ד"ר טורוב ניסה לקרב בין צוות המורים ,שחלקם
עבד בגימנסיה ''הרצליה'' ולא היו שותפים
מלאים בעשייה החינוכית של המוסד ,כי עבדו בו
מספר שעות מעטות יחסית  ,על-ידי ארגון
מסיבות ומפגשים בערבים ליד הבאר .החצר
הפנימית של בית-המדרש שימשה מקום מפגש
רוחני וגשמי כאחד לעולים החדשים ולמורים,
שהיו באים לשם כדי לקבל כוס תה חם
מהסמובאר וכיצד נערכו שם חתונות ונשפים
בריקודי עם מסביב לבאר.
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גבריאלי ,תשי"ט
בר-שירה9111 ,

וייסמן ,תשל"ב

בעיה קשה לא פחות עבור ד"ר טורוב הייתה אורבך9112 ,
סוגיית השכר הנמוך יחסית של המורים שלו,
שקיבלו את משכורתם מועד "חובבי ציון" ,מה
שהוסיף לתחרות בין המורים שהעדיפו את השכר
הגבוה יותר ב"-גימנסיה 'הרצליה'" על פני השכר
בבית-המדרש למורות .כשהגימנסיה העלתה את
שכר המורים נאלץ טורוב לפנות נואשות לועד
שיעלו אף הם את שכר המורים של בית-המדרש,
אחרת הם יעברו לגימנסיה או יעזבו את ההוראה
מאונס .לא אחת אף איים על סגירת המוסד אם
לא תשולם מידיית תוספת שכר למוריו.
מדברי ד"ר טורוב אל חבר המורים ניתן לראות
את רמת האכפתיות הגבוהה ואת דאגתו הכנה
והאישית של ד"ר טורוב למוריו ,גם כאחריות
מנהלית וגם כחבר לצוות" -מהד"ר צפרוני עוד לא

-93999פרוטוקול
תיק
הישיבה הרביעית ,תרע"ה

קבלתי תשובה ברורה ואיני יודע עדין כמה שעות
יעשה אצלנו בשנה הבאה .אנכי בכ"ז מקווה לקבל
מהועד איזה הוראות ,אולם אם לא אקבל שום
ידיעה אני מעמיס עלי את הדאגה לתקציב בגבול
של השנה שעברה (ואם אפשר עוד לקמץ צריך
לעשות זאת) כמובן בלי אחריות מוחלטת מצדי.
אולם אני בטוח שמורינו לא יסבלו יותר
מהמורים בשאר מוסדות החינוך שלנו בא"י .אם
לא נקבל שום כסף מהועד אשתדל לשלם למורים
העובדים רק אצלנו ומקבלים לא יותר ממאה פר'
לחדש את כל משכורתם".

ריקליס שהיה בצוות המורים שעבדו עם ד"ר ריקליס ,תשי"ג,

טורוב בבית-המדרש בשנים הראשונות שלו,
מתאר את הגעתו של טורוב הצעיר ,רק בן ,31
בשנת תרס"ז למוסד ,וכיצד במהרה כבש את
ליבם של כל המורים .הוא מביע הערכה רבה על
העובדה שבהשפעתו השתנו מהר פני הדברים
במוסד לטובה ,ונהייתה רוח אחרת מסביב ,רוח
של עבודה מתוך רוממות נפש וחדוות היצירה.

הוא היה זה שבחר באופן אישי את צוות המורים בר-שירה9111 ,
ואלה שלא עמדו בדרישותיו הקפדניות סיימו את
עבודתם בתום השנה הראשונה .ד"ר טורוב עמד
מקרוב אחר כל מורה ומורה ,וסייע לו בטיפול
בבעיות דידקטיות ומתודיות.

.21
לסטודנטיות

התייחסות ד"ר טורוב השליט משמעת בקרב התלמידות סילמן ,תרפ"ט
והמורים כאחד .הוא ידע להעריף רוך וחיבה וגם
להטיל מרות בו זמנית .הוא שמר בהקפדה על
המסגרת ועל הסביבה הדרושה להתפתחות בית-
הספר ולהבראתו .בראותו את הקשיים
הלימודיים שעימם התמודדו הבנות שהיו מדלת-
העם ושלא ידעו חינוך מהו ,החליט טורוב שעליו
בעצמו לקחת את מחלקה א' לידיו ולהתחיל ללמד
את הקריאה ולבסס את האידיאולוגיה החינוכית
שלו  -לחדש את החינוך מעיקרו ולהעמידו על
יסודו המוסרי הבריא בראשונה .בתחילה הוא
נתקל בקשיים רבים ,שכן הבנות שהגיעו משכונת
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המצוקה עג'אמי ביפו ,לא רצו להכיר בגדולתו של
המנהל-המורה עשיר הידיעות" ,המתנהג

בסבלנות רבה וברכות חביבה אליהן לפי כל חוקי
הפדגוגיה הגבוהים שקיבל מרבותיהן של אומות
העולם בחוץ-לארץ" (שם .)911 ,עם הזמן
ובסבלנות אין קץ ,הצליח ד"ר טורוב לבסס את
משנתו האידיאולוגית בקרב תלמידיו והמורים
שעבדו עמו.

דאגתו של טורוב מודגשת במיוחד בעת שהסמינר קפלן-יחיאלי39 ,9129 ,
נסגר מטעם הממשלה התורכית וטורוב הציע
למורים ,שיסדרו מספר שיעורים בבתיהם כדי
שיוכלו לסיים את תכנית זמן הקיץ שלהם בזמן.
גם בזמן גירוש יפו-ת"א דאג טורוב במהירות
הגבוהה ביותר לצייד כל אחת מבוגרות הסמינר
במכתב ,המעיד כי סיימו את קורס הלימודים
בכדי שיוכלו לעבוד מיד ולא יצטרכו לחכות
לאישור הסופי מטעם הממשלה.

"את אלה שאינן די מוכנות בצרפתית חייבנו פרוטוקול ישיבה ,תרע"ג
לקחת גם שיעור מילואים ,כדי שתשגנה את כסלו – ישיבה שנייה
המחלקה .בנוגע לשאלה הנדונה דעתו היא
שהתלמידות מחויבות לשמוע בכל הלימודים
באין יוצא מהכלל ".בכך הוא מראה כיצד הוא
דואג שהתלמידות החלשות יותר בצרפתית ישיגו
את החומר ולא יפגרו אחר השאר.

 .29סגנון ניהול

"המוסד הסגור לנערות שמנהלו מסתובב בחצר קפלן-יחיאלי9129 ,
ובודק כל יוצא ובא" (הכוונה לד"ר טורוב
שהשגיח ופיקח על כל הנעשה במוסד).

כמנהל המוסד הוא לא ויתר והמשיך לדרוש ,לא ריקליס ,תשי"ג

בדרך של הטפה מילולית ,אלא באווירה של חיבה
ועידוד ,עם יחס קפדני בכל הנוגע לדיוק ולטעם
הטוב ולניקיון הביצוע ,כי המעשה הוא מעשה
חינוך אמתי והוא המפתח לחינוך האופי המוסרי.

הוא היה מנהל ואדם יוצא דופן בסביבה הזרה שרפשטיין ,תשכ"ד
(כבר בבית-הספר לבנות) ,שבה הזמן לא נחשב וכל
מעשה נדחה למחר ואיש לא דייק בזמנו ,וטורוב
עמד על דעתו והקפיד על כל מעשה שיהיה שלם
ועל כן טרח והנהיג משטר מתוקן ומסודר .ואז
החלה המהפכה – מרבית המורים החלו לנהוג על
פי דרכו ותכניתו והחלו לנהוג בו בכבוד .המחלות
הנפוצות כגרענת לא נמצאו יותר בין התלמידות,
שכן האחיות השגיחו ביתר הקפדה על בריאות
הבנות ,המורים באו אל שיעוריהם בזמן והקפידו
על הכנת השיעורים מצד התלמידות ,תכנית
הלימודים המפורטת החלה לפעול ,וד"ר טורוב
והמורים התלכדו והיו לחבר עובדים נלהב
ובמהרה בית-הספר לבנות קנה לו שם טוב.
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באחד הפרוטוקולים 56מצוין כי מרבית הישיבות מגוון של פרוטוקולים
השבועיות הקבועות נערכו במתכונת של דיונים
קטנים ופתוחים שבמסגרתם איפשר טורוב ,כיו"ר
הישיבה ,לכל אחד מהמורים שהשתתפו בישיבה,
להביע את דעתו האישית בכל נושא שעלה על סדר
הישיבה .בין הנושאים שבהם דנו בישיבות עלו
שאלות משמעותיות לגורל המוסד כגון השאלה-
האם לפתוח מחלקה להכנה לגננות כאשר לארגון
'עזרה' יש כבר קורסי הכנה בירושלים וכך ייצא
שחברת חו"צ תכין גננות לייצוא? השאלה הזו
הובילה לדיון בשתי שאלות נוספות -האם פתיחת
הסמינר תיראה כתחרות מצד הועד וייגרם פירוד
בין  1החברות? האם הועד צריך לפתוח רק סמינר
למורות ולא לגננות? בהמשך הישיבה ,המורים דנו
בהבדלים בין גננות לאומיות וגננות ציוניות,
בפרטי תכנית הלימודים ובמקצועות הלימוד
השונים ,בהצעותיהם של אדריכלים שונים בתכנון
המבנה ,ובקביעת החלטה משותפת של טורוב
והצוות שועד הבניין יקבל את ההחלטה האחרונה
בעניין .פרוטוקול אחר 57מציג את הנושאים שעלו
בישיבה בה השתתפו המנהל ,ד"ר טורוב,
והמורים ד"ר לוריא ,ד"ר צפרוני ,המוסמך
לידיעת הטבע ,מר ברגר ,המהנדס קפלנסקי ,מר
אורלוב ,מר איזנשטיין ומר י .פיכמן .כל
המשתתפים לוקחים חלק פעיל בדיון ובסופו
מחליטים פה אחד לקבוע את ישיבות המועצה
הפדגוגית פעמיים בחודש ביום שלישי בשעה 2
אחר הצהריים .בהמשך הם דנים ברשימת
הלימודים שנקבעה על-ידי הועדה הפדגוגית ועל
סמך החלטה משותפת הם קובעים כי יש לעשות
בה שינויים קטנים .בהמשך הוחלט במשותף גם
על סדר היום ותכנית הלימודים ביום הראשון
לפתיחת שנת הלימודים .ד"ר טורוב הקשיב קשב
רב למורים שעבדו עימו ,התייעץ עימם ,שאל
שאלות ולא החליט רק על דעת עצמו .הוא שיתף
את הצוות בלבטיו האישיים והמקצועיים ,הוא
סיפק להם רשימות מפורטות ומסודרות ,שכללו
את רשימת שעות הלימודים שלהם והתכנים
המקצועיים בכל מקצוע בכל השנים על-פי
המסלולים השונים .החלטות נקבעו בצורה גלויה
ופתוחה ,ובדיונים משותפים ,גם אם לפעמים הם
לא התאימו לשיקולי הדעת הפרטיים של אותו
מורה.
"ההצעה של לימוד נביאים ראשונים ואחרונים
באופן מקביל נראית לי מפני הגיוון בלימוד שיכנס
ע"י כך .אבל נכונה היא הצעת הד"ר לוריא לדחות
המשך בירור השאלה לישיבה אחרת ,ובינתיים
יספיק מורה התנ"ך לדון שוב בשאלה זו".
56

לקבלת
דוגמאות
3
החלטות מתוך פרוטוקול
הישיבה השנייה -כסלו
תרע"ג

תיק - 93111פרוטוקול הישיבה השנייה ,כ"ה באדר ,תרע"ב -שנה ראשונה לניהולו של טורוב את המוסד.
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לאור חוסר היכולת להגיע להכרעה מוחלטת
וסופית ,מחליט טורוב לקבל את דעת ד"ר לוריא
ולדחות את מועד קבלת ההחלטה לישיבה הבאה
לאחר שהמורה לתנ"ך ידון עם אנשי צוותו בדבר
השאלה.
דיון נוסף באותה הישיבה -אבל צריך לקבוע איזה
סדר בלימוד :אם לפי הסדר הכרונולוגי או לפי
הסוגים .מעמידים את הנושא לדיון .מתקבלת
הצעת הד"ר לוריא להרבות בקריאה מבוארת
בהתאמה לתורת הספרות עפ"י סוגיה .לישיבה
הבאה מציע מר פיכמן תכנית יותר מפורטת
בהתאמה להחלטה זו.

 .21דרכי התמודדות עם
קשיים

ד"ר טורוב מסכם את הישיבה ואומר-
"עבודתנו הנוכחית ביחס לתכנית הלימודים היא
רצינית וחשובה מאוד .ההחלטות שתתקבלנה
צריכות להשפיע על מחזור הלימודים הראשון ויש
עוד לימודים הרבה שלא דנו עליהם כלל וע"כ
צריכים אנו להתאסף בזמן הראשון לפעמים
קרובות יותר .מתקבלת ההצעה להתאסף לפי
שעה פעם בשבוע ולא פעם בשבועיים".
ד"ר טורוב היה בעל יכולת התמדה ועקשנות ,ולכן
הצליח להתגבר על מרבית הקשיים שעמדו בדרכו
והדוגמאות לכך מרובות .עוד מנעוריו ,כאשר רצה
לרכוש את השפה העברית ואת חוקי הדקדוק
העברי מתוך ספר להוראת העברית לילדים בשם
"חנוך לנער" שכתב אברהם מאפו ,ושנחשב לספר
קשה ולא ברור באותה התקופה ,לא נכנע לו ד"ר
טורוב עד שהצליח ללמוד את השפה העברית ואף
את הרוסית שאותה למד מקריאת ספרים.
בהמשך ,כשהגיע לארץ ונתקל בקבוצת המורים
בבית-הספר לבנות ,הציע להם ד"ר טורוב להכין
בעזרתו תכנית לימודים חדשה לשנת הלימודים
הבאה .המורים טענו שהתכנית כבר מוכנה ואין
מה לשפר בה .ד"ר טורוב לא רצה להתעמת עימם
והחליט שאת שיפוריו יציע בהמשך .גם כאן לא
נכנע לקשיים ונרתם לקביעת תקנות לבית-הספר
שכללו מטרות ,דרישות למורים ולתלמידות,
חובות וזכויות העובדים ,החליט על שישה ימי
לימודים ולא חמישה ,השיג כספים וקבע ישיבות
מורים שבועיות  -דבר שלא היה קיים עד כה -
ובישיבות אלה דנו המורים בבעיות חינוכיות מכל
הסוגים ובמהלכן אף הוכנה תכנית לימודים
חדשה בשיתוף כל המורים שקיבלו אותה הפעם
ללא התנגדות .לאחר השנה הראשונה המוצלחת
החלו להגיע מבקרים לבית-הספר מהארץ
ומחו"ל ,וביניהם מורים שצפו בשיעורים ובמורים
שלימדו בעברית את כל המקצועות ואף השתתפו
בישיבות המורים.
ד"ר טורוב ,המנהל הסמכותי ,לא חשש או
התבייש לחשוף בפני חבריו המורים במוסד ,שעם
חלקם עבד בעבר בבית-הספר לבנות ,את השאלות
המתעוררות אצלו בנוגע לתכנית הלימודים.
הרצון שלו לפתור בעיות אלה הטריד אותו כל כך
עד כי חש צורך לנסוע לחו"ל כדי להשתלם
וללמוד על שיטות חדשות ,ובעיקר כדי להתבונן
במוסדות חינוך הדומים לבית-המדרש" :הבנות
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הרמתי1111 ,

תרע"ד,
-93999
תיק
פרוטוקול הישיבה השנייה.

 .28התרומה האישית למוסד
החינוך/הכשרת
ולתחום
המורים בארץ

האלה צריכות להיות מורות אח"כ ,ובנידון
התוכנית נצטרך עוד לדון .הרבה שאלות
מתעוררות אצלי ,וחלק מהן ייפתר אולי עכשיו
בהיותי באודסה ובהתבונני במוסדות ממין זה
בחו"ל".
ד"ר טורוב תרם את" -תרומתו העיקרית הרמתי911 ,1111 ,
והחשובה ביותר בתחום הכשרת המורים :הוא
דאג להכשיר אותם וגם דאג להשתלמותם .וכי לא
היה מחנך בכיר ממנו ובעל השכלה חינוכית
גבוהה ממנו שיכול היה לעשות זאת" .ד"ר טורוב
היה זה שהוסיף את הנדבך בשלב העליון של
תהליך פיתוח מערכת החינוך העברי בארץ ישראל
והוא תחום הכשרת המורות העבריות.

 .26מערכות
הכפופים לו

יחסים

עם

ד"ר טורוב היה אדם שהשקיע עמל רב בייסוד
מפעל החינוך העברי בארץ ישראל ,העלה את
בית-הספר העברי לרמות חדשות ויצר תנועת
חינוך שסחפה את כלל ציבור המורים בארץ.

אושפיז ,ת"ש

ד"ר טורוב היה מנהל שהורה דרך בתוך 'הים
הגדול' ,ותכליתו הייתה להורות ולחנך ,ובכך הפך
למעשה לאחד מהמחנכים הבולטים בדורו בארץ
ובגולה .בשל כוחו הממגנט התאספו סביבו אנשי
חינוך רבים.

גבריאלי ,תשי"ט

ד"ר טורוב וחבריו המורים הצליחו ליצור 'יש
מאין' ולבנות תכנית לימודים וסדרת מקראות
כדי לעזור למורים ביישוב להתמודד עם הקשיים
והמחסור בחומרי הוראה מתאימים .התמודדות
זו של ד"ר טורוב מעידה על ראיית-על והסתכלות
מעמיקה על מצב כוללני בכל מערכת החינוך ,זו
התנהגות המאפיינת מנהיגים .ד"ר טורוב יכול
היה להכין חומרי הוראה פרטניים רק עבור
המורים בבית-ספרו ,אך הוא החליט לקחת את
המשימה כשליחות לאומית ולדאוג לכול שאר
המורים בארץ.

שטיימן1111 ,

הסדר והקפידה לא היו פרי עקשנותו של טורוב
אלא אמצעים להשגת מטרה נעלה  -לשפר את
המוסד ,להיטיב את ההוראה ,להשביח את מצב
בריאותם והתפתחותם הרוחנית של החניכים
וליצור יחסים טובים בין המורים".

שרפשטיין  ,תשכ"ד

כשד"ר טורוב כעס על התנהגותו של מורה מסוים
הוא הזכיר זאת בישיבות המשותפות לאוזני כולם
" - 58המורה פיכמן אינו דייקן גדול בלאו הכי

מגוון של פרוטוקולים של
בית-המדרש

ואפשר גם שלא ישוב למועד התחלת הלימודים,
ואני חושב למסור את השעות שלו למר מבשן ,אני
חושב שמר פיכמן לא יצטער על זה כי את העבודה
בסמינר קיבל עליו לא ברצון רב ורק מפני
שהפצרתי בו" .הדברים הללו נאמרים על-ידי ד"ר

טורוב בצורה ישירה ,לכל צוות המורים ובכך
מאפיינים את דרך ניהולו הישירה והאמתית,
כשהכול גלוי 'על השולחן'.
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"Levinsky College of Education"- four principals
and "Levinsky Seminar" that became a "College of Education":
the builders (1912-1923) and the initiators of the academization processes
of the institute (1981-2009)

Abstract
This research focuses on four principals of a teachers' college in Tel-Aviv- "The Levinsky
College of Education". It focuses on four decades of its 100 hundred years of existence. The
College was founded by members of the "Hovevei Zion" movement in 1912, and its name
perpetuates the memory and work of Elhanan Leib Levinsky (1857-1911), a writer, a
journalist, and a prominent activist in the "Hovevei Zion" Zionist movement.

The research introduces the work and deeds of the first two principals from the years of the
establishment of the college, before the State of Israel was born; Dr. Nissan Touroff, the
founder and the first principal of the institute, and Dr. Yitzhak Epstein, the third principal. It
also presents the educational perceptions and deeds of two principals of our times- Dr.
Avraham Rocheli and Dr. Miriam Mevorach, who led the institute through its academization
processes in the last three decades.

The main objects of this research are to review and compare the educational deeds of four of
the institute's principals in two significant points of time- in its establishment period and in
its transitional periods of the academization processes and the accreditation of the B.Ed and
M.Ed degrees.

The research includes a literary review containing historical background of topics relevant to
its understanding. Among them are the developing processes of teachers' training in Israel,
the first Teachers' Colleges in Israel and their first principals. The Levinsky Seminar/College
is reviewed as well, from its establishing year through its major milestones, while focusing
elaborately and widely on the periods the research deals with and on the academization
processes. The research questions discuss the educational perceptions of each of the four
principals, and the ways each of them used in order to achieve his/her aims and educational
visions successfully.
I

The research holds a qualitative-narrative character and makes use of the qualitative and
historical research methods. The stream of research is multiple case-studies in EducationalHistory. The research stems from the qualitative paradigm of the narrative-biographical
genre which makes use of tools from the different domains in the Social History field
relevant to the objects of this research. The research setting and conclusions have developed
through the collecting of the data. The central part of the research presents the four casestudies of the principals and their deeds in relation to the historical background and the
educational setting each of them had to encounter during his/her community service. The
second part of the research presents a comprehensive comparison of the four principals.

The research sources are various original sources and documents such as articles and
lectures written and given by the four objects of this research, protocols of staff-meetings,
official letters and annual report-cards taken from the "Central Zionist Archive"' in
Jerusalem, the "Aviezer Yelin Archive" in the Tel-Aviv University and The "Levinsky
Archive". The secondary sources include various articles written by educational researches
who examined the work and procedures of these principals and the institute as well.
Individual testimonies of colleagues and friends who either worked with them or knew them
personally and closely will also be presented in this research. They will undoubtedly reveal
both the professional and personal aspects of the four principals.

The research methodology includes content-analysis (based on 'the grounded theory'
principles) of the original sources and the interviews of the relevant people. This is done
while giving emphasis to the historical context and sociological reference, as a part of a
comprehensive setting of analysis in order to study the basic assumptions, and to provide a
reflective examination of the principals' work. Validation of the personal testimonies of the
principals, as reflected in the eyes of the researcher, is provided with the assistance of the
protocols and the testimonies of the people interviewed especially for this research.

The findings of the research, summed up in a 'systematic model', ( as the last phase of 'the
grounded theory' ), depict the educational deeds of the four principals at the time of their
cadence. The model includes three main parts (categories): the input that influenced and led
to the building of the educational vision of the college and the setting of the educational
goals which lastly led to the production of the four significant educational products of the
II

institute - the output. The input factors comprise of two main features- the internal factors
and the external factors. The internal factors comprise of two aspects: the personality aspects
and the managerial aspects of the four principals. The external factors comprise of three
aspects: the historical/political aspect, the educational aspect and the institutional aspect.
The vision and the goals set by the four principals also comprise of three sub-groups as well:
the ideological-value goals, the educational-pedagogical goals and the communicative goals.
The output or the educational products comprise of three sub-groups as well. Two products
go back to the establishment era of the institute and they are the construction of the first
teaching program of the college and the acquisition of the new teaching method
"Ivritb’Ivrit" (teaching the Hebrew language in Hebrew). The product of the eighties, the
years of Dr. Rocheli's cadence, the B.Ed. certificate and the product of the M.Ed. certificate
during the years of Dr. Mevorach's cadence. The model is elaborately discussed in chapter
9- the discussion of the findings.

The potential contribution of this research is in the Educational-History domain. The
research will hopefully widen and lighten the existing knowledge in various topics such as
the system of Teachers' Training in Israel, principals of Teachers' Training Colleges and the
academization processes in these colleges. The research offers a closer look, which has not
been done before, on four principals who worked at the same educational institute. Each one
of them presents a different life-story and a personal and unique way of leading the institute
while constantly dealing with various and major problems. Their work has developed within
a different educational, social and historical background.

Looking deeply into their ways of running the institute might add a layer to the existing
knowledge regarding principals (who are nowadays calledpresidents) of Teachers' Colleges
and their roles in relation to the characteristics of the eras in which they operated as
principals. Their personal and professional life-stories can also contribute to our general
understanding of ways of management in times of change- during the establishment of the
New Hebrew Education System in Israel, and during the transitional periods of the
academization processes and the accreditation of the B.Ed and M.Ed degrees in Israeli
Teachers' Training Colleges.
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