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תקציר מנהלים
תקציר הממצאים וההמלצות של דוחות הפיתוח המקצועי:
גמישות פדגוגית ,אקדמיה כיתה ,השקפה
המחקר הנוכחי מבקש לבחון את מדיניות החינוך הנוגעת לפיתוח מקצועי של מגוון עובדי ההוראה,
כפי שהיא משתקפת במדיניות המוצהרת של משרד החינוך ,ואת האופן בו היא מתבצעת הלכה
למעשה בשלוש התכניות  :גמישות פדגוגית ,אקדמיה כיתה ומורים מובילים ("השקפה") .המטרה
הראשונית הייתה לערוך במהלך המחקר הערכה מעצבת של שלוש המסגרות הספציפיות הללו על
מנת לסייע בפיתוחן ובעיצובן תוך כדי שיח מתמשך עם מעצבי המדיניות .לשם כך נקט מחקר זה
במתודולוגיה של "חקר מקרים" באמצעותה עקב באופן שיטתי ומעמיק אחרי מספר בתי ספר
וקהילות.
הדוח המוגש בתום שלוש שנות המחקר כולל שלושה דוחות מפורטים על כל אחת משלוש התכניות,
ובנוסף ,תקציר של עיקרי הממצאים וההמלצות הנגזרים משלושת הדוחות .גם הממצאים וגם
ההמלצות מבוססים בראש ובראשונה על הנתונים הרבים שנאספו בכל אחד משלושת המחקרים
שליוו את התכניות במהלך שלוש שנים ועל הספרות המחקרית הרלוונטית העוסקת בנושאים
שמעלים הממצאים.
בתחילתו של תקציר זה מופיעות המלצות החוקרים לגבי הרמה המערכתית ולאחר מכן הממצאים
העיקריים של כל התכניות וההמלצות בנושאים השונים הנגזרות מן הממצאים.

המלצות ברמה מערכתית


מומלץ לנסח רציונל וקווי מדיניות מערכתיים ,הרואים בלמידה המתמשכת של אנשי חינוך
מרכיב קריטי ,לא פחות מלמידתם של התלמידים ,ולבנות מנגנונים ותשתיות המאפשרים
ומעודדים אותה.



הכרחי לעגן את הלמידה המתמשכת של המורות במקום עבודתם כחלק ממשרתם בתוך
מערכת השעות שלהם .כדי למלא את התפקידים החדשים שהתכניות הללו דורשות מן
המורות כגון למידה מתמשכת בקהילות מקצועיות ,צפייה בכיתות של עמיתות ,מתן משוב
ויצירת ידע המסתמך גם על תיאוריות ,המערכת חייבת לראות בכך חלק ממשרתן.



במקום להתייחס לכל אחת מהתכניות כעומדת לעצמה ,כדאי להתבונן בהן בראייה
הוליסטית מערכתית ולגזור את העקרונות והערכים שהם הליבה של כולן ולהחילם על
המערכת כולה.



ברמה הארצית מומלץ למובילי התכניות לזהות תחומים מרכזיים בהם עוסקות הקהילות
וליצור מאגרי מידע ושירותי יעץ על פי הצרכים העולים בקהילות השונות.



הגמישות הפדגוגית היא רעיון שמומלץ להתייחס אליו כאל עיקרון ליבה העומד בבסיס כל
התכניות לפיתוח מקצועי של מורים ולא כתכנית העומדת לעצמה.



כדאי לשלב את המנגנונים והתקצוב של התכנית "גמישות פדגוגית" בשתי התכניות
האחרות של פיתוח מקצועי" :אקדמיה כיתה" ו"השקפה" ,לעבותן ולהעמיקן .כיוון שבכל
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אחת מן התכניות הללו אין די במנגנונים ובתשתיות שנבנו עבור למידה מתמשכת ספציפית
של מורים ,הרי אלה יכולים להיגזר מן התכנית של הגמישות הפדגוגית ,לדוגמה:



•

הקצאת שעות בשכר המורים ללמידה וחקר כחלק ממשרתם

•

בניית תשתיות ארגוניות-מבניות לאינטראקציות של למידה של מורים ובין מורים

•

הקצאת זמן ותקציב ללמידה של מורים באמצעות צפייה בעמיתים ומתן משוב

•

הכשרת מנהלי בתי ספר לבניית תכנית לפיתוח מקצועי בבית ספרם ולהובלתה

•

ליווי המנהלים ובתיה"ס בהפעלה מושכלת של למידה מתמשכת של מורים

•

תקצוב נסיינות ,חדשנות ומחקרי מורים ,פרסומם והפצתם

יש לקבוע מדיניות לגבי קיומם של בתי ספר מכשירי מורים ולבנות קריטריונים להתאמתם
ולבחירתם.





מומלץ שיחידת התקצוב תהיה בית ספר במקום תכנית .בית הספר יקבל את האישור
להפעלה ולתקצוב תכנית בה ישולבו העקרונות של גמישות פדגוגית ,לכשיעמוד
בקריטריונים אותם תקבע ועדת מומחים .הוועדה אף תבדוק את התכניות ותאשרן על פי:
•

עקרונות הגמישות הפדגוגית בתוך התכנית

•

הגשת תכנית בה ציוני דרך וממדי הצלחה לכל שנה

•

בדיקת בשלות בית הספר והמנהלת והתאמת התכנית לבית הספר

•

בדיקת היתכנות של התכנית במוסד

התקציב הזה צריך להינתן לבית ספר שהוא בשל לקבלו ,והוא מציג את הזיקות בין
התכניות לבין שילוב המשאב של גמישות פדגוגית בתכנית המוגשת.

ממצאים עיקריים
שינוי פרדיגמה


התפיסה של הוגי התכניות היא תפיסה שונה מזו המסורתית .היא דוגלת בפיתוח מקצועי
של מורים במקום עבודתם ,המתבסס על כוחות פנימיים ובאחריותם .מן המחקר עולה ,כי
אכן נוצרה בבתי הספר מעטפת לפעולה של קהילות מורים לומדות ,ובחלק גדול מן
המקרים ניכרת שביעות רצון מן המהלכים .אולם ,התפיסה של רוב המשתתפים באשר
למהות הלמידה ואיכותה היא עדיין תפיסה מסורתית.



בתכנית "אקדמיה כיתה" מושם דגש חזק יותר מאשר בעבר על ההתנסות בהוראה ועל
חשיבותה בתכניות הכשרת המורים .מוקצים לה זמן ותקציבים רבים יותר ומתייחסים אל
ההתנסות כאל ישות הוליסטית משותפת לאקדמיה ולשדה.



המנהלים בתכנית "גמישות פדגוגית" רואים את התכנית כמסגרת לפיתוח מקצועי,
המהווה משאב תקציבי שמאפשר לצוות המורים ללמוד יחד ולפתח שפה פדגוגית משותפת,
להצמיח מורים מובילים ולקדם את יעדי בית הספר ואת חזונו .איש מן המנהלים לא ציין
את הגמישות הפדגוגית כתפיסה רעיונית.



בתכנית "אקדמיה כיתה" נראו ניצנים של שינוי פרדיגמה בעיקר במוסדות שביססו את
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התכנית על תשתיות קיימות ,על בתי ספר בשלים להכשרת סטודנטים ,עמם כבר נבנו
שותפויות ,ועל אג'נדה מוסדית שהם מובילים לאורך שנים.


בתכנית "גמישות פדגוגית" ניתן לזהות תופעה של פרזנטיזם בקרב מנהלים ומורים ,דהיינו
מיקוד בצרכי בית הספר ללא התחשבות בצרכי המורה ,מכוונות ללמידה אינסטרומנטלית
ולהפקת תוצרים מידיים ,היענות לאופנות משתנות ועשייה המכוונת לנראּות כלפי חוץ.

סדירויות
 כניסת התכניות למערכת החינוך עוררה "באז" חיובי חזק והעלתה למּודעּות המורים
והמנהלים את החשיבות הרבה של פיתוח מקצועי של מורים ושל הלמידה שלהם במקום
עבודתם .התהודה החזקה הביאה עמה ציפייה למשהו אחר ,חדשני ,ואולי אפילו התרגשות
ונכונות מצד בתי ספר ,מורים ומוסדות אקדמיים להתגייס להובלה של תהליכי שינוי.


ההחלטה על קיום הפיתוח המקצועי בתוך בתי הספר מבוססת על תפיסה שונה מזו של
"ההשתלמות המסורתית" בכך שמורים ומנהלים אחראים על הפיתוח המקצועי שלהם
ומחויבים לו .זו מאפשרת מסגרת בתוך בית הספר ,בה יכולים מורים לקשר את הלמידה
שלהם לעשייתם בכיתות ומעודדת אותה .ואכן ,התכנים הנלמדים במסגרת התכניות
קשורים לפרקטיקה ,וברובם נוגעים להתמקצעות בהוראה.



הסדירויות של תקצוב הלמידה ,הקצאת השעות למפגשי למידה ,יצירת תפקידים חדשים
כמו מורים מובילים ,מורים מכשירים או מתאמים ,תגמול בעלי התפקידים – כל אלה
סייעו בבניית תשתיות ומנגנונים לפיתוח המקצועי בתוך בתי הספר.



אולם ,נתגלו פערים בין המסרים שמשדרות התכניות לבין מבנים והליכים מסורתיים של
דרישות ודיווחים שאינם הולמים אותן .ממצאי המחקר מלמדים על מספר פערים בין
המסרים המרכזיים של התכניות לבין יישומן ,כמו ,למשל:
 oמכוונות ללמידה משמעותית ומתמשכת של מורים לאורך החיים ,הנובעת מתוך
מניעים וצרכים פנימיים שלהם ,לעומת הצורך בצבירה של  30או  60שעות לשם
דרגות קידום ותקצובן;
 oהתנגשות בין ריבוי המטרות המוצבות בפני המורים ללמידה ולהוראה שלהם לבין
הצורך בהעמקה ובחקירה מתמשכת של הפרקטיקה במהלכה;
 oסרבול בירוקרטי והיעדר גמישות בהליך הדיווח על השעות לשם תגמול קבוצות
למידה מגוונות ויחידים לעומת המסר של למידה דיפרנציאלית בקבוצות קטנות
לפי צרכים העולים אד הוק;
 oפער בין הסדרת השעות והקצאתן ללמידה משותפת מתמשכת וקבועה של מורים
ושל מורים וסטודנטים במשותף לבין מערכות השעות של בתי הספר בלל ושל
המורים המכשירים בפרט ,שלעתים קרובות אינן מותאמות לכך.

 שאלת ההמשכיות והקיימּות של התכניות היא שאלה קריטית ,שנשארה עמומה .מחמת
השינויים הרבים המתחוללים במערכת החינוך וחילופי הגברי התדירים ,מונחתות על בתי
הספר רפורמות חדשות השכם והערב ,והמורים חשדניים ואינם מתגייסים במהירות לכל
תכנית ,כי אינם יודעים "מה יהיה מחר בבוקר".
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תפקידים
המנהל:


כל שלוש התכניות הן עוד שלב בהגברת האוטונומיה הבית ספרית ובמהלך של ביזור ושל
מתן כוח לבתי הספר ,ולפיכך ,למנהל תפקיד קריטי הן בפיתוחן ובעיצובן והן בבניית תרבות
בית ספרית ,המאפשרת את פעולתן ופורשת את השפעתן על כלל בית הספר .אולם ,חסרה
הגדרה ברורה ,או הנחיות מכַוונות לגבי תפקידיו של המנהל בכל אחת מהתכניות.



הראייה ההוליסטית ונקודת המבט המערכתית של המנהל להובלת תכניות חדשניות מעין
אלה ,לניהול הפיתוח המקצועי של המורים ,לפיתוח מנהיגות ביניים מבוזרת של מורים
מובילים ,כמו גם אינטראקציה עם ריבוי גופים מתערבים חיצוניים שונים ,דורשים
מיומנויות וידע חדשים ואחרים מאלה של ניהול הירארכי מסורתי .המנהלים אינם
מקבלים כל הכשרה למהלכים אלה.

 הטריטוריות במשרד החינוך והיעדר תיאום ושיח בין האגפים והיחידות השונים במערכת
גורמת למנהלים להתמודד עם ריבוי מסרים שלעתים הם אף סותרים .המנהל חוסה תחת
קורות גג רבות כמו אבני ראשה ,הפיקוח ,המטה ,מובילי התכניות – וכל אלה במקום לסייע
למנהל להתמקד בהובלת תהליכי שינוי מעמיקים ארוכי טווח גורמות לו להתפזר על פני
ריבוי מסרים ותכניות.
מורות מובילות


אצל המורות המובילות במסגרת תכנית "השקפה" בלטו מחויבות רבה לתפקיד ולקהילה
והשקעה רבה של זמן וחשיבה בתכנון המפגשים ובהנחיה שלהם.



המורות המובילות במסגרת תכנית "השקפה" מקבלות הכשרה טרום תפקידית וליווי
מסוים במהלך ביצועו .לעומת זאת ,המורות שמובילות קהילות מקצועיות במסגרת
התכנית "גמישות פדגוגית" אינן מקבלות כל הכשרה ואף לא ליווי.



הזהות המקצועית של המורה המובילה איננה ברורה דיה .האם עליה לקדם את הקהילה
בעזרת כישורי ההנחיה שלה ,או גם להיות מקור ידע וסמכות בתוכן בו עוסקת הקהילה,
או שמא עליה להיות משתתפת ככל שאר המשתתפות .העמימות הזו מבלבלת ומציבה סימן
שאלה בדבר הידע והמומחיות הנדרשים ממורה מובילה.

 המורות המובילות עוסקות בעיקר בניהול ההיבטים הטכניים יחסית של המפגשים
ובהקפדה על נהלים ושגרות כמו תורות דיבור ,עידוד תגובות ,מיקוד בהנחיות ומתן
חיזוקים חיוביים .הן ממעטות להנחות את השיח באופן שיעמיק ויאתגר את המשתתפות
לחקירה ביקורתית ,להמשגה ולתהליך מעגלי של חקר.
מדריכות פדגוגיות ומורות מכשירות


המדריכות הפדגוגיות והמורות המכשירות במסגרת התכנית "אקדמיה כיתה" רואות את
עצמן אחראיות רק להכשרת הסטודנטיות בבתי הספר.



תפקידן של המורות המכשירות ושל המדריכות הפדגוגיות בתכנית "אקדמיה כיתה" לא
הוגדר מחדש ,לא הותאם לתפיסות המשתנות של התכנית ,ולכן ,כל אחת מהן מגדירה את
התפקיד ומבצעת אותו על פי תפיסתה האישית.
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המדריכות הפדגוגיות והמורות המכשירות לא קיבלו הכשרה מסודרת לתפקידים
החדשים ,ולכן לא חלו שינויים בתפיסות ההוראה וההתנסות שלהן ,ועדיין שלטת התפיסה
המסורתית של "מורה מאמנת" ושל "מדריכה פדגוגית" ,האמונה על הכשרת הסטודנטים.

למידה והוראה


מרבית המורות והסטודנטיות הביעו שביעות רצון מההשתתפות בתכניות השונות.



בין התרומות שיוחסו לקהילה בתכנית "השקפה" היו חידוד המּודעּות להיבטים חשובים
בפרקטיקה ,רכישת כלים ,יצירת חומרי לימוד ותוצרים ,לצד שיפור היכולת לעבודת צוות
והעמקת קשרי עבודה וחברות.



ברוב בתי הספר במסגרת התכניות "גמישות פדגוגית" ו"השקפה" התקיימו מסגרות למידה
של מליאת המורות או של קבוצות קטנות ,בהן השתתפו המורות בשיח עמיתים ואף הביעו
שביעות רצון ממנו .אולם ,בדרך כלל ההשתתפות הזו לא כללה שותפות בקבלת החלטות,
בתכנון תכני הלמידה ואף לא המשכיות של למידה מעבר למפגשי הקהילה.



בתכנית "גמישות פדגוגית" צרכי המורה היחיד אינם עומדים במרכז התכניות ,אלא
נתפסים כצרכים מקצועיים לשם שיפור ההוראה ,שיאפשרו השגת מטרות בית ספריות.
מרבית המורים ,למעט המורות המובילות במסגרת "השקפה" ,פועלים באופן ראקטיבי
ואף פאסיבי לנוכח דרישות התכניות.



במסגרת "אקדמיה כיתה" המורות המכשירות אינן רואות בתכנית הזדמנות לפיתוח
המקצועי שלהן כמורות ,כך גם מרבית המדריכות הפדגוגיות אינן רואות זאת כהזדמנות
ללמידה שלהן ואף אינן רואות עצמן כאחראיות על הלמידה של המורות המכשירות.



השיח המתנהל בקהילות ברוב המקרים דל ,אינטואיטיבי סובל משטחיות ומפיזור,
תיאורי ולא חקרני .חסרים הניתוח ,ההמשגה ,האתגור ,ההתבוננות הרפלקטיבית
המעמיקה והפקת הידע.



בקהילות רבות נמצא השלב הראשוני של מעגל למידה שהוא בחירת הנושא ותכנון הפעולה.
השלב השני של יישום התכנית בכיתות נמצא רק בחלק מהמקומות ,וניכרת הזיקה
לפרקטיקה הנתפסת כדרישה ליישום .השלב השלישי של הניתוח והרפלקציה ,ההתבוננות
והחשיבה על ,נמצאו רק במקומות מעטים .השלב האחרון של הפקת תובנות.



מקורות הידע בקהילות הוא הידע של המורים ,של הסטודנטים ולעתים גם של מדריכים
חיצוניים .בכל התכניות דובר על יצירת ידע ,אך במקרים רבים המכוונות היא ליצירת
תוצרים .כמעט לא נמצא שימוש בלמידה של מקורות תיאורטיים ,או בהיעזרות בהם לצורך
הבנת הפרקטיקה וניתוחה.



מּובנים
הגישה החקרנית של הפרקטיקה באה לידי ביטוי במקרים רבים על ידי אימוץ כלים ְ
כמו "היוועצות" "תכנון שיעור" ואחרים ,אך אלה אינם מספיקים כדי להוביל לניתוח
מעמיק ולחשיבה מחודשת על ההוראה .חסר חקר שיטתי ומתמשך של הפרקטיקה.
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המלצות
מן הממצאים עולה ,שנוצרה מעטפת לפעילות של פיתוח מקצועי של מורים ושל סטודנטים בתוך
בתי הספר .האתגר הנוכחי הוא לנצל את המומנטּום שנוצר לשם שינוי הפרדיגמה של תפיסת
הלמידה של מורים ,מנהלים ,מורי מורים וסטודנטים ולשינוי התרבות הארגונית של המוסדות
האקדמיים ושל בתי הספר תוך העמקה של תהליכי הלמידה וההוראה בהם.
בנייה והובלה של קהילות מקצועיות לאורך זמן


כדי לקדם את הלמידה המתמשכת של אנשי החינוך בקהילות מקצועיות לומדות מומלץ
למובילי התכניות לבנות ציר התפתחות של קהילה מקצועית לומדת על מאפייניה
המגּוונים ,כמו גם להגדיר את משך זמן פעולתה לאורך שלוש שנים לפחות .זאת ,לשם מיפוי
הקהילות ,מעקב אחרי התפתחותן והנגשת ממדים למוסדות לבדיקה עצמית של כל קהילה



מומלץ להגדיר מחדש באופן ברור את תפקידן של המורות המובילות ,של המורות
המכשירות ושל המדריכות הפדגוגיות ,להכשירן באופן הולם לבנייה ולהובלה של קהילות
מקצועיות לומדות וללוותן במהלך ההתנסות.

 חשוב ,כי מנהלת בית הספר ,המורות המובילות והמורות המכשירות בשיתוף עם צוות
המורים יבהירו את יעדי הקהילות שלהן ,יגדירו את ממדי ההצלחה שלהן ,יבחנו את מיצובן
על פני רצף שלבי ההתפתחות ,ולאור זאת יגדירו את המשך התקדמותן.
מקומה של הקהילה בתרבות הבית ספרית


מומלץ למטה ,למחוז ולמנהל ביה"ס לדאוג לתנאים ,למנגנונים ולסדירויות ,שחייבים
להתקיים בביה"ס כדי שהקהילות המקצועיות תוכלנה לפעול באופן סדיר ומתמשך .מדובר
בסדירויות של מערכת שעות של מורים וסטודנטים ,של מערכות יחסים וחלוקת תפקידים
בין אקדמיה לשדה ,ושל תיאום בין צורכי המורים והסטודנטים לבין צורכי בית הספר.
חשוב לעקוב אחרי מימושם של מנגנונים אלה בשדה ואחר יישום איכותי של התכניות.



מומלץ לכל המובילים לדאוג להתאמה ,ללכידות ולקשירת החוטים בין הצרכים האישיים
בהתפתחות המקצועית של המורות לבין החזון והיעדים הפדגוגיים של בית הספר ,כמו גם
להלימה בין תכניות ההכשרה במכללות לבין ההתנסות הקלינית בשדה .לשם כך יש צורך
בשינוי פרדיגמטי הן בתפיסת ההכשרה והפיתוח המקצועי של מורים וסטודנטים והן
בתכניות ההכשרה ובתרבות בתי הספר .שינוי זה אף אמור להוביל בתהליך החשיבה על
המתווים החדשים להכשרת מורים ובחשיבה מחודשת על הדגשים של תכניות ההכשרה.



מומלץ להציב בראש סדר העדיפויות של מנהלת בית הספר את הפיתוח המקצועי של המורים

כחלק אינטגרלי ממשרתם ומלמידה מתמשכת שלהם בתוך בתי הספר ולחזק את המגמה
ההופכת את הקהילה למרכיב אינטגרלי במערכת הבית ספרית.
העמקה של חקירת הפרקטיקה והעצמתה


מומלץ לצמצם את עמימות התכליות והיעדים של חקירת הפרקטיקה ולהבהיר ולהמחיש
את המשמעות והמרכזיּות שיש לבחינתה הביקורתית ולהפקת הידע וליצירתו.



מומלץ להרחיב את החקירה של מעשה ההוראה "השגור" ואת ההתמקדות בפרקטיקה
האישית של כל מורה בכיתתה ולצמצם את המשקל הניתן ל"פרויקטים" ייחודיים,
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המרוחקים ומנותקים מהפרקטיקות היומיומיות ,אך גם מתוך התחשבות בצורך של
מורים ביצירה וב"יציאה מן השגרה".


חשוב לראות בשותפות בקהילה מצע לתהליכים רפלקטיביים של כל חבר קהילה ולביטוי
ובירור מקצועיים-אישיים במסגרת הנושא המשותף ושיח העמיתים .זאת במקום לראות
בשותפות כמי שבאה לידי ביטוי ביעדי שיפור אחידים ,בביצועים משותפים ובהשגת
הסכמות.



לשם כך נדרש גם להמשיך ולטפח את ניצני השותפות בקהילה ולקדם את תחושת הנוחות
והקירבה לעבר פתיחות המאפשרת לא רק לחשוף פרקטיקה אישית ,אלא אף להעמידה
לבחינה משמעותית גם באמצעות פתיחת דלת הכיתה לתצפיות עמיתים ומתן משוב.



כדאי לתכנן מועדים קבועים לדיווח על התקדמות הקהילה בלמידה ,על הישגי תלמידים
והצלחות על בסיס נתונים במקום על בסיס תיאורים מופשטים.



כדאי לעודד בניית ידע ,כתיבתו ,פרסומו והפצתו באמצעות חשיפה ושיתוף של מורים את

עמיתיהם בידע שיצרו ,הדגשת החשיבות של שיתוף בידע והפצתו ,פיתוח ועידוד תכניות
ייחודיות לתואר שני ושלישי ,חקר הפרקטיקה ויצירת ידע פרקטי ,תקצוב ועידוד חקר
משותף של אנשי אקדמיה ושדה ,ובניית מנגנונים המאפשרים ומעודדים זאת.
הרחבה של המקורות וסוגי הידע בעשייה ובלמידה של הקהילה


יש להדגיש את המסר ,שלא ניתן להסתפק במקורות הידע הפנימיים של המורים ושל בתי
הספר ללא התייחסות למקורות מחקריים ותיאורטיים על מנת להמשֹיג את הפרקטיקה,
לנתחה ולשפרה.

 חשוב לדאוג למקורות ידע מגוונים בקהילה ,פנימיים וחיצוניים כאחד ,בין אם נושא
הלמידה הוא גנרי או דיסציפלינרי .בשני המקרים נדרשים הן מומחה לפדגוגיה והן מומחה
לתחום התוכן ) ,)Subject matterכשמובילת הקהילה מומחית לפחות לאחד מהם .אם
אין בקהילה מומחים לתחומים הללו כדאי לשקול גיוס מומחים חיצוניים.
 חשוב לשקול בכובד ראש את המיקוד הדיסציפילנרי של הקהילה לעומת הגנרי ,ועל מעצבי
התכניות לתכנן תשתיות הולמות את הצרכים הלימודיים של המורים בתחומי התוכן
והמקצוע הספציפיים.


הבחירה במורה המובילה ובמורה המכשירה ,כמו גם בנושא הקהילה צריכים להישקל
לאור תחומי המומחיות שלה .יש לשדר את המסר ,כי אחד ממסדי הסמכות והאחריות של
מובילת הקהילה הוא המומחיות שלה בפדגוגיה ו/או בתחום התוכן כחלק מתפקידה.



מומלץ להרחיב ולהעמיק את יכולות ההנחיה והתיווך של מורות מובילות ,מורות מכשירות
ומדריכות פדגוגיות .מעבר להקפדה על הליכי שיח ,עליהן לעודד חשיבה מסדר גבוה,
המשגה ,חקירה ולאתגר את השיח ולהעמיקו.



כדאי להדגיש גם את הזהות המקצועית ואת תחומי העניין והמומחיות של כל אחת
מהמשתתפות בקהילה ואת עיצובה ,ולעודד בהתאם לכך תרומה ייחודית של כל אחת מהן
לידע המתברר ונבנה בקהילה.
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תקציר מנהלים
האגף לפיתוח מקצועי במנהל עובדי הוראה במשרד החינוך שם לו למטרה לקדם למידה משמעותית
ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה באמצעות שותפויות בין מוסדות אקדמיים לבין בתי ספר וגני
ילדים .במהלך שנת הלימודים תשע"ה החל האגף בהובלת מספר תכניות ,אליהן הוא מתייחס
כפורצות דרך .האגף החליט ללוות את התכניות במחקר במהלך שלוש שנים .אחת מארבע התכניות,
המלּווות ברשת מחקר מטעם מכון מופ"ת היא התכנית "אקדמיה כיתה" ,שהולכת ונבנית תוך כדי
הפעלתה .לפיכך ,מעבר למסקנות הסופיות ,ליווה המחקר את התהליך בהערכה מעצבת ,שמטרתה
לסייע למעצבי המדיניות בבניית התכנית ,בעיצובה ובשיפורה תוך כדי הפעלתה.
מטרותיה של התכנית אקדמיה -כיתה הן ביסוס שותפויות בין בתי ספר לבין מוסדות אקדמיים
להכשרת מורים .זאת ,לשם שיפור האיכות של תהליכי ההכשרה ,הקליטה ,ההוראה והפיתוח
המקצועי של סטודנטיות 1להוראה ,של המורים המכשירים ושל כלל המורים ,ולמען הלמידה
המתמשכת במוסדות החינוך (צוות חשיבה ,אקדמיה-כיתה ,דצמבר.(2014 ,
מטרות המחקר היו:
 .1לבדוק באילו אופנים מתקיימת הלמידה השיתופית המתמשכת של המורים ושל
הסטודנטים במסגרת התכנית.
 .2לזהות את התנאים והמנגנונים ,שאפשרו את ביצוע התכנית ואת אלה שעיכבו אותה.
 .3לאפיין מספר מודלים אופטימליים של למידה מקצועית מתמשכת של מורים וסטודנטים,
שיהוו דוגמה למיצוי הפוטנציאל של התכנית.
 .4להפיק לקחים באשר לעיצוב ולשיפור התכניות החדשות לפיתוח מקצועי ולגבי המדיניות
של למידה מתמשכת של מורים.
במהלך המחצית הראשונה של המחקר ניהלנו שיח מתמשך בעל פה ובכתב עם מעצבי המדיניות על
מנת לממש את המטרה של סיוע בעיצוב התכנית ובשיפורה תוך כדי הפעלתה.
הממצאים ,שהוצגו בדוחות הביניים שהגשנו במהלך שנת הלימודים תשע"ו ובסופה ,הסתמכו רובם
ככולם על הצהרותיהם ,תפיסותיהם ,אמונותיהם ופרשנויותיהם של המרואיינים :מעצבי מדיניות,
מפקחות על פיתוח מקצועי ,מנהלות מרכזי פסג"ה ,ובעיקר מנהלות בתי ספר ,מורות וסטודנטיות.
בשלב ביניים זה של המחקר הוחלט בשיתוף עם האגף להתמקד במידת ההלימה בין ההצהרות הללו
לבין ההתרחשויות הממשיות בשדה ,במלים אחרות ,לבדוק כיצד מיושמת התכנית בפועל בבתי
הספר .לפיכך ,הוקדשה המחצית השנייה של תקופת המחקר (כשנה ומחצה) לחמישה חקרי מקרה
באמצעותם ניתן ללמוד לעומק את התנהלות הלמידה וההוראה המתמשכות של המורות
והסטודנטיות ואת השינויים המתחוללים בבתי הספר במהלך ביצוע התכנית.

 1לאורך הדוח נקטנו בעיקר לשון נקבה .כל הנאמר נאמר על שני המינים גם יחד.
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ממצאים עיקריים


כניסת התכנית "אקדמיה כיתה" למערכת החינוך עוררה "באז" חיובי חזק ,בהקשר של
הכשרת המורים בישראל ובאשר לקשר בין תיאוריה לבין פרקטיקה ובין האקדמיה לשדה.
התהודה החזקה הביאה עמה עניין ,סקרנות ,ציפייה למשהו אחר ,חדשני ואולי אפילו
התרגשות.



סדירויות :הרחבת שעות ההתנסות הקלינית של הסטודנטיות להוראה בבתי הספר
ושילובן כמורה נוספת בכיתה ,הסדרת התפקידים החדשים בשותפויות ,הקצאת
התקציבים לתגמול המורות המכשירות והסטודנטיות – כל אלה אפשרו היכרות נרחבת
של הסטודנטיות עם תרבות בית הספר והכינו אותם לחיים האמתיים.



תפקידן של המורות המכשירות ושל המדריכות הפדגוגיות לא הוגדר מחדש ,לא הותאם
לתפיסות המשתנות וממילא הן אף לא הוכשרו לתפקידים החדשים ,ולכן לא חלו שינויים
בתפיסות ההוראה וההתנסות הקלינית ,ועדיין שלטת התפיסה המסורתית של "מורה
מאמנת" ושל מדריכה פדגוגית.



הפיתוח המקצועי של המורים אינו נתפס כמרכיב קריטי בתכנית .המורות המכשירות
תופסות את תפקידן כמאפשרות שדה אימון לסטודנטיות להוראה ושותפות בהכשרתן,
המדריכות הפדגוגיות רואות עצמן כמכשירות סטודנטיות ,אך אף אחת מהן אינה רואה
בתכנית הזדמנות להתפתחותה המקצועית .גם המנהלים והסטודנטיות אינם רואים
בפיתוח המקצועי של המורות המכשירות מרכיב מרכזי בתכנית.

המלצות עיקריות
ההמלצות המרכזיות שהצגנו בדוח הביניים בשנת תשע"ו ,שלא יושמו ,הן עדיין רלוונטיות לעת
הזאת ,ואנו חוזרים וממליצים עליהן:


על המטה ,המחוז ומנהל בית הספר לדאוג לתנאים ,למנגנונים ולסדירויות ,שחייבים
להתקיים בבית הספר כדי שהתכנית תוכל לפעול ,כמו ,למשל ,סדירויות של מערכת שעות
של מורים וסטודנטים ,של מערכות יחסים וחלוקת תפקידים בין אקדמיה לשדה ,ושל
תיאום בין צורכי הסטודנטים לצורכי בית הספר .כך גם יש לעקוב אחרי מימושם של
מנגנונים אלה בשדה.



מומלץ להגדיר מחדש את תפקידה של המדריכה הפדגוגית ולהכשירה לתפקיד זה.



מומלץ לבנות בתוך בית הספר ,בליווי ייעוץ והדרכה אקדמיים ,קהילות מקצועיות לומדות
לשם הלמידה המתמשכת של כל השותפים ,בהתאם לצרכי בית הספר בכלל ולצרכי
המורים המכשירים והסטודנטים בפרט.
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ההמלצות העיקריות הנוספות ,שעולות מניתוח הנתונים (המפורטים בהמשך) של הדוח הסופי הן:


מומלץ להציב בראש סדר העדיפויות של מנהל בית הספר את הפיתוח המקצועי של המורים
כחלק אינטגרלי ממשרתם ומלמידה מתמשכת שלהם בתוך בתי הספר ולבנות לשם כך
תשתיות ומנגנונים ארגוניים ומקצועיים.



מומלץ לדאוג להתאמה וללכידות בין תכניות ההכשרה במכללות לבין ההתנסות הקלינית
בשדה  .לשם כך יש צורך בשינוי פרדיגמטי הן בתפיסת ההכשרה והפיתוח המקצועי של
מורים וסטודנטים ובתכניות ההכשרה והן בתרבות בתי הספר .שינוי זה אמור להוביל
בתהליך החשיבה על המתווים החדשים להכשרת מורים.



בנוסף להגדרה המחודשת של תפקיד המדריכה הפדגוגית ,יש להגדיר גם את תפקידה של
המורה המכשירה ,ולבנות תכנית הכשרה לשתי האוכלוסיות .כמו כן ,מומלץ לחשוב על
שמות חדשים ההולמים תפקידים אלה.



יש לקבוע מדיניות לגבי קיומם של בתי ספר מכשירי מורים ולבנות קריטריונים להתאמתם
ולבחירתם.
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מבוא
האגף לפיתוח מקצועי במנהל עובדי הוראה במשרד החינוך שם לו למטרה לקדם למידה משמעותית
ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה ,באמצעות שותפויות בין מוסדות אקדמיים לבין בתי ספר וגני
ילדים .במהלך שנת הלימודים תשע"ה החל האגף בהובלת מספר תכניות ,אליהן הוא מתייחס
כפורצות דרך .האגף החליט ללוות את התכניות במחקר במשך שלוש השנים הראשונות .אחת
מארבע התכניות ,המלּווות ברשת מחקר מטעם מכון מופ"ת היא התכנית "אקדמיה כיתה",
שהולכת ונבנית תוך כדי הפעלתה .לפיכך ,מעבר למסקנות הסופיות ,הציע המחקר הערכה ,שתסייע
לעצב את מסגרות הלמידה ולשפרן במהלך בנייתן.
המטרה המרכזית של התכנית אקדמיה-כיתה היא ביסוס שותפויות בין מוסדות אקדמיים להכשרת
מורים לבין מוסדות החינוך בארץ ,לשם שיפור האיכות של תהליכי ההכשרה ,הקליטה ,ההוראה
והפיתוח המקצועי של המורים ולמען קידום הלמידה המשמעותית במוסדות החינוך (אקדמיה-
כיתה.(2014 ,
מטרות המחקר היו:
 .1לבדוק באילו אופנים מתקיימת הלמידה השיתופית המתמשכת של המורים ושל
הסטודנטים במסגרת התכנית.
 .2לזהות את התנאים והמנגנונים ,שאפשרו את ביצוע התכנית ואת אלה שעיכבו אותה.
 .3לאפיין מספר מודלים אופטימליים של למידה מקצועית מתמשכת של מורים
וסטודנטים ,שיהוו דוגמה למיצוי הפוטנציאל של התכנית.
 .4להפיק לקחים באשר לעיצוב ולשיפור התכניות החדשות לפיתוח מקצועי ולגבי
המדיניות של למידה מתמשכת של מורים.
במהלך המחצית הראשונה של המחקר ניהלנו שיח מתמשך בעל פה ובכתב עם מעצבי המדיניות על
מנת לממש את המטרה של סיוע בעיצוב התכנית ובשיפורה תוך כדי הפעלתה.
הממצאים ,שהוצגו בדוחות הביניים שהגשנו במהלך שנת הלימודים תשע"ו ובסופה ,הסתמכו רובם
ככולם על הצהרותיהם ,תפיסותיהם ,אמונותיהם ופרשנויותיהם של המרואיינים :מעצבי מדיניות,
מפקחות על פיתוח מקצועי ,מנהלות מרכזי פסג"ה ,ובעיקר מנהלי בתי ספר ,מורים וסטודנטים.
בשלב ביניים זה של המחקר הוחלט בשיתוף עם האגף להתמקד במידת ההלימה בין ההצהרות הללו
לבין ההתרחשויות הממשיות בשדה ,במלים אחרות ,לבדוק כיצד מיושמת התכנית בפועל בבתי
הספר .לפיכך ,הוקדשה המחצית השנייה של תקופת המחקר (שנה ומחצה) לחמישה חקרי מקרה
באמצעותם ניתן ללמוד לעומק את הלמידה וההוראה המתמשכות של המורים והסטודנטים ואת
השינויים המתחוללים בבתי הספר במהלך ביצוע התכנית.
בדוח הביניים המלצנו בין היתר להגדיר מחדש את תפקידו של המדריך הפדגוגי ולהכשירו לתפקיד
זה ,וכן לבנות בתוך בתי הספר ,בליווי ייעוץ והדרכה אקדמיים ,קהילות מקצועיות לומדות לשם
הלמידה המתמשכת של כל השותפים ,בהתאם לצרכי בית הספר בכלל ולצרכי המורים המכשירים
והסטודנטים בפרט.
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הליך המחקר
שנת המחקר הראשונה הוקדשה לבדיקת הרציונל של כל התכניות (אקדמיה-כיתה ,מורים מובילים
וגמישות פדגוגית) ותפיסות השותפים בכל הרמות ,מעצבי מדיניות ופרקטיקאים ,את התכניות
הללו .החל מהשנה השנייה התנהל המחקר של התכנית אקדמיה-כיתה בשני שלבים:
 .1בשלב הראשון ,בשנת הלימודים תשע"ו ,התמקד המחקר בפיתוח המקצועי של מורים
מכשירים בבתי הספר .שתי שאלות המחקר עליהן ניסינו לענות היו:


האם מתרחש בפועל פיתוח מקצועי חדש של מורים?



כיצד מתרחש הפיתוח המקצועי של המורים בבית הספר?

בתום השלב הזה ,עם סיום שנת המחקר השנייה ,הגשנו דוח ביניים למובילי התכנית ובו ממצאים
והמלצות להמשך.
 .2בשלב השני ,לאור הממצאים וההמלצות בדוח הביניים ,החלטנו במשותף עם מובילי
התכנית ,להתמקד בחמישה בתי ספר (שאינם מדגם מייצג) ולערוך חמישה חקרי מקרה
מעמיקים על מנת לעקוב באופן שיטתי אחר התמונה המלאה של המציאות היומיומית של
יישום התכנית בתוך בתי הספר .בתי הספר שנבחרו ,הוגדרו ,מהכרות קודמת ,ככאלה
שמתרחשים בהם תהליכים משמעותיים .בתי הספר הללו התבקשו לאפשר לחוקרים
כניסה חופשית והביעו הסכמה ועניין בכך .הליווי הרציף של החוקרים בתוך הכיתות כלל
השתתפות בתהליכי הלמידה השונים ובמפגשי למידה של מורים מכשירים וסטודנטים,
במפגשים עם מדריכים פדגוגיים והתמקדות במה שקורה בשיח בין המעורבים ב"אקדמיה-
כיתה" בבית הספר ועם השותפים החיצוניים.
שאלות המחקר בשלב זה היו:


באיזה אופן חוברים האקדמיה ,בית הספר ומרכזי הפסג"ה לשם למידה מקצועית
מתמשכת של מורים וסטודנטים להוראה?



באילו אופנים באה לידי ביטוי הלמידה השיתופית של המורים והסטודנטים?
 oאיך ,היכן ,מתי מתרחשת הלמידה השיתופית?
 oהאם קיימות סדירויות לתכנית? (מספר שיעורים משותפים בשבוע ,באילו
מקצועות ,מספר מפגשים שבועיים של מכשיר וסטודנט ,או בצוות גדול יותר)?
 oמה הן מטרות המפגשים ,ומה הם תכני המפגשים?
 oאלו סוגי ידע לוקחים חלק בלמידה ,מה מקורותיהם ,ומי מביא אותם?
 oאלו סוגי ידע חדש נוצרים במהלך הלמידה המשותפת?



מה הם התנאים המאפשרים למידה הדדית מתמשכת ,ומה הם אלה שמעכבים אותה?



כיצד באה התכנית לידי ביטוי בתרבות בית הספר?



כיצד התכנית נתפסת על-ידי השותפים ,ומה הם הפערים בין תפיסות אלה לבין ביצוע
התכנית בפועל?
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מתודולוגיה
בשלב הראשון התמקד המחקר באיסוף הנתונים ב  12 -בתי ספר ,בהם פעלה התכנית אקדמיה
כיתה (ב  7 -מתוכם פעלה במקביל גם התכנית גמישות פדגוגית) .בתי הספר הומלצו על ידי
הפיקוח על הפיתוח המקצועי וייצגו את המגזרים והמחוזות השונים.
ייצוג המחוזות השונים :מרכז  ,1 -דרום  ,2 -ירושלים  ,2 -תל אביב –  ,2חיפה  ,1 -צפון 4 -
מגזר :ממלכתי  ,5 -ממ"ד  ,3 -ערבי –  ,3יהודי צ'רקסי 1 -
ייצוג המגזרים השונים בשלב א:
להלן התפלגות בתי הספר בחקרי המקרה לפי סוג בתי הספר והתפלגותם לפי מגזר:
על יסודי

סה"כ

יסודי

ממלכתי 3 -

9

ערבי

ממלכתי 1 -

ממלכתי 2 -

3

סה"כ

7

5

12

יהודי

ממלכתי 3 -

ממ"ד 3 -

חמשת בתי הספר שנחקרו בשלב ב:
בתי הספר

מחוז

מגזר

יסודי ממלכתי

תל אביב

יהודי

מספר
הסטודנטים
8

מספר המורים
המכשירים
8

יסודי ממלכתי

חיפה

יהודי

13

7

יסודי דתי

תל אביב

יהודי

9

6

חטיבת ביניים

מרכז

יהודי

12

11

חטיבת ביניים

צפון

ערבי

10

6

כלי המחקר
הנתונים בשני השלבים נאספו באמצעות תצפיות ,ראיונות ,שיחות ומפגשים רבי משתתפים בבתי
הספר (מפקחים ,מנהלי פסג"ה ,מדריכים פדגוגיים ,מנהלים ,מורים מכשירים ,סטודנטים)

16

שלב א

שלב ב

סוג המידע
ראיונות מנהלים

9

4

ראיונות אחראית תכנית/מתאמת

8

9

ראיונות עם מורות מכשירות

11

16

ראיונות עם סטודנטיות

10

10

ראיונות עם מקשרות/מובילות בביה"ס

3

4

ראיונות עם מדריכות

-

8

תצפיות במפגשי למידה

-

9

תצפיות בשיעורים

10

27

מפגשים רבי משתתפים

4

1

כלי המחקר:


תצפיות
 oבמפגשי הלמידה הבודדים ,השונים ,החוץ-כיתתיים ,שהתקיימו ,של המורים
והסטודנטים
 oבמפגשים מעטים של תכנון או משוב של סטודנטית ,מורה מכשירה ו/או
מדריכה.
 oבשיעורים המשותפים של המורים המכשירים והסטודנטים



ראיונות/שיחות עם:
 oמורים מכשירים
 oסטודנטים להוראה
 oמדריכים פדגוגיים
 oמנהלות או מובילות ,מקשרות ומתאמות
 oהמתאמות המובילות את התכנית באקדמיה

ניתוח הנתונים
הנתונים נותחו במתודולוגיה איכותנית .התצפיות תועדו על ידי החוקרות בכתב ,הראיונות
והמפגשים הוקלטו ותומללו .הניתוח התבצע בו בזמן באמצעות זיהוי תמות וקריטריונים ,שעלו
מתוך הנתונים ועל ידי הצלבתם עם כאלה שמבוססים על הספרות המחקרית .במלים אחרות,
הוצלבו נקודות מבט של "מלמטה למעלה" עם נקודות מבט "מלמעלה למטה" .במקביל לניתוח
התמטי נעשה ניתוח מנקודת מבט הוליסטית של כל הנתונים והוצלב עם הניתוח התמטי.
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מגבלות המחקר
קשיים רבים נתגלעו בקבלת מידע על בתי ספר מתאימים למחקר ובהשגת הסכמה מצד השותפים
הרלוונטיים .קשיים אלה גם צמצמו בחלק מן המקרים את המחקר ואת עמקו של חקר המקרה.
ההשפעות של ההשתתפות בתכנית על הפרקטיקה ויישום הנלמד נחקר בעיקר מתוך התפיסה של
המשתתפות ומתוך דיווחיהן בראיונות ולעיתים רחוקות במפגשים .נוצרו הזדמנויות מועטות
יחסית לבחון זאת בדרך הישירה יותר של תצפית על הפרקטיקה.
ניתן להסביר קשיים אלה באמצעות מספר סיבות:


היעדר אמון של המשתתפים הן בגורמים חיצוניים והן בגורמים תוך בית ספריים.
לדוגמה ,אחת המורות שהשתתפו במפגש הלמידה שבו צפתה החוקרת שאלה" :את
מעבירה למנהלת את מה שנאמר כאן?"



ריבוי פרויקטים ומחקרים בבתי הספר



ריבוי ביקורים המכביד על המנהלת ועל צוות המורות



חשש מפני חשיפה



התייחסות למחקר כאל גורם חיצוני ולא כאל חלק אינטגרלי של הלמידה

בשנה הראשונה התנהל דיאלוג מתמשך בין החוקרים לבין מעצבי המדיניות .החל מהשנה השנייה,
עם חילופי גברי בצוות המוביל ,הדיאלוג הזה כמעט לא התקיים.

בהזדמנות זו ,אנו מבקשות להודות למדריכות הפדגוגיות ,למורות המכשירות ,לסטודנטיות
ולמתאמות על ההסכמה להשתתף במחקר ולשתף בעשייתן ובמחשבותיהן.
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ממצאים מרכזיים
בפרק זה נציג תובנות מרכזיות הנוגעות לשאלות המחקר בדבר האופנים בהם באה לידי ביטוי
הלמידה המשותפת של המורים והסטודנטים בתוך בתי הספר ובאשר לתנאים המאפשרים למידה
הדדית מתמשכת ולאלה המעכבים אותה.
הממצאים יוצגו בשני תחומים מרכזיים שעלו מניתוח הנתונים:
 .1הסדירויות של התכנית ומידת האפקטיביות שלהן;
 .2השותפויות המתייחסות בעיקר לשלושת קהלי היעד של התכנית :סטודנטיות להוראה,
מורות מכשירות ומדריכות פדגוגיות ,כמו גם להוראה בצמד ) ,(co-teachingשהוגדרה
כאסטרטגיה מרכזית בשותפות.
 .1הסדירויות של התכנית ומידת האפקטיביות שלהן
התכנית "אקדמיה -כיתה" הכירה בשותפות בין האקדמיה לבין בתי הספר כמסגרת להכשרת
סטודנטים ולפיתוח מקצועי של מורים ,שהיא יחידה הוליסטית אחת ,על כל שותפיה .התכנית
הסדירה תפקידים חדשים ,הגדירה מסגרות למפגשי למידה והקצתה תקציבים לתגמול המורות
המכשירות והסטודנטיות .כניסת התכנית למערכת החינוך עוררה "באז" חיובי חזק ,בהקשר של
הכשרת המורים בישראל ובאשר לקשר בין האקדמיה לשדה .התהודה החזקה הביאה עמה רוח
חדשה ,עניין ,סקרנות ,ציפייה למשהו אחר ,חדשני ,ואולי אפילו התרגשות בקרב השותפים השונים.
 1.1זמן השהות
זמן השהות של הסטודנטיות בבית הספר להתנסות בהוראה ,בין יומיים לשלושה ימים בשבוע
נתקבל באהדה רבה על ידי הסטודנטיות ,על ידי המורות המכשירות ועל ידי המנהלים .כל שלוש
האוכלוסיות הביעו שביעות רצון מזמן ההתנסות ,כל קבוצה מסיבותיה שלה.
הסטודנטיות ציינו ,שהשהות הרבה בבית הספר מאפשרת להן היכרות מעמיקה עם תרבותו ומכינה
אותן לחיים האמתיים של המקצוע ,כדבריהן:
קיבלתי המון מהפרויקט הזה .מה שהייתי לפני שנתיים בעבודה מעשית או לפני שנה ,זה לא
מה שאני היום בכלל ,הביטחון העצמי שלי היה שואף לאפס ,ברצפה .וברוך השם עכשיו את
יודעת ,אני מרגישה אחרת לגמרי ,מרגישה הרבה יותר ביטחון( ....סטודנטית).

או:
אני חושבת שזוהי תכנית מבורכת! התוכנית נתנה לי ביטחון רב בעמידה מול כיתה .השעות
הרבות של התנסות נתנו לי להבין מהו מקצוע ההוראה (סטודנטית)

חלק מן הסטודנטיות השוו את ההתנסות במסגרת התכנית ללימודיהן בשנים קודמות במכללה
וראו בה יתרונות רבים:
פער מאוד גדול בין מה שהכינו אותי כסטודנטית להוראה ,שזה היה בעיקר ללמד שיעורים,
ופחות לשרוד ולתפקד בעולם האמתי .אמרתי "זה משהו אחר" ,זה באמת יכין את הבנות והן
לא יקבלו את ההלם הזה של השנה הראשונה (סטודנטית)
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בחלק מבתי הספר הסטודנטיות הביעו שביעות רצון מקליטתן על ידי המורות המכשירות ומהסברת
הפנים המאירה בה נתקבלו .בבית ספר אחד ,באופן יוצא דופן ,שהתה בו המדריכה הפדגוגית,
שהייתה אף מדריכה דיסציפלינרית בתחום ההתמחות של הסטודנטיות ,יומיים בשבוע ,והן הפיקו
מכך תועלת רבה.
המנהלות מביעות שביעות רצון מהשהות הממושכת של הסטודנטיות בבית הספר ,כיוון שהן רואות
בכך תרומה רבה למורות ולתלמידים ,כדברי אחת מהן:
התרומה העיקרית והמשמעותית ביותר של הפרויקט הזה זה התלמידים .התלמידים יוצאים
נשכרים מכך שיש שתי מורות בכיתה ,ולמידה יותר פרטנית ,יותר ממוקדת מטרה (מנהלת).

או מציינות את התרומה של המורות המכשירות לסטודנטיות:
אני ממליצה בחום לכל בתי הספר ,זו תכנית ברוכה .הסטודנטיות נחשפות לדברים שלא היו
נחשפות אליהם אילולא היו בתכנית הזאת ....מורה אחת אמרה לי אתמול 'שמחה וששון',
יכולה להגיד ,ששיתוף הפעולה המלא של המורות הוא זה שהביא את אותן סטודנטיות לעבודה
מיטבית (מנהלת)

מנהל אחר רואה בשילוב הסטודנטיות משאב אדיר לבית הספר ולמוריו ,כדבריו:
האמת היא שהתכנית אקדמיה כיתה ,זה אני יכול להגיד ,ממש יותר מדובדבן .משאב אדיר
שנפל לנו למינוף בית הספר ...קודם כל אנחנו מעצבים את הדמות של המורה העתידי ,זה
אחד ,וזה חשוב לי "(מנהל)

גם המורות המכשירות מביעות שביעות רצון משהות הסטודנטיות ורואות בכך רווח נקי ,כדבריהן:
אין אף אחד מפסיד בזה ...ואין ספק בזה שאנחנו מרוויחים מזה " ...המנהלת דחפה אותי לזה.
והיום אני מודה לה על זה לגמרי .כל מה שפחדתי ממנו ,העניין הזה שמישהו יבדוק אותי ,זה
גם דורש ממני הרבה יותר היום .אני נדרשת להרים את עצמי ,גם מישהו מסתכל עליי ,מישהו
רואה אותי( ...מורה מכשירה)

גם המתאמות מדגישות את הרווח הגדול של הסטודנטיות מן התכנית ,כדברי אחת מהן:
הסטודנטים ,הרוויחו תחושה מאוד מאוד חזקה של מסוגלות ,של עכשיו אני מוכן לקחת כיתה
ולהוביל אותה .שההכשרה שלהם ,ההתנסות שלהם הייתה מאוד מגוונת ,מאוד עשירה.
שפגשו בעלי תפקידים בתוך בתי הספר ,שפגשו את המנהלים ,שהרגישו שמתייחסים אליהם
כאל מורים לכל דבר .שהתנסו גם בתכנון עבודה של מורה ,גם בהערכה וגם במבחנים ,בכל.
ההכשרה שלהם הפכה למאוד מאוד משמעותית (מתאמת)
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 1.2בחירת השותפים לתכנית :סטודנטיות ,בתי ספר ,מורות מכשירות
בחלק מהמכללות ניתנה לסטודנטיות אפשרות בחירה להשתתף בתכנית ,אך בחלק אחר הדבר נכפה
עליהן .חלקן בחרו להשתתף בתכנית בזכות המענק שקיבלו ,כפי שאומרת אחת מהן:
...הסיבה העיקרית שאנחנו נכנסנו לזה זה העניין של המענק של ה 11,000-שקל ,שזה לא
נעים להגיד שזה מה שמדרבן להיכנס לאקדמיה כיתה (סטודנטית )M. Teach

בחירת בתי הספר נערכה באופן עקרוני בשיתוף בין הפיקוח על הפיתוח המקצועי במחוז ובין
המכללות על פי הקריטריונים שנקבעו על ידי המשרד ,ולעתים ללא הלימה לנדרש מבתי ספר
מכשירי מורים ,כפי שמציינות מתאמות אחדות:
המשרד רוצה בתי"ס מתוך שיקולים שהם לא השיקולים המתאימים לתפיסה שלנו (מתאמת)

או:
ביקשו להיכנס לבתי"ס שאנחנו לא מכירים ולא מקיימים אתם קשרי עבודה (מתאמת)
ואכן ,בחלק מן המקרים נאלצה המכללה לעזוב את בית הספר כיוון "שהייתה בעיה מאוד קשה של
אלימות קשה של הצוות כלפי הילדים .במקרה כזה המכללה עוזבת את בית הספר".

מובן ,שצריכה להיות הלימה בין תפיסת המכללה את ההכשרה והאג'נדה שלה ,לבין התפיסה של
בית הספר ומוכנותו לתפקיד .כאשר אין התאמה ובית הספר איננו רואה בתפקידו כמכשיר מורים
תפקיד חשוב אין סיכוי שהשותפות תצלח ,כפי שאומרת אחת המתאמות:
...בתי ספר שאנחנו יוצאים מהם ,כי הם לא הולכים אתנו עם הראש הזה של בית ספר מכשיר.
בית ספר שאומר לי אין זמן ,לי יש המון פרויקטים ,אל תעסיקו אותי כל כך הרבה עם
הסטודנטים ועם היותי בית ספר מכשיר ,אז אני אומרת לא תודה רבה ,אני לא נכנסת לשם

המורות המכשירות נבחרו בדרך כלל על ידי מנהלי בתי הספר ,ולעתים לא מן הסיבות הראויות,
כפי שאומרת אחת המתאמות:
המנהל בוחר את המורות המכשירות ולעתים קרובות השיקולים שלו אינם ענייניים,
והאקדמיה נזהרת מלהתערב מחמת הרגישויות (מתאמת)

נראה שהתגמול עודד גם חלק מן המורות המכשירות להצטרף לתכנית ,אך כפי שמעידה אחת
הסטודנטיות ,חלקן שחוקות ,והכסף אינו מכפר על כך:
יש פה איזושהי שחיקה מאוד מאוד גדולה .לא יודעת אם הן "התנדבו" להיות מורות מכשירות
בגלל הכסף ,כמו שאנחנו עושות את זה בגלל הכסף .וחבל שזה בסופו של דבר הכסף מדבר,
אבל אני חושבת שהשחיקה הזאת ובגלל שצורת ההוראה שלהן היא צורת הוראה של פעם,
מיושנת( "...סטודנטית)
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במקרים של אי התאמת המורות המכשירות לתפקידם נאלצה המכללה להתפשר ,אך במקרים
מסוימים הוציא מבית הספר את הסטודנטיות ,כפי שאומרת אחת המתאמות" :הוצאנו משם את
מרבית הסטודנטים כי הייתה הדרכה מאוד מאוד מאוד בעייתית של המורות המכשירות"...

 1.3מפגשי למידה משותפים
מבחינת הסדירויות בתכנית ,צריך היה להקצות זמן למפגשי למידה הן במסגרת פרטנית של מורה
מכשירה ומדריכה פדגוגית עם הסטודנטית והן במסגרת קבוצתית של מורות מכשירות
וסטודנטיות .במקרה אחד ,בו המדריכה הפדגוגית באה לבית הספר פעמיים בשבוע ,אכן ,התקיימו
מפגשים כאלה ,כפי שמסבירה המורה המכשירה:
המדריכה הפדגוגית נהדרת .נמצאת פה פעמיים בשבוע והיא ממש כמו חלק מהצוות .נותנת
מענה מצוין לסטודנטיות וזה מרגיע אותי ,שאני יודעת שיש להן מענה זמין ולא הכל נופל עליי
כמורה מכשירה...

במקרה הזה גם ליוותה המדריכה את הסטודנטיות באופן קבוע ואף יצרה מהן קבוצה ללמידת
עמיתים .הסטודנטיות ציינו שהן לומדות זו מזו ,משתפות בהצלחות ובקשיים ,צופות זו בזו ,נותנות
ומקבלות ומרגישות כי הדבר מצמיח אותן.
אולם ,ברוב המקרים ציינו המורות המכשירות והסטודנטיות את היעדר הסדירות למפגשי למידה
קבועים במערכת .הן ציינו ,כי אין להן במערכת סדירות קבועה למפגשים עם הסטודנטיות ,והדבר
מקשה מאד עליהן במילוי תפקידן .הן מוצאות זמן בין לבין ,או במסדרון או במהלך שיעור או מבחן
של התלמידים ,אך טוענות כי שעה שבועית יכלה לתת להן עוגן לפגישות ולישיבות צוות שיסייעו
להן במילוי תפקידן כמכשירות .אחת המורות אומרת:
 ...אני והסטודנטית היינו עומדות עם המורה בתורנות ,אבל עדיין ,מצד אחד זה מגניב ,מצד
שני ,זה על רגל אחת; זה תוך כדי יוסי מרביץ לדני ,תוך כדי זה – זוועה ,אבל מה ,לפחות היה
איזשהו שיח משותף.

לסיכום ניתן לומר שנושא הסדירויות בתכנית הוא חשוב ומשמעותי ומחמת מורכבותה של התכנית
הסדירויות אמורות לאפשר את יישום מטרותיה של התכנית ולקדם את תהליכי ההתפתחות של
התכנית ,כפי שאומרת אחת המתאמות:
אני מאד מתחברת לרעיונות ,לעקרונות; התכנית מדברת על רציפות ,מעורבות ,יצירת קהילות
למידה בתוך בתי הספר ,על מעורבות מאד אינטנסיבית של מורים בתהליך ההכשרה ,על
מקומו של המדריך כלוקח אחריות גם על תהליכי ההתפתחות המקצועית של המורים ,על
דיאלוגיות ...זאת תכנית מורכבת ,יש לה פוטנציאל טוב...

אולם ,מסתבר שחלק מן הסדירויות אינן מתממשות ובמקרים רבים הליכים וכללים ארגוניים
מעכבים את קיומן ,כפי שממשיכה ואומרת המתאמת:
אבל אני חושבת שאם היו נותנים את המשאבים למכללות למנף את זה במסגרת שותפויות
רגילות ,הייתי יכולה לבחור את בתי הספר ולהכניס יותר סטודנטים ולראות מי בית הספר
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הראוי ולדאוג לכך שיהיו סדירויות לקיום השותפות ...הגורמים הבולמים הם בעצם החוקים
והכללים של המשרד וגם תפיסות של מנהלים ומורים!!!!

ומתאמת אחרת מוסיפה:
כל העניין של הסדירויות הוא מצד אחד זה שהזניק את העניין ,מצד שני ככל שעובר הזמן הוא
הופך להיות יותר ויותר בעייתי Once .כבר יש לנו שלושה ימים ,עכשיו איך אנחנו מתנהלים
בתוך זה?"

במלים אחרות ,מצד אחד נקבעו סדירויות ומצד שני במקרים רבים הן לא מומשו ,או שמימושן לא
התאים להתנהלות המקומית.

 .2שותפויות
 2.1שותפויות בכל הרמות
שותפויות על סוגיהן השונים ,עומדות בבסיס התכנית אקדמיה כיתה :החל בשותפויות תוך
מוסדיות בין סטודנטיות ומורות מכשירות ,בין סטודנטיות ,מורות מכשירות ומדריכות פדגוגיות
דרך שותפויות בין מוסדיות בין מדריכות פדגוגיות לבין מורות מאמנות ,בין מקשרות לבין מתאמות
וכלה בשותפויות בין מכללות ואוניברסיטאות לבין בתי ספר ובין מעצבי המדיניות לבין
הפרקטיקאים.
השותפות בין הצוות המוביל של התכנית במכון מופת לבין המוסדות האקדמיים ובתי הספר באה
לידי ביטוי בסיוע ,בתמיכה ובייעוץ ,כמו גם בביקורים בבתי הספר בהם פועלת התכנית .כך גם
מתקיימים פורומים שונים ,הן במחוזות והן במכון מופ"ת לבעלי התפקידים השונים .הפורומים
הללו מיועדים ללמידה משותפת ,למתן אינפורמציה רלוונטית ולכתיבת מסמכי מדיניות שונים.
מצד אחד מעוניינים בעלי התפקידים להיות חלק מהם ,אך מצד שני ריבויים וביזורם לעתים מעיק,
כפי שמתארת אחראית על התכנית באחת המכללות:
חשוב לי להיות שותפה כדי לדעת מה קורה ...אך מרוב פורומים אני לא יכולה ,לכן כל פעם
אני שולחת מישהו שלא מבין מה קורה ,אין לו רצף וכל פעם אני מבקשת מישהו להצטרף והם
לא רוצים ,ואין לי הכוח לכפות...

גם השותפות בין המטה והמחוז לבין המוסדות האקדמיים ובתי הספר היא אמביוולנטית :מצד
אחד המוסדות באופן פורמלי אוטונומיים לבחור את בתי הספר ואת דרכי הפעולה ,מצד שני המנדט
שניתן לפיקוח המקצועי במחוזות מכתיב לעתים בחירה של בתי ספר ,שאינם מתאימים לתפיסתם
של גורמים שונים במערך התכנית ,או נוצרת מידי פעם התנגשות בין האקדמיה וצרכיה לבין
מנגנונים שונים של המשרד ,כפי שאומרת אחת המתאמות:
...קושי פוליטי שמשרד החינוך לא מאפשר לנו בינתיים ,לבנות פורומים עם בתיה"ס שלנו.
עכשיו ,אם אני רוצה לכנס את המנהלים שאני עובדת איתם ,זה עשרים וחמישה מנהלים אני
לא מקבלת על זה אישור ממשרד החינוך
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גם השותפות בין מרכזי הפסג"ה לבין המוסדות האקדמיים היא רווית מתח ,תחרות וחלוקת
אחריות מעורפלת ,כאשר כל אחד מן המוסדות הללו מעורב בתכנית במידה כזו או אחרת.
השותפות בין האקדמיה לבין השדה היא מסגרת מורכבת ,רבת משתתפים ורבת שטחות .כל אחד
מן המוסדות האקדמיים בונה מערכות יחסים ומסגרות מגוונות במסגרת השותפות הזו ,בעיקר
באמצעות המקשרות ,המתאמות והמדריכות הפדגוגיות .באופן מסורתי מוסדות רבים רואים
במדריכה הפדגוגית נציגה של המוסד האקדמי בבית הספר ומצפים ממנה להוביל את השותפות,
כפי שאומרת אחת המתאמות:
התכניות מצליחות במקומות בהם ישנה הבנה מערכתית של המדריכות הפדגוגיות שיודעות
לאגם משאבים ,ליצור שיתופי פעולה ולרקום מהלך הוליסטי של כל בעלי העניין בתכנית

אולם ,בתכנית החדשה נוצרו תפקידים חדשים של מתאמות ומקשרות ,שעליהן מוטלת האחריות
לבניית השותפויות .בהמשך נציג את הממצאים הקשורים לתפקידיה של המדריכה הפדגוגית ואת
התייחסותן של המתאמות לשותפות ,בעוד עם המקשרות הקשר נוצר רק במקומות בהן הן
אחראיות על התיאום בין המורות המכשירות ,הסטודנטיות והמדריכות.
חשוב לציין ,שהמוסדות בהם ראינו התחלה של תהליך שותפות משמעותי הם אלה שהפעילו את
התכנית בבתי ספר שכבר הייתה להם תשתית ומערכת יחסים קודמת עם המוסד האקדמי ,או
במסגרת  ,PDSאו במסגרת שותפות מסוג אחר .במקומות אלה הייתה הלימה בין האג'נדה
והמסרים של המוסד האקדמי לבין אלו של בית הספר ,והתכנית "אקדמיה כיתה" הייתה המשך
לעיצוב שותפות על קרקע פורייה שכבר הוכנה בעבר .יתירה מכך ,מוסדות שאימצו את התפיסה של
הכשרה בשיתוף אף עורכים שינויים בתכנית ההכשרה הכללית שלהם ומנסים להחיל את עקרונות
השותפות על המכללה כולה ,כפי שאומרת אחת המתאמות:
אקדמיה כיתה מביאה פלטפורמה מבנית מאוד טובה בשבילנו ,בשביל ההכשרה בשדה...
ואנחנו שינינו את ההכשרה במכללה ואת החיבור שבין ההכשרה במכללה להכשרה בשדה,
כדי שההכשרה תהיה יותר סינרגטית .זה הפך לתוכנית המרכזית של המכללה ,זה לא איזה
תכנית קטנה ולכן המכללה משקיעה בה הרבה מאוד משאבים מעבר למה שמשרד החינוך
נותן.

מנהל בית הספר הוא ,כמובן ,שותף מרכזי בתכנית ומוביל בבית ספרו ,כפי שאומרת אחת
המדריכות:
המנהל רואה פוטנציאל בתכנית ומעריך אותה .גם הסגן שלו שהוא המרכז ,הוא המורה
המקשר בתכנית ,הוא מאוד רואה תועלת .הוא תופס את הסטודנטים כמשאב

אולם ,את המנהלים בעיקר שמענו מתייחסים לתכנית ,בדרך כלל באהדה ,לעתים בביקורתיות ,אך
תפקידם בתכנית איננו מוגדר כלל ועיקר .הציפייה ממנו מצד השותפים השונים היא למעורבות רבה
יותר ואולי אף להובלה של התכנית ,כפי שאומרת אחת הסטודנטיות:
...המנהלת צריכה להיות יותר מעורבת בתהליך...להיפגש אתנו ,לשמוע אותנו ,להיכנס
לשיעורים...
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הגרעין של התכנית הוא השותפות בין הסטודנטיות לבין המורות המכשירות לבין המדריכות
הפדגוגיות ,ולכן נפנה את הזרקור עתה לשני התפקידים המרכזיים בתכנית :המורה המכשירה
והמדריכה הפדגוגית.
 2.2המורות המכשירות
המורות המכשירות רואות את ההתנסות המורחבת של הסטודנטיות כמשאב חיוני הן להכשרת
הסטודנטיות והן להן כמורות בכיתות הטרוגניות .באופן מסורתי הן נעזרות בסטודנטיות במהלך
השיעורים ובהתארגנות הכיתתית ,בעיקר לשם מתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מגוונים ,כפי
שאומרת אחת המורות:
זה שהסטודנטיות פה יומיים שלמים בשבוע מאד עוזר .הן ממש חלק מהכיתה .התלמידים
רואים בהן מורות לכל דבר ואני יכולה לסמוך עליהן .זה מאפשר לי לתכנן אחרת שיעורים ולתת
מענה פרטני לתלמידים.

חלק מהמורות אף רואות את עצמן כשותפות בהכשרת הסטודנטיות ואחראיות לחשוף בפניהן את
מקצוע ההוראה על כל גווניו ואתגריו ,כפי שאומרת אחת מהן" :אני מאוד משתדלת לחשוף בפניה
הכל .דברים חיוביים ,דברים פחות טובים של המקצוע".

מבחינת זהותן המקצועית כמכשירות מורים תופסות המורות המכשירות את עצמן כמאפשרות
שדה אימון לסטודנטיות:
שהיא תגיע כבר למקצוע ,להוראה ,ככה שהיא באמת יודעת מה מצופה ממנה ,מה היא צריכה
לעשות .חוץ מהפן הלימודי להיות בכיתה ולהעביר את תכנית העבודה ואת מה שכרוך בזה.
וכמובן ,כלים להתמודדות עם כל מיני מצבים ובעיות שיש בכיתה

המורות המכשירות קובלות על כך שאין להן במערכת סדירות קבועה למפגשים עם הסטודנטיות,
והדבר מקשה מאד על תפקידן .הן מוצאות זמן בין לבין או במסדרון ,או במהלך שיעור או מבחן של
התלמידים ,אך טוענות כי שעה שבועית קבועה יכלה לתת להן עוגן לפגישות ולישיבות צוות שהיו
מסייעות להן במילוי תפקידן כמכשירות:
אין לי זמן בכלל עם הסטודנטיות ..אני מוצאת בין לבין ממש לא מקצועי ולא לעניין .אנחנו
יושבות לפעמים בשעות שהייה ,או לפני שיעורי צפייה ואחרי אבל לא באופן קבוע ולא באופן
שיטתי ..זה מאד מקשה ..צריכה להיות סדירות קבועה שלי ושלה כל שבוע...

המורות המכשירות מתייחסות אפוא לתפקידן ,כפי שהתייחסו לתפקידן המסורתי כמורות מאמנות
בשנים עברו .חלקן מודעות לכך שהתפקיד השתנה ,אך אינן יודעות מה הם מרכיביו החדשים
ובעיקר אינן מקבלות הכשרה או ליווי כלשהו למילוי תפקיד חדש זה .הן פועלות באופן מסורתי,
בעיקר על פי אינטואיציות של מורות עם תלמידים וקובלות על כך ,כפי שאומרת אחת המורות:
תראי ,זה מאוד אינטואיטיבי ,אנחנו עובדות מאוד מתוך אינטואיציה .זאת אומרת ,את היית
במצב הזה ,את היית סטודנטית ,את יודעת מה את רוצה להעביר ,מה לך היה קשה בתחילת
25

הדרך ,להקל עליה .וזה בא מתוך מקום של ניסיון ,שאין יותר טוב כמו הניסיון .היה מקום
למפגש אחת לחודש לתת יותר

המורות המכשירות מעידות על כך שהן לומדות מהסטודנטיות ,בעיקר מרכיבים טכנולוגיים ,אך
חלקן מתוסכלות מכך שאינן מקבלות הכשרה לפיתוח מקצועי של עצמן ,כפי שמציינת אחת מהן:
למדתי אפליקציה ,למדתי כל מיני טכנולוגיות ,היו רעיונות חדשים  ...הפיתוח המקצועי של
המורים לא קורה בכלל וזה מתסכל ברמות על

או גם:
צריך לתת גם למורים המכשירים את הנדבך של הכשרה ,זאת אומרת הפיתוח המקצועי,
ללוות את התהליך של ההכשרה ואת הפיתוח המקצועי לא רק של הסטודנטים ,אלא גם של
המורות ,שנדבר שפה אחידה

על הלמידה של המורות מהסטודנטיות שמענו בעיקר בראיונות ובשיחות אתן ,אך מצאנו מעט מאד
עדויות לכך בתוך הכיתות.
אולם ,את הקושי המרכזי באשר למורות המכשירות אנו רואים בתפיסות הבסיסיות שלהן את
תפקידן ,בכך שאף לא אחת מהן תופסת את התכנית כהזדמנות פז ללמידה מתמשכת שלהן עצמן
ולהתפתחותן המקצועית .התפיסה שלהן את התפקיד נשארה תפיסה מסורתית הרואה במורה
המכשירה מומחית ,המלמדת את הסטודנטית ומנחה אותה ,ולא רואה את עצמה גם כלומדת
בשיתוף עם הסטודנטית תוך כדי ההתנסות.
יתירה מכך ,גם האקדמיה אינה רואה במורות המכשירות אוכלוסיית יעד ללמידה; המדריכות
הפדגוגיות אינן רואות במורות מטרה בפני עצמה ,הזקוקה ללמידה ולליווי ,אלא מתייחסות אליהן
כאל כלי להכשרת הסטודנטיות ולהוראת התלמידים ,כפי שאומרת אחת מהן:
כשאני נכנסת אני צופה גם במורה וגם בסטודנטית .זה מעמד לא פשוט .אנחנו עושים ישיבת
משוב ומדברים ,אך אני צריכה להיות מאוד זהירה ועדינה עם המורה .אני לא יכולה לבוא
למורה ולהגיד לה את לא היית צריכה לעשות את זה וזה

המדריכות הפדגוגיות אף אינן רואות את עצמן אחראיות על למידתן והתפתחותן של המורות
המכשירות ,אלא ממשיכות לתפוס את תפקידן כמדריכות באופן מסורתי כאחראיות על הכשרת
הסטודנטיות ,כדברי אחת המדריכות:
האחריות שלי היא על הסטודנטים ,עבור המורים זה קורה אני מקווה על הדרך ,אני מקווה
שהם לומדים משהו...

גם המתאמות מודעות לכך שהמורות המכשירות אינן נתפסות כאוכלוסיית יעד ללמידה בעזרת
המדריכות ,כפי שמציינת אחת מהן:
המדריכות רואות במהות תפקידן בראש ובראשונה פיתוח והכשרה של הסטודנטים .שאלת
הפיתוח המקצועי של המורות המכשירות ,גם אם מעסיקה אותן ,הן לא רואות בעצמן אחראיות
לתהליך זה ,פועלות בעיקר מתוך אינטואיציה
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לסיכום ,נמצאו עדויות לשיתופי פעולה מקומיים ,שבמקרים רבים היו תלויי הנפשות הפועלות:
שיתופי פעולה בין מורה מכשירה לבין מדריכה פדגוגית ,כמו גם שיתופי פעולה קבועים בין מורה
מכשירה לבין סטודנטית ,אולם ,במהלכים הללו חסרים רצף ,קביעות והמשכיות .יתירה מכך,
המורה המכשירה והסטודנטית תכננו שיעורים ולימדו בכיתות באופנים שונים ולעתים אף ניהלו
שיחות משוב עליהם ,אולם לא נמצאו עדויות למעגל למידה כלשהו ,בוודאי לא מעגל למידה שלם
כתהליך מתמשך ,שכולל את הרכיבים של תכנון ,יישום ,ניתוח ,רפלקציה ,הערכה ,התאמה ותיקון
וחוזר חלילה  .לעתים צפינו בתכנון משותף ,בהוראה בכיתות ובמתן משוב ,ללא הרכיבים האחרים
של מעגלי הלמידה ,הללו חסרו ולפיכך המעגלים הללו תמיד היו חלקיים ובלתי רציפים.
אחד המרכיבים המרכזיים בתכנית ,בהם התמקדו המורות המכשירות והסטודנטיות הוא הרעיון
של הוראה בצמד.
2.3

הוראה בצמד )(co-teaching

הרעיון של הוראה בצמד ) (co-teachingהוא סוגיה מרכזית שעמדה על הפרק לאורך המחקר כולו
מתוקף היות המורה המכשירה והסטודנטיות שתי מורות בכיתה .הוראה בצמד הפכה להיות מושג
שקוף ,שמורים וחוקרים שונים תופסים אותו באופנים שונים ,ואין לו הגדרה ברורה וחד משמעית.
התפיסות השונות של המורות המכשירות באשר להוראה בצמד באות לידי ביטוי בהתייחסותן
לרעיון הזה ,כפי שאומרת אחת מהן:
אני מאוד מאוד אהבתי את הרעיון של השיתוף ,לא מורה יחידה בכיתה ,לא עבודה של מורה
מול תלמידים ,אלא עם התלמידים ,בקבוצות .למשל בעקבות מבחן...

המורה הזו מתייחסת בעיקר לשיתוף ופחות להוראה ,דהיינו ,שתי מורות בכיתה ולעתים הוראה
של כל אחת מהן בקבוצת תלמידים ,למשל בעקבות מבחן .מורה אחרת רואה ברעיון עזרה למורה
ולתלמידים במהלך שיעור:
היו אצלי שתי סטודנטיות בשיעור צפייה ,זה עזר ממש ,הם הסתובבו בין התלמידים ,עזרו,
נתנו יד ,זה עוד צוות ,זה עוד כוח .זה באמת מקסים וגם המשוב אחר כך מלמד.

חלקן מתייחסות לרעיון כאל שיתוף עם הסטודנטיות ומתייחסות אל הסטודנטיות כאל משאב
מסייע ,אך לא תוך התייחסות ספציפית להוראה .מספר מצומצם של מורות רואות בהוראה בצמד
אתגר מקצועי והזדמנות להכנסת חידושים בהוראה שלהן ,כפי שאומרת אחת מהן:
 ...אנחנו מנהלות שיעור יחד ,משהו שאנחנו המורות לא התנסינו בו ...ואלו דברים די פשוטים.
מו רות מלמדות ביחד ,זה ממש כמו סוג של טנגו .היא עושה את זה אני משלימה אותה והיא
נותנת את ההנחיות ואני עוברת בין הקבוצות .זה דברים שקיבלתי רעיונות וליישם ,זה בשלב
פחות מתקדם .כרגע זה לקחת מהן ,לחשוב על איפה זה פוגש אותי ,מה מתאים לי לקחת.
יכול להיות לשנה הבאה.

גם המורה הזו נמצאת עדיין בשלב של הבנת הרעיון וחשיבה עליו ,אך את שלב הביצוע היא דוחה
"לשנה הבאה".
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באשר לסטודנטיות ,עולה מניתוח הנתונים ,שהן אינן נחשפות במכללה להמשגות ולתיאוריות של
הוראה בצמד ואף אינן צופות במודלינג שלו מצד המורות המכשירות והמדריכות הפדגוגיות .חלקן
מציינות בעיקר את השיתוף שלהן עם עמיתותיהן ואת העזרה ההדדית שהן מגישות זו לזו ,כפי
שמתארת אחת הסטודנטיות:
הסטודנטיות מאוד עוזרות אחת לשנייה ,אני לא נתקלתי במצב שמישהי אמרה לי לא .כולן רצו
לעזור ולתמוך וגם מורה מהצד אמרה לי שהיא בהלם שאנחנו כל הזמן ביחד עוזרות אחת
לשנייה .זה ממש טוב

המדריכות הפדגוגיות מציינות אף הן ,שלא צפו בהוראה בצמד של המורה המכשירה ושל
הסטודנטיות ,כפי שמעידה אחת מהן:
ברוב התצפיות בשיעורים ראינו הכשרה מסורתית של מורה מלמדת וסטודנטית צופה בה או
סטודנטית מלמדת ומורה צופה בה .אבל גם מערכת החינוך לא בדיוק משמנת את הכלים
שלה .הסטודנטיות מביאות באמת רעיונות חדשניים ,אפילו הוראה בזוגות ,דברים שלא
קיימים...

המדריכה רואה ברעיון של הוראה בצמד רעיון מתקדם ומצמיח ,אך איננה מציגה עדויות ממשיות
ליישומו בכיתות .מדריכה אחרת מכירה בחשיבותו של הרעיון ,אך איננה רואה עצמה כמומחית בו
ואף לא התנסתה בו ,ולכן אין לה יכולת לתרום לקידומו ואיננה עובדת עליו עם הסטודנטית" :אני
יודעת שהוראה ב co -זה משהו שלא היה נהוג שם קודם כי לא הייתה הזדמנות כזאת ,אבל זה לא
משהו שאני עובדת איתם ,אני לא מבינה בזה"

ישנם מקרים בהם המדריכה הפדגוגית מתנגדת לרעיון של הוראה בצמד ,כיוון שלגרסתה הוא בלתי
ישים במציאות הבית ספרית אליה תיקלע הסטודנטית בעתיד ,כשתהיה מורה יחידה בכיתה:
אני לא רוצה הוראה ב co-אני לא מאמינה בזה מאחר ומחר כשהסטודנטית מסיימת ומגיעה
לחיים האמתיים מי יהיה אתה בכיתה? היא תהיה לבד ותצטרך להתמודד לבד .אף אחד לא
ילמד אתה או יתכנן אתה שיעורים.

תפיסה זו היא תפיסה צרה של רעיון ההוראה בצמד ,הרואה את מטרתה כפתרון לבעיית
ההטרוגניות בכיתה ,או להכשרת הסטודנטיות להוראה ,אולם הרעיון ביסודו הוא רחב יותר
ומתייחס ללמידה ולהתפתחות מקצועית של מורים בכלל.
מדריכה אחרת קובלת על כך שהיא נדרשת ללמד אחרים נושא שהיא עצמה איננה בקיאה בו כלל
ועיקר:
הקונספט הזה של קו טיצ'ינג עוד לא יושב (בהשתלמות למורים אנחנו מעבירים את זה) ,אני
גם צריכה להעביר את זה למדריכים הם לא מכירים את זה ,אתה צריך לתת משהו שאין לך
ידע בזה .היינו צריכים להשקיע הרבה במדריכים.

לסיכום ניתן לומר ,שהרעיון של הוראה בצמד נשאר בגדר רעיון מופשט ,שכמעט בכל המקרים לא
ידעו ליישמו בכיתות ,אלא המורה המכשירה והסטודנטיות תפקדו יחד באופן מסורתי כמורה
28

מלמדת וסטודנטית מסייעת ,או סטודנטית מלמדת והמורה או המדריכה צופות .יישום הרעיון של
הוראה בצמד הוא מורכב מאד ודורש תנאים הכרחיים רבים מצד כל השותפים ומן המערכת כדי
שיקרום עור וגידים .חוסר הידע וחוסר הביטחון של השותפות בהקשר לתחום ,כמו גם תפיסות
ומסרים סותרים הנוגעים לרעיון ,היעדרה של תרבות בית ספרית של למידה מתמשכת וחוסר
מודעות של כל השותפות לכך שכולן ,גם מורות מכשירות וגם מדריכות פדגוגיות נמצאות בתהליך
של למידה מתמשכת כלומדות ומלמדות בו זמנית – כל אלה עיכבו את יישומו של הרעיון .גם
המערכת לא התגייסה כראוי למימוש של הרעיון ,הן מבחינת בנייה של מנגנונים המאפשרים
ומעודדים הוראה ולמידה בשיתוף וגם בשל היעדר תקציב ספציפי שיוקדש לנסיינות ולהתנסות
בנושא זה.
2.4

המדריכות הפדגוגיות

המדריכות הפדגוגיות תופסות את תפקידן בראש ובראשונה כאמונות על הכשרת הסטודנטיות ועל
התפתחותן המקצועית ,כפי שמציינת אחת מהן:
התפקיד שלי הוא להכין את הסטודנטים הכי טוב ליום כניסתן לתפקיד המורה .אני מארגנת
להם פגישות עם כל בעלי התפקידים בביה"ס ,שיעורי צפייה ,משוב ,הכנת מערכים ,הכנת ימי
שיא שהסטודנטים אחראים עליהם ,שיחות אישיות עם סטודנטים וגם אני מעבירה השתלמות
למורות המכשירות בנושא למידה פעילה ומערבת

בנוסף לאחריות על הכשרתן של הסטודנטיות ,חלק מן המדריכות הפדגוגיות "מעבירות השתלמות"
למורות בבית הספר בנושאים שונים כגון הערכה חלופית ,פדגוגיה חדשנית PBL ,ועוד .זאת במסגרת
שעות השתלמות לגמול שבהן מחויבות המורות המכשירות מטעם התכנית .בחלק מן המקרים
ההשתלמויות הללו עוסקות בנושאים להן זקוקות המורות המכשירות לשם תרומתן להכשרת
הסטודנטיות כגון :תכנון ,מתן משוב ,הערכה ,הוראה בק ֹו ועוד .ברוב המקרים ההשתלמויות הללו
מתרחשות בבתי הספר וזה ההבדל המרכזי ביניהן לבין "ההשתלמויות" המסורתיות ,המתקיימות
בעיקר בפסג"ה ולעתים במכללה.
חלק מן המדריכות הפדגוגיות ,בעיקר אלה הבאות מן האוניברסיטה ,רואות בתכנית "אקדמיה
כיתה" הזדמנות להתנסּות בעלת ערך ורחבה מן המקובל ,כפי שמציינת אחת מהן:
התכנית היא הזדמנות להתנסות יותר רחבה ,לא רק לצפות ...ההדרכה שלי בעלת ערך ,אני
גם רואה את המורים והמנהלים ,יש איזו מעטפת סביב.

כיוון שבאוניברסיטה הכשרת המורים מתנהלת באופן אקסטנסיבי ,רואה המדריכה הזו הזדמנות
מצוינת לשינוי בתפקידה הפדגוגי בפרט ואולי בהכשרת המורים בכלל.
חלק מן המדריכות הפדגוגיות רואות בעצמן כנשות קשר המגשרות בין האקדמיה לבין בתי הספר.
הן מבינות ,שעל מנת להצליח בתפקידן הן צריכות לעבוד בקשר הדוק ,מכבד ומשתף פעולה עם
המורות המכשירות ,אך גם עם הנהלת בית הספר ,כפי שאומרת אחת מהן:
הקשר שלי עם המנהלת והמורות חשוב לי מאד .אני מרגישה חלק מהצוות .חשוב מאד שאני
והמורות נדבר באותה שפה ולא נבלבל את הסטודנטים
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ואכן הצלחת השותפות תלויה במידה רבה בהן ועליהן לקרוא את המפה בה הן פועלות ,להבין את
ההקשר וליזום שיתופי פעולה עם השותפים השונים .אולם ,הראייה ההוליסטית ,הרצון והיכולת
הנדרשים לרקימת שותפויות מורכבות כגון אלה ,אינן עניין של מה בכך.
אחת הבעיות שעלו מניתוח הנתונים היא היעדר הגדרה ברורה ומסודרת של תפקיד המדריכה
הפדגוגית ,ועל אחת כמה וכמה הגדרה של התפקידים החדשים הנדרשים ממנה במסגרת התכנית
"אקדמיה כיתה" ,כפי שמציינת אחת המדריכות:
אין היום הגדרה מסודרת של המדריך הפדגוגי .הוא גם מלמד את החלק הפדגוגי הוא גם
מלווה את ההתנסות המעשית וגם יש לו שיעורים דידקטיים .לכל אחת יש בסופו של דבר
פירוש אישי שלה לתפיסת התפקיד

ואכן מניתוח הנתונים עולות הגדרות ופרשנויות מגוונות לתפקיד המדריכה הפדגוגית ,הניתנות על
ידי כל אחד מן המוסדות האקדמיים ובעיקר על ידי כל אחת מן המדריכות במסגרת התפקיד אותו
היא ממלאת .זה יוצר תסכול ,אי בהירות ועמימות המובילות להישענות על התפקיד המסורתי
והמוכר כעוגן ,כפי שאומרת אחת המתאמות" :המדריך מנסה לחזור לתפקיד המסורתי שלו כי אין לו
כלים ,כאן צריך התערבות מערכתית".

מעבר לעמימות שבהגדרת התפקיד ,המדריכות הפדגוגיות אף קובלות על כך שלא הוכשרו לתפקיד
החדש הנדרש מהן במסגרת התכנית ולעתים אף לא הוכנו אליו .בחלק מהמקרים מתנהלות
הכשרות מקומיות מטעם התכנית או מטעם המכללה ,אך הכשרה מסודרת רציפה איננה קיימת,
כפי שמציינת אחת המתאמות:
המדריכים לא הוכשרו לתפקידים החדשים של תקשורת ,בניית שותפויות ,מערכות יחסים וחוו
חוויות שליליות בביצוע תפקיד שלא הוכשרו לו .עוד יותר גרוע הדבר עם מדריכים
דיסציפלינאריים.

ואם לא די בחוויה השלילית הזו ,הרי גם חלוקת התפקידים בין המדריכה הפדגוגית לבין המורה
המכשירה איננה ברורה קל ועיקר ,דבר המגביר את תסכולן של המדריכות ,כפי שמציינת אחת מהן:

"חלק מהמדריכים מרגישים חוסר אונים ,שהמורים המכשירים לוקחים להם את התפקיד".
היעדר ההכשרה של המדריכות הפדגוגיות והיעדרה של חלוקת תפקידים ברורה לשם שיתוף פעולה
ביניהן לבין המורות המכשירות ותכנית פעולה משותפת מהווים אבן נגף בתכנית .ומצבם של
המדריכים הדיסציפלינאריים מורכב שבעתיים .במקרה אחד ,כנזכר ,המדריכה הדיסציפלינרית
שוהה בבית הספר יומיים בשבוע ותרומתה לסטודנטיות רבה מאד ,כפי שמציינת המורה המכשירה
באותו בית ספר:
נוכחות סדירה קבועה של מד"פית בביה"ס שנמצאת איתם בכל יום היא משמעותית מאד,
במיוחד שהיא מומחית בתחום הדיסציפלינה אותה הם מלמדים .היא מכינה אתם מערכי
שיעור ,צופה בהם ,ממשבת אותם
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אולם ,מדריכה זו אחראית גם על קבוצת סטודנטיות המתמחות בדיסציפלינה אחרת ,ולכן
התמיכה שלה בהן ויכולתה לתרום להן מבחינת הידע הדיסציפלינרי היא כמעט אפסית ,כפי
שאומרת אחת המתאמות:
כאשר המדריכה איננה מומחית בדיסציפלינה של הסטודנטים ,יכולתה לתמוך בהכשרה הוא
גנרי-פדגוגי בלבד ויש לשקול את אפקטיביות התמיכה בהכשרה.

יתירה מכך  ,המורה המכשירה מביעה את שביעות רצונה מנוכחותה הקבועה של המדריכה
הדיסציפלינרית ומדגישה את תרומתה לסטודנטיות ,אך איננה רואה את עצמה לומדת מן
המדריכה הזו ,כפי שהמדריכה איננה רואה במורה המכשירה יעד להדרכתה .במלים אחרות,
המורה המכשירה מרוצה מכך שמישהו ממלא את התפקיד החשוב הזה ,והדבר איננו מוטל עליה,
אך מחמיצה את ההזדמנות שנקרתה לה עצמה בשותפות הזו.
סוגיית האבחנה בין הדרכה גנרית לבין הדרכה דיסציפלינארית ,שהיא סוגיה מרכזית בהכשרת
מורים ,נידונה גם בספרות המחקרית (ראו פרק הדיון בהמשך) ואף הוצפה בנתונים שאספנו בחלק
גדול מן השותפויות .במכללה אחת אין תפקיד של מדריך פדגוגי ,אלא רק תפקיד של מדריך
דיסציפלינרי ,דבר שיש לו יתרונות ,אך גם יוצר בעיות באשר לידע הפדגוגי של המדריכים הללו
וגם לחלוקת העבודה של המדריכים המחויבים לבקר בבתי ספר רבים ,דבר שפוגע בליווי
האינטנסיבי של הסטודנטיות .בחלק מן המכללות גם כדי לפתור את בעיית ביקוריהם של
המדריכים בבתי הספר המכשירים ,הוחלט להפוך את כל המדריכים הדיסציפלינריים למדריכים
גנריים ,ואז התסכול שלהם רב שבעתיים ,כפי שמציינת אחת מהן" :אין לי ברירה אני צריכה לשרוד,

אז הפכתי למדריכה גנרית ".באחת המכללות הוחלט על חלוקת תפקידים בין המדריכות הפדגוגיות
לבין המורות הכשירות כפי שאומרת אחת המתאמות" :אנחנו מדריכים הדרכה גנרית והמורים

המכשירים עושים את ההדרכה הדיסציפלינרית" .הנתונים שבידינו בסוגיה זו אינם רבים ,כיוון
שרוב ההדרכה בה פגשנו הייתה גנרית ,לפיכך נדון בסוגיה בפרק הדיון תוך התייחסות לספרות
המחקרית העוסקת בו.
במסגרת דוח הביניים שהגשנו למובילי התכנית בתום שנת הלימודים תשע"ו המלצנו על הגדרה
מחודשת של תפקידי המדריכה הפדגוגית ואף הצענו להמיר את שמה ל"מובילה אקדמית" .כמו
כן ,הצענו תכנית הכשרה מעמיקה להכשרת חוד חנית של כשלושים מובילות אקדמיות בתכנית,
שתיבחרנה על ידי המכללות ותלְ מַ דנה את התפקיד תוך כדי התנסות בביצועו .שלושת התחומים
המרכזיים אותם חשוב מאד שתלְ מַ דנה המובילות האקדמיות הם :יצירת שותפויות ,על כל
מרכיביהן ,בניית קהילות מקצועיות לומדות (לשם למידה מתמשכת של כל השותפים) והובלת
מחקרי פעולה ומחקרים עצמיים (של הסטודנטיות כמו גם של המורות המכשירות) לשם ביסוס
ההחלטות והפעילויות על נתונים (ראו פרק הדיון).
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דיון ,השלכות והמלצות
הממצאים שהוצגו במחקר הנוכחי מעלים מספר סוגיות ודילמות מרכזיות באשר להכשרת מורים
ולהתפתחותם המקצועית ,בהן נדון בפרק זה תוך התייחסות לספרות מחקרית עדכנית ורלוונטית,
המתפרסמת בהקשרים דומים לזה שאנו עוסקים בו.
חקר הפרקטיקה ומעגלי למידה
תכנית אקדמיה-כיתה הוצגה לפני כשלוש שנים עם צאתה לדרך כאחת משלוש תכניות פורצות דרך
שמוביל המנהל לעובדי הוראה במשרד החינוך ,האמורות לחולל רפורמה במערכת כולה .לפיכך,
לפני הדיון בסוגיות שעל הפרק ,ומעבר לנסיוננו ללמוד מהצלחות ומכשלונות של רפורמות בעולם,
כדאי לקחת בחשבון ,שמורים מגיבים לרפורמות ולרעיונות של מעצבי מדיניות באופנים שונים.
קובורן ) )Coburn, 2005מציגה מחקר בו  27%מן המורים דחו את רעיונות המדיניות או התעלמו
מהם ,עוד  15%הגיבו תגובות סמליות או יצרו מבנים מקבילים לאופן התנהלותם 49% ,הטמיעו
את הרעיונות בדרך של שינויים בחומרי למידה או בארגון כיתה ,אך לא בהנחות אפיסטמולוגיות
או פדגוגיות ,ורק במקרים נדירים ( )9%עסקו מורים ברעיונות מדיניות בדרכים שגרמו להם לבנות
מחדש הנחות יסודיות .בשפת התיאורטיקנים :רק במקרים מועטים שינו מורים את מבני הידע
הקיימים המוקדמים שלהם כדי להסדיר ולהטמיע מידע חדש או התנסויות חדשניות.
מחקר זה מעלה שאלות מהותיות לגבי התכנית אקדמיה-כיתה ,הן באשר להיתכנות השינוי שהיא
אמורה לחולל ,והן בהקשר לשאלה רחבה ומקיפה יותר ,הנוגעת לאופנים בהם מורים אכן חוקרים
את עבודתם וחושבים מחדש על הנחותיהם האפיסטמולוגיות והפדגוגיות תוך כדי עיסוק בהוראה
ובלמידה .או אולי כדאי להציב את השאלה ,כיצד ניתן לגרום למורים ,למורי מורים ולסטודנטים
לעצור לחשיבה מחודשת על הנחותיהם ותפיסותיהם ,הרבה יותר ממה שהם עושים בפועל.
ניתוח הנתונים מצביע על כך שבמקרים שנחקרו תהליך למידה מעגלי רקורסיבי (כפי שמוצג
בתרשים  ,) 1איננו מגיע לכדי השלמה ואף איננו מופיע כשגרת הוראה ולמידה של המורים .במלים
אחרות ,המורים מתכננים את שיעוריהם ,מלמדים בכיתות ולעתים נותנים ומקבלים משוב .אולם,
לעתים רחוקות הם מעריכים את הוראתם על בסיס נתונים ,חושבים עליה ומשנים ומתאימים אותה
בהתאם למסקנות ,וחוזר חלילה .תהליך למידה מעגלי זה ,כדוגמת מעגל הלמידה ההתנסותית של
קולב ) (Kolb, 1984וכדוגמת המעגלים של מחקרי פעולה ,המוצגים על ידי מקניף ואחרים
) ,(McNiff, 2002לוקים בחסר (ראו תרשים .)1
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אחד מכיווני הפתרון עשוי להיות חקר הפרקטיקה של כל השותפים במסגרת למידה מתמשכת
בקהילות מקצועיות לומדות בבתי הספר .למידה מּוכוונת חקר מתפתחת מבדיקת הפרקטיקה
באמצעות חקר מקרים ,איסוף נתונים ,הצבת שאלות ,ניתוח וביקורת ,שינוי והתאמה ,וחוזר
חלילה .תהליך חקר מעגלי זה ,בו עוסקים מורים בשיתוף עם עמיתיהם ,מוביל להיכרות מעמיקה
שלהם עם תלמידיהם ועם ההקשר בו הם פועלים ,להבנת המורכבות הרבה של ההוראה בהקשר
הספציפי של כיתותיהם ,לנסיינות של גישות ודפוסי הוראה חדשים ובעיקר לחשיבה מחודשת
ומתמשכת על הנחות היסוד שלהם ועל השקפותיהם ואמונותיהם .יתירה מכך ,מחקר מורה הוא
גשר פוטנציאלי בין מחקר לבין פרקטיקה ,אך גם הגשר בין בית הספר לבין האקדמיה ובין
הפרקטיקה לבין התיאוריה.
יש הסכמה בספרות ,שהעיסוק הבלעדי במעשה ההוראה היומיומי ללא היעזרות בתיאוריות
רלוונטיות ,המסייעות לפרש ,לנתח ,להבין ,להמשיג ולשפר את ההוראה לוקה בחסר .הדבק הזה
בין התיאוריה למעשה נוצר ,כאשר מתעוררות שאלות בהקשר של לומדים ועבודה במהלכה ,וכאשר
עומדים לרשות המורים גם המחקר והבדיקה האקדמית ) .)Cordingley, 2013אחד התפקידים
המרכזיים אפוא של האקדמיה במסגרת השותפות הנבנית בינה לבין השדה (ראה התייחסות
למובילה האקדמית) הוא להוביל את חקר הפרקטיקה בבתי הספר .אחד משני התנאים ההכרחיים
שעליהם צריכה להתבסס תפיסת ההכשרה הקלינית ,גורס פרלונג ) ,(Furlong, 2013היא שותפות
בין האקדמיה לשדה ביצירת ידע המבוססת על מחקר .הידע הפרקטי המצוי בשדה בקרב המורים
הוא אדיר ,אך הוא כולו בגדר תורה שבעל פה שנשארת נחלתו של כל מורה לעצמו ,לעומת זאת,
החקר המשותף עשוי להוביל לגיבוש הידע הזה ,לכתיבתו ,לפרסומו ולהפצתו .עריכת מחקרי פעולה
משותפים של הסגל האקדמי ,המורים והסטודנטים במסגרת קהילה מקצועית לומדת בבתי הספר
היא פוטנציאל למימוש המטרות הרבות הללו הנדרשות מהמורים וממורי המורים .חשוב להדגיש,
שעיסוק זה מחייב הקצאת משאבים ,מנגנונים ארגוניים ובעיקר זמן משותף במערכת השעות של
המוסדות.
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קהילה מקצועית לומדת
יש הסכמה בספרות המחקרית בדבר התועלת והאפקטיביות של קהילות מקצועיות לומדות
כאמצעי מועדף להשגת פיתוח מקצועי משמעותי של מורים ,סטודנטים ומורי מורים .הקהילות
נחשבות למבנים רבי עצמה ,המסייעים לשיפור ההוראה באמצעות חקר משותף למציאת פתרונות
פדגוגיים ,חילופי רעיונות ודעות ,נסיינות וחדשנות ,ותורמים לצמיחה אישית ,חברתית ,רגשית
ומוסדית ( .)Owen, 2015; Brody & Hadar, 2015לאור הנחת היסוד שהלמידה עומדת במוקד
העשייה ,והיא העבודה של אנשי חינוך ,ועליהם ללמוד באופן יחידני ושיתופי במקום עבודתם ,הרי
בנייה של קהילות לומדות בבתי הספר ובאקדמיה היא חיונית .ואם ברפורמה עסקינן ,הרי מי
שמצופה ממנו להוביל רפורמות הן ברמה מקומית והן ברמה מערכתית נדרש ללמידה מתמשכת
).(Fullan, 2008
עם זאת ,אין להתעלם מן העובדה ,שלבנייה של קהילות מקצועיות וסביבות למידה המאפשרות
התפתחות וצמיחה ,נדרשים ידע רב ,שיתוף ונכונות מצד כל בעלי העניין ,אנרגיה בלתי נדלית,
משאבים הולמים ומנהיגות מובילה ,המכירה באתגרים הרבים מצד אחד וברווחים מן הצד האחר
(מרגולין ,שני וטל .(Grossman, Wineburg & Woolworth, 2001 ;2018 ,תהליך של שינוי תרבות
מערכתי כגון זה הנדרש מן המוסדות האקדמיים ומבתי הספר תלוי במידה רבה בהדגמת התנהגויות
וערכים חדשים ,בהחלפת נורמות ומבנים קיימים באחרים ,כמו גם בבניית תשתיות ומנגנונים
המאפשרים לקהילות מקצועיות לממש את הפרדיגמה החדשה.
יתירה מכך ,מניתוח הנתונים עולה ,שהמשתתפים כמעט אינם עוסקים בהצפת אמונותיהם,
השקפותיהם והנחות היסוד שלהם במהלך הלמידה המשותפת שלהם .כיוון שבסיס הידע והאמונות
ממנו נגזרת ההוראה של המורים הוא קריטי ,הרי להיעדר העיסוק במצע הזה יש השלכות רבות על
תהליכי ההוראה בפרט ועל התרבות הבית ספרית בכלל .בהלימה למחקרים עדכניים ,המצביעים
על אמונות וערכים אישיים של סטודנטים להוראה כבעלי ההשפעה החזקה ביותר מכל המרכיבים
האחרים על למידה כיצד להוֹרוֹת (Ell, Haigh, Cochran-Smith, Grudnoff, Ludlow, & Hill,
) ,2017יש להוביל מהלכי למידה המציפים ומעלים למודעות של המורים את אמונותיהם
והשקפותיהם ,להמשֹיגם ,לחשוב עליהם מחדש ולפרסמם.
למידה מסוג זה יכולה להתרחש בקהילות מקצועיות לומדות בהן שותפות סטודנטיות ,מורות
מכשירות ומדריכות פדגוגיות ,בהן אף מתארגנת מחדש זהותן המקצועית ,מיטשטשים הגבולות בין
התפקידים השונים ,צומחת מנהיגות מובילה ומתקיים מרחב למידה משותף ,בו מתרחשת הלמידה
ההדדית של כל השותפים (מרגולין.)2010 ,
הקהילה מקפידה על בחינת רעיונות מכל המקורות ומדגישה שאיננה מצפה לקונצנזוס ,אלא
לבדיקת רעיונות והשקפות ,לשמיעת כל הקולות ולהעמקה ודיון בהם ובחילוקי הדעות המתגלעים
בין השותפים .החקירה ,הנסיינות ,דיון בקונפליקטים והחדשנות הם דרכי ההתנהלות של הקהילה
במרחב המשותף.
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שינוי פרדיגמה של הכשרת המורים
בסביבות סוציו-פוליטיות ,המשתנות בקצב מסחרר ,תכניות ההכשרה ,מקיפות ככל שתהיינה ,אינן
יכולות להכין סטודנטים לכל סיטואציה שתתעורר בהקשרים מורכבים .ניתן רק ללמדם לחשוב
באופן מעמיק על ילדים ועל הוראה ,ללמוד אותם ,לזהות בעיות ולפתרן ולחקור את הפרקטיקה
שלהם .התייחסות הוליסטית כגון זו יכולה להתרחש במרחב של התנסות קלינית בהוראה ,שהיא
לב לבה של הכשרת המורים .אולם ,כיוון שאת ההכשרה להוראה ניתן לשפר רק בעזרת מורי מורים
ומורים מעולים ,הרי את המרחב הזה אפשר לבנות בתוך בתי ספר ,הראויים לשמש כמכשירי
מורים ,בשיתוף אתם ותוך כדי למידה משותפת בת קיימה של כל השותפים .זהו שינוי פרדיגמטי
של תכנית ההכשרה ושל תרבות הלמידה בבתי הספר כמוצג בתרשים :2

תרשים  3 :2שלבי התפתחות של הכשרת מורים והתפתחותם המקצועית
כפי שהוצג בפרק הממצאים ,התכנית ""אקדמיה כיתה" הסדירה מסגרות של שותפויות בין
המוסדות האקדמיים לבין בתי ספר ואף הרחיבה והסדירה את התפקידים השונים במסגרת
שותפויות אלה .ההסדרה וההרחבה של השותפויות ושל התפקידים הפכה את רעיון בתי הספר
מכשירי המורים ) (PDS – professional development schoolsל ָישֹים ורשמי ,שלא כמו
השותפויות בתחילת דרכן ,שהיו מושתתות בעיקר על התנדבות של "משוגעים לדבר" .אולם ,בחלק
גדול מן המקרים מסגרות הלמידה שנקבעו לצורך הלמידה המשותפת בבתי הספר לא מומשו,
והלמידה המתמשכת של כל השותפים לא מּוצתה .לפיכך ,השלב הבא למיצוי רעיון השותפויות אליו
יש לחתור הוא שינוי פרדיגמטי בתכניות ההכשרה ,בתפקידיה בשדה ובשיתוף מעמיק יותר של
מורים מכשירים ובתי ספר בהכשרה זו.
תהליך זה דורש בירור מחודש של הרציונל והאג'נדה של תכניות ההכשרה וחשיבה מחדש על זהותם
המקצועית של המורים ,שהוא בניית פרדיגמה חדשה של הזהות המקצועית של התכניות להכשרת
מורים ושל מורי המורים ,של תפקידיהם בהובלת המערכת ושל חציית הגבולות מהיכלי השן של
האקדמיה אל השדה .במהלך בירור מחודש של החזון והאג'נדה של המכללות כמובילות את
35

הלמידה וההוראה של המבוגרים במערכת ,סטודנטים ומורים כאחד ,יש לדאוג לתכנית ליבה חזקה,
להתנסות קלינית נרחבת ובעיקר ללכידות בין הקורסים השונים לבין האספקטים הקליניים של
ההוראה .יש אף להקדיש חשיבה מחודשת באשר לדמותו ולצלמו של המורה העתידי ולא רק לידע
שלו ,ולסייע בעיצוב זהותו האישית ,המקצועית ,הארגונית וזו של יחסים .שלמה בק ( ,)2014בתארו
את משבר הזהות המקצועית של התכניות להכשרת מורים ושל מורי מורים ,מציע לשאול את
השאלה" :לא מה המורה צריך לדעת ,אלא מי הוא צריך להיות?" כך גם יש ללבן מחדש את תפקידם
של מורי המורים ,שאיננו רק ללמד קורסים מנותקים מהפרקטיקה ומההקשר הכולל של התכנית,
אלא גם לשמש שליחים של אג'נדה חינוכית וחברתית ,שתסייע בשינוי התרבות הארגונית במערכת
החינוך ,ולהיות מעורבים במתרחש בבתי הספר.
לשם כך יש ליצור תפקידים חוצי-גבולות הן של מורי מורים והן של מורים מכשירים מיומנים,
שיכולים לבנות גשרים בין המוסדות השונים ובין השותפים ולטפח פרקטיקה קלינית משמעותית.
השינוי הפרדיגמטי בתפקיד מורי המורים הוא לפתח את תפקידיהם כמחנכים קליניים ,דהיינו לא
רק ללַמד על הוראה באופן מופשט ,אלא גם להדגימה בכיתות ,לתת משוב מיומן ולאמן סטודנטים
ומורים בתהליך של שיפור בר קיימה .בהלימה לספרות המחקרית ,המדגישה את הצורך בחציית
הגבולות ובהתחדשות סימולטנית של כל השותפים ,על מורי המורים לסייע לסטודנטים ולמורים
לפתח ידע מקצועי ומיומנויות ,ובעיקר זהות מקצועית צומחת סביב הפרקטיקות הללו ,כל זאת
תוך שימת דגש על יצירת ידע משותף ,המבוססת על מחקרי מורים וסטודנטים כאחד
). (Loughran, 2014; Burns, Jacobs & Yendol-Hoppey, 2016
הכיוון בתהליך זה הוא מן המעשה אל התיאוריה ,בניגוד לתכניות הכשרה מסורתיות ,בהן המיקוד
שם בפרקטיקה .הזגזּוג בין המעשה לתיאוריה
הוא בידע מדעי ,תיאורטי ומופשט ,האמור להתיי ֹ
בהכשרה-מבוססת-פרקטיקה ובחינת ההוראה ,והאינטראקציה בין עולם המעשה לבין המומחיות
התיאורטית מתרחשים במרחבי הלמידה החדשים הנוצרים בבתי הספר .הלמידה המתמשכת,
פירושה אפוא הוא נקיטת גישה אקטיבית רפלקטיבית במתן מענה לשאלות חינוכיות בהתמודדות
עם אתגרים חינוכיים בהקשרים השונים (.)Grossman, Hammerness & McDonald, 2014
אולם ,השינוי הפרדיגמטי הזה בתרבות הארגונית של שתי הזירות הוא פרידה דרמטית ממסגרות
קודמות ,ולכן דורש מעבר לבירור התפיסות ,העמדות ,האמונות והתפקידים של השותפים כולם,
גם תשתיות ומנגנונים ארגוניים ,שבלעדיהם המהפך ,בהיותו משוקע בתוך תרבות ארגונית רחבה,
לא יוכל להתרחש .על המערכת לדאוג לבניית תשתיות ומבנים ארגוניים ,בעיקר של זמן ,מרחב,
תפקידים ,הכרה ותקציב ,המאפשרים עיצוב מחדש של המוסדות והסרת הגבולות המבניים
והתרבותיים המלאכותיים המונעים למידה ארגונית ,ומזמנים שיתופי פעולה בין בעלי התפקידים
השונים ולמידה מתמשכת לאורך חייהם ).(Dengerink, Lunenberg & Kools, 2015
יש לעגן למידה של מבוגרים כחלק ממשרתם ולזמן מגוון רחב של הזדמנויות ,המאפשרות ומעודדות
אותם לעשות זאת .בנוסף לכך צריכים להיבנות קריטריונים לבתי ספר מכשירי מורים ,שבהם
ייווצרו מרחבי הלמידה ,והמורים המכשירים ילמדו את תפקידם החדש במהלך השתתפותם
בקהילה המקצועית הלומדת.
תפקיד מרכזי שדורש הגדרה מחדש הוא תפקידה של המדריכה הפדגוגית ,אשר במסגרת השותפות
בין האקדמיה לשדה תפקידיה משתנים מן הקצה אל הקצה.
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המובילה האקדמית
כפי שהצגנו בפרק הממצאים ,המדריכה הפדגוגית הופכת במסגרת התכנית אקדמיה כיתה למובילה
אקדמית ,ולכן אנו אף מציעים לשנות את שם התפקיד .נכון להיום ,במסגרת התכניות להכשרת
מורים ,ההתנסות בהוראה וההדרכה הפדגוגית מומשֹגות באופן צר כפרקטיקה טכנית של אימון
ומונצחות באקדמיה כתחום בעל סטטוס נמוך יותר מתחומי ההכשרה התיאורטיים האחרים
) .)Zeichner, 2005בהנחה שההתנסות הקלינית ,בה מתרחשת למידה יומיומית ,אישית ושיתופית,
היא רבת עוצמה ,ואמורה להוות את לב לבה של ההכשרה ,הרי התפקיד של המובילה האקדמית
הוא תפקיד קריטי הדורש מהפך .היא כבר איננה אחראית רק על ההתנסות של הסטודנטים ,אלא
עליה להוביל מרחב למידה של כל השותפים בתוך בית הספר :סטודנטים ,מתמחים ומורים
מכשירים .במסגרת זו יש לבנות מרחב בטוח ,המוצג בספרות כתרבות שלישית ,מרחב שלישי ,מרחב
ביניים ,או אזור ספר (מרגולין ;2010 ,גורודצקי .)2016 ,מרחב זה איננו אקדמיה ואיננו בית ספר,
אלא מסגרת למידה חדשה של קהילות מקצועיות לומדות הנבנית בתוך בית הספר על ידי השותפים.
במרחב זה מתרחשים למידה משותפת ,הפקת משמעות ממנה ויצירת ידע חדש ,המבוסס על
ההתנסות של כל השותפים ועל החקירה המתמשכת שלהם את הלמידה וההוראה.
על המובילה האקדמית לבנות ולהוביל קהילה מקצועית לומדת ,המאפשרת גישה לחָ כמה הפרקטית
של המורים המומחים ועיסוק בתהליך של חקירה :חיפוש ,פירוש ובניית משמעות של צרכים
דיפרנציאליים של תלמידים ,עיצוב ויישום של פעולות פדגוגיות מסוימות והערכה מגוונת ורציפה
של התוצאות – כל זאת תוך דיאלוג מתמשך בין השותפים .תהליכים אלה דורשים הזדמנויות לא
רק לחזרה וזיקוק המיומנויות ,אלא גם עיסוק בתהליכים יצירתיים של פרשנות ,התערבות והערכה,
המבוססים על מקורות מגוונים של ידע ,כולל ראיות מחקר כמו גם נתוני תלמידים.
סוגיה נוספת במסגרת ההובלה וההדרכה בתוך בית הספר היא סוגיית האבחנה בין הדרכה גנרית
לבין הדרכה דיסציפלינרית .בפרק הממצאים הראינו ,שבמסגרת התכנית הוחלט בחלק מן
המכללות להפוך את ההדרכה כולה לגנרית ,דהיינו ,גם מדריכים דיסציפלינריים משמשים
כמדריכים גנריים ,אם מחמת תפיסת הלמידה של המוסד ,או מחמת האילוצים של סטודנטים
המתמחים במקצועות שונים ומתנסים באותו בית ספר .אולם ,המומחים בתחום מדגישים את
החשיבות הרבה שיש להוראה ולהדרכה מבוססות דיסציפלינה ,כיוון שהוראה אינה משתנה גנרי
או מונוליטי ,אלא היא ספציפית לתחום תוכן ( .)Subject-matterיתירה מכך ,תחום התוכן משנה
את האופן בו מערכות חינוך ובתי ספר מתארגנים להוראה ,והשפעתו כה רבה עד כי מומחים
מגדירים אותו כקטגוריה של תת-תרבות בית ספרית .אינטראקציות של עצה ומידע בין מורים,
שהם אבני יסוד בפיתוח ידע ,קשורות קשר הדוק לתשתיות ולמבנים ארגוניים המאפשרים זאת.
מומחים מצביעים על כך שיצירת משרה פורמלית של מנהיגּות מּומחה בתחום תוכן מקדמת את
האינטראקציות בבית הספר בתחום זה ותורמת ,כמעט בניגוד להיגיון ,להגברה ולביזור שווה יותר
של שיח מקצועי בין המורים ).(Wenner & Campbell, 2017; Spillane & Hopkins, 2013
לפיכך ,ההגדרה המחודשת של תפקיד המובילה האקדמית ,בין אם מומחית לפדגוגיה ובין אם
מומחית לדיסציפלינה ,בנייתו והכשרה אליו יהפכו את ההדרכה מפרקטיקה טכנית בעלת סטטוס
נמוך למנהיגּות חינוכית חוצת-גבולות ופורצת דרך.
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כדאי לחשוב מחדש על הקשרים והזיקות בין ההדרכה הגנרית לבין זו הדיסציפלינרית ועל חלוקת
התפקידים בין המומחים השונים ,מדריכות ומורות מכשירות גם יחד.
ההצעה לתכנית הכשרת למובילות אקדמיות ,כפי שהוגשה למעצבי המדיניות במהלך המחקר,
כוללת את מרכיבי הליבה שאמורים לעמוד במוקד הלמידה :השותפויות על סוגיהן השונים;
קהילות מקצועיות לומדות ,בנייתן והובלתן ומחקרי פעולה ,אותם יערכו כל השותפים .הלמידה
היא זו שעומדת במרכז ההכשרה ,והמנהיגות היא תחום שיש ללומדו ,אך גם תוצר של הקהילה
המקצועית (תרשים  .)3ההצעה שמה דגש על כך שהלמידה תתרחש תוך כדי ההתנסות ,דהיינו,
המובילות האקדמיות למדנה את תחומי הליבה תוך כדי ביצועם בפועל.

הוראה בצמד )(co-teaching
גרעין התכנית אקדמיה כיתה הוא שתי המורות המלמדות בכיתה אחת במהלך שלושה ימים בשבוע.
הרעיון של הוראה בצמד ) (co-teachingהּוכח כמוביל לתוצאות חיוביות לגבי הישגי תלמידים
בנותנו מענה לצרכים דיפרנציאליים שלהם תוך ניצול המומחיות של כל אחת מהמורות המלמדות
) ,(Guise, Habib, Thiessen, & Robbins, 2017ולפיכך הוצב כאסטרטגיה משמעותית בעבודתן
המשותפת של המורה והסטודנטית.
חוקרים זיהו רצף של ארבע קטגוריות של עבודה משותפת של שתי מורות בכיתה במונחים של רמת
שומה (ראו תרשים  :)4הקטגוריה הראשונה
ההבנה של משמעות ההוראה בצמד ולקיחת חלק ביי ֹ
היא התנסות מסורתית בה המורה או הסטודנטית מלמדות ,כשהאחת מלמדת והשנייה צופה בה
והמורה נותנת משוב לס טודנטית .הקטגוריה השנייה היא תכנון והערכה אינדיבידואליים או
משותפים ,כשאחת מלמדת והשנייה צופה בה או מסייעת לה .הקטגוריה השלישית היא הוראה
והערכה משותפות ועריכת רפלקציה על השיעורים אף מעבר למשוב על הפרקטיקה של הסטודנטית.
הקטגוריה הרביעית מדגישה בנוסף לכל הממדים שצוינו את היותה של המורה המכשירה פתוחה
לרעיונות חדשים ולומדת עם הסטודנטית.
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מיצוי מלוא הפוטנציאל של ההוראה בצמד מתרחש אפוא רק על פי הקטגוריה הרביעית ,כאשר
המורה המכשירה רואה בה הזדמנות בעלת ערך ללמידה שלה עצמה ולהתפתחותה המקצועית בד
בבד עם זו של הסטודנטית .ההוראה הזו נותנת ביטוי לדינמיקה שוות כוחות בשונה מן המקובל
בדגם המסורתי .התפקיד המסורתי של המורה המכשירה הוא לאפשר מקום התנסות לסטודנטית,
לתת לה משוב ,להדגים הוראה איכותית ולעתים אף להעריך .אולם ,עתה מוצגת עמדה שונה
לחלוטין לפיה להיות מורה מכשירה ראויה הוא להיות מורה לומדת ,שואלת ,חוקרת ובוחנת את
הפרקטיקות של עצמה ושל הסטודנטית על מנת להפיק הבנה משותפת של משמעות ההוראה
ולשפרה באמצעות דיאלוג מתמשך.
ארבע הקטגוריות הללו מאפשרות תובנות חדשות באשר לרעיון של הוראה בצמד ,שכדי להפעילה
יש צורך לשנות את זווית הראייה באשר לצורכי הלמידה של מורים .התמקדות ביצירת קהילה
מקצועית לומדת בשילוב תפיסה קונסטרוקטיביסטית ,חברתית-תרבותית של ההוראה ,עשויה
לספק לזוגות העובדים בשיתוף בבית הספר ,סטודנטים ומורים ,מסגרת להבנה מעמיקה של
ההתנסויות ושל התפקיד של כל אחד בצוות ופניּות המביאים ללמידה וצמיחה משותפות.
יחד עם זאת במקביל ליתרונות הרבים ,הוראה בצמד מציבה גם אתגרים לא מעטים בפני המורה
והסטודנטית מחד ובפני המערכת מאידך .נדרשים הבנה מעמיקה של משמעות ההוראה הזו
וטרנספורמציה בתפקיד המורה המכשירה ,כמו גם בניית יחסים הדדיים של כבוד ואחריות
משותפת ופינוי זמן לעיסוק בדיאלוג רפלקטיבי מתמשך .המערכת מצדה צריכה לדאוג לתשתיות
ומנגנונים המאפשרים ואף מעודדים הוראה כגון זו )(Guise, et. Al., 2017
כפי שהראינו בפרק הממצאים ,המורות והסטודנטיות לא מימשו ברוב המקרים את המצופה
בקטגוריה הרביעית ולא חלה טרנספורמציה בתפקיד המורה המכשירה .בדרך כלל תפקדו המורה
המכשירה והסטודנטית על פי הדגם המסורתי המוצג בשלוש הקטגוריות הראשונות של המודל,
שאינן ממצות את מלוא הפוטנציאל הטמון במשמעות העמוקה של רעיון זה.
יישום הרעיון של הוראה בצמד הוא אפוא מורכב מאד ודורש תנאים הכרחיים רבים מצד כל
השותפים ומן המערכת כולה כדי שיקרום עור וגידים .חוסר הידע וחוסר הביטחון של השותפות
בהקשר לתחום ,כמו גם תפיסות ומסרים סותרים הנוגעים לרעיון ,היעדרה של תרבות בית ספרית
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של למידה מתמשכת וחוסר מּודעּות של כל השותפות לכך שכולן ,גם מורות מכשירות וגם מדריכות
פדגוגיות ,נמצאות בתהליך של למידה מתמשכת כלומדות ומלמדות בו בזמן – כל אלה עיכבו את
יישומו של הרעיון .גם המערכת לא התגייסה כראוי למימוש של הרעיון ,הן מבחינת בנייה של
מנגנונים המאפשרים ומעודדים הוראה ולמידה בשיתוף וגם בשל היעדר תקציב ספציפי שיוקדש
לנסיינות ולהתנסות בנושא זה.

המלצות
המלצותינו נגזרות בראש ובראשונה מהנתונים שאספנו במחקר ומהממצאים שעלו מניתוחם.
בנוסף לכך הן מבוססות גם על החשיבה של צוות החוקרות ועל הידע והאג'נדה שלהם ,וכל זאת תוך
דיאלקטיקה מתמדת עם הספרות המחקרית העדכנית ,העוסקת בנושאים המוצגים בממצאים.


מומלץ למעצבי המדיניות להבהיר באופן מפורש את הרעיון ,החזון ,היעדים והערכים של
התכנית לפיתוח מקצועי.
ההצהרות בדבר החזון ,היעדים והערכים עשויות להבהיר לכל השותפים :מורים ,מדריכים
פדגוגיים ,מנהלים ,סטודנטים ,וכל בעלי העניין הנוספים במטה ובמחוזות את יסודותיה
של התכנית.
 oניתן להפוך את הצהרות החזון ,היעדים והערכים לכלי עבודה המסייעים ליישום
התכנית.
 oההצהרות הללו יכולות גם לשמש כקריטריונים להערכה לבחינת הצלחתה של
התכנית ושל המשתתפים בה.



יש להציב בראש סדר העדיפויות של המנהל לעובדי הוראה את הפיתוח המקצועי של
המורים ,לא כהשתלמות ,אלא כחלק אינטגרלי ממשרתם ומלמידה מתמשכת שלהם בתוך
בתי הספר ולבנות לשם כך תשתיות ומנגנונים ארגוניים ומקצועיים.
 oעל המטה ,המחוז ומנהל בית הספר לדאוג לתנאים ,למנגנונים ולסדירויות,
שחייבים להתקיים בבית הספר כדי שהתכנית תוכל לפעול ,כמו ,למשל ,סדירויות
של מערכת שעות של מורים וסטודנטים ,של מערכות יחסים וחלוקת תפקידים בין
אקדמיה לשדה ,ושל תיאום בין צורכי הסטודנטים לצורכי בית הספר .כך גם יש
לעקוב אחרי מימושם של מנגנונים אלה בשדה.



יש לדאוג להתאמה וללכידות בין תכניות ההכשרה במכללות לבין ההתנסות הקלינית
בשדה .לשם כך יש צורך בשינוי פרדיגמטי הן בתפיסת ההכשרה והפיתוח המקצועי של
מורים וסטודנטים ,בתכניות ההכשרה ובתרבות בתי הספר .שינוי זה אמור להות עמוד תווך
בתהליך החשיבה והכתיבה של המתווים החדשים להכשרת מורים.
 oכדאי לחשוב מחדש על מערכות היחסים ועל חלוקת התפקידים בין המוסדות
האקדמיים לבין בתי הספר ,לתכננם ולבנות תשתיות ומנגנונים הולמים לבניית
השותפויות.
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 oמומלץ לבנות בתוך בית הספר ,בליווי ייעוץ והדרכה אקדמיים ,קהילות מקצועיות
לומדות לשם הלמידה המתמשכת והחקר של כל השותפים ,בהתאם לצרכי בית
הספר בכלל ולצרכי המורים המכשירים והסטודנטים בפרט.


מומלץ להגדיר מחדש את תפקידן של המדריכה הפדגוגית ושל המורה המכשירה ולבנות
תכנית הכשרה לשתי האוכלוסיות .כמו כן ,מומלץ לחשוב על שמות חדשים ההולמים
תפקידים אלה ולהסדיר מחדש את משרתן ותגמולן.
 oכדאי להגדיר קריטריונים בשיתוף המחוז ,המוסד האקדמי ובית הספר לבחירת
המדריכות הפדגוגיות והמורות המכשירות הראויות להשתתף בתכנית ולהקפיד
על בחירתן בהתאם לקריטריונים אלה.
 oכדאי שהמובילה האקדמית תשהה בבית הספר לפחות יום אחד בשבוע.



יש לקבוע מדיניות לגבי קיומם של בתי ספר מכשירי מורים ולבנות קריטריונים להתאמתם
ולבחירתם.



מחמת השוני בצרכים של האוכלוסיות ,התכניות והמוסדות השונים יש ליישם את התכנית
ולתקצבה באופן דיפרנציאלי בהלימה למאפיינים של כל אחד מהם:
 oיש להתייחס להבדלים המהותיים בין תכניות ההכשרה באוניברסיטה לבין
התכניות במכללה להכשרת מורים.
 oבמכללה יש להבחין בין הצרכים של סטודנטיות הלומדות לתואר ראשון ,לבין אלה
הלומדות במסגרת הסבת אקדמאים לבין תכנית ה .M.Teach -
•

יש ליישם את התכנית באופן שונה בגני הילדים ,בבתי הספר היסודיים ,בחטיבות
הביניים ובבתי הספר העל יסודיים.

לסיכום ,התכנית "אקדמיה כיתה" ,הרעיון והחשיבה העומדים בבסיסה ,פריסתה הרחבה
במכללות ,באוניברסיטאות ,בבתי ספר ובגני ילדים ,והסדירויות והתפקידים שיצרה עוררו "באז"
חיובי חזק ,חוללו שינוי בתודעתם של השותפים והציגו מציאות חדשה במערכת החינוך .מיקום
התכנית בזירה הלאומית הרחבה הכשירה את הלבבות ויצרה נכונות רבה של המחוזות ,של הרשויות
המקומיות ושל מוסדות החינוך לחולל שינוי עמוק במערכת .מעצבי המדיניות מתייחסים לשותפות
בין האקדמיה לבין השדה כאל ישות הוליסטית העומדת בפני עצמה ,והמכללות להכשרת מורים
מודעות לכך שהגיעו לנקודת אל חזור ועליהן לצאת מאזור הנוחות ולחולל שינוי דרמטי בתכניות
ההכשרה בפרט תוך העמדת ההתנסות הקלינית במרכז ,ובתפקידיהן במערכת החינוך בכלל.
התכנית העלתה אפוא למּודעּות השותפים את הצורך הדחוף בשינוי ,העמידה את הכשרת המורים
ואת פיתוחם המקצועי כסוגיה קריטית במערכת והחלה בתהליכים שבכוחם למנף את השיפור
המיוחל .אולם ,ההסדרה וההרחבה אין בהן די על מנת לחולל את שינוי הפרדיגמה של התפיסות
והגישות של כל השותפים ,והם רק שלב אחד בתהליך בר קיימה שדורש העמקה והמשכיות .המבחן
האמתי להצלחתה של התכנית יהיה ניצול המומנטום שנוצר ומינוף התשתית להובלת תהליכי עומק
משמעותיים ,שצריכים לבוא לידי ביטוי קודם כל במתווה החדש להכשרת מורים ,שנכתב בימים
אלה ,ואז בבנייה יסודית ,מעמיקה ומתמשכת של שותפויות בין האקדמיה לשדה ,שבמרכזם עומדת
ההתנסות הקלינית בהוראה.
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כיוון ששינוי פרדיגמה מצריך תהליך משמעותי ומעמיק ,נכונות והתמדה ,משאבים רבים וכוח אדם
מיומן ,מומלץ להתחיל במאסה קריטית של שותפים עמה ניתן יהיה לחולל את המהפך באיכות
ההכשרה והפיתוח המקצועי .כדאי לתכנן מעין פיילוט ,בו יוכשרו כעשרים או שלושים מובילות
אקדמיות תוך כדי התנסותן במספר זהה של בתי ספר בשיתוף עם מספר מוסדות להשכלה גבוהה,
באמצעותו ניתן יהיה להעמיק בכל המרכיבים שהוסדרו והורחבו ולהתבונן בהם בקפידה באמצעות
מחקר מלווה תוך כדי פיתוחם .אז גם אולי ניתן יהיה לתת מענה לשאלה ,אם איכות ההכשרה
בתכנית אקדמיה כיתה עולה על זו של ההכשרה המסורתית.
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תקציר מנהלים
מבוא
מהלך "השקפה – קהילות מורים ליצירת ידע ואמנות בהוראה" פועל במערכת החינוך החל מראשית
שנת הלימודים התשע"ו ( .)2016בבסיסו של המהלך עומד "חזון פיתוחה של תרבות מקצועית של
שיח פדגוגי המחבר בין חוכמת התאוריה לבינת המעשה – במטרה לטפח ידע הוראה שיתופי ולשפר
את איכות ההוראה והלמידה" (מיכאלי ,2016 ,עמ' .2)3
במסגרת מהלך "השקפה" ,יחד עם המחוזות ובליווי גופים מקצועיים ,קמות ופועלות קהילות
מורים בית ספריות ,המונחות על ידי מורות מובילות ,אשר עוסקות בניתוח ובפיתוח דרכי הוראה.
בבסיס המהלך עומדת התפיסה הרואה את הפיתוח המקצועי המיטבי כפועל בהקשר עבודתו
היומיומית של המורה; כיוצא מתוך בעיות אותנטיות של המורות והמבוסס על נתונים וייצוגים
מעבודתן; וכמתאפיין בשותפות ובמעורבות פעילה של המורות בהליכי למידה ופיתוח פדגוגיים.
מטרות המחקר
לחקור
•

אילו הקשרים ותהליכים היו מעורבים ביצירת הקהילות.

•

את מגוון המודלים של הקהילות שהתפתחו במסגרת מהלך "השקפה".

•

כיצד מתנהלות קהילות מורים ,דפוסי העבודה והנושאים שלהן.

•

את השינויים ,שחלים בתפיסות ובפרקטיקה של המורים ושל בתי הספר.

•

את אופן יישום מהלך "השקפה" בהתאם למדיניות המטה ולתפיסות המשתתפים.

להפיק לקחים
•

באשר לעיצוב המסגרת החדשה ולשיפורה.

•

ולגבי המדיניות של למידה מתמשכת של מורים.

שאלות המחקר
•

באיזה אופן נבנות הקהילות המקצועיות?

•

מה הם תהליכי הלמידה המתרחשים בקהילות ,באילו נושאים ובעזרת אילו מקורות ידע?

•

מה התפקיד של המורים המובילים ביצירת התנאים ללמידה של מורים?

•

מה ההשפעות והתרומות של הקהילות המקצועיות?

 2מתוך המבוא לגיליון השקפה  ,1מאי .2016
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מתודולוגיה
המחקר נקט בגישה האיכותנית ונערך באסטרטגיה של חקר מרובה מקרים .הוא ליווה  8קהילות
מורים ששייכות למהלך "השקפה" ,שהמורה המובילה שלהן הייתה בתפקיד שנה שנייה ויותר,
שהיה קיים הרושם כי ניתן ללמוד מאופן פעולתן ,ושהתקבלה מהן ומשותפיהן הסכמה למחקר.
המחקר החל בפברואר  2017ונמשך עד למועד סיום פעולתה של כל קהילה בשנת הלימודים
תשע"ז .נערכו בו תצפיות על מפגשי הקהילה ועל שיעורים הנוגעים במישרין לעשייתה ,התקיימו
ראיונות עם המורה המובילה ,מורות משתתפות ומנהלת בית הספר ונאספו מסמכים 4 .קהילות
מתוך  8הקהילות הפכו לחקר מקרה אקסטנסיבי ,עקב אילוצים שהובילו לאיסוף נתונים מצומצם
יחסית ו/או מאפיינים ייחודיים למדי של הקהילה.
ממצאים
מכוננים תרבות משותפת

מאפיינים מבניים של הקהילות


בחינה של מאפיינים מבניים של הקהילות מלמדת כי מהלך "השקפה" מציב אתגר ביחס
למקורות ,לצרכים ולמשאבים עליהן מושתתות הקהילות וביחס לזיקות בין צוות המורים,
למורה המובילה ולבית הספר.

•

רוב הקהילות התחלקו בין שני מודלים :המודל האינסטרומנטלי בו התקבלו ההחלטות על
הנושא ועל המשתתפים בקהילה בעיקר על ידי הנהלת בית הספר ("מלמעלה למטה"),
והמפגשים שולבו במערכת השעות הבית ספרית והיו בגדר "חובה" .במודל האוטונומי
ההחלטות על הנושא התקבלו בעיקר על ידי המורה המובילה ,המשתתפים בחרו אם להשתתף
בקהילה ,והמפגשים התקיימו מחוץ למערכת הבית ספרית.

•

הקהילות הצליחו לייצר סדירויות סבירות סביב מפגשיהן .בקהילות במודל האוטונומי קדם
לכך קושי בגיוס משתתפים ,והבטחת גמול השתלמות על ההשתתפות התגלתה כחיונית.

•

בבתי הספר הסתמנה תנועה לעבר המודל האינסטרומנטלי ,וזאת כדי לאגם משאבים ולקדם
מהלכים מערכתיים שעיקר עניינם שיפור פדגוגי; לאפשר לקהילות לעבוד ביעילות; להציע
את 'המורה המובילה' כדרך לפיתוח מקצועי וקידום; להגדיל את המעורבות של בית הספר
במהלך שצובר מעמד בפן החוץ בית ספרי; ולהבטיח למורים נגישות שווה למהלך אשר צובר
מעמד בתוך בית הספר.

תחושת השותפות בקהילה


מן המורות המובילות והמשתתפות עלתה מידה רבה של תמיכה ביעדי הקהילה ובדפוסי
פעולתה כמו גם ברציונל של מהלך 'השקפה'.



המשתתפות שיתפו פעולה וגילו מעורבות עם מה שנדרש מהן במהלך המפגשים .כמעט שלא
היו ביטויים ליוזמה מצידן וכמעט לא התקיימה עשייה מחוץ למפגשי הקהילה.



בקהילות שררו אווירה נעימה ופתיחות לשתף באמונות מקצועיות ,בניסיון ,בהצלחות

ובקשיים .צפיית עמיתים הוכרה כחשובה ,אך עדיין לּוותה בחשש.
חוקרים ומשפרים את ההוראה

גישה חקרנית


התכנים התמקדו בתהליכי הוראה-למידה-הערכה תוך הציפייה ליישום ולשיפור.
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במתודולוגיית הלמידה ניכר מאמץ לאמץ תהליכים מּובְ נים כמו "מעגל למידה"" ,היוועצות",
"צפיית עמיתים" ו"תכנון שיעור" ולבטא באמצעותם גישה חקרנית כלפי הפרקטיקה של
המשתתפים.

•

ניכר קושי בניתוח מקיף ובהפקת תובנות ,והדיון והשיח סבלו משטחיות ומפיזור .נדמה,
שניתוח של תהליכי הוראה-למידה והפקת תובנות לא היו מוכרים דיים למורה המובילה
ולמורות הקהילה והמטרה שלהן נותרה עמומה; הניתוח והפקת התובנות נדחקו או הוכפפו
למטרה מוכרת יותר של תכנון ופיתוח חומרי לימוד ותוצרים; הפתיחות הרבה הנדרשת
לניתוח מקיף של תהליכי הוראה-למידה של חברות הקהילה עדיין חסרה; והשימוש בכלים
מובנים (כמו פרוטוקול היוועצות או מחוון לצפייה) מסייע ,אך אינו מספיק כדי להוביל
לניתוח משמעותי של ההוראה.

מקורות ידע


המורות המשתתפות היוו את המקור העיקרי לידע ,האמור להזין את תהליכי החקירה
והלמידה .אולם ,כאמור ,השיח שהתקיים בקהילה סבל משטחיות ומפיזור .לעיתים ,המורה
המובילה או מומחה חיצוני שימשו מקור ידע אשר מחד ,התאפיין כסמכותני ,ומאידך ,העמיק
המשגה והבנה .מקורות ידע תיאורטיים כמעט ולא שולבו בעשייה הקהילתית.

ההובלה


אצל כל המורות המובילות בלטו מחויבות רבה לתפקיד ולקהילה והשקעה רבה של זמן
וחשיבה בתכנון המפגשים ובהנחיה שלהם.



המורות המובילות היו האחראיות לתכנון המפגשים .במהלך המפגשים ,המעורבות הפעלנית
שלהן הייתה המרכזית – ניהול ההיבטים הטכניים יחסית של המפגשים .הן מיעטו להנחות
את השיח הקהילתי באופן שיעמיק ויאתגר אותו וניכרה עמימות באשר להיותן "מנחה",
"משתתפת" ו"מומחית" .

התפתחות


מרבית המורות המובילות והמשתתפות הביעו שביעות רצון מההשתתפות בקהילה.



בין התרומות שיוחסו לקהילה היו חידוד המודעות להיבטים חשובים בפרקטיקה ,רכישת
כלים ויצירת חומרי לימוד ותוצרים ,לצד שיפור היכולת לעבודת צוות והעמקת קשרי עבודה
וחברות.



על אף תחושת הצלחה באשר לקהילה ,לא צפוי לה המשך במגוון היבטים (מאפיינים מבניים,
חברי קהילה ,נושא ,מורה מובילה) .זאת עקב אילוצים שונים כמו גם תפיסתה כאד-הוק.
ניכר ,כי המשמעות של המשכיות הקהילה הלומדת לאורך זמן אינה ברורה.

סיכום והמלצות
מן המחקר עולה כי נוצרה מעטפת לפעולת קהילות המורים הלומדות .המורות המובילות,
המשתתפות ומנהלות בתי הספר מודעות לרציונל של מהלך "השקפה" ותומכות בו .המודעות
והתמיכה במהלך אף הולכת ומתרחבת אל מעגלים נוספים בבית הספר.
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קיים מאמץ לבטא אבני יסוד של מהלך "השקפה" בפעולת קהילות המורים :קיום סדירויות ,זיקה
לפרקטיקה ,גישה חקרנית ,שותפות במטרה ליישם ולשפר את עבודת המורים למען למידת
התלמידים ,אינטראקציות בין ידע ואמונות מקצועיים של חברות הקהילה ,ואווירה נעימה.
בקרב המורות המובילות והמשתתפות שביעות רצון מהובלת הקהילה ומהעשייה בה ותחושה של
התפתחות הנוגעת לעשייה בכיתה כמו גם ליחסי עמיתות.
היווצרותה של מעטפת לפעולת קהילות המורים הלומדות ,מפנה זרקור אל האתגרים הנוגעים
להעמקת התהליכים המתקיימים בתוכה .ההמלצות להלן סובבות אתגרים אלה.
העמקה של חקירת הפרקטיקה והעצמתה
 .1מומלץ לצמצם את עמימות התכליות של חקירת הפרקטיקה ולהבהיר את המרכזיות שיש
לבחינתה הביקורתית ולהפקת הידע וליצירתו .חשוב להמשיך ולעודד הטמעה של
מתודולוגיה ברורה ,איסוף עדויות ואופי מעגלי .הסקת מסקנה והמשגה ביחס למוקד
החקירה ,הצעה לשיפור ,שאלה חדשה לחקירה ,ייצוג מסכם ו"שורה תחתונה" בשיח
הקהילתי יכולים להמחיש את המשמעות של הפקת התובנות" .מעגל למידה" חוזר ,בדומה
למעגלי מחקר פעולה ,המחייב להמשיך אל חקירה של בעיה או ניסיון לשיפור שנגזרו
בבירור מתובנות החקירה הקודמת ,יכול אף הוא לסייע בכך ולעודד ההתפתחות.
 .2מומלץ להרחיב את החקירה של מעשה ההוראה "השגור" ואת ההתמקדות בפרקטיקה
האישית של כל מורה בכיתתה.
 .3יש מקום לבחון את המשקל הניתן ל"פרויקטים" של הוראה-למידה-הערכה "אחרות",
המרוחקים ומנותקים מהפרקטיקות היומיומיות ,ולפיתוח משותף של חומרי לימוד
ותוצרים .זאת מתוך ההכרה בהבדל בינם לבין חקירת הפרקטיקה והעשייה לשיפורה ,אך
גם מתוך ההבנה לצורך של מורים ביצירה וב"יציאה מן השגרה".
 .4מומלץ להמשיך ולקדם את תחושת הנוחות והשותפות בקהילה לעבר פתיחות המאפשרת
לא רק לחשוף פרקטיקה אישית ,אלא גם להעמידה לבחינה משמעותית.
 .5מומלץ לקדם את התפיסה בה השותפות הקהילתית היא מצע לתהליכים רפלקטיביים של
כל חבר קהילה ולביטוי ובירור מקצועיים-אישיים .זאת במקום לראותה כמי שבאה לידי
ביטוי ביעדי שיפור אחידים ,בביצועים משותפים ובהשגת הסכמה.
הרחבה של המקורות וסוגי הידע בחקירה ובלמידה של הקהילה


מומלץ להרחיב ולהעמיק את יכולות ההנחיה והתיווך של המורות המובילות הנדרשות כדי
לחלץ ,להפגיש ולאתגר ידע ואמונות מקצועיים שברשות המשתתפות בקהילה.



בין אם הקהילה נושאת אופי דיסציפלינארי ובין אם אופי גנרי ,כדאי להדגיש את הזהות
המקצועית ואת תחומי העניין והמומחיות של כל אחת מהמשתתפות בקהילה ולעודד
בהתאם לכך תרומה ייחודית של כל אחת מהן לידע המתברר ונבנה בקהילה.



ככלל ,חשוב לדאוג למקורות הידע בקהילה .בכל קהילה נדרשים מומחים הרלוונטיים
לנושא בו היא עוסקת – מומחה פדגוגיה ומומחה לתחום תוכן ),)Subject matter
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כשהמובילה מומחית לפחות לאחד מהם .אם אין בקהילה מומחים לתחומים הללו כדאי
לשקול לגייס מומחים חיצוניים בהלימה לצרכים שעולים בקהילה אד הוק.


הבחירה במורה המובילה ובנושא הקהילה שהיא מובילה צריכים להישקל לאור תחומי
המומחיות שלה .יש לשדר את המסר ,שאחד ממסדי הסמכות והאחריות של מובילת
הקהילה הוא המומחיות בפדגוגיה ו/או בתחום התוכן וכי אין בכך כדי לגרוע מתפקידה
כמנחה וכמתווכת.



לא ניתן להסתפק במקורות הידע הפנימיים ללא התייחסות למקורות מחקריים
ותיאורטיים על מנת לנתח את הפרקטיקה ,להמשֹיגה ולשפרה .מומלץ למהלך 'השקפה'
לזהות תחומים מרכזיים בהם עוסקות הקהילות וליצור מאגרי מידע ושירותי יעץ על פי
הצרכים העולים בקהילות השונות.

מקומה של הקהילה בתרבות הבית ספרית
 .1מומלץ לחזק את המגמה הבונה לקהילה תשתית בתוך מערכת השעות הבית ספרית
ומחברת אותה אל יעדי בית הספר .יחד עם זאת ,חשוב לדאוג לכך שייקשרו החוטים בין
הצרכים האישיים בהתפתחות המקצועית של המורות לבין החזון והיעדים הפדגוגיים של
בית הספר.
 .2מנהלת בית הספר היא שיכולה להבטיח את קשירת החוטים הנ"ל ולעודד תרבות בית
ספרית של למידה מתמשכת וסדירה במסגרת הקהילות המקצועיות ,של פתיחת דלת
הכיתה ושל מנהיגות מבוזרת .מהלך "השקפה" צריך לבחון כיצד ניתן להכשיר את
המנהלות ולסייע להן בכך.
לבנות ולהוביל קהילה מקצועית לומדת לאורך זמן
 .1חשוב כי מנהלת בית הספר ,המורה המובילה וחברות הקהילה יבהירו במשותף את היעדים
ואת ממדי ההצלחה של הקהילה.
 .2מומלץ להגדיר כתנאי הכרחי את ההמשכיות של הקהילה לאורך שלוש שנים לפחות .העוגן
של המשכיות הקהילה יכול להיות המורה המובילה הקבועה ,או גרעין משתתפות קבוע ,או
נושא מוגדר ,שנבנתה בו כבר תשתית של ידע.
 .3מומלץ למהלך "השקפה" לבנות ציר התפתחות של קהילה מקצועית לומדת על מאפייניה
המגוונים לשם מיפוי הקהילות ובדיקה עצמית של כל קהילה על פי הציר שייבנה.
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מבוא
מהלך "השקפה – קהילות מורים ליצירת ידע ואמנות בהוראה" פועל במערכת החינוך החל מראשית
שנת הלימודים התשע"ו ( .)2016בבסיסו של המהלך עומד "חזון פיתוחה של תרבות מקצועית של
שיח פדגוגי המחבר בין חוכמת התאוריה לבינת המעשה – במטרה לטפח ידע הוראה שיתופי ולשפר
את איכות ההוראה והלמידה" (מיכאלי ,2016 ,עמ' .3)3
במסגרת מהלך "השקפה" ,יחד עם המחוזות ובליווי גופים מקצועיים ,קמות ופועלות קהילות
מורים בית ספריות ,המונחות על ידי מורות מובילות ואשר עוסקות בניתוח ובפיתוח דרכי הוראה.
בבסיס המהלך עומדת התפיסה הרואה את הפיתוח המקצועי המיטבי כפועל בהקשר עבודתו
היומיומית של המורה; כיוצא מתוך בעיות אותנטיות של המורות והמבוסס על נתונים וייצוגים
מעבודתן; וכמתאפיין בשותפות ובמעורבות פעילה של המורות בהליכי למידה ופיתוח פדגוגיים.
מטרות המחקר
לחקור
•

אילו הקשרים ותהליכים היו מעורבים ביצירת הקהילות.

•

כיצד מתנהלות קהילות מורים ,מה הם דפוסי העבודה והנושאים.

•

את מגוון המודלים של הקהילות שהתפתחו במסגרת המהלך.

•

את השינויים ,שחלים בתפיסות ובפרקטיקה של המורים ושל בתי הספר.

•

את אופן יישום המהלך בהתאם למדיניות המטה ולתפיסות המשתתפים.

להפיק לקחים
•

באשר לעיצוב המסגרת החדשה ולשיפורה.

• ולגבי המדיניות של למידה מתמשכת של מורים.
שאלות המחקר
•

באיזה אופן נבנות הקהילות המקצועיות?

•

מה הם תהליכי הלמידה המתרחשים בקהילות?

•

מה התפקיד של המורים המובילים ביצירת התנאים ללמידה של מורים?

•

מה ההשפעות והתרומות של הקהילות המקצועיות?
•

כיצד נוצרה הקהילה? מה הן מטרותיה ומהי המתכונת שעוצבה לה?

•

מה הם הנושאים והסוגיות הנידונים בקהילה?

•

אילו תהליכים מחקריים מבצעים המורים?

•

מה הם מקורות הידע התיאורטי והפרקטי בקהילה?

•

אילו סוגי מעורבות מאפיינים את המורה המובילה?

•

כיצד מתפתחות התפיסות והיכולות המקצועיות של המורים?

 3מתוך המבוא לגיליון השקפה  ,1מאי .2016
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מתודולוגיה
גישת המחקר
המחקר נקט בגישה האיכותנית ונערך באסטרטגיה של חקר מרובה מקרים (יוסיפון .)2016 ,חקר
מקרה מתמקד במקרה יחיד מסוים ומבקש ללמוד אותו לעומק .הוא אוסף מגוון נתונים שנאספו
באופן אינטנסיבי ולאורך זמן ,המציגים היבטים רבים אודות המקרה המסוים ומדגישים את
ייחודיותו של המקרה ,ויחד עם זאת – מאירים אותו באופן כוללני .חקר מרובה מקרים מבצע את
חקירת העומק במספר מקרים בעלי נושא משותף ומאפשר להצליב נתונים ,לזהות את המשותף
והייחודי ביניהם ,להרחיב את התובנות שיכולות להיגזר מהמחקר ולחזק את אמינותו .במחקר
הנוכחי המקרים הם קהילות מורים הפועלות במסגרת מהלך "השקפה" .נבחר לבצע חקר מרובה
מקרים מתוך העניין בהבנת עושר התהליכים המתרחשים בתוך קהילת מורים ומתפתחים לאורך
זמן ,ומתוך ההכרה בשונות האפשרית הקיימת בין הקהילות ובראשוניות ובחלוציות של מהלך
"השקפה".
כלי המחקר
הכלים ששימשו אותנו כדי לחקור את המקרים היו:
•

תצפיות במפגשי הלמידה של הקהילות ובשיעורים שהוגדרו כבעלי זיקה ללמידה בקהילות

•

ראיונות עם :מורה מובילה ,מנהלת 2-3 ,מורות משתתפות

•

ניתוח מסמכים (כגון :התכתבויות הקהילה ,חומרי לימוד ,תוצרים)

משתתפי המחקר
 8קהילות מורים ב 7 -בתי ספר היו המקרים בהם התמקד מחקר זה .הקהילות נבחרו בדיאלוג עם
ראשי מהלך "השקפה" ,עם האחראים על הפיתוח המקצועי במחוז ועם הגופים המנחים את מהלך
"השקפה" במחוז .בכל הקהילות נדרש:
•

מורה מובילה השייכת למהלך השקפה ובתפקיד שנה שנייה ויותר

•

קהילת מורים מתפקדת ופעילה ,שקיים הרושם כי מתרחשים בה תהליכים שניתן ללמוד
מהם

•

הסכמה למחקר מצד השותפים לקהילה.

ב 4-קהילות התבצע חקר מקרה אינטנסיבי :תצפיות נערכו במרבית מפגשי הקהילה שהתקיימו
בין פברואר ליוני  2017ובסך כולל של מעל ל 5-תצפיות בכל קהילה 4 .קהילות נוספות הפכו לחקר
מקרה אקסטנסיבי זאת עקב אילוצים שהובילו לאיסוף נתונים מצומצם ו/או מאפיינים ייחודיים
למדי של הקהילה (כמו היקף משתתפים גדול ,קרוב ל 20-חברי קהילה) ,קהילה המיועדת למורים
המנחים את קהילות המורים בבית הספר (מרבית המורים הללו אינם משתתפים כמורים מובילים
במהלך "השקפה"
).
בטבלה  1מובאים פרטי הקהילות ואם הקהילה נחקרה אקסטנסיבית.
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טבלה  :1פרטי הקהילות
חקר מקרה
אקסטנסיבי

קהילה

מגזר

מחוז

חטיבת גיל

מספר
משתתפים

א

ממלכתי-כללי

חיפה

יסודי

4

ב

ממלכתי-כללי

חיפה

יסודי

7

ג

ממלכתי-כללי

חיפה

על יסודי (ז-יב)

6

ד4

ממלכתי-כללי

חיפה

על יסודי (ז-יב)

18

אקסטנסיבי

ה

ממלכתי-כללי

חיפה

על יסודי (ז-יב)

20

אקסטנסיבי

ו

ממלכתי-כללי

מרכז

יסודי

10

ז

ערבי

מרכז

יסודי

9

אקסטנסיבי

ח

ממלכתי-כללי

צפון

יסודי

5

אקסטנסיבי

מהלך איסוף הנתונים
נתוני המחקר נאספו מפברואר  2017ועד יוני  .2017נקודת ההתחלה של המחקר הייתה מאוחרת
יחסית עקב קשיים רבים בקבלת מידע על הקהילות ,באיתור קהילות מתאימות למחקר ובהשגת
הסכמה מצד השותפים הרלוונטיים .עם זאת ,במרבית הקהילות ,בוודאי באלה שהוגדרו כמקרים
אינטנסיביים ,ליווינו את מרבית התהליך הקהילתי .המחקר הסתיים עם סיום פעולתן של
הקהילות בשנת הלימודים תשע"ז ,כל אחת בהתאם למועד הסיום שלה.
לכל קהילת מורים מונתה חוקרת אחת מתוך הצוות ,שהייתה אחראית על עיקר איסוף הנתונים,
וזאת כדי לאפשר היכרות רציפה עם הקהילה ,להשיג אמון מצד הקהילה ולצמצם פגיעה אפשרית
בעשייה הקהילתית.
במהלך המחקר נכחנו במפגשים של הקהילות ותיעדנו אותם .הוזמנו לצפות ולתעד גם פעולות
נוספות שהיו חלק מהעשייה בקהילה ,בעיקר צפיית עמיתים בשיעורים .התצפיות והראיונות תועדו
בעזרת הקלטת רשמקול ותומללו בדייקנות .לצד התצפיות והראיונות "הרשמיים" יותר ,התקיימו
שיחות מזדמנות עם המורה המובילה והמשתתפות ,לפני המפגשים ואחריהם .השתדלנו ככל הניתן
לא להתערב במתרחש ולהיות "צופה מן הצד" ,והרושם הוא שעם הזמן התרגלו בקהילות לנוכחותנו
ואף נוצרה מידה של פתיחות כלפינו.

ניתוח הנתונים

 4קהילה ג ו -ד' פועלות באותו בית ספר.

53

בדרך של ניתוח תוכן איכותני ,קודדנו את הנתונים לקטגוריות שעלו מתוך השוואה והצלבה של
נתונים בתוך כל מקרה .בהמשך ,ולאחר יצירת תמונת עומק של כל מקרה ,ערכנו השוואה והצלבה
של הקטגוריות בין המקרים השונים לזיהוי דפוסיּות וייחוד ,עיקר ונוסף .לאורך כל התהליך ,הנחו
את הניתוח הבנתנו את הרצוי והמצופה מקהילות מורים לומדות בספרות (למשל ,מרגולין ,שני וטל,
 ,(Mitchell, & Sackney, 2009; 2018ומקהילות המורים ומהובלתן במהלך "השקפה" (למשל,
"כלי התבוננות בקהילת השקפה – לשם מה ,איך ומה?".)5
ממצאי ביניים הוצגו בפני ראשי מהלך "השקפה" ונדונו עימם .מתכונות שונות של הצגה ודיון
בממצאים נערכו עם מרבית הקהילות שהשתתפו במחקר.
מגבלות המחקר
קשיים רבים בקבלת מידע על הקהילות ,באיתור קהילות מתאימות למחקר ובהשגת הסכמה מצד
השותפים הרלוונטיים מנעו ייצוג מאוזן יותר למחוזות( 6ומכאן גם לגופים המלווים ולשונות
האפשרית ביניהם) .כאמור ,קשיים אלה גם צמצמו את המחקר לחקר מקרה אקסטנסיבי בחלק
מהקהילות.
מתוך האחריות האתית למנוע פגיעה בקהילות ,נשקל בעת כתיבת דו"ח זה היקף התיאור המעובה
וניתנה עדיפות לתמונה עשירה אך כללית יחסית על פני תמונת עומק של מקרה פרטי יחיד .התמונה
הכללית מסייעת גם לא להתמקד בהערכה ובשיפוט של קהילה מסוימת ,אלא לעסוק בתובנות
למהלך הארצי.
ההשפעות של ההשתתפות בקהילה על הפרקטיקה של משתתפות הקהילה ויישום הנלמד נחקר
בעיקר מתוך התפיסה של משתתפות הקהילה אודותיהם ודיווחיהן העצמיים בראיונות ולעיתים
רחוקות במפגשים .נוצרו הזדמנויות מועטות יחסית לבחון זאת בדרך הישירה יותר של תצפית על
הפרקטיקה.
המחקר ,בעיקר בתהליכי הניתוח והפקת התובנות ,נע הלוך ושוב בין בחינה של הקיים לאור הרצוי
והמצופה מהקהילות ומהובלתן ובין ההכרה כי הקהילות בהן עסקנו נמצאות בתחילת דרכן ,ומהלך
"השקפה" הוא מהלך טרי יחסית.
בהזדמנות זו ,אנו מבקשות להודות לחברות הקהילות ,ובמיוחד למורות המובילות ,על ההסכמה
להשתתף במחקר ולשתף בעשייתן ובמחשבותיהן.

5
6

פותח על ידי צוות מו"פ השקפה ,בשיתוף נציגי הגופים המקצועיים המלווים וראה אור בספטמבר .2017
מדובר במחוזות ,שבשנת הלימודים תשע"ז היו בהם כבר מורות שאינן מובילות לראשונה קהילה.
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ממצאים
נציג את הממצאים משבעת חקרי המקרה תחת ארבעה תחומים .נתחיל ב"מכוננים תרבות
משותפת" ונביא ממצאים אודות המאפיינים המבניים של הקהילות לצד ממצאים אודות תחושת
השותפות הקיימת בקהילות .נמשיך אל "חוקרים ומשפרים הוראה" ונתאר כיצד בתהליכי העשייה
בקהילות באו לידי ביטוי המאפיינים המרכזיים של גישה חקרנית ושל מקורות ידע .נתקדם אל
"הובלה" ונבחן את תפיסת התפקיד והמחויבות של המורה המובילה ואת אופי המעורבות שלה
בעשייה הקהילתית .נחתום ב"התפתחות" ונביא את האופן בו תפסו חברות הקהילה את ההשפעות
והתרומות של הקהילות ואת המשכיותן של הקהילות.

מכוננים תרבות משותפת
מאפיינים מבניים של הקהילה
מודלים מבניים .ההכרות שלנו את תהליך הקמת הקהילות ואת מתכונות הפעולה שלהן העלתה
מבנים שונים של קהילות ,תולדה של מגוון פרשנויות ואילוצים .היא מלמדת כי מהלך "השקפה"
מציב אתגר ביחס למקורות הצרכים והמשאבים עליהן מושתתות הקהילות וביחס לזיקות בין צוות
המורים ,למורה המובילה ולבית הספר.
השונות המבנית המרכזית בין הקהילות נגעה ל:
 .1האם ההחלטות על הנושא והמשתתפים בקהילה נתקבלו בעיקר על ידי הנהלת בית הספר
("מלמעלה למטה") או על ידי המובילה ו/או הקהילה ("מלמטה למעלה")?
 .2האם מפגשי הקהילה שולבו במערכת הבית ספרית או התקיימו מחוץ לה?
בטבלה  2משמשים היבטי שונות אלה כשני צירים אשר ביניהם נפרשים ארבעה מודלים אפשריים
של קהילות.
טבלה  :2טיפולוגיה למודלים מבניים של קהילות

תוכן הקהילה/
מבנה הקהילה
משולב במערכת הבית-
ספרית
אינטגרלי למערכת השעות
חיצוני למערכת הבית-
ספרית
בתום יום העבודה

""Top-Down
הנושא נקבע על ידי ההנהלה
חובת השתתפות:
המשתתפות נקבעות על ידי
ההנהלה

""Bottom-up
הנושא נקבע על ידי הקהילה/
מורה מובילה
השתתפות וולונטרית

אינסטרומנטלי

דמוקרטי

היררכי

אוטונומי
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במחקרנו ,רוב הקהילות נחלקו בין המודל האינסטרומנטלי למודל האוטונומי  -מודלים הניצבים
בניגוד זה לזה על שני צירי השונות .קהילה נוספת דמתה למודל הדמוקרטי ,ולא הייתה קהילה
במודל ההיררכי .נתאר את המודלים לאור זאת.
המודל האינסטרומנטלי .התוכן במודל זה הוחלט "מלמעלה למטה" על ידי המנהלת/ההנהלה .הוא
נגזר מיעדים ומקדימויות בית ספריים ולעיתים קרובות נקשר לתפקיד הנוסף שמילאה המורה
המובילה בבית הספר .מפגשי הקהילה נערכו במהלך יום הלימודים ,כחלק משעות ההשתלמות
הבית ספרית ו/או שעות השהייה .ההשתתפות של מורות בקהילה הייתה פועל יוצא של תפקידן
בבית הספר ובגדר חובה .כך ,למשל ,בקהילה ז' המורה המובילה הייתה רכזת שפה (ערבית)
והמשתתפות  -מורות שפה ,במה שניתן לראות כצוות המקצוע האורגני בבית הספר .שפה הוגדרה
גם כנושא הקהילה ,תוך התמקדות בהעמקת ביטויי הייחוד הבית ספרי בהוראתה ובשיפור הוראת
הערבית הספרותית.
קהילה ג' הייתה אף היא במודל האינסטרומנטלי .היא נפגשה פעם בשבועיים לשעתיים בצהרי יום
הלימודים  ,כשבמקביל אליה נפגשו קהילות מורים נוספות .היעדים של הקהילה (כמו גם של
הקהילות האחרות) נקבעו על ידי ההנהלה ועניינם היה שיפור קשרי העבודה והחיבורים בין חטיבת
הביניים לתיכון והטמעה של מודל הוראה-למידה מסוים .המנהלת הפדגוגית הובילה את הקהילה,
וההנהלה הרכיבה את משתתפיה לאור שיוכם הדיסציפלינארי  -מורי המדעים ,הטכנולוגיה
והאומנות מחטיבת הביניים והתיכון ואחת מן היועצות החינוכיות.
המודל האוטונומי .במודל זה התוכן בו עסקה הקהילה צמח "מלמטה למעלה" מתוך רעיון ועניין
של המורה המובילה .לעיתים קרו בות תואר כי המורה המובילה דנה ברעיון עם המנהלת ,הן בחנו
יחדיו את הזיקה שלו אל יעדי בית הספר ,והוא קיבל את הסכמת המנהלת .מפגשי הקהילה נערכו
בתום יום הלימודים ,מחוץ למערכת השעות הבית ספרית .הבחירה להצטרף אל הקהילה ולהשתתף
במפגשיה הייתה נתונה לצוות המורות .לרוב ,סופר כי המורה המובילה הוציאה "קול קורא" אל
המורות ,ובמקביל ,פנתה אל מורות שנתפסו כמי שנושא הקהילה יכול לעניין אותן במיוחד ,אם
מחמת הצורך שלהן להתפתח בו ואם כיוון שכבר יש להן זיקה אליו.
כך בקהילה ב' המורה המובילה החליטה להקדיש את הקהילה לנושא של למידה בסביבות חוץ
כיתתיות ,מתוך העניין הרב שלה בלמידה "אחרת" וחיבורה אל סביבות שנבנו בבית הספר,
ושלטעמה עדיין אינן מנוצלות כראוי .הרכב המשתתפות שהתגבש מנה  7מורות משכבות גיל
ומתחומי מומחיות שונים ,ומפגשי הקהילה נקבעו לאחת לשבועיים עם סיום יום הלימודים.
מובילה :המטרה ,שכל הזמן מרחפת לי כענן ,היא באמת ללמד תלמידים מתוך הרבה מאוד
עניין ולספק להם כלים לחיים ולא ידע .למזלי זה בהלימה לבית הספר ,שמדבר על 'אחריות,
עניין והנאה' ...הקימו חדר דרמה וסופרמרקט ...מורות אומרות 'תראו הלכנו אליהם' ,אבל מה
התלמידים למדו ,כתבו ,עשו כדי להגיע לשם? ...אני רוצה לפתח את זה בבית הספר.

המודל הדמוקרטי .במודל זה ההחלטה על תוכן הקהילה נתונה בידי מורה מובילה/קהילה
וההשתתפות וולונטרית ,כשלמפגשי הקהילה מוקצה זמן בתוך מערכת השעות הבית ספרית.
כאמור ,במחקרנו קהילה ח' הייתה הקרובה יחסית למודל זה .הנושא של הקהילה " -תפקודי לומד"
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 צמח בראש ובראשונה מתוך עניין של המורה המובילה ,וההצטרפות לקהילה הייתה נתונהלבחירת המורות .המפגשים התקיימו במסגרת חלק משעות השהייה ובמקום השתתפות בחלק
מההשתלמות הבית ספרית .לצד זאת ,ההקצאה של שעות במערכת הבית ספרית התבססה על כך
שהקהילה מיישמת את נושא העניין שלה בתכנית הלימודים הבית ספרית  -התכנית לחינוך
לקיימות ,שבה מטפלת ההשתלמות הבית ספרית ואשר טיפוח שלה מהווה יעד מרכזי של בית הספר.
גם ההזדמנות לבחור אם להשתתף בקהילה הובאה בעיקר בפני מורים שנתפסו כמתאימים ,קרי
שאופי העבודה שלהם בבית הספר רלוונטי לפיתוח התכנית ואף מאפשר להם לקחת חלק ביישום
התכנית במהלך שנת הלימודים (היבטים המזכירים את המודל האינסטרומנטלי).
מובילה :בית ספר הוא ירוק מתמיד ועושה השתלמות כבר שנתיים של קיימות .אז החלטתי
לחבר את הנושא הזה לנושא של תפקודי לומד ולמידה קונסטרוקטיביסטית ,ולחלק את זה כך
ש[כיתות] ג-ד' יעבדו על איכות סביבה ,שהוא יותר מתאים לגיל הזה ,ו[כיתות] ה-ו' יעברו לדון
באיכות חיים.
משתתפת :אני חושבת שמ' וכ' [המורה המובילה והמנהלת] פנו אלי בגלל שהכובע שלי הוא
גם רכזת תקשוב ,אז היה להם חשוב שאתרום בזה .מלבד זאת מ' [המובילה] היא מקבילה
שלי ,אז אני חושבת שאולי גם מהמקום הזה".

בטרם נעבור למודל הרביעי והאחרון ,חשוב לציין שהן בקהילות במודל האוטונומי והן בקהילה
הקרובה למודל הדמוקרטי ,לא תוארה מעורבות משמעותית של חברות הקהילה בקביעת הנושא
הראשי והמטרות של הקהילה ,והצמיחה "מלמטה למעלה" של הנושא נגעה לכך שהמורה המובילה
היא שעיצבה אותו.
המודל ההיררכי .ההחלטה על נושא ועל המשתתפים מתקבלת מ"למעלה למטה" בעוד המפגשים
נערכים מחוץ ליום הלימודים .כאמור ,לא הייתה קהילה במודל כזה במחקרנו.
סדירויות והיקפי הלמידה .במרבית הקהילות ,התדירות שנקבעה למפגשים הייתה אחת לשבועיים
ונעשה מאמץ לשמור עליה .באותן קהילות ,שהגדירו את היקף מפגשיהן ,הייתה עמידה בהיקף של
 30שעות .הרכב המשתתפים נשאר יציב במהלך השנה והנוכחות במפגשים הייתה טובה.
להתבססות הסדירות בקהילות במודל האוטונומי – בהן הבחירה להשתתף בקהילה נתונה בידי
המורים ,ומפגשי הקהילה מתקיימים מחוץ למערכת שעות הלימודים – קדם קושי לגייס
משתתפים .גמול הוצע על ההשתתפות בקהילה ,ומורות שהיו זקוקות לגמול השתלמות נטו יותר
להתעניין בקהילה .בבתי ספר שקיימו השתלמות בית ספרית ,המזכה כבר בגמול דומה ,הצטמצם
מספר המורות הזקוק לגמול והחריף את קושי הגיוס .לא אחת ,גם המועד שנקבע למפגשי הקהילה
מנע הצטרפות של מורות .נראה שבשל כך קהילה א' מנתה רק  4מורות ולרובן עד  7שנות וותק
ואילו קהילה ב' החליפה אחרי זמן מה את מועדי המפגשים ,אל יומה החופשי של המורה המובילה,
ונבנתה מחדש.
בקהילות במודל האוטונומי גם השינויים בתאריכים שתוכננו למפגשים היו רבים יותר .לאילוצים
הבלתי צפויים שהציבה המערכת הבית ספרית ,איתם התמודדו כל הקהילות ,הצטרפה השאיפה
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להתחשב בקשיים של המשתתפים להגיע .מחד ,השינויים במועדי המפגשים פגעה בתדירותם.
מאידך ,היה בכך כדי להבטיח שיעור נוכחות גבוה יחסית ולחזק את תחושת השותפות בין חברי
הקהילה.
קהילה ח'  ,הקרובה למודל הדמוקרטי ,סבלה מלכתחילה מהקצאת שעות מצומצמת יחסית ולא
נוחה –  50דקות אחת לשבוע וחלק משעות ההשתלמות הבית ספרית .משתתפי הקהילה ציינו זאת
כמגבלה המרכזית של העשייה והלמידה בקהילתן.
משתתפת :מה שהמשרד יכול לשפר ב'השקפה' זה עניין השעות ...אין לי בעיה עם השקעה
מהזמן שלי [אבל] אני חושבת שצריך לפחות שעתיים רצופות לעבודה כזו .אני מרגישה שיש
כאן פספוס.

תנועה בית ספרית לעבר המודל האינסטרומנטלי
בבתי הספר של שלוש הקהילות (ג ,ו ,ז) ,שהגדרנו את המבנה שלהן כאינסטרומנטלי ,פעלו קהילות
מורים נוספות בעלות מאפיינים מבניים דומים ,תוך שאיפה שכל צוות המורים ישתתף בהן .ניכר,
כי קהילות המורים נתפסו בבתי ספר אלה כמנגנון באמצעותו מקדם המנהל את היעדים הבית
ספריים ,בעיקר בכל הנוגע לשיפור פדגוגי ,ובה בעת את הפיתוח המקצועי של מוריו.
ככל ששנת הלימודים התקדמה ,נוכחנו כי תפיסה זו הולכת ומקבלת אחיזה גם בקרב הנהלות בתי
הספר האחרים .התחזקה השאיפה להאיץ את הרחבת מספר המורות המובילות וקהילות המורים,
לגייס את אלה כמשאב העומד לטובת הטמעת יעדים בית ספריים ולשלב אותן כמסגרות מובנות
בתוך מערך השעות הבית ספרי.
מאחורי התנועה אל מדיניות "מלמעלה למטה" ואל מאפיינים מבניים של קהילה במודל
אינסטרומנטלי נוכל לזהות מספר צרכים:
•

לאגם משאבים ולאפשר מהלכים מערכתיים בבית הספר שעיקר עניינם שיפור פדגוגי .במידה
מסוימת גם לאפשר וליעל את עבודת הקהילות (לצמצם את הקושי בגיוס משתתפים
ובסדירויות המפגשים).

•

להציע את התפקיד של מורה מוביל כדרך לפיתוח מקצועי ולקידום.

•

להגדיל את מעורבות בית הספר במהלך שצובר מעמד ומתחזק בפן החוץ בית ספרי.

•

לאפשר נגישות שווה למהלך אשר נראה כי ככל שהוא צובר מעמד בפן הפנים בית ספרי מתגברת
הביקורת על כך שהוא חסום בפני חלק מהמורים בבית הספר.
הד לצרכים אלה ניתן למצוא בדברים הבאים:
מנהלת :חשוב לנו לאגם משאבים...יש לנו המון מסגרות ,אבל את כולן אני מנסה לחבר לאותו
עוגן ,שזה 'המסע לצמיחה'' .השקפה' היא יותר דרך ,אין בה התייחסות לתוכן .אני רואה בה
ערוץ של למידה ...בית הספר מאמין שהצלחתו היא בהון האנושי –המורים
ההדרכה שהמורה המובילה קיבלה מהמחוז הייתה במיוחד חשובה לנו.

58

מנהלת :אני הוצאתי עכשיו [ל'השקפה'] ,שתי מורות [נוספות] ...המטרה שלי היא למנף אותן
ולעבוד בשיטת המניפה ...ואני שמחה להיפרד קודם כל מזה שבמהלך השנים הרגשתי שאני
מובילה את התחום הפדגוגי...המטרה היא עכשיו לעשות חיבור בכל מה שקשור לפדגוגיה
לתוך בית ספר 'מוביל פדגוגיה' .אם הצוות של "השקפה" עוסק בפדגוגיה אז הוא חייב להיות
בתוך זה ,ואם יש לי קבוצה של מורים שעוסקת בנושא של קיימות ,אז המטרה שלי בשנה
הבאה שתהיה להם מורה מובילה ,גם אם לא עברה הכשרה.
מנהלת :תשאלי אותי כמנהלת איך זה לייצר את הקבוצות האלה ולמצוא תשעים דקות במהלך
השבוע שבהם מורים יושבים באתנחתא ,דנים ומדברים על ההוראה שלהם? זה מורכב מאוד.
במיוחד אם אתה רוצה ליצור קבוצות הטרוגניות .זה מאוד מקל כשזה צוות [כיתות] א' וצוות
[כיתות] ב' כי 'הנה ,זה הזמן המשותף שלכם'.
מנהלת :אני רואה ש'השקפה' רק גדלים .אני השתתפתי בכנסים שלהם וזה היה מאוד מקצועי
ומרשים ...אני שומעת גם מהמורות המובילות שלי מה הן מקבלות מזה .מורות ,שלא בקהילה,
שואלות אותי איך זה יעבוד שנה הבאה .אני מבינה שיש כאן משהו שצריך להתרחב.

תחושת השותפות בקהילה
המניעים להשתתפות בקהילה .כאמור ,המורות לא בהכרח בחרו להשתתף בקהילות .מהמורות
שבחרו להצטרף לקהילות עלו מגוון סיבות .אחת מהן הייתה העניין בנושא שבו עוסקת הקהילה
ו/או סקרנות כלפי התהליך שיתרחש בה.
משתתפת :אהבתי את מה שמתכוננים לעשות ...מבחינת התלמידים .פחות ידעתי בהתחלה
מה יעשו עם הצוות .העניין של השינוי בגישה ,ההעברה של השרביט לילדים ,ללמוד לבד,
כשאני בעצם באה יותר לכוון ,מאוד עניין אותי...אמרתי למ' [המובילה] 'את יודעת ,זה בדיוק
מה שאני מחפשת והייתי שמחה מאוד להצטרף ולקחת חלק.

סיבות אחרות היו הצורך בגמולים ,נוחות המפגשים המתקיימים במקום העבודה ויחד עם מורים
מוכרים מן הצוות הבית ספרי ,ההערכה למורה המובילה כמי שניתן ללמוד ממנה ,ולעיתים גם
הקירבה אליה.
משתתפת :ידעתי שאנחנו צריכות לעשות השתלמויות בכל מקרה אז מה אכפת לי לעשות
השתלמות בבית ספר שמקלה עליי ולא לנסוע לאיזה מקום? וגם נופל על שעות נוחות .כמובן
שזה גם ו' [המובילה] .אנחנו בקשר מאוד טוב ,היא באמת תמיד נותנת מעצמה מעל
ומעבר...וידעתי שזה מורות מבית ספר והרבה יותר יהיה קל לי להיפתח מול מורה מהצוות...
בהתחלה אפילו לא ידעתי על מה ההשתלמות [הקהילה].

מניע מעניין ,שעלה ממשתתפת אחת ,היה לתרום ליעדי הקהילה:
משתתפת :היה מאוד חשוב לי באופן אישי לתרום .ואני חושבת שאני יכולה גם לתרום המון,
להביא מהניסיון שלי ,למשל ,מבחינת למידה משמעותית.
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תמיכה ברציונל של קהילת המורים .המשתתפות נטו לגלות הבנה לרציונל הניצב בבסיס הקהילה
שלהן ,וזאת בין אם השתתפותן בקהילה הייתה בגדר חובה ובין אם לאו ,ועל אף שמעורבותן בגיבוש
הרציונל הייתה מועטה .הן הכירו בחשיבות הנושא בו עוסקת הקהילה שלהן .בנוסף ,ההובלה ודרכי
העשייה והלמידה בקהילה היו מקובלות עליהן.
המשתתפות גם ראו בקהילת מורים מסגרת מוצלחת ועדיפה לפיתוח מקצועי .הדגש הושם על שני
היבטים:


הזיקה לפרקטיקה של המורה-הלומד .לדעת מורות ,בקהילה של מורים מאותו בית ספר קל
יותר להבטיח שהלמידה תהיה מתוך רצון כן וסביב צורך הרלוונטי למורים ,שהיא תציע דרכים
ברורות וישימות לשיפור ושהיא תשפיע על העשייה.



המורים-הלומדים כמקור הידע .לדעת מורות ,הידע המקצועי שברשות המורים הוא בעל ערך
רב .בקהילה של מורים קל יותר להבטיח מקום נרחב לחילופי הידע בין מורים-עמיתים.
משתתפת :איך אני משווה ללימודים שלי באוניברסיטה? לא בר השוואה ,זה בעשרים רמות
יותר .האינטימיות והרצון המשותף כי כולנו עובדות באותו מקום והמטרה של כולנו היא באמת
להיתרם אישית ,ובסוף לתרום לבית הספר ולהשפיע על הסביבה שאתה עובד בה.
באוניברסיטה אני לא חייבת לאף אחד כלום ,אני באה בשבילי והולכת.
משתתפת :המיוחד הוא שזה ביחד ...קבוצה של אנשים שרוצה לשנות ,שלוקחת נושא ומובילה
אותו ביחד ומפתחת אותו ...והוא [הנושא] משהו פנימי לצרכים היום יומיים שלנו פה בבית
הספר ,הוא רלוונטי.
משתתפת :זה [הלמידה בקהילה] מצוין כי היו טיפים ,עצות ,זה היה אולי נעשה ככה ,אולי
נעשה ככה וזה בא מכולנו ...ואת יכולה לראות שיעורים .את רואה מה היה צריך לשפר ,מה
היה צריך לסדר ...כדי לבוא לכיתה עם כמה שיותר כלים ודרכים ללמד.

רק במקרים בודדים ,ובקהילות ממודל אינסטרומנטלי ,מורות הביעו הסתייגות מהרציונל של
הקהילה בה הן חברות .במקרה אחד עלתה ביקורת גלויה וסמויה על החשיבות והרלוונטיות של
יעדי הקהילה .ההתנגדות ליעדים פגעה במהלכי העשייה והלמידה של הקהילה והובילה לפער בין
תכנון לביצוע.
קטע 1
[המפגש הוא מעין מפגש היוועצות ,בו הנועצת היא המורה המובילה והבעיה היא ההתנגדות המורגשת
מהמשתתפים ליעדי הקהילה – הידוק הקשרים בין חטיבה לתיכון והטמעת מודל למידה מסוים]
מובילה :אם מישהו הוא בתיכון ,הוא רלבנטי לגביי בהמשך ,ברצף העבודה שלי ,כשאני עובדת רק
בחטיבה.
דוברת:

הרצף השש שנתי הוא נורא חשוב.

דוברת:

אבל אני לא שייכת .אני לא אגיע לתיכון.

מובילה:

מה זה משנה? אבל הראייה .י' ,אני מתפלאת עליך.
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דוברת:

מה בראייה?

דוברת:

כי הראייה שלנו היא שש שנתית.

דוברת:

במה?

דוברת:

בהכול ,מה זאת אומרת? תקשיבי י' ,את יודעת כמה דברים אני לומדת השנה
כשפתאום אני ב-ט'?

דוברת:

בגלל שאת פיזית שם ,אבל אני אף פעם לא אהיה פיזית שם7]]...[[ .

דוברת:

אני כתבתי גוגל .זה מה שעשיתי ,אחרי שהתחלתם את ה[מודל הלמידה] ,חיפשתי
מי כתב ולמה.

מובילה:

איזה יופי.

דוברת:

שתדעו ,הוא [המודל] בכלל לא נפוץ ...ויש מודלים שהם הרבה יותר .ואני נברתי.

במקרה אחר ,משתתפת הכירה בחשיבות הטיפול בסוגיות מהעבודה השוטפת של מורה לשפה
ובמסגרת צוות מורות השפה .אולם ,חסרו לה השראה ומרחב לביטוי ויצירה ,החורגים משגרת
העבודה.
מורה:

אני מעדיפה תכניות [לפיתוח מקצועי] שבהן יכול להיות לי יותר  ,statementמבחינת
מי אני ,להביא אותי ואת היצירתיות שלי או את היכולות שלי .כאן [בקהילה] ,זה
היכולות שלי בתור מורה לשפה ,פחות המעבר ,האיפה זה פוגש אותי .היצירתיות
שלי ,הרצון לשנות ,המשהו שהוא קצת יותר מערכתי ולא ספציפי לשכבה שלי או
לשכבה מעל .אני הייתי שמחה נגיד לחזור להערכה [הקהילה בה הייתה בשנה
שעברה]

כאמור ,התמיכה ברציונל הקהילה לא הייתה תלויה בהכרח בבחירה להשתתף בה .אך מקרי
ההסתייגות שלעיל מלמדים על החשיבות והאתגר בדאגה לתמיכה כזו.
שיתוף ומחויבות וגבולותיהם .במבט כולל ,מורות שיתפו פעולה עם המורה המובילה והשתדלו
למלא את ההנחיות והבקשות שלה במהלך המפגשים .כך ,למשל ,כאשר נדרש מהמשתתפות להגיב
לבעיה שאחת מהן הציגה ובהתאם לשלבים השונים של פרוטוקול ההיוועצות ,ניכר מאמץ המורות
להשתתף ואף לשמור על כללי ההשתתפות .גם כאשר נדרש לתכנן בזוג שיעור לאחת מסביבות
הלמידה המיוחדות של בית הספר נצפתה חלוקה מהירה לזוגות ,מעקב מוקפד אחר הסעיפים בדף
התכנון וניסיון להשבה מלאה עליהם.
לצד זאת ,היו גילויים מועטים של יוזמה (התנהגות פרו-אקטיבית) מצד המשתתפות במפגשים
בהקשר לתהליך הלמידה .בנוסף ,תהליך הלמידה בקהילה התפרש כהשתתפות במפגשי הקהילה.
חברי הקהילה לא יזמו מעבר לכך והמורות המובילות כמעט ולא ביקשו זאת ,כנראה ,מחשש
להיתפס כמסגרת תובענית ומעמיסה.

 7הסימון משמש אותנו כדי לסמן מעבר אל התרחשות מאוחרת יותר.
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יוצאת דופן ,אפוא ,הייתה העשייה שהתקיימה מחוץ למפגשים בקהילה ו' .המורה המובילה נהגה
לחלק למשתתפות משימות בהתאם לשכבות הגיל בהן לימדו והן היו צריכות להציג אותן במפגשים.
נדמה ,שבמובנה הצר ,העשייה מעבר למפגשים הייתה המשך לחובת ההשתתפות שיש למורים
בקהילות במודל האינסטרומנטלי ,ואילו במובנה הרחב העשייה הייתה חלק מתרבות בית ספרית
הדורשת מהמורים עבודה מאומצת .מורות התגאו בעשייתן ,אך בה בעת תיארו עומס ועייפות ועלה
חשש לשחיקה.
המורות המובילות דאגו לטפח אווירה נעימה וחברית ובמרבית המפגשים האווירה אכן הייתה כזו
ולא הורגשו מתח ,ריחוק או אדישות בין המשתתפות.
מובילה:

האווירה ששוררת בין חברות הקהילה היא מאוד נוחה ,חיובית .מתייעצות אחת עם
השנייה ואיתי ,מבקשות עזרה.

משתתפת:

החשיבה ביחד זה הפוך מ"יש לי רעיון ושאף אחד לא ייקח לי" .אחד מציע רעיון ,השני
מוסיף רעיון שלו ,ואם אחד אין לו רעיון אז לא יוצא ש"אתה לא משתתף" .ככה זה בכל
בית הספר אבל עוד יותר בקהילה .אני באמת לא יצירתית והרגשתי בסדר ,ואתה יכול
לעלות כל רעיון והכל מתקבל ,זה לא שיש רק את הכמה שמובילים.

משתתפת:

חוץ מהשיתוף בפן הלימודי ,גם באישי ,יש המון המון חיזוקים .זה היה מקום שאתה
יכול לשפוך ואתה לא צריך להיות המורה החזק שהכול אצלך מתקתק ודופק .אתה
מספר ואז אתה שומע שכל אחד מתמודד עם משהו ,ו'צרת רבים חצי נחמה' .

במהלך המפגשים ,חברי הקהילה שיתפו במידה רבה של פתיחות באמונות מקצועיות ,בסיפורים
מניסיון העבר ,בהצלחות ובבעיות.
קטע 2
[מפגש הקהילה עוסק בחשיבה יצירתית כמי שיכולה לאפיין את עבודת המורה .הדיון הבא
מתפתח אחרי תרגיל סימולציה בו המורה צריך להגיב בכמה שיותר דרכים לתלמיד הנכנס
באיחור לשיעור]
מוביל:

מה הפסדתי אם אני פותח את היום אחרת? ...אני מתחיל את 'בוקר אור' ואז מגיעים
עוד ועוד תלמידים ,אני תמיד אומר' :בוקר טוב' ואני שם את היד  .High fiveהם
צריכים לעבור לתת לי מכה .אני לא מעיר לאף אחד 'למה איחרת?'

דוברת:

אבל איך זה מפחית את האיחורים?

דוברת:

לא ,באמת ,עוד מעט נשים להם גם שטיח אדום.

דוברת:

אצלי הם יודעים שאחרי שלושה איחורים לא משנה מה ולא משנה מה הסיבה ,הם
יישארו שעה שביעית .אתם יכולים לקרוא לי מיושנת אבל אז אין איחורים בכלל.

במרבית הקהילות התקיימה גם צפיית עמיתים .אך היא לוותה בחשש ובקושי של המשתתפים,
ולעיתים קרובות הצטמצמה מן התכנון המקורי .מתברר ,כי צפיית העמיתים תובעת פתיחות גדולה
במיוחד שעוד יש לבסס – פתיחות הגדולה יותר מזו הנדרשת כדי לספר על ההוראה שלי ואף כדי
להציג ייצוגים הנוגעים להוראה שלי .דיון גלוי בצפיית עמיתים שקיימה אחת הקהילות מלמד על
כך.
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קטע 3
[המפגש מוקדש לדון בצפיית עמיתים ,לרכך את ההסתייגות ממנה ולהוציאה לפועל בזמן המועט שנותר
למפגשי הקהילה]
דוברת:

לא כל אחד אוהב לשתף .הקטע של השיתוף והידע זה גם תהליך שצריך להיבנות
אצלנו .זה קיים ,זה קיים ,אבל זה גם תהליך.

דוברת:

אני אומרת מכל מלמדי השכלתי .מכל זה אפשר ללמוד לטוב ,ולרע גם אפשר .אם
את באה בספונטניות זה אחרת משאת באה עם משהו מראש ,שיודעים שזו תצפית
ואת באה אולי עם מחוון .אני חושבת שזה עושה משהו אחר [לטובה].

דוברת:

אבל גם כשזו תצפית וצופה  -כשמישהו אחר נכנס אלייך ומסתכל ,תשמעי ,זה בכל
זאת עין בוחנת.

מובילה:

אין ספק שלמחוון יש תפקיד מרכזי והוא ייבנה על ידי כולנו .אנחנו נראה את המחוון
וזה יהיה מה שיהיה בצפייה]]...[[ .

דוברת:

לא יודעת[ ,בהכשרה להוראה] תמיד מעמיתים זה איכשהו הרגיש לי מלחיץ יותר
מאשר מהמדריכות .על המדריכות סמכתי שהן ידעו להסתכל על הדברים העיקריים
והנכונים ועל העמיתות פחות.

מובילה:

כאן [בקהילה] זה כבר אחרת כי השיח שלנו הוא באופן קבוע כזה שללמד וללמוד
ולהשמיע להקשיב.8

חוקרים ומשפרים את ההוראה
גישה חקרנית
המורות המובילות בכל הקהילות ביקשו לעצב למידה בעלת זיקה הדוקה לעבודת המורות בכיתות.
מן ההיבט התוכני ,הנושאים והסוגיות בהם עסקו הקהילות התמקדו בעבודת המורה בכיתה
ונקשרו אל שאיפה ברורה לשפר את תהליכי ההוראה-למידה-הערכה .מן ההיבט המתודולוגי ,בלטה
גישה חקרנית סביב לעבודת המורה בכיתה .היא נקשרה בבירור אל השאיפה למורים הפעילים
בתהליך הלמידה ,החוקרים יחד התנסויות אותנטיות בפרקטיקה ההוראתית ובמציאות הבית
ספרית ,ומצמיחים מתוך כך ידע והבנה שיובילו אל שיפור הפרקטיקה בזירות ההתנסות ומעבר
להן.
חקרנות שיטתית .החקרנות דורשת הקפדה על רכיבי החקירה; הגדרה ברורה של בעיה/נושא
לחקירה; מיקוד בתהליכי הוראה-למידה בהקשר האותנטי לקהילה והמשרת את החקירה; איסוף
עדויות מתהליכי ההוראה-למידה-הערכה; ניתוח שיטתי ומקיף של תהליכי ההוראה-למידה-
הערכה והפקת תובנות הנוגעות לבעיה/נושא .יישום מאפיינים אלה בקהילות מעלה תמונה מורכבת.

 8בסופו של דבר ,הקהילה ערכה צפייה אחת ,מכוונת מחוון ,בשיעור .הדיון בשיעור הנצפה המשיך לעסוק
בערכה של צפיית עמיתים ובהיתכנותה.
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נתעכב תחילה על היישום בשתי קהילות ,שהציבו במרכז עשייתן תהליך של חקירה ,ונצא מהם
לשרטט תמונה כוללת יותר.
מאפייני החקרנות בקהילה א'
הקפדה על
רכיבי
החקירה

תוכנן כי עיקר העשייה בקהילה תהיה שני תהליכי חקירה ,הכוללים רכיבים
מקובלים במה שניתן לכנות כ"מעגל למידה" :הגדרת בעיה/נושא ,תכנון פעולה
לימודית סביב הבעיה/נושא ,יישום הפעולה ,ניתוח של היישום והפקת תובנות
לגבי הפעולה והבעיה/נושא.
הקהילה ביצעה את המתוכנן וקיימה שני "מעגלי למידה" שכללו את כל
הרכיבים הללו.

"מעגל הלמידה" הונחה על ידי הנושא הכללי של הקהילה – "משוב מקדם
הגדרה
ברורה של למידה" .הקהילה עסקה בשאלה ,כיצד לתכנן ולנהל שיעור שיעודד ויעורר שיח
בעיה/נושא כיתתי ויזמן מצבים של מתן משוב מקדם למידה וקבלתו
לחקירה
בנוסף ,מוקד החקירה במעגל  2צמח מתוך מעגל  :1בעקבות השיעור במעגל ,1
שעסק בחינוך חברתי במנותק מתכנית הלימודים ,המורה המובילה מיקדה את
החקירה במעגל  2בתכנון וניהול משוב בשיעור שמטרותיו נגזרות מתכנית
הלימודים הדיסציפלינארית.
מיקוד
בתהליכי
הוראה-
למידה
בהקשר
אותנטי
לקהילה
ומשרת
את
החקירה

החקירה התמקדה בתהליכי הוראה-למידה-הערכה של משתתפות הקהילה.
כל אחד משני השיעורים תוכנן עבור כיתה מסוימת ויושם בה.
נושאי השיעורים שהקהילה תכננה נבחרו מתוך צרכים של מורות .במעגל ה:1-
צורך של מורה לעסוק ביחסים החברתיים בין תלמידי הכיתה שהיא מחנכת;
במעגל ה :2-צורך של מורה טירונית לתכנן שיעור שפה המפעיל את התלמידים.
תנאי השיעור היו שונים מעט מהתנאים השגורים ומהפרקטיקה האישית של
המורות :עקב הנושא הרגיש של השיעור במעגל ה ,1-הקהילה החליטה כי כל
אחת מהמשתתפות תנחה קבוצה מתלמידי הכיתה .במעגל ה 2-המורה המובילה
היא שלימדה את שיעור השפה במקום המורה הטירונית.
לאורך המפגשים ,חברות הקהילה כמעט ולא התייחסו אל ניסיונות נוספים
ליישם "משוב מקדם למידה" בעבודתן ומחוץ למעגלי הלמידה בקהילה.

איסוף
עדויות
מתהליכי

עדויות נאספו בשלב היישום של כל אחד משני השיעורים.
האיסוף התבצע בעזרת מחוון ובו מאפיינים של "משוב מקדם למידה".
העדות הייתה תיאור התרחשויות מתוך השיעורים שתאמו את המחוון.
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ההוראה-

במעגל ה :1-כל אחת ממשתתפות הקהילה מילאה לאחר תום השיעור את

למידה

המחוון ביחס לשיח הקבוצתי אותו הנחתה.
במעגל ה :2-משתתפות הקהילה צפו בשיעור ומילאו את המחוון במהלך הצפייה.

ניתוח
שיטתי
ומקיף של
תהליכי
ההוראה-
למידה

ניתוח התקיים מיד לאחר השיעורים.
במרכזו היה הדיון במה שמילאו המשתתפות במחוון .המחוון סייע למיקוד
בנושא החקירה – המשוב.
הדיון שיקף וקידם מודעות ורגישות לביטויים של משוב מקדם למידה במהלך
שיח לימודי וכיתתי .לצד זאת ,הוא נטה להסתפק רק בקיים/לא קיים ביחס
למופיע במחוון ובהצליח/לא הצליח ביחס לתכנון המוקדם של השיעור .בנוסף,

והפקת
תובנות

פרק הזמן שהוקדש לניתוח והפקת התובנות היה מצומצם יחסית והגביל אף
הוא את הדיון ( 40דקות לערך) .לבסוף ,חסרו בדיון חתירה אל תובנה לשיפור
מהלכי השיח הכיתתי או המחוון ,או המשגה ,או שאלה להמשך החקירה
וכדומה ,ולא נערך לו סיכום.

דוגמה למאפייני החקרנות בקהילה א' ,ככלל ,ולניתוח של תהליכי ההוראה-למידה ,בפרט ,מופיעה
בקטע .4
קטע 4
[מפגש בן  45דקות מתקיים עם תום הצפייה בשיעור שפה (מעגל  .)2הוא נועד לשיח משוב על השיעור,
אך גם מהווה מפגש אחרון של הקהילה].
דוברת:

תקשיבי יש לך ילדים מה זה חמודים ...התשובות שלהם.

דוברת:

כן אבל זה לא תמיד ככה.

דוברת:

לא ,אבל תני לי לפרגן]]...[[ .

דוברת:

לשיעור שהוא רק פרונטלי כזה ,זה היה ממש מעולה.

דוברת:

כן ,היה שיתוף פעולה יפה.

דוברת:

כל פעם ששלחנו אותם למרקר ,אז זה העסיק אותם.

דוברת:

זה לגמרי העסיק אותם המרקור ,אני לוקחת את זה לעצמי ,סתם כשזה שיעור פרונטלי,
המרקור מדליק ,מחזיר אותם חזרה לטקסט.

דוברת:

אתן רואות כמה חשוב לעשות שיעור כזה בתחילת היום ולא בסוף היום? [[]]...

מובילה:

בואו נתייחס למשוב מקדם למידה במהלך השיעור .בואו נראה ,פה כתוב [מתוך דף
המחוון] " נבקש מהתלמידים לנמק ,להסביר ,להדגים את תשובותיהם"]]...[[ .

דוברת:

את אמרת "אני לא רוצה כן או לא ,אני רוצה למה".

דוברת:

"תשובות קצרות ,להסביר!" ,כתבת ,עם סימן קריאה בסוף.

דוברת:

וגם" ,אם אתה לא מסכים ,תסביר למה אתה לא מסכים"" .א' ,איך אתה יודע שהדוושות
מזכירות?" ,לא רק אמרת לו שהדוושות מזכירות אלא איך אתה יודע ש?

מובילה:

בואו נראה [מדף המחוון]" ,המורה קושר בין תשובות התלמידים".

דוברת:

זה אני לא הצלחתי .לא שמתי לב.
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דוברת:

אני שמתי לב ,את תמיד חזרת על השם של התלמיד שדיבר קודם .נגיד" ,בוא תתייחסו,
האם התשובה של ל' ושל זה?"" .האם לעוד מישהו קרה משהו כמו לת'?"

דוברת:

אבל זה ,רשמתי את זה ,ב"מורה משלים".

דוברת:

זה שקשרת בין התשובה של ת' ,מה הוא סיפר שם? על זה שהוא שוכח? אז ניסית לקשור
לזה עוד ילדים.

דוברת:

עשית את זה גם בצורת הומור ,בצורה מאוד יפה .רשמתי את זה גם איפה שהוא.

דוברת:

הוא חמוד הת' הזה ,אני אוהבת אותו.

דוברת:

הנה" ,המורה מגיב באוטנטיות ומשלב אלמנטים טבעיים של שיחה כגון הבעת

מובילה:

עניין" ,פה שמתי את זה .קודם כל ,לאורך כל השיחה הבעת עניין ,התקרבת למי שענה
תשובה.
אבל את קופצת [צוחקות] .אמרנו לפי הסדר [שבמחוון]" .המורה מזמין את התלמידים
להגיב זה לדברי זה".

דוברת:

זה היה כמה פעמים בשיעור ,אני רשמתי את זה חמש פעמים .זה התחיל מהשיח בנושא
שיר או סיפור שזרקת להם את השאלה והם שוחחו לבד .כל הזמן את שאלת "מי רוצה
להתייחס למה שאמר או אמרה".

דוברת:

ותמיד יחד עם השם של הילד

מובילה:

זה משמעותי בעיניכן שמציינים את השם של הילד?

דוברת:

כן]]...[[ .

דוברת:

מה שעוד ,אני לא יודעת איפה לשים את זה ,אבל כשהם ענו תשובות ,לא אמרת להם זה
נכון ,זה לא נכון .זה ענה ,הקשבת ,זה ענה ,הקשבת .ואז זה גם עורר את כל הכיתה
להגיב כי לא אמרת בינתיים.

דוברת:

פה התייחסתי גם לזה ש"מישהו רוצה לחדש משהו?" כי ראית שהם כבר מתחילים לחזור
על עצמם כל הזמן .זה בתוך "המורה מחזיר שאלות ורעיונות של התלמידים לכיתה"
[מהדף]]]...[[ .

מובילה:

בואו נדבר על "המורה מנווט את השיח באופן שמעודד מעורבות והשתתפות בשיח" [מדף
המחוון] [[]]...

מובילה:

תקשיבו ,אנחנו לא מספיקות [ לעבור על כל המחוון] ,אבל בגלל שזה מפגש אחרון שלנו
אני רוצה להשאיר זמן לפעילות של פרידה.

ניתן לראות בקטע  4שיח ער בין חברות הקהילה .הדיון מתמקד בניתוח שיעור ובנושא של הקהילה,
הוא עוקב באופן שיטתי אחר מחוון ומקפיד להתבסס על עדויות .נראה כי הוא מקדם את מודעות
המורות ליישומים השונים של משוב מקדם למידה המופיעים במחוון .לצד זאת ,חסרה בדיון
חתירה לתובנות והעמקה ,למשל ,במקומות בהם חברות הקהילה מנתחות את המשוב הניתן
בשיעור באופן שונה ,כאשר יש טענה לחפיפה בין קטגוריות המחוון או לחסרונה של קטגוריה .אף
מגבלת הזמן עמדה לו לרועץ.
מאפייני החקרנות בקהילה ו'
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הקפדה על

תוכנן כי עיקר העשייה בקהילה תהייה תהליכי חקירה הכוללים רכיבים

רכיבי החקירה

מקובלים במה שנהוג לכנות כ"פרוטוקול היוועצות "– הצגת מקרה והגדרת
בעיה על ידי נועצת ,סבב שאלות הבהרה ,ניתוח הבעיה ,הצעות להתמודדות
עם הבעיה ,רפלקציה וסיכום.
הקהילה ביצעה את המתוכנן וקיימה היוועצויות הכוללות את כל הרכיבים
הנ"ל.

הגדרה ברורה
של בעיה/נושא
לחקירה

ההיוועצויות נפתחו בהגדרה ברורה של הבעיה על ידי הנועצת.
הבעיות נקשרו אל הנושא הרחב של הקהילה – "שפה" .כך ,למשל ,מה
מהווה תשובה מיטבית במיצ"ב שפה ,איך ניתן לסייע לתלמיד שלמידתו
רחוקה מהרמה המצופה (קשיים בהכתבות ובקריאה)

מיקוד בתהליכי
הוראה-למידה
בהקשר אותנטי
לקהילה ומשרת
את החקירה

הבעיה לחקירה נבחרה מתוך צורך של אחת ממשתתפות הקהילה –
הנועצת ,נלקחה מתוך מעשה ההוראה השגור והמציאות הכיתתית
והתמקדה בתהליכי הוראה-למידה-הערכה שלה.
רק במקרה אחד החקירה הייתה מהלך מקיף יותר ,כשהנועצת חזרה
להיוועצות נוספת אחרי שניסתה ליישם דרך פעולה שהקהילה הציעה לה.
לרוב ,החקירה לא המשיכה אל תהליכי הוראה-למידה-הערכה שלאחר
ההיוועצות .בנוסף ,לאורך המפגשים ,חברות הקהילה לא התייחסו אל
נסיונות ליישם דרכי פעולה שנדונו בהיוועצויות.

איסוף עדויות
מתהליכי
ההוראה-למידה

מגוון עדויות נאספו על ידי הנועצות והיו רלוונטיות לבעיה שהביאו לחקירה,
למשל ,תשובות במיצ"ב ,הכתבה ,סרטון המתעד שיעור ,הקלטה של הקראה
ע"י תלמיד.

ניתוח שיטתי
ומקיף של
תהליכי
ההוראה-למידה

פרוטוקול ההיוועצות העניק שיטתיות לניתוח הפעולה (רצף הגיוני,
התבססות על נתונים ,מגוון נקודות מבט וכדומה).

והפקת תובנות

מעקב אחר השלבים השונים שיקף יכולת ניתוח של היבטים שונים בבעיה.
לצד זאת ,השלבים של הצעת הפתרון והיישום היו דלים יחסית .מגבלה
אחת הייתה קוצר הזמן .לעיתים קרובות ,נותר זמן מצומצם לשלבים
האחרונים ,ובמיוחד לשלב של הצעות לפתרון .מגבלה נוספת הייתה העדר
הקשר בין שלבי הדיון השונים .השלב הראשון של הצגת הבעיה והאבחון
שלה אמור להניח תשתית לשלב הפתרונות .הלכה למעשה לעיתים קרובות
שלב הפתרון לא נבע מהמהלך שקדם לו .הדיון נתקל גם בקושי בהמשגה
ובמהלך אינדוקטיבי שיוצא מהבעיה אל הכלל .לבסוף ,במרבית המקרים
הורגש בחסרונו שלב של בחירה בפתרון ,והמשך אל יישום והסקת מסקנות.

דוגמה למאפייני החקרנות בקהילה ו' ,ככלל ,ולניתוח והפקת תובנות ,בפרט ,מובאת בקטע .5
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קטע 5
[[הדיון עוסק בתלמיד שמתקשה ברכישת הקריאה והכתיבה .לתהליך ההיוועצות מביאה הנועצת
ייצוגים – עבודות והכתבות של התלמיד]
נועצת:

המטריד זה איך אני מסייעת לו .קודם כל זה בגדול איך אני גורמת לו להיות פנוי
ללמידה .הוא כרגע במצב שמבחינתו הוא גרוע .הוא לא מצליח לקרוא ,הביטחון
העצמי שלו בקנטים ,ירוד .איך בעצם אני מנטרלת אותו מזה ומעצימה אותו בהיבט
הלימודי ,איך אני עוזרת לו להתקדם]]...[[ .

נועצת:

מה שהבאתי פה זה גם שלוש הכתבות שהוא עשה ושלושה טקסטים שגם הוא עשה.
אה סליחה ,ויש גם הקלטה של קריאה שלו.

מובילה:

אז שימו לב מה אתן עושות עכשיו :אתן כבר מכירות פחות או יותר את המודל הזה...
אוקיי ,נתקדם שלב ,שלב ...כל אחת תכתוב לעצמה ממש בצורה נטולת כל פרשנות,
מה אתן רואות במשימות שלו.

[המורות מעיינות בחומרים וכותבות] [[]]...
מובילה:

עכשיו בואו תגידו מה העובדות שראיתן ,רק עובדות שראיתן.... .

דוברת:

אני אישית דווקא הסתכלתי על ההכתבות בכלל וראיתי קודם כל שגודל הכתב שלו
אחיד ,ברור ,האותיות מאוד ברורות  ...אז כשאני רואה ילד שבחלק מהדברים הוא
עקבי ובדברים אחרים הוא לא עקבי ,אז אני מניחה ,זאת פרשנות,

מובילה:

לא .מה שאת רואה רק.

דוברת:

הניקוד ,אמרתי ,הוא בהתאם לתנועות ,הניקוד שלו נכון .יש סדר ,הדף מאוד מסודר,
אין רווחים בין המילים.

דוברת:

יש.

דוברת:

זה לא ,כי פעם כן פעם לא ,זה נקרא לא .מאוד שמתי לב למה שאמרתי קודם,
שהשורש בהכתבה מספר חמש אמנם שגוי ,אבל עקבי.

דוברת:

השגיאות ,הטעויות עקביות]]...[[ .

מובילה:

אז עוד משהו על הכתבה מספר חמש? [[]]...

דוברת:

שמבחינה פונטית ,הצלילים הם כן אותם צלילים.

דוברת:

הניקוד.

דוברת:

לא ,שאם הצליל הוא " ,"Sהוא לא זיהה שזה שין ,אבל [[]]...

מובילה:

אז עכשיו את השאלות .קחי דף ,וכל מי שישאל רשמי נא ואנא עני לנו אחר כך.

דוברת:

נורא מעניין אותי לשמוע יותר על ההתארגנות שלו בכלל ,סוגיית ההתארגנות.

דוברת:

אני רוצה לדעת אם אתם הגעתם לשלב שאתם לא מנקדים .זאת אומרת הוא לא ניקד
באחת ההכתבות ,כי זו איזו שהיא הסכמה שעכשיו לא מנקדים? [[]]...

דוברת:

 ...המשוב שלך ,מה עושים עם זה אחר כך? זאת אומרת זה נגמר כאן? מה קורה
אחר כך? [[]]....

מובילה:

בואי תתחילי לענות.

נועצת:

אני אתחיל ,אני אנסה לחבר [בין שאלות] .האם הוא לא ניקד כי זה מוסכם? לא .הם
יודעים שעדיין בשלב הזה הם מחוייבים לנקד]]...[[ .

נועצת:

הוא ילד שצריך אסטרטגיות.

דוברת:

לא בטוח .יכול מאוד להיות שאת תתני לו אחלה אסטרטגיות ואחלה טיפול רגשי,
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ועדיין,
דוברת:

אם לא תשבי עליו במשימות ,הוא לא יעשה כלום.

נועצת:

זה מה שאני שואלת :למה?

דוברת:

 ...השאלה היא מעבר לעניין הרגשי שלו ,האם נבדק גם הנושא של הקשב .קשב
וריכוז ,האם זה בכלל יושב על משהו נוירולוגי ולא משהו רגשי?

נועצת:

לא .האמת שלא]]...[[ .

דוברת:

אנחנו לא יכלים לאבחן ,אבל זה ילד שאם יבדקו לו את הקשב ,ההישגים שלו יהיו
בשמיים.

דוברת:

אם הוא יהיה מטופל בהתאם]]...[[ .

דוברת:

אבל נוירולוגי זה קשב ,ואני אומרת שיכול להיות שיש גם אורגני.

דוברת:

בקיצור ,האם הוא נשלח לבדיקה שהיא לא רק על רקע רגשי.

דוברת:

בקיצור ,צריך אבחנה מבדלת .כך זה נקרא.

דוברת:

נכון מאוד]]...[[ .

מובילה:

יש מישהי שבמילה הייתה רוצה להגיד משהו לג' [הנועצת]?

דוברת:

אני חושבת שזה חשוב שפתחתן את זה ,כי אני חושבת שבכל כיתה יש לפחות אחד
כזה אם לא יותר]]...[[ .

דוברת:

"ריטלין" ,זה מה שעולה.

דוברת:

באבחנה מבדלת גם את זה רואים]]...[[ .

דוברת:

זה בעצם עוזר לנו לבנות איזו שהיא תכנית עבודה.

דוברת:

וגם בבית .גם בבית לעבוד אתו .גם בבית הספר וגם בבית.

מובילה:

עוד מישהי? תודה ,בנות.

ניתן לראות בקטע  5שיח ער בין חברות הקהילה .הדיון מתמקד בבעיה אותנטית של אחת
המשתתפות ,הנוגעת לתהליכי ההוראה-למידה במקצוע שפה .הוא עוקב אחר שלבי פרוטוקול
ההיוועצות ,מתבסס על עדויות ומאיר באמצעות ניתוחן מגוון היבטים של הבעיה .לצד זאת,
ההצעות לפתרון אינן רבות ולחץ הזמן תובע להתקדם בתהליך .הפתרון שהקהילה מתמקדת בו
מרוחק מן השלבים הקודמים ומתהליכי ההוראה-למידה בהם עסקו ונותר לא ברור עד כמה ניתן
מענה לצורך של המורה ומה נלמד בתהליך לגבי שיפור הפרקטיקה.
בדומה לתיאור של העשייה בקהילה א' ובקהילה ו' ,גם במרכז העשייה של מרבית הקהילות
האחרות ניצבו החקירה של הוראה-למידה-הערכה ושכלולן .יתרה מזאת ,את החקירה ביצעו
המשתתפים והיא התמקדה בתהליכי הוראה-למידה-הערכה של המשתתפים עצמם .היא נעזרה
בכלים שהבנו שיטתיות לחקירה .לצד זאת ,ניכר קושי בניתוח מקיף ובהפקת תובנות ,מה שפגם
בלמידה שהתרחשה בקהילה.
לעיתים ,הקושי היה חריף אף יותר מזה שהודגם לעיל .כך ,למשל ,כשרוב מפגשי הקהילה הוקדשו
לתכנון של פעילויות הוראה-למידה וכלים להערכת התלמיד .היישום התקיים בהיקפים שונים ,אך
הדיון בו קיבל רק זמן דיווח קצר .לעיתים קרובות ,הוא נעשה ללא עדויות והתמקד בהיבטים
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טכניים  -הספק ,ניהול זמן ,אמצעי הוראה וכדומה ,ובהיבטים כלליים  -ללא קשר לפרקטיקה של
המורה-המיישם .בנוסף ,כמעט ולא התקיימה הפקת תובנות הנוגעת לנושא הקהילה מתוך השיח
התכנוני.
נוכל להצביע על מספר סיבות לקושי בניתוח ובהפקת תובנות:
•

ניתוח של תהליכי הוראה-למידה והפקת תובנות אינם מוכרים דיים למורה המובילה
ולמורות הקהילה ,והמטרה שלהן עמומה עבורן.

•

הניתוח והפקת התובנות נדחקים או מוכפפים למטרה ברורה ומוכרת יותר של תכנון  -פיתוח
תוצרים המשמשים את תהליכי ההוראה-למידה ובאים לשנות ולשפר את התהליכים הקיימים.

•

כלים מּובְ נים (כמו פרוטוקול היוועצות ,או מחוון לצפייה) מסייעים ,אך אינם מספיקים כדי
להוביל לניתוח משמעותי ומעמיק.

•

הפתיחות הרבה הנדרשת לניתוח מקיף של תהליכי הוראה-למידה של חברות הקהילה עדיין
אינה קיימת (כפי שהוצג גם קודם באשר לקשיים הנוגעים לצפיית עמיתים).

מקורות הידע
במסגרת הגישה החקרנית ,המורות המובילות הניחו כי המורות המשתתפות בקהילה מהוות מקור
לידע ,וכי התהליכים המרכזיים שיובילו ללמידה הם השיתוף בידע ,בניסיון ,בערכים ובאמונות של
המורות כמו גם הדיון בהם .המובילות השתדלו לזמן למשתתפות מרחב לבטא את הידע שלהן,
אולם ,כאמור ,השיח שהתפתח סבל משטחיות ומפיזור.
קטע  , 6לעומת זאת ,מלמד על הפעמים בהן הצליחו להתקיים חילופי ניסיון וידע משמעותיים בין
משתתפות הקהילה .ניתן למצוא בו ביטוי לגישות שונות של מורים והעשרה של מורים בהבחנה
ובהצדקה שלהן.
קטע 6
[השיח הבא התקיים בהיוועצות בקהילה ו' .המורות התבקשו לכתוב מה הן רואות בעדויות  -הכתבות
של התלמיד ,שהנועצת הביאה .השיח יוצא מתוך העדויות אם כי אינו עוסק במישרין בבעיה]
דוברת:

את עושה הכתבה שונה ממני לגמרי .אני לא עושה הכתבות יותר.

דוברת:

יש כל מיני סוגים?

דוברת:

מתי חזר עידן ההכתבות?

דוברת:

יש את זה ברשימת הציון.

דוברת:

ממש לא .כבר לא עושים הכתבות ב -ב' .לא עושים כי זה לא יעיל .עובדים על משפחות
מילים.

דוברת:

זה על משפחות מילים .זה על תבנית מסוימת .זה לא הכתבה בהפתעה]]...[[ .

מובילה:

אבל בואו נעשה את הדיון הזה אחר כך.

דוברת:

כל הסיפור ,שהם כותבים "אני"" ,אתה"" ,הוא"  -כבר אין שגיאות ...כל המילים במבחן
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שעשינו כולן תקינות .יש כמה גישות לגבי הכתבות]]...[[ .
דוברת:

אולי אתן ביקשתן [ממדריכת שפה] מתכון אחר .תסתכלי שכל ההכתבה פה זה
משחקים" :תדליקי"" ,מדליקה"" ,נדליק"" ,דולקים"  -כולן על אותה משפחה .הם
למדו משפחה של מילים והם היו צריכים לדעת מבלי להתאמן .לא נתתי להם מנת
מילים .הבנת? לא אמרתי להם" :יש לכם עשר מילים ואלה המילים".

דוברת:

כשזה במשפחות מילים יש סיכוי שהם יפנימו.

דוברת:

הבנתי]]...[[ .

דוברת:

אני אומרת שזה [הכתבה באשר היא] לא נכון מניסיון שלי.

דוברת:

כי את אומרת שזה לא עוזר.

דוברת:

כי זה לא עוזר ,אלא אם כן את עובדת בצורה אחרת.

דוברת:

אבל הנה ,זה בדיוק ה"אחרת"...

דוברת:

אגב ,עד שלא אמרת את זה ,לא ראיתי את זה [שההכתבה סובבת משפחת מילים].
ראיתי ,אבל לא חיברתי.

בתוך המרחבים שתוכננו כ די לאפשר לחברי הקהילות לבסס למידתם זה על זה ,היו כאלה שבהם
מורות מובילות ו/או מומחים חיצוניים (כגון ,מדריכה או יועץ לייחוד הפדגוגי הבית ספרי) שימשו
מקור ידע ברור.
קטע 7
[מפגש צוות שפה הנוגע למיפוי סוגי טקסטים ופריטים לקראת הכנת מבחני סוף שליש לכל שכבה]
מובילה:

כיתות גבוהות ,במיוחד כיתה ו ,הבחינה חייבת לכלול טקסט שכנוע .בכיתה יש לתת
כלים ולאפשר לתלמיד לתמוך באמירה שלו ,לחזק את מה שהוא כותב בעזרת
טיעונים ,הוכחות ,דברים אמתיים.

דוברת :1

יותר קל להתחיל עם טקסט של הדרכה או ביצירה ,משהו מהדמיון ,סיפורים.

מובילה:

נכון ,בתקופה הנוכחית מה שייכלל במבחנים זה טקסט ספרותי וטקסט מפעיל,
בטקסט שכנוע הכוונה לכתה ו' בלבד.

דוברת :1

בסדר ,עדיף לדחות טקסט שכנוע לתקופה אחרת .אבל אנחנו חייבות לבחור חומרים
מתאימים.

דוברת 2

[מתייחסת למיפוי המבחן שהכינה]  :צ' (המובילה) אני לא אכתוב הכל מחדש ,אשלח
לך רק את ההערות .יש לי מיפוי מוכן .אני אכתוב את זה לפי הסדר הדרוש :ידע
ישיר ,פירוש ...,הערכה.

מובילה:

תשימי לב .את אמרת משפט חשוב ,שאת תציגי את הטקסט לפי סדר מובנה .נכון
יותר שלא תלכי לפי סדר קבוע אלא תלכי לפי הסדר המופיע בטקסט.

דוברת: 2

לי זה לא נראה .התלמיד אינו יכול למצוא לבד את הקריטריונים ולפעמים הקשה בא
לפני הקל .צריך מהקל אל הקשה.

מובילה:

אם יש לך בפסקה ראשונה שאלה הסקתית את תגידי 'לא ,עכשיו אחכה עד שתהיה
לי פסקה של מידע ישיר'? .תלכי תמיד לפי המבנה של הטקסט .התלמידים יכירו
וילמדו את זה מהטקסט ולא לפי סדר קבוע ומקבע.

דוברת :3

בהתחלה אנחנו נבקש מהתלמיד לציין את סוג הטקסט ,אחר כך לענות לשאלות לפי
הסדר שבטקסט

מובילה:

בדיוק.
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קטע 8
[מפגש היוועצות בצוות "אוריינות ושפה" בהקשר לשאלה" :מהי תשובה מיטבית במיצ"ב?" .מדריכת שפה
נוכחת יחד עם המורה המובילה והמורות המשתתפות].
מדריכה:

אז אני רגע אקריא את השאלה ואז אנחנו ניגש לתשובה הראשונה" .לסיפור קוראים "ערן והענק
האיום" ,האם ,לדעתכם ,הענק בסיפור הוא באמת איום? הסבירו את תשובתכם על פי
הסיפור" ...מה אתן רואות בנות? [בתשובות התלמידים שהנועצת הביאה].

דוברת:

אני לא רואה דעה.

מדריכה:

למה?

דוברת:

אני אגיד לכן למה ,אני רואה הבנה של הסיפור ,אבל אני לא רואה דעה .אני לא רואה אם 'לדעתי
הוא איום' או 'לדעתי הוא לא איום' .אני רואה כאן תיאור עובדתי של מה שקרה והבנה של זה
שהוא ניסה .אני רואה הבנה  ,אבל מבחינת הניסוח ,אני לא רואה' ,לדעתי הוא איום כי' או
'לדעתי הוא לא איום כי']]...[[ .

דוברת:

הוא לא חייב להתחיל את המשפט ב" -לדעתי" בתשובה.

דוברת:

אבל שאלו מה דעתך.

מדריכה:

אז מה? הוא יכול לכתוב 'הענק ניסה כך וכך ועשה כך וכך ולכן לדעתי הוא לא זה' .אל תהיו
מקובעות על תבניות של כתיבת תשובה ,לא חייב להתחיל ב' -לדעתי']]...[[ .

דוברת:

דעה חייבת להיות מבוססת.

דוברת:

אבל את מתבססת ,את לא יכולה.

מדריכה:

אבל הדעה חייבת להיות מבוססת על נימוק .לא שאלתי אותך דעה שהיא תלושה ,האם אתה
אוהב ארטיק לימון? נכון? השאלה הזאת היא קשורה לטקסט]]...[[ .

דוברת:

אבל תכל'ס ,אם הם היו רושמים' ,כן הוא איום בגלל שהלשון שלו מאוד ארוכה' ,אז הם גם
נותנים את דעתם ,שמבחינתם הוא איום והם גם התבססו על הסיפור כי הלשון שלו ארוכה.

דוברת:

לא נכון ,כי הם לא הבינו את הסיפור .בסיפור מדובר פה שיש לו ציפורניים ארוכות]]...[[ .

דוברת:

רגע ,אני חייבת שנייה לעשות איזו שהיא הבחנה שאני לא מבינה אותה .הסוגיה שעלתה זה
מהלך הוראה ,הדרכים למתן תשובה מיטבית .כשאת אומרת תשובה מיטבית ,למה את
מתכוונת? האם אם אני מעלימה את השאלה וקוראת רק את התשובה ,אני מבינה מה שאלו
אותי?

מדריכה:

בדיוק.

דוברת:

זאת הגדרה לתשובה מיטבית? [[]]...

מדריכה:

בנות ,אני רוצה להגיד לכן שבשנים האחרונות השטח עסוק מאוד בשני מושגים :פיצוח משימה
ותשובה מיטבית ...אנחנו רואים היום שההוראה היא טכנית והתשובות המיטביות הן טכניות.
מורות חושבות שפיצוח משימה זה למרקר מה היא מילת השאלה ,מה היא מילת ההוראה...
[אבל] התשובה המיטבית היא לא בהכרח התשובה שבנויה על פי תבנית מסוימת ...ודווקא
המקום שאנחנו חוזרים לבדוק זה איך הילדים הבינו את הנקרא ,איך התשובה משקפת הבנת
הנקרא... .

דוברת:

זאת אומרת ,רק להסתכל על התוכן?

מדריכה:

נכון.

דוברת:

אני אישית בכלל חשבתי שהסוגיה היא הטכנית ,התחבירית ,אני מודה זה מה שחשבתי
שמלכתחילה ,בגלל זה לא הבנתי.
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בקטע  7ובקטע  8ניתן לראות כיצד ,מחד ,המורה המובילה והמדריכה לשפה-המומחית מהוות
מקור ידע סמכותני ,הנוטה לפסוק בוודאות 'נכון' ו'לא נכון'  .במקרה של המדריכה ,נראה גם
שהמקום של המורה המובילה בשיח מצטמצם .מאידך ,ניכרת התרומה של המורה המובילה,
ובעיקר של המדריכה ,להעמקת הלמידה והחקירה .המורה המובילה בקטע  7מביאה לדיון שימוש
במונחים מקצועיים ,היא חושפת הנחת יסוד מאחורי פעולה הוראתית ומכוונת לשיפור .המדריכה
בקטע  , 8חושפת אף היא הנחות יסוד של המשתתפות .היא ממקדת את הדיון בכך ,מציעה הבחנות
מושגיות בעלות הקשר רחב והכוונה לשיפור .ניתן לחוש כיצד מתערער ידע קודם ומתרחשת למידה.
מקורות תיאורטיים נכחו בעשייה של הקהילות רק במקרים בודדים .בקהילה ב' ,למשל ,המורה
המובילה נהגה לשלוח מאמרים למשתתפות בדואר האלקטרוני .חלקם נגעו ללמידה משמעותית
וחלקם נגעו לתהליכי חקרנות של מורים ,אך הם כמעט ולא הוזכרו במפגשים עצמם .בקהילה א'
המורה המובילה הציגה חלק מן התוכן המופיע במאמר שעובד עבור צוותי חינוך ונושאו "משוב
מקדם למידה" .המאפיינים של משוב המופיעים בו אומצו כמחוון שליווה את תהליכי החקירה של
הקהילה לאורך כל השנה.
כאשר המורות המובילות נשאלו על היעדרם של מקורות תיאורטיים ,בלטו שני הסברים :האחד,
שבשנה הקודמת הן עסקו במסגרת הקהילה במאמרים הרלוונטיים לנושא ונוצרה תשתית עיונית.
השני ,שהן חששו מהעומס שתיצור קריאה בחומר עיוני ,במיוחד כשזו נתפסת על ידי המשתתפות
כקשה וכפחות רלוונטית .המובילות סיפרו כי גם כאשר שקלו לשלב תיאוריה ,הקריאה נדחתה עקב
הצורך להתקדם בעשייה ,או מפאת תחושתן שהיא אינה מתאימה למפגש המסוים .נראה ,כי שני
ההסברים מלמדים על כך שהתיאוריה נתפסה שולית להבטחת הלמידה ומנותקת מן הפרקטיקה,
אולם ,נדמה ששילוב התיאוריה היה חסר לשם העמקת החקירה והשיח בקהילה.

ההובלה
מניעים ,מחויבות לתפקיד ומקורות סמכות של המורה המובילה
כל המורות המובילות ציינו בפנינו כי הן רואות את התפקיד כמעניין ומאתגר .לחלקן התפקיד היה
מענה על שאיפות לגיוון פעולתם ולקידום בבית הספר .לאחרות התפקיד היה תוספת לתפקיד קיים,
בעיקר של רכזת מקצוע .מקרה יוצא דופן הייתה מורה ,שהיא רכזת המתמטיקה בבית הספר
ומדריכה מחוזית ,אך יזמה קהילה בנושא פדגוגי-גנרי עבור מורים ממגוון ממקצועות לימוד .היא
הסבירה כי חיפשה אתגר וחידוש.
אצל כל המורות המובילות בלטה המחויבות הרבה לתפקיד ולקהילה .בדומה למורות המשתתפות
בקהילה ,הן הביעו תמיכה ברציונל של מהלך "השקפה"  -בפיתוח מקצועי באמצעות למידה
בקהילת מורים ,המתבססת על כוחות פנים בית-ספריים ומוקדשת לפרקטיקת ההוראה של חברי
הקהילה לטובת שיפורה .בשונה מן המורות ,העשייה בקהילה הייתה פרי יוזמה שלהן (התנהגות
פרו-אקטיבית) והן השקיעו משאבי זמן וחשיבה רבים בתכנון המפגשים ובהנחיה שלהם.
במידה רבה ,ההובלה של המורה המובילה הייתה מקובלת על המורות המשתתפות .המורות
המובילות נתפסו כמי שיש להן מידה מסוימת של מומחיות בהוראת הדיסציפלינה בה עוסקת
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הקהילה ,או כמי שיש לה ייחוד וניסיון פדגוגיים הרלוונטיים לנושא הקהילה הגנרי .חברות הקהילה
גם שמו את מבטחן בהכשרה המקצועית ובליווי שקיבלה המובילה במסגרת מהלך 'השקפה'.
המורות המשתתפות אף ציינו את ההערכה שיש להן לעצם הנכונות של המורה לקחת על עצמה את
תפקיד ההובלה ולרצון שלה להשפיע ולשנות .המורות המובילות ,מצידן ,ראו בהיבט זה את המסד
העיקרי להפיכתן למובילות  -החיפוש המתמשך אחר שינוי ושיפור למען התלמידים ,הפתיחות אל
החדש והמשיכה אל אתגר המאפיינת אותן ,הנכונות ליזום ,לשאת באחריות ולהתמסר ,והרצון
להשפיע על המתרחש בבית הספר ולתרום לו.
מבעד למסדי הסמכות והאחריות הללו ,הן המורות המובילות והן המורות המשתתפות ראו במורה
המובילה כמי שאחראית על עיצוב מרחב העשייה והלמידה המשותפות ,ובה בעת כמי שמחויבת
להתבטא כ"שווה בין שווים" כדי להבטיח מרחב כזה.
מובילה :אני באה [להובלה] מהאמונה שחייבים שלתלמיד יהיה מעניין ושאני תמיד רוצה לנסות
דברים חדשים .יודעים את זה בבית הספר ורואים את זה בכיתות שלי .יש בי דינמיות ופתיחות
ואני כל הזמן לומדת[...כמובילה] אני מתכננת בדיוק מה הפעילות למפגש אבל בתוך המפגש
יש הרבה חופש ואני מביאה את עצמי לשם והמורות מביאות את עצמן
מובילה :כמובילה אני צריכה לנווט את הקהילה .מאוד חשוב לתכנן הכל ,מה נעשה היום ,איך
יתחלק הזמן ,אפילו דרך הישיבה של המשתתפות ,ובמפגש חשובה ההכלה ,הסבלנות .אני
צריכה להיות מוכנה לדבר הרבה פחות ,לאפשר לחברות הקהילה להשתתף ,להציע ,לדון,
להרחיב.
משתתפת :יש לה [למובילה] את הרעיונות ואת היצירתיות .הכוח לשנות ולעשות אצלה בדם,
ושמחת החיים שבאה עם זה .יש לה גם יותר ניסיון[ ...בקהילה] תמיד היינו שוות .הכל היה
בשיתוף פעולה ,ולתת לנו להביע את עצמנו ,לחשוב יחד .היא לא הכתיבה ככה וככה ואנחנו
רק עושות או עמדה והרצתה ואנחנו רק שומעות .זה בעיני להיות מורה מובילה וזה לא פשוט.

פועלה של המורה המובילה
תכנון העשייה בקהילה היה במידה רבה נתון בידי המורה המובילה .המורות המובילות תכננו את
התכנית השנתית של הקהילה ,הן שדאגו למימושה והן שהתמודדו עם השינויים שנדרש לערוך בה.
חלקן ציינו כי הגוף המלווה מטעם מהלך "השקפה" סייע להן בכך.
לרוב ,המורות המובילות הן גם אלה שתכננו את התוכן של כל מפגש ,התכוננו לקראתו והכינו את
שנדרש לו .בקהילה ה' התוכן הספציפי של כל מפגש היוועצות נקבע על ידי המורה המבקשת להציג
בעיה בשיתוף עם המורה המובילה .עדיין ,החלטה כמו אם להקדיש מפגש נוסף לבעיה של מורה,
הייתה נתונה למורה המובילה.
המורות המובילות הקפידו ליידע את חברות הקהילה בתכנון .הן הרבו לשתף את חברות הקהילה
בשיקולי הדעת שמאחורי התכנון ולעיתים התייעצו איתן לגביו ,אך במידה רבה הן אלה שקיבלו
את ההחלטות .חלקן דאג לשלוח תזכורת עם התכנון הצפוי למפגש הקרוב .אחת מהן אף שלחה
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סיכום של כל מפגש .קהילה ח' הייתה יוצאת דופן בכך שהייתה בה מידה מסוימת של חלוקת
תפקידים למשתתפות הקהילה ,שהתבססה על המומחיות שלהן – רכזת תקשוב הייתה אחראית
להעלות למרחב מקוון משותף את החומרים והתוצרים מכל מפגש ורכזת הערכה הייתה אחראית
לגרסאות מסודרות של שאלון לתלמיד שפותח במהלך חלק מהמפגשים .נדמה ,כי זיקת גומלין
התקיימה בין הדומיננטיות של המורה המובילה בתכנון העשייה בקהילה לבין העשייה בגבולות
המפגשים ומיעוט גילויי היוזמה (פרו-אקטיביות) מצד המשתתפות.

במהלך מפגשי הקהילות ,מעורבות פעלנית הייתה סוג המעורבות הבולט של המורות המובילות
ועניינו ניהול ההיבטים הטכניים של העשייה .המורות המובילות הסבירו את ההנחיות לפעילות
במפגש ,ניהלו את לוח הזמנים ,קידמו את עשיית המתוכנן ומיקדו את המשתתפות במה שנדרש
לעשות.
קטע 9
[אסופה של התבטאויות עיקריות של המורה המובילה במהלך מפגש הקהילה]
"בואו נתחיל ,בפעם הקודמת זרקנו מלא מלא רעיונות ,אז היום" ;"...כל אחת תיקח נושא
שהיא הכי מחוברת אליו ופשוט תתחיל לפרט את השלבים"; "אל תשכחו לכתוב מטרה"" ,בואו
נתחיל ,הרעיון הוא פחות לפתח דיון אלא להוסיף שלבים אם צריך או לשאול את השאלות";
"ד' תתחילי .ת' ,סליחה ,אבל די ,זה המון רעש"; "בעצם מציעים לך לקרוא לזה תעודת זהות.
אז תכתבי לך ,אל תשכחי"; "שמעת מה היא שאלה?"; "בואו נמשיך .ס' תקריאי"; "תנסי ללכת
לפי השלבים".

מעורבות רגשית אפיינה אף היא את המורות המובילות .מורות מובילות עודדו את המשתתפות
להתבטא ולשתף ,גילו עניין בדבריהן ,הזדהו ותמכו אל מול ביטויי קושי והחמיאו לעשייתן כיחידות
וכקבוצה .בנוסף ,הן הקדישו חלק מהפעילות ליצירת קרבה ולכידות בינאישית בין משתתפות
הקהילה וזימנו מעורבות רגשית מצידן.
קטע 10
[כל מפגש קהילה נפתח בסבב "נקודות אור" – כל חבר קהילה מספר משהו טוב שקרה לו במהלך
השבוע].
מובילה:

יללא ,עוד "נקודות אור" .תקריאי לנו

דוברת:

אימא של תלמידה שלי כתבה לי' :אני חייבת לספר לך ולפרגן לך .ח' [שם
התלמידה] מעריכה את העבודה שלך .היא כל פעם מספרת רק דברים
טובים עלייך ונהנית מאוד מהשיעורים שלך.

דוברת:

וואו.

דוברת:

איזה כיף]]...[[ .

דוברת:

לי היה מבחן טוב במכללה.

דוברת:

יופי]]...[[ . .

מובילה:

אני רוצה להגיד לכם שאתם נקודת האור שלי ...אני ממש שמחה מאוד
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שכולם התגייסו ואספו את האנרגיות שלהם אחרי יום ארוך ומתיש עם
התקלות שהיו ,ובאו לשבת סביב השולחן הזה ,כדי שאנחנו נוכל להמשיך
ביחד להניע ביחד תהליך משותף.

המורות המובילות נבדלו זו מזו במעורבות הקוגניטיבית והיצירתית .בדומה למתואר ב"מקורות
הידע" ,מספר מורות מובילות היו דוברות דומיננטית בכל הנוגע לידע המקצועי שהשתקף ונידון
במפגשים .בלט כי הן הקנו ,הסבירו והמשיגו ידע ,וערערו ושפטו ידע של משתתפים אחרים (ראו
קטע  . ) 7מורות מובילות אחרות מיעטו במעורבות כזו והותירו את חשיפת הידע ,הבעת העמדה,
הפרשנות והשיפוט או העלאת הרעיון למשתתפות .הרושם היה שזהו תרגומן המעשי לתפיסה כי
המורה המובילה בקהילת מורים אינה אמורה להיות מומחית לנושאי הקהילה וכי עיקר אחריותה
להבטיח שיח פתוח ומעורבות של כל אחת מן המשתתפות .ניתן לראות כיצד בקטעים  4ו,5 -
שהובאו קודם ,אשר מתארים מהלכי חקירה וניתוח ,מעורבות המורות המובילות היא בעיקר
פעלנית – אמירותיהן עסקו בניהול טכני של השיח ,מיקוד בנדרש ,ובהתאם לכלי המובנה,
התקדמות לטובת הספק ועמידה בזמנים.
המעורבות הקוגניטיבית והיצירתית של המורות המובילות הייתה ,אפוא ,רחבת היקף יחסית
וסמכותנית ,או מצומצמת ובהתקיימה  -שוות אופי ומעמד לזו של "משתתף" .אלה וגם אלה לא
הרבו לפעול כדי להרחיב ולהעמיק את המעורבות הקוגניטיבית והיצירתית של המשתתפות עצמן.
מעטים היו השיקוף של דברי המשתתפות ,הקישור וההשוואה ,האיתגור והערעור .בקטע  ,4למשל,
יוצאת דופן השאלה שמפנה המובילה " -זה משמעותי בעיניכן שמציינים את השם של הילד?"  -אך
היא אינה נענית.

התפתחות
תפיסת ההשפעות של ההשתתפות בקהילה
באופן כללי ,המורות המובילות וחברות הקהילה הנוספות חשבו כי ההשתתפות בקהילה הייתה
משמעותית ובעלת תרומה .בהתווסף התמיכה שהן הביעו ברציונל של פיתוח מקצועי במסגרת של
קהילת מורים בית ספרית ובאופן המימוש של קהילתן שלהן (אווירה ,תוכן ,מאפייני עשייה ולמידה,
הובלה) ,מתקבלת מידה רבה של שביעות רצון ושל תחושת הצלחה.
המורות התייחסו לשינויים בפרקטיקה של ההוראה .הן ציינו כי ההשתתפות בקהילה חיזקה את
המּודעּות שלהן להיבטים חשובים בפרקטיקה ההוראתית .תרומה מרכזית הייתה לה ליכולתן
לממש היבטים אלה בפועל  -הבנת "האיך" ורכישת כלים.
משתתפת :היה מפגש אחד שדיברנו על איך להסתכל על תכנית הלימודים ועל התכנון החודשי
שאנחנו עושים .זה משהו שעד עכשיו לא הבנתי אותו .מבחינתי ,תכנון זה בקווים כללים עד
שבאו ואמרו לי "לא" ...זה היה כמו מהפכה.
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משתתפת :אם תלמיד היה אומר תשובה אז כאילו רוב הסיכויים שהייתי אומרת לו "תקשיב,
זה לא נכון" .ובהשתלמות (בקהילה) ראיתי כל מיני דרכים אולי נשמע עוד דעה ואז נראה,
לתת לילדים יותר את האפשרות לנהל שיח ביניהם ...אז את זה לקחתי ככלי שחשוב מאוד
ליישם .אני לא יודעת אם הספקתי ליישם כמו שרציתי ,אבל לשנים הבאות זה בטח יישאר
אצלי.

כפי שמשתקף בדברים שלעיל ,המרואיינות מיעטו לתאר יישום בהקשרי ההוראה שלהן ובעיקר
הדגישו את מכוונותן ליישם את הנרכש בקרוב .בשונה ,המרואיינות מקהילה ח' תיארו שינוי ממשי
בתרבות ההוראה-למידה ,שאף חרג מגבולות תכנית הלימודים שפיתחו ויישמו במסגרת החינוך
לקיימות ,והגיע עד לתלמידים:
משתתפת :אני כבר לא המחנכת שעומדת במרכז הכיתה[ .למדתי] יותר להטיל תפקידים על
הלומדים .רכשתי השנה מיומנות של מורה כמנווטת ועבודה על פי תפקודי הלומד...ואפשר
לראות את השיפור ואת הקפיצה שהייתה מבחינת התלמידים אצלי ...בסוף השנה ,נתתי להם
פרויקט .החלטתי שאני לא מלמדת אותם נושא מסוים במדעים ומבקשת [בו] תוצר סופי של
משחק .ואז הם מסתכלים ואומרים לי "רגע ,אבל אנחנו לא למדנו ,אנחנו לא יודעים" ואני
בשקט ,אז הם אומרים "אוקיי ,הבנו ,אנחנו צריכים ללמוד את הדברים לבד" ,והם יושבים
ולומדים ומלמדים אחד את השני...והעבודה שלהם בקבוצה יותר מכילה ,יותר סובלנית.

חלק מתחושת ההצלחה של הקהילה נסובה על פיתוח תוצרים ,והיא שבה והזכירה את החשיבות
הרבה שיוחסה לתכנון ולהגעה אל תוצרים .משמעויות שונות ניתנו לה  -התוצרים נתפסו כמעין
כלים שהמורה רכש ויוכל להיעזר בהם בהמשך .הם גם נתפסו כשלעצמם כעדות ליישום ולשינוי
הפרקטיקה.
משתתפת :יש לנו עכשיו המון רעיונות לשיעורים ,שאפשר לראות כל פעם איך הם משתלבים
ובמה אפשר להשתמש.
מובילה :אחת ההצלחות העיקריות של הקהילה זה שהצלחנו לצבור מאגר של מבחנים ,דרכי
הערכה ,חוברות ,ויש בהם את הרעיונות החדשים שלנו לעידוד התלמידים ולהכלה שלהם.
משתתפת :היינו קהילת למידה שיוצרת מאגרים של תכניות לימודים לנו ולאחרים...וברגע
שאנחנו יוצרים ומפתחים דברים חדשים עבורי זו צמיחה.

לא פעם בנשימה אחת עם התרומה לפרקטיקה ההוראתית ,ובמשקל דומה ,ציינו המורות שרואיינו
את ההשפעות של הקהילה על יחסי העמיתות .החל בהבנה הכללית כי יעיל במיוחד לעבוד במשותף
עם עמיתים וללמוד מעמיתים במסגרת הצוות הבית ספרי והרצון העקרוני לדבוק בזאת ,עבור
לשכלול היכולות לשתף פעולה עם עמיתים ,לגלות פתיחות ולחוש ביטחון מקצועי במחיצת עמיתים,
וכלה בתחושות קירבה ושייכות אל המורים הספציפיים שהשתתפו בקהילה ובמציאת מקור תמיכה
בהם.
משתתפת[ :הקהילה] חידדה לי מה זה עבודת צוות ,מה זה באמת לשתף פעולה.
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משתתפת :רכשתי לדעתי יכולת עבודה בצוות הרבה יותר טובה.
משתתפת :אני לא מצטערת שהצטרפתי לקהילה .אני גיליתי את עצמי ,את נקודות החוזק,
היום אני מרגישה כוח ,אני יודעת ומסוגלת שיש לי איך לתרום את חלקי.
משתתפת :ממש התקרבתי אל מי שהיה בקהילה והם קבוצה שאני יכולה לפנות אליה ולהיעזר
בה.

שדה השפעה נוסף הרחיק אל התרבות הבית ספרית .מורות-מרואיינות חשבו ,כי יעדי השינוי
והשיפור של תהליכי הוראה-למידה-הערכה ,בהם עסקה הקהילה ,חלחלו אל סדר היום הבית ספרי
ועוררו עניין בקרב מורים נוספים .הן שיערו ,כי התוצרים שפותחו במסגרת הקהילה יוכלו לשרת
גם מורים אחרים .בנוסף ,מורות ,בעיקר מקהילות במודל האוטונומי ,הבחינו כיצד ההצלחה של
הקהילה עוררה סקרנות בקרב מורים אחרים והביאה את מנהלת בית הספר לפעול להרחבת מספר
הקהילות .הן ראו בכך הצלחה מרכזית של הקהילה.

המשכיות הקהילה לאורך זמן
לקראת סוף השנה הסתמן ,שבתכנון לשנה הבאה צפויים שינויים במגוון היבטים בקהילות
שהשתתפו במחקר .למשל :מורות מובילות בשתי קהילות קיבלו על עצמן להיות מנחות של מורות
מובילות במסגרת מהלך "השקפה" .אחת מהן תמשיך להוביל קהילה בבית ספרה ואילו האחרת
לא .שלוש מורות משתתפות בשלוש קהילות שונות יהפכו בשנה הבאה ל"מורות מובילות" .כמו כן,
מורות מובילות לא היו בטוחות שהן רוצות להמשיך את נושאי קהילתן הנוכחית גם בשנה הבאה.
עוד הן ציינו כי הנושא של הקהילה והמשתתפים בה יצטרכו להישקל מחדש לאור התכנון לקהילות
למידה נוספות בבית הספר.
ללא קשר לתחושת ההצלחה שנקשרה לקהילות הנוכחיות וההכרה בהשקעה שנדרשה כדי לבנות
אותן ,המשכיותן הוטלה בספק .ניכר ,כי אילוצים מבניים וכי תפיסה של קהילת המורים כאד הוק
היו מהגורמים לכך .אי בהירות עלתה סביב הרציונל של מהלך "השקפה" וציפיותיו ביחס
להמשכיות הקהילות – האם קהילה קיימת צריכה להמשיך? מה ההיבטים בקהילה שיוצרים
המשכיות (הובלה ,נושא ,משתתפים)? מה הזיקה בין המשכיות הקהילה להתפתחות המקצועית
של המורים?
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דיון מבעד לעדשות ספרות המחקר
הממצאים שהוצגו במחקר הנוכחי מעלים מספר סוגיות ודילמות מרכזיות באשר להתפתחות
המקצועית של מורים במסגרת קהילות בית ספריות ,בהן נדון בפרק זה תוך התייחסות לספרות
מחקרית עדכנית ורלוונטית ,המתפרסמת בהקשרים דומים לזה שאנו עוסקים בו.

פרקטיקה ,התנסות וחקרנות :זיקות וקישורים
אחד המאפיינים של פיתוח מקצועי מיטבי הוא היותה של למידת המורים מעוגנת בעשייה
היומיומית שלהם ולא מנותקת ממנה .העובדה ,שהלמידה מתקיימת בבית הספר מהווה מסגרת
המאפשרת קישור הלמידה של המורים לעשייתם בכיתות .ואכן המורות המובילות ביקשו לעצב את
תהליך הלמידה בקהילות בזיקה לתחומים ולנושאים בהם עסקו המורות בכיתותיהן .אולם ,כדי
שלמידה הקרובה לפרקטיקה תהיה משמעותית ומעמיקה עליה לעמוד בארבע דרישות קריטיות:
 .1התמקדות בסוגיות הוראה רלוונטיות לעבודה היומיומית של המורים
 .1מחקר מעמיק והבנה של קוריקולום ספציפי לתחום תוכן
 .2חקר שיטתי של היחסים בין הוראה ללמידה
 .3קיימּות לאורך זמן ושזירה בשגרות התכנון ,ההוראה והרפלקציה של המורים
תרשים  1מציג רצף של פעילויות למידה ,שהקוטב האחד שלו הוא למידה במסגרת קורסים וקריאה
הרחוקה מן הפרקטיקה והקוטב האחר הוא למידה הקרובה לפרקטיקה ,שהיא ,כמובן ,רלוונטית
ומשמעותית יותר ).)Ermeling & Gallimore, 2015

מרחבי הלמידה במסגרת הקהילות בתוך בתי הספר אפשרו אפוא את קרבת הלמידה לפרקטיקה
של המורות ,כשהן בוחרות בנושאים ובתכנים הנוגעים להקשר הבית ספרי המשותף שלהן .ניתוח
הנתונים מצביע על כך שהקרבה לכיתות באה לידי ביטוי בעיקר בתכנון ובמידה מסוימת ביישום
הפעילויות ,אולם ,ניתוח היישום והפקת תובנות לאחר היישום התרחשו באופן נדיר .יתירה מכך,
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תהליך למידה מעגלי רקורסיבי (כפי שמוצג בתרשים  ,)2איננו מגיע לכדי השלמה ואף איננו מופיע
כשגרת הוראה ולמידה של המורות .במלים אחרות ,המורות מקצות זמן רב לתכנון השיעור,
מלמדות בכיתות ולעתים נועצות בקשר למקרים כאלה או אחרים ,אולם ,לעתים רחוקות הן
מעריכות את הוראתן באופן שיטתי על בסיס נתונים ,חושבות עליה ומשנות ומתאימות אותה
בהתאם למסקנות ,וחוזר חלילה .תהליכי למידה מעגליים אלה ,כדוגמת מעגל הלמידה ההתנסותית
של קולב ) (Kolb, 1984או המעגלים של מחקרי פעולה ,המוצגים על ידי מקניף ואחרים
) ,(McNiff, 2002צריכים להיות שגרה של למידה מתמשכת.

חקר שיטתי יותר של הפרקטיקה של כל השותפים במסגרת הלמידה המתמשכת בקהילות הלומדות
עשוי לגרום להעמקת הלמידה ולביסוסה .למידה מּוכוונת חקר מתפתחת מבדיקת הפרקטיקה
באמצעות חקר מקרים ,איסוף נתונים ,הצבת שאלות ,ניתוח וביקורת ,שינוי והתאמה ,וחוזר
חלילה .תהליך חקר מעגלי זה ,בו עוסקים מורים בשיתוף עם עמיתיהם ,מוביל להיכרות מעמיקה
שלהם עם תלמידיהם ועם ההקשר בו הם פועלים ,להבנת המורכבות הרבה של ההוראה בהקשר
הספציפי של כיתותיהם ,לנסיינות של גישות ודפוסי הוראה חדשים ובעיקר לחשיבה מחודשת,
ביקורתית ומתמשכת על הנחות היסוד שלהם ועל השקפותיהם ואמונותיהם.
אחת האסטרטגיות המומלצות ללמידה של מורים היא תצפיות עמיתים ומתן משוב מקדם למידה
לאחר התצפית ) .(Sivan & Chan, 2009מחקרים אף מראים שהמספר הגדול של שינויים בהוראה
הושגו ,כשמורים צפו אלה באלה ונתנו משוב על הצפייה ) .)Zwart et al. 2009הלמידה הזו מתוך
ההתנסות בתוך הכיתות של המורות ועמיתותיהן על בסיס התיעוד האותנטי של ההוראה היא חלק
מחקר הפרקטיקה ומהווה מרכיב קריטי בתהליך הלמידה .פמלה גרוסמן אף מקצינה ואומרת,
שקהילה שאיננה מקיימת צפייה בשיעורים איננה ממש קהילה ) .(Grossman et al. 2014אולם,
מסתבר ,שהתצפיות הללו כמעט אינן מתקיימות ,הן מסיבות אופרטיביות ,ויותר מכך מחמת החשש
של המורות להיחשף ולהעמיד את הפרקטיקה שלהן לדיון ולחשיבה מחודשת.
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מקורות הידע ויצירת ידע
המורות המובילות ,שחלקן מומחיות בדיסציפלינה או בפדגוגיה משמשות כמקור ידע פנים בית
ספרי בו הן משתפות את עמיתותיהן ,כשהידע והמומחיות של המורות המשתתפות הוא מקור ידע
נוסף .אולם ,הידע הפנים בית ספרי ,שהוא בעל ערך רב ,לעתים אין בו די על מנת להעמיק את
הלמידה ואת ההוראה ולהביא להתפתחות משמעותית של המורים ולקידומם .השיח המבוסס על
הידע הפרקטי של המורים בלבד הוא לעתים דל ואינסטרומנטלי ואף איננו מתרחב מעבר למפגשי
הקהילה כחלק מתרבות למידה בית ספרית .מסתבר ,שגם הספרות המחקרית מצביעה על כך
שלמידה פרודוקטיבית בקהילות מקצועיות איננה הכלל אלא היוצא מן הכלל .סוג
האינטראקטיביות והשיח הקשורים לבניית ידע נעדרים ממפגשי קהילות מקצועיות וקשה למורים
לנוע מהיותם אדיבים להיותם ביקורתיים ).(Popp & Goldman, 2016
הספרות המחקרית מצביעה על האופי המורכב של ידע תוכן פדגוגי כצורה של ידע מקצועי של
מורים ,שהוא במידה רבה ספציפי לתחום התוכן ,למורה ולסיטואציה נתונה .לפיכך ,הפיתוח
המקצועי של ידע תוכן פדגוגי אינו יכול להיות מוגבל לדוגמאות של הוראה מיטבית של מומחים,
אלא יש להתאימו לפרקטיקה המקצועית של המורים ולכלול בו הזדמנויות להפעלת אסטרטגיות
הוראה חדשניות ולערוך רפלקציה אישית וקולקטיבית על התנסויותיהם .אחת הבעיות היא
שקהילות מורים נוטות להתעלם מסוגיות הקשורות להוראה ולמידה של תחום תוכן ספציפי
) ,(subject matterאם כי הספרות מצביעה על חשיבות המיקוד בלמידה של תחום תוכן בפיתוח
המקצועי .כיוון שידע תוכן פדגוגי כולל הבנה של מורים באשר לאופן בו תלמידים לומדים ,או
שאינם מצליחים ללמוד תחום תוכן ספציפי ,הרי הפיתוח של ידע תוכן פדגוגי הוא מטרה חשובה
להתמקד בה ).(Van Driel, & Berry, 2012
קהילות רבות מתמקדות בנושאים גנריים כמו פדגוגיה חדשנית ודרכי הוראה ,למידה והערכה ,אך
נמצאו עדויות מועטות במחקר ללמידה דיסציפלינרית ,דבר שמעלה שאלות באשר למשמעות
הלמידה הגנרית בכלל והדיסציפלינרית בפרט .חוקרים הדגישו את החשיבות הרבה של תחום
התוכן ,כי הוראה איננה משתנה גנרי או מונוליטי העשוי מקשה אחת ,אלא היא ספציפית לנושא
ומתרחשת בתוך הקשר .לפיכך ,תחום התוכן בהתארגנות של בתי ספר ובהקשרים שלהם הוא
קריטי לעבודת הליבה שהיא ההוראה ,ויש לשקול אותו בכובד ראש כשיקול מרכזי בתכנון
הלימודים .ספיליין והופקינס ( )Spillane & Hopkins, 2013טוענים ,שתחום תוכן איננו רק מעצב
את ההוראה של המורים ,אלא גם את תגובותיהם לשינוי הפרקטיקה שלהם .השפעת תחום התוכן
על דרכים בהן מורים ובתי ספר מתנהגים היא כה רבה ,עד שבול ולייס )(Ball,& Lace, 2012
הגדירו תחומי תוכן שונים כקטגוריה של תת-תרבות .הטיעון המרכזי של החוקרים הוא כי האופן
בו מערכות בית ספריות מתארגנות להוראה ,כולל האינטראקציות בין מורים על הוראה ולמידה,
משתנה על פי תחום התוכן העומד במרכז התכנון .הש ֹונּות בין תחומי התוכן רבה הן בטווח
הנושאים ,הן בממדים הנכללים בהגדרה ,והן ברצף החומרים ובסטטיות או בדינאמיות של הנושא.
אולם ,תחומי התוכן מעצבים את עבודת המורים ואת תגובותיהם למאמצי שינוי בפרקטיקה
שלהם .יש מקצועות שמקבלים התייחסות רבה יותר מאשר אחרים גם ממעצבי המדיניות ,כמו
מתמטיקה ,למשל .בהינתן שאינטראקציות בין מורים במהלך תפקידם הם כלים ללמידה ,הבדלים
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אלה באופן בו בית ספר מארגן את ההוראה במקצועות ליבה הם משמעותיים לגבי הזדמנויות של
מורים ללמוד זה מזה .תחום התוכן משפיע אפוא על התארגנות בית הספר ועל התנהגות ולמידה
של מורים .אינטראקציות של מתן עצה ומידע בין מורים קשורות לתשתיות ולמבנים ארגוניים
) .(Wenner, & Campbell, 2016כיוון שידע חדש הוא אחד ממרכיבי הליבה של שיפור פרודוקטיבי
של ההוראה ,ועצה ומידע הם אבני יסוד בפיתוח ידע ,הרי כדאי לטפח את האינטראקציות בין
המורים העוסקות במתן עצה וקבלתה ובשיתוף במידע ובידע .האינטראקציות הללו קשורות
להקשר מוסדי רחב ולמבנים ארגוניים רשמיים שמשולבים במערכות של בתי הספר.
מחקר שעסק בלמידה של מורים בתחום תוכן ספציפי ,במקרה זה במתמטיקה ,הצביע על כך
שרה פורמלית של מנהיגּות מומחה ,מקדמת את
שהנחיה של מומחה ,ואפילו יצירת מ ֹ
האינטראקציות הללו בבית הספר .מומחה זה תרם ,כמעט בניגוד להיגיון ,לביזור שווה יותר של
מתן עצה אודות המקצוע בקרב כלל המורים והראה ,כיצד הדיסציפלינה הזו שינתה את אופן
ההתארגנות של בית הספר להוראה וללמידה של התחום ).(Spillane & Hopkins, 2013
חלק מחקר הפרקטיקה הוא אף ניתוחה והמשֹגתה באמצעות דיאלקטיקה עם תיאוריות וספרות
מחקרית ,בלעדיהן תהליך החקר איננו שלם .יש הסכמה בספרות ,שהעיסוק הבלעדי במעשה
ההוראה היומיומי ללא היעזרות בתיאוריות רלוונטיות ,המסייעות לפרש ,לנתח ,להבין ,להמשֹיג
ולשפר את ההוראה לוקה בחסר .הדבק הזה בין התיאוריה ַלמַ עשה נוצר ,כאשר מתעוררות שאלות
בהקשר של לומדים ועבודה במהלכה ,וכאשר עומדים לרשות המורים גם המחקר והבדיקה
האקדמית ) .)Cordingley, 2013אחד התפקידים המרכזיים אפוא של האקדמיה במסגרת הליווי
שהיא נותנת למורות המובילות הוא להוביל את חקר הפרקטיקה בבתי הספר .הידע הפרקטי המצוי
בשדה בקרב המורים הוא אדיר ,אך הוא כולו בגדר תורה שבעל פה שנשארת נחלתו של כל מורה
לעצמו .לעומת זאת ,החקר המשותף עשוי להוביל לחשיפת הידע הסמוי של המורים ,ליצירת ידע
חדש ,לכתיבתו ,לפרסומו ולהפצתו .עריכת מחקרי פעולה משותפים של סגל אקדמי ומורים
במסגרת קהילה מקצועית לומדת בבתי הספר היא פוטנציאל למימוש המטרות הרבות הללו
הנדרשות מהמורים בכלל ומהמורות המובילות בפרט .חשוב להדגיש ,שעיסוק זה מחייב הקצאת
משאבים ,מנגנונים ארגוניים ובעיקר זמן משותף במערכת השעות של בתי הספר לצפייה ,לאיסוף
נתונים ,לקריאה וללמידה מתמשכת .במלים אחרות ,הפרדיגמה עליה מבוססת התרבות הארגונית
הבית ספרית צריכה להשתנות על מנת להעמיד במרכז את הלמידה לא רק של התלמידים אלא גם
של המורים.

התפתחות ,הבשלה והמשכיות של קהילה מקצועית לומדת
המורות ,רובן ככולן תמכו בתפיסה הרואה בקהילת מורים מסגרת מוצלחת ועדיפה לפיתוח מקצועי
והביעו מידה רבה של שביעות רצון מאופן מימושה באשר לתוכן ,לאווירה ,להובלה וללמידה בהן.
לצד זאת ,זיהינו גילויים מועטים של התנהגות פרו-אקטיבית יוזמת מצד המשתתפות הן במפגשים
והן מחוץ להם בין המפגשים .תהליך הלמידה בקהילה התפרש בדרך כלל כהשתתפות במפגשי
הקהילה אך לא מעבר לכך.
בהלימה לתפיסת המורות ,אכן יש הסכמה בספרות המחקרית בדבר התועלת והאפקטיביות של
קהילות מקצועיות לומדות כאמצעי מועדף להשגת פיתוח מקצועי משמעותי של מורים ,סטודנטים
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ומורי מורים .הקהילות נחשבות למבנים רבי עצמה ,המסייעים לשיפור ההוראה באמצעות חקר
משותף למציאת פתרונות פדגוגיים ,חילופי רעיונות ודעות ,נסיינות וחדשנות ,ותורמים לצמיחה
אישית ,חברתית ,רגשית ומוסדית ( .)Owen, 2015; Brody & Hadar, 2015לאור הנחת היסוד
שהלמידה עומדת במוקד העשייה ,והיא העבודה של אנשי חינוך ,ועליהם ללמוד באופן יחידני
ושיתופי במקום עבודתם ,הרי בנייה של קהילות לומדות בבתי הספר היא חיונית .ואם ברפורמה
עסקינן ,הרי מי שמצופה ממנו להוביל רפורמות הן ברמה מקומית והן ברמה מערכתית נדרש
ללמידה מתמשכת יומיומית במקום עבודתו ).(Fullan, 2008
עם זאת ,אין להתעלם מן העובדה ,שלבנייה של קהילות מקצועיות וסביבות למידה המאפשרות
התפתחות וצמיחה ,נדרשים ידע רב ,שיתוף ונכונות מצד כל בעלי העניין ,אנרגיה בלתי נדלית,
משאבים הולמים ומנהיגות מובילה ,המכירה באתגרים הרבים מצד אחד וברווחים מן הצד האחר
(מרגולין ,שני וטל .(Grossman, Wineburg & Woolworth, 2001 ;2018 ,תהליך של שינוי תרבות
מערכתי כגון זה הנדרש מבתי הספר תלוי במידה רבה בהדגמת התנהגויות וערכים חדשים ,בהחלפת
נורמות ומבנים קיימים באחרים ,כמו גם בבניית תשתיות ומנגנונים המאפשרים לקהילות
מקצועיות לממש את הפרדיגמה החדשה.
יתירה מכך ,מניתוח הנתונים עולה ,שהדיון בהצפת האמונות ,ההשקפות והנחות היסוד של
המשתתפים במהלך הלמידה המשותפת הוא שטחי ,אקראי ומבוזר .כיוון שבסיס הידע והאמונות
ממנו נגזרת ההוראה של המורים הוא קריטי ,הרי להיעדר העיסוק במצע הזה יש השלכות רבות על
תהליכי הלמידה וההוראה בפרט ועל התרבות הבית ספרית בכלל .בהלימה למחקרים עדכניים,
המצביעים על אמונות וערכים אישיים של סטודנטים להוראה כבעלי ההשפעה החזקה ביותר מכל
המרכיבים האחרים על למידה כיצד להוֹרוֹת (Ell, Haigh, Cochran-Smith, Grudnoff, Ludlow,
) ,& Hill, 2017יש להוביל מהלכי למידה המציפים ומעלים למּודעות של המורים את אמונותיהם
והשקפותיהם ,להמשֹיגם ,לחשוב עליהם מחדש ולשנות את ההוראה בהלימה להם.
הקהילה מקפידה על בחינת רעיונות מכל המקורות ומדגישה שאיננה מצפה לקונצנזוס ,אלא
לבדיקת רעיונות והשקפות ,לשמיעת כל הקולות ולהעמקה ודיון בהם ובחילוקי הדעות המתגלעים
בין השותפים .החקירה ,הנסיינות ,דיון בקונפליקטים והחדשנות הם דרכי ההתנהלות של הקהילה
במרחב המשותף.
תפקיד מרכזי נוסף של קהילה מקצועית הוא להפוך את ההוראה מעיסוק דיסקרטי מבודד לעיסוק
פומבי ,כי האינטימיות נמצאת בעוכריו של המקצוע ומונעת ממנו להתפתח .מורות ומנהלות צריכות
להבין ,שהתרבות הדיסקרטית והאינטימית עומדת כאיום גדול נגד הכיוון הקולקטיבי ,וכי המהלך
שהן מובילות הוא שינוי תרבותי ושינוי פדגוגי כאחד .לפיכך ,המורה המובילה חייבת להוביל שיח
על כך שהתרבות הקיימת של בית הספר עומדת כנגד פיתוח של מקצוענות בהוראה .לב העניין הוא
אפוא המיקוד בלמידה של התלמידים ובזיקות של ההוראה בכיתה להתקדמות הלמידה של
תלמידים .לשם כך יש לקיים צפייה בשיעורים אמתיים ולדון בהם (Birkeland & Feiman-
).Nemser, 2012
בנייה של קהילה מקצועית ,הבשלתה והפיכתה לבת קיימה הם תהליך מורכב ארוך טווח שהמורות
המובילות לומדות לעשות תוך כדי התנסות בו .מה שיכול לסייע בכל שלבי המהלך הוא תחנות
ביניים לעצירה ולחשיבה על התפתחותה של הקהילה .לשם כך ניתן להיעזר במאפיינים של קהילה
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מקצועית לומדת ,עליהם יש הסכמה בספרות המחקרית ולבדוק אלו מהם כבר מתממשים ועל אילו
יש צורך לעבוד:


למידה הדדית מתמשכת מקצועית ,אישית וקבוצתית



חזון משותף ,ערכים ומטרות משותפים



תרבות עבודה שיתופית



מיקוד בחקירה רפלקטיבית ובנ ְַסיינות



מערכות ידע וקבלת החלטות המבוססת על נתונים



דאגה להשקפות של מיעוט ושל יחידים



אחריות קולקטיבית כלפי למידת תלמידים



הצמחת מנהיגים ()Mitchell & Sackney, 2009; Watson, 2014

בניית הקהילה המקצועית והובלתה נעשית על ידי המורה המובילה ,אך למורות המשתתפות
תפקידים לא פחות חשובים .וונגר וטריינר ) )Wenger-Trayner, 2012סבורים ,שניתן להגביר את
יכולת הלמידה של הקהילה על ידי עידוד המשתתפים לקחת בעלּות משותפת על תהליך הלמידה
השיתופי שלהם ולערוך עליו רפלקציה קולקטיבית .זאת ניתן לעשות על ידי הפיכת המנהיגות
למבו זרת ,כשיותר משתתפים מבינים את טווח הצרכים של הקהילה ונכנסים למלא אותם .הוא
גורס ,שאם בשלבים מוקדמים לבניית הקהילה עושה זאת אדם אחד ,באופן הדרגתי יותר חברים
מבינים שהרעיון העומד מאחורי הפרקטיקה הזו הוא לזהות תפקידי מנהיגות ברורים ,שהם
המפתח ללמידה חברתית בהקשר נתון וליצור קבוצות שלוקחות על עצמן תפקידים אלה מטעם
הקהילה .השתתפות בקבוצות מנהיגּות מעמיקה את המחויבות של האנשים לתהליך בדרך מוחשית
מאד .היא מובילה לתובנות והמלצות שמשפרות משמעותית את התכנון המתמשך של הקבוצה.
הוא מציג מספר קבוצות שונות של מנהיגות ,המועילות לפיתוח יכולת הלמידה של קהילה:


פעילים (אקטיביסטים) למען האג'נדה :מקדמים את האג'נדה



שומרי הקהילה :אורגים את המארג החברתי



חברים ביקורתיים :עושים רפלקציה על התהליך



כתבים חברתיים :יוצרים זיכרון משותף



שליחים חיצוניים :מתקשרים עם קהלים חיצוניים



בלשי ערך :הופכים את יצירת הערך לנראה



מתווכים ארגוניים :מקשרים עם בעלי עניין ארגוניים

כל קבוצת מנהיגות אחראית לארגן את אחד מהתהליכים הללו מטעם הקהילה .בכל מקרה בוחרים
את קבוצות המנהיגות הרלוונטיות לכל הקשר.
תפקידי המנהלת והזיקה בין הקהילה לתרבות בית הספר
אחד מסדרת המתחים הטבועים בקהילה מקצועית לומדת הוא המתח בין צורכי המשתתפים לבין
יוזמתה ויעדיה של הקהילה .בדומה לכך גם בתוך בתי הספר קיים המתח בין צרכי המורים לבין
צרכיו ומטרותיו של בית הספר ,שלעתים קרובות אינם חופפים .על ציר המתח הזה צריכה לפעול
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המנהלת ,שמצד אחד עומדות בראש מעייניה איכות ההוראה ואיכות הלמידה של התלמידים ,וכדי
להעמיקן ולשפרן תהליך הפיתוח המקצועי מּוכוון לשנות את הפרקטיקות ,את האמונות ,את
התפיסות ואת הבנת הפרקטיקה של המורים ,ומצד שני ,ניצבים צרכיו האישיים של כל מורה
ומורה.
הידע הקודם של המורים והפרקטיקות שלהם משפיעים על הבנתם את המסרים החדשים של
המדיניות ואת יישומם ,משנים אותם ועושים סינתזה ביניהם .תהליכי היישום אף מושפעים
מאינטראקציות חברתיות ומרשתות של עמיתים .גם המבנה של המערך הבית ספרי יכול לתמוך
בתהליך יישום התכניות על ידי אפשור הבנה של מורים ותפיסת מדיניות באמצעות זמן מוסדר
לשיתופי פעולה מקצועיים ולרפלקציה .כך גם ההיקף של השתתפות מורים בתהליך של קבלת
החלטות משפיע באופן משמעותי על הפקת המשמעות שלהם באשר למסרי מדיניות .חשיבות רבה
במיוחד יש להשקפות ולפילוסופיות של מורים ולמידת השפעתם על יישום רפורמה ושינויים.
לפיכך ,ברור שהתמיכה של המנהל במורים בתהליכי שינוי אינה מידה אחת המתאימה לכל ,אלא
צריכה להיות מבחינה ותומכת בכל מורה על פי צרכיו.
חוקרים מציגים את הרעיון של מנהיגות מבחינה ( ,)differentiated leadershipעל פיה מתן תמיכה
אישית על ידי ההנהלה מתייחס ליכולתה של מנהלת להבין ,לגלות אמפתיה לצרכים ולהשקפות של
המורות לפני הצגת כיוון או מתן עצה .ככל לומד ,גם למורות יש צרכים שונים שיש להיענות להם
כדי שיוכלו להתמודד עם תהליכי שינוי באופן מוצלח בכיתותיהן .הטענה היא שללא התאמה
שגה וביישום של תהליכים
פילוסופית בין מורות למנהלות לגבי תהליכי שינוי ,המורה תתקשה בהמ ֹ
אלה .כיוון שיש חשיבות רבה להשקפות ולפילוסופיות של המורות בהשפיען על יישום שינויים ,על
המנהלת להוות מודל ולעודד את המורות לשאול ולחשוב באופן ביקורתי על ערכיהן ואמונותיהן
המקצועיים באמצעות דיאלוג מתמשך עקבי ביניהן .כדי לעודד את המורות ליטול סיכונים ולשנות
דפוסי הוראה ולמידה ,כמו גם אמונות ,על המנהלת לדאוג לגירוי אינטלקטואלי ,לשיקולים
אינדיבידואליים וליחס אישי ).(Brezicha, Bergmark, & Mitra, 2015
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סיכום והמלצות
מחקר זה ליווה במהלך שנת הלימודים תשע"ז קהילות מורים ,הפועלות במסגרת מהלך "השקפה".
המחקר מעלה כי נוצרה מעטפת לפעולת קהילות המורים הלומדות:
מנהלי בתי הספר ,המורים המובילים והמורים המשתתפים מכירים את הרציונל של מהלך
'השקפה' .הם מודעים לאבני יסוד בו  -פיתוח מקצועי שמתקיים במסגרת הבית ספרית ,המתבסס
על כוחות פנימיים של מורים ,ומתקיים מתוך יצירת זיקה הדוקה לעבודת המורה ושותפות במטרה
לשפר אותה.
עניין במהלך ותמיכה ברציונל שלו הולכים ומתרחבים בקרב מורים ובקרב הנהלות בתי הספר והיה
ניתן לחוש בהתפתחות מומנטום חיובי סביבו.
המורים המובילים מזדהים עם התפקיד ומחויבים לו .הם משקיעים מחשבה וזמן רבים כדי לקיים
את הקהילות ולקדם את העשייה והלמידה בהן .הקהילות מצליחות לייצר סדירויות סבירות סביב
מפגשיהן ומתווה עשייתן בפועל קרוב למתווה העשייה שתוכנן על ידי המורה המובילה.
העשייה בקהילה היא בזיקה לפרקטיקה של המשתתפים והמשתתפים חולקים את הציפייה
ל"יישום" – לחולל שיפור בעבודתם כבר בטווח הזמן הקרוב .התכנים מתמקדים בתהליכי הוראה-
למידה-הערכה .במתודולוגיית הלמידה קיים מאמץ לאמץ תהליכים מובנים כמו "מעגל למידה",
"היוועצות"" ,צפיית עמיתים" ו"תכנון שיעור" ולבטא באמצעותם גישה חקרנית כלפי הפרקטיקה
של המשתתפים.
למשתתפים רצון ונכונות להיות פעילים במהלך המפגשים ולא רק "צרכנים" .ישנם ניצנים לשיתוף
בידע ואמונות מקצועיים ולפתיחות לבחינה ודיון בהם והאווירה בקהילות נעימה.
בקרב הקהילות רווחת לרוב שביעות רצון מהמסגרת וההובלה של הקהילה ומהעשייה בה.
משתתפים מדווחים ,כי הפכו מודעים להיבטים חשובים בפרקטיקה ורכשו כלים כדי לתרגם
מודעות זו לעשייה בכיתה .אף מתפתחת תחושת הצלחה ,שנדמה שבחלקה היא נוגעת למעטפת
ששרטטנו לעיל.
היווצרותה של מעטפת לפעולת קהילות המורים הלומדות ,מפנה זרקור אל האתגרים הנוגעים
להעמקת התהליכים המתקיימים בתוכה .סביב אתגרים אלה יובאו המלצותינו.
העמקה של חקירת הפרקטיקה והעצמתה
 .1מומלץ לצמצם את עמימות התכליות של חקירת הפרקטיקה ולהבהיר את המרכזיות שיש
לבחינתה הביקורתית ולהפקת הידע וליצירתו .חשוב להמשיך ולעודד הטמעה של
מתודולוגיה ברורה ,איסוף עדויות ואופי מעגלי .הסקת מסקנה והמשגה ביחס למוקד
החקירה ,הצעה לשיפור ,שאלה חדשה לחקירה ,ייצוג מסכם ו"שורה תחתונה" בשיח
הקהילתי יכולים להמחיש את המשמעות של הפקת התובנות" .מעגל למידה" חוזר ,בדומה
למעגלי מחקר פעולה ,המחייב להמשיך אל חקירה של בעיה או ניסיון לשיפור שנגזרו
בבירור מתובנות החקירה הקודמת ,יכול אף הוא לסייע בכך ולעודד ההתפתחות.
 .2מומלץ להרחיב את החקירה של מעשה ההוראה "השגור" ואת ההתמקדות בפרקטיקה
האישית של כל מורה בכיתתה.
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 .3יש מקום לבחון את המשקל הניתן ל"פרויקטים" של הוראה-למידה-הערכה "אחרות",
המרוחקים ומנותקים מהפרקטיקות היומיומיות ,ולפיתוח משותף של חומרי לימוד
ותוצרים .זאת מתוך ההכרה בהבדל בינם לבין חקירת הפרקטיקה והעשייה לשיפורה ,אך
גם מתוך ההבנה לצורך של מורים ביצירה וב"יציאה מן השגרה".
 .4מומלץ להמשיך ולקדם את תחושת הנוחות והשותפות בקהילה לעבר פתיחות המאפשרת
לא רק לחשוף פרקטיקה אישית ,אלא גם להעמידה לבחינה משמעותית.
 .5מומלץ לקדם את התפיסה בה השותפות הקהילתית היא מצע לתהליכים רפלקטיביים של
כל חבר קהילה ולביטוי ובירור מקצועיים-אישיים .זאת במקום לראותה כמי שבאה לידי
ביטוי ביעדי שיפור אחידים ,בביצועים משותפים ובהשגת הסכמה.
הרחבה של המקורות וסוגי הידע בחקירה ובלמידה של הקהילה


מומלץ להרחיב ולהעמיק את יכולות ההנחיה והתיווך של המורות המובילות הנדרשות כדי
לחלץ ,להפגיש ולאתגר ידע ואמונות מקצועיים שברשות המשתתפות בקהילה.



בין אם הקהילה נושאת אופי דיסציפלינארי ובין אם אופי גנרי ,כדאי להדגיש את הזהות
המקצועית ואת תחומי העניין והמומחיות של כל אחת מהמשתתפות בקהילה ולעודד
בהתאם לכך תרומה ייחודית של כל אחת מהן לידע המתברר ונבנה בקהילה.



ככלל ,חשוב לדאוג למקורות הידע בקהילה .בכל קהילה נדרשים מומחים הרלוונטיים
לנושא בו היא עוסקת – מומחה פדגוגיה ומומחה לתחום תוכן ),)Subject matter
כשהמובילה מומחית לפחות לאחד מהם .אם אין בקהילה מומחים לתחומים הללו כדאי
לשקול לגייס מומחים חיצוניים בהלימה לצרכים שעולים בקהילה אד הוק.



הבחירה במורה המובילה ובנושא הקהילה שהיא מובילה צריכים להישקל לאור תחומי
המומחיות שלה .יש לשדר את המסר ,כי אחד ממסדי הסמכות והאחריות של מובילת
הקהילה הוא המומחיות בפדגוגיה ו/או בתחום התוכן ,וכי אין בכך כדי לגרוע מתפקידה
כמנחה וכמתווכת.



לא ניתן להסתפק במקורות הידע הפנימיים ללא התייחסות למקורות מחקריים
שיג את הפרקטיקה ,לנתחה ולשפרה .מומלץ למהלך 'השקפה'
ותיאורטיים על מנת להמ ֹ
לזהות תחומים מרכזיים בהם עוסקות הקהילות וליצור מאגרי מידע ושירותי יעץ על פי
הצרכים העולים בקהילות השונות.
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מקומה של הקהילה בתרבות הבית ספרית


מומלץ לחזק את המגמה הבונה לקהילה תשתית בתוך מערכת השעות הבית ספרית
ומחברת אותה אל יעדי בית הספר .יחד עם זאת ,חשוב לדאוג לכך שייקשרו החוטים בין
הצרכים האישיים בהתפתחות המקצועית של המורות לבין החזון והיעדים הפדגוגיים של
בית הספר.



מנהלת בית הספר היא שיכולה להבטיח את קשירת החוטים הנ"ל ולעודד תרבות בית
ספרית של למידה מתמשכת וסדירה במסגרת הקהילות המקצועיות ,של פתיחת דלת
הכיתה ושל מנהיגות מבוזרת .מהלך "השקפה" צריך לבחון כיצד ניתן להכשיר את
המנהלות ולסייע להן בכך.

לבנות ולהוביל קהילה מקצועית לומדת לאורך זמן


חשוב כי מנהלת בית הספר ,המורה המובילה וחברות הקהילה יבהירו במשותף את היעדים
ואת ממדי ההצלחה של הקהילה.



מומלץ להגדיר כתנאי הכרחי את ההמשכיות של הקהילה לאורך שלוש שנים לפחות .העוגן
של המשכיות הקהילה יכול להיות המורה המובילה הקבועה ,או גרעין משתתפות קבוע ,או
נושא מוגדר ,שנבנתה בו כבר תשתית של ידע.



מומלץ למהלך "השקפה" לבנות ציר התפתחות של קהילה מקצועית לומדת על מאפייניה
המגוונים לשם מיפוי הקהילות ובדיקה עצמית של כל קהילה על פי הציר שייבנה.
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תקציר מנהלים
דו"ח זה מסכם ממצאי מחקר איכותני של חקרי מקרה בחמישה בתי ספר שבהם פעלה תכנית
הגמישות הפדגוגית בשנתה השנייה .בתי ספר אלה הומלצו על ידי מפקחי הפיתוח המקצועי
כדוגמאות לבתי ספר שבהם הפעלת התכנית נחשבת למוצלחת .במהלך השנתיים נאספו בכל בית
ספר נתונים באמצעות ראיונות עם הנהלת בית הספר ועם מורים ,תצפיות במפגשי למידה של מורים
במסגרת הפיתוח המקצועי ,ראיונות עם מנחים חיצוניים בתכנית ותוצרי למידה.
הממצאים העיקריים
תפיסת הגמישות הפדגוגית


המנהלים רואים את התכנית כמסגרת לפיתוח מקצועי ,המהווה משאב תקציבי שמאפשר

לצוות המורים ללמוד יחד ולפתח שפה פדגוגית משותפת ,להצמיח מורים מובילים ולקדם
את יעדי בית הספר ואת חזונו .איש מן המנהלים לא ציין את הגמישות הפדגוגית כתפיסה
רעיונית.
יישום התכנית :התאמה לעקרונות הגמישות הפדגוגית כפי שנוסחו על ידי המטה


נמצאה שונות בין בתי הספר בחקרי המקרה באשר להתאמה בין היישום של התכנית לבין
עקרונות הגמישות הפדגוגית .ברוב בתי הספר תכנית הפיתוח המקצועי מכוונת לחזון
ולמטרות הבית ספריים ,כפי שהוגדרו על ידי הנהלת בית הספר.



בכל בתי הספר המטרות המוצהרות של תכניות הפיתוח המקצועי מכוונות להתמקצעות
של המורים במתודות הוראה חדשניות ובפיתוח חומרי למידה ,ובכך הם עונים על צרכי
בית הספר ועל צרכי התלמידים.



בכל בתי הספר צרכי המורה היחיד אינם עומדים במרכז התכנית ,אלא נתפסים כצרכים
מקצועיים לשם שיפור ההוראה ,שיאפשרו השגת מטרות בית ספריות .מרבית המורים
פועלים באופן ראקטיבי ואף פאסיבי לנוכח דרישות התכנית.



בכל בתי הספר המורים אינם שותפים בתכנון תכני הלמידה .אם קיימת שיתופיות של
מורים בקבלת ההחלטות ,היא מוגבלת ,במקרה הטוב ,לצוות המוביל בבית הספר ולבחירה
של מורים מתוך אפשרויות שהוצעו להם ,ולא במהלך שיח המאפשר ביטוי למגוון הקולות
והצרכים של המורים.



העובדה ,שהלמידה מתקיימת בבית הספר מהווה מסגרת שמאפשרת קישור הלמידה
לעשייה .בכל בתי הספר ,התכנים הנלמדים בתכנית קשורים לפרקטיקה ,ברובם נוגעים
להתמקצעות בהוראה.

 בכל בתי הספר ראינו גיוון באופני הלמידה של המורים ,בעיקר בשתי מסגרות עיקריות –
במליאת המורים ובצוותים קטנים.
גורמים תומכים ביישום התכנית


מבין הגורמים התומכים ביישום התכנית יש חשיבת לחזון חינוכי קוהרנטי וברור של
ההנהלה ,אשר תואם את עקרונות הגמישות הפדגוגית (ראה פירוט בהמשך) ,וכן תרבות
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בית ספרית של למידה ,מעורבות המנהלת בתכנית ,יחסי אמון והערכה הדדית בין המנהלת
לצוות וקיום הפיתוח המקצועי בין כתלי ביה"ס.
גורמים מעכבים את יישום התכנית


מבין הגורמים המעכבים את יישום התוכנית ניתן למנות את היעדר העידוד והתמיכה
במוטיבציה פנימית של המורים ,הנחיה חיצונית המכוונת לפרוצדורות ללא דיון בתפיסות
ובהמשגות תאורטיות רלוונטיות ,ללא התכוונות להתבוננות רפלקטיבית על תהליך
הלמידה של המורים ,היעדר תמיכה במנחים פנימיים ,עומס משימות על המורים וסרבול
בירוקרטי בהליך הדיווח על השעות.



מבין הסוגיות שעלו מן הנתונים ניתן היה לזהות את תופעת הפרזנטיזם בקרב מנהלים
ומורים ,דהיינו מיקוד בצרכי בית הספר ללא הקשבה לצרכי המורה ,מכוונות ללמידה
אינסטרומנטאלית ,מיקוד בלמידה גנרית על פני דיסציפילנרית ,עיסוק בפרקטיקה ללא
חיבור מפורש לתיאוריה ,יישומו של מעגל למידה חלקי הכולל תכנון פעולה ויישומה ללא
ניתוחה ,חשיבה רפלקטיבית אודותיה ויישומם של שינויים והתאמות על פי הערכה .כמו
כן ,נמצא פער בין מסר הגמישות לבין מבנים מסורתיים נוקשים.

המלצות
לאור הממצאים שהוצגו אנו ממליצים להתייחס לגמישות פדגוגית כאל עיקרון ליבה העומד
בבסיס כל התכניות לפיתוח מקצועי של מורים ולא כתכנית העומדת לעצמה .כדי לנצל את
יתרונותיה ואת מנגנוניה של התכנית כדאי לשלבה בשתי התכניות האחרות של פיתוח מקצועי:
"אקדמיה כיתה" ו"השקפה (מורים מובילים)" .כיוון שבכל אחת מן התכניות הללו אין די
במנגנונים ובתשתיות שנבנו עבור פיתוח מקצועי ספציפי של מורים (ראו המלצות במסגרת
הכללית) ,הרי אלה יכולים להיגזר מן התכנית של הגמישות הפדגוגית:
•

תקצוב שעות ללמידה המתמשכת של המורים

•

בניית תשתיות ארגוניות-מבניות לאינטראקציות של למידה של מורים ובין
מורים

•

הקצאת זמן ותקציב ללמידה של מורים באמצעות צפייה בעמיתים ,איסוף
נתונים ומתן משוב

•

הכשרת מנהלי בתי ספר בבניית תכנית לפיתוח מקצועי בבית ספרם ובהובלתה

•

ליווי המנהלים ובתיה"ס בהפעלה מושכלת של למידה מתמשכת של מורים

•

תקצוב נסיינות חדשנות ומחקר

את האישור להפעלה ולתקצוב של כל אחת משתי התכניות "אקדמיה כיתה" ו"השקפה" ,שבתוכן
ישולבו העקרונות של גמישות פדגוגית ,יקבלו מוסדות חינוך ,שיעמדו בקריטריונים אותם תקבע
ועדה של מומחים .הוועדה אף תבדוק את התכניות ותאשרן:
•

הגשת תכנית בה ציוני דרך וממדי הצלחה לכל שנה

•

בדיקת בשלות בית הספר והמנהלת והתאמת התכנית לבית הספר

•

בדיקת היתכנות של התכנית במוסד
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מבוא

9

"גמישות פדגוגית" היא מושג שהולך ומתבסס בשנים האחרונות בשיח החינוכי בארץ ובעולם.
המנהל הפדגוגי במשרד החינוך עושה שימוש במושג זה בשני מובנים :תפיסת עולם חינוכית
ומסגרת ארגונית .על פי המנהל הפדגוגי ,גמישות פדגוגית היא תפיסה המבטאת את היכולת של
בית הספר להתאים את עצמו למצבי חינוך והוראה שונים ,במטרה ליצור את התנאים הדרושים
ללמידה משמעותית ולתפקוד איכותי של מוסדות החינוך.
כדי לממש תפיסה זו יצר המשרד מסגרת ארגונית ,שבה ניתנת לבתי ספר האפשרות לקבל
החלטות ולפעול באופן עצמאי בנוגע לסוגיות פדגוגיות ,כמו :תכנית לימודים ,ארגון זמן ,ארגון
לומדים ,שיטות ודרכי חינוך ,הוראה ,למידה והערכה ושימוש במשאבי כוח ההוראה לצורך מתן
מענה לצרכים המקומיים הייחודיים.
כדי לממש מטרות אלה ,ניתנת למנהלי בתי הספר ,יכולת בחירה במסגרות ,במתודות ובדרכי
ההוראה בבית ספרם .מסגרת הגמישות הפדגוגית מהווה מסגרת-על לשישה מרחבים שונים בבית
הספר ,שבהם יכול המנהל ליישם את התכנית:
()1
()2
()3
()4

תכנית הלימודים
גישות ,שיטות ותהליכי הוראה-למידה-הערכה
ארגון לומדים ,ארגון זמן וארגון סביבת הלמידה
ייעוד שעות הלמידה

( )5פיתוח מקצועי של צוות המורים
( )6שימוש במשאבים כספיים
בכל מרחב יכולה הגמישות הפדגוגית לבוא לידי מימוש ,מבחינה אופרטיבית ,בדרכים שונות.
המחקר הנוכחי עוסק בבחינת דרכי היישום וההטמעה של הגמישות הפדגוגית בבתי ספר במרחב
של הפיתוח המקצועי של המורים.
המטרות של מסגרת הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי:


בניית תרבות של ארגון לומד בבית הספר,



הרחבת היכולת של בתי הספר לזמן למידה משמעותית לעובדי ההוראה ,לתת מענה לצורכי
המורים ולשונות ביניהם בהתאמה לצרכי התלמידים ומאפייני בית הספר,



העמקת תחושת האחריות והמסוגלות של מנהלי מוסדות החינוך וצוותיהם ,בהקשר לתהליכי
למידה-הוראה של הצוות הבית הספרי.

הנחות היסוד העומדות בבסיס תכנית הגמישות הפדגוגית בהקשר של הפיתוח המקצועי:

9מבוסס ברובו על המסמך "גמישות פדגוגית – פנים רבות לה" ,תלקיט למנהל ביה"ס ,המנהל הפדגוגי,
משרד החינוך ,אוגוסט ,2013 ,וכן על מסמך של האגף לפיתוח מקצועי לעו"ה מתאריך .25.2.2017
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למידה מתמשכת  -תהליכי ההתפתחות המקצועית של מורים הם חלק מאורח חיים
מתמשך במהלך שנות עבודתו של המורה.



גיוון בתצורות למידה  -התפתחות מקצועית של מורים מתרחשת במרחבי פעולה ולמידה
מגוונים בתוך בית הספר ומחוץ לו ,בהרכבים שונים ,באמצעים שונים ובהזדמנויות
למידה מגוונות.
הגיוון של תצורות הלמידה משפיע על כישוריו ועל יכולותיו של המורה ,על איכות
ההוראה ועל טיפוח התרבות הארגונית.



אוטונומיה בית ספרית  -גמישות בתהליכי הפיתוח המקצועי מאפשרת לבית הספר מתן
מענה לצרכים הפדגוגיים והארגוניים הייחודיים של בית הספר.

גמישות פדגוגית במרחב הפיתוח המקצועי תבוא לידי ביטוי בהפעלת תכנית מערכתית לפיתוח
מקצועי שמאופיינת במודולריות ,ייחודיות והתאמה לצרכים השונים של המורים ,המקדמת הן
מטרות בית ספריות מוסכמות והן את צרכיהם השונים של המורים בסגל בית הספר ,בקיום
הלמידה במרחבי זמן ומקום מגוונים ,מתן ביטוי לריבוי קולות של מורים וכן נכונות לגמישות
בתכנים הנלמדים במסגרת הפיתוח המקצועי.
להלן פירוט עקרונות אלה ליישום התכנית ,כפי שהוגדרו במסמך שנכתב במשרד:
התאמה לצרכי בית הספר  -גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי באה לידי ביטוי בהתאמת תכנית
הפיתוח המקצועי לצרכי בית הספר .הנהלת בית הספר היא זו המחליטה על המוקד של הפיתוח
המקצועי לאחר תהליך של זיהוי צרכים והגדרת מטרות בית ספריות .תכנית הפיתוח המקצועי
מותאמת לקידום מטרות אלה.
התאמה לצרכי המורים  -גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי בבית ספר ניכרת לא רק בהתאמת
התכנית לצרכי בית הספר ומטרותיו אלא גם לצרכיו של המורה ,מבחינת מומחיותו בתחום
ההוראה ,השלב המקצועי בקריירה שלו ,ומבחינת האפשרות של המורה למצוא ערוץ לביטוי
אישי.
שיתופיות של המורים בתכנון הפיתוח המקצועי  -כדי לאפשר לתכנית הפיתוח המקצועי להיות
רלוונטית למורים ,יש חשיבות לכך שהמורה יהיה שותף לקבלת החלטות באשר ללימודיו
במסגרת התכנית .הדבר יכול להיות מיושם על ידי קיום שיחות עם כל מור במטרה לברר את
צרכיו ולבנות אתו תכנית להתפתחותו המקצועית.
שיתופיות של המורים ביישום התכנית – המנהל הפדגוגי רואה חשיבות לשיתוף הידע והניסיון
של עובדי ההוראה בצוות בית הספר .על כן ,מורים יהיו שותפים להבניית התכנית תוך כדי
הפעלתה ,למשל ,על ידי הזדמנויות לתת משוב פורמלי ולא פורמלי תוך כדי התכנית ,או אפילו על
ידי מתן אפשרות למורים להוביל או להנחות קבוצת למידה.
קשר בין הלמידה לבין הפרקטיקה  -אחד המאפיינים של פיתוח מקצועי מיטבי הוא היותה של
הלמידה מעוגנת בעשייה היומיומית של המורה ולא מנותקת ממנה.
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דינאמיות של התכנית  -תכנית גמישה היא תכנית דינאמית המגוונת באופני הלמידה ,במרחבי
הלמידה ,ובמסגרות הלמידה .בנוסף ,זוהי תכנית הפתוחה לשינויים מהתכנון המקורי שלה –
למשל ,הגמשת התכנים או שינויים ,בהתאם לצרכים חדשים שעולים מהמשתתפים.

שאלות המחקר


מהי התפיסה המוצהרת של הגמישות הפדגוגית על ידי מנהלי בתי הספר?



באיזו מידה תכנית הפיתוח המקצועי בבתי הספר הולמת את עקרונות הגמישות
הפדגוגית?



אלו מודלים של יישום התכנית קיימים?



מה הם הגורמים התומכים ביישום התכנית בבית הספר?



מה הם הגורמים המעכבים את יישום התכנית בבית הספר?

96

מתודולוגיה
המחקר הנוכחי הוא מחקר איכותני בסוגה של חקר מקרה.
בשנת תשע"ו איסוף הנתונים התמקד ב 12-בתי ספר שבהם נערכו  2-3ביקורים במהלך השנה ,
במהלכם רואיינו מנהלים ,אחראים על הפיתוח המקצועי בבתי הספר ומורים ,נערכו תצפיות
במפגשי למידה של מורים .כמו כן ,נערכו ראיונות טלפוניים עם מנהלים ממדגם של  16בתי ספר,
בהם מופעלת התכנית .בנוסף ,נאספו שאלונים כמותיים שמילאו  85מורים מבתי הספר
שהשתתפו במחקר ונותחו  108סילבוסים.
מתוך הנתונים שנאספו נמצאה שונות גבוהה בין בתי הספר הן באופני היישום של התכנית והן
במידת ההלימה של היישום לעקרונות הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי ,כפי שהוגדרו על ידי
משרד החינוך .מבין העקרונות השונים של הגמישות הפדגוגית ,העקרונות שיישומם נמצא ברמת
גמישות גבוהה היו התאמה לצרכי בית הספר ,זיקה של הלמידה להוראה וגיוון באופני למידה.
העיקרון שיישומו במרבית בתי הספר היה ברמה נמוכה של גמישות פדגוגית היה העיקרון של
שיתופיות של מורים .מרבית בתי הספר הדגימו רמות נמוכות של שיתופיות המורים הן בהיבט
האישי והן בהיבט הארגוני .ממצאים אלה קיבלו תמיכה מנתוני השאלון הכמותי .כמו כן ,זוהו
מספר גורמים התומכים ביישום התכנית ,ביניהם קיומה של תפיסה חינוכית קוהרנטית אצל
המנהל ,מעורבות המנהל בסוגיות פדגוגיות ומוטיבציה פנימית של מורים ללמידה במסגרת
הפיתוח המקצועי .ממחקר זה נגזרו מספר המלצות ,ביניהן ,לקבל לתכנית בתי ספר ,שבהם
התקיימה בהנהלה ובשיתוף סגל המורים חשיבה באשר לצרכי בית הספר ולאופנים הולמים,
שבאמצעותם הגמישות הפדגוגית יכולה לענות על צרכים אלה ,וכן דרישה שבית הספר יגיש הצעה
כתובה וזו תיבחן על פי מספר קריטריונים על מנת לקבוע אם בית הספר "בשל" לתכנית (דוח
מפורט הוגש בתום שנת תשע"ו).
כיוון שהמחקר התבסס בעיקר על ראיונות עם מנהלים ואיסוף תפיסות של מורים (בשאלון),
החלטנו ,בשיתוף מנהלת האגף ,שבשנת תשע"ז יתמקד המחקר בבחינת המציאות בתוך בתי
הספר ויישום בפועל של התכנית ,מעבר לתפיסות ועמדות ,דהיינו ,על ידי חקירה לעומק של מספר
בתי ספר בהם נערכו תצפיות בלמידת המורים ,ראיונות עם מורים ומנהלים ועיון בתוצרי
הלמידה.
בשנת תשע"ז נחקרו אפוא לעומק חמישה בתי ספר שבהם פעלה תכנית הגמישות הפדגוגית
בשנתה השנייה .הבחירה בבתי הספר נעשתה על פי עיקרון של "למידה מהצלחות" על מנת ללמוד
על מודלים של הפעלה שנחשבים למוצלחים .בתי ספר אלה הומלצו על ידי מפקחי הפיתוח
המקצועי .נעשה ניסיון לבחור בבתי ספר מהמחוזות השונים ,מהמגזר היהודי והערבי ובתי ספר
בשכבות גיל שונות .עם זאת ,ובשל המדגם המצומצם ,אין לראות במדגם זה מדגם מייצג.
טבלה  1מציגה מידע על כל אחד מבתי הספר שהשתתפו במחקר בשנה זו.
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טבלה  :1פרופיל בתי הספר שהשתתפו במחקר

בתי הספר

מחוז

מגזר

א יסודי

מספר
המורים
מספר
תלמידים בבית
הספר

תכניות
פיתוח
מקצועי
אחרות
בבית
הספר?

תל
אביב
צפון

יהודי

830

50

לא

יהודי

ד יסודי

מרכז

ערבי

ה חט"ב

צפון
תל
אביב

ערבי

360
+505
 70חט"צ
520

40
38

לא
מורים
מובילים
לא

יהודי

1700

170

לא

ג יסודי

ב על יסודי
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הנתונים שנאספו בכל בית ספר כללו ראיונות עם הנהלת בית הספר ועם מורים ,תצפיות במפגשי
למידה של מורים בפיתוח המקצועי ,ראיונות עם מנחים חיצוניים בתכנית ,ותוצרי למידה .בטבלה
 2מוצגים הנתונים שנאספו בכלי המחקר השונים ,לפי בתי ספר.
טבלה  :2הנתונים שנאספו בכלי המחקר השונים בכל בית ספר
א

ב

ג

ד

ה

2

2

2

2

1

ראיונות אחראי תכנית 2

2

2

2

1

1

_

1

1

--

2

--

ראיונות מורים

4

5

2

2

4

תצפיות במפגשי
למידה

11

9

5

3

3

תצפיות בשיעורים

1

2

6

1

3

תוצרי למידה

28

3

כ20-

2

--

מסמכים

--

3

כ20-

5

--

מפגשי למידה שבוטלו 5

2

1

2

5

7

סוג המידע
ראיונות מנהלים
ראיון מנחה חיצוני
ראיון מנחה פנימי

סך הביקורים בבית-
הספר

1

9

9

14

ניתוח הנתונים נעשה בשני שלבים .תחילה הודרך הניתוח על ידי העקרונות וההנחות של תכנית
הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי ,כפי שהוגדרו במסמך של המנהל הפדגוגי (ניתוח מלמעלה
למטה) .ניתוח זה אפשר לבחון באיזו מידה תכנית הפיתוח המקצועי בבתי הספר הולמת את
עקרונות הגמישות הפדגוגית .בה בעת ,מתוך הנתונים (ניתוח מלמטה למעלה) עלו תמות וסוגיות
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שונות ,כמו גם פערים ומתחים .לפיכך ,נענו בין הניתוח מלמעלה למטה ומלמטה למעלה
והסתייענו בספרות מחקרית רלוונטית לממצאים שעלו כדי לנתחם ,לפרשם ולהפיק מהם תובנות.

כאן המקום לציין בקצרה מספר קשיים שעלו בניהול המחקר:


קושי בקבלת המלצות על בתי ספר



קושי בכניסה לבתי ספר



היעדר דיאלוג מתמשך בין החוקרים לבין מעצבי המדיניות



קושי בכניסה לצפייה בשיעורים בכיתות שהסתכם בשל כך בצפיות מועטות

ניתן להסביר קשיים אלה באמצעות מספר סיבות:


היעדר אמון של המשתתפים הן בגורמים חיצוניים והן בגורמים תוך בית ספריים.
לדוגמה ,אחת המורות שהשתתפו במפגש הלמידה שבו צפתה החוקרת שאלה" :את
מעבירה למנהלת את מה שנאמר כאן?"



ריבוי פרויקטים ומחקרים בבתי הספר



חשש מפני חשיפה



התייחסות למחקר כאל גורם חיצוני ולא כאל חלק אינטגרלי של הלמידה
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ממצאים
הממצאים יוצגו לפי שאלות המחקר והסוגיות שעלו מהניתוח .הדיון בממצאים ייערך תוך
התייחסות לספרות תאורטית ומחקרית רלוונטית לממצאים שעלו בניתוח.
מהי התפיסה המוצהרת של הגמישות הפדגוגית על ידי מנהלי בתי הספר?
מתוך הראיונות שנערכו עם מנהלי בתי ספר (בשנת תשע"ו ותשע"ז) עולה ,כי המנהלים רואים את
התכנית כמסגרת לפיתוח מקצועי ,שלה מספר תפקידים:


הזדמנות לקבלת משאב תקציבי כדי לקיים את הפיתוח המקצועי בין כתלי בית הספר
יכולנו לאגם משאבים ...כי לקחת הנחייה של אוניברסיטת תל אביב ,זה סיפור מאוד
יקר .עצם זה שיכולנו בתקציב הפסג"ה יחד עם התקציב של בתי ספר מובילי פדגוגיה
איכותית ,לבחור את המרצים ולקחת את התקציבים יחד זה פתאום טיפ'לה יותר גדול
(מנהלת)



אפשרות לבחור את תכני הלמידה ולבנות את ה"השתלמות" באופן שיתאים לחזון בית
הספר ויקדם את יעדיו
בהשתלמות מוסדית היה מאוד חשוב לנו לקדם באמצעותה את היעדים של בית
הספר ,איזה יעדים שאנחנו בוחרים לקדם ,כשכמה שיותר מורים יהיו שותפים כדי
שבית הספר יתקדם( ....מנהל)



מסגרת המאפשרת למידה שיתופית של מורים בבית הספר
אני חושבת ,שמההתחלה ידענו מה יהיה התוצר של ההשתלמות השנה ,ידענו
שהתוצר הוא הולך להיות הלמידה המשותפת ,השבוע המרוכז הזה בדרך של למידה
שיתופית ובעצם העמקת הנושא של הלמידה השיתופית כשמורים יוכלו בעצם לצאת
עם כלים הלאה ,מעבר לשבוע הזה ,לבניית יחידת לימוד מיטבית שמביאה לידי ביטוי
למידה שיתופית (מנהלת)



מסגרת שמאפשרת יצירת שפה פדגוגית אחידה בקרב צוות המורים של בית הספר
אתה כן רוצה שהמורים ברגליים ילמדו את הדברים ויהיו שותפים ,ובסופו של דבר
יהיה למורות השפה הזאת כמו שצריך .אז החלטנו ללכת על הדגם הזה שאנחנו נוכל
להשפיע על ההשתלמות כמה שיותר כדי שהיא תתאים לנו ,שהיא תקרה כאן בתוך
בית הספר ,שהמסה הקריטית של המורים שנמצאים בבית הספר ,גם אם הם חלק
מההשתלמות וגם אם הם לא ,הם חווים אותה פה בתוקף היותם מורים בתוך בית
הספר (מנהלת).



קיום התכנית בתוך בית הספר מאפשר להצמיח בבית הספר מורים מובילים
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זה לא רק השתלמות מבחוץ ,אלא השתלמות מתוך בית הספר ומתוך בית הספר זה
מורה שבעצם אתה מצמיח כוחות ומורים מובילים בתוך בית הספר ,והמורים האלה
יכולים גם לעזור למורים אחרים ,וזה מועיל יותר מאשר יבוא אחד מבחוץ שלא מכיר
את בית הספר ,לא מכיר את הצרכים של בית הספר (מנהל).

לסיכום ,המנהלים רואים את התכנית כמסגרת לפיתוח מקצועי ,המהווה משאב תקציבי
שמאפשר לצוות המורים ללמוד ביחד ולפתח שפה פדגוגית אחידה ,להצמיח מורים מובילים
ולקדם את יעדי בית הספר ואת חזונו .התפיסה של המנהלים את הגמישות הפדגוגית היא
פרגמטית ולא אידיאולוגית .איש מן המנהלים אינו מזכיר את הגמישות הפדגוגית כתפיסה
רעיונית ,או כחלק מהאג'נדה הבית ספרית.

הגמישות הפדגוגית בפעולה :באיזו מידה תכנית הפיתוח המקצועי בבתי הספר הולמת את
עקרונות הגמישות הפדגוגית המוגדרים במסמכי המדיניות?
נמצאה שונות בין בתי הספר בחקרי המקרה באשר להתאמה בין היישום של התכנית לבין
עקרונות הגמישות הפדגוגית ,כפי שהוגדרו על ידי המנהל הפדגוגי (להגדרות מפורטות של כל
קריטריון בגמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי ,ראה נספח  .)1בכל אחד מעקרונות הגמישות
הפדגוגית ניתן למקם את בתי הספר על פני רצף ,שבקצהו האחד רמה נמוכה של גמישות ובקצהו
האחר  -רמה גבוהה ,לפי הקריטריונים המוגדרים בכל רמה .להלן סיכום הממצאים תוך
התייחסות לכל אחד מקריטריונים אלה:
התאמה לצרכי בית הספר .בקריטריון זה רמת גמישות גבוהה באה לידי ביטוי בהתאמת תכנית
הפיתוח המקצועי לצרכי בית הספר .הנהלת בית הספר היא זו המחליטה על המוקד של הפיתוח
המקצועי לאחר תהליך של זיהוי צרכים והגדרת מטרות בית ספריות .תכנית הפיתוח המקצועי
מותאמת לקידום מטרות אלה .רמה נמוכה של גמישות משמעה ,שהתכנית מקדמת בעיקר חזון
ומטרות שנקבעו על ידי גורמים חיצוניים לבית הספר.
בארבעה מתוך חמשת בתי הספר שנחקרו תכנית הפיתוח המקצועי מכוונת לחזון ולמטרות הבית
ספריים ,כפי שהוגדרו על ידי הנהלת בית הספר.
יש מסלול אחד שהוא מאחד את כל הצוות שהוא קשור לעקרון הפדגוגי הבית ספרי
שלנו ,מכוונות עצמית באמצעות למידה שיתופית וקשר אישי ובזה כל המורים
שותפים ללמידה (מנהלת בי"ס)

בבית ספר אחד מטרות התכנית באות לענות ,בין היתר ,גם על דרישות חיצוניות של המשרד ושל
המועצה המקומית.
בסוף השנה אנחנו בונים תכנית כללית .לפי היעדים של משרד החינוך .בוחרים מתוך
יעדים כלליים של משרד החינוך  2או  3יעדים מרכזיים של המשרד ,שהם משרתים
או מקדמים את מטרות ויעדי בית הספר (ראיון מנהל)

בכל בתי הספר המטרות המוצהרות של תכניות הפיתוח המקצועי מכוונות להתמקצעות של
המורים במתודות הוראה חדשניות ובפיתוח חומרי למידה ,ובכך הם עונים על צרכי בית הספר
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ועל צרכי התלמידים .אין במטרות המוצהרות התייחסות לפיתוח אישי של המורה ,או לרווחתו
הרגשית והחברתית .בבחירת בתי הספר במטרות אלה של הפיתוח המקצועי עומדת תפיסה
שמיומנויותיו של המורה הן אלה שיהפכו את ההוראה לאיכותית ואת הלמידה של התלמיד
למשמעותית .לא נמצאה עדות לתפיסה של החינוך ההומניסטי ,לפיה אישיותו של המורה מהווה
משאב חינוכי ,והמורה מחנך באמצעות ההוויה שלו ובזכות מי שהוא .בבית ספר אחד מתוך
החמישה נעשה שינוי מלמטה למעלה ,כשהמורים דרשו קורסים שיהלמו את הצרכים שלהם,
והאחראים על הגמישות הפדגוגית בבית הספר נענו להם:
"השנה ,הרבה מורים ביקשו להשתתף בהשתלמות של א"א והוספנו ,ואיפשרנו לכל
מי שרצה לבחור בה" (רכז התכנית)

התאמה לצרכי המורים .על פי המנהל הפדגוגי ,גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי בבית ספר
ניכרת לא רק בהתאמת התכנית לצרכי בית הספר ולמטרותיו ,אלא גם לצרכיו של המורה .כך,
היא אמורה לאפשר למורים שונים בבית הספר להתפתח ולהתקדם מבחינה מקצועית על פי
צרכיהם בהוראה וקידום המומחיות שלהם .תכני הלימוד בתכנית שיש בה גמישות גבוהה
תואמים לצרכי המורים ולשלב המקצועי בקריירה שלהם .הדבר יכול להיות מיושם בקבוצות
למידה מגוונות ,המורכבות ממספר מצומצם של מורים בכל קבוצה ,או בתכנית מודולרית
שמתאימה לצרכים שונים של מורים ,או בתכנית פרטנית לכל מורה או לקבוצת מורים שאינה
מכוונת רק להשגת המטרות הבית ספריות ,אלא גם מאפשרת למורים ביטוי אישי ומתחשבת
בצרכיהם כפרטים .צרכי המורה אינם נענים ,כאשר תכנית הפיתוח המקצועי היא אחידה מבחינת
מטרותיה ותכניה ומכוונת לפיתוח מקצועי של כלל צוות המורים ,נסובה סביב מטרה ותוכן
אחידים ,וכאשר הלמידה עונה על צורכי הלמידה של המורים על בסיס המכנה המשותף הרחב
ביותר.
בכל בתי הספר שנחקרו צרכי המורה היחיד אינם עומדים במרכז התכנית .צרכי המורה נתפסים
בבתי הספר כצרכים מקצועיים לצרכי שיפור ההוראה ,שיאפשרו השגת מטרות בית ספריות.
במלים אחרות ,צרכי המורה נגזרים מצרכי בית הספר ומטרותיו.
הגמישות הפדגוגית נותנת למורה לבחור את מה שמתאים לו ,את הצורך שלו כדי
ללמד את התלמידים ,כדי לעזור לקידום בית הספר ,זה החשוב (מנהל).

ברוב בתי הספר הלמידה של המורים אינסטרומנטלית (למשל ,לצורך תוצר) ולא מהווה מטרה
בפני עצמה (התפתחות של המורה) .המורה כפרט אינה שותפה לקבלת ההחלטות באשר
ללימודיה .הנה דוגמה מדבריה של אחת המנהלות:
אחת המורות שרצתה להמשיך לעשות את ההשתלמות שלה והיא אומרת :בפועל אני
לא צריכה כל כך הרבה שעות ,אני מעדיפה אולי את השעות שלי לשהייה לבדוק את
המבחנים ,אני לא רוצה להיכנס פה לעוד שיעור לראות או לעוד הדרכה או דברים
כאלה .היה צריך לעבוד איתה על המקום הזה ,עם כל הכבוד לרצון האישי ,אני לא
אגיד לך לא להמשיך להשתלם ,אבל המקסימום שאת יכולה להרוויח פה בבית הספר
אני אדרוש ממך שתרוויחי את זה (מנהלת)
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דברי המנהלת מצביעים על כך שהשיח בינה לבין המורה איננו מתנהל על מהויות כגון ההתפתחות
המקצועית של המורה ,או המרכיבים החשובים להתפתחות זו ,אלא על מספרי שעות שעל המורה
"למלא".
למורה לא ניתנת אוטונומיה להחליט ,אם ישתתף בתכנית הגמישות הפדגוגית או מה ילמד
במסגרתה ,אלא הדברים מושתים עליו מלמעלה .המכוונות להשגת מטרות בית הספר ,והמסגרת
האחידה שבתוכה המורים פועלים פחות מאפשרים לתכנית לענות על צרכיו של המורה היחיד .כך
תיארה זאת אחת המורות שהיא גם רכזת שכבה:
קודם כל הצרכים של בית הספר ,הדרישות של בית הספר ,זה בראש ובראשונה ,יש
דרישה למערכת .אנחנו כולנו עובדים בצורה כזאת כי המערכת דורשת ,נקודה ...אם
מנהלת בית הספר החליטה להכניס ולשים בעדיפות ראשונה את הנושא של בניית
תכנית לימודים אחידה או שפה של מעגלי שייכות בבית הספר ,אז אנחנו מחויבות
לזה( .רכזת שכבה)

מרבית המורים פועלים באופן ראקטיבי ואף פאסיבי לנוכח דרישות התכנית .כך ,למשל ,לקראת
סוף השנה ,לאחר כמעט שנתיים של התכנית בבית הספר ,הגיעו המורות למפגש ההנחיה עם
המנחה מבלי שמילאו את המשימה שנדרשו לה.
חומרי הלמידה הרי קיימים ,הן לא צריכות עכשיו להמציא ,הן היו צריכות להחליף רק
את המיקוד שלהן ...תשמעי ,הן חזרו מחופשת פסח ובשבילן יום ירושלים ,יש להן יום
השואה ויום העצמאות ויום ירושלים זה עוד ,אז כנראה שכל זה ,ואף אחד לא ישב
להן על הראש ,אז זהו (מנחה חיצונית)
באותו מפגש שאלה אחת המורות בצוות מורים" :אפשר להבין מה המטרה של הפגישות האלה?"

במקרים בהם קיימת אפשרות בחירה של נושאי הלימוד ,הבחירה נעשית לפי המכנה המשותף
עליו מצביעים המורים:
הוא (המנהל) מתייעץ קודם כל עם רכזי מקצועות ,רכזי שכבה לפעמים ,אנחנו
מעבירים למורים ,מקבלים רעיונות ,דעות ...ואז מקבלים החלטה .לפעמים בוחרים
ועדה מהמורים ,הוועדה תלמד לעומק ,תציג תוצאות ,ואז מצביעים ,לפי הרוב (מורה
רכזת)

בבית ספר אחד (על יסודי) תהליך ההתפתחות המקצועי אינו אחיד לכל המורים .הוא
אינדיווידואלי ,מכוון לצרכים ולחזקות והחולשות של כל מורה .בשנה הראשונה של הפעלת
התכנית הייתה בחירה מעטה בין סדנאות ,אך בשנה השנייה נוספו סדנאות ייחודיות.
בסוף השנה שעברה הועבר שאלון למורים והתאימו תכנים לבקשות (ראיון עם מורה)
הרגישו שהיה מקום לתלונות שלהם .בתחילת השנה הביאו בעייתיות של קונטקסט
מבחינת נושא או מרצה וטיפלנו בזה ,לדוגמה בהשתלמות של " ע " שינינו את
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הקונספט בגלל בקשה של המורים .מי שנרשם להשתלמות פחות מתאימה שינה.
(רכזת-סגנית מנהלת)
" היו מורים שאמרו :כאן גוזרים ומדביקים ניירות .אני רוצה משהו אחר .ברור(".רכז)

ייתכן ,שגודלו של בית הספר מהווה גורם חשוב בסוגיה זו .בית ספר שבו יש צוות מורים גדול יכול
לאפשר ריבוי תכנים ובחירה ,בעוד שבבית ספר בו צוות המורים קטן ,הדבר אינו מתאפשר.
שיתופיות של המורים בתכנון הפיתוח המקצועי .כדי לאפשר לתכנית הפיתוח המקצועי להיות
רלוונטית למורים ,יש חשיבות לכך שהמורה יהיה שותף לקבלת החלטות באשר ללימודיו
במסגרת התכנית .הדבר יכול להיות מיושם באמצעות שיחה בין המנהל לבין כל מורה בצוותו
במטרה לברר את צרכיו ולבנות אתו תכנית להתפתחותו המקצועית .יש לציין ,שבבתי הספר
שנחקרו לא מצאנו עדות לתהליך כגון זה שמקיימת ההנהלה עם המורים .בכל בתי הספר המורים
אינם שותפים בתכנון תכני הלמידה .אם קיימת שיתופיות של מורים בקבלת ההחלטות ,היא
מוגבלת ,במקרה הטוב ,לצוות המוביל בבית הספר ולבחירה של מורים מתוך אפשרויות שהוצעו
להם ,ולא במהלך שיח המאפשר ביטוי למגוון הקולות והצרכים של המורים .לא נמצאה עדות
לשיתופיות ברמה גבוהה יותר ,למשל ,קיומו של שיח בין ההנהלה לצוות המורים לשם בירור
תפיסת עולם חינוכית והגדרת סדרי עדיפויות פדגוגיים.
בעוד שבתכנון התכנית לפיתוח המקצועי למורים מן השורה אין חלק ,במהלכה יש שמורים
שותפים להבניית התכנית תוך כדי הפעלתה באופנים שונים:


על ידי הזדמנויות לתת משוב פורמלי ובלתי פורמלי תוך כדי התכנית:

"כל שבוע בודקים את הביצוע גם דרך המנחים ודרך המורים ומקבלים תשובות מגוונות" רכז
תכנית)


על ידי מתן אפשרות למורים להוביל או להנחות קבוצת למידה:
"היה דיון מה חשוב למורים מתוך אותם נושאים ,עשינו כמו בחירות ,הצבענו ,מורה מציעה
השאר מצביעות .כך זה הולך( "...רכז מקצוע)



כאשר משולבים כוחות פנימיים מדובר ברכז התכנית ,המנהלת והיועצת .בכל בתי הספר
שחקרנו משולב מנחה חיצוני ,ובבית ספר אחד הוא זה שמוביל את התכנית כולה.

קשר בין הלמידה לבין הפרקטיקה .אחד המאפיינים של פיתוח מקצועי מיטבי הוא היותה של
הלמידה מעוגנת בעשייה היומיומית של המורה ולא מנותקת ממנה.
העובדה ,שהלמידה מתקיימת בבית הספר מהווה מסגרת שמאפשרת קישור הלמידה לעשייה .בכל
בתי הספר שנחקרו ,התכנים הנלמדים בתכנית קשורים לפרקטיקה ,ברובם נוגעים להתמקצעות
בהוראה .ברוב בתי הספר הלמידה מכוונת ליישום של הנלמד בהוראה באופן שבו המנחה מלמד
את המורים כלים ומיומנויות ,והם מצופים ליישם אותם בשטח .בבית ספר אחד מתקיימות
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תצפיות בכיתות על ידי המנחה החיצוני ומתן משוב למורות בעקבות התצפית ,כפי שמציין המנחה
החיצוני:
הכוח של הגמישות חזק .כל יום ראשון יש תכנית שמחצית ממנה זה תכנית קבועה מראש.
הצפיות בכיתות והמשוב למורות שאני מלווה אותן ,בתדירות של אחת לשבועיים ,זה דברים
שקבועים מראש ,כמעט ולא נוגעים בהם ,רק במקרים חריגים (מנחה חיצוני)

יש שהלמידה איננה מוגבלת למתן כלים ,אלא גם לדיון בסוגיות המעסיקות את המורים .כמו כן,
המטלות והמשימות שהמורים נדרשים להגיש כחלק מהלמידה בתכנית מעוגנות בעשייה .שילוב
העשייה בלמידה בא לידי ביטוי מובהק בבית ספר שבו הפיתוח המקצועי כולו מכוון ליצירת תוצר
– למשל ,כתיבת תכנית לימודים בית ספרית שתיושם בשנה הבאה ,כך שעבודת הצוותים במפגשי
הלמידה היא העבודה על כתיבת התכנית .בבית ספר אחר קיימת אפשרות ללמידה שאינה כרוכה
בתוצר מיידי ,אלא ממוקדת ברווחתם הרגשית של המורים ובתור שכזו אינה מניחה העברה
מיידית של הלמידה אל כיתה .הזיקה של הלמידה לעשייה ,מי יותר ומי פחות ,נמצאת ברוב בתי
הספר שנחקרו.
נדון עוד הרבה כשנתחיל לעבוד בזה .נעבור לחלק הפרקטי .תראו אפשרויות נוספות
מבחינה פדגוגית.
רמת האימוץ ומה עושים בזה תלויה ברמת מוכנות שלכם (מנחה)

ואולם ,רוב בתי הספר שנחקרו לא איפשרו כניסה לכיתות ,אם בשל התנגדות ההנהלה ואם בשל
התנגדות המורים ,ולכן קשה לדעת ,אם אכן המורים מיישמים את מה שלמדו במסגרת הפיתוח
המקצועי בהוראה בכיתה .במקרים הבודדים של כניסה לכיתות נצפה קשר בין תכנים שהיו
במפגשי הלמידה של המורים לבין תכנים בשיעור ,לדוגמה :למידת חקר בשיעור אזרחות ועיסוק
בהצמחת שאלת חקר (תצפית בשיעור אזרחות) .נצפה גם שינוי תכני בתכנית הלימודים באחד
מבתי הספר– הוספת שיעור בחירה בנושא מגדר .בנוסף ,נצפה יישום של אמצעי הוראה :סרטונים
ופדגוגיות אחרות כגון הוראה בצמד .לא נצפו סביבות הוראה למידה
שאחד הדגמים בו התנסו המורים במפגשי הלמידה שלהם ,למידה בקבוצות קטנות ,לא חלחל
עדיין להוראה בכיתות ,ולא מתקיימת תמיכה פדגוגית במורים כדי להטמיע אותו.
להלן סיכום האופנים שבהם התכנית מכוונת אל הפרקטיקה:


פיתוח תוצר יישומי – תכנית לימודים בית ספרית



פיתוח חומרי הוראה ,כגון דפי עבודה לתלמידים ,כלי הערכה אחידים לכל שכבה ולכל
מקצוע



פיתוח מיומנויות הוראה דרך למידה של מתודות הוראה



דיונים בהתנהגויות של תלמידים ואופני התמודדות איתם



תצפיות של המנחה החיצוני בכיתות ומתן משוב למורות
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ארמלינג וגלימור ) )Ermeling & Gallimore, 2015מארגנים את פעילויות הלמידה בפיתוח
המקצועי על פני רצף ,מלמידה הרחוקה מהפרקטיקה ועד למידה קרובה לפרקטיקה .תרשים 1
מציג פעילויות למידה בפיתוח המקצועי על פני רצף זה .ניתן לראות ,כי הלמידה המתקיימת בבתי
הספר שחקרנו ,איננה קרובה דיה אל הפרקטיקה של המורה ,שכן היא איננה עושה שימוש
בפרקטיקה של המורה כמשאב ללמידה (באמצעות תצפיות ,תיעוד ,סימולציות וניתוחן) ובעיקר
איננה עוסקת בחקר הפרקטיקה ובאיסוף נתונים שיטתי.

דינאמיות/פתיחות וגיוון בתצורות הלמידה .תכנית גמישה היא תכנית דינאמית ,המגוונת
בהיבטים שונים של הלמידה:
( )1אופני הלמידה .למרות שקיימת שונות בין בתי הספר באשר לגיוון בדרכי ההוראה והלמידה
בתכנית ,בכל בתי הספר ראינו גיוון באופני הלמידה :למידה בקבוצות ,הרצאות ודיונים במליאה
או בצוותי מקצוע ,למידה בחדר מחשבים ,יוגה באולם על הרצפה ,סיור מונחה בעיר ,שיתוף בידע
וניסיון אישי ,דיון בתוצרים שהכין מורה או קבוצת מורים ,שיתוף מילולי בעל פה בניסיונות
וחוויות .לא ראינו שימוש בתצפית עמיתים שאף אחד מבתי הספר ,בשיעורים מצולמים או
בסימולציות ,ולא מצאנו עדויות ללמידה רפלקטיבית.
( )2מרחבי הלמידה .ברוב בתי הספר הלמידה מתקיימת בבית הספר במרחבי הספרייה ,בחדרי
הכיתות אחרי שעות הלימודים ,בחדר המורים ,במשרד הרכז או בחדר המנהלת .בבית ספר אחד
מורות נפגשות גם בבתיהן בשעות הערב או בסופי השבוע .באחד מבתי הספר נעשה שימוש חד
פעמי בלמידה סינכרונית.
( )3מסגרות הלמידה .בבתי הספר שחקרנו מקובלות שתי מסגרות למידה עיקריות – במליאת
המורים ובצוותי עבודה קטנים – צוותי המקצוע או צוותי השכבות .בבית ספר אחד ניתן ליווי
פרטני למורות על ידי מנחה חיצוני הצופה בשיעור ונותן משוב לאחר התצפית.
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( )4פתיחות לשינויים .בחלק מבתי הספר ההנהלה או המנחה משנים את תכנית הלימודים לפי
הצרכים שעולים מהמורים (למשל ,דרישה ללמידת מיומנות טכנולוגית מסוימת) .באחד מבתי
הספר אין עדות לבדיקה מול המשתתפים באשר לרלוונטיות של התכנים ובאשר לצרכים שעולים,
ולכן אף לא נערכים שינויים בתכנית.

סיכום – מיקומם של בתי הספר על פני רצף הגמישות הפדגוגית בכל עיקרון
בכל בית ספר נבדק היישום של כל אחד מעקרונות הגמישות הפדגוגית ,לפי קריטריונים שהוגדרו
על פי המסמך שנכתב על ידי המנהל הפדגוגי (ראה נספח  .)1הקריטריונים לרמת גמישות גבוהה
או נמוכה איפשרו סיווג של כל אחד מבתי הספר על פני רמת גמישות בכל אחד מהעקרונות .טבלה
 3מציגה את מיקומם של בתי הספר על סולם הגמישות בכל אחד מעקרונות הגמישות הפדגוגית.

טבלה  :3מיקומם של בתי הספר על סולם הגמישות בכל אחד מעקרונות הגמישות הפדגוגית
גמישות נמוכה

גמישות בינונית/חלקית

גמישות גבוהה

ה

א
ב
ג
ד
ב

ב
ד

א
ג
ה

התאמה לצרכי בית
ספר
התאמה לצרכי המורים

ג

א
ד
ה

קשר בין למידה
לעשייה
שיתופיות של המורים

ב
ג

א
ד
ה

דינאמיות /פתיחות/
גמישות באופני למידה
ובמרחבי למידה

ג
ה

א
ב
ד

סיווג זה של כל בתי הספר על פני רצף הגמישות הפדגוגית בכל עיקרון איפשר יצירת "מדד
גמישות" עבור כל בית ספר .בכל עיקרון ניתן לבית הספר ציון מספרי מ( 1-גמישות נמוכה) עד 3
(גמישות גבוהה) לפי ההתאמה לקריטריונים .ציונים אלה סוכמו ליצירת מדד הגמישות .ציון
המינימום למדד הגמישות הוא  4וציון המקסימום הוא  .15כפי שניתן לראות בתרשים  ,2חמשת
בתי הספר נמצאים בתחום העליון של מדד הגמישות.
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מה הם הגורמים התומכים ביישום התכנית בבית הספר?


למנהל חזון חינוכי ברור וקוהרנטי ,אשר הולם את רעיון הגמישות הפדגוגית.
אנחנו התחלנו תהליך בתוך בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית .לבנות תלב"ס,
תוכנית לימודים בית ספרית ,שעושה חיבורים בין העקרון הפדגוגי שלנו לבין חיי
היומיום שלנו ,כדי לראות באמת שהכול יוטמע כמו שצריך מבחינת ציר מארגן ברור
לכל בית הספר ,איך הכול משתלב עם הכול ,כי יש לנו עקרון פדגוגי די מורכב .הוא
מדבר קודם כל על ערכים ,על נושאים ועל מיומנויות .זאת אומרת פה אנחנו צריכים
ליצור את החיבורים נכון ולראות איך אנחנו ממפים את תכניות העבודה והלימודים
שלנו כדי שהדברים יתחברו ,שבכל דבר יהיה גם הערכים ,גם המיומנויות וגם
הנושאים ,כל הדברים האלה יחד( .מנהלת)



תרבות בית ספרית שיש בה מסגרת ,זמן ומקום ללמידת עמיתים
 ...הכוח של גמישות פדגוגית ,זה לתת הרבה למעט אנשים ואז רואים את השינוי...
יש בתי"ס בהם שמונים אחוז מהמפגשים הם פרונטאליים ,הם השתלמות רגילה...
כאן המומחה יכול להיכנס לצפייה בתוך השעות וזה חלק מהשתלמות ,וזה לא ,מה
שהוא ראה בתכנית הם חייבות להעביר למורות זה משאב גם אדיר (מנהלת).



מעורבות של המנהלת בתכנית.
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...אני יושבת עם מנהלת הפסג"ה אני שומעת ממנה מה קורה בשטח ,מי ,מה
לומדים ,מיהו האדם המתאים( .מנהלת)



קיימים יחסים טובים בין המנהלת לצוות המורים.
המנהלת תומכת מאוד ומעודדת ומשתפת אותי במחשבות .היא נותנת לי תנאים
נפלאים (מורה).



מרכז פסג"ה מהווה משאב כספי ונותן ייעוץ בבחירת מנחים.
אני מקבלת את המימון דרך הפסג"ה לגמישות הפדגוגית להזמין את המומחה
המתאים ...הדברים פה נעשים בעבודה מאוד מסיבית ומרכזית של הפסג"ה ,של
המשרד ,של הרשות ושל בתי הספר ,ובעיקר של המורים בסופו של דבר (מנהלת)



קיום הפיתוח המקצועי בין כתלי בית הספר מאפשרת נוחות פיזית ,קיום למידה בצוות
המוכר ,למידה רלוונטית לעשייה ולסוגיות הספציפיות שאיתם מתמודד צוות בית הספר,
וכן הכוונת הלמידה למטרות בית הספר.
הדבר שהוא מאוד מאוד משמעותי בזה ,זה כשזה הופך את חדר המורים לחדר
מורים לומד .כלומר ,כולם נמצאים במהלך של למידה ,כי הכול מעוגן לשם ,אם זה
ישיבות הצוות ,אם זה מליאות ,אם המפגשים עם המרצה של ההשתלמות ,הכול
בעצם מתנקז לאותו דבר שיבוא לידי ביטוי בתכנית לימודים בית ספרית (אחראי
תכנית).

מה הם הגורמים המעכבים את יישום התכנית בבית הספר?


היעדר תמיכה במוטיבציה פנימית של המורים (ראה עדויות למעלה בסעיף אודות
התאמה לצרכי המורים).



הנחייה חיצונית שאינה הולמת ,כגון היעדר תקשורת פתוחה וזורמת בין ההנהלה לבין
המנחה החיצונית ,הנחייה חיצונית שמכוונת לפרוצדורות ואינה מסייעת למורים
בהמשגה של הפרקטיקה.
הייתי שם ביום ראשון ואני הצעתי להם שאני אבוא היום להמשיך את זה ,והוא אמר
לי "בסדר" ,אני אתקשר אלייך" והוא לא התקשר אלי .הוא לא התקשר אלי אז לא
הגעתי היום .עכשיו ,התאריך הבא זה יום רביעי הבא ,אני נוסעת לכזה שלושה
ימים ,ארבע לילות לחו"ל.
למה שיהיה מפגש? הוא לא אמר לי כלום .עכשיו ,אני ביני לבין עצמי מתלבטת
עכשיו ,אני צריכה לפנות אליו? הוא צריך? (מנחה חיצונית)



היעדר תמיכה מקצועית במורים המובילים את ההנחיה.
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מורים בוכים שלא מספיקים את החומר .זו הבעיה שלי כמנטורית ,המורים כל הזמן
מתלוננים אנחנו לא מספיקים את החומר ,עזבו אותנו מדברים אחרים (מנחה)
לא שיתפתי את המנהלת ,והיא לא עושה לי מה שאת עושה בקשר לניהול (הכוונה
לעידוד קידום מקצועי) (מנחה).



עומס משימות על המורים.
אפשר להפחית ,נכון .זה חשוב אבל השנה היה מאוד עמוס ,אולי לשנה הבאה
ישתנה משהו...
אני בכל יום בבוקר מוצאת את עצמי בעוד קבוצה ועוד קבוצה( ...מורה)



סרבול בירוקרטי והיעדר גמישות בדיווחי השעות.
מנהלים שהיו בתוך גמישות במרבית המקרים לא רצו להמשיך עם הגמישות ,בגלל
המעורבות הכל כך גבוהה שזה דרש מהם בנוסף לכל הדברים שיש ...בשנה
שעברה ,כשהיה לנו שם גמישות ,לא הצלחנו להגיע לזכאות של מורים בשלושים
הנוספות ,כי היה להם חלק שקיבלו כך ,וחלק שקיבלו כך ,וחלק שקיבלו כך .בפועל
היא [מנהלת בי"ס] השקיעה אולי שמונים שעות ולא שלושים .בפועל כל מורה לא
הגיע לשלושים ...אם אני מתייחסת לתהליך ,לא הרבה המורים צוברים את כל
השעות( .מנהלת פסג"ה)
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דיון בסוגיות ,מתחים ופערים שעלו מניתוח הנתונים
פרזנטיזם
פרזנטיזם מתייחס לחשיבה ופעולה המכוונת לעתיד הקרוב ונעדרת פרספקטיבה לטווח הרחוק,
פרספקטיבה הנדרשת לשינוי בר קיימה .לפי לורטי ) ,(Lortie, 1975פרזנטיזם נובע מלחצים
ומדרישות של קובעי המדיניות ,הגורמים למורים לחפש תגמולים בהווה ולמקד את העשייה
שלהם בתוצאות בטווח הקצר .תופעת הפרזנטיזם מהווה הסבר לכך שרפורמות חינוכיות,
הכוללות תקציבים ומשאבים רבים ,אינן מצליחות ליצור שינוי משמעותי ובר קיימה (Albright
).et al., 2012; Hargreaves. 2010; Hargreaves & Shirley, 2009
הרגריבס ) (Hargreaves, 2010הבחין בין שתי צורות של פרזנטיזם :פרזנטיזם סתגלני ופרזנטיזם
התמכרותי .פרזנטיזם סתגלני בא לידי ביטוי בלחץ שחווים מורים ומנהלים להטמיע תכניות
חדשות מרובות בתגובה למדיניות של סטנדרטיזציה ,אחריותיות ומבחנים חיצוניים .הדבר בא
לידי ביטוי בהגדרת מטרות לטווח קצר (הישגים במבחנים) ,בהשגת תקציבים למימוש מיידי,
בהיעדר הקצאת זמן לחשיבה רפלקטיבית על העשייה ובמיקוד בהתמודדות עם דרישות המערכת.
פרזנטיזם התמכרותי מתייחס להתלהבות של מורים ומנהלים לאמץ אסטרטגיות לטווח קצר ,אך
מבלי לאתגר תפיסות הוראה קיימות .המחקר בתחום מראה שמדיניות ודרישות של המערכת
מעצימות את תופעת הפרזנטיזם בבתי הספר.
בתכנית הגמישות הפדגוגית שנחקרה בחמשת בתי הספר פרזנטיזם בא לידי ביטוי בכמה אופנים:


בחירה בתכנים אופנתיים ,גנריים ,כגון :פדגוגיה חדשנית ,PBL ,הערכה חלופית ,למידה
לשם הבה ,מעורבות הורים ,תקשוב וכד' .וכך אמר אחד המנהלים בראיון:
אמרנו אנחנו נכנסים לעידן של התקשוב ,אז בוא ניקח השתלמות בתקשוב ...עברנו
לשעה פרטנית ,יפה ,אנחנו לא יודעים איך זה( ...אז) אנחנו עשינו השתלמות איך לנהל
שעה פרטנית בצורה מיטבית יותר( ......מנהל בית ספר)



היעדר בירור מעמיק של תפיסות הוראה ולמידה על ידי המורים



למידה אינסטרומנטלית לקראת תוצרים ותוצאות מיידיות ,כגון שיפור הישגי התלמידים
במיצ"ב



עשייה המכוונת לנראות כלפי חוץ.
במפגשי הלמידה במליאה ,רכז התכנית עסוק בלצלם את התוצרים של קבוצות
הלמידה של המורים .במפגש ההנחיה עם המנחה החיצונית הרכז נכנס ומבקש
מהמורות לצלם את מה שהתלמידים עושים כדי שיהיה מה להציג (תצפית במפגש
למידה).

לא נמצאנו עדויות לשיח מעמיק המציף תפיסות ,אמונות ,השקפות ודעות באשר לנושאים
הנלמדים ,אם כי אלה הם הבסיס ללמידה ולהוראה כמו גם למטרות שמציבים המורים לעצמם
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ולאופני התנהלותם .כך גם לא נראה תכנון לטווח רחוק הנוגע ללמידה של המורים ולפיתוח
המקצועי שלהם.
מתח בין צרכי בית הספר לבין צרכי המורה
אחד העקרונות המובילים של תפיסת הגמישות הפדגוגית ,כפי שהוגדרה על ידי המנהל הפדגוגי,
הוא התאמת התכנית הן לצרכי בית הספר והן לצרכי המורה .בבסיסה של דרישה זו קיים מתח,
שכן ייתכן מצב שבו צרכי בית הספר וצרכי המורה כיחיד אינם חופפים .ואכן ,ברוב בתי הספר
שחקרנו תכני הלימוד נקבעים על ידי ההנהלה (מלמעלה למטה) ,המורה נתפסת כאמצעי ולא
כמטרה ללמידה ,וצרכי בית הספר והישגי התלמידים עומדים במרכז .כאמור ,הלמידה של
המורים אינסטרומנטאלית.
קודם כל הצרכים של בית הספר ,הדרישות של בית הספר ,זה בראש ובראשונה ,יש
דרישה למערכת .אנחנו כולנו עובדים בצורה כזאת כי המערכת דורשת ,נקודה ...אם
מנהלת בית הספר החליטה להכניס ולשים בעדיפות ראשונה את הנושא של בניית תכנית
לימודים אחידה ,או שפה של מעגלי שייכות בבית הספר ,אז אנחנו מחויבות לזה( .רכזת
שכבה)

ספרות המחקר העוסקת בשנים האחרונות במנהיגות התומכת במורים בתהליכי שינוי מציגה את
הרעיון של מנהיגות מבחינה ( ,)differentiated leadershipעל פיה התמיכה במורים מצד ההנהלה
אינה מידה אחת המתאימה לכל ,אלא צריכה להיות מבחינה ותומכת בכל מורה על פי צרכיו .מתן
תמיכה אישית מתייחס ליכולת של מנהלת להבין ,לגלות אמפתיה לצרכים ולהשקפות של המורות
לפני מתן כיוון או עצה .ככל לומד ,גם למורות יש צרכים שונים שיש להיענות להם כדי שיוכלו
להתמודד עם תהליכי שינוי באופן מוצלח בכיתותיהן.
הטענה היא שללא התאמה פילוסופית בין מורות למנהלות על תהליכי שינוי ,המורה תתקשה
בהמשגה וביישום של תהליכים אלה .כיוון שיש חשיבות רבה להשקפות ולפילוסופיות של המורות
בהשפיען על יישום שינויים ,על המנהלת להוות מודל ולעודד את המורות לשאול ולחשוב באופן
ביקורתי על ערכיהן ואמונותיהן המקצועיים באמצעות דיאלוג מתמשך עקבי ביניהן .כדי לעודד
את המורות ליטול סיכונים ולשנות דפוסי הוראה ולמידה כמו גם אמונות על המנהלת לדאוג
לגירוי אינטלקטואלי ולשיקולים אינדיבידואליים ).(Brezicha, Bergmark, & Mitra, 2015

מתח בין למידה גנרית ולמידה דיסציפלנארית
מרבית הלמידה במסגרת התכנית היא גנרית ,התכנים לרוב ממוקדים בפדגוגיה חדשנית ,בדרכי
הוראה והערכה ,בבניית תכניות לימודים .לא מצאנו עדויות בבתי הספר ללמידה דיסציפלינרית,
דבר שמעלה שאלות באשר למשמעות הלמידה בכלל והגנרית בפרט.
חוקרים מצביעים על כך שתחום התוכן ) (subject matterבהתארגנות של בתי ספר ובהקשרים
שלהם הוא קריטי לעבודת הליבה שהיא ההוראה ,ויש לשקול אותו בכובד ראש כשיקול מרכזי ,כי
הוראה אינה משתנה גנרי ולא מונוליטי ,אלא היא ספציפית לתחום תוכן .ספיליין והופקינס
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( )Spillane & Hopkins, 2013טוענים ,שתחום תוכן איננו רק מעצב את ההוראה של המורים,
אלא גם את תגובותיהם לשינוי הפרקטיקה שלהם .השפעת תחום התוכן על דרכים בהם מורים
ובתי ספר מתנהגים היא כה רבה ,עד שבול ולייס ) (Ball,& Lace, 2012הגדירו תחומי תוכן
שונים כקטגוריה של תת-תרבוית .הטיעון המרכזי של החוקרים הוא כי האופן בו מערכות בית
ספריות מתארגנות להוראה ,כולל האינטראקציות בין מורים על הוראה ולמידה ,משתנה על פי
תחום התוכן העומד במרכז התכנון .השונות בין תחומי התוכן רבה הן בטווח הנושאים ,בממדים
הנכללים בהגדרה ,ברצף החומרים ובסטטיות או בדינאמיות של הנושא .אולם ,תחומי התוכן
מעצבים את עבודת המורים ואת תגובותיהם למאמצי שינוי בפרקטיקה שלהם .יש מקצועות
שמקבלים יותר התייחסות מאשר אחרים גם ממעצבי המדיניות ,כמו מתמטיקה ,למשל .בהינתן
שאינטראקציות בין מורים במהלך תפקידם הם כלים ללמידה ,הבדלים אלה באופן בו בית ספר
מארגן את ההוראה במקצועות ליבה הם משמעותיים להזדמנויות של מורים ללמוד זה מזה.
במיוחד הזדמנויות של מורים ללמוד גדולות יותר באופן מהותי באוריינות מאשר במתמטיקה
ובמדעים .תחום התוכן משפיע על התארגנות בית הספר ועל התנהגות ולמידה של מורים.
אינטראקציות של עצה ומידע בין מורים קשורות לתשתיות ולמבנים ארגוניים.

פרקטיקה ללא תאוריה
בעוד העיסוק בעשייה הוא אינטנסיבי ובמקומות מסוימים מוביל לתוצרים שהמורים עושים בהם
שימוש בהוראה בכיתה ,העיסוק בתיאוריה ,או לפחות ,החיבור המפורש בין העשייה לתאוריה,
נדחק לשוליים .רוב רובה של הלמידה בתכנית ממוקדת בפרוצדורות ,בכלים ובתוצרים .התאוריה
נתפסת כמנותקת מהפרקטיקה ואיננה מוצגת או נידונה במפגשי הלמידה ,כפי שעולה מדבריה של
אחת המנהלות לשאלתה של החוקרת ביחס ללמידה של תאוריה:
בשנה שעברה היו מפגשים שהם היו יותר תיאורטיים ,הם היו שני מפגשים תיאורטיים
שנתנו את הבסיס הקונסטרוקטיביסטי .והשנה ממש כבר היה להתעסק בפועל (מנהלת).

גם מנחה חיצוני של הגמישות הפדגוגית איננו רואה בתיאוריה תחום או כלי עזר שיכול לשרת את
הפרקטיקה ,אלא כמנותק ממנה ,כדבריו:
הקבוצה שלי פה הספציפית פחות צריכה את החומר התיאורטי .הם עשירים ב ...גם הם
לומדים את זה במקומות אחרים .זו קבוצה לומדת ,באמת ,זו קבוצה חזקה יחסית ,יחסית
למה שפגשתי בהרבה מקומות אחרים ,אז דווקא פה ,לא זה מה שחסר להם .בהרבה
מקרים חסר להם פרקטיקות של להפוך את התיאוריה למציאות ,ופה אני מרגיש שעצם
זה שאנחנו נכנסים לכיתות פה בבית הספר ,יש לנו חומר(מנחה חיצוני).

במפגשי הלמידה העיסוק בהמשגות תאורטיות הוא נדיר ושטחי ,והשינויים שנצפים אצל המורים
הם אינסטרומנטליים ברובם ,באים לידי ביטוי בהתנהגות ,אך לא בתפיסות ובאמונות.
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כך למשל ,ההנחיה מכווננת לבניית יחידות הוראה ,או מערכי שיעור ולדרכי הוראה .מפגשי
הלמידה ברוב בתי הספר עוסקים בעיקר בפרוצדורות ,בטכניקה ללא העמקה בתכנים או
בתהליכים .הלמידה של המורות ממוקדת בעשייה ובתוצר .נדמה ,כי אין מודעות לתהליכי
הלמידה של המורים עצמם .כך למשל ,אין עדות לדיון בתהליכי הלמידה של המורים ואין הכוונה
להתבוננות רפלקטיבית .במילים אחרות ,קיימת מכוונות גדולה לתוצר ,דהיינו ל having -ול-
.doing

מעגל למידה חלקי
בבתי הספר שנחקרו קיים ניסיון לעצב את תהליך הלמידה בזיקה לעבודת המורות בכיתות .כפי
שהוצג קודם לכן המורות עוסקות בתכנית הלימודים ,בדרכי ההוראה ,בהערכה ובנושאים
פדגוגיים מגוונים .אולם ,קשה היה למצוא מעגל למידה שלם שתחילתו היא בהגדרת תחום תוכן
או סוגיה ,תכנון פעולה ,יישומה ,ניתוחה על בסיס נתונים ,חשיבה רפלקטיבית עליה ואז שינויים
והתאמות על פי ההערכה .מעגל כגון זה ,החוזר על עצמו במהלך הלמידה מצביע על תהליך
מתמשך והעמקה ,כגון מעגל ההתנסות של קולב (ראה תרשים  ,3צד ימין) ,או כמעגלי מחקר
הפעולה ,המשמשים מתודולוגיה לחקר הפרקטיקה (ראה תרשים  ,3צד שמאל).
קולב ) (Kolb, 1984הציע תהליך למידה שלם הכולל התנסות מוחשית ,התבוננות רפלקטיבית
בחוויה זו ,המשגה ,העלאה של אלטרנטיבות ליישום והתאמה ותיקון בהתנסות החדשה (ראה
למטה תרשים של מעגל הלמידה ההתנסותית) .בבתי הספר שנחקרו הרכיבים של התבוננות
רפלקטיבית בהתנסות/ביישום ,ההערכה והתיקון לרוב חסרים.
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אחת האסטרטגיות המומלצות ללמידה של מורים היא תצפיות עמיתים ומתן משוב מקדם למידה
לאחר התצפית ) .(Sivan & Chan, 2009הלמידה הזו מתוך ההתנסות בתוך הכיתה של המורות
ועמיתותיהן היא חלק מחקר הפרקטיקה ומהווה הזדמנות ללמידת עמיתים .אולם ,מסתבר,
שהתצפיות הללו אינן מתקיימות ,הן מסיבות אופרטיביות ,אך יותר מכך מחמת החשש של
המורות להיחשף ולהעמיד את הפרקטיקה שלהן לדיון .גם אנחנו כחוקרים נתקלנו ברוב המקרים
בסירוב ,כשביקשנו לצפות בכיתות.

פער בין מבנים מסורתיים לבין מסר הגמישות
ממצאי המחקר מלמדים על מספר פערים בין המסר המרכזי של התכנית לבין יישומה:


בבתי הספר קיימת מכוונות להישגי לומדים והעמדתם במרכז לעומת המסר של התכנית,
המעמיד את הלמידה של המורה ואת התפתחותו המקצועית במוקד.



יש הבדל בין מכוונות ללמידה משמעותית ומתמשכת של מורים לאורך החיים ,הנובעת
מתוך מניע פנימי שלהם ,לבין הצורך בגמול של  30או  60שעות לשם דרגות קידום .גם
המנחה החיצוני קובל על כך שהפיתוח המקצועי מונחת על המורים מלמעלה ואיננו נובע
מצורך ורצון אמתיים שלהם ,דבר

שמחבל בלמידה ובהתקדמותם של המורים .הוא מייחל לכך שהפיתוח המקצועי יהיה
משאת נפשם של המורים ולא חובה שעליהם למלא.

ברגע שפיתוח מקצועי יהיה משאת נפשם של מורים ולא מכבש שנופל עליהם
מאיפשהו ,כל המערכת הזאת תשתנה .כאילו זה להפוך את שעון החול של פיתוח
מקצועי .בדרך כלל ,פיתוח מקצועי נתפס כמשהו שמביאים( ..מנחה חיצוני).

•

כך גם יש התנגשות בין ריבוי המטרות המוצבות בפני המורים ללמידה ולהוראה שלהם
לבין הצורך בהעמקה ובחקירה מתמשכת של הפרקטיקה במהלכה .המורים נדרשים לקבל
החלטות על בסיס נתונים ,אך המרוץ אחר הישגים והספק של חומר אינם מותירים זמן
לאיסוף נתונים ולניתוחם ,כמו גם היעדר הידע של המורים כיצד לחקור את הפרקטיקה
שלהם.

•

ובעיקר מזכירים מנהלי בתי הספר ומנהלי הפסג"ות את הסרבול הבירוקרטי ואת היעדר
הגמישות בהליך הדיווח של השעות לקבוצות השונות .בחלק מבתי הספר נוכחנו לדעת,
שהמנהלים ויתרו על התכנית ,כי לא עמדו בדרישות המורכבות של הדיווח שנדרשו לבצע.
אחת ממנהלות פסג"ה מספרת שבבתי הספר באזורה ויתרו לחלוטין על התכנית של
גמישות פדגוגית בדיוק מהסיבות הללו:
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...מנהל בית ספר צריך לקמבן ולתחמן מהמקום הכי פורמלי ומסודר בעולם .אין שום
סיבה בעולם שתקבלי  30שעות אם לא עשית  30שעות .אני רואה איך מזייפים כאן
חתימות (מנהלת פסגה).

סוגי הנחייה
בבתי הספר שנחקרו נמצאו שלושה סוגים של הנחייה:
•

הובלה של מנחה חיצוני – מודל של השתלמות בתוך בתי ספר בנושא שנקבע ע"י בית
הספר

•

שילוב של מנחה חיצוני ופנימי – הובלה משותפת

•

קבוצות שמונחות ע"י מנחה חיצוני וקבוצות שמונחות ע"י מורה מצוות בית הספר.

להתלבטות בין הנחיה פנימית של בית הספר לבין הנחיה של מנחה מומחה חיצוני אין תשובה חד
משמעית ,כיוון שלכל אחת מן הדרכים יתרונות וחסרונות משלה .מצד אחד הצמחת מנהיגות
ביניים של מורים בבתי הספר ,שיהיו אחראים לפיתוח המקצועי שלהם ושל עמיתיהם ,היא מטרה
שהציב לעצמו משרד החינוך גם בתכנית של גמישות פדגוגית וגם בתכניות נוספות של פיתוח
מקצועי .לשם כך ,מכשירים מורים להיות מורים מובילים על מנת שיוכלו למלא את התפקיד
הזה .מצד שני ,ישנם בתי ספר שהידע המקצועי ,הן הפרקטי והן
התיאורטי ,בתוכם אין בו די כדי להביא להתפתחות משמעותית של המורים ולקידומם ,ולעתים
קרובות נדרשת הנחיה חיצונית.
כיוון שידע חדש הוא אחד ממרכיבי הליבה של שיפור פרודוקטיבי של ההוראה ,ועצה ומידע הם
אבני יסוד בפיתוח ידע  ,הרי יש לטפח את האינטראקציות בין המורים העוסקות במתן עצה
וקבלתה ובשיתוף במידע ובידע .האינטראקציות הללו קשורות להקשר מוסדי רחב ולמבנים
ארגוניים רשמיים שמשולבים במערכות של בתי הספר .מחקר שעסק בלמידה של מורים בתחום
תוכן ספציפי ,במקרה זה במתמטיקה ,הצביע על כך שהנחיה של מומחה ואפילו יצירת משרה
פורמלית של מנהיגּות מומחה מקדמת את האינטראקציות הללו בבית הספר .מומחה זה תרם,
כמעט בניגוד להיגיון ,לביזור שווה יותר של מתן עצה אודות המקצוע בקרב כלל המורים והראה,
כיצד הדיסציפלינה הזו שינתה את אופן ההתארגנות של בית הספר להוראה וללמידה (Spillane
).& Hopkins, 2013
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סיכום הממצאים והמסקנות העיקריות
תפיסת הגמישות הפדגוגית


המנהלים רואים את התכנית כמסגרת לפיתוח מקצועי ,המהווה משאב תקציבי שמאפשר
לצוות המורים ללמוד יחד ולפתח שפה פדגוגית משותפת ,להצמיח מורים מובילים
ולקדם את יעדי בית הספר ואת חזונו .איש מן המנהלים לא ציין את הגמישות הפדגוגית
כתפיסה רעיונית.

יישום התכנית :התאמה לעקרונות הגמישות הפדגוגית כפי שנוסחו על ידי המטה


נמצאה שונות בין בתי הספר בחקרי המקרה באשר להתאמה בין היישום של התכנית
לבין עקרונות הגמישות הפדגוגית .ברוב בתי הספר תכנית הפיתוח המקצועי מכוונת
לחזון ולמטרות הבית ספריים ,כפי שהוגדרו על ידי הנהלת בית הספר.



בכל בתי הספר המטרות המוצהרות של תכניות הפיתוח המקצועי מכוונות להתמקצעות
של המורים במתודות הוראה חדשניות ובפיתוח חומרי למידה ,ובכך הם עונים על צרכי
בית הספר ועל צרכי התלמידים .בבסיס הבחירה של בתי הספר במטרות אלה לפיתוח
המקצועי עומדת תפיסה שמיומנויותיו של המורה הן אלה שיהפכו את ההוראה
לאיכותית ואת הלמידה של התלמיד למשמעותית.



בכל בתי הספר שנחקרו צרכי המורה היחיד אינם עומדים במרכז התכנית .צרכי המורה
נתפסים בבתי הספר כצרכים מקצועיים לשם שיפור ההוראה ,שיאפשרו השגת מטרות
בית ספריות .מרבית המורים פועלים באופן ראקטיבי ואף פאסיבי לנוכח דרישות
התכנית.



בכל בתי הספר המורים אינם שותפים בתכנון תכני הלמידה .אם קיימת שיתופיות של
מורים בקבלת ההחלטות ,היא מוגבלת ,במקרה הטוב ,לצוות המוביל בבית הספר
ולבחירה של מורים מתוך אפשרויות שהוצעו להם ,ולא במהלך שיח המאפשר ביטוי
למגוון הקולות והצרכים של המורים.



העובדה ,שהלמידה מתקיימת בבית הספר מהווה מסגרת שמאפשרת קישור הלמידה
לעשייה .בכל בתי הספר שנחקרו ,התכנים הנלמדים בתכנית קשורים לפרקטיקה ,ברובם
נוגעים להתמקצעות בהוראה.



בכל בתי הספר ראינו גיוון באופני הלמידה של המורים .הלמידה נעשית בשתי מסגרות
עיקריות – במליאת המורים ובצוותים קטנים.

גורמים תומכים ביישום התכנית


מבין הגורמים התומכים ביישום התכנית יש חשיבת לחזון חינוכי קוהרנטי וברור של
ההנהלה ,אשר תואם את עקרונות הגמישות הפדגוגית (ראה פירוט בהמשך) ,וכן תרבות
בית ספרית של למידה ,מעורבות המנהלת בתכנית ,יחסי אמון והערכה הדדית בין
המנהלת לצוות וקיום הפיתוח המקצועי בין כתלי ביה"ס.
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גורמים מעכבים את יישום התכנית


מבין הגורמים המעכבים את יישום התוכנית ניתן למנות את היעדר העידוד והתמיכה
במוטיבציה פנימית של המורים ,הנחיה חיצונית המכוונת לפרוצדורות ללא דיון בתפיסות
ובהמשגות תאורטיות רלוונטיות ,ללא התכוונות להתבוננות רפלקטיבית על תהליך
הלמידה של המורים ,היעדר תמיכה במנחים פנימיים ,עומס משימות על המורים וסרבול
בירוקרטי בהליך הדיווח על השעות.



מבין הסוגיות שעלו מן הנתונים ניתן היה לזהות את תופעת הפרזנטיזם בקרב מנהלים
ומורים ,דהיינו מיקוד בצרכי בית הספר ללא הקשבה לצרכי המורה ,מכוונות ללמידה
אינסטרומנטאלית ,מיקוד בלמידה גנרית על פני דיסציפילנרית ,עיסוק בפרקטיקה ללא
חיבור מפורש לתיאוריה ,יישומו של מעגל למידה חלקי הכולל תכנון פעולה ויישומה ללא
ניתוחה ,חשיבה רפלקטיבית אודותיה ויישומם של שינויים והתאמות על פי הערכה .כמו
כן ,נמצא פער בין מסר הגמישות לבין מבנים מסורתיים נוקשים.

סוגיות ומתחים


פרזנטיזם .בתכנית הגמישות הפדגוגית שנחקרה בחמשת בתי הספר פרזנטיזם בא לידי
ביטוי בכמה אופנים :בחירה בתכנים אופנתיים ,גנריים ,היעדר בירור מעמיק של תפיסות
הוראה ולמידה על ידי המורים ,למידה אינסטרומנטלית לקראת תוצרים ותוצאות
מיידיות ,ועשייה המכוונת לנראות כלפי חוץ.



מתח בין צרכי בית הספר וצרכי המורה .ברוב בתי הספר שחקרנו תכני הלימוד נקבעים
על ידי ההנהלה (מלמעלה למטה) ,המורה נתפסת כאמצעי ולא כמטרה ללמידה ,וצרכי
בית הספר והישגי התלמידים עומדים במרכז .כאמור ,הלמידה של המורים
אינסטרומנטאלית.



מתח בין למידה גנרית ולמידה דיסציפלנארית .מרבית הלמידה במסגרת התכנית היא
גנרית ,התכנים לרוב ממוקדים בפדגוגיה חדשנית ,בדרכי הוראה והערכה ,בבניית תכניות
לימודים .לא מצאנו עדויות בבתי הספר ללמידה דיסציפלינרית ,דבר שמעלה שאלות
באשר למשמעות הלמידה בכלל והגנרית בפרט.



פרקטיקה ללא תאוריה .בעוד העיסוק בעשייה הוא אינטנסיבי ובמקומות מסוימים
מוביל לתוצרים שהמורים עושים בהם שימוש בהוראה בכיתה ,העיסוק בתיאוריה ,או
לפחות ,החיבור המפורש בין העשייה לתאוריה ,נדחק לשוליים .רוב רובה של הלמידה
בתכנית ממוקדת בפרוצדורות ,בכלים ובתוצרים.
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מעגל למידה חלקי .קיים ניסיון לעצב את תהליך הלמידה בזיקה לעבודת המורות
בכיתות ,אולם קשה היה למצוא מעגל למידה שלם שתחילתו היא בהגדרת תחום תוכן או
סוגיה ,תכנון פעולה ,יישומה ,ניתוחה על בסיס נתונים ,חשיבה רפלקטיבית עליה ואז
שינויים והתאמות על פי ההערכה.



פער בין מבנים מסורתיים לבין מסר הגמישות .ממצאי המחקר מלמדים על מספר פערים
בין המסר המרכזי של התכנית לבין יישומה  -מכוונות להישגי לומדים והעמדתם במרכז
לעומת המסר של התכנית ,המעמיד את הלמידה של המורה ואת התפתחותו המקצועית
במוקד; מכוונות ללמידה משמעותית ומתמשכת של מורים לאורך החיים ,הנובעת מתוך
מניע פנימי שלהם לעומת הצורך בגמול של  30או  60שעות לשם דרגות קידום; התנגשות
בין ריבוי המטרות המוצבות בפני המורים ללמידה ולהוראה שלהם לבין הצורך בהעמקה
ובחקירה מתמשכת של הפרקטיקה במהלכה; סרבול בירוקרטי ואת היעדר גמישות
בהליך הדיווח של השעות לקבוצות השונות.

הנחייה בתכנית


נמצאו שלושה סוגים של הנחייה :הובלה של מנחה חיצוני ,שילוב של מנחה חיצוני ופנימי
וקבוצות שמונחות ע"י מנחה חיצוני ואחרות שמונחות ע"י מנחה פנימי.
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המלצות
לאור הממצאים שהוצגו אנו ממליצים להתייחס לגמישות פדגוגית כאל עיקרון ליבה העומד
בבסיס כל התכניות לפיתוח מקצועי של מורים ולא כתכנית העומדת לעצמה .כדי לנצל את
יתרונותיה ואת מנגנוניה של התכנית כדאי לשלבה בשתי התכניות האחרות של פיתוח מקצועי:
"אקדמיה כיתה" ו"השקפה" .כיוון שבכל אחת מן התכניות הללו אין די במנגנונים ובתשתיות
שנבנו עבור פיתוח מקצועי ספציפי של מורים (ראו המלצות במסגרת הכללית) ,הרי אלה יכולים
להיגזר מן התכנית של הגמישות הפדגוגית:
•

תקצוב שעות ללמידה המתמשכת של המורים

•

בניית תשתיות ארגוניות-מבניות לאינטראקציות של למידה של מורים ובין
מורים

•

הכשרת מנהלי בתי ספר בבניית תכנית לפיתוח מקצועי בבית ספרם ובהובלתה

•

ליווי של המנהלים ובתיה"ס בהפעלה מושכלת של למידה מתמשכת של מורים

• תקצוב נסיינות חדשנות ומחקר
את האישור להפעלה ולתקצוב של כל אחת משתי התכניות "אקדמיה כיתה" ו"השקפה" יקבלו
מוסדות חינוך ,שיעמדו בקריטריונים אותה תקבע ועדה של מומחים ואף תאשרה:
•

הגשת תכנית בה ציוני דרך וממדי הצלחה לכל שנה

•

בדיקת בשלות בית הספר והמנהלת והתאמת התכנית לבית הספר

•

בדיקת היתכנות התכנית במוסד
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נספח  :1רצף גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי :מחוון
לניתוח נתונים
ממדי גמישות
רלוונטיות

התאמה לצרכי בית הספר

גמישות ניכרת

היעדר גמישות

התכנית מקדמת בו זמנית מטרות
בית ספריות מוסכמות ,חזון וסדר
יום פדגוגי מחד גיסא ,ומאידך גיסא
מאפשרת למורים שונים בבית הספר
להתפתח ולהתקדם מבחינה
מקצועית על פי צרכיהם בהוראה
וקידום המומחיות שלהם.

התכנית מקדמת את החזון
והמטרות שנקבעו על ידי גורמים
חיצוניים.

תכני הלימוד בתכנית תואמים את
הצרכים של בית הספר ,את חזון בית
הספר ואת מטרותיו.
הנהלת בית הספר היא זו המחליטה
על המוקד של הפיתוח המקצועי (ולא
גורמים חיצוניים) לאחר תהליך של
זיהוי צרכים בבית הספר והחלטה על
מטרות בית ספריות

התאמה לצרכי המורה

הפעלת תכנית מערכתית לפיתוח
מקצועי שמאופיינת במודולריות,
ייחודיות והתאמה לשלבים השונים
בקריירה המקצועית של המורים.

הפעלת תכנית אחידה מבחינת
מטרות ותכנים לפיתוח מקצועי של
כלל צוות המורים שנסובה סביב
מטרה ותוכן אחידים.

תכני הלימוד תואמים לצרכי המורה,
לשלב המקצועי בקריירה שלהם,
התכנים מותאמים לכל משתתף
בהתאם לצרכיו

הלמידה עונה על צורכי הלמידה על
בסיס מכנה המשותף הרחב ביותר.

תהליך ההתפתחות המקצועי אינו
אחיד לכל המורים .אינדיווידואלי ,הוא
מכוון לצרכים ולחוזקות והחולשות
של כל מורה
יש קבוצות למידה רבות המורכבות
ממספר קטן של מורים בכל אחת
בניית תוכניות פרטניות לכל מורה או
לכל קבוצת מורים ,שתכוון להשגת
המטרות הבית ספריות וגם תאפשר
ביטוי אישי לכל מורה תוך התחשבות
בצרכיו.
למידה של פרקטיקה ותאוריה
זיקה לעשייה

הלמידה מעוגנת בעשייה של המורה
הלמידה בתכנית מתבססת על
סוגיות ,מקרים ודילמות מעולם
העבודה בבית הספר ,אשר מעסיקות
את המורים ,יש קשר חזק בין הבטים
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קשר רופף בין הבטים מעשיים
לתאורטיים ,אין מכוונות ליישום של
הנלמד בתכנית בכיתות ,המטלות
אינן כוללות היבט מעשי ליישום
בכיתה

למידה של פרקטיקה ותאוריה

תאורטיים למעשיים ,מתקיימת
חשיבה רפלקטיבית על העשייה,
המטלות כוללות היבט מעשי ליישום
בהוראה.
במפגשים עוסקים בלמידה של
תפיסות או תאוריות ,הקשורות
ללמידה משמעותית.
קיימת המשגה של הדברים מעבר
לעיסוק באופרציות הפרקטיות.
שימוש מדויק במושגים

שימוש במילים שכיחות באופן
סיסמאתי ,מושגים ריקים

שיתופיות של מורים
המורה שותף לקבלת החלטות
באשר ללימודים שלו במסגרת
הפיתוח המקצועי ,יש לו בחירה
בתכנון הלמידה – ברמת
הפרט

שילוב המורים בתהליך התכנון של
התפתחותם המקצועית (המנהל
משוחח עם כל מורה כדי לאתר צרכיו
ולבנות איתו תכנית להתפתחותו
המקצועית)
מתן ביטוי לריבוי קולות ,צרכים
ועדיפויות של מורים כדי לתת מענה
טוב יותר לצורכי הלמידה שלהם
ולקבלת החלטות משותפות.

בתכנון הלמידה – ברמה
הארגונית

מתקיים שיח בין מנהל בית הספר
לצוות שלו בנושא הגמישות
הפדגוגית לשם זיהוי צרכים ,ברור
תפיסת עולם חינוכית לבית הספר,
הגדרת סדרי עדיפויות פדגוגיים –
גמישות בינונית

תהליך הלמידה – ברמת
הפרט

קבלת ההחלטות באשר לתכני
הלמידה בתכנית נעשית בשיתוף עם
המורים ,למשתתפים ניתנת
הזדמנות לתת תגובות ומשוב על
המפגשים ,למורים יש חלק פעיל
בקביעת התכנים של מפגשי
הלמידה ,מנחה שמאפשר קישור בין
דברים שהמורים מעלים לבין תכנים
קיימות עדויות ללמידה מקרית,
ספונטאנית שעולה מן המשתתפים
למורים מבית ספר ניתנת הזדמנות
להוביל או להנחות את קבוצת
הלמידה ,מורים מצוות בית הספר
מובילים את התכנים או את חלקה,
למורים ניתנת אפשרות לתרום
מהידע שלהם במפגשי הלמידה

תהליך הלמידה – ברמה
הארגונית

שילוב מורים כמנחים ומובילים
חלקים מתהליכי ההתפתחות
המקצועית בבית ספר
השימוש במנחים חיצוניים רק במקום
שבו אין מענה לצורך מתוך הצוות.
דגש על כוחות פנימיים לפני שילובם
של גורמי חוץ
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ההחלטה באשר לכיוון התפתחותו
המקצועית של המורה הבודד
נתונה להחלטת ההנהלה ,למורה
אין בחירה באשר לתכנים/מטרות
של הפיתוח המקצועי

הובלת כיוון ההתפתחות המקצועי
נתונה להחלטתו של המנהל על פי
יעדים חיצוניים המכתיבים את סדר
העדיפויות או על פי חזונו האישי
של המנהל.

רוב המפגשים מונחים על ידי מנחה
חיצוני ,המנחה הוא זה שמכתיב
את התכנים (בשיתוף ההנהלה או
בלעדיה) ,למורים לא ניתנת
הזדמנות להוביל למידה בקבוצה,
והתרומה שלהם למפגשים מוגבלת
המנחה מרצה ,נותן מונולוג,
שאלות ותשובות (פינג-פונג) ,רוב
הזמן המנחה מדבר ומעלה את
הרעיונות שלו .לרעיונות של
המורים אין מקום או שהם לא
מעלים זאת .המורים פאסיביים.
המנחה שואל שאלות
אינפורמטיביות

המנחה מתייעץ  ,שווה בין שווים,
שותף ,משתף ,מעודד ,מדגים,
מאתגר ,מתקיים דיאלוג ,שיחה.
המורים פרואקטיבים ,יוזמים
נשאלות שאלות רפלקטיביות ומעודד
סוגי חשיבה ברמות שונות
יש מקום לקולות שונים ,גם אלה
שלא בקונצנזוס
יש אווירה בטוחה ולא שיפוטית
דינאמיות/פתיחות/גמישות

גיוון באופני הלמידה

גיוון במרחבי הלמידה

גיוון במסגרות הלמידה

פתיחות לשינויים מהתכנית
המקורית

גיוון בתצורות למידה – למידת
עמיתים ,תצפיות בשיעורים ,קיום
שיחות משוב ,מפגשי שיח סביב
סיפורי מקרה או מחקרים מקצועיים,
למידה מכשלונות ומהצלחות ,למידה
משולבת טכנולוגיה ולמידה
סינכרונית ,למידה מקוונת ,מרכזי
סימולציה ,שיעורים מצולמים,
הרצאה
במהלך המפגשים נעשה שימוש
במגוון דרכי למידה והוראה,
רישות הלמידה מעבר למקום ובזמן,
למידה סינכרונית וא-סינכרונית
באמצעים טכנולוגיים משלימים,
השתתפות בקהילות למידה על פי
קבוצות עניין ולמידה בהרכבים
מגוונים :הומוגניים ,הטרוגניים,
בצוותי אורך ובצוותי רוחב ,לפי
הצרכים הבית ספריים.
הלמידה מתקיימת בסביבות למידה
שונות .יש גמישות בזמנים של
מפגשי הלמידה.
בניית מסגרות למידה במרחבים
שונים ,כגון :חדר מורים לומד (פיתוח
מקצועי בית ספרי) ,למידה בקהילות
מקצועיות ,למידה אישית ,למידה
במסגרת קורסים במרכזי הפסג"ה
ובמוסדות האקדמיים ,למידה עיונית,
צפייה בשיעורים ,ליווי והנחייה,
למידה מקוונות ,מרכז סימולציה,
שיעורים מצולמים ועוד.
תהליכי הפיתוח המקצועי לוקחים
בחשבון בעת התכנון את האפשרות
לשינוי והגמשת התכנים ,התהליכים
והשותפים כפועל יוצא מתהליכי
בקרה והערכה מעצבת שיעשו תוך
כדי התהליך.
במהלך התכנית חלים שינויים
בתכנית המקורית בהתאם לצרכים
חדשים שעולים מהמשתתפים
המנחה משנה מתכניותיו כתגובה
לקולות שעולים מהמשתתפים
במהלך השיעור
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הלמידה במפגשים נעשית לרוב
בדרך אחת ,לא נערכת בדיקה מול
המשתתפים באשר לרלוונטיות של
התכנים ובאשר לצרכים שעולים,
ולא נעשים שינויים
הלמידה מיושמת בדרך למידה
אחת ומרכזית.

קיום הלמידה בזמן ובמקום
אחידים.

תהליכי הפיתוח המקצועי מתוכננים
היטב ומראש וקובעים את סדר
ורצף הלמידה לאורך שנת עבודה.
במהלך המפגשים לא נעשים
שינויים מהתכנון המקורי של
הלמידה

גורמים תומכים
אקלים  -מרחב בטוח

מעורבות המנהל

תפיסה פדגוגית

קוהרנטיות של התכנית

המורים מרגישים בטוחים לשאול
ולהגיב על כל עניין ,הם מרגישים נוח
לשתף בקשיים ובאתגרים,
ובהצלחות שלהם
מראה מעורבות בתהליכים פדגוגיים,
סגנון ניהולי משתף ,ביזורי ,המנהל
לוקח חלק במפגשי הלמידה ,בחלקם
הוא מוביל ובחלקם הוא משתתף
לומד עם המורים האחרים.
תפיסה ברורה וקוהרנטית .יש הלימה
בין המוצהר לבין העשייה (גם אם יש
אתגרים וקשיים)

לתכנית יש תפיסה ברורה ,יש חוט
מקשר בין צוותי הלמידה השונים,
התכנית משרתת חזון ברור של בית
הספר
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המנחה  /המשתתפים נוהגים
בשיפוטיות זה כלפי זה במהלך
מפגשי הלמידה
סגנון ניהולי ריכוזי ,משתמש
במורים כדי לצרכי בקרה ושליטה.
המנהל אינו מעורב במפגשי
הלמידה.
יש פערים בין המוצהר לבין
העשייה ,נטייה לאמץ אופנות,
שימוש סיסמאתי במושגים,
העשייה מכוונת למה שפופולרי
במערכת (פרזנטיזם) ,מכוונות
למימוש דרישות ותמות של
המשרד
התכנית היא אוסף של השתלמויות
שאין ביניהן קשר .אין קשר בין
התכנית לבין חזון בית הספר

