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ומלומדים  מדענים  כמאה  בה  חברים   .1959 בשנת  נוסדה  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה 

מן השורה הראשונה של ההשכלה והדעת במדינת ישראל. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 
התשכ״א-1961, קובע כי מטרותיה ומשימותיה העיקריות הן לטפח ולקדם פעילות מדעית, לייעץ לממשלה 
לארץ,  בחוץ  מקבילים  גופים  עם  התקשרויות  לקיים  לאומית,  חשיבות  בעלי  מדעי  ותכנון  מחקר  בענייני 
לייצג את המדע הישראלי בגופים ובאירועים מדעיים בינלאומיים ולהוציא לאור כתבים שיש בהם כדי לקדם 

את המדע.

ומבוקר בתהליכי  עדכני  בידע מחקרי  בחינוך מקדמת שימוש שיטתי  ולמחקר  לידע  מרכז   – היוזמה 

קבלת החלטות בחינוך. ידע מחקרי נגיש וזמין למקבלי החלטות ולציבור הרחב חיוני לגיבוש מושכל של 
מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות – לשיפור הישגי החינוך בישראל.

ערוצי  שלושה  באמצעות  בחינוך  החלטות  מקבלי  של  יומם  סדר  על  הנמצאים  בנושאים  עוסקת  היוזמה 
פעילות מרכזיים, שבהם משתתפים חוקרים, אנשי שדה ומקבלי החלטות:

ועדות מומחים עוסקות בסוגיות מהותיות המעסיקות את מערכת החינוך דרך קבע. אלו סוגיות אשר    .1

מעורבים בהן גורמים רבים הפועלים לעיתים בכיוונים מנוגדים. כל ועדה מורכבת מכעשרה חוקרים 
ממגוון דיסציפלינות ותפקידים, העוסקים בהיבטים שונים של הנושא הנבחן. לאחר כשלושים חודשי 
והמלצות  מסקנות  הנושא,  של  ועדכנית  מורכבת  מצב  תמונת  המציג  דוח  מגישות  הוועדות  עבודה 

יישומיות.

מוקמות לשם גיבוש תוצר קונקרטי הנדרש לקביעת מדיניות או למימושה, למשל  קבוצות עבודה    .2

חוקרים  עם  החינוך  במשרד  ושטח  מטה  אנשי  משלבות  אלו  קבוצות  עיון.  יום  או  הערכה  כלי  מדד, 
וביסוס  נקודת מבט תיאורטית  15-8 חודשים, החוקרים מציגים  בנושא. בתהליך הנמשך  המתמחים 
מחקרי התורמים לפיתוח התוצר המבוקש, ואנשי המטה והשטח מציגים את נקודת המבט היישומית 

ומציפים את האילוצים הקיימים. מתוך תהליך הלמידה המשותף נבנה תוצר יישומי. 

דוחות מידע תומך תכנון )מת"ת( נועדו לתת מענה לשאלות ממוקדות בסוגיות אקטואליות של מתווי    .3

ואורך כשלושה חודשים. התהליך  היוזמה  בידי חוקר מטעם  נערך  מדיניות במשרד החינוך. המחקר 
התייחסות  המציג  ממוקד  מסמך  הוא  התוצר  מהתחום.  ובמומחה  מייעצת  אקדמית  בוועדה  מֻלווה 
מחקרית לאתגר הנידון וסקירה השוואתית של פתרונות קיימים מהעולם, הן ברמת מדיניות, הן ברמת 

עקרונות פעולה. התוצר המתקבל מאפשר למקבלי ההחלטות תכנון מבוסס מחקר וידע.

היוזמה מפרסמת את כלל תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לקהלים מגוונים.

ועדת ההיגוי של היוזמה מתמנה על ידי נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים. ועדה זו אחראית לתוכנית 

המומחים  החוקרים  גם  ההיגוי,  ועדת  חברי  כמו  התוצרים.  של  השיפוט  ולתהליכי  היוזמה  של  העבודה 
המשתתפים בוועדות עושים זאת בהתנדבות. 

למדעים,  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  של  משותף  כמיזם  ב-2003  הוקמה  היוזמה  היוזמה:  תולדות 

משרד החינוך ויד הנדיב. בקיץ תש"ע )2010( הוסיפה הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית 
למדעים, והסדירה את אופן ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ – לבין האקדמיה. מאז פועלת 
היוזמה כיחידה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ומנהלת את פעולות הייעוץ שהאקדמיה נותנת 

בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות.



 ועדת המומחים: 
ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך 

בראשות  מומחים  ועדת  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  הקימה  החינוך  משרד  לפניית  במענה 
פרופסור מריו מיקולינסר, שהובילה תהליך למידה מקיף בנושא הפיתוח המקצועי וההדרכה של מחנכים 
וקווי  מודלים  מחקרים,  הוועדה  סקרה  עבודתה  במהלך   .2017 בקיץ  עבודתה  את  החלה  הוועדה  ומורים. 
מדיניות מהארץ ומהעולם, נפגשה עם מומחים ואנשי מקצוע מהשדה, קיימה יום עיון פתוח לציבור וישיבות 

לליבון השאלות ולגיבוש המלצות למדיניות עתידית בנושא. בתום דיוניה ערכה הוועדה מסמך מסכם זה. 

המסמך מציג סיכומים של הגות וידע מחקרי בלתי תלוי ומעודכן, והוא כולל המלצות לחשיבה ולפעולה. 
המסמך עבר שיפוט עמיתים והוא מוגש למשרד החינוך ומונגש לציבור הרחב באתר היוזמה. באתר ניתן 

למצוא גם את הסקירות המדעיות שהוזמנו במיוחד לעבודת הוועדה וחומר נלווה נוסף. 

 חברי הוועדה
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פרופ' מונא חורי־כסאברי | האוניברסיטה העברית בירושלים
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 תודות 

כתיבת מסמך זה הסתייעה בתרומתם של אנשים רבים. במהלך עבודתם נפגשו חברי הוועדה עם אנשים 
בארגון,   – הקלעים״  ״מאחורי  הוועדה  לעבודת  סייעו  אחרים  רבים  שלהם.  ובניסיון  בידע  ששיתפו  רבים 

בתיאום, בשיתוף בחומרים ובפעולות נוספות.1 

במשרד,  המקצועי  הפיתוח  על  ממונים  אשר  החינוך,  במשרד  למזמינים  להודות  מבקשת  הוועדה 

על בקשתם לקבל מידע מקצועי מהוועדה ולבחון את הסוגיות השונות בתחום כדי לפעול לשיפור המצב. 
תודתנו שלוחה לד"ר מירי גוטליב ששימשה מנהלת אגף א' לפיתוח מקצועי בעת כינוס הוועדה ובשלבי 
הלמידה הראשונים; גב' גילה נגר, משנה למנכ"ל; דליה פרץ, מנהלת האגף לעובדי הוראה בתפקידי הדרכה; 

מר אייל רם, סמנכ”ל וְמנהל מינהל עובדי הוראה ועינת רום, מנהלת אגף א' לפיתוח מקצועי. 

כמו כן הוועדה מודה לחברי הצוות בלשכת המדען הראשי על שיתוף הפעולה ההדוק והרוח הגבית – 
לד"ר איתי אשר, שהיה המדען הראשי בתחילת העבודה ולמרבה הצער הלך לעולמו בעיצומה, ולד"ר אודט 

סלע, ממונה על קידום מחקרים חינוכיים.  

הוועדה מבקשת להודות גם לאנשי מטה נוספים במשרד החינוך שנענו בחפץ לב לבקשת החברים להיפגש 
איתם, חלקו עימם ידע, נתונים וניסיון עשיר ושיתפו אותם בתובנותיהם:  מר יובל אוליבסטון, מנהל אגף א' 
מורשת; ד"ר צביקה אריכא, מפמ"ר פיזיקה; גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' חינוך על־יסודי; גב' איריס ברם 
גזית, עוזרת מקצועית למנכ"לית; גב' חגית ברלינסקי, ממונה על פיתוח מקצועי; גב' ברנית גולן יוסובש, 
מפקחת פיתוח מקצועי לעובדי הוראה במחוז ירושלים; ד"ר חגית גליקמן, מנכ"לית ראמ"ה; גב' הדר גפני, 
ממונה על תכנים ותוכניות בפיתוח המקצועי; ד"ר חגית הרטף, מנהלת תחום הדרכה והערכת עובדי הוראה 
בראמ"ה ומר רם זהבי, מנהל מחוז דרום. תודה לד"ר יוסי מחלוף, מנהל תחום עיבוד מחקרים בראמ"ה; גב' 
אתי סאסי, מנהלת אגף א' חינוך יסודי; גב' יפעה עמית, ממונה על מרכזי פסג"ה והטמעה של תהליכי פיתוח 
מקצועי בבתי הספר; גב' דליה פניג, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א' פיתוח פדגוגי; גב' אלירז 
קראוס, מנהלת אגף א' חברה ורוח וד"ר גילמור קשת, מנהלת אגף א' מדעים. תודה למר מוטי רוזנר, סגן 
רמות,  אורלי  ד"ר  בראמ"ה;  יישומי  חינוכי  רטנר, מנהל תחום מחקר  דוד  ד"ר  הוראה;  עובדי  מינהל  מנהל 
מפקחת  שי,  נחמה  נעמי  גב'  בשפ"י;  א'  אגף  מנהלת  לשעבר  שדמי,  חנה  גב'  חולון;  פסג"ה  מרכז  מנהלת 
פיתוח מקצועי לעובדי הוראה - מחוז חרדי; גב' חיה שיטאי, מנהלת מחוז תל אביב; ד"ר מירי שליסל, יו"ר 

המזכירות הפדגוגית וגב' אלי שני, מדריכה מרכזת באגף לפיתוח מקצועי. 

פרופ' לילי אורלנד ברק, אוניברסיטת חיפה; פרופ' בת שבע  הוועדה מודה גם לאנשי מחקר ועשייה: 

ויצמן  מכון  בגנו,  אסתר  ד"ר  ברל;  בית  האקדמית  המכללה  נשיאת  אריאב,  תמר  פרופ'  ויצמן;  מכון  אלון, 
ופרופ' ג'וש גלייזר, אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון. תודה למר אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ; ד"ר מיטל הנס, 
מכון ויצמן; ד"ר דנה ודר וייס, אוניברסיטת בן גוריון; מר גיל חדש, מנהל תוכנית "אקדמיה-כיתה” במכון 
קאסם;  כפר  חינוך  אגף  מנהל  טאהא,  וליד  מר  אונליין במט"ח;  למידה  מינהלת  ראש  חן,  עדה  גב'  מופ"ת; 
מר יותם טרון, מנכ"ל משותף של המכון הדמוקרטי וד"ר גילה לאור, מרצה בבית הספר המרכזי להכשרת 
עובדים לשירותי הרווחה. תודה גם לגב' רונית מסיקה, מנהלת תחום פיתוח מקצועי און ליין במט"ח; מר 
דוד מעגן, מנהל תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוחות הוראה בלמ"ס; פרופ' אנה ספרד, אוניברסיטת 
חיפה; פרופ' חנה עזר, מכללת לוינסקי לחינוך; פרופ' עפרה ענבר וד"ר רבקה ודמני, יו"ר במשותף של ועדת 
“מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל". תודה למר אביב קינן, ראש מינהל 

השמות להלן מופיעים לפי סדר אלפביתי של שמות משפחה; התפקיד או השיוך מעודכנים לזמן כתיבת המסמך.  1
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לרפואה  הספר  בבית  רפואי  לחינוך  המרכז  של  האקדמי  המנהל  רייס,  שמואל  פרופ'  בירושלים;  החינוך 
של האוניברסיטה העברית והדסה; גב' שירלי רימון, ראש ִמנהל החינוך בעיריית תל־אביב-יפו וגב' נורית 
שגב, מנהלת בית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים.

תודת הוועדה שלוחה גם לאנשי חינוך בבתי הספר וברשתות החינוך: מר גיל אברהם, מורה בבית הספר 
כרמי יהודה בגוש עציון; גב' נורית גביש, מנהלת לשעבר של בית הספר התיכון מקיף גילה בירושלים; גב' 
אילת דויטש, סמנכ"ל מו"פ חינוכי, רשתיות והערכה ברשת אמי"ת וד"ר מור דשן, משנה למנכ"ל וממונה 
מר  בג'לג'וליה;  אלמוסתקבל  הספר  בית  מנהלת  חגלה,  פאתנה  לגב'  גם  תודה  דרכא.  ברשת  הפדגוגיה  על 
יורם חיים, מנהל בית ספר ע"ש זיו ומרקס בירושלים; גב' תמר ישראלי, מחנכת ומורה להיסטוריה בתיכון 
המסורתי בירושלים; גב' אורית סומר, מנהלת בית הספר קריית האומנים ברמלה; מר יוסף סרור, מורה בבית 

הספר המדעי טכנולוגי בבית חנינה וגב' אושרית פרץ, מורה בבית הספר "נווה מנחם" בבאר שבע.  

כן מודה הוועדה למר רון עופר, במאי סרט הפתיחה ליום העיון ולמשתתפים בסרט )שלא הוזכרו עד כה(: מר 
זאב אלדר, מפקח פיתוח מקצועי לעובדי הוראה במחוז דרום; גב' רחל בן יהודה, מורה לאומנות בבית הספר 
היסודי גוונים בקיבוץ עין המפרץ; גב' טל איזק הופמן, סגנית מנהל ואחראית פיתוח מקצועי בבית הספר זיו 
ומרקס בירושלים; ד"ר מחמוד זוהדי, מנהל אגף חינוך באום אל פאחם; גב' נרית כץ, מפמ"רית מתמטיקה 

על־יסודי ומר מאור סרי־לוי, מחנך ומורה לתנ"ך בביה"ס ע"ש זיו ומרקס בירושלים.

שלמי תודה שלוחים לכותבי הסקירות המדעיות: ד"ר ליאת יוספסברג בן־יהושע וד"ר דניאל שפרלינג 
ממרכז המידע במכון מופ"ת; ד"ר ענת אבן זהב, ד"ר מירלה וידר ופרופ' אורית חזן מהפקולטה לחינוך מדע 

וטכנולוגיה בטכניון וכן תודה לגב' טוני גוטנטג על סיכום ועיבוד חומרי מחקר.

שתי  ומנחת  העיון  ביום  המרכזית  הדוברת  ונדרבליט,  מאוניברסיטת  הורן  אילנה  לפרופ'  מיוחדת  תודה 

סדנאות לאנשי חינוך. אנו מודים לה גם על כך שאפשרה לנו לתרגם ולעבד את מאמרה, שנכתב בשיתוף 
פרופ' )אמריטוס( ג'ודית ליטל מאוניברסיטת סידני.

נוסף על אלו, תודתנו נתונה למומחים מחו"ל שהשתתפו באירועי הלמידה: גב' פגי ברוקינס, נשיאת 
"המועצה הלאומית לסטנדרטים מקצועיים בהוראה" בארה"ב; פרופ' הנרי בראון, בוסטון קולג’; פרופ' מייקל 
פויאר, אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון ופרופ' )אמריטוס( לי שולמן, אוניברסיטת סטנפורד. כן מודה הוועדה 
לחברי המרכז למחקר חינוכי במכון הלאומי לחינוך בסינגפור: פרופ' דייויד האנג, מר קלמנט לים, גב' אווה 

מו, ד"ר ליאנג סי טן, פרופ' תיאם סנג קו וד"ר דניס קוויק.

הוועדה מודה לכל מי שהשיבו לפנייתה ושלחו מאמרים לגיליון מיוחד של מכון מופ"ת )שלא הוזכרו 
עד כה(: גב' יסמין אבו־ריא, פרופ' אורית אבידב־אונגר, גב' חוה אביטל, מר אריג אגבריה, ד"ר ניקי אהרוניאן, 
גב' מירב אילן, מר אשר אלבו, ד"ר נירית אסף רייזל, ד"ר גדי ביאליק, ד"ר ליאת ביברמן־שלו, ד"ר עדי בינס, 
גב' רונית בית הלחמי, גב' טלי בן טובים, מר שחר בן נתן, פרופ' מרים בן פרץ, ד"ר צחי בר, ד"ר טלי ברגלס 
שפירא, גב' ענת ברק־גורודצקי, דר' קובי גוטרמן, ד"ר רחלי גלאי, ד"ר אמי גלברט, גב' ורד ג'רפי, גב' שרון 
דודיק, גב' רחלי דייויס, גב' איילת דליות, ד"ר אביבה דן, פרופ' אלי הולצר, גב' רחל היימן, גב' אסנת הרשקו, 
פרופ' ענת זוהר, ד"ר אסנת זורדה, פרופ' ליהוא זיסברג, ד"ר איחסאן חאג' יחיא, ד"ר סיגל חן, מר גיא חפץ, 
ד"ר פנינת טל, ד"ר קלודי טל, ד"ר סרגיי טלנקר, גב' שרון יניב, ד"ר תמי ירון, פרופ' אליעזר יריב, גב' עדן 
ישראלי, ד"ר ענת ישראלי, גב' רחלי כהן ברנדיס, מר טל כרמי, ד"ר נירית לביא אלון, ד"ר אורנה לוין, מר 
שרון מאיו, ד"ר מוריה מור, גב' אפרת מזרחי, פרופ' אילנה מרגולין,  גב' שני מרצ'בסקי, ד"ר ליאורה נוטוב, 
ד"ר מיכל נחשון, גב' מלי נץ, גב' דנה סבוראי־הדר, ד"ר איתן סימון, מר דני עבודי, גב' ורד עמית, ד"ר ידידיה 
ערמון, ד"ר אבי פולג, ד"ר קלרינה פריבורקין, ד"ר דיתה פישל, ד"ר ענבל פלש גווילי, ד"ר ריבי פריי־לנדאו, 
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מר רון קהתי, גב' נירית קורן לורנס, פרופ' אביבה קליגר, גב' נטע קמר, פרופ' מיכל ראזר, גב' עדה רוזנברג, 
ד"ר אמירה רום, גב' מאיה רזניק, ד"ר שרון רחמים, גב' אור רידר, ד"ר רוקסנה רייכמן, גב' רוני רמות, גב' 
חיותה רגב, ד"ר אלונה שבט, ד"ר גלית שבתאי, ד"ר רינת שחף ברזילי, ד"ר ניצה שחר, ד"ר אורי שטרנברג, 

ד"ר מיכל שני, ד"ר ענת שפירא לביא ופרופ' עטרה שריקי. 

העבודה  על  מופ"ת  מכון  ביטאון  מערכת  ולצוות  מופ"ת,  מכון  ראשת  גולן,  מיכל  לד"ר  מודה  הוועדה 
המשותפת בהוצאת קול קורא משותף ובפרסום מאמרים בגיליון שעסק בנושא. הודות לשיתוף הפעולה 

הטוב נחשפה הוועדה למגוון חשוב של תוכניות, מחקרים, קולות ועמדות בנושא. 

הוועדה מכירה תודה לצוות עובדי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על שסייעו בכל בקשה של 
הוועדה ונענו לצורכיה במהלך עבודתה.

שלמי תודה שלוחים למר גל פישר, מנהל תחום חינוך בקרן יד הנדיב על העניין המקצועי ועל העידוד לכל 
אורך הדרך. 

כמו כן, הוועדה מודה לצוות היוזמה: לד"ר תמי חלמיש־אייזנמן, מנהלת היוזמה וכן למנהלת הקודמת ד"ר 
אביטל דרמון. תודה למוריה יזרעאלב, עורכת הפרסומים; אמונה כרמל, המעצבת הגרפית; איילה ולודבסקי־
יובל, אחראית הנגשת תוצרים וידע ארגוני; רות ערן, מנהלת אדמיניסטרציה וכספים וכן לנמרוד סמילנסקי 

פרידמן – עמית היוזמה שהנגיש את תוצרי הוועדה. 

תודה למתרגמת ענת שולץ, שתרגמה את כל פרקי הדוח המסכם לאנגלית, לקראת שליחתם לשיפוט. 

הוועדה כולה אחראית לכלל המסמך. פרק התקציר הכולל את עיקר המלצות הוועדה התקבל לאחר דיון 
משותף, על דעת כל חברי הוועדה. שאר הפרקים נכתבו כל אחד בידי חבר ועדה אחר. הנוסח המובא במסמך 

אושר לאחר קבלת הערות והצעות מחברי הוועדה. כותבי הפרקים לפי סדר הופעתם הם:

מריו מיקולינסר ורננה פרזנצ'בסקי אמיר. תקציר:  

על הוועדה ועל תהליך הלמידה -  מבוא:  
נירית טופול ורננה פרזנצ'בסקי אמיר  

פיתוח מקצועי של מורים בעולם ובישראל - מגמות עדכניות ואתגרים -  פרק 1:  
מריו מיקולינסר וענת שושני  

תובנות מתוך המחקר על פיתוח מקצועי למורים: מבנים, אסטרטגיות, עקרונות ואפקטיביות -  פרק 2:   
קריסטה אסטרחן ואדם לפסטיין   

מתווה לניהול הפיתוח המקצועי של כוח האדם בהוראה -  פרק 3:   
ניר מיכאלי וורדה שיפר  

חוות דעת מיעוט: משה יוסטמן

מסלולי קריירה - הזיקה בין פיתוח מקצועי להתפתחות מקצועית ואישית של מורים - פרק 4:  
מונא חורי־כסאברי ותמי יחיאלי  

בקרה והערכה של פיתוח מקצועי של עובדי הוראה - פרק 5:  
מיכל בלר ומשה יוסטמן  



8

 שיפוט עמיתים 

טיוטת המסמך המסכם את עבודת הוועדה הועברה לשיפוט עמיתים מהארץ ומחו"ל. זהות השופטים לא 
חיצונית,  ביקורת  להבטיח  נועד  השיפוט  תהליך  המסמך.  פרסום  מועד  עד  הוועדה  לחברי  ידועה  הייתה 
לעבודה  ולהפכה  עבודתם  את  להיטיב  המסמך  למחברי  תסייע  אשר  פניות  וחסרת  עניינית  מקצועית, 
רלוונטית וממוקדת עבור קובעי המדיניות בארץ ומחוצה לה. ברצוננו להודות לשופטים על קריאת המסמך 

וכתיבת הביקורת. 

שמות השופטים )לפי סדר הא"ב(: 

פרופ' רוחמה אבן, מכון ויצמן.
פרופ' לינדי אמטו, פדרציית המורים, אונטריו. 

ד"ר מור דשן, רשת דרכא.
מר מוטי רוזנר, משרד החינוך )לשעבר(. 

לא  הם  זאת,  עם  יחד  שקראו.  לטיוטה  ותיקונים  תוספות  והציעו  הערות  העירו  לעיל  הנזכרים  השופטים 
התבקשו לאמץ את מסקנותיה של ועדת המומחים ואף לא ראו את הנוסח המתוקן של המסמך לפני הבאתו 

לדפוס. האחריות לתוכן הסופי של מסמך זה מוטלת בשלמותה על ועדת המומחים. 

ד"ר נירית טופול
מרכזת שותפה )החל מיוני 2019(

פרופ' מריו מיקולינסר
יו"ר הוועדה

רננה פרזנצ'בסקי אמיר
מרכזת הוועדה
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יימת הסכמה רחבה בקרב חוקרים ואנשי מקצוע בתחום החינוך בארץ ובעולם בדבר חשיבות ק
הלמידה המקצועית הנמשכת של המורה, מתוך הבנה כי איכות המורים חשובה מאוד לאיכות 
כך, בעשורים האחרונים הניעו מדינות רבות רפורמות בתחום  מערכת החינוך בכללותה. בתוך 
כגורם  נתפסים  מורים  בהן.  בולט  מרכיב  היה  ההוראה  סגל  של  המקצועי  שהפיתוח  החינוך, 
הספר  ובתי  ביותר,  המשמעותיים  השינוי  סוכני  אלא  השינוי  נמעני  רק  אינם  הם  הללו:  ברפורמות  מרכזי 
הם זירה מרכזית לקיום הפיתוח המקצועי. בד בבד, גם המחקר בנושא, שעד לאחרונה היה דל, החל לעסוק 
באופן ממוקד בתחום הפיתוח המקצועי. אחת ממגמות השינוי בשנים אלו היא מעבר מתפיסה של פיתוח 
שרואה  יותר  רחבה  לתפיסה  קצרים,  וקורסים  השתלמויות  כגון  פורמליות  במסגרות  המתרחש  מקצועי 
חוויות  של  מגוון  וכולל  המורה  של  היום־יום  בחיי  השזור  ממושך,  התפתחותי  תהליך  המקצועי  בפיתוח 

ופעילויות.   

ברוח דומה למגמות העולמיות המעמידות את המורה במרכז, גם בארץ נעשו ניסיונות רבים לקדם שינויים 
ויגבירו את השפעתו על הרמה המקצועית  ישפרו את תהליכי הפיתוח המקצועי של סגל ההוראה,  אשר 
המקצועי  הפיתוח  של  מיטבי  ניהול  לנושא  המומחים  ועדת  ככלל.  החינוכיות  המערכות  ועל  המורים  של 
וההדרכה במערכת החינוך מונתה כדי לבחון את הנושא. במשך שנתיים קיימה הוועדה מפגשי למידה, ערכה 
שיחות ופגישות פרטניות עם אנשי מקצוע, עיינה בחומרים שנמסרו לה ולמדה את הנושא מתוך מחקרים 
אקדמיים מקומיים. מתוך כל אלו עלה כי למרות השינויים שחלו אשר הביאו לשיפורים מסוימים בתחום 
הפיתוח המקצועי, נדרשים שינויים נוספים, מהותיים ורחבים. אלו נחוצים על מנת שהפיתוח המקצועי יוכל 
לממש את תכליתו ולמצות את הפוטנציאל הטמון בו לשיפור מקצועיותו של המורה ומעמדו. יתר על כן, על 
מנת לחולל שיפור משמעותי בתחום הלמידה המקצועית של מורים לאורך הקריירה אין זה מספיק לעסוק 

רק בהיבטים הפדגוגיים של הלמידה, אלא נדרש להתמודד גם עם היבטים ארגוניים.

חשוב לציין כי אחת מהמטרות המרכזיות של פעילות הוועדה היא לקדם ולהרחיב את השיח בנושא, ולבססו 
מיידי  לביצוע  הניתנים  לצעדים  המלצותיה  את  הגבילה  לא  הוועדה  זאת,  לאור  יותר.  מוצקה  תשתית  על 
במגבלות המציאות הנוכחית, אלא הציעה חזון רחב יותר, שאליו יש לשאוף ולכוון בעתיד הרחוק יותר. עוד 
חשוב להדגיש כי מובילי הפיתוח המקצועי במשרד החינוך מודעים לסוגיות הנדונות, ואף פועלים לשיפור 
המצב, לעיתים ברוח האמצעים שעליהם הוועדה המליצה. אנו מקווים שהמסמך יתמוך בהם ויספק להם 

רוח גבית בפעולות האלה.

הפיתוח  של  לשיפור האפקטיביות  הראויים  לעקרונות  באשר  הוועדה  של  תוצג תפיסתה  הנוכחי  במסמך 
עקרונות  גם  ייגזרו  השניים  בין  הפערים  מתוך  זה.  בתחום  הקיימים  הפרקטיים  האתגרים  לצד  המקצועי, 
פעולה והמלצות קונקרטיות לטווח הקרוב ולטווח הרחוק. בתחילה יוצגו המגמות העולמיות העדכניות של 
למידה מקצועית, ובבסיסן התפיסה הרואה את המורים ואת תהליכי הלמידה שלהם כגורם חשוב בקידומה 
של מערכת החינוך. לאחר מכן תוצג תמונת המצב כיום של הלמידה המקצועית של מורים בארץ, וכן יוצגו 
מורים  של  המקצועית  הלמידה  בנושא  העדכני  המחקר  מתוך  ממצאים  יוצגו  כן,  כמו  בתחום.  האתגרים 
ויוצעו מסקנות אפשריות מהם. בהמשך לכך יוצע מתווה כללי למודל ניהולי ולמנגנונים ארגוניים שיסייעו 
להתמודד עם האתגרים הקיימים ויממשו את העקרונות הראויים לשיפור הפיתוח המקצועי. כמו כן יוצעו 
צעדים לבניית מסלולי קריירה למורים, לשם שיפור רווחתו האישית והמקצועית של המורה, עידוד גיוס של 
כוח אדם איכותי וחיזוק מעמד מקצוע ההוראה. לדעת הוועדה צפוי המתווה הכללי להביא לשיפור התכנון, 
או  האזורית  ברמה  ספרית,  הבית  ברמה   – המורים  של  המקצועית  הלמידה  תהליכי  על  והבקרה  הניהול 
המגזרית וברמה הארצית – להתאימם לצורכי כל מורה ומורה ולקדם את הקריירה שלו. לבסוף יוצעו מנגנוני 

בקרה והערכה על הלמידה המקצועית, שיעסקו באיכות התהליכים ובשיפור המקצועיות של המורים.
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המלצות הוועדה משקפות שישה עקרונות יסוד:

ספריות  בית  סדירויות  יצירת  ספרית.  הבית  המקצועית  הלמידה  תרבות  חיזוק   .1

שיקדמו תרבות של למידה מקצועית, יחברו ויזינו את מלאכת ההוראה ושיתוף הפעולה של 
מורים עם עמיתיהם בתחומים הדיסציפלינריים שלהם. חיזוק תרבות הלמידה המקצועית 

הבית ספרית יקדם גם רפלקציה והתמודדות עם בעיות פדגוגיות.

ויקבע את  פרופסיונלי שיתווה את מסלולי הקריירה של המורים  גוף  2. הקמת 

אבני הבוחן להתקדמותם. יש להקים גוף פרופסיונלי אוטונומי, מעין "מועצת מורים" 

הדומה לגופים קיימים במקצועות הפסיכולוגיה והעבודה הסוציאלית. גוף זה יקבע מסלולי 
קריירה של עובדי הוראה על פי אבני בוחן מפורשות ויפקח על מסלולים אלו.

הפיתוח  מערך  את  המנהלים  הגורמים  בין  החוזר  וההיזון  התיאום  הגברת   .3

המקצועי. עיקרון זה בא לידי ביטוי בשני מישורים. מישור אחד מתייחס להגברת התיאום 

וההיזון החוזר בין היחידות במשרד החינוך העוסקות בפיתוח תכנים ללמידה מקצועית של 
מורים, על ידי יצירת פורום מטה ללמידה מקצועית במשרד. מישור שני מתייחס להגברת 
התיאום וההיזון החוזר בין שלושה גורמים: )א( פורום המטה במשרד החינוך, שיהיה אחראי 
הקרובים  מקומיים  גופים  )ב(  והערכה;  בקרה  וקיום  מסגרות  עיצוב  מדיניות,  קביעת  על 
יותר לשטח – הנהלת המחוז, הרשות המקומית ומנהלי בתי ספר, אשר יהיו אחראים על 
יישום הלמידה המקצועית וניהולה בפועל; )ג( הגוף הפרופסיונלי האוטונומי שיהיה אחראי 

להסדרת מסלול הקריירה של המורים.

ושל  מקצועית  למידה  של  סוגים  שלל  ריכוז  המקצועית.  הלמידה  משאבי  איגום   .4

יחד  ושילובם  דיסציפלינריים,  או  גנריים  פדגוגיים  תכנים  בהם  מקצועית,  למידה  תוֵכני 
לסל אחד, לרבות המשאבים המושקעים כיום בגמול ההשתלמות. בסוגי למידה מקצועית 
נכללים קורסים, הדרכה אישית או מנטורינג, למידה אישית וצוותית בתוך המוסד ומחוצה 

לו, לימודי המשך אקדמיים ועוד.

5. איזון בין צורכי המערכת לבין ההתפתחות האישית של כל מורה. שימוש גמיש 

שהם  כפי  מקצועי,  ללימוד  המערכת  צורכי  בין  לאיזון  המקצועית  הלמידה  משאבי  בסל 
מוגדרים על ידי המטה והגופים המקומיים הקרובים יותר לשטח )המחוז, הרשות המקומית 

ובית הספר(, לבין שאיפותיו המקצועיות של המורה, יכולותיו ונסיבותיו.

המקצועית,  הלמידה  על  ויעילה  סדורה  בקרה  קיום  וההערכה.  הבקרה  הגברת   .6

הכוללת גם: )א( קביעת יעדים ברורים; )ב( איסוף נתונים סדיר ובקרה שיטתית, הן על איכות 
הפעילויות של הלמידה המקצועית, הן על ההתפתחות המקצועית של כל מורה; )ג( עריכה 

של מחקרי הערכה על רכיבי הלמידה המקצועית ככלי ללימוד ולשיפור הפעילות.

על המגמות העולמיות והשינויים הנהוגים בארץ

הן  מורים  של  המקצועית  הלמידה  בתחום  במסגרתן  שעוצבו  והמודלים  בעולם  החינוכיות  הרפורמות 
מגוונות, אך בעלות מאפיינים משותפים. רפורמות אלו מדגישות בדרך כלל את החשיבות של תהליכי למידה 
רואות את המורים כשותפים  אלו  רפורמות  טווח, אשר מותאמים לצרכים הפרטניים של המורים.  ארוכי 
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וכן במסגרת תהליכי  המקומי  ובהקשר  ספרי  הבית  בהקשר  בעיצוב תהליכי הלמידה המקצועית  פעילים 
חקר, רפלקציה והתבוננות על התנסויות של עמיתיהם. הרפורמות גם מדגישות את הצורך בקידום הידע 
של המורה ובקידום המיומנויות הפדגוגיות שלו בתחום הדעת הספציפי, ובכך הן מטשטשות את ההבחנה 

המסורתית בין פיתוח מקצועי גנרי לדיסציפלינרי. 

גם בארץ חלו שינויים בתפיסות ובמגמות הרווחות בתחום הלמידה המקצועית של מורים. ביטוי לכך ניתן 
לראות בשינויים טרמינולוגיים, כגון שינוי שם האגף האחראי על פיתוח מקצועי במשרד החינוך, מ"אגף 
ההשתלמויות" ל"אגף פיתוח מקצועי והדרכה" )השם שונה שוב בהמשך(. הדבר ניכר גם בשינויים מעשיים, 

כגון בניית כלי להערכה מעצבת על ידי המנהל כמכוון ללמידה מקצועית. 

חלק מהשינויים היו אמורים להיכלל במסגרת רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", אשר נועדו להסדיר 
את משרות ההוראה של המורים ואת שכרם, וכללו גם התייחסות לתחום הלמידה המקצועית. כך, בין היתר, 
נעשה ניסיון ליצור תוכנית פיתוח פרטנית לכל מורה על בסיס צרכיו וצורכי המערכת וליצור מערך דרגות 

ותפקידים שיאפשר אופק תעסוקתי למורים. 

ריבוי  מומשו.  לא  המקצועית  הלמידה  בתחום  הרפורמות  ממאמצי  ניכר  חלק  הטובות,  הכוונות  חרף  אך 
מקיפה  מקצועי  פיתוח  תוכנית  להציע  ביכולת  פגע  המקצועית  הלמידה  בתהליכי  המעורבים  הגורמים 
כן,  ופגע ביכולת לאגם משאבים בתחום. כמו  וקוהרנטית המותאמת לצרכים הספציפיים של בתי הספר, 
ריבוי זה פגע גם באפשרות לתכנן ולקדם את הפיתוח המקצועי הפרטני של כל מורה, באופן המותאם לצרכיו 
ולָשָלב שבו הוא מצוי במסלול הקריירה שלו. תרם לכך חסרונם של מסלולי קריירה אשר יאפשרו אופק 
והיעדר תהליכי בקרה  נתונים  גם היעדר מסדי  ויקדמו את מעמד מקצוע ההוראה בכלל.  מקצועי למורה 
והערכה על הלמידה המקצועית של כל מורה ועל היצע הלימודים הקיים מגביל את היכולת לבסס מערך 

איכותי ויעיל, המותאם לצרכים השונים של מורים, בתי ספר ומערכת החינוך.

המגמות בראי המחקר העדכני

מקצועי  לפיתוח  פורמליות  תוכניות  של  מיטבי  עיצוב  מאפייני  בזיהוי  גובר  עניין  ישנו  האחרונות  בשנים 
של מורים. ממצאים מסקרי ספרות שונים מצביעים על כמה מאפיינים עיקריים של תוכניות אפקטיביות 

לפיתוח מקצועי, דהיינו מאפיינים שנמצאו כמשפרים את למידת המורים או את הישגי התלמידים:

)1( התמקדות בתוכן דיסציפלינרי ובאופן שבו תלמידים לומדים אותו; )2( שיתוף פעולה ואינטראקציה בין 

עמיתים; )3( שילוב מטלות של למידה פעילה; )4( התאמה לתוכניות ולקווי מדיניות קיימים, וכן התאמה 
לאמונות ולערכים של מורים; )5( קביעת היקף מספק של שעות למידה )משך התוכנית(. 

עם  על מחקרים  בעיקר  נסמך  הדיון במאפיינים האלה  בספרות,  וחרף ההסכמה המצטיירת  זאת  עם  יחד 
מגבלות מתודולוגיות, ואלו מקשים על הסקת מסקנות תקפות בנושא עיצוב אפקטיבי של תוכניות. לדוגמה, 
סקרי ספרות רבים מסתמכים על מחקרים שבהם נבדקה ההשפעה של תוכנית פיתוח מקצועי מסוימת על 
קבוצת מורים נבחרת, בהשוואה לקבוצת ביקורת של מורים אשר לא השתתפה בתוכנית פיתוח מקצועי כלל. 
נוסף על כך, שתי הקבוצות נבדלו לא רק בהשתתפות בתוכנית הפיתוח המקצועי אלא גם במאפייני רקע 
נוספים. אך, יש לציין כי המאפיינים שהוזכרו קודם לכן בהקשר של שיפור למידת מורים והישגי תלמידים 
מתיישבים עם השכל הישר, עם תיאוריות למידה קלאסיות ועם הניסיון הקליני המצטבר של אנשי המקצוע 
העוסקים בתחום. בתחומים רבים אנו נאלצים לפעול על אף חסרונם של ממצאים מחקריים חד־משמעיים, 

ובמצבים אלו יש לפעול על בסיס מיטב הידע הקיים ולהשקיע מאמצים בביצוע מחקרים תקפים יותר.

עוד חשוב לזכור כי הצלחה של למידה מקצועית אינה תלויה רק בעיצוב התוכניות, בהכללה או בהשמטה 
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זה  וממבנים ארגוניים. המחקר בהקשר  גם ממאפיינים סביבתיים  או אחר, אלא מושפעת  זה  של מאפיין 
מצומצם אף הוא, ויחד עם זאת מחקרים תיאוריים ומתאמיים מצביעים על גורמים המקדמים את היעילות 
תומכת,  מקצועית  סביבה  )א(  מורים:  של  ההוראה  איכות  את  ומשפרים  מקצועית  למידה  תהליכי  של 
המאופיינת באמון הדדי, בשיתוף פעולה בין עמיתים ובמנהיגּות תומכת מצד הנהלת בית הספר; )ב( קיומם 
ששילב  במחקר  לדוגמה,  כך  הספר.  בבית  למידה  בתהליכי  עיסוק  )ג(  בונים;  ומשוב  הערכה  תהליכי  של 
נתונים על הישגי תלמידים עם דיווחי מורים על היבטים בסביבה הבית ספרית נמצא כי בקרב מורים שעבדו 
בסביבות מקצועיות תומכות חל שינוי רב יותר באפקטיביות ההוראה שלהם – שינוי שהתבטא בהישגיהם 
סביבות  לייצר  ניתן  כיצד  לשאלה  ברורות  תשובות  מספקים  אינם  אלו  מחקרים  כי  אף  התלמידים.  של 
ומנהלים,  ולתמוך בהן, הראיות הקיימות מצביעות על צורך במנהיגות חזקה של מורים  מקצועיות כאלו 
וכן צורך במבנים ובמנגנונים בית ספריים שמאפשרים שיתופי פעולה בין הצוות החינוכי, כגון תגמול הולם 

לראשי צוותים וכן זמן ייעודי לתכנון, לרפלקציה על הפרקטיקה ולפתרון בעיות שעלו בשיעור. 

מאחר שהמאפיינים של פיתוח מקצועי אפקטיבי שזכו לקונצנזוס בספרות עולים בקנה אחד עם תיאוריות 
למידה עדכניות ועם הניסיון הקליני של אנשי מקצוע בתחום, הוועדה סוברת כי יש הגיון רב בשילוב מאפיינים 
תהליכי פיתוח מקצועי ארוכי טווח, הכוללים  אלו בתהליכי הלמידה של מורים. כמו כן הוועדה ממליצה על 
התקדמות  על  ורפלקציה  שונות  מדיסציפלינות  מורים  בין  פעולה  שיתוף  הספר,  בבית  תומכת  סביבה  בניית 

המורים ועל התמודדות עם בעיות פדגוגיות. בהקשר זה, הוועדה מציעה להתייחס לכמה היבטים:  

כי  להניח  כל ההיבטים של למידה מקצועית. סביר  על  פיתוח מקצועי שתענה  אין תבנית אחת של   
מרכיבים שונים, תחומים שונים והקשרים שונים מצריכים תבניות למידה שונות.  

היעילות של הלמידה המקצועית תלויה בין היתר בסוג השינוי המבוקש – היבטים מסוימים בהוראה   
פשוטים יותר לשינוי מאחרים, וחלק ממרכיבי השינוי מדידים יותר מאחרים. 

ויש  ולכן  המקצועי,  הפיתוח  בתהליך  קריטי  תפקיד  יש  מקצועית  למידה  לתהליכי  מומחה  למנחה   
לאפיין את סוג המומחיות הנדרש, במיוחד בהקשרים של למידה מקצועית בתוך בתי הספר. 

חלק מהתהליכים המבטיחים ביותר של למידה מקצועית, כגון הדרכה או מנטורינג אישי, קשים ליישום   
בקנה מידה גדול. 

רצוי לשלב בין תהליכים מובנים )השתלמויות, קורסים וסדנאות( ללמידה מקצועית בחדר המורים,   
לצד התנסות ורפלקציה. כך למשל אפשר ליזום תהליכים בית ספריים או אזוריים שילוו סדנאות או 
ואינם באים  נוסף,  נדבך  בית הספר מהווים  כי התהליכים בתוך  לציין  השתלמויות פורמליות. חשוב 

לייתר תהליכי למידה במרכזי ידע דיסציפלינריים.

חשוב לזכור את מה שלעיתים נדמה כמובן מאליו: זיהוי מאפיינים לבדו לא יועיל. האפקטיביות של תוכניות 
לפיתוח מקצועי תלויה בדרך שבה תיושם התוכנית ובדרך שבה תנוהל בידי הרשויות הרלוונטיות: משרד 
החינוך, הנהלת המחוז, מרכזי הפסג"ה, אגפי החינוך ברשות המקומית ומנהלי בתי הספר. יתר על כן, מאפייני 
הפיתוח המקצועי הנתפסים כמיטביים בתחום, יחד עם הממצאים על חשיבותה של סביבה תומכת ובפרט 
הצורך באווירת אמון ובמנגנונים שיאפשרו שיתוף פעולה – כל אלו מצביעים על הצורך בשינוי דרכי הניהול 
של הלמידה המקצועית הקיימת כיום בישראל. באופן קונקרטי יותר, ניהול מיטבי של הלמידה המקצועית 

של מורים מצריך כמה מאפיינים:  
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איזון בין צורכי המערכת ושיקולי מדיניות רחבים לבין צרכים מקומיים, אזוריים ובית ספריים. לשם  א. 

כך צריך המטה לקבוע מדיניות סדורה ולהאציל סמכויות לגורמים המקומיים, שיוכלו להתאים את 
המדיניות לשטח ולהוציא אותה לפועל. 

בוחן  אבני  – עם  בהוראה  אופקיים של מומחיות  לרבות מסלולים   – מובנים  קריירה  קביעת מסלולי  ב. 

מפורשות לקידום ומעבר בין תפקידים ועם התאמת מסלול קריירה אישי לכל מורה.

לימודי  צוותית,  למידה  אישיות,  הדרכות  קורסים,   – המקצועית  הלמידה  משאבי  מכלול  של  איגום  ג. 

המשך אקדמיים וכדומה – ושימוש מושכל וגמיש בהם. השימוש הגמיש ייצור קוהרנטיות בתהליכי 
המדיניות,  דרישות  בסיס  על  מורה,  כל  של  הקריירה  את  ויעצב  המורים  מעורבים  שבהם  הלמידה 

הצרכים המקומיים ובחירותיו האישיות של המורה.

יצירת מנגנונים וכלים פנים בית ספריים שיעודדו שיתוף פעולה ויקדמו אווירת למידה בבית הספר.  ד. 

ליווי תהליך הלמידה המקצועית בתהליכי בקרה והערכה אפקטיביים שיבחנו את איכות הלמידה ואת  ה. 

ההתקדמות האישית של כל מורה.

כיצד מתמודדים עם האתגרים הקיימים ומקדמים למידה מקצועית איכותית? 
כיום יחידות רבות במשרד החינוך עוסקות בלמידה מקצועית של מורים. אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי 
במשרד  המרכזיים  האגפים  שני  הם  הדרכה  בתפקידי  הוראה  עובדי  ואגף  ההוראה  עובדי  במינהל  הוראה 
החינוך העוסקים בפיתוח מקצועי. עד לשנת 2014 נכללו שני האגפים תחת גג ארגוני אחד ולאחר מכן נותקו. 
לצידם פועלים גם המינהלים, האגפים המקצועיים השונים והמחוזות - העוסקים גם הם בתכנון ובהפעלה 
של הפיתוח המקצועי לעובדי הוראה. נוסף על כך, כמעט כל יחידות המטה משתמשות בפיתוח מקצועי 

ככלי להטמעת תוכניות חדשות ולקידום יעדיהן. 

העיסוק המקביל מעורר שאלות באשר לתפקידיהן של היחידות המקצועיות האמונות על הפיתוח המקצועי: 
האם הן מומחיות ללמידה מקצועית של עובדי הוראה או שתפקידן ממוקד רק באספקת המשאבים לצורך 
במתן  מרכזי  גורם  הם  הפסג"ה  מרכזי  ב"שטח",  אחרות במשרד?  יחידות  ידי  על  הזה  היקר  הכלי  הפעלת 
שירותי פיתוח מקצועי באזורם, אך תפקידם אינו עקבי ואחיד, והוא תלוי נסיבות ותלוי ביישוב ובבתי הספר 
שהם משרתים. כמו כן, ירדה קרנן של המכללות להכשרת מורים כשחקניות חשובות ומקצועיות בתהליכי 
וגם חלק מהרשויות המקומיות עוסקות באופן פעיל  למידה מקצועית של מורים. לצד אלו, גם המחוזות 
של  ובתכנים  באמצעים  חשוב  לגיוון  אומנם  מביא  שונים  גורמים  בין  הפעילות  פיזור  המקצועי.  בפיתוח 

הפיתוח המקצועי, אך הריבוי איננו מתוכנן, איננו מנוהל ויוצר קשיים רבים: 

עמימות באשר למטרות הלמידה המקצועית – באיזו מידה היא מיועדת לצורכי הטמעה של תוכניות  א. 

וידע חדש לעומת הצמחה של כישורים ויכולות מקצועיות ומנהיגותיות בקרב מורים? 

תחרות יתר בין גורמי הפיתוח המקצועי על זמנם המוגבל של מורי בית הספר. ב. 

קושי בגיבוש תהליך אחיד ומובנה, המורכב כיום מצירוף של תהליכים קצרי טווח ולא רציפים.   ג. 

אפשרות מוגבלת ללמוד על הצלחות ואתגרים ולפעול לטיוב הלמידה המקצועית.  ד. 

היעדר מענה מספק להתקדמותו הפרופסיונלית של המורה, צרכיו ומאווייו. ה. 
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אתגרים אלו משמעותיים במיוחד לנוכח המסקנות מהמחקר על פיתוח מקצועי שצוינו לעיל: )א( חשיבותה 
של יצירת סביבה ותנאים תומכים בבית הספר; )ב( צורך לשלב בין תהליכים פורמליים של פיתוח מקצועי 
לבין תהליכי למידה נמשכים בבית הספר; )ג( החשיבות הרבה של אופן היישום והניהול בפועל של תהליכי 
הפיתוח המקצועי; )ד( העובדה כי חלק מכיווני הפיתוח המקצועי המבטיחים ביותר, כגון הדרכה ומנטורינג, 

דורשים תכנון מקומי וקשים ליישום מערכתי.

מציעה הוועדה להבהיר טוב יותר את חלוקת הסמכויות  על רקע האתגרים שצוינו לעיל ומסקנות המחקר, 
והתפקידים בין הגורמים העוסקים בפיתוח מקצועי. הוועדה סבורה כי ניהול הלמידה המקצועית צריך לכלול 
תיאום והיזון חוזר בין יחידות המטה במשרד, וכן בינן לבין גופים מקומיים הקרובים לבתי הספר ולמורים. גופים 
אלו יהיו מופקדים בפועל על הלמידה המקצועית של המורים, ועבודתם תתבסס על קווי המדיניות שיקבע 
המטה, בד בבד עם ניסיון לאזן בין צורכי המערכת, צרכים מקומיים, צורכי בית הספר וצורכי ההתפתחות 

המקצועית האישית של המורה. 

ההצעה נשענת על רעיון המשילות המשולבת – הסדר שלטוני שבו סוכנות ציבורית משתפת בעלי עניין 
בדיון ובחתירה להסכמות לצורך קבלת החלטות. בבסיסו ניצב הרעיון שתהליך גיבוש ההסכמות יחזק את 
בין רשויות  יעילה  ויאפשר שותפות  ואת ההון החברתי הנדרש לפעולה המשותפת,  בין השותפים  האמון 
שתי  מגולמות  זו  במסגרת  ומימושה.  מיטבית  מדיניות  עיצוב  לצורך  אחרים  עניין  בעלי  לבין  שלטוניות 
ידי הרשות השלטונית הקרובה ביותר לאזרח תניב שירות טוב  יישום המדיניות על  יסוד. ראשית,  הנחות 
יותר ומותאם יותר לאזרח. שנית, יש צורך בתמיכה של הרשות המרכזית בגופים המקומיים. המרחק הגדול 
בין מקום קביעת המדיניות לבין מקום יישומה והחיבור לשטח – גורם לכך שלרשות המרכזית אין שליטה 
על ביצוע המדיניות. עליה למצוא דרכים לערב את שותפיה האחרים בתהליכי קביעת המדיניות, להתדיין 
עימם ולשכנע אותם בדרכה, ובכך לרתום אותם למהלכי הביצוע. אל מול הנחות אלו עומד החשש כי העברת 
סמכויות ל"שטח" תגדיל פערים בין רשויות מקומיות מבוססות לחלשות, וכן חשש מפני בזבוז משאבים 

כתוצאה משכפול תפקידים. מטרת המתווה שלהלן היא לאזן בין העקרונות והחששות הללו. 

קווי מתאר אפשריים לארגון המערכת

המבנה הארגוני ליישום המתווה יכלול שלושה חלקים:

מתן  באמצעות  במימושה  תתמוך  למורים,  מקצועית  ללמידה  מדיניות־על  שתעצב  מרכזית  מערכת  א. 

.)accountability( כלים וידע ותבטיח מערך של בקרה ואחריותיות

מנגנוני עבודה קרובים לשטח שיתאימו את המדיניות לצרכים המקומיים ולצרכיו של כל מגזר ומגזר.  ב. 

מנגנונים אלו יעסקו גם בתכנון ובניהול הפיתוח המקצועי בבתי ספר וכן במסלול הקריירה האישי של 
כל מורה – באופן מותאם ויעיל יותר. לדוגמה הציעה הוועדה כמה גורמים שיכולים למלא תפקיד זה, 
ובהם הרשויות המקומיות, מרכזי הפסג”ה, אשכול של רשויות מקומיות או נציג המחוז באזור, בהתאם 

לנסיבות מקומיות.

מתן  ועל  המורים  של  הקריירה  מסלולי  הגדרת  על  אמונה  שתהיה  אוטונומית  פרופסיונלית  מועצה  ג. 

ייעשה בהתאם לדרישות שתתווה  עובד הוראה במסלול המקצועי שבחר. הקידום  כל  אישור לקדם 
המועצה הפרופסיונלית, לתיק המורה ולהמלצותיהם של גורמים מקומיים: מנהל בית ספר, נציג רשות 

מקומית או מחוז. 

בפסקאות הבאות נדון במערכת המרכזית ובמנגנוני עבודה קרובים לשטח. לאחר מכן נרחיב בנושא הגוף 
הפרופסיונלי.
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באשר למערכת המרכזית ולמנגנוני עבודה קרובים לשטח, הוועדה מציעה מבנה עקרוני של ארבעה רכיבים 
שיפורטו מיד. לצד זאת, חשוב לשים לב כי הפירוט הבא מוצע לשם המחשה, וניתן לחשוב על רכיבים אחרים 

למערכת המרכזית ולמנגנוני העבודה: 

המטה יתמקד בקביעת מדיניות־העל, באספקת המשאבים ובבקרה. לשם כך יוקם פורום מטה הפיתוח   .1

המקצועי, שיכלול נציגים ממינהל עובדי הוראה, ההדרכה ויתר האגפים במשרד החינוך העוסקים כיום 
בפיתוח מקצועי. פורום זה יהיה אמון על קביעת מדיניות־העל שתכלול בין היתר את התחומים הבאים:

הגדרה של מטרות ברורות לפיתוח המקצועי ופירוט תפוקות למידה רצויות ותשומות שיוקצו לכך. א. 

להשתתף  חובה  האם  למשל  שלהן,  והמינון  המקצועי  הפיתוח  תוכֵני  של  הסף  דרישות  ניסוח  ב. 

בתהליכי פיתוח מקצועי, ואם כן – באיזו תדירות או מהו היחס בין פיתוח מקצועי דיסציפלינרי 
וגנרי.

הגדרת הקשר בין תוכֵני הפיתוח המקצועי לבין דרגות הקידום במסלול הקריירה של מורים. ג. 

ניסוח קריטריונים לגבי סוגי למידה אפשריים, הן פנים בית ספריים, הן חיצוניים. ד. 

קביעת דרכי התקצוב האפשריות, ובכלל זאת הנחיות באשר לאיגום משאבי הלמידה המקצועית  ה. 

לבית  המתאימה  מקצועית  פיתוח  תוכנית  להרכיב  הספר  בית  למנהל  יאפשר  הדבר  אחד.  לסל 
הספר, ויאפשר לכל מורה לתכנן את תוכנית הלמידה האישית שלו – בשיתוף מנהל בית הספר 
ובהתחשב בדרישות המטה. מתוך אפשרויות שונות לתקצוב, אפשרות אחת היא חלוקת שובר של 
פיתוח מקצועי )ואוצ'ר(, שיאפשר למורה להשתתף בקורסים, לקבל הדרכה אישית או קבוצתית 

או להשתתף בכל סוג למידה אחר בהתאם לבחירתו. 

קביעת אמצעי הדיווח, הבקרה וההערכה.  ו. 

הנחיות אלו יעמדו בבסיס התוכניות לפיתוח מקצועי – הן ברמת בית הספר, הן ברמה האישית של כל מורה – 
אשר יתוכננו ויוצאו לפועל על ידי הגורמים שיופקדו על כך.

הספר,  בבתי  ויתמוך  ומגזר  מגזר  כל  ולצורכי  המקומיים  לצרכים  מדיניות־העל  את  יתאים  המחוז   .2

ברשויות המקומיות ובמרכזי הפסג"ה בקידום הלמידה המקצועית של מורים. למחוז יהיה גם תפקיד 
חשוב בבקרה על הפיתוח המקצועי, והוא יהיה אחראי על ריכוז הידע הנצבר מהשטח ועל העברתו 
ברשויות  תמיכה  יהיה  המחוז  של  שלישי  תפקיד  במדיניות־העל.  חוזר  היזון  לצורך  המטה  לפורום 
מקומיות שאינן חזקות מספיק כדי לנהל את הפיתוח המקצועי שלהן בעצמן. נוסף על כך וכפי שיפורט 
בהמשך, בעל תפקיד ייעודי במחוז ידאג לפיתוח המקצועי הפרטני של המורה, ויהיה אחראי לעקוב 

אחר עמידה ביעדי תוכנית הפיתוח המקצועית של המורה ואחר התקדמותו במסלול הקריירה.  

פורום לניהול משולב – יוקם פורום לניהול ולריכוז תוכנית הפיתוח המקצועית המקומית, בהתאם   .3

לכל מגזר. הפורום יכלול נציגים מהרשות המקומית, מהנהלת המחוז ומבתי הספר, העוסקים כולם 
בפיתוח מקצועי. בראש הפורום יעמוד מנהל מחלקת החינוך ברשות, נציג מוסכם של אשכול רשויות, 
מנהל מרכז הפסג"ה במקום או גורם אחר. על פי מדיניות־העל שתיקבע, יקבע הפורום את המסגרת 
את  ילווה  הפורום  יישוב.  בכל  העבודה  תוכנית  ואת  ותקציב(  )תוכן  ספרית  הבית  העבודה  לתוכנית 
בתכנון  שותף  ויהיה  ספרית,  הבית  ברמה  המקצועי  הפיתוח  תוכניות  בניהול  הספר  בבתי  המנהלים 
ובניהול תוכנית הלמידה וההתקדמות המקצועית של כל מורה. כמו כן הפורום יהיה הגוף המאזן בין 
יש  מקשר,  גורם  בהיותו  המורה.  של  ומאווייו  צרכיו  וכן  והקהילה  הספר  בית  צורכי  המטה,  דרישות 
לפורום לניהול משולב תפקיד מרכזי בזיהוי הזירות הזקוקות לתמיכה ובחיבור בין צרכים מקומיים 

למענים הקיימים ברמה המחוזית והארצית.
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בתי הספר יקבלו את הסמכות ואת האחריות המרכזית לתכנן ולבצע את תהליכי הפיתוח המקצועי   .4

כגון רכז פדגוגי או סגן  ייעודי,  ובית הספר כארגון. בעל תפקיד  בעבור המורים, הצוותים החינוכיים 
מנהל, והפורום לניהול משולב יסייעו למנהלי בתי הספר לבנות תוכנית רב־שנתית לפיתוח מקצועי. 
זו תתבסס על מדיניות־העל, על ההתאמות שנעשו בידי המחוז, על התוכנית היישובית, על  תוכנית 
צורכי בית הספר ועל צורכי המורים. גם תכנון תהליכי הפיתוח המקצועי האישיים לכל מורה יתבסס 
על רכיבים אלו, ובפרט הנחיות המטה והחובות הנגזרות מהן באשר לתכנים, לסוגי הפיתוח המקצועי 
ולמינונים הנדרשים. לצורך תכנון וניהול של תוכנית הפיתוח האישית והקידום בקריירה של כל מורה, 
יוכלו מנהלי בתי הספר והמורים להסתייע במערכת נתונים דיגיטלית, אשר תכלול "תיק אישי" של 
למידה מקצועית לכל עובד הוראה. מערכת זו נמצאת היום בשלבי פיתוח. בתיק האישי יבואו לידי ביטוי 
דרישות המטה, היסטוריית הפיתוח המקצועי של המורה ופרמטרים נוספים. התיק ישמש כלי מרכזי 
ויאפשר מעקב אחר היישום וההתקדמות  לתכנון הלמידה המקצועית ומסלול הקריירה של המורה, 

בפועל.  

בגמישות  להשתמש  יוכלו  והמורה  והמנהל  משותף,  אחד  בסל  ייכללו  המקצועי  הפיתוח  סוגי  כל 
במשאבים כדי לתכנן את ההתפתחות המקצועית של כל מורה. בתוכנית הפיתוח המקצועית האישית 
יוכלו המנהל והמורה לשלב צורות למידה שונות, כגון ליווי והדרכה אישית. השימוש הגמיש והמושכל 
פדגוגיות  ותיאוריות  מקצועי  פיתוח  שיטות  בין  קוהרנטיות  להבטיח  למנהל  גם  יאפשר  במשאבים 
שמיושמות בבית הספר. יובהר כי גם היום אמורה להיות תוכנית פיתוח מקצועי פרטנית המותאמת 

לצרכיו של המורה, שעל תכנונה אחראי מנהל בית הספר. ואולם, הוראות אלו אינן מיושמות. 

ההיבט המשלים של פיתוח מקצועי – התפתחות וקידום הקריירה של המורה

השינוי שהתרחש באופן שבו נתפס המורה יוצר היבט משלים להיבטים שהוצגו עד כה. המורה איננו צרכן 
של תהליכי פיתוח מקצועי ותו לא, אלא איש מקצוע השואף להתקדם ולהתפתח באופן הוליסטי ומותאם 
לצרכיו. על כן נכון יותר יהיה לכנות את התהליך "התפתחות מקצועית" ולא "פיתוח מקצועי", ובכך לבטא 

תפיסה הרואה במורה איש מקצוע השואף לקידום בקריירה המקצועית. 

פיתוח הקריירה המקצועית של המורה נתפס כיום בעולם כמטרה בפני עצמה. זהו חלק מהמהלך הכולל 
של הפיכת ההוראה לפרופסיה אוטונומית, שבה לאנשי המקצוע יש אחריות, סמכות ואוטונומיה הנגזרות 
שלהם.  הביצועים  לטיב  בהתאם  והשכר  התפקידים  הקריירה,  בסולם  לטפס  יכולת  לצד  ממומחיותם, 
אפשרויות אלו יכולות להגביר את המשיכה של מועמדים איכותיים יותר אל מקצוע ההוראה ולהפחית את 

הנשירה מן המקצוע. 

כי התפתחות הקריירה של המורה מעצימה את הסביבה החינוכית בכללותה היא אחד הסממנים  ההבנה 
מובילות  חינוך  מערכות  בקרב  שנמצאו  נוספים  מאפיינים  בעולם.  מובילות  חינוך  למערכות  המשותפים 
מבנה ארגוני בית ספרי המקנה למורים  ביקוש גבוה למקצוע ההוראה; )ב(  )א(  וקשורים לסממן זה הם: 
אוטונומיה ומאפשר להם ליטול אחריות על תחומים נוספים בבית הספר לפי תחומי התעניינותם; )ג( קיומם 
של קריטריונים להערכת מורים ועמידה בקריטריונים האלה כתנאי מרכזי להתקדמות במסלול הקריירה; 
)ד( השקעת משאבים כגון תגמול כספי, זמן והזדמנויות למידה כדי לקדם את המורים; )ה( עידוד ותמיכה 

מפורשים לפעילויות פיתוח מקצועי של מורים. 

מובן כי בין שני המונחים שנדונו עד כה – התפתחות מקצועית ופיתוח מקצועי – יש זיקה ויחסי גומלין. מחד 
גיסא, פיתוח הכישורים והמיומנויות של המורה הוא גורם הכרחי בהתפתחות ובקידום שלו. מאידך גיסא, על 

שאיפותיו המקצועיות של המורה לבוא לידי ביטוי בעת עיצוב תוכניות הפיתוח המקצועי שלו.
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מערכות חינוך בעולם מתמודדות עם הצרכים שהוזכרו לעיל באופנים שונים. חלק מהן בחרו לבנות מסלולי 
קריירה מוגדרים למורים, גם אם שונים באופיים ובסוגם )לדוגמה, סינגפור ושנחאי(. במדינות אחרות אין 
סולם קריירה מוגדר והן מתמודדות עם הצרכים שנדונו לעיל באמצעים אחרים. בפינלנד למשל, אין מסלול 
נדרשים  להוראה  שהמועמדים  מאחר  היתר  בין  גבוה,  מסטטוס  נהנה  ההוראה  מקצוע  אך  מוגדר,  קריירה 

לעמוד בדרישות אקדמיות גבוהות והמורים זוכים לאמון רב ולאוטונומיה רבה. 

בהשוואה בין מקצוע ההוראה למקצועות בעלי סממנים משותפים כגון עבודה סוציאלית או פסיכולוגיה, 
עוברים הכשרה  ולמומחיות. פסיכולוגים, למשל,  כוללים מסלולים מוגדרים לקידום מקצועי  כי הם  ניכר 
ראשונית והתמחות ולאחר מכן ניגשים לבחינת מומחיות המאפשרת להם להירשם בפנקס הפסיכולוגים. 
לאחר מכן הם יכולים להתקדם לדרגה של פסיכולוג קליני מומחה או פסיכולוג מומחה־מדריך, ואכן רוב 
אנשי המקצוע פונים לאפיקים האלה. גם במקצוע העבודה הסוציאלית יש כיום תהליך סדור למומחיות. 
בשני המקצועות קיימת מועצה מייעצת המופקדת על ההתקדמות בסולם הקריירה. המועצה המייעצת היא 
גוף מקצועי ואוטונומי שתפקידו לייעץ, ושותפים בו בעלי עניין רלוונטיים, לרבות הפסיכולוגים או העובדים 
הסוציאליים עצמם, לצד אנשי משרד הבריאות או הרווחה וגורמים נוספים. מנגנון זה עולה בקנה אחד עם 
לקביעה  מלאים  שותפים  עצמם  המקצוע  אנשי  שבהם  חופשיים,  קליניים  במקצועות  מדובר  כי  העובדה 

ולעיצוב המדיניות המקצועית הנהוגה.

במסגרת רפורמות השכר מהעשור האחרון נעשו ניסיונות לייצר מעין מסלולי קידום. למשל, הסכם "אופק 
חדש" יצר דרגות שמשפיעות על השכר, ואמורה הייתה להתלוות אליהן למידה מקצועית תואמת לשלב 
הקריירה. יחד עם זאת, חסרים רכיבים מהותיים שנדרשים לשם התקדמות מקצועית. כך לדוגמה הדרגות 
ב"אופק חדש" אומנם קושרו לעלייה בשכר, אך לא לוו בהרחבת תחומי האחריות של המורים או התפתחות 
בתפקיד. נוסף על כך, וכנראה בשל קשיים תפעוליים, חלק מהדרישות האלה בוטלו בחלוף הזמן )למשל 
הדרישה לקורסים שונים בדרגות שונות(, וחלקן נותרו על הנייר בלבד. כך נותרה קריירת המורים בארץ כפי 
שהייתה – מוגבלת באפשרויות הקידום וההתפתחות שהיא מעניקה. מצב זה, יחד עם הביקוש הנמוך יחסית 
למקצוע ההוראה, אחוזי הנשירה הגבוהים בשנים הראשונות והעובדה כי סטטוס המקצוע ככלל אינו גבוה, 

מצביעים על הצורך לחולל שינוי בתחום. 

יכולה להיות תרומה רבה לקידום מערכת החינוך בארץ  כי לקביעת מסלולי קריירה מוגדרים  הוועדה סוברת 
בכלל ולקידום הלמידה המקצועית של המורים בפרט. בהתאם לכך, הוועדה גיבשה ארבע המלצות:

קריטריונים  להגדיר  וכן  להם,  שיתלווה  התגמול  את  ולהגדיר  ותפקידים  קידום  מסלולי  לקבוע  יש   .1

איכותיים לאופן הקידום בכל אחד מהמסלולים ואת דרכי ההערכה של קריטריונים אלו. אין הכוונה 
שונים  מסוגים  למסלולים  אלא  ניהולי,  מסלול  דוגמת  לינאריים־היררכיים  קידום  למסלולי  דווקא 
כדוגמת מסלול של "מורה אומן" להתמקצעות ומומחיות בהוראה, או מסלול של "מומחה מקצועי" 
קביעת  לצורך  וזמן  משאבים  להשקיע  יש  כן  כמו  רוחבי.  בנושא  או  הדעת  בתחום  מומחיות  בעל 
המסלולים ומאפייניהם, וראוי כי הדבר ייעשה בידי הגוף האוטונומי )ראו פירוט על כך בסעיף הבא( 

ובשיתוף המורים.

העובדים  מועצת  הפסיכולוגים,  למועצת  )בדומה  המורים  מועצת   - אוטונומי  גוף  להקים  יש   .2

מטה  אנשי  לצד  מורים  חלק  ייטלו  זה  בגוף  הרופאים(.  ארגון  של  המדעית  המועצה  או  הסוציאליים 
נוספים. מועצת המורים תהיה אחראית  עניין  ובעלי  במשרד החינוך, אנשי אקדמיה מתחום החינוך 

להסדיר את מסלולי הקריירה על רכיביהם המפורטים.  

תכנון מסלול הקריירה הפרטני של כל מורה ומורה יוטל על המורה ועל מנהל בית הספר, ובתהליך   .3

ישתתפו גם גורמים מקומיים ברשות או במחוז. 
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בדומה למועצת הפסיכולוגים ולמועצת העובדים הסוציאליים תהיה למועצת המורים הסמכות לאשר   .4

מועצת  שתתווה  לדרישות  בהתאם  תתקבל  ההחלטה  שבחר.  המקצועי  במסלול  המורה  קידום  את 
הרשות  נציג  או  ספר  בית  מנהל  כמו  המקומיים  הגורמים  של  ולהמלצותיהם  המורה  לתיק  המורים, 

המקומית או המחוז ובהתאם להישגי המורה.

כינון מערך יעיל של בקרה והערכה 

כדי לקבוע אם מורה ראוי לקידום מקצועי ומתי, ואם עמד בפועל בקריטריוני הקידום שנקבעו – נדרשת 
בין השאר מערכת אמינה של בקרה. אך מלבד בקרה פרטנית על הפיתוח המקצועי וההתקדמות במסלול 
המוצעים  המקצועי  לפיתוח  והתהליכים  התוכניות  איכות  על  בקרה  גם  נדרשת  מורה,  כל  של  הקריירה 
וההשתלמויות, ההדרכות, קבוצות הלמידה הבית  זה רמת המרצים המכשירים, הקורסים  ובכלל  למורים, 

ספריות ועוד. 

כיום, יכולת הבקרה על הפיתוח המקצועי לוקה בחסר, ולמשרד החינוך חסרים נתונים מספקים באשר לטיבן 
של פעילויות הפיתוח המקצועי. מאגר המידע המרכזי של המשרד מנוהל בידי חברה חיצונית, והוא כולל 
מידע מצומצם ומנהלתי בעיקר, שאינו מאפשר פילוח, מדידה של יעילות התהליך או התוכנית וזיהוי מוקדי 
חיצונית, מצומצמת  בידי חברה  היא  גם  הנעשית  על תהליכי הפיתוח המקצועי,  קושי. הבקרה הפדגוגית 
מאוד בהיקפה וחסרים בה קריטריונים מפורטים לבקרה. גם הבקרה על המנחים והמדריכים שמובילים את 
תהליכי הלמידה היא מוגבלת מאוד. למשל, תנאי הסף לשם היכללות במאגר המרצים של משרד החינוך 
הם מינימליים, ומלבד העמידה בתנאים אלו אין בקרה על הְמַבצעים. נוסף על כך, יכולת הבקרה על מדריכי 
משרד החינוך מצומצמת. באשר לבקרה על הלמידה ועל הקידום של כל מורה, גם כאן מערכת הנתונים 

הקיימת כוללת פרטים ספורים בלבד, ובפועל לא מתקיימת בקרה ממשית.

יצוין כי בידי המשרד יש תוכניות שונות לשיפור המצב, כגון תוכנית להטמעת מערכת מתקדמת יותר לניהול 
הלמידה של העובדים )שגם היא תכלול רק תהליכי למידה פורמליים שמזכים בגמול השתלמות( או נהלים 
לבחירת עובדי הוראה בתפקידי הדרכה. תוכניות אלו בהחלט מהוות צעד בכיוון הנכון, אך הן נמצאות בשלבי 

הבשלה שונים. 

למורים.  הלמידה  ותוכניות  המקצועי  הפיתוח  תהליכי  של  ההיצע  על  בקרה  נדרשת  כי  סבורה  הוועדה 
על  אדמיניסטרטיבית  בקרה  תונהג  השירות  נותני  על  מידע  קבלת  באמצעות  שוטפת  איכות  בקרת  לצד 
היצע הפעילויות וכן יתבצעו פעילויות יזומות להערכה של איכות תהליכי הפיתוח המקצועי. מובן כי כינון 
של מערכי בקרה והערכה מסוג זה מאתגר ארגונית ודורש משאבים ניכרים בשלב ההקמה ובאופן שוטף. 
הוועדה ממליצה כי האחריות ליישום הבקרה וההערכה תחולק בין הגופים המקומיים שהוזכרו קודם לכן 
)פורום לניהול משולב( לבין המטה הְמַרֵּכז בידו תמונה מערכתית. הגופים המקומיים אשר אחראים על ניהול 
ועל יישום תהליכי הפיתוח המקצועי צריכים לבקר את תפקודם, לרכז את הממצאים ולמסור את המידע 
סוגי הפיתוח  פי  )על  אותו  ויעבדו  ירכזו את המידע  לאחראים על הפיתוח המקצועי במחוזות. האחרונים 
המקצועי או על פי הספקים, לדוגמה(, ויעבירו את המידע לפורום הפיתוח המקצועי במטה לצורך קביעת 

מדיניות עתידית.

מלבד ההיבטים הארגוניים הללו, עולות בהקשר זה שאלות נוספות באשר להיקף ולטיב ההערכה הנדרשת, 
פיתוח  פעילויות  של  המאפיינים  בהערכת  רב  עיסוק  יש  האקדמי  במחקר  וכיצד.  למדוד  רצוי  מה  ובפרט 
מקצועי ובבחינת הרכיבים של הפיתוח המקצועי. המחקר פחות עוסק בזיהוי ובמדידה של ההשפעה של 
כי  אם  בכך,  הכרוכים  הרבים  היישומים  הקשיים  בשל  הנראה  ככל  ההוראה,  צוותי  על  המקצועי  הפיתוח 
זהו כיוון חיוני. מובן כי הדרך הטובה ביותר לבחינת ההשפעה של פיתוח מקצועי על צוותי ההוראה היא 
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באמצעות יצירת מערך שיטתי של ניסויים מבוקרים. מערך כזה יאפשר לבודד את ההשפעה הייחודית של 
התוכניות לפיתוח מקצועי על הצוותים. יחד עם זאת, מובן כי מחקר הערכה מסוג זה קשה לביצוע, משום 
הן  זה  בתחום  החינוך  משרד  שיכולות  ומשום  גדול  מידה  בקנה  מערכתיות  לתוכניות  מתאים  אינו  שהוא 
מוגבלות. כמו כן, מורכבותה של הסביבה הבית ספרית מקשה על בידוד המשתנים, ובבית הספר חסרה בדרך 
מחקרי  לבצע  לשאוף  יש  כי  סבורה  הוועדה  הקשיים,  חרף  כלל המומחיות הנדרשת לשם ביצוע הערכה. 

הערכה ולשם כך ראוי גם לעודד שותפות עם האקדמיה. 

לצד מחקרי הערכה מחמירים, ישנה קשת רחבה של טכניקות לאיסוף מידע רלוונטי אשר ישמש להערכת 
הפיתוח המקצועי. נכללים בהם ראיונות עם מורים, סקרים ושאלונים, תצפיות בכיתה וכדומה. מחקר מיטבי 
יקשור בין נתונים על איכות הפיתוח המקצועי והשגת מטרותיו לבין נתונים על מאפייני המורים שהשתתפו 
בו. במקרים רבים משמשת מידת שביעות הרצון של מורים כמדד להערכה, על אף הקשיים הטמונים במדד 
אך  המקצועי,  הפיתוח  תהליכי  על  מורים  של  הדעת  חוות  של  בערכן  למעט  אין  כי  סבורה  הוועדה  זה. 
חשוב לנסח שאלות תוכן הממוקדות בתוכנית הפיתוח המקצועי הספציפית ובתפוקות הלמידה, להבדיל 

משאלות המתייחסות לשביעות רצון כללית.

זוהי בקרה מורכבת  והתקדמותו במסלול הקריירה.  נוספת שנדרשת היא בקרה על למידת המורה  בקרה 
יותר למדידה, משום שדרושים סטנדרטים להערכת היכולות המקצועיות של מורים - סטנדרטים אשר אינם 
בנמצא כיום. למעשה, למורים היום אין אפשרות להוכיח את יכולותיהם המקצועיות, והמערכת איננה יכולה 

להבחין בין מורים בעלי יכולות שונות לצורך קידום.  

הזיקה בין הלמידה המקצועית וההערכה היא דו כיוונית. מכיוון אחד, הלמידה וההתמקצעות הן קריטריונים 
והמרכזי  נקבע ב"מפת הממדים להערכה" שתוזכר מיד. מהכיוון השני  ראויים להערכת מורים, כפי שגם 
יותר, הערכה ומשוב מאפשרים את זיהוי הצרכים ואת נקודות הקושי של כל מורה, ובהתאם לכך יוצרים 
הזדמנויות להתמודדות, לשיפור ולצמיחה מקצועית. נוסף על כך, הערכת המורים מאפשרת לזהות ולאתר 
מורים בעלי יכולות גבוהות אשר יכולים לשמש בתפקידי הובלה ומנהיגות, ובכך לשפר את תהליכי הלמידה 

המקצועית.

הדרישה להערכת עובדי הוראה הוסדרה במסגרת הסכמי השכר "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". כך לדוגמה 
נקבע ב"אופק חדש" כי עלייה בדרגה דורשת גם הערכה מעצבת. לצורך ביצוע ההערכה המעצבת פותחה 
הספר,  ולבית  לתלמידים  מחויבות  ממדי־על:  ארבעה  הכוללת  ומורות,  מורים  להערכת  הממדים"  "מפת 
כן  והתמקצעות לאורך הקריירה. כמו  ולמידה  והחינוך  ניהול ההוראה  ובהוראתו,  מומחיות בתחום התוכן 
מפת  זאת,  עם  יחד  בממדי־העל.  מהמרכיבים  אחד  כל  של  התנהגותיים  תיאורים  לפיתוח  עבודה  נעשתה 
סוג תפקיד  לפי  לביצוע  וקריטריונים  כוללת סטנדרטים איכותניים  אינה  והיא  היא מפה כללית,  הממדים 

ושלב בתפקיד. 

על כן הוועדה ממליצה כי לצד המשך פיתוח "מפת הממדים", תגובש מערכת סטנדרטים ודירוג בהתאם 
לתפקידים ולשלב בקריירה. הקמת מערכת כזו היא עבודה מורכבת המציבה אתגרים משמעותיים. הוועדה 
לקידום  מסלולים  סוגי  לכן:  קודם  שהוזכרו  הנדרשים  ההסדרים  עם  יחד  תגובש  זו  מערכת  כי  ממליצה 
וגיבוש המדיניות בעניין זה  הקריירה והתפקידים במסגרתם. כאמור, הוועדה סבורה כי בתהליך החשיבה 
צריכים להשתתף גם המורים, וממליצה כי מערך זה יגובש בידי הגוף האוטונומי המייעץ שיוקם – מועצת 

המורים – אשר יורכב מבעלי עניין שונים בתהליך. 

ניתן לקיים בקרה אפקטיבית על תהליכי הלמידה  לצד זאת הוועדה סבורה כי גם בכלים הקיימים כיום 
גופי  בין  להתחלק  הם  גם  צריכים  הבקרה  תפקידי  המקצועית.  התקדמותם  ועל  המורים  של  הפרטניים 
וצריך  המשרד  יעדי  על  האחראי  המטה  לבין  היום־יומית,  העבודה  עם  וההיכרות  הידע  שלהם  “השטח" 
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לגבש על בסיסם תמונה מערכתית. חלוקה זו יכולה להתבצע בדרכים שונות. למשל, ניתן להטיל את התפקיד 
על המחוזות; בכל מחוז יהיה צוות של רכזי פיתוח מקצועי, שיפעלו כחלק מהפורום לניהול משולב. כל אחד 
מהם יהיה אחראי על קבוצת מורים במחוז. מיקומם במחוז ותפקידם בפורום יחייב אותם להיות בקיאים 
ביעדי המשרד ובצרכים המקומיים, והם יקיימו בקרה סדורה על ההתקדמות המקצועית של כל מורה במחוז 
ויהיו שותפים לקביעת תוכנית הפיתוח המקצועית שלו. לרכזים יהיה תפקיד חשוב בהבטחת האיזון הנכון 

בין צורכי המערכת וצורכי בית הספר, לבין צרכיו של המורה ושאיפותיו המקצועיות. 

סיכום

את  ובחנה  למדה  החינוך  במערכת  וההדרכה  המקצועי  הפיתוח  של  מיטבי  ניהול  לנושא  המומחים  ועדת 
הנושא במשך שנתיים. המסקנה המרכזית של הוועדה בעקבות תהליך הלמידה המקיף שערכה היא שכדי 
רק  לעסוק  מספיק  לא  הקריירה,  לאורך  מורים  של  המקצועית  הלמידה  בתחום  משמעותי  שיפור  לחולל 

בהיבטים הפדגוגיים של הנושא, אלא יש להתמודד עם קשיים יסודיים יותר. 

 – לו  ומחוצה  ואנשי המקצוע בתחום החינוך, במשרד החינוך  – חוקרים  כי בקרב העוסקים בתחום  דומה 
קיימת הסכמה די רחבה באשר לכיוונים הרצויים של הפיתוח המקצועי, ואלו עולים בקנה אחד עם השיח 
עם  התמודדות  שנדרשת  מאחר  להשגה,  קשה  הרצוי  השינוי  זאת,  חרף  ובעולם.  בארץ  הרווח  המקצועי 
אתגרים מערכתיים וארגוניים לא פשוטים. במסמך המסכם מציגה הוועדה את תפיסתה באשר לעקרונות 

הראויים ללמידה המקצועית ואת האתגרים והמכשולים בדרך למימוש העקרונות. 

המלצותיה המרכזיות של הוועדה עוסקות במישורים שונים: 

שינוי ארגוני אשר יאפשר למטה משרד החינוך לגבש מדיניות־על קוהרנטית בנושא למידה  א. 

מקצועית, לצד יצירת מנגנונים קרובים יותר ל”שטח" אשר יהיו בעלי הסמכות והאחריות 
ליישם את המדיניות. 

ליווי הלמידה המקצועית ביצירת אופק מקצועי ואפשרויות לקידום הקריירה של המורים,  ב. 

דבר המחייב פיתוח סטנדרטים וקריטריונים מפורטים.

הפיתוח  תוכניות  על  הן  המורים,  של  התקדמותם  על  הן   – והערכה  בקרה  מנגנוני  יצירת  ג. 

המקצועי המוצעות להם.

חשוב לשים לב כי המלצות הוועדה הן עקרוניות. בחלק מן המקרים מציעה הוועדה מודלים קונקרטיים 
לביצוע לשם המחשה, אך מובן שניתן לחשוב על מודלים אחרים למימוש העקרונות.  

לסיכום, המלצות הוועדה משקפות שישה עקרונות שפורטו במבוא של מסמך זה: 

חיזוק תרבות הלמידה המקצועית הבית ספרית.  .1

הקמת גוף מקצועי שיהיה אחראי על מסלולי הקריירה של המורים.  .2

של  המקצועית  בלמידה  המעורבים  השונים  הגופים  בין  החוזר  וההיזון  התיאום  הגברת   .3

מורים.

איגום משאבים.  .4

איזון בין צורכי המערכת לבין ההתפתחות האישית של כל מורה.  .5

הגברת הבקרה וההערכה על הפעילויות של הלמידה המקצועית ועל ההתפתחות המקצועית   .6

של כל מורה.
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מבחינה ארגונית ניתן להמחיש את העקרונות באמצעות שרטוט של שני משולשים הפוכים, מעין שעון חול, 
)ראו תרשים 1( שמבטאים את הקשר בין פורום הניהול המשולב, המטה ובתי הספר. המשולש העליון זורם 
מהזירה הארצית לפורומים המקומיים לניהול משולב, דרך תיווך המחוזות; המשולש התחתון זורם ממנהלי 
בתי הספר והמורים באזור מסוים לפורום לניהול משולב הרלוונטי לאזור זה. נקודת המפגש בין המשולשים 

היא הפורום לניהול משולב. 

בזירה הארצית יפעל הפורום ללמידה מקצועית במטה משרד החינוך, אשר יקבע את מדיניות־העל בנושא 
של  הקריירה  מסלולי  בנושא  המדיניות  את  תתווה  אשר  המורים,  מועצת  תפעל  לצידו  מקצועית.  למידה 
מורים. שני גופים אלו יפעלו בשיתוף ובהיזון חוזר עם הפורומים המקומיים לניהול משולב ובתיווך המחוזות. 
הפורומים המקומיים יהיו ממונים על ניהול הפיתוח המקצועי והבקרה עליו, וכן על תכנון מסלולי הקריירה 
ישיר  יהיו בקשר  והערכת ההתקדמות במסלול. לצורך מילוי תפקידם, הפורומים המקומיים  של המורים 
עם המנהלים ועם המורים בבית הספר )מיוצגים בתרשים במשולש התחתון(, להיזון חוזר הן בקשר ליישום 
תוכניות הפיתוח המקצועי, הן בקשר לבניית מסלול הקריירה של מורים ולהערכה של התקדמותם במסלול. 

 תרשים 1 - "מודל שעון החול"  

תרשים 1

פורום מטה 
פיתוח מקצועי

מתווה מדיניות - 
פיתוח מקצועי

מועצת 
המורים

מתווה מדיניות - 
מסלולי קריירה

מישור ארצי

מישור מקומי

מישור בית ספרי

בתיווך
המחוזות

פורום ניהול משולב
תכנון, ניהול ויישום - 

פיתוח מקצועי ומסלולי קריירה

מנהלים מורים



מבוא: על הוועדה ועל תהליך הלמידה
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הרקע להקמת הוועדה

לבקשת  הוקמה  החינוך  במערכת  וההדרכה  המקצועי  הפיתוח  של  מיטבי  ניהול  לנושא  המומחים  ועדת 
משרד החינוך בשנת 2017 על ידי היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך. זוהי ועדה בלתי תלויה של חוקרים 
מתנדבים. חברי הוועדה קיימו תהליך למידה מקיף בנושא פיתוח מקצועי והדרכה של מורים, שבמהלכו 
הם בחנו ידע ממחקר קיים בארץ ובעולם ולמדו מניסיונם של אנשי מקצוע בישראל ובעולם. דוח זה הוא 
המסמך המסכם של עבודת הוועדה, הכולל את ממצאי הוועדה, מסקנותיה והמלצותיה למדיניות עתידית.  

הווה  הקריירה,  לאורך  מורה  של  מקצועית  ללמידה  מתייחס  החינוך,  במערכת  מקצועי"  "פיתוח  המושג 
אומר הלמידה בתקופת ה-in-service, להבדיל מהלמידה בשלב ה-pre-service. הפיתוח המקצועי כהגדרתו 
במסמך כולל סוגי למידה מגוונים: פורמליים וא־פורמליים, זכאי גמול ולא זכאי גמול, בקבוצות או ביחידּות 
וכן תוך כדי עבודה בבית הספר. בעבר היה שגור המונח "השתלמויות", אך עם חילופי המגמות והתפיסות 
ועם הרחבת המשמעות של הפיתוח המקצועי – שונו המונחים בהתאם. לפי תפיסת הוועדה, פיתוח מקצועי 
כולל את כל סוגי הפיתוח המקצועי, לרבות הדרכה פרטנית או קבוצתית. יש לשים לב כי מבחינה פורמלית, 
"פיתוח  המושג  מתייחס  זה  במסמך  המקצועי.  מהפיתוח  כחלק  נתפסת  אינה  ההדרכה  החינוך  במשרד 
מקצועי" לכלל תהליכי הפיתוח וההדרכה, ובמקרים שבהם מתייחסים הכותבים לחלק מהתהליכים – ייאמר 

הדבר מפורשות. 

הרכב הוועדה משקף תפיסה ולפיה הסוגיה הנדונה דורשת פרספקטיבה רחבה ורב־תחומית. בוועדה חברים 
פרופ' מריו מיקולינסר מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, פרופ' לפסיכולוגיה המתמחה בהתקשרות בין־אישית 
ויו"ר ועדת המומחים; ד"ר קריסטה אסטרחן, מרצה בכירה לחינוך באוניברסיטה העברית החוקרת הוראה 
ולמידה; פרופ' מיכל בלר, נשיאת מכללת לוינסקי וחוקרת המתמחה בבקרה ובהערכה; פרופ' מונא חורי־
כסאברי מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, החוקרת אלימות בבית הספר ורווחת הילד; 
בכלכלת  המתמחה  כלכלן   – בנגב  גוריון  בן  ומאוניברסיטת  רופין  האקדמי  מהמרכז  יוסטמן  משה  פרופ' 
חינוך; ד"ר תמי יחיאלי, מנהלת התוכנית לתואר שני במכללה לירושלים וחוקרת המתמחה בלמידת הוראת 
מיכאלי,  ניר  ד"ר  דיאלוגית;  פדגוגיה  החוקר  בנגב,  גוריון  בן  מאוניברסיטת  לפסטיין  אדם  פרופ'  המדעים; 
החינוך  מדיניות  בתחום  חוקר  החינוך,  במשרד  הפדגוגית  המזכירות  יו"ר  ולשעבר  אורנים  מכללת  רקטור 
ופדגוגיות חדשניות; פרופ' ענת שושני מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת פסיכולוגיה חיובית, ובפרט 
ילדים ומתבגרים וד"ר ורדה שיפר ממכון ון ליר – חוקרת בתחום המדיניות הציבורית ובפרט מדיניות חינוך.



א ו ב מ

26

פעילות הוועדה2 

מפגשי למידה 

בתחום  המרכזיים  והשחקנים  הנושא  להכרת  הוקדשו  הוועדה  של  הלמידה  בתהליך  הראשונים  השלבים 
מפגשים  שלושה  הוועדה  קיימה  כך  לצורך  בתחום.  האתגרים  למיפוי  וכן  וההדרכה,  המקצועי  הפיתוח 
בהשתתפות אנשי מטה בכירים במשרד החינוך, נציגים מהמחוזות וממרכזי הפסג"ה, מנהלים ומורים, מנהלי 
מחלקות חינוך ברשויות המקומיות, נציגים מארגוני מגזר שלישי, נציגי תוכניות למידה מקצועית, חוקרים 
ממוסדות מחקר וממכללות להכשרת מורים וכן אנשי מקצוע העוסקים בלמידה מקצועית ובניית מומחיות 

מקצועית במקצועות אחרים. 

המפגש הראשון התמקד בשרשרת הפיתוח המקצועי וההדרכה במשרד החינוך; המפגש השני הוקדש 

השלישי;  המגזר  ובארגוני  המקומיות  ברשויות  החינוכיות,  ברשתות  המקצועי  הפיתוח  בתחום  לעשייה 
וכן  מקצועי  פיתוח  של   – ומקוונות  פרונטליות   – מובילות  תוכניות  עם  להיכרות  יועד  השלישי  המפגש 

ללמידה על פיתוח מקצועי במכללות להכשרת מורים ובתחומים נוספים כגון רפואה ועבודה סוציאלית.

נוסף על מפגשים אלו, נפגשו חברי הוועדה ונציגיה עם גורמים העוסקים בתחום הפיתוח המקצועי במערכת 
ִמינהל עובדי ההוראה, מנהלת אגף א'  וְמנהל  החינוך בישראל, וביניהם המשנה למנכ"ל המשרד, סמנכ"ל 
לפיתוח מקצועי, מנהלת אגף עובדי הוראה בתפקידי הדרכה, המדען הראשי, מנהלת אגף חינוך יסודי במנהל 
של  הראש  ויושבות  במשרד  מחוזות  מנהלי  )ראמ"ה(,  והערכה  למדידה  הארצית  הרשות  מנהלת  הפדגוגי, 

ועדת המל"ג בעניין מבנה ההכשרה להוראה. 

רלוונטיות,  מחקר  במגמות  ולהתעדכן  אחרות  במדינות  המקצועי  הפיתוח  בתחום  הנעשה  על  ללמוד  כדי 
חוקרים  עם  לימודי  מפגש  הוועדה  קיימה  זו  במסגרת  מחו"ל.  מקצוע  ואנשי  חוקרים  עם  הוועדה  נפגשה 
ובעלי תפקידים ממשרד החינוך בסינגפור, מפגש עם פרופ' הנרי בראון מבוסטון קולג', מפגש עם פרופ' לי 
 National Board for Professional-שולמן מאוניברסיטת סטנפורד ומפגש עם פגי ברוקינס, נשיאת ארגון ה

Teaching Standards שבארה"ב. 

לשעבר  ומורה  ונדרבליט  מאוניברסיטת  מקצועי  פיתוח  חוקרת  הורן,  אילנה  פרופ'  הוזמנה  אלו  על  נוסף 
שיתוף  בנושא  מורים  למורי  סדנאות  וקיימה  הוועדה  של  העיון  ביום  השתתפה  הורן  פרופ’  למתמטיקה. 
פעולה בין מורים "תוך כדי עבודה". לקראת ביקורה הנגישה היוזמה מאמר שכתבו פרופ' אילנה הורן ופרופ' 
ג'ודית ליטל בנושא התמודדות עם אתגרי הוראה בכיתה. מחקרן עסק בשאלה איך שיחה בין מורים יכולה 

לפתוח הזדמנויות ללמידה מקצועית ולהסביר את שיפור ההוראה. 

כמו כן, ברקע הדברים עומדים גם המלצותיהן של ועדות קודמות שפעלו ביוזמה ועסקו בנושא הפיתוח 
  ,2012 בשנת  פעילותה  את  סיימה  אשר  העל־יסודי,  בחינוך  מתמטיקה  הוראת  לנושא  הוועדה  המקצועי. 
העמידה תשתית ידע בתחום ההכשרה והפיתוח המקצועי של העוסקים בתחום זה. כמו כן, דוח מפעילות 
בהזמנת קרן טראמפ, שהתפרסם בשנת 2013 ועסק בנושא "איך מורים לומדים מצילומי שיעורים", הוסיף 
נוספות עסקו בנושא הפיתוח המקצועי, מיפו את הידע  ועדות  ידע על דרכים מועילות לפיתוח מקצועי. 
הקיים והצביעו על חוסרים, כגון ועדת המומחים לנושא קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך, שהשלימה 

את פעילותה בשנת 2011. 

קישור למפגשי הלמידה, לסקירות המדעיות, לסדר יום העיון ולקול הקורא מצוי בפרק הנספחים.  2

http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23017.pdf
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23014.pdf
http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23022.pdf


א ו ב מ

27

המורים  בין  הגומלין  יחסי  איכות  כי  הודגש  מורה-תלמיד,  גומלין  יחסי  לנושא  החברים  צוות  בפעילות 
קטעי  התלמידים.  של  ורגשית  קוגניטיבית  להתפתחות  העיקריים  הניבוי  מגורמי  אחד  היא  לתלמידים 
את  לשפר  למורים  המאפשרים  מקצועי  לפיתוח  כלים  הם  נוספים  הוראה  ומאפייני  מצולמים  שיעורים 

עבודתם ולהביא לשיפור גם בהישגי התלמידים. 

נוסף על כך, מגוון סקירות מדעיות שהוזמנו במהלכי־עבר של היוזמה עוסקות בנושא הפיתוח המקצועי 
שונים  לימוד  במקצועות  וביטויו  לשוני  ידע  המקצועות:  "שפת  הסקירה  למשל  שונות,  מבט  מנקודות 

בחטיבת הביניים". 

סקירות ספרות 

בידיה.  המצויים  והמחקר  הידע  תשתית  להרחבת  ספרות  סקירות  שתי  הוועדה  הזמינה  עבודתה  במהלך 
הראשונה עסקה בנושא יעילות הפיתוח המקצועי, והיא נכתבה בידי צוות מכון מופ"ת – ד"ר דניאל שפרלינג 
וד"ר ליאת יוספסברג בן־יהושע, ובייעוצה המדעי של פרופ' אילנה מרגולין. השנייה עסקה בנושא מסלולי 
קריירה של עובדי הוראה ונכתבה בידי ד"ר ענת אבן זהב, ד"ר מירלה וידר ופרופ' אורית חזן. נוסף על שתי 

הסקירות, נעזרה הוועדה בעבודתה של גב' טוני גוטנטג בנושא מודלים להערכה של פיתוח מקצועי. 

קול קורא לקבלת מאמרים

במסגרת שיתוף פעולה עם ביטאון מכון מופ"ת, פרסמה הוועדה קול קורא לכתיבת מאמרים בנושא פיתוח 
מקצועי של מורים. במענה לקול הקורא התקבלו כחמישים מסמכים העוסקים בנושא מזוויות שונות: ניירות 
עמדה על בסיס ניסיון אישי של מורים ומנהלים, מאמרים המשתפים בתוכניות מצליחות במכללות להוראה 
וכן דיווחים וכתבות מבוססות מחקר. המאמרים פרסו תמונה מגוונת של עולם הפיתוח המקצועי, אשר מחד 
גיסא כללה ביטויים לחדשנות, יצירתיות ויזמּות רבה בתחום הפיתוח המקצועי, ומאידך גיסא האירה את 

ההיבטים המורכבים בתחום. 

יום עיון 

מתוך  דגשים  היוזמה.  של  השנתי  הכנס  במסגרת  רב־משתתפים  עיון  יום  הוועדה  קיימה  אלו,  על  נוסף 
ההרצאות, צילומים ומצגות התפרסמו באתר האינטרנט של היוזמה. המושב הראשון של יום העיון עסק 
בלמידה תוך כדי עבודה בבית הספר והוא הוקדש להרצאתה של פרופ' אילנה הורן מאוניברסיטת ונדרבליט. 
הרצאתה עסקה בשאלה כיצד מורים מבינים פרקטיקות הוראה חדשות ומיישמים אותן בכיתות. פרופ' הורן 

התייחסה בדבריה לשיחות מורים כמשאב חשוב שמוביל לשיפור ההוראה. 

בתום הרצאתה של פרופ' הורן הגיבו על דבריה ארבעה דוברים. ד"ר דנה ודר־וייס מאוניברסיטת בן גוריון 
שיתפה מהתנסויותיה בליווי מהלך "מורים מובילים" אשר מקדם שיח פדגוגי פורה בין מורים. כמו כן היא 
עמדה על העקרונות המרכזיים במהלך מורים מובילים – שיח ממוקד בבעיות, המבוסס על ייצוגי הוראה 

ומעודד חקרנות – ועל האתגרים בעבודתם. 

המינהל  נתקל  שבהם  באתגרים  בתגובתו  שיתף  החינוך,  במשרד  הוראה  עובדי  ִמינהל  ְמנהל  רם,  איל  מר 
בניסיונותיו ליצור מסגרות למידה מקצועית. הוא התייחס בדבריו למתח בין הצורך בחקר פרקטיקה לבין 

http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23024.pdf
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=009372090036883264067:8mzemlxucqo&q=http://education.academy.ac.il/SystemFiles/language-of-the-disciplines.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjt7arPyYrmAhWysaQKHSGTC4MQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw2oJyX0ltLnMuR4A5hBISKd
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=009372090036883264067:8mzemlxucqo&q=http://education.academy.ac.il/SystemFiles/language-of-the-disciplines.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjt7arPyYrmAhWysaQKHSGTC4MQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw2oJyX0ltLnMuR4A5hBISKd
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הצורך בלימוד תוכן "חיצוני", עמד על המתח בין הרצון לתת למורים אוטונומיה לבין הצורך להנחות אותם 
וכן דן בפער בין מהות הפיתוח המקצועי המבוקש ובין הנהלים הקיימים. בהמשך לכך התייחס גם לניסיונות 

המינהל למצוא פתרונות לאתגרים הללו. 

גב' אושרית פרץ, מורה בבית הספר היסודי נווה מנחם בבאר שבע, הציגה בתגובתה את העבודה הקבוצתית 
המתנהלת בבית ספרה ואת האתגרים שבהם הם נתקלים. 

פרופ' אנה ספרד מאוניברסיטת חיפה הסבירה בתגובתה מדוע לימוד במסגרת קהילות למידה הוא אפקטיבי 
יותר את התועלת  עוד  וכיצד התייחסות לתיאוריות למידה בקהילות תשפר  יותר מלימוד מחוץ להקשר, 

שניתן להפיק משיחות בין מורים. 

המושב השני של היום כלל פאנל בהשתתפות פרופ' ג'וש גלייזר מאוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון, גב' פאתנה 
חגלה, מנהלת בית הספר "אלמוסתקבל" בג'לג'וליה, גב' עינת רום, מנהלת אגף א' לפיתוח מקצועי במשרד 
ליר.  ון  ממכון  שיפר  ורדה  וד"ר  אביב-יפו  תל  בעיריית  החינוך  מינהל  מנהלת  רימון,  שירלי  גב'  החינוך, 
הפאנל עסק במורכבות של מערך הפיתוח המקצועי והכוחות המנוגדים שפועלים בו, ונשמעו כיווני פעולה 

אפשריים לשיפור המצב הקיים. 

במסגרת הפאנל התייחסו הדוברים לאתגרים המרכזיים בתחום: פרופ' גלייזר התייחס לעמימות הקיימת 
רימון  שירלי  גב'  המקצועי.  הפיתוח  במטרות  לעמימות  מובילה  אשר  בארץ,  המורה  תפקיד  בגבולות 
התייחסה לצורך בשינוי יסודי בהוראה ובלמידה בבית הספר כשלב הכרחי לשינוי הלמידה של המורים. כמו 
כן היא התייחסה לאתגרים נוספים כגון קיבעונות של מורים והיעדר אמונה בתהליכי שינוי כתוצאה מריבוי 
האופנות המתחלפות במערכת החינוך. גב' פאתנה חגלה התייחסה להתמודדות עם חסמים פנימיים בעת 
קבלת האחריות על הפיתוח המקצועי בבית הספר. ד"ר ורדה שיפר התייחסה לקושי של רשויות חלשות 
ליצור שינוי בפיתוח המקצועי שלהן, לצד הצורך לערוך שינויים במשרד החינוך על מנת לנהל את המגוון 
של הפיתוח המקצועי ולהתאימו לצורכי המורים ובתי הספר. גב' עינת רום התייחסה למתח שבין הטמעת 
בדרכי  ושיתפה  מקצועי,  פיתוח  של  שעות"  "ספירת  של  תרבות  היווצרות  ובין  החדשים  השכר  הסכמי 

ההתמודדות של המשרד עם האתגרים בתחום.

המושב השלישי ביום העיון עסק בפיתוח הקריירה של המורים, האופק המקצועי שלהם וטיפוח רווחתם. 
פרופ' חנה עזר ממכללת לוינסקי לחינוך עסקה בתהליך המתמשך של הכשרת מורים ופיתוח מקצועי לאורך 
הקריירה והתייחסה לצורך בשיתוף פעולה בין המערכות השונות. פרופ' לילי אורלנד ברק מאוניברסיטת 
הניתנת  והשוותה אותם לתמיכה  הניתנים בלמידה מקצועית של מורים  לסוגי התמיכה  חיפה התייחסה 
דליה  גב'  מקצועית.  למידה  של  עדכניות  ולתפיסות  המדריך  לתפקידי  התייחסה  וכן  אחרים,  במקצועות 
פרץ, מנהלת אגף עובדי הוראה בתפקידי הדרכה במשרד החינוך, התייחסה לאתגרים בתפיסת ההדרכה 
ולדילמות העולות ממנה, וכן פירטה את הנושאים שבהם עוסק האגף. פרופ' ענת שושני מהמרכז הבינתחומי 
בהרצליה דיברה על טיפוח מיומנויות רגשיות־חברתיות ורווחה נפשית של מורים כתהליכים תומכי הוראה 

ולמידה מיטביים.

מפגשי למידה פנימיים

נוסף על המפגשים עם המומחים והעוסקים בתחום ועל קבלת החומרים כפי שפורט לעיל, קיימה הוועדה 
מספר ימי למידה מרוכזים לליבון הסוגיות, דיון וגיבוש עמדתה בהן.
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המסמך המסכם והנגשתו 

המסמך המסכם את עבודת הוועדה עונה על כמה שאלות מרכזיות בתחום הפיתוח המקצועי של מורים. 
בפרק הראשון מתייחסת הוועדה לשאלות מהן המגמות החדשות המעצבות את תהליכי הפיתוח המקצועי 
במערכות חינוך ברחבי העולם ומהם האתגרים המרכזיים בתחום הפיתוח המקצועי. הפרק השני מתייחס 
לשאלה מהם הממצאים המרכזיים בתחום המחקר העוסק באפקטיביות של פיתוח מקצועי למורים. הפרק 
השלישי משיב על השאלות מהם הסדרי הניהול והארגון הנדרשים כדי לקדם פיתוח מקצועי מיטבי של 

מורים ועובדי הוראה, ומה נחוץ על מנת לתמוך בתהליכים הללו במערכת החינוך כולה. 

בפרק הרביעי עוסקת הוועדה בשאלה מהו מקומו ומהו תפקידו של הפיתוח המקצועי בפיתוח האישי של 
המורים ובמהלכי הקריירה שלהם, ובפרק החמישי נדונה השאלה מהם תהליכי ההערכה והבקרה הנדרשים 

על מנת לשפר את מערך הפיתוח המקצועי ואת תהליכי הלמידה וההתפתחות של המורים. 

במבט רחב ניתן לומר כי שני הפרקים הראשונים בוחנים את המגמות העדכניות בתחום ואת תוקפן המחקרי, 
ולאחר מכן שלושת הפרקים הנותרים מתבססים על ידע זה ובוחנים את היישום והתרגום של הידע למדיניות 
והפרק  במורה  מתמקד  הרביעי  הפרק  הניהולית־ארגונית,  בזירה  עוסק  השלישי  הפרק   – היבטים  מכמה 

החמישי מתמקד בבקרה וההערכה. בכך כל פרק עומד בפני עצמו והפרקים משלימים זה את זה. 

אינן  ההמלצות  מערכתי,  באופן  המקצועית  הלמידה  בניהול  הכרוכות  בשאלות  עסקה  שהוועדה  מאחר 
מבחינות בין שכבות גיל, תחומי דעת ומגזרים שונים. מובן כי בתחומים שונים נדרשים לעיתים סוגי למידה 
שונים, ומובן כי נדרש להתאים את אופני הלמידה לצרכים של מורים באזורים או במגזרים שונים. דיוקים 
והתאמות אלו צריכים להיעשות ברמה המקומית או הבית ספרית, או על ידי גורמי המקצוע במטה, ככל 

שמדובר במאפיינים בקשר לתחומי הדעת. 

שינוי  תקדם  ובכך  וחשיבה,  דיון  תעורר  האלה  החשובות  לשאלות  ההתייחסות  כי  מקווים  הוועדה  חברי 
בתחום הפיתוח המקצועי. 

הפצה והנגשה

מופ"ת.  מכון  של  מורים  להכשרת  השביעי  הבין־לאומי  בכנס  בהרצאה  הוצגו  המסכם  המסמך  המלצות 
בכנס הציגו חברי הוועדה את עיקרי המסמך ואת המתווה המוצע לשינוי המבנה הארגוני בתחום הפיתוח 
המקצועי. נוסף על כך, הוחלט ביוזמה להנגיש את פרקי המסמך המסכם ולהכין גרסאות מקוצרות לכל אחד 

מהפרקים. הפרקים המונגשים יפורסמו באתר היוזמה ויופצו לקהלי יעד רלוונטיים. 

כדי לחשוף את ציבור המורים לעבודת הוועדה, פרסמה היוזמה שלוש כתבות בנושא מתווי שיח במגזין 
"הגיע זמן חינוך". הראשונה, "מועדון כתבי עת: כך תפתחו שיח עמיתים בעזרת מאמר מחקרי", השנייה, "כך 
תדברו על זה: חמש המלצות שיובילו אתכם לשיח לימודי נעים ואפקטיבי", והשלישית, "להשתפר בלדבר 
- הדרך לשיפור איכות ההוראה". נוסף על כך, התפרסם מאמר נוסף של עמית היוזמה נמרוד סמילנסקי 
פרידמן, אשר סוקר תמות מרכזיות בגיליון המשותף של היוזמה ושל מכון מופ"ת בנושא פיתוח מקצועי 

מיטבי. 

https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-257138
https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-257207
https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-257084
https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-257138
https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-257084


פרק 1: פיתוח מקצועי של מורים
בעולם ובישראל – מגמות עדכניות ואתגרים



י ע ו צ ק מ ה ח  ו ת י פ ב ת  ו מ ג מ

31

פורמות רחבות בתחום החינוך ברחבי העולם מדגישות את הצורך בפיתוח מקצועי של ר
מורים ובהכשרה מתמשכת – לאורך כל שנות הקריירה המקצועית שלהם – כגורם מרכזי 
שיוביל לשיפור ולקידום של מערכת החינוך. אף על פי שרפורמות אלו ניזונות מצרכים 
וממניעים שונים, ישנה תמימות דעים על כך כי תוכניות להכשרת מורים טרם כניסתם 
להוראה אינן מספיקות כדי לצייד את המורים בבסיס זהותי־מקצועי, בידע ובמיומנויות הנדרשים 
בעלי  של  מקצועי  פיתוח  לתהליכי  בדומה  בכיתתם.  שלהם  הפוטנציאל  מלוא  את  לממש  כדי 
למיומנות  הנדרשים  ופסיכולוגים,  סוציאליים  עובדים  רופאים,  כמו  אחרים,  בתחומים  מקצוע 
גבוהה ולצריכת ידע עדכני באופן תדיר – גם מורה נדרש ללמוד במהלך כל חייו המקצועיים כדי 

להשיג את המומחיות הנדרשת לעבודתו.

מגמות שונות מזינות את העניין הגלובלי בפיתוח המקצועי של מורים. באופן מסורתי, במוקד עניין זה מצויה 
הייתה ההבנה כי מורכבות העשייה החינוכית דורשת הכשרה ממושכת ושכלול תמידי של ידע התוכן וכישורי 
חינוכית  זה הועצם במיוחד בעשורים האחרונים, עם התעצמותה של מדיניות  צורך  ההוראה של המורה. 
המדגישה מדידה והישגים, ומציבה ציפיות גבוהות ממורים לשפר את תהליכי הלמידה של תלמידיהם ואת 
הישגיהם )Linn, 2000; NCLB, 2001(. הספרות המחקרית אף מעידה על שינויים חיוביים המתרחשים 
מצביעים  אלו  מחקרים  ומתמשכת.  איכותית  מקצועית  הכשרה  חווה  הוא  כאשר  המורה  של  בפרקטיקה 
ורואים  ובין תהליכי הוראה ולמידה מיטביים בכיתות,  על הקשר בין תהליכי למידה מיטביים של המורה 
 Darling-Hammond, 2000;( במורים את סוכני השינוי המרכזיים לקידום מערכת החינוך לעתיד טוב יותר

.)Hargreaves, 2003; Tucker, 2011

ויעדים  מטרות  הציבו  העולם  ברחבי  החינוך  מערכות  את  המעצבות  חדשות  מגמות  אלו,  תפיסות  לצד 
לגישות פדגוגיות  ובהם מעבר מצורות הוראה מסורתיות  נוספים לתהליכי הפיתוח המקצועי של מורים, 
קונסטרוקטיביסטיות; שילוב טכנולוגיות חדשות בהוראה; תיווך פדגוגי ותכנון לימודים המותאמים לצורכי 
התלמידים והכנתם למאה ה-21; הפיכת מקצוע ההוראה לאטרקטיבי ובעל ביקוש גבוה; הפחתת מגמות של 
וכן חיזוק תחושת המחויבות והמשמעות של מורים  נשירה ושחיקה של מורים וקידום הרווחה הנפשית; 

 .)Kennedy, 2016; OECD, 2018( ותלמידים בתהליכי הוראה ולמידה איכותית

התומכות  מערכות  בהבניית  הצורך  את  מדגישות  המקצועי  הפיתוח  בתחום  חדשות  מגמות  כן,  כמו 
בהתפתחות מקצועית ארוכת טווח של מורים ומאפשרות שינויים עקביים בפרקטיקה המקצועית שלהם, 
מקצועי"  "פיתוח  בין  ההבחנה  מצויה  זה  צורך  בבסיס   .)Tucker, 2014( המקצועיים  לצורכיהם  בהתאם 
ל"התפתחות מקצועית" של מורים, המשקפת שינוי: מתפיסת המורה כצרכן של תהליכי פיתוח מקצועי, 
לתפיסה הרואה בו איש מקצוע השואף להתקדם ולהתפתח באופן הוליסטי ומותאם לצרכיו. מהתבוננות 
במדינות המובילות בהישגי תלמידיהן זה 25 שנה, הסיקו חוקרים כי מדינות אלו החלו להתייחס למורים כאל 
מקצוענים, היכולים להתקדם בסולם הקריירה ומקבלים אחריות, סמכות ואוטונומיה שהן תוצאה ישירה 
של מומחיותם. מדינות שונות אף קבעו סולמות קריירה המגדירים דרגות מומחיות שונות בהוראה; כל צעד 
בסולם כרוך בתוספת תגמול, אחריות ואוטונומיה למורים. מדינות אלו רואות בפיתוח הקריירה המקצועית 

)פרופסיונליזציה( של מורים מטרה בפני עצמה, ולא רק אמצעי לקידום הישגי התלמידים. 

 – יום־יומי  במגע  המורה  נמצא  שעימה  החינוכית  בסביבה  מתפתחת  ההוראה  קריירת  זו,  תפיסה  פי  על 
מערכת החינוך ככלל ובית הספר בפרט. בסביבה זו יש לקדם את המורים בסולם קריירה על ידי הקצאת 
משאבים כגון זמן, מימון ותמריצים כספיים ואחרים. אלו תומכים במורים ומובילים לשיפור מתמיד בתפקוד 
המקצועי שלהם )NCEE, 2015(. טאקר )Tucker, 2016( טען כי על הסביבה החינוכית להשכיל לנצל את 
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קידום הקריירה של המורים כדי להעצים ולשפר את עצמה. עם זאת ראוי לציין כי מחקרים עדכניים על 
כך  על  מצביעים  הם  אחרת.  מעידים  העולם  ברחבי  מורים  של  מקצועי  פיתוח  תהליכי  של  האפקטיביות 
שבמרבית המקרים תהליכים אלו אינם מותאמים לפתח בקרב המורים את המומחיות הנדרשת כדי להביא 
Darling-( לשיפור בתהליכי הלמידה של תלמידים וכדי לספק את מגוון הצרכים העולים בעשייה החינוכית

 .)Hammond & Richardson, 2009; Jacob & McGovern, 2015; Little, 1993; Smylie, 1997

בהתבסס על ספרות עדכנית העוסקת במודלים של פיתוח מקצועי של מורים הקיימים כיום ברחבי העולם, 
נדון בפרק הנוכחי בדגשים התיאורטיים המרכזיים של מודלים אלו, ונתייחס להמשגת הנושא ולמאפיינים 
רווחים של תהליכי פיתוח מקצועי של מורים בעולם. כמו כן, נסקור את מאפייני הפיתוח המקצועי וההדרכה 
של המורים בישראל, ובתוך כך נמפה מבנים ותהליכים ארגוניים הקשורים בניהולם. לבסוף נציג את האתגרים 

של מודל הפעולה הקיים ונדון בצרכים מרכזיים שאינם מקבלים מענה מספק במודל זה. 

ֶהדגשים מרכזיים בתהליכי פיתוח מקצועי של מורים

אנו מצויים בעידן של שינויים במערכות חינוך ברחבי העולם. בשני העשורים האחרונים מתחוללים במדינות 
הפיתוח  הוא  ברובם  המרכזיים  האלמנטים  ואחד  החינוך,  בתחום  ורפורמות  משמעותיים  שינויים  רבות 
המקצועי של מורים. מדינות מבינות כי מורים אינם רק אחד ה"משתנים" שדורשים שינוי כדי לשפר את 

מערכות החינוך שלהן, אלא סוכני השינוי המשמעותיים ביותר ברפורמות הללו.

תחום  את  הפך   – סוכניו  וגם  השינוי  נמעני  גם  בהיותם   – חינוכיות  ברפורמות  מורים  של  הכפול  התפקיד 
ההתפתחות המקצועית של מורים לתחום ידע הולך ומתפתח, שזוכה לתשומת לב עיונית ומחקרית ניכרת 
בשנים האחרונות )Luneta, 2012(. בניתוח מערכת החינוך על פי נתוני TALIS שהתפרסמו ב-2013 נמצא כי 
מדינות שמעריכות את מקצוע ההוראה משקיעות יותר בלמידה מקצועית ואיכותית – והן מוכנות להשקיע 
Burns & Darling-( יוכלו להמשיך ולהשתפר כל הזמן  בתהליכי התמקצעות מתמשכים, כדי שהמורים 

.)Hammond, 2014

התפתחות מקצועית של מורים הומשגה באופנים שונים, אך במובן הרחב קיימת הסכמה שהביטוי מייצג 
את הצמיחה המקצועית שמשיג מורה הודות לניסיון שהוא צובר, בד בבד עם בחינה שיטתית של ההוראה 
שלו )Glatthorn, 1995(. ההתפתחות המקצועית כוללת השתתפות במסגרות פורמליות כמו השתלמויות, 
מאמרים  קריאת  כמו  פורמליות,  בלתי  חוויות  וכן  אישית  והדרכה  מקצועיות  וישיבות  קצרים  קורסים 
 Ganser,( מקצועיים, שיחות על תהליכי הוראה בחדר המורים, צפייה בסרטים על תחום הדעת הרלוונטי ועוד
לכן  קודם  רבות  כי במשך שנים  נחלת שני העשורים האחרונים,  במידה מסוימת,  היא,  זו  2000(. תפיסה 
נתפס הפיתוח המקצועי של מורים אקוויוולנטי ל"פיתוח צוות" או "למידה בתפקיד", והתייחס לסדנאות, 
השתלמויות וקורסים קצרים אשר הציעו למורים אינפורמציה חדשה לגבי היבטים שונים בעבודתם. בשנים 
מגוונות,  וחוויות  הזדמנויות  הכולל  ממושך  תהליך  מורים  של  המקצועית  בהתפתחות  רואים  האחרונות 
Cochran-( המשולבות באופן שיטתי בחיי היום־יום של המורה, ומקדמות צמיחה והתפתחות מקצועית 

 .)Smith & Lytle, 2001
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למרות השונּות הרבה בין מודלים שעוצבו במקומות שונים בעולם, ניתן לזהות מאפיינים החוזרים על עצמם 
קונסטרוקטיביסטית  ברפורמות בתהליכי הפיתוח המקצועי. רוב המודלים החדשים מתבססים על גישה 
של תהליכי הוראה, ולפיה המורים מעורבים באופן אקטיבי בתהליכי הפיתוח המקצועי של עצמם; המודלים 
מסתמכים פחות על גישות של העברת ידע שבהן המורים לא מעורבים בכלל בקבלת החלטות בנוגע לפיתוח 
קונקרטיות  במשימות  המעורבים  אקטיביים  כלומדים  המורים  נתפסים  זאת  בעקבות  שלהם.  המקצועי 
 Dadds, 2001; King &( המקצועית  התפתחותם  את  ומקדמים  ורפלקציה  תצפית  הערכה,  הוראה,  של 
המקצועי  הפיתוח  להתאמת  רבה  חשיבות  מקנים  החדשים  המודלים  רוב  כן,  כמו   .)Newmann, 2000
לצורכי המורה. תיאוריות מוטיבציה העוסקות באוטונומיה והכוונה עצמית )Self-determination( רואות 
במימושם של צרכים פסיכולוגיים פנימיים תנאי הכרחי למוטיבציה ללמידה ולהפיכת הלמידה למשמעותית 
)Ryan & Deci, 2017(. ההנחה המרכזית של תיאוריות אלו היא שתהליכי למידה משמעותיים מבוססים 
על מוטיבציה פנימית של המורה להשתלב בתהליך הפיתוח המקצועי, בליווי תחושות של חופש בחירה, 

.)Eyal & Roth, 2011( הזדהות, רלוונטיּות אישית ומשמעות

פיתוח מקצועי נתפס כאמור כתהליך ארוך טווח המדגיש את הצורך בלמידה ממושכת כדי לקדם את הידע 
ואת מיומנויות ההוראה של המורה. היבט זה כרוך בצורך בהתנסויות רבות הנוגעות למוקדי הלמידה לאורך 
למורים  מאפשרת  לזו  זו  הקשורות  מקצועיות  חוויות  של  סדרה  הנלמדים.  התכנים  את  להפנים  כדי  זמן, 
לקשר ידע קודם לחוויות חדשות )Ganser, 2000(, ותמיכה ארוכת טווח של מערכת החינוך ומנהלי בתי ספר 
בתהליכים אלו היא זרז מרכזי לשינוי )Schifter, Russell, & Bastable, 1999(. כמו כן, מודלים רבים רואים 
וניסיון על סמך הידע  רפלקטיבי, הנכנס למקצוע עם בסיס ידע מסוים וממשיך לצבור ידע  לומד  במורה 
זו, מטרת הפיתוח המקצועי היא לסייע למורים להבנות  )Lieberman, 1995(. מנקודת מבט  הקודם שלו 
תיאוריות פדגוגיות ופרקטיקות חדשות ולפתח את מומחיותם בתחום, תוך כדי ביצוע רפלקסיה על הידע 
הקיים אצלם ועל הפרקטיקות האישיות שלהם בשדה ההוראה. ברמה התוכנית, שני מוקדי תוכן מרכזיים 
תופסים מקום נרחב בתהליכי פיתוח מקצועי בעולם. היבט אחד מתמקד בידע פדגוגי־גנרי ועוסק בפיתוח 
מיומנויות ההוראה של המורה. הדגש במוקד זה הוא על האופן שבו מורים מנהלים את כיתתם, מארגנים 
פעילויות, מקצים זמן, ַמְבנים מטלות, מתכננים שיעורים, מנסחים שאלות ותגובות ומעריכים את ההבנה 
של התלמיד. היבט שני המצוי במוקד תהליכי הפיתוח המקצועי הוא ידע בתחום הדעת של המורה. הדגש 
במוקד זה הוא על תוכני השיעורים בתחום הדעת, לצד עיסוק בבסיס התיאורטי שעליו מתבססים ההסברים 
של המורה בכיתה. לכך נוספים גם ריענון הידע הדיסציפלינרי של המורה ועדכונו, קבלת החלטות בנוגע 
לתכנים שיש ללמד, ייצוג והעברה של הידע בכיתה ושכלול הידע של תלמידים בתחום הדעת. ההנחה היא 
שהידע הדיסציפלינרי של מורים צריך להמשיך ולהתפתח כדי שהם יפתחו מומחיות בתחום הדעת הספציפי 

 .)Shulman & Shulman, 2004( שלהם וביכולת ההוראה שלו

רוב התוכניות בשטח מאופיינות בהבחנה חדה בין שני מוקדי התוכן, והפדגוגיה הגנרית זוכה למשקל רב 
הרבה  לחשיבות  המודעות  גוברת  האחרונים  העשורים  בשני  זאת  עם  המורה.  של  האפקטיביות  בהערכת 
של  הספציפי  הדעת  בתחום  פדגוגיות  מיומנויות  פיתוח  של  וכן  ועדכונו  הדיסציפלינרי  הידע  קידום  של 
המורים. בהתאם לתפיסה זו מופיעים יותר ויותר מודלים אינטגרטיביים ברחבי העולם העוסקים הן בתוכן 
ההוראה הן בדרכי ההוראה בהקשר של תחומי דעת ספציפיים. למשל, קהילות מורים דיסציפלינריות זוכות 
)Shulman, 2013(. בקהילות אלו ההקשר  רבים של פיתוח מקצועי בעולם  גבוהה במודלים  לפופולריות 
הגילאי־התפתחותי של התלמידים )בית ספר יסודי, חטיבת ביניים או תיכון( אף הוא תופס מקום נכבד בשיח 

על הבניית התוכן ודרכי ההוראה בתחום דעת ספציפי. 
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מודלים שונים של פיתוח מקצועי עוסקים גם בשיח זהות מקצועית לצורך זיקוק רכיבי המשמעות, המטרות 
והערכים האישיים של המורה בעבודת ההוראה שלו. תיאוריות זהּות מקצועית ְמַזהֹות כמה מקורות משמעות 
ורכיב  פדגוגי  תיווך  של  רכיב  הדעת,  בתחום  מומחיות  רכיב  ערכי,  חינוכי  רכיב  המורה:  בעבודת  מרכזיים 
של תכנון לימודים )Walkington, 2005(. תחושת המשמעות מתחדדת במצבים שבהם המורים מעצבים 
בעצמם את תהליכי הפיתוח המקצועי, אך גם תהליכי הקניית ידע על ידי מומחים חיצוניים יכולים ליצור 

חוויות של הנעה פנימית, מתוך ייחוס ערך לפעולה וחיבור ערכי ומשמעותי למטרותיה.

מודלים רבים של פיתוח מקצועי של מורים ברחבי העולם מעניקים חשיבות גבוהה להקשר )קונטקסט( שבו 
מתרחש תהליך הפיתוח. מודלים אלו מדגישים במיוחד את החוזקות של תהליכי פיתוח מקצועי המתרחשים 
 .)Darling-Hammond, 1998( בתוך בתי הספר, ומקושרים לפעילויות היום־יומיות של מורים ותלמידים

ולחוויותיהם  פועלים  הם  שבו  להקשר  המותאמת  רלוונטית  בלמידה  מורים  של  בצורך  כרוך  זה  מאפיין 
האישיות. בתי ספר רבים ברחבי העולם הפכו את עצמם לקהילות של מורים לומדים, קהילות חקר, קהילות 
)McLaughlin & Zarrow, 2001(. בתהליכים  מקצועיות וקהילות תמיכה בפיתוח המקצועי של חבריהן 
מחקר,  קבוצות  זה  ובכלל  עשייה,  כדי  תוך  למידה  של  אקטיביות  פעילויות  רבות  פעמים  משולבות  הללו 
לדוגמה הציע לפתח  ג'ון האטי   .)Wood & McQuarrie, 1999( עדויות מהשטח  ואיסוף  מחקרי פעולה 
מודלים של יישום )implementation models( אשר מטרתם לאפשר תהליך של למידה מתוך ניסוי וטעייה, 

 .)Hattie, 2008( בשיתוף חונך מלווה שצופה במורים ומעניק להם משוב מקדם

ושאין מודל  נראה אחרת בהקשרים שונים,  נרחבת על כך שפיתוח מקצועי  זאת שוררת הסכמה  יחד עם 
)Scribner, 1999(. בתי ספר ואנשי הוראה  אחד או צורה אחת של פיתוח מקצועי שעדיפים על האחרים 
מהו  להחליט  כדי  שלהם  הפרקטיקות  ואת  התרבותיות  אמונותיהם  את  צורכיהם,  את  להעריך  צריכים 
הפיתוח המקצועי המתאים להם. במילים אחרות, יש לשקול את תהליכי הפיתוח המקצועי בתוך מסגרת 
נתון. כלומר,  ופוליטי  ובהקשר תרבותי, חברתי, כלכלי   – – בבית הספר, בקהילה, ברשות  קונטקסטואלית 
פיתוח  הנכונה" אלא את המקבץ האופטימלי של תהליכי  "התשובה  נדרש לחפש את  לא  פיתוח מקצועי 

.)Guskey, 2002( מקצועי מיטביים בהקשר מסוים

רבים מזהים את תהליך הפיתוח המקצועי של מורים כקשור בקשר הדוק לתרבות בית ספרית של למידת 
זה,  במקרה  המורים.  של  המקצועית  ההתפתחות  את  המעודדים  ספר  בבתי  משגשג  הוא  כלומר  מורים, 
המורים מועצמים כאנשי מקצוע, זוכים לתמיכה בתהליכי הפיתוח המקצועי שבהם הם מעורבים וחשים 
כי למידתם חשובה כפי שלמידת תלמידיהם חשובה, וכי משקיעים בהם משאבים לצורך פיתוחם כ"משאב" 

 .)King & Newmann, 2000( אנושי משמעותי בבית הספר

 Darling-Hammond &( שיתופי  כתהליך  בעולם  רבים  במודלים  נתפסת  מקצועית  התפתחות 
באינטראקציה  ובשימוש  ותמיכה,  שייכות  בקשר,  האנושי  בצורך  כרוך  זה  היבט   .)McLaughlin, 1995
וללמידה עצמית. אף שעומדות בפני המורה הזדמנויות שונות לעבודה  בין־אישית כהזדמנות להתבוננות 
מערכות  בתוך  מתרחשת  ביותר  האפקטיבית  המקצועית  שההתפתחות  היא  ההנחה  ורפלקציה,  עצמאית 
יחסים משמעותיות )Clement & Vandenberghe, 2000(, לא רק בין המורים עצמם, כי אם גם בין מורים, 
תלמידים, מנהלים, הורים וחברים נוספים בקהילה )Grace, 1999(. בהקשר זה, מודלים רבים ברחבי העולם 
קהילות למידה מקצועיות בהובלה של מורים "מומחים", "מנהיגים"  משלבים בתוכם צורות מגוונות של 
או "מובילים" מתוך קהילת בית הספר. קהילות אלו מתגבשות סביב מורים אשר פיתחו מומחיות גבוהה 
קהילות  בעצמם  ומובילים  החינוכי  הצוות  מתוך  הצומחים  מורים   – ההוראה  עבודת  של  שונים  בהיבטים 
פיתוח מקצועי של עמיתיהם לעבודת ההוראה. זמינותם לחברי הקהילה מעצם נוכחותם בבית הספר במהלך 
השבוע מייצרת תרבות למידת עמיתים מתמשכת בתוך בית הספר. רבים מתהליכי הלמידה הללו מזמנים 
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למידה הקושרת בין תיאוריה למעשה ומצמיחים את ידע "המעשה". בתהליכי הפיתוח המקצועי משולבים 
המקומי,  ההקשר  מתוך  "מעשה"  ידע  המצמיחים  הפדגוגית,  ברמה  והעצמה  שיפור  חקר,  של  תהליכים 

 .)Muijs & Harris, 2006( ולעיתים אף מעגנים אותו בידע תיאורטי

לסיכום, רפורמות רבות בתחום הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה בעולם מדגישות תהליך מתמשך לאורך 
הקריירה המקצועית של המורים. בתהליך זה המורים הם שותפים אקטיביים בהבניית הידע והמיומנויות 
בתוך ההקשר הבית ספרי והמקומי, במסגרת תהליכי חקר ורפלקציה על התנסויותיהם ובשיתוף ותמיכה 

של עמיתים, מנהלי בתי ספר ומערכת החינוך. 

מערך הפיתוח המקצועי של מורים בישראל 

מערך הפיתוח המקצועי בישראל מורכב ומרובה גורמים המעורבים בתהליכי הפיתוח המקצועי של המורים 
או אמונים עליהם – החל באגפים השונים במשרד החינוך וכלה בגורמים בשטח. מטבע הדברים, גורמים אלו 
לעיתים נבדלים זה מזה במטרות ובהשקפות שלהם ביחס לתהליכי הפיתוח המקצועי, עד כדי חשש להצפת 
המורה במטרות, דרישות ותוכניות ואף להתנגשויות בין מטרות שונות של המעורבים בתהליך. כמו כן, יחסי 
הגומלין בין הגורמים הללו הוסדרו באופן חלקי בלבד במסמכי עיצוב המדיניות בתחום הפיתוח המקצועי 
אי־בהירות,  יוצרת  זו  מציאות  בשטח.  יישומם  לבין  אלו  במסמכים  שכתוב  מה  בין  פער  קיים  ואף  בארץ, 
מורכבּות ואף סרבול בתהליכי התכנון, הניהול, היישום והבקרה של הפיתוח המקצועי בישראל. בחלק זה 
של הפרק ננסה לשרטט את התשתית הארגונית והגורמים המרכזיים המעורבים במערך הפיתוח המקצועי 
בישראל, כפי שנוסחו במסמכי עיצוב המדיניות וכפי שהם באים לביטוי ביישום של מדיניות זו בפועל. בחלק 

הבא נדון באתגרים הכרוכים ביישום זה.

גם בישראל, כמו ביתר המדינות בעולם, חלו בשנים האחרונות שינויים מהותיים בתחום הפיתוח המקצועי 
של מורים. אלו ניכרים ביתר שאת בעקבות יישומן של רפורמות "אופק חדש" )רפורמה מערכתית בבתי 
הספר היסודיים ובחטיבות הביניים שהוסדרה בדצמבר 2009( ו"עוז לתמורה" )רפורמה מערכתית בחטיבות 
העליונות לפי תנאי הסכם קיבוצי שנחתם באוגוסט 2011(, ובעקבות שינויי מדיניות במשרד החינוך. רפורמות 
אלו, שנועדו להסדיר את משרת ההוראה של המורים ואת שכרם, כללו גם הסדרות בנושא הפיתוח המקצועי 
שלהם. עם זאת, לא כל הסוגיות הנוגעות לפיתוח מקצועי בהסכמים אלו מיושמות בשטח או מקבלות מענה 
מספק, ויש פער משמעותי בין מערך הפיתוח המקצועי המתואר במסמכי הרפורמות לבין המציאות. הצורך 
בשיפור הישגי התלמידים במערכת החינוך היה אף הוא אחד הזרזים לשינויים בתהליכי הפיתוח המקצועי, 

 .OECD-בייחוד לנוכח הישגים נמוכים של תלמידי ישראל ביחס למדינות אחרות ב

פיתוח  לפיתוח מקצועי, הכוללים  יעדי התוכניות  היתר  בין  נקבעו  ו"עוז לתמורה"  "אופק חדש"  בהסכמי 
למידה  לקידום  ואסטרטגיות  כיתה  ניהול  )למשל,  פדגוגי־דידקטי  מקצועי  פיתוח  הדעת,  בתחום  מקצועי 
הכנת  כי  בהסכמים  נקבע  עוד  הניהולי־ארגוני.  בתחום  ופיתוחו  המורה  של  אישית  העצמה  משמעותית(, 
התוכניות תתבסס על מתווים עקרוניים שיבנו היחידות המקצועיות הרלוונטיות במשרד החינוך. לדוגמה, 
ההשתלמויות במסגרת רפורמת "אופק חדש" נדרשות לעמוד במתווים אשר פיתחו אגפי המטה ומפקחי 
המקצוע במטה )המפמ"רים(, ולאורם מאשרים את יומני ההשתלמות בשטח ואת ההכרה לגמול השתלמות. 

בהסכם "אופק חדש" נקבעו שני שלבים מובחנים של דרגות. השלב הראשון )דרגות 1–6( נמשך מן הכניסה 
ובתחום מיומנויות ההוראה.  ועד המומחיות. הוא היה אמור לכלול בעיקר למידה בתחום הדעת  לתפקיד 
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השלב השני )דרגות 7–9, הדרגות הגבוהות( היה אמור לאפשר לעובד ההוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית 
ברמה גבוהה, ובכלל זה חשיבה על היישום בכיתה ובבית הספר. בשטח נראה כי הבחנה זו אינה מיושמת, 
בהסכמים  נקבעו  כן,  כמו  וותיקים.  צעירים  למורים  זהים  מקצועי  פיתוח  תהליכי  מוצעים  רבות  ופעמים 
המנגנונים לתגמול מורים עבור השתתפותם בתהליכי הפיתוח המקצועי. למשל, על פי הסכם "אופק חדש", 
אינו מחויב להשתתף במסגרות לפיתוח מקצועי, אך השתתפותו היא תנאי לקידום בדרגה. עובד  המורה 
הוראה יכול לבחור בהיקף שעות הפיתוח המקצועי שילמד בכל שנה מתוך סך השעות הנדרשות לקידום, 
30 שעות בשנה לפחות. בהסכם "עוז לתמורה" העמידה בדרישות הפיתוח המקצועי אינה  ובלבד שילמד 
מזכה בדרגה, אלא בתוספת שכר קבועה המשמשת גמול השתלמות. מורה המועסק במסגרת "עוז לתמורה" 
מחויב להשתלם בכל שנת לימודים בהשתלמויות בית ספריות בהיקף של 60 שעות, ומהן מוכרות לכל היותר 

30 שעות בשנת לימודים לצורך זכאות ליחידת גמול. 

מערך הפיתוח המקצועי במשרד החינוך בנוי באופן היררכי – החל באגף במשרד הממונה על תחום זה )אגף א' 
לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה(, דרך המחוזות, הרשויות ומרכזי הפסג"ה )מרכזים לפיתוח סגלי הוראה( – 
וכלה במנהלי   – גיאוגרפי מסוים  מוסדות אזוריים שאמורים לתכלל את תהליכי הפיתוח המקצועי באזור 
והניהול של תהליכי הפיתוח המקצועי  ומוסדר,  ועובדי ההוראה. בפועל המבנה פחות היררכי  בתי הספר 
מבוזר ונשלט על ידי גורמים רבים נוספים המעורבים בהם. הכוונה היא לגורמי מטה במשרד החינוך כגון 
המזכירות הפדגוגית, אגפי הגיל ומערך ההדרכה הפועל בנפרד ממערך הפיתוח המקצועי, ולגורמים בשטח 

כגון רשויות, רשתות חינוך, מוסדות אקדמיים ופיתוח מקצועי בלתי פורמלי בתוך בתי הספר. 

אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה, המשויך למנהל עובדי ההוראה, הופקד באופן פורמלי על התוויית 
המדיניות בתחום הפיתוח המקצועי של מורים. אגף זה אמור להיות אחראי להקצאת המשאבים לפיתוח 
המקצועי, לשיתוף הפעולה עם גופי המטה הפדגוגיים והמנהליים הרלוונטיים לתהליכי הפיתוח המקצועי, 
לפיתוח מגוון פלטפורמות וערוצי למידה למורים ולבקרה והערכה של המסגרות לפיתוח מקצועי. בכל אחד 
משמונת מחוזות משרד החינוך קיימת באופן פורמלי יחידה לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה בראשות 
המטה  מדיניות  של  במחוז  היישום  על  אמון  להיות  אמור  המפקח  במחוז.  המקצועי  הפיתוח  על  המפקח 
הוא  כן,  כמו  והמורים עצמם.  היישובים, בתי הספר  ולהתאימו לצורכי המחוז,  בתחום הפיתוח המקצועי, 
אמור להיות אחראי לניהול תהליכי הפיתוח המקצועי במחוז, לשמירה על קשר מקצועי שוטף עם אגפי 
מינהל עובדי ההוראה במשרד ולביצוע הפעולות הנדרשות בתחום ההערכה והבקרה של התהליכים. הוא 
אף נדרש לאשר את המסגרות לפיתוח מקצועי בתחום המחוז מהבחינה הפדגוגית. עם זאת, בפועל הבקרה 
וזכאות לגמולים, ורק מסגרות  מתמקדת בהיבטים פורמליים של השתתפות מורים בהשתלמויות ושעות 
פיתוח מקצועי מועטות מתוך ההיצע הרחב זוכות להערכה פדגוגית מקיפה. סוגיית ההערכה ובקרת האיכות 

של תהליכי הפיתוח המקצועי תזכה להתייחסות מקיפה יותר בהמשך )ראו פרק 5(. 

מרכזי פסג"ה הם זרוע הביצוע המרכזית של המשרד והמחוזות לצורך הפעלת הפיתוח המקצועי של עובדי 
ההוראה. מדובר ב-58 מרכזים אזוריים הפזורים בכל מחוזות המשרד, ואחראים ליישם את מדיניות המשרד 
והמחוז בתחום הפיתוח המקצועי, להציע ולהתאים מסגרות לפיתוח מקצועי למנהלי בתי הספר ולעובדי 
ההוראה ולבצע בקרה והערכה של מסגרות אלו. הפיקוח על מרכזי פסג"ה נתון בכל מחוז בידיו של המפקח 

על הפיתוח המקצועי.

נוספים בתוך המשרד מעורבים בתחום  גופים רבים  ויחידותיו בדרג המחוז,  מלבד האגף לפיתוח מקצועי 
הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה, ובהם מפקחים ומרכזי מקצוע )מפמ"רים(, אגפי הגיל, האגף לחינוך 
עוסקים  אלו  מקצועיים  גופים  הייעוצי.  הפסיכולוגי  והשירות  תקשוב  מינהל  ונוער,  חברה  מינהל  מיוחד, 
בהכנת המתווים של תוכניות בתחומי מומחיותם. הרשויות המקומיות משפיעות אף הן על מערך הפיתוח 
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צרכים  לספק  כדי  חינוכיות  תוכניות  ומובילות  יוזמות  הן   – בו  ומעורבות  ההוראה  עובדי  של  המקצועי 
הן  גם  מורים  להכשרת  המכללות  הפסג"ה.  מרכזי  של  פעילותם  במימון  שותפות  והן  בתחומן,  ספציפיים 
שחקן מרכזי בתחום הפיתוח המקצועי והן מציעות מגוון קורסי השתלמות למורים. גם לרשתות עצמאיות 

של בתי ספר יש לרוב מערך הדרכה האמון על הפיתוח המקצועי של מורים בתוך הרשת. 

האגף לפיתוח מקצועי ויחידותיו בדרג המחוז מאשרים בכל שנה כ-8,000 מסגרות לפיתוח מקצועי, ובהן 
לומדים כ-110,000 עובדי הוראה )מבקר המדינה, 2015(. על פי נתונים עדכניים של משרד החינוך, בתשע"ח 
149,411 עובדי הוראה ב-14,335 מסגרות של פיתוח מקצועי. בתוכן ניתן למצוא השתלמויות בתוך  למדו 
המוסד החינוכי או מחוץ לו, קהילות למידה בית ספריות בהובלת מורים מובילים מתוך בית הספר, מרכזי 
מיקרו־קרדיטציה  קורסי  עצמאית,  ללמידה  מקוונות  למידה  יחידות  בתפקיד,  וליווי  חונכות  סימולציה, 
במיומנות  או  ספציפי  בתוכן  המתמקדים  דעת  תחומי  במגוון  שעות  עשר  בני  קצרים  מקוונים  )קורסים 

ספציפית(, תארים אקדמיים מתקדמים, קורסי ניהול, הרחבות הסמכה ולימודי תעודת הוראה נוספת. 

מנחים  בהובלת  השתלמויות  במסגרת  מתרחשים  המקצועי  הפיתוח  תהליכי  מרבית  המוצע,  המגוון  אף  על 
 – זכיין  ידי  חיצוניים. מנחי ההשתלמויות הם בחלקם עצמאים שנרשמים במנהלת ההשתלמויות המנוהלת על 
מנהלה אשר כל אדם יכול להירשם אליה בהצגת תואר אקדמי, ועל פי לימודיו הרשמיים נקבע שכרו. סוג שני של 
מנחי השתלמויות משויכים ל"ְמַבְצעים פדגוגיים" – מאגר של מוסדות אקדמיים, עמותות, חברות ומוסדות 
סטטוטוריים אשר נבחרים על פי מכרז ומאושר להם להעביר תהליכי פיתוח מקצועי. כמו כן, ישנם עובדי 
מובילים,  )מורים  לכך  ייעודיות  תוכניות  במסגרת  אם  בין  מקצועי,  פיתוח  תהליכי  מעבירים  אשר  הוראה 
קהילות מקצועיות לומדות וחונכים למורים חדשים(, כעצמאיים או במסגרת תוכניות בית ספריות הנשענות 
לאיכות  ביחס  מספקים  והערכה  בקרה  לתהליכי  זוכים  לא  השונים  המנחים  לרוב,  הפנימיים.  הכוחות  על 
ההנחיה שלהם. תהליכי הפיתוח המקצועי עוברים בקרה פדגוגית ומנהלתית בעת פתיחתם ובעת סגירתם. 
תהליכי  מקיימים  המבצעים  הגופים  או  והמטה  מנהלתית,  לרוב  היא  הפדגוגית  הבקרה  ההיקפים,  לנוכח 
בקרה מקיפים יותר על מדגם קטן של תוכניות. כיום אין מדדי הצלחה רשמיים וארציים לפיתוח המקצועי. 
בתהליכים שונים נקבעים מדדי הצלחה משתנים ומותאמים לתוכנית הספציפית, ובחלקם לא נקבעים מדדי 

הצלחה לתוכניות כלל.

לפי מסמכי עיצוב המדיניות בתחום הפיתוח המקצועי, המורים אמורים לעבור שלבים אחדים ברצף הקריירה 
החונכות  תהליכי  דרך  גבוהה,  להשכלה  במוסדות  להוראה  הראשונית  בהכשרה  החל   – שלהם  המקצועית 
בתחילת דרכם כמורים ועד שלב המומחיות, כמורים מנוסים שגיבשו את זהותם המקצועית במסגרות של 
למידה והתנסות. כדי שהתפתחות המורים לאורך השנים לא תהיה אקלקטית אלא תמוקד במטרות ארוכות 
טווח, קבע המשרד בהסכמי "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" כי יש לגבש לכל מורה תוכנית לפיתוחו המקצועי. 
והרשות  הספר  בית  מאפייני  על  חולשותיו,  ועל  המורה  חוזקות  על  מבוססת  להיות  אמורה  זו  תוכנית 
המקומית וצורכיהם ועל מדיניות המחוז והמשרד. על פי הסכמים אלו, מנהל בית הספר הוא המופקד על 
תהליך הפיתוח המקצועי )בשיתוף המורים(, ועליו לבנות לכל מורה תוכנית פיתוח מקצועי שנתית ותלת־
הכולל  המפקח  לאישור  המוגשת  השנתית  העבודה  בתוכנית  ביטוי  לידי  לבוא  אמורות  התוכניות  שנתית. 
של בית הספר. אלא שגם היבט זה לרוב אינו מיושם בשטח, ובתכנון הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה 
במסלול הקריירה שלהם נעדרת ראייה כוללת של תהליך הפיתוח המקצועי שלהם לאורך השנים. סוגיה זו 

תזכה להתייחסות נרחבת יותר בפרק 4, שבו נעסוק בתכנון מסלולי קריירה ופרופסיונליזציה של מורים.

בשנים האחרונות עלתה ההכרה בעולם ובארץ בערכם הרב של תהליכי פיתוח מקצועי תוך־בית ספריים 
Muijs & Harris, 2006; Russo-( אפקטיביים, כשגרת עבודה התומכת בעבודתם היום־יומית של מורים
Netzer & Shoshani, 2018(. בהתאם לתפיסה זו גיבש האגף לפיתוח מקצועי בשנים האחרונות תוכניות 
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ומהלכים לפיתוח מקצועי בתוך בתי הספר, כדוגמת התוכנית לגמישות פדגוגית, המעודדת מנהלים לניהול 
עצמי של הפיתוח המקצועי בתוך בית הספר,  או מהלך "השקפה", המעודד זיהוי והכשרה של מורים המובילים 
קהילות בית ספריות של פיתוח מקצועי. מהלכים אלו מעודדים בניית מסגרות של פיתוח מקצועי התואמות 
את יעדי בית הספר ואת צורכי המורים. מסגרות אלו מבוססות על מגוון שיטות ואמצעי למידה, כמו למידת 
עמיתים בחדר המורים בקבוצות קטנות או במליאה, למידה באמצעות שיעורים מצולמים, תצפיות עמיתים 
או שיעורים באינטרנט, למידה אישית ולמידה דרך קריאת ספרים. מסגרות אלו מוכרות כפיתוח מקצועי. 
המהלכים הללו רואים בצוותי החינוך בבתי הספר בעלי ידע וניסיון הנדרשים להובלת תהליכי פיתוח מקצועי 
מיטביים בהם, שכן הם מכירים היטב את מאפייני בית הספר וכן את מאפייני המארג האנושי הפועל בו. 
בתהליכי הפיתוח המקצועי של מורים מובילים משולבים תהליכים של חקר ברמה הפדגוגית, המצמיחים 
ידע מעשי מתוך ההקשר המקומי "מלמטה למעלה" )Bottom-up(, ומעגנים אותו בידע תיאורטי "מלמעלה 
למטה" )Top-down(. המורים המובילים וקהילות המורים הלומדות מפתחים יכולות רפלקציה וחקר לצורך 
למידה הדדית, שיפור איכות ההוראה והערכה ותיעוד של פעולות ושל תהליכים ברמה הארגונית. נוסף על 
אלו, קיימות קהילות למידה דיסציפלינריות ברמה אזורית או עירונית בתחומי דעת מסוימים, כגון קהילות 

בתחום הוראת המדעים.

מערך מרכזי נוסף לפיתוח מקצועי של מורים הוא מערך ההדרכה. זהו מערך נפרד מאגף א' לפיתוח מקצועי, 
והוא הוקם בשנת הלימודים תשע"ז מתוך צורך לתכלל וליצור ראייה מערכתית משותפת במערך ההדרכה 
ולמצב את מערך ההדרכה במשרד כפרופסיה. המדריכים הם עובדי  והארגונית,  במשרד ברמות הפדגוגית 
הרב  מניסיונם  לתרום  ויכולים  עבודתם,  של  הגבוהה  ובאיכות  שלהם  ההוראה  בכישורי  הבולטים  הוראה 
לעובדי הוראה במוסדות החינוך. כמו כן נדרשים המדריכים לעבור תהליכי פיתוח מקצועי בתחום ההדרכה 
כחלק מתהליך ההכשרה שלהם. קיימת היררכיה של מדריכים – ממדריכי המטה והמפמ"רים, דרך המדריכים 
המחוזיים ועד המדריכים הבית ספריים. לאחרונה גובש מודל הקצאה מחודש של מערך ההדרכה, המגביר 
את האוטונומיה והגמישות של המנהלים והמחוזות בהקצאת שעות הדרכה ובבחירת תחומי הדרכה. כמו כן 
המודל מנסה להבטיח הקצאה מספקת של ימי הדרכה לבתי הספר עצמם, ולצמצם את השימוש בימים אלו 
בתפקידים ניהוליים ביחידות המטה. לפי המודל, בשלב הראשון מוקצות שעות ההדרכה למחוזות, ולאחר 
מכן המחוז מקצה 7, 14 או 21 שעות הדרכה לכל בית ספר, בהתאם לקריטריונים שקבע. לאחר מכן מנהל בית 
הספר בוחר את נושאי ההדרכה המתאימים לצורכי המורים ומשרתים את יעדי בית הספר, המחוזות והמטה. 

הפיצול המובנה במשרד החינוך בין אגף א' לפיתוח מקצועי ובין מערך ההדרכה יוצר הפרדה מלאכותית 
בין תהליכי הפיתוח המקצועי, אשר הדרכה היא אחד ממרכיביהם. בשנה האחרונה מתקיימים תהליכי היגוי 
לקידום סנכרון רב יותר בין מערך הפיתוח המקצועי ומערך ההדרכה. סנכרון זה הכרחי מרמת המטה ועד 

בתי הספר, כדי לאפשר ראייה כוללנית של תהליך הפיתוח המקצועי של המורה.

עובדי  רגולטוריות בתחום הפיתוח המקצועי של  והסדרות  לסיכום, למרות הבנייתן של תשתית ארגונית 
במורכבות  מעורבים,  גורמים  בריבוי  מאופיין  בארץ  המקצועי  הפיתוח  מערך  האחרונות,  בשנים  הוראה 
גבוהה וביישום חלקי של ההמלצות וההסדרות השונות. בחלק הבא נדון באתגרים הנובעים ממאפיינים אלו. 
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אתגרים בתהליכי הפיתוח המקצועי של מורים בישראל

ניכרת של  הסקירה של תהליכי הפיתוח המקצועי של מורים בישראל שערכנו לעיל מעידה על השקעה 
מורים  של  המקצועי  הקידום  במרכזיות  רבה  הכרה  מבטאת  זו  השקעה  אלו.  בתהליכים  ומשאבים  זמן 
לימוד  ושיטות  מסגרות  של  הרחב  במגוון  ניכרת  ההשקעה  תלמידים.  של  למידה  תהליכי  העצמת  לצורך 
המוצעות למורים; בחדשנות וההתחדשות באופנויות הפיתוח המקצועי, כדוגמת קורסים מקוונים, קבוצות 
קריאה, מורים מובילים וגמישות פדגוגית; במעורבות הגבוהה של אגפים שונים בהתוויית תהליכי הפיתוח 
המקצועי, כדוגמת אגפי גיל, השירות הפסיכולוגי־ייעוצי ואגפי המזכירות הפדגוגית; וברפורמות וביוזמות 
המשמעותיות לשיפור תהליכי פיתוח הידע והמיומנויות המקצועיות של מורים בישראל בשנים האחרונות. 
הסכמי "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" עיגנו את מוקדי הפיתוח המקצועי, את התווייתם, את מדרגות הפיתוח 
המקצועי ואת התגמולים. רפורמה נוספת קשורה להקמת מערך ההדרכה, להכשרת המדריכים ולהקצאת 
משאבי ההדרכה לבתי הספר. לבסוף, יושמו מהלכים מרכזיים המרחיבים את האוטונומיה ואת שיקול הדעת 

של המחוזות ובתי הספר בהיבטים הפדגוגיים ובפיתוח המקצועי של מורים. 

היבטים רבים במודל הקיים משקפים ִמרכוזיות בהתוויית תהליכי הפיתוח המקצועי. המעורבות הגדולה של 
צוותים מקצועיים במטה ובמחוזות ביצירת מתווים, בקביעת יעדים ובפיתוח מודלים ותוכניות המבוססים 
על ידע עדכני ובקרה שלהם – כל אלו מאפשרים לקדם מטרות כלל־מערכתיות באופן ממוקד, אחיד ושוויוני. 
יתרונות נוספים של מעורבות זו הם היכולת לקדם מהלכים לאומיים המקדמים את המערכת באופן רוחבי, 
האינטגרציה הגבוהה בין תהליכי הפיתוח המקצועי ותוכניות הלימודים בתחומי הדעת, האפשרות להנגיש 
ידע תיאורטי, מחקרי ויישומי עדכני למערכת על ידי מומחים, וקיומה של בקרה על תוכני הפיתוח המקצועי. 
אולם לצד המרכוזיות הגבוהה, חשוב גם לציין את האוטונומיה הרחבה שמעניק המשרד למחוזות, לרשויות, 
למרכזי הפסג"ה ומעל לכול - למנהלים. אלו מתווים את תהליכי הפיתוח המקצועי ומתאימים אותם לצרכים 

המקומיים של בתי הספר, צוותי ההוראה והתלמידים. 

הגמישות הניתנת למנהלים בתכנון התהליכים ובניצול משאבי ההדרכה ומהלכים המקדמים למידה תוך 
רבה  ואחריות  אוטונומיה  למנהלים  מעניקים  ו"השקפה",  הפדגוגית"  "הגמישות  כדוגמת  ספרית,  בית 
לוואי  תוצר  הספר.  בבית  הלמידה  מתרבות  כחלק  ובמיצובם  המקצועי  הפיתוח  תהליכי  בהתוויית  יותר 
גורמים  ידי  על  מוסדיות  השתלמויות  של  הגבוהה  בדומיננטיות  מסוימת  הפחתה  הוא  אלו  מהלכים  של 
חיצוניים, שאפיינה את מערכת החינוך טרם הרפורמות הללו, וכן הופעתם של צורות ומבנים חדשים של 
פיתוח מקצועי למורים. כמו כן, למהלכים אלו פוטנציאל רב בהעצמת צוותי ההוראה בבתי הספר כמומחים 
פדגוגיים שיכולים לתרום לעמיתיהם, בהכשרת הקרקע לצמיחת יזמּות ויצירתיות, בחיזוק תחושת הערך 
לתהליך  ההוראה  צוותי  ושל  הספר  בתי  של  והמחויבות  האחריות  תחושת  בחיזוק  המורים,  של  העצמי 

הלמידה ובטיפוח מנהיגות מוסדית.

עם זאת, חיוני לציין כי מטה המשרד, מחוזותיו, הרשויות ובתי הספר למעשה מתחרים על הזכות לעצב את 
תהליכי הפיתוח המקצוע של המורים, כך שבפועל יכולתו של המנהל לתכנן תכנון רב־שנתי אוטונומי התואם 
לצורכי בית הספר ומוריו בלבד היא כמעט אפסית. כמו כן, מגמות של קהילות למידה בית ספריות מצויות 
בראשית דרכן במערכת החינוך, ויעילותן ברמה המקומית טרם הוערכה דייה, חרף הפופולריות הגבוהה של 
בשונּות  מאופיין  שהשטח  היא  נוספת  הסתייגות   .)York-Barr & Duke, 2004( בעולם  זה  מסוג  מודלים 
גבוהה בין המחוזות ובתי הספר ביישום תהליכי הלמידה המתרחשים בתוך בית הספר מבחינת הסדירויות 
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והתכנים. על כן יש להמשיך לחקור מודלים שונים של עבודת קהילה כדי לאתר צורות יעילות של פיתוח 
מקצועי ולעגן אותן בתהליכי הערכה ובקרה פנימיים. בפרק 2 נסקור מחקרים מהעולם שעסקו באפקטיביות 

של מודלים שונים של פיתוח מקצועי, בניסיון לספק מענה לשאלת היעילות והאיכות של מודלים אלו.

כמו הְמַנהל, גם המורה נחשף לעושר של אפשרויות פיתוח מקצועי העומדות בפניו ומאפשרות לו לשכלל 
את ידיעותיו ואת מיומנויותיו. חלקן מעניקות לו במידה מסוימת חופש לבחור, לעצב ולהתאים לעצמו את 
התהליכים לפי צרכיו, כדוגמת השתלבות בקורסים מקוונים, קהילות עירוניות בתחום הדעת, השתלמויות 
המשך  בלימודי  השתלבות  ואף  האזורי,  הפסג"ה  מרכז  או  המפמ"רים  ידי  על  המוצעות  ספריות  בית  חוץ 
אקדמיים להרחבת הסמכה או לתואר נוסף. אבל גם במקרה זה, הצרכים האוטונומיים של המורה עשויים 
להתנגש עם צורכי בית הספר והמערכת, ואלו האחרונים עשויים להכתיב תהליכי פיתוח מקצועי מסוימים 

ולצמצם במידה ניכרת את חופש הבחירה שלו. 

כמו כן, האוטונומיה הניתנת למורים ולמנהלים בעיצוב תהליכי הפיתוח המקצועי לא בהכרח מבטיחה תכנון 
פיתוח מקצועי מושכל ומותאם לצרכים. בבקרות שנעשו בשנים האחרונות על תהליכי הפיתוח המקצועי עלה 
כי רק מיעוט מהמורים שהשתתפו בהשתלמויות בדרגות הגבוהות בחרו בהשתלמויות משיקולים מקצועיים 
הקשורים לתכנים הנלמדים בהן. רוב המורים בחרו בהן מסיבות אישיות כהתאמת מקום ההשתלמות או 
הפיתוח המקצועי  כי מושגת תכלית  להבטיח  ניתן  לא  כך   .)2015 )מבקר המדינה,  לצורכיהם  הזמנים  לוח 
של מורים. כמו כן עולה ספק אם עובדי ההוראה זוכים לליווי ולתמיכה הנדרשים ממנהל בית הספר לצורך 
הטמעה מיטבית של הידע והכישורים שרכשו במסגרות לפיתוח המקצועי בבית הספר ובעבודתם )מבקר 
המדינה, 2015(. תהליכי הפיתוח המקצועי של מורים אף מתאפיינים באקלקטיות רבה, ללא חוט מקשר או 
תכנון רב־שנתי קוהרנטי המקדם את המורה באופן מכוון ומותאם לצרכיו במסלול הקריירה שלו. סוגיה זו 

נתפסת כמהותית לשיפור מעמד המורים ולקידום הפרופסיונליזציה שלהם )ראו פרק 4(.

תחרות  זוהי  הספר.  בית  וזמן  המורה  זמן  על  "תחרות"  היא  לעיל  המתואר  המצב  של  נוספת  השלכה 
תוכנית בין ארבעה מוקדים מרכזיים: הראשון, ולרוב גם המרכזי בתהליכי הפיתוח המקצועי, הוא המוקד 
הדיסציפלינרי – תחום הדעת. במוקד זה מתגבשת הזהות המקצועית של המורה בזיקה לתחום ידע מסוים. 
הוא מבנה את הידע ומרחיב אותו כל העת, יוצר בו זיקות והקשרים, מפתח תשוקה ללמידה ומפתח תחושת 
שייכות ולמידה משותפת בקהילות שיח בתחום הדעת. באופן טבעי, בתחום זה מושקעים משאבים רבים 

בתהליכי הפיתוח המקצועי וההדרכה. 

המוקד השני עוסק בפדגוגיה גנרית, במובן של תיווך ידע ללמידה של תלמידים ופיתוח דרכי ההוראה. בשדה 
זה המורה מפגין את הידע שלו ואת יכולתו לתווך את הידע לסוגיו, ומבין את העקרונות המנחים את עבודת 

ההוראה. תחום זה נוגע גם בנושאי רוחב בהוראה, כגון חינוך, תכנון לימודים ועבודה עם קהילות הורים. 

כגון  לאומיים,  במהלכים  ותומכות  המשרד  שמקדם  ובמגמות  ייחודיות  בתוכניות  עוסק  השלישי  המוקד 
השתלמויות בתחום הלמידה המשמעותית והתקשוב. 

מוקד רביעי הוא פיתוח תרבות בית ספרית של למידה והוראה מיטביות, הבניית יעדים משותפים ושפה 
משותפת בקהילת חדר המורים ותחושת שייכות ורווחה נפשית של צוותי ההוראה. 

למרות הערך הרב בפיתוחם של כלל המוקדים הללו כרכיבים מרכזיים בזהותו המקצועית של המורה, ניכר כי 
נדרשת סינתזה רבה יותר בין המוקדים במסגרות הפיתוח המקצועי. התערבויות רב־ממדיות המתבססות על 
תחום הדעת, אך משכללות בו־זמנית את יכולותיו הדידקטיות־חינוכיות של המורה ומחזקות תהליכים של 
שייכות ורווחה נפשית יכולות להוביל למענה אינטגרטיבי לצרכים מגוונים בעבודת המורה. מענה הוליסטי 
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ורגשיים  פדגוגיים  תוכניים,  מורכבת מאלמנטים  עבודת ההוראה  מכיוון שבפועל  במיוחד  זה חשוב  מסוג 
המשולבים זה בזה, וההפרדה ביניהם מלאכותית. 

העניין  ובעלי  הגורמים  ריבוי  הוא  בארץ  הקיימים  המקצועי  הפיתוח  בתהליכי  המבניים  האתגרים  אחד 
הקשורים לפיתוח מקצועי של מורים – גורמים המקדמים יעדים שונים. כאמור, בתהליכי הפיתוח המקצועי 
בארץ מעורבים יחידות במטה כדוגמת האגף לפיתוח מקצועי, מערך ההדרכה ואגפי המזכירות הפדגוגית, 
מחוזות, רשויות, מרכזי פסג"ה, רשתות, מנהלים ומפקחים והמורים עצמם. ריבוי זה יוצר תחרות רבה על 
משאבי הפיתוח המקצועי וכן הצפה בהיצע האפשרויות של הפיתוח המקצועי ובדרישות הכרוכות בו. הוא 
גם עלול לפגוע בתכנון קוהרנטי ובביצוע של תהליכי פיתוח המותאמים לבתי הספר ולמסלולי הקריירה של 
המורים. חיוני להזכיר שוב בהקשר זה את ההפרדה המבנית בין מערך ההדרכה לאגף א' לפיתוח מקצועי, 
המייצרת פיצול מלאכותי בין שני מרכיבי ליבה של הפיתוח המקצועי של מורים בארץ. כפועל יוצא מכך 
התיאום, שיתוף הידע ואיגום המשאבים בין כל הגופים לוקים בחסר. בהקשר זה, יש צורך לגבש נוהלי עבודה 
המסדירים את יחסי הגומלין ואת שיתוף הפעולה בין הגופים השונים במטה העוסקים בפיתוח המקצועי וכן 
בינם לבין המחוזות, הרשויות המקומיות ומנהלי בתי הספר. בפרק 3 נציג מודלים אפשריים לניהול תהליכי 

הפיתוח המקצועי, המסתמכים על המבנים הקיימים במערכת ועשויים לספק מענה למגבלות אלו.  

הפיתוח  עצמו.  הספר  בבית  השונים  המקצועי  הפיתוח  תהליכי  בין  יותר  טובה  סינתזה  נדרשת  כן,  כמו 
המקצועי בחדר המורים הוא לרוב מֻגוון ודיפרנציאלי, בשל תחומי דעת שונים או צרכים שונים של מורים. 
בבית הספר משולבים גורמי הדרכה והכשרה רבים, שלרוב אין ביניהם סנכרון ואין להם היכרות מספקת עם 
תהליכי הכשרה אחרים. רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", אשר מייצגות תפיסות שונות לגבי מהותם 
כולה  במערכת  המקצועי  הפיתוח  בתהליכי  מבני  פיצול  הן  אף  יוצרות  המקצועית,  והלמידה  הפיתוח  של 
ובבתי הספר עצמם. רפורמות אלו מהוות שתי מערכות ניהוליות־מארגנות נפרדות של הפיתוח המקצועי, 
מסוימת  במידה  מזינות  והן  התגמולים,  ומערכת  הקריירה  מסלולי  הדרגות,  התוויית  של  בהקשר  בייחוד 
את המוטיבציה להשתלבות בתהליכי פיתוח מקצועי. לעיתים שתי מערכות אלו נאלצות לדור יחד באותה 
מערכת חינוך על־יסודית ואף באותו בית ספר )בבתי ספר שש שנתיים(. הן יוצרות מוטיבציות שונות, צרכים 

שונים ומסלולי פיתוח מקצועי שונים למורים היושבים באותו חדר מורים. 

וכלה  במטה  באגפים  החל  ההדרכה,  מערך  ובין  המקצועי  הפיתוח  בין  האינטגרציה  את  להדק  גם  חיוני 
בתהליכים המתקיימים בבתי הספר עצמם.

בשנים האחרונות רווחים שיתופי פעולה רחבים בין משרד החינוך ומוסדות אקדמיים בנושאים של תכנון, 
של  הראשוני  ההכשרה  בשלב  מסתכם  אינו  האקדמי  הליווי  מקצועי.  פיתוח  תהליכי  של  ומחקר  התוויה 
המורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה, כי אם נמשך בליווי עובדי הוראה צעירים בשנותיהם הראשונות 
במערכת, ובמעורבות במהלכים ובתוכניות לאומיות של פיתוח מקצועי המלווים את המורים לאורך חייהם 
המקצועיים. לדוגמה, קיימים שיתופי פעולה הדוקים בין מוסדות אקדמיים ובין המטה במסגרת תוכניות 
אקדמיה-כיתה, הכשרות יועצים חדשים, מהלך השקפה למורים מובילים, פיתוח מקצועי של מדריכי המטה 
והמחוזות, הכשרות מנהלים ופיתוח תוכניות לאומיות בתחומי הדעת. המעורבות באה לביטוי ברמות שונות, 
ובכלל זה בהיגוי התוכניות, בפיתוחן, ביישומן ובמחקר עליהן. בשיתופי פעולה אלו טמון רווח הדדי למערכת 
החינוך ולמוסדות האקדמיים, המזינים זה את זה בידע עדכני מעולם המחקר ומהשטח ומבנים את הקשרים 
ביניהם. כמו כן האגף לפיתוח מקצועי מעודד את עובדי ההוראה ללמוד תארים אקדמיים ומציע להם מגוון 
אפשרויות רחב. עם זאת, חשוב לציין כי מוסדות אקדמיים רבים נמנים עם מערך "המבצעים הפדגוגיים" – 
מאגר המוסדות אשר על פי מכרז מאושרים להעביר תהליכי פיתוח מקצועי בבתי הספר, כך שהם למעשה 

עוד גורם בעל עניין המעצב את תהליכי הפיתוח המקצועי בארץ.
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סוגיות המעקב, הבקרה וההערכה של תהליכי הפיתוח המקצועי וההדרכה דורשות התייחסות נרחבת יותר. 
אף שאחד היעדים המרכזיים בשינויים שהוביל המשרד בשנים האחרונות בתוכניות הפיתוח המקצועי הוא 
שיפור הישגי התלמידים במערכת, האגף לא הגדיר מדדים לבחינת יעילות הפיתוח המקצועי והשפעתו על 
הישגי התלמידים ואינו מקיים מחקר מספק בנושא. כמו כן, אין מחקר מספק על השפעות הפיתוח המקצועי 
על המורה עצמו – יכולות ההוראה שלו, מסוגלותו, זהותו המקצועית ורווחתו הנפשית והמקצועית. בחינה 
זו נדרשת לקבלת החלטות מושכלות ביחס לתוכניות ולגורמים המעורבים בתהליכי פיתוח מקצועי, לשיפור 
תכנונם של מערך הפיתוח המקצועי ומערך ההדרכה ולבקרה עליהם. בהיעדר מחקר ובקרה מספקים קיים 
יקרים  משאבים  שני  כהלכה  מנוצלים  לא  ההדרכה  ומערך  מקצועי  לפיתוח  המסגרות  בהפעלת  כי  חשש 
ביותר – כספי המדינה וזמן המורים. מלבד איסופם של נתונים טכניים, האגף לפיתוח מקצועי אינו אוסף 
ובבתי  לפיתוח מקצועי המתקיימות במרכזי הפסג"ה  על מאפייני המסגרות  נתונים  מהמחוזות בקביעות 
הספר ועל איכות התוכניות שהמרכזים מפעילים. נתונים אלו לא נאספים בצורה מספקת גם בהקשר של 
תוכניות ויוזמות של פיתוח מקצועי המוצעות על ידי גורמי המטה. סוגיות אלו יידונו בהרחבה בפרק 5, שבו 
נעסוק בתהליכי ההערכה והבקרה של תהליכי פיתוח מקצועי. גם מערכת המחשוב לניהול ההשתלמויות 
שמפעיל המשרד אינה משמשת מאגר מידע אמין ואיכותי. משום כך היא אינה מסייעת באפיון צורכיהם של 
עובדי ההוראה ואינה מספקת כראוי את צורכיהם של מרכזי הפסג"ה, ובהתאם גם אין מענה מיטבי לצורכי 

המורים ובתי הספר. 

ניכר צורך רב באיסוף נתונים גם על עובדי ההוראה עצמם. מאגר המידע הקיים על עובדי ההוראה מציג מידע 
מצומצם ופורמלי בלבד ביחס לתהליכי הפיתוח המקצועי שבהם השתלב כל עובד עד כה. הדבר מקשה על 
תכנון רב־שנתי מושכל של תהליכי הפיתוח המקצועי של אותו עובד, על תכנון מאוזן של תחומי התפתחותו 
חייו  לאורך  התפתחותו  הערכת  ועל  הפדגוגי־גנרי(  או  הדיסציפלינרי  בתחום  פיתוח  )לדוגמה,  המקצועית 

המקצועיים. 

יש להמשיך לקדם את מערכי הפיתוח המקצועי וההדרכה מתוך ראייה כוללת, המבוססת על שיתוף ידע בין 
הגורמים המעורבים ועל איסוף נתונים שיאפשרו לאגפים להשיג את יעדיהם באופן מיטבי.
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סיכום

הפיתוח  מערך  האחרון,  בעשור  בארץ  מורים  של  המקצועי  הפיתוח  בתחום  הרבות  הרפורמות  אף  על 
בתהליכי  המעורבים  הגורמים  לריבוי  קשורים  שבהם  המרכזיים  רבים.  אתגרים  מציב  הקיים  המקצועי 
הפיתוח המקצועי, ריבוי אשר פוגע ביכולת התכנון האסטרטגי והקוהרנטי של תוכניות מותאמות לצרכים 
הספציפיים של בתי ספר ומורים ובאיגום של משאבים בתחום. כמו כן, בולט חסרונה של תוכנית אישית 
רב־שנתית לכל מורה לפיתוח פרופסיונלי באופן המותאם לצרכיו ולשלב שבו הוא מצוי במסלול הקריירה, 
למרות ההנחיות לקיומה של תוכנית מעין זו. לבסוף, היעדרם של מדדים לבחינת יעילות הפיתוח המקצועי 
פיתוח  היכולת לבסס מערך  איכותית של תהליכי הפיתוח המקצועי בשטח מגבילים את  והיעדר הערכה 

מקצועי איכותי המותאם לצרכים שונים של מורים ובתי ספר.

רפורמות רבות בעולם בתחום הפיתוח המקצועי מציבות את המורה ואת צרכיו במוקד התהליכים. הן אף 
משנות את תפיסת בית הספר כארגון לומד: בית הספר הוא לא עוד מקום שבו מתרחשת הוראה לתלמידים, 
כי אם מקור לצמיחה ולמידה של הצוות החינוכי ושל התלמידים. כלל השותפים בו לומדים ומלמדים על 
פי עקרונות של רצף, אוטונומיה, בחירה, משמעות וייעוד, רלוונטיות, זהות ואותנטיות, אקטיביות, למידה 
צוותית ואישית, מסוגלּות והובלה. היבטים אלו יידרשו לקבל מקום משמעותי במרחבי הפיתוח המקצועי 
ודינמי  תוסס  כמקום  הספר  בית  את  ימצב  המקצועי  הפיתוח  בתהליכי  שילובם  בישראל.  הספר  בבתי 
המתפתח כל הזמן, ובו מנהלים, מורים ותלמידים מזינים את תחושות המשמעות, האוטונומיה והמסוגלות 

של שותפיהם, וחולקים יחד את קידומה של מערכת חינוך מופתית.

הפרקים הבאים ידונו במודלים המקדמים את תפיסת המורה ובית הספר במרכז תהליכי הפיתוח המקצועי. 
בפרק 2 נסקור מחקרים אמפיריים שעסקו בשאלת האפקטיביות של אופנויות ופרקטיקות פיתוח מקצועי 
רווחות בעולם, ונציע היבטים מרכזיים בתרבות הלמידה הבית ספרית שעשויים לקדם את תהליכי הפיתוח 
המקצועי של מורים. בפרק 3 נעסוק בהתמודדות עם מורכבות הניהול של הפיתוח המקצועי, הדורש שמירה 
על איזונים בין הגורמים השונים המעורבים בתהליך. בפרק זה נציע שינויים מערכתיים בהסדרי המשילות 
בניהול ובתכנון של הפיתוח המקצועי של מורים בישראל, ונדון בהם מנקודות מבט של שותפים, סמכויות 
ומבנים. בפרק 4 נעסוק בצורך בתכנון הפיתוח המקצועי של מורים ברמה האישית לקידום הפרופסיונליזציה 
שלהם ולהבניית מסלול הקריירה שלהם. בפרק זה נדון באפשרויות הבניית מסלולי קריירה שונים ודרגות 
מקצועיות בתחומים השונים התומכות במהלך המוצע. בפרק 5 נעסוק בתהליכי בקרה והערכה של תהליכי 

הפיתוח המקצועי בישראל ובצורך בהבניית תהליכי פיתוח מקצועי מבוססי נתונים.

שלהם  המקצועי  הפיתוח  תהליכי  ואת  המורים  את  הרואה  לתפיסה  מקיפה  תשתית  ישמשו  אלו  פרקים 
מעבר  אל  המורים  תפקידי  את  מרחיבה  זו  תפיסה  בישראל.  החינוך  מערכת  של  בקידומה  מפתח  כגורמי 
לתהליכי ההוראה בכיתות; היא רואה בהם אנשי מקצוע המעורבים בלמידה קולקטיבית ואישית, רלוונטית 
ומעצימה במהלך כל שנות הקריירה שלהם, ומפתחים אחריות קולקטיבית לקידום תמידי של עצמם, של 

עמיתיהם, של בתי הספר ושל הפרקטיקה המקצועית המשותפת. 



פרק 2: תובנות מתוך המחקר על 
פיתוח מקצועי: מבנים, אסטרטגיות, 

עקרונות ואפקטיביּות
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אתכם: ת מדאיגה  העובדים  איכות  גדולה.  חברה  מנהלים  שאתם  לעצמכם  ארו 
והאווירה  לחברה  שלהם  המחויבות  שלהם,  הכישורים  מערך  שלהם,  המקצוענות 
עובדים.  ותחלופת  שחיקה  של  גבוהות  השאר, מרמות  בין  סובלת,  במשרד. החברה 
שורשי  מהם  בשאלה  מתחבטים  אתם  בכירים  עמיתים  עם  רשמיות  לא  בשיחות 
האנוש  משאבי  פיתוח  של  האתגר  עם  שהתמודדות  נראה  אפשריים.  פתרונות  ואילו  הבעיה 
בחברה שלכם דורשת התייחסות למגוון רחב של מבנים ארגוניים וקווי מדיניות – לרבות מדיניות 
העסקה ותהליכי משוב וקידום, הכשרה, גמול, הקצאה וארגון העבודה, מסגרות תמיכה לעובדים 
המתמודדים עם בעיות לא שגרתיות, ארגון וניהול של עבודת צוות, פרקטיקות ניהול ועוד. הבעיה 

גדולה ומורכבת: תזדקקו לעזרה מבחוץ. 

זו מקשיבה לכם בסבלנות בעוד אתם מפרטים את  כעת דמיינו שאתם פונים ליועצת ניהולית. 
הסימפטומים ואת הגורמים המסתברים לבעיה. היא ממליצה שתשלחו את העובדים לסדנת פיתוח 
צוות, שתוכננה על פי המחקר החדשני ביותר בנושא אפקטיביות של פיתוח מקצועי. "מה?" אתם 
פולטים. "הבעיות של איכות צוות העבודה שלנו מושרשות במבנים, בתרבות ובפרקטיקות של 
החברה. סדנה לפיתוח צוות לא תשנה שום דבר". היועצת מחייכת באהדה: "אתה צודק כנראה, 
אבל חברת הייעוץ שלי מתמחה בפיתוח צוות. לכן אני יכולה לייעץ רק בנושא תכנון וניהול של 

סדנאות. אז מה תעדיף: תוכנית של 30 שעות או של 60 שעות?" 

מטרתנו בפרק זה היא לסקור את המחקר בתחום האפקטיביות של פיתוח מקצועי למורים, במטרה להמליץ 
בחלקו  מתמקד  הרלוונטי  שהמחקר  מאחר  אבל  אפקטיבית.  פרקטיקה  של  וניהול  תכנון  בדבר  המלצות 
הגדול בתוכניות פיתוח מקצועי מוגדרות, שרובן מתגבשות בלי קשר למדיניות או לתרבות חינוך מסוימת, 
משימתנו מציבה אותנו בעמדה שאינה רחוקה מאוד מזו של היועצת הניהולית בדוגמה ההיפותטית שפתחה 
את הפרק. הסוגיה של למידה ופיתוח של מורים היא רחבה בהרבה מן השאלה כיצד לתכנן סדנאות. לכן 
ננקוט בפרק זה גישה מקיפה בהתייחסותנו לשאלה: לא נסתפק בבחינת הספרות העוסקת באפקטיביות של 
תוכניות לפיתוח מקצועי של מורים, אלא נבדוק גם מה אנחנו יודעים על למידת מורים אחרי ההסמכה ועל 

תפקידה של הסביבה המקצועית בתהליכי הלמידה האלה. 

נפתח בדיון הכרחי במחקר העוסק באפקטיביות של תוכניות פיתוח מקצועי. בהקשר זה נשרטט קונצנזוס 
רחב יחסית שהתגבש סביב המאפיינים של תוכניות אפקטיביות, אבל גם נמתח ביקורת על המחקר שעליו 
מתבסס הקונצנזוס הזה. אחר כך נרחיב את הדיון ונכלול בו תהליכי למידה במקום העבודה – למידה מניסיון 
ומתוך שיתוף פעולה עם עמיתים. אף שהמחקר בתחום זה מצומצם יותר, מחקרי ִמתאם בכל זאת מצביעים 
על כך שסביבה מקצועית תומכת יכולה לתרום לפיתוח מורים. נסכם בכמה סוגיות שחשוב לתת עליהן את 

הדעת כאשר עורכים וצורכים מחקרים בתחום.  

תרגום הפרק מאנגלית לעברית: יניב פרקש.   *
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הניסיון לזהות מאפיינים חיוניים בתוכניות לפיתוח מקצועי אפקטיבי

מידת  של  שיטתית  בחקירה  והמעשית  האקדמית  ההתעניינות  מאוד  גברה  האחרונות  השנים  בעשרים 
האפקטיביות של מאמצים פורמליים שונים לפיתוח מקצועי. את העניין הגובר אפשר לייחס ככל הנראה 
מגבלות  החיים;  לאורך  בלמידה  והתעניינות  למידה  של  תיאוריות   – תיאורטיות  התפתחויות  בין  לשילוב 
על  מאוד  מוגבלת  תשואה  על  מֻדווח  ומנגד  מקצועי,  בפיתוח  מושקעים  רבים  ומאמצים  )הון  תקציביות 
ההשקעה הזאת. ראו, למשל, Harris & Sass, 2011; Jacob & Lefgren, 2004; TNTP, 2015(; שינויי 
מדיניות, הן מדיניות חינוכית הן מדיניות של מימון מחקר; וחוסר שביעות רצון גובר ביחס לתוכניות ולמבנים 

קיימים של פיתוח מקצועי.

חוקרים בתחום אינם שואלים רק אם פיתוח מקצועי רשמי הוא אפקטיבי, אלא גם – ואפילו בעיקר – מנסים 
לזהות אילו מאפיינים של פיתוח מקצועי מניבים תוצאות חיוביות, כלומר מה עובד? ההיגיון העומד מאחורי 
המאפיינים  את  שנזהה  לאחר  פשוט:  הוא  מקצועי  פיתוח  של  אפקטיביים  מאפיינים  אחר  הזה  החיפוש 
החשובים ביותר נוכל להפוך אותם למערך של עקרונות תכנון מבוססי־מחקר; ועקרונות אלו ינחו ְמַפְתחים 
שדה  כך,  אם  יעדיו,  מצד  מאמציהם.  של  האפקטיביות  את  למקסם  במטרה  מקצועי  פיתוח  תוכניות  של 
המחקר החדש־יחסית דומה לשדה מחקר ותיק יותר, הקרוי לא פעם תכנון הוראה או מדעי ההוראה. אומנם 
פעילויות  לימוד,  חומרי  לתכנן  )איך  תלמידים  של  למידה  בפעילויות  מתמקד  יותר  הוותיק  המחקר  שדה 
של  שורה  לגבש   – זהה  הסופי  היעד  אבל  מורים,  בלמידת  ולא  הלמידה(  תוצאות  את  למטב  כדי  וסביבות 

עקרונות תכנון לפעילויות למידה אופטימליות. 

ידע משמעותי על למידת תלמידים ותכנון עבורה, אי אפשר להעביר  למרבה הצער, אף שהצטבר בידינו 
בפשטות את גוף הידע הזה לתחום למידת המורים; לפחות לא בלי בקרה קפדנית ואמפירית. כדברי קנדי: 
רעיונות  לנו  אין  אבל  תלמידים,  למידת  על  מבוססות  תיאוריות  לנו  יש  שבו  בשלב  נמצא  החינוך  "חקר 
בשלים לגבי למידת מורים, וגם לא לגבי הדרכים שבהן ניתן לעזור למורים לשלב רעיונות חדשים במערכות 

  .)Kennedy, 2016, p. 971( "הפרקטיקה הקיימות שלהם

כיצד נמדדת האפקטיביות? חוקרים בוחנים מגוון תוצאות – קצרות טווח וארוכות טווח:

תוצאות מורים: התנהגות מורים לאורך מאמצי הפיתוח המקצועי, שינויים בידע ובאמונות של מורים  א. 

וכן שינויים בהתנהגות מורים, המתורגמת לשיטות פדגוגיות, הוראה, אינטראקציה עם תלמידים, תכנון 
של חומרים וסביבות למידה לתלמידים.

תוצאות תלמידים: שינויי התנהגות אצל תלמידים – היבטים של מוטיבציה וקוגניציה בהתנהגות בכיתה  ב. 

ומחוץ לה; שיפור בתוצאות הלמידה של תלמידים כפי שהן נמדדות במבחנים שמתמקדים במפורש 
בשינוי המתוכנן בתוכניות לימודים וכן שיפור בציוני תלמידים במבחנים סטנדרטיים. 

המטרה הסופית של כל מאמצי הפיתוח המקצועי היא לשפר את תוצאות הלמידה של התלמידים. זה היה 
מה  גם  וזה  אפקטיבי,  מקצועי  בפיתוח  לאחרונה  שהתעוררה  המחקרית  ההתעניינות  של  המרכזי  המוקד 
התוצאות  של  הארוכה  הסיבתית  השרשרת  לנוכח  אבל  אפקטיביות.  למחקרי  הזהב"  כ"סטנדרט  שנתפס 
המֻקוות, כדאי להתייחס ברצינות אפילו להשפעות קטנות על הישגי התלמידים )Kennedy, 2016(. יתר על 
כן, כל שינוי יתרחש לאורך זמן ויתקדם בהדרגה ככל שמורים יאמצו רעיונות חדשים ויתנסו בהם במהלך 

עבודתם, יסתגלו אליהם וילטשו אותם. 
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מקצועי  פיתוח  תוכניות  של  הליבה  מאפייני  לעניין  הקיימת  המחקר  מספרות  אפוא  ללמוד  אפשר  מה 
אפקטיביות? המחקר הקיים התמקד במאפייני ליבה של עיצוב תוכניות, כמו משך התוכנית, הנושא שלה 
או סוגים של פעילויות למידה. לורה דסימון עיבדה ממצאים מתוך הספרות הקיימת, והסיקה כי "יש די 
 Desimone,("ראיות אמפיריות לביסוס הטענה שהתגבש למעשה קונצנזוס סביב מערך ליבה של מאפיינים

:)2009, p. 183

התמקדות בתוכני הלימוד ובאופן שבו תלמידים לומדים את התכנים הללו.  .1

מאמץ קיבוצי ושיתופי עם עמיתים, המאפשר אינטראקציה.   .2

הפעלה  לחיקוי,  מודלים  העמדת  לימודים,  תוכניות  עיצוב  כמו  פעילה,  למידה  במטלות  השתתפות   .3

ורפלקציה, בניגוד להרצאות סבילות. 

התאמה לתוכניות לימודים ולקווי מדיניות קיימים, כמו גם לאמונות וערכים של מורים.   .4

די שעות קשר עם משתתפים )דסימון קובעת שהמינימום הוא 20 שעות קשר אך אחרים טענו שדרושות   .5
שעות רבות יותר(.3 

Darling- ,סקירות ספרות שיטתיות אחרות ומחקרי סקר בקנה מידה רחב הגיעו למסקנות דומות )למשל
 Hammond et al, 2017; Garet et al., 2001; Kennedy, 1998; Penuel, Fishman, Yamaguchi, &
Gallagher, 2007; Sher & O’Reilly, 2009; Timperley et al., 2007(. הם אפילו הרחיבו את הרשימה 
במאפיין אחד או שניים נוספים, כמו )6( שימוש במבנים חדשניים של פיתוח מקצועי, למשל קבוצות למידה 
 Darling-Hammond et al.,( ו-)7( זמינות של הדרכת מומחים – מאמנים ומודלים  של מורים או אימון, 
2017(. רשימות מאפיינים אלו אומצו ואוזכרו באין־ספור פרסומים אקדמיים ותוכניות פיתוח מקצועי, הן 
כנקודת מוצא למחקרי  הן   )Kennedy, 2017( פיתוח מקצועי  כנימוקים לתמיכה בתוכניות מסוימות של 

המשך )למשל, Gibbon & Cobb, 2017(. כתוצאה מכך התחזקה תחושת הקונצנזוס. 

מערך מוגדר זה של מאפיינים עולה בקנה אחד עם התפיסה הרווחת. חלק מן המאפיינים תואמים מבחינה 
למידה  פעילויות  למשל,   – תלמידים  של  למידה  על  ישנים  ממחקרים  העולים  לממצאים  תיאורטית 
הזדמנויות  מיקום  וכן  ושיתופית;  פורייה  אווירה  ואינטראקטיבי;  קונסטרוקטיבי  פעיל,  עיבוד  שדורשות 
הלמידה בסביבה אותנטית. מאפיינים אחרים במערך מתיישבים עם ההיגיון – למשל הדרכה מפי מומחים, 
שעות מגע רבות יותר וכן התאמה למדיניות ולתוכנית הלימודים הקיימת. אפשר לצפות שגם התמקדות 
בתוכני לימוד תביא לשיפור בתוצאות, ובייחוד כאשר ההוראה והערכת התלמידים מתמקדות בהקניית ידע 
תוכן, ובתחומים שבהם ידע התוכן של המורים נתפס תכופות כלקוי )למשל בתחומי המדעים הבסיסיים 

 .)Kennedy, 2016 :והמתמטיקה

היא  בתכנים  ההתמקדות  למאפיין  נתונים"  תכנים  לומדים  תלמידים  שבו  באופן  "התמקדות  של  הוספה 
בספרות  ושוב  שוב  מוזכרת  אבל  הרשימות,  בכל  נכללת  אינה  היא  מורים.  אצל  מקצועי  לפיתוח  ייחודית 
אותה  להבין  היכולת  ואת  התלמיד  של  החשיבה  לדרך  הלב  תשומת  את  המזהה  אחרים,  מסוגים  חינוכית 
כגורמי מפתח בחזון מקצועי ובהוראה אפקטיבית. יתר על כן, לפחות מחקר אחד שבוצע לאחרונה בתחום 
השפעת הפיתוח המקצועי העלה שכאשר מורים לומדים תוכן, יש ללימוד השפעה גדולה יותר על הישגי 

 .)Taylor et al., 2017( תלמידים כאשר הלימוד משולב בניתוח של שיטות ההוראה השגרתיות

מעניין לציין כי שבע שנים לפני כן הציגו דסימון ועמיתיה )2002( את הבסיס הראייתי לקונצנזוס הזה באורח שונה לחלוטין. אחרי   3
שכתבו כי “הולך ומתגבש קונצנזוס מקצועי באשר למאפייניו הייחודיים של פיתוח מקצועי ‘איכותי’”, ואחרי שפירטו את המאפיינים 
בפיתוח  העוסקת  בספרות  תכופות  מופיעות  אלו  מעין  מאפיינים  שרשימות  פי  על  “אף  הבאה:  ההסתייגות  את  הביעו  הם  הללו, 
.)p. 82( ”מקצועי, יש מעט מאוד ראיות ישירות המעידות על עוצמת הקשר בין מאפיינים אלו לבין שיפור ההוראה והישגי התלמידים
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למרות הקונצנזוס הזה, שמוזכר ומהולל לעיתים תכופות כל כך, היו גם חוקרים שמתחו ביקורת על המחקר 
האמפירי שעליו הוא מבוסס )Hill et al., 2013; Wayne et al., 2008(, או שלא הצליחו למצוא מאפיינים 
 Kennedy, )למשל,  יותר להכללת מחקרים בסקירותיהם  יישמו קריטריונים צרים  מובחנים כל כך כאשר 
Yoon et al., 2007 ;2017(. יתר על כן, מחקרים שנעשו לאחרונה על פיתוח מקצועי שתוכנן במיוחד לפי 
)ראו  המֻקוות  התוצאות  את  הניבו  לא  אחרים,  בתנאים  שבוצע  לפיתוח  הושווה  ואז  המאפיינים,  רשימת 
למשל, Garet et al., 2008, 2016; Penuel et al., 2011(. איך אפשר להסביר את הסתירה־לכאורה הזאת? 

לדעתנו התשובה טמונה בבסיס המחקר שממנו צמח הקונצנזוס. 

עד היום מרבית הניסיונות המחקריים לזהות רשימה של מאפייני תוכניות עיקריים השתייכו לאחת מתוך 
שתי קטגוריות. 

הקטגוריה הראשונה היא סקירות שיטתיות של מאגרים גדולים של מחקר אמפירי קיים, הכולל רכיב של 
 Yoon et al., 2007; Darling-Hammond et al., 2017; Kennedy, 1998; Kraft ,פיתוח מקצועי )למשל
et al., in press; Sher & O’Reilly, 2009; Timperley et al., 2007(. מחקרים ניסויים )דמויי ניסוי( הובאו 
הישגי  או  מורים  )התנהגות  בכיתה  תוצאות  בין  שיטתית  השוואה  של  כלשהי  צורה  כללו  אם  רק  בחשבון 
תלמידים(. המטרה הסופית היא לבדוק אם לפיתוח המקצועי יש השפעה, ולאפיין מה מבחין תוכניות פיתוח 
מקצועי מוצלחות מתוכניות בלתי־מוצלחות. האפיון מושג באמצעות השוואה למאמצי־שווא או, לעיתים 
קרובות יותר, בבחירה להתייחס רק למחקרים שנמצאה בהם השפעה חיובית של תוכנית הפיתוח המקצועי, 

 .)Darling-Hammond et al., 2017 ,ותיאור של מאפייני התוכניות השכיחים ביותר )למשל

לכאורה נדמה כי זה מאמץ ראוי לשבח, ומעודד לראות שסקירות מחקריות שונות מתכנסות למערך דומה 
של מאפייני פיתוח מקצועי. אך לאמיתו של דבר, סקירה שיטתית של מאפיינים אפקטיביים של פיתוח 
מקצועי היא עניין מאתגר מאוד, משום שעד לאחרונה קהילת המחקר החינוכי לא התעניינה באמת בתכנון 
הפיתוח המקצועי כמוקד מחקר עצמאי. עם זאת, חלק גדול מן המחקר החינוכי העוסק בלמידה ובהוראה 
)אולי אף רובו( כולל ממד של פיתוח מקצועי. במרבית המקרים, צוות חוקרים מתעניין בחקירה של תוכנית 
לימודים חדשה, של שיטת הוראה חדשה או של מערך של חומרי הוראה, במטרה לבחון את השפעתם על 
התנהגות המורים בכיתה או על למידת התלמידים. הצוות מספק פיתוח מקצועי למורים המשתתפים כדי 
שיוכלו ליישם את השינויים הללו בהוראתם. כך במקרים רבים המורים בקבוצה המטופלת זוכים גם לפיתוח 
ישנם  )אם  ואילו המורים בקבוצת הביקורת  לימודים חדשות,  או לתוכניות  וגם לחומרים  מקצועי כלשהו 

כאלה( אינם זוכים לפיתוח המקצועי וממשיכים ללמד כרגיל.4

בפיתוח  שההשתתפות  להבטיח  צריכים  החוקרים  עצמו  בפני  המקצועי  הפיתוח  יתרונות  את  לבודד  כדי 
מקצועי תהיה ההבדל היחיד בין הקבוצות. יון ואחרות )Yoon et al., 2007( סקרו מעל 1,300 מחקרים שזיהו 
כמחקרים שעשויים לבדוק את השפעתו של פיתוח מקצועי של מורים על הישגי תלמידים בשלושה תחומי 
תוכן עיקריים – מתמטיקה, מדעים ואומנויות השפה. רק תשעה מתוכם עמדו בסטנדרטים הראייתיים של 
)What Works Clearinghouse( במכון למדעי החינוך של משרד החינוך  "מסלקת הפתרונות הבדוקים" 
לרשימה  נוספו  יותר  חדשים  מחקרים  כמה  עוד  הדעת.  על  מתקבלת  בקרה  קבוצת  וכללו  האמריקאי 
בסקירה של דרלינג־המונד ועמיתותיה )Darling-Hammond et al., 2017(.5 בסך הכול, מהמחקרים עולה 
ובפרט על מדדים התואמים את התכנים של  יש השפעה מתונה על תוצאות מורים,  שלפיתוח המקצועי 

לדוגמה, השוואה בין השפעות של רפורמה קוריקולרית שֻלוותה בתוכנית פיתוח מקצועי מתוכננת היטב, לבין השפעת רפורמה   4
של  החשובים  המאפיינים  על  דבר  וחצי  דבר  אותנו  תלמד  לא  השגרתי(  מהסוג  בקרה  )קבוצת  מקצועי  בפיתוח  לוותה  שלא 
הפיתוח המקצועי; היא תלמד אותנו רק אם הרפורמה הקוריקולרית הנתונה אפקטיבית יותר כשהיא מֻלווה בתוכנית פיתוח 

מקצועי מסוימת. אפשר להניח שכן. 

ראוי לציין שדרלינג־המונד ועמיתותיה )Darling-Hammond et al., 2017( בחרו רק מחקרים שדיווחו על השפעה חיובית של   5
 .)Garet et al., 2008 הפיתוח המקצועי, והתעלמו ממחקרים שדיווחו על חוסר השפעה או על השפעה שלילית )למשל
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תוכנית הפיתוח המקצועי. לעומת זאת, השפעתו של הפיתוח המקצועי על הישגי התלמידים זניחה )ראו גם 
דוחות של Garet et al., 2008, 2016 על מחקרים עדכניים נוספים שהשוו בין השתתפות בפיתוח מקצועי 

לבין היעדר פיתוח מקצועי(.  

אבל השאלה נותרת בעינה: האם אפשר לזקק מאפיינים לפיתוח מקצועי אפקטיבי מתוך בסיס המחקר הזה? 
לטענתנו אי אפשר. כדי שנוכל לטעון שמאפיין מסוים של פיתוח מקצועי הוא אפקטיבי יותר ממאפיינים 
יותר( שהן שונות  )או  אחרים, תוכניות המחקר צריכות לאפשר השוואה בין שתי תוכניות פיתוח מקצועי 
ביניהן מצד הפורמט )למשל – עם סרטונים המציגים עבודת הוראה בכיתה או בלעדיהם(, אבל זהות מכל 
איננו  הפיתוח המקצועי עצמו  )במקרים שבהם משך  התוכנית  ולמשך  לתכנים  בחינה אחרת במה שנוגע 
אחד המשתנים שמעניינים את החוקרים(. נמחיש את חשיבות התנאי ההגיוני הזה, שמזניחים אותו תכופות: 
דמיינו קבוצה של חוקרים המעוניינים לחקור אפקטיביות של שיטות למידה מבוססות־פרויקטים, ולשם 
כך מתכננים מחקר שיש בו שני מצבים. בקבוצה אחת תלמידי כיתה ה' לומדים על פוטוסינתזה באמצעות 
הקבוצה  תלמידי  מפתיע,  לא  באופן  כלל.  פוטוסינתזה  על  לומדים  לא  השנייה  בקבוצה  ואילו  פרויקטים, 
על  נחזור  אם  גם  הביקורת.  בקבוצת  התלמידים  מן  פוטוסינתזה  של  יותר  טובה  הבנה  מגלים  הראשונה 
הניסוי הזה מאה פעמים במדינות שונות ועם אלפי תלמידים בכל פעם, נסכים שתוכנית המחקר הזאת אינה 
נוכל  יותר מתוכניות הוראה אחרות. לכל היותר  לנו להסיק שהוראה מבוססת־פרויקטים טובה  מאפשרת 

להסיק שהוראה כזו של פוטוסינתזה עדיפה על אי־הוראה כלל. 

למיטב ידיעתנו, ואולי לא במפתיע, לאור העובדה שההתעניינות האמפירית במאפיינים של פיתוח מקצועי 
בין השפעתם של מאפייני תכנון  אפקטיבי עלתה רק לאחרונה, מחקרים מעטים בלבד משווים במישרין 
שונים של פיתוח מקצועי על תוצאות של מורים או תלמידים. לפיכך מרבית סקירות הספרות מסתמכות 
למאפיינים  הנוגעות  לשאלות  ברורות  תשובות  לספק  מסוגלים,  אינם  ומטבעם  נועדו,  שלא  מחקרים  על 
חיוניים של פיתוח מקצועי אפקטיבי. המסקנות שעליהן נסמכות הביקורות הללו דומות למסקנה הפגומה 

מן ההמחשה הדמיונית שהצגנו לעיל לגבי עליונותה של למידה מבוססת־פרויקטים.

קפדניים  למחקרים  רק  והתייחסו  יותר  מחמירים  קריטריונים  אימצו  ספרות  סקירות  כאשר  זאת,  לעומת 
)למשל, Kennedy, 2016; Yoon et al., 2007(, המסקנות שעלו מהן היו ברורות פחות. במחקרים הספורים 
הזמינים לנו, אף שהתגלה כי לעצם ההשתתפות בפיתוח מקצועי יש השפעה מסוימת על תוצאות תלמידים 
ומורים בהשוואה לתנאי ביקורת )ללא פיתוח מקצועי כלל(, חוקרים לא הצליחו לזהות מאפיינים מוגדרים 
של תצורת הפיתוח המקצועי שקיימו ִמתאם עקבי עם התוצאות הללו. לבסוף, המחקרים החדשים המעטים 
שכללו השוואות ישירות ומבוקרות בין תצורות שונות של העברת פיתוח מקצועי באותו נושא לא מצאו 
שנבחנו  המאפיינים  של  בהקשר  לא  לפחות   – המקצועי  הפיתוח  של  התכנון  למאפייני  כלשהי  השפעה 
 Heller et al., 2012; Fisher, Schumaker, Culbertson & Deshler, 2010; Fishman et( במחקרים הללו
 al., 2013; Osborne, Borko, Fishman et al., in press; Powell et al., 2010; Russell, Carey, Kleiman

  6.)Taylor et al., 2017 אם כי ישנו גם מקרה אחד יוצא דופן. ראו ;& Venable, 2009

קטגוריה שנייה של עבודה מחקרית שביקשה לזהות מאפיינים של פיתוח מקצועי אפקטיבי נקטה גישה 
החלטות  לקבל  שמאפשרים  קוריקולרית,  רפורמה  של  נרחבים  ממאמצים  חלק  הם  אלו  מחקרים  שונה. 
מקומיות בעניין הצורה המדויקת של הפיתוח המקצועי והיישום שלו. במקרים אלו אפשר להניח שהתוכן 
יהיה קבוע יחסית )יסופק ויוגדר בידי מנהלי החינוך(, אבל צורתו תהיה נתונה לשינוי. נתונים על השונּות 
 Cohen & Hill, הקיימת הזאת נאספים ונבדקים אל מול מדדי תוצאות של תלמידים או מורים )למשל, 

מחקרים אחדים שהשוו תצורות ומשכים של תוכניות פיתוח מקצועי נותרו מחוץ לרשימה, משום שהכילו כמה בלבולים או סוגיות   6
 Landry et al., 2009; Kleickman et ,ספציפיות אחרות שהפכו את פרשנות התוצאות לשנויה במחלוקת או בעייתית )למשל

 .)al., 2016; Roth et al., 2011
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Desimone et al., 2002; Fischer et al., 2018; Garet et al., 2001; Penuel et al., 2007 ;2001(. נקודת 
תורפה משמעותית בקבוצת מחקרים זו היא ההסתמכות הבלעדית כמעט על סקרי דיווח עצמי, המבקשים 
הם  עד כמה   – תוצאות מפתח  על  וגם  חוויות הפיתוח המקצועי שלהם  על התוכן של  גם  לדווח  ממורים 
סבורים שהידע שלהם התרחב, שיכולת ההוראה שלהם השתפרה או ששיטות ההוראה שלהם השתנו. שאלה 

אופיינית בהקשר זה היא "כיצד השפיע הפיתוח המקצועי על פרקטיקות ההוראה שלך בכיתה?"7

בסופו של דבר הגענו למסקנה שאף כי מאפייני הפיתוח המקצועי ה"אפקטיבי" מתיישבים עם השכל הישר 
ועם תיאוריות למידה קיימות, הרי הבסיס האמפירי שבאמצעותו זוהו כאפקטיביות הוא חלש. הרושם שנוצר 

בספרות הפיתוח המקצועי, כאילו לרשימת המאפיינים הזאת יש בסיס ראייתי חזק, הוא מטעה. 

למידת מורים במקום העבודה והסביבה הבית־ספרית 

הדיון שלעיל התמקד במאמצים מרוכזים לשפר את ההוראה באמצעות תוכניות פיתוח מקצועי. לרוב, מי 
שיוזמים את התוכניות הללו, מארגנים אותן ועורכים אותן הם מַתקני חינוך או חוקרי חינוך חיצוניים לבית 
הספר שבו עובדים המורים. אבל מורים לומדים גם תוך כדי העבודה, בתהליכים טבעיים של עיסוק בעבודה 
וצבירת ניסיון. למעשה, כיוון שההוראה כרוכה בהרבה מאוד ידע נסתר ובשיקול דעת נסיבתי, חלק גדול 

 .)Eraut, 1994; Shulman, 2004( מההתפתחות שלנו כמורים כרוכה בלמידה מניסיון

חמש  עד  בשלוש  משמעותי  באופן  הוראתם  את  לשפר  לומדים  מורים  כי  שאף  עולה  המחקרים  מן  אבל 
 Boyd, et al., 2008; Harris &( השנים הראשונות, הרי לאחר מכן, התשואה על הניסיון יורדת באופן ניכר
 Kini & Podolsky, :אבל ראו גם סקירה של ממצאים חדשים ומבטיחים יותר ,Sass, 2011; Rice, 2013
2016(. מחקרים אלו, המודדים את האפקטיביות היחסית של מורים )אמריקאים( לאורך הקריירה על פי 
ותיקים ממשיכים ללמוד  ציוני מבחנים של תלמידים, מעלה שאלות חשובות באשר למידה שבה מורים 

מהניסיון ובאשר למידה שבה תוכניות הפיתוח המקצועי הקיימות מועילות למורים אלו. 

עם זאת, מחקר שערכו לאחרונה קרפט ופפאי )Kraft & Papay, 2014( מצייר תמונה מורכבת יותר. שני 
החוקרים השתמשו בנתונים מנהליים על אפקטיביות לאורך זמן של מורים בצפון קרוליינה. הם הראו שחלק 
הסביבה  מן  מאוד  מושפעים  הללו  השיפור  ושתהליכי  מאחרים,  יותר  מהר  להשתפר  לומדים  המורים  מן 
המקצועית שבתוכה הם עובדים. החוקרים שילבו נתונים מנהליים על הישגי תלמידים עם סקר מורים שחקר 
היבטים של סביבה מקצועית בבית הספר, לרבות מידת שיתוף הפעולה בין עמיתים, מנהיגות תומכת, פיתוח 
מקצועי, אמון, סדר ותהליכי הערכה ומשוב. הם מצאו ש"מורים שעבדו בבתי ספר מן האחוזון ה-75 של 
דירוג הסביבה המקצועית השתפרו בתוך 10 שנים בשיעור גבוה ב-38% בממוצע ממורים שעבדו בבתי ספר 
 Bryk, Camburn( מן האחוזון ה-25". באותו אופן, מחקרים אחרים הראו שקהילות מקצועיות של מורים
Louis, 1998; Louis & Marks, 1998; Louis, Marks & Kruse, 1996 &(, תכיפּות שיתוף הפעולה בין 
 ,)Ronfeldt, Farmer, et al., 2015( ובייחוד איכות שיתוף הפעולה הזה ,)Goddard et al., 2007( מורים

מקיימים ִמתאם חיובי עם הישגי תלמידים. 

ובמיומנויות  בידע  גידול  על  מורים  של  עצמיים  דיווחים  בין  מתאם  התקיים  למשל,   ,)Garet et al., 2001( המחקרים  באחד   7
כתוצאה מפיתוח מקצועי שקיבלו לבין דיווחים שלהם על מאפייני הפיתוח המקצועי, למשל מידת ההתמקדות בתוכן, התאמה 

ליעדים ולציפיות וכן משך התוכנית.
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מדוע עשויה הסביבה המקצועית להיות חשובה כל כך ללמידת המורים? הספרות העוסקת בלמידה במקום 
העבודה באופן כללי ובלמידת מורים בפרט, מציעה כמה וכמה הסברים. ראשית, מן המחקר העוסק בעבודת 
 Johnson, 1990; Little,( מורים עולה כי היא מאורגנת בבתי ספר רבים כפרקטיקה אישית ופרטית מאוד
Lortie, 1975 ;1990(. רק לעיתים נדירות מזדמן למורים לצפות זה בזה מלמדים, או לשתף פעולה סביב 
עזרה  להציע  או  עצה  מלבקש  מורים  מניאות  ואי־התערבות  אוטונומיה  של  נורמות  כן,  על  יתר  העבודה. 
מיוזמתם. בעקבות זאת מורים מוגבלים בבתי ספר כאלה לאופקי החוויה האישית שלהם, וצריכים לפענח 
הכול בעצמם. לעומת זאת, בבתי ספר שמתקיימות בהם סביבות מקצועיות חזקות, שבהן מורים משתפים 
פעולה, חולקים רעיונות ומבקשים ומציעים עזרה, מורים יכולים להפיק תועלת מניסיון עמיתיהם ומנקודות 

המבט הביקורתיות שלהם ולא כל שכן ליהנות מן היתרונות החברתיים והרגשיים של שיתוף הפעולה. 

מראים   )Lave & Wenger, 1991; Orr, 1996 )למשל,  בעבודה  למידה  על  אתנוגרפיים  מחקרים  שנית, 
שחלק גדול מלמידת הפרקטיקה כרוכה בידע מובלע, שהוא ספציפי לנסיבות נתונות ולקהילה מקצועית 
מוגדרת. ידע כזה נבנה באופן הפורה ביותר באמצעות השתתפות בפרקטיקה ובאמצעות אינטראקציה עם 
עמיתים בקשר לפרקטיקה. אחד היתרונות של תהליכים תלויי־מצב כאלה, על פני מסירה ורכישה של כללים 
מופשטים ועקרונות תיאורטיים בסביבות המוקדשות בלעדית לפיתוח מקצועי, הוא הרלוונטיות הישירה 
להקשר העבודה שבו הם מתנהלים )Brown & Duguid, 1991; Webster-Wright, 2009(. חשוב לציין 
שתהליכים אלו, שתכופות הם ספונטניים ולא־מוְבנים, אינם מתוכננים בהכרח בידי ההנהלה. הם עשויים 
 .)Brown & Duguid, 1991( להתרחש בצד המדיניות הרשמית של פיתוח הסגל ותכופות גם בסתירה לה

של  מסוימים  שהיבטים  הראו  ספר  בתי  בתוך  מקצועית  למידה  קהילות  על  מחקרים  קומץ  שלישית, 
הקהילה הבית ספרית נקשרים בפיתוח מורים ובשיפור למידת התלמידים. כך למשל, במחקר שבחן מעל 
900 מורים ב-24 בתי ספר אמריקאיים שעברו ארגון מחדש )Louis and Marks, 1998(, התברר שהיבטים 
מסוימים של קהילה מקצועית של מורים בתוך בית הספר – ערכים משותפים, התמקדות משותפת בלמידת 
קיימו מתאם חזק עם   – ודיאלוג רפלקטיבי  "הלאמה" של פרקטיקת ההוראה  התלמידים, שיתוף פעולה, 
"פדגוגיה אותנטית", מושג שמכיל בתוכו חשיבה מסדר גבוה, הבנה בית ספרית וערך מֵעבר לבית הספר )ראו 
Newmann, Gamoran & Marks, 1996(. היבטים אלו קיימו מתאם חזק גם עם הישגי תלמידים )לסקירה 

 .)Vescio, Ross & Adams, 2008 :של מחקרים אחרים, המראים תוצאות חיוביות דומות, ראו

מה כרוך בלמידה כזו של מורים במקום העבודה? אף שבבירור ישנן דרכים רבות שבהן מורים יכולים לשתף 
פעולה באופן מועיל סביב הפרקטיקה שלהם, היֵנה כמה מן הנורמות המרכזיות שהובלטו במחקרים על 

קהילות מורים מקצועיות: 

מורים חולקים באופן פתוח וישר את הפרקטיקה שלהם, ובפרט בעיות בפרקטיקה, במטרה לחשוב על   
פתרונות אפשריים. 

ולהבנתם  שלהם  למוטיבציות  תלמידים,  של  ולמידה  חשיבה  לתהליכי  לב  תשומת  מקדישים  מורים   
)כמו גם לטעויות הבנה(, ומנסים להבין כיצד כל אלו מושפעים מדרכי ההוראה.

מורים ְמאמצים עמדת חקר כלפי הפרקטיקה שלהם, מפעילים חשיבה הגיונית על טענות, מחפשים   
ראיות, שוקלים חלופות וכן הלאה.

מורים מבססים רעיונות על ייצוגים קונקרטיים של דרכי עבודתם ותוצאותיהן, כמו משימות הוראה,   
עבודות תלמידים, נתוני הישגים, תצפיות על עמיתים ושיעורים מוסרטים. 

מורים מספקים זה לזה סביבה חברתית תומכת אך ביקורתית, שבה מותר בהחלט להסתכן ולטעות   
במטרה ללמוד. 
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בניגוד למרבית המחקרים העוסקים בקהילות מורים מקצועיות, שנערכו בקנה מידה מצומצם יחסית, בריק, 
קמברן ולואיס )Bryk, Camburn and Louis, 1999( חקרו קהילות בית ספריות במדגם בן 5,690 מורים 
ב-248 בתי ספר יסודיים בשיקגו. הם גילו שאפשר למצוא קהילות מקצועיות חזקות גם בבתי ספר עירוניים 

רגילים, ושמֹורים בקהילות כאלה צפויים יותר מאחרים לעסוק בחדשנות ונסיינּות בהוראה. 

ממצאים אלו ואחרים שהבאנו קודם לכן ממחישים את חשיבותן של סביבות מקצועיות בית ספריות ללמידת 
מורים במהלך העבודה; אבל הם אינם מראים בהכרח כיצד אפשר ליצור סביבות כאלה באפקטיביות ולתמוך 
בהן, בייחוד בקנה מידה רחב. הראיות הזמינות לנו מצביעות על כך שמנהיגות חזקה )לרבות מנהיגות מורים( 
היא גורם חשוב, וכמוה גם מבנים קיימים במקום העבודה, שמקדמים שיתוף פעולה. ישנן, למשל, מערכות 
בית ספריות המארגנות מורים בצוותים, מתגמלות ראשי צוותים כראוי ומקצות זמן ייעודי לתכנון, לחשיבה 
על הפרקטיקה ולהתמודדות עם בעיות. מורי חטיבה ביפן מלמדים 18 שעות בממוצע מדי שבוע, ומבלים 
 OECD,( עוד 9 שעות שבועיות בתכנון, 5 שעות בבדיקת עבודות ומבחנים ו-4 בשיתוף פעולה עם עמיתים
p. 389 ,2014(. לעומת זאת, עמיתיהם בישראל מקבלים ארבע שעות שחרור שבועיות, לרבות שעתיים 

לישיבות עם עמיתים; אבל בבתי ספר רבים אין שגרה קבועה של ישיבות לצוותי מורים.  

המחקר העוסק בלמידה במקום העבודה אינו מפריך בהכרח את החשיבות או את היעילות של פעילויות 
להדגיש את  זו במטרה  מול  זו  צורות הפעילות  בדיוננו העמדנו את שתי  כי  )אם  פיתוח מקצועי רשמיות 
המאפיינים הייחודיים ואת היתרונות של למידה במקום העבודה(. למעשה, במחקר אורך מבוסס סקרים 
שבדק תהליכי פיתוח מקצועי למורים ב-30 בתי ספר יסודיים בארצות הברית, נמצא שגם פיתוח מקצועי 
רשמי וגם הזדמנויות למידה במקום העבודה מקיימים ִמתאם חזק עם דיווח עצמי של מורים על שינויים 

 .)Parise & Spillane, 2010( בהוראת המתמטיקה ואומנויות השפה האנגלית

סיכום: מבט לעתיד

העניין המחקרי באפקטיביות של )צורות שונות של( פיתוח מקצועי למורים, כנושא מחקרי נפרד )להבדיל 
של  רשימה  מתגבשת  יחסית.  חדש  הוא  אחרים(  נושאים  ללימוד  כאמצעי  מקצועי  בפיתוח  השימוש  מן 
הללו  העקרונות  בהתהוות.  בעבודה  רבה  במידה  מדובר  אבל  אפקטיבי,  מקצועי  לפיתוח  תכנון  עקרונות 
וכן בתיאוריות למידה  נתמכים בשכל הישר, בעמדות ובמגמות הקיימות כלפי פיתוח מקצועי משמעותי 
סוציו־קונסטרוקטיביות, מצביות )situative( וקוגניטיביות. על כן ישנה חפיפה רבה בין רשימת המאפיינים 
של פיתוח מקצועי אפקטיבי לבין הנורמות של קהילות מקצועיות שזוהו לעיל. יש היגיון בשילוב הרעיונות 
פיתוח  על  עמיתיהם  עם  מורים  של  פעילה  עבודה  הכוללים  מקצועי  פיתוח  תהליכי  על  ובהמלצה  הללו 
קונסטרוקטיבי  ובעיסוק  התקדמות  על  ביקורתית  בחשיבה  מלמדים,  שהם  הלימוד  במקצועות  ההוראה 

בבעיות. כל זאת במסגרת תהליכים ארוכי טווח שיתרמו לצמיחתה של קהילה מקצועית תומכת. 

אף על פי כן, ולמרות הרושם שנוצר בפרסומים רבים )שתכופות גם מצוטטים רבות(, מסקנתנו היא שעל 
סמך מצב המחקר הנוכחי בתחום, להמלצה זו אין בסיס ראייתי חזק המאפשר להסיק מסקנות סיבתיות. 
 Kennedy, גם  )ראו  ולדייק  לבחון  ולחקור,  להעמיק  שיש  מאפיינים  של  ראשוני  מערך  זוהה  דיוק,  ליתר 
2016(. פרסומים מן העת האחרונה דיווחו על מחקרים קפדניים יותר שנערכו על מדגמים גדולים יחסית, 
 Osborne et al., in press; ,ומאלו עולה שמחקר מסוג זה אפשרי ומניב תוצאות מאירות עיניים )ראו למשל

 .)Taylor et al., 2017
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עם כל זאת, מומלץ לנקוט משנה זהירות בקידום מחקרים לגילוי "סודות האפקטיביות" של תוכניות פיתוח 
מקצועי ובתכנון תוכניות בהתאם למסקנות. ראשית, אפקטיביות היא בין השאר תוצאה של קשרי גומלין 
בין אמצעים ומטרות )מאפייני תכנון שונים לסוגים שונים של ידע וכישורים(. כך, למשל, פיתוח מקצועי 
המתמקד בהוראה של היבט א' עשוי להיות אפקטיבי יותר בהוראה ישירה ובמסירת מידע, ואילו שינוי של 

היבט ב' אולי יושג טוב יותר באמצעות סימולציות מעשיות אינטנסיביות. 

שנית, האפקטיביות קשורה גם בסוגיות הספציפיות שבהן עוסק הפיתוח המקצועי: קל יותר לשנות היבטים 
מסוימים בהוראה מהיבטים אחרים, ורפורמות הוראה מסוימות צפויות להשפיע על הישגי תלמידים יותר 
מאחרות. לדוגמה, קל בהרבה לאמן מורים בשגרות של ניהול כיתה, שאפשר להדגים ולתרגל אותן ישירות, 
מאשר להכשירם לעידוד דיונים כיתתיים – מיומנות הדורשת הרבה יותר ידע, גמישות ושיקול דעת. דבר זה 

מקשה עוד יותר על ההשוואה בין ממצאים הקשורים במאפייני תכנון יסודיים. 

שלישית, מנחים, מומחים, מנהיגים ומתכננים מנוסים של פיתוח מקצועי צפויים למלא תפקיד מכריע )ראו 
גם: Kennedy, 2016(. יחד עם זאת קשה הרבה יותר לאפיין או למדוד צורות שונות של מומחיות, לעומת 
ִאפיון של הנושאים שהתוכנית מתמקדת בהם, של הפעילות המתקיימת בה או של משך הפיתוח המקצועי, 

למשל. 

רביעית, כאשר שוקלים יתרונות וחסרונות של תוכניות פיתוח מקצועי שונות יש לשקול גם סוגיות של קנה 
מידה. ישנן תוכניות – למשל הנחיה אישית – שנראות מבטיחות יותר כאשר מבקשים לעבוד עם קומץ מורים 
מאשר כשמנסים לספק פיתוח מקצועי איכותי לעשרות אלפים. למעשה נראה שהפרקטיקות השאפתניות 

והמבטיחות ביותר הן הקשות ביותר ליישום בקנה מידה רחב. 

חמישית, באשר לסוגיות הארגוניות והסביבתיות שנדונו קודם לכן – תכנון מקיף של פיתוח מקצועי למורים 
מומלץ שישלב תוכניות פיתוח מקצועי מוְבנות עם למידה מתמשכת של מורים במהלך העבודה. כך, למשל, 
במקום להתייחס לסדנה בת 30 או 60 שעות העוסקת בתוכנית לימודים מסוימת או באסטרטגיית הוראה 
כלשהי כאל תוכנית עצמאית, כדאי למצוא דרכים לאפשר למורים להתנסות ברעיונות שונים ולבחון את 
התפתחותם במסגרת הקהילה המקצועית בבית הספר. הקהילה הבית ספרית היא נדבך נוסף ואינה באה 
במקום למידה במסגרת מרכזים דיסיפלינריים שלהם מומחיות בתחום הידע. הפרק הבא עוסק בהרחבה 

בסוגיות האלה וכן בהיבטים ארגוניים אחרים של פיתוח מקצועי למורים. 

שבו  באופן  תלויה  האפקטיביות  מאפיינים.  של  מערך  לזהות  בניסיון  די  לא  מכול,  חשוב  ואולי  לבסוף, 
מיישמים אותם )ראו Kennedy 2016(. הדבר ידוע היטב בתחום הבשל יותר של מדעי ההוראה. קחו למשל 
את הנושא של עבודה קבוצתית של תלמידים. נכון שעבודה קבוצתית יכולה להיות אפקטיבית בשיפור סוגים 
מסוימים של תוצאות למידה; אבל האפקטיביות שלה תלויה, בין שאר התנאים, בסוג המטלה שהתלמידים 
מקבלים, במיומנויות שיתוף הפעולה והתקשורת בין התלמידים ובזמינות ובאיכות של הנחיית המורים. כך 
גם בפיתוח מקצועי של מורים: מחקרים על אפקטיביות עשויים לתרום לשכלולו, אולם בסופו של דבר יהיו 
אלו הידע המקצועי, הכישורים, יכולת השיפוט והתבונה של מנחי הסדנאות ושל המשתתפים אשר יקבעו 

את תוצאותיו. 



פרק 3: מתווה לניהול הפיתוח המקצועי 
של כוח האדם בהוראה
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רק זה עוסק בהסדרי הניהול והארגון הנדרשים כדי לקדם פיתוח מקצועי מיטבי של פ
הסדרים  כולה.  החינוך  במערכת  הללו  בתהליכים  לתמוך  וכדי  הוראה  ועובדי  מורים 
אלו כוללים תהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות, דרכי תקצוב, הסדרים לתמיכה 
לדיווח  ולאחריות  לבקרה  ודרכים  המערכת  דרגי  בכל  יוחלט  שעליהם  בתהליכים 
)אחריותיות, Accountability(. ההצעות בפרק זה מבוססות על הלמידה המקיפה שערכה הוועדה 
ועל המסקנות הנובעות מסקירת הספרות הרלוונטית בפרק 2. מסקנות אלו מצביעות על הצורך 
של  מורים,  של  לצורכיהם  להתאימם  הצורך  על  וכן  מקצועי  פיתוח  של  ותכנים  שיטות  במגוון 
בית הספר ושל המערכת. ריבוי הצרכים ברמות השונות של המערכת מציב אתגר ניהולי מורכב, 
שפרק זה מנסה להתמודד עימו בהסתמכות על משאבים קיימים במערכת ובלא צורך בשינויים 

מבניים מרחיקי לכת.8

רקע

אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני מערכת החינוך הוא התאמת מבנה המערכת לצרכים של המאה 
ה-21. במשך שנות קיומו עבר משרד החינוך הישראלי כמה שינויים מבניים, בהם שינויים רחבי היקף: 
תוכניות  העברת  חדשים;  נוספים  מינהלים  ויצירת  ה-80  שנות  של  השנייה  במחצית  המינהלים  הקמת 
ופעילויות ממינהל למינהל; שינויים באופני התקצוב והעברת האחריות על תחומים רבי חשיבות לגופים 
עצמאיים למחצה, למשל הערכה ומדידה )ראמ"ה( והכשרת ְמַנהלי בתי ספר )אבני ראשה(, בעקבות דוח 
ועדת דוברת; וכן שורה של מיקורי־חוץ והפרטות של חלקים מהשירות החינוכי )השתלמויות, ספרי לימוד, 
לימודי העשרה והוראתם, תקשוב ההוראה וכדומה( – בהם גם חלקים נרחבים של הפיתוח המקצועי של 

מורים והבקרה על ביצועם.  

למרות השינויים הללו נותר המבנה של משרד החינוך מבנה בירוקרטי, מסורתי ויציב. המבנה הבירוקרטי 
מתוך  החינוכי  השירות  אספקת  את  בפועל  לבצע  ומטרתו  ייצוגית,  דמוקרטיה  של  ביטוי  הוא  המסורתי 
תפיסה של אחריות כוללת להבטחת חינוך שוויוני לכול. הנחות היסוד להקמת מערכת החינוך במתכונת זו 
מעוגנות בתפיסה הממוקמת על הרצף של גישות סוציאל־דמוקרטיות, בהתאם להגדרת המדינה את עצמה 
בתחילת שנות ה-50. כך נותרו על כנם שני החוקים המכוננים את מערכת החינוך הישראלית: חוק לימוד 
ותוספות מפעם לפעם.  וחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, אולם נערכו בהם תיקונים  חובה, תש"ט-1949 
הניסיון להחיל שינויים מבניים רבים ובה בעת לשמר את מאפייני המבנה הבסיסיים של המערכת יצר מתח 

וסתירות פנימיות בין מרכיביה. 

יתרונו המובהק של המבנה הבירוקרטי הקלסי הוא באספקת שירות אוניברסלי אחיד. במקרה של משרד 
החינוך, מדובר בשירות אחיד לבתי הספר ולמורים, המניח את קיומן של הסכמות רחבות באשר לשירותים 
החברתיים הרצויים, הנחה שמסיבות רבות הייתה סבירה עד אמצע שנות ה-70. כמו בכל מערכת בירוקרטית 
וכפופים.  ממונה  של  היררכי  מבנה  בעלת  מובחנת  יחידה  של  במסגרת  מתבצעת  פונקציה  כל  משוכללת, 
ההנחיות יורדות מהמטה לאורך היחידה, והמידע עולה מהשטח לאורך היחידה ולכיוון המטה, שעליו לשפר 
ולתקן את המדיניות על פי המידע המתקבל מהשטח. יכולת קביעת המדיניות במטה המשרד והתאמתה 

פרופ’ משה יוסטמן אינו שותף לדעות המובעות בפרק זה. ראו חוות דעת המיעוט שמופיעה בסיומו של פרק זה.   8
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לתנאים משתנים היא חיונית לתפקוד מיטבי של המערכת כולה. המבנה הזה מניח שהידע המקצועי הנדרש 
נמצא כולו ביחידה שעליה מוטלת האחריות לביצוע מטלה מסוימת. המבנה אינו מעודד שיח או שיתוף 

פעולה )רוחבי( בין היחידות. 

בישראל, באופן ייחודי, משרד החינוך הוא הבעלים של החלק הארי של בתי הספר היסודיים, והמעסיק הישיר 
של כ-120,000 מורים בבתי הספר שבבעלותו. מאפיין נוסף של מערכת החינוך הישראלית הוא היעדרו של 
דרג שלטוני ביניימי, כמו מחוז )כדרג שלטוני נבחר ולא כזרוע של תת־השלטון המרכזי( או דרג שלטוני אזורי, 
כפי שהמליצה ועדת דוברת )2005(. הרשות המקומית, שהיא הדרג השלטוני הנוסף, אחראית, על פי החוק, 
על רישום תלמידים ועל שיבוצם בבתי הספר, על תחזוקת בתי הספר וציודם, והיא הבעלים של בתי הספר 
העל־יסודיים. ואולם הרשויות מפעילות רק כ-40% מבתי הספר העל־יסודיים בישראל, בעוד הפעלת שאר 
בתי הספר הועברה מהרשויות לרשתות חינוך פרטיות )על פי הנחיות חוזר מנכ"ל מ-2016 הרשויות מחויבות 

להסדיר העברה זו במכרז מסודר עד שנה"ל תשפ"א(.

מיפוי המצב הקיים

ההסכמות שהתגבשו בשנות ה-50 ועליהן התבססו משטר הרווחה ומערכת החינוך החלו להתערער )בארץ 
שינויים  כאשר  התרחש  זה  ערעור  הקודמת.  המאה  של  ה-70  שנות  בסוף  כבר  אחרות(  רווחה  ובמדינות 
חברתיים, כלכליים ופוליטיים העלו על סדר היום הציבורי את הצורך בשירותים מותאמים לקבוצות בעלות 
מאפיינים ייחודיים. המהלך הזה החל במערכת החינוך בישראל עם ההכרה בצרכים ייחודיים של בעלי לקויות, 
שבעבר כלל לא זוהו ולא הוגדרו, ועם כניסתם של בעלי עניין רבים לזירה החינוכית, ובהם רשויות מקומיות 
חזקות. במחצית שנות ה-80, עם העלייה של יהודי אתיופיה, הוכר הצורך בהתייחסות מיוחדת לקבוצה זו, הן 
במערכת החינוך הן במערכות חברתיות אחרות. למעשה ניתן לדבר על שלושה שינויים מרכזיים שיצרו פער 

בין המבנה הבירוקרטי המסורתי לצרכים הקיימים במערכת:

התחזקות של גישות חינוכיות רב־תרבותיות ושל שיח בנושא זכויות הפרט וזכויות חברתיות קיבוציות   .1

העצימו את ההכרה בזכות לחינוך מותאם ובחובתה של המערכת לספק לקבוצות שונות באוכלוסייה 
חינוך כזה. הפתרון של משרד החינוך למתח שנוצר בין אספקת שירות אוניברסלי לבין ההכרה בצרכים 
עולים,  אגף  הקמת   – הבעיה  לפתרון  רלוונטיות  שנראו  פונקציות  הוספת  היה  קבוצות  של  ייחודיים 
)ואגף בכיר(  ולאחר מכן אגף  וצרכים מיוחדים, הקמת מחלקה  פיצול החינוך המיוחד לאגפי לקויות 
לתכנון ולאסטרטגיה, הקמת אגפים ליישום רפורמה כזו או אחרת ועוד. כל תוספת כזו מאורגנת במבנה 

היררכי עצמאי, הן במטה הן במחוזות.

לכאורה  המרכזי.  השלטון  של  ובקרה  שליטה  יכולת  המקטין  המערכת,  של  הפעילות  בהיקפי  גידול   .2

המבנה הארגוני של המשרד הבנוי ממחוזות )מחוזות גיאוגרפיים ומחוז התיישבותי ארצי( ומיחידות 
מוכוונות אוכלוסייה קונקרטית )חרדי, ממלכתי־דתי, ערבי( היה אמור לתת מענה לגידול זה. אך כשם 
שצוין לעיל, יחידות אלו הן חוליה בשרשרת ההיררכית ואינן יחידות עצמאיות. כלומר השלטון המרכזי 

מחזיק בידיו את מירב הסמכויות ומפעיל את מדיניותו באמצעות המחוזות במודל "מניפה". 

החינוך  מערכת  תוכני  על  ההשפעה  לזירת  נוספים  שחקנים  של  מגוון  נכנסו  האחרונים  בעשורים   .3

ויעדיה. ציינו לעיל את חלוקת העבודה הפורמלית בין השלטון המרכזי כאחראי בלבדי על התוכן לבין 
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השלטון המקומי כאחראי על המינהל. חלוקה זו החלה להתערער בשלהי שנות ה-70 בעקבות המעבר 
לבחירה ישירה של ראשי הרשות המקומית. רשויות חינוך מקומיות, במיוחד רשויות חזקות, הגבירו 
את מעורבותן ואת השפעתן על הנעשה במוסדות החינוך. אליהן נוספו בעשורים אלו שחקנים נוספים, 
כגון ארגוני מגזר שלישי ופילנתרופיה שקידמו אג'נדות חינוכיות מגוונות, הורים וארגוני הייצוג שלהם 

ותקשורת מקומית, שאומנם תפקידה לשקף לכאורה, אך במידה רבה היא מלבה תחרות בין מוסדית. 

אל מול התפתחויות אלו ואל מול הניסיונות לשפר את היכולת של המשרד לספק שירותים מותאמים בלי 
לחולל שינויים מבניים יסודיים יותר, הגביר המשרד מאוד את תהליכי מיקור החוץ החל משנות ה-80 של 
המאה הקודמת. הדבר נעשה בשל רצון להתאים את השירות הספציפי לצרכים בשטח באופן מיטבי. מיקור 

החוץ של ביצוע הפיתוח המקצועי וההשתלמויות עולה בקנה אחד עם מגמות אלו.

 

פיתוח כוח אדם בהוראה – המבנה הארגוני והשינויים שהתחוללו בו

1998 אגפי המטה של משרד החינוך הם שהחליטו מהן ההשתלמויות הרצויות בעבור מורים, בהתאם  עד 
לאגפים שבהם התקיימו ההשתלמויות – אגפי הגיל, אגף הטכנולוגיה או האגפים העוסקים בצרכים מיוחדים 
כבר  שהוקמו  )מרפ"דים(,  הפדגוגיים  המרכזים  באמצעות  נעשה  ההשתלמויות  ביצוע  מיוחד(.  חינוך  )או 
לקראת סוף שנות ה-50 של המאה הקודמת. המרפ"דים השתייכו למשרד החינוך ועבדו בשיתוף פעולה עם 

הרשויות המקומיות. תפקידם היה לרכז ידע וחומרי למידה ולספק השתלמויות. 

בשנים 1993-1992, בעקבות ועדת הררי )מח"ר 98(, הוקמו מרכזי מורים אזוריים, שבשיאם שירתו כ-12,000 
מורים. בעוד המרפ"דים היו גופים של משרד החינוך, מרכזי המורים היו גופים שהוקמו בעקבות מכרזים 
בינם לבין המרפ"דים. שני הגופים  ונועדו בתחילת דרכם להתמקד במדעים, אך במהרה היטשטש הגבול 
יועדו לשרת את מטרות המשרד, במיוחד במה שנוגע להטמעת תוכניות חדשות וחידושים טכנולוגיים )מרכז 
המידע והמחקר של הכנסת פרסם מסמך רקע בנושא אי־הבהירות בהבדלים בין שני סוגי המרכזים. ראו: 
לופוביץ, תשס"ב(. ב-1998, בעקבות ביקורת על כפילויות ועל חוסר תיאום, הועברו כל התקציבים ומנגנוני 
ההשתלמויות למינהל ההשתלמויות, והמשנה למנכ"ל מונה לראש המינהל. בנובמבר 2001 הוחלט לבטל את 

המרפ"דים ואת מרכזי המורים ולהקים תחתם מרכזי פסג"ה אזוריים בפריסה ארצית. 

על פי מסמכי משרד החינוך ותרשימי המבנה הארגוני של המינהל לעובדי הוראה, השימוש במונח "פיתוח 
מקצועי של עובדי הוראה" )ולא רק "השתלמויות"( נעשה רווח החל משנת 2010. פונקציה זו נתפסת כחלק 
מרצף הקריירה של המורים. בשנת 2013 מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי הורחב לכדי מינהל עובדי הוראה. 

להלן תרשים המבנה הארגוני מ-2014:

סמנכ״ל ומנהל המינהל לעובדי הוראה

אגף א׳ 
להכשרת 

עובדי הוראה

אגף התמחות 
והכניסה
להוראה

אגף א׳
לפיתוח מקצועי 
לעובדי להוראה

אגף בכיר 
לכוח אדם 

בהוראה

הערכת
עובדי 
הוראה

התרשים נלקח מאתר משרד החינוך



י ל ו ה י נ ה  ו ו ת מ

58

נעשה מאמץ ליצור מסגרת פונקציונלית אחת לכל פעילויות הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה )בהינתן 
ויחידים(. עם זאת הניסיון לא צלח  גופים במגזר העסקי  גורמים אקדמיים, עמותות,  בין  שהביצוע מפוזר 
ובשנת 2014 נותקה פונקציית ההדרכה, שהייתה חלק משמעותי ממשאבי הפיתוח המקצועי של המורים, 
ממינהל עובדי הוראה והוכפפה למשנה למנכ"לית. תרשים של המבנה הארגוני של משרד החינוך מיוני 2018 
מצביע על כך שגם לאחר שינויים מבניים נוספים שנערכו במשרד, הפיצול בין שתי פונקציות מובהקות של 

פיתוח מקצועי – אגף פיתוח מקצועי ואגף עובדי הוראה בתפקידי הדרכה - נותר בעינו. 

ואולם לא רק ששתי הפונקציות הללו נותרו פונקציות נפרדות )העשויות להתחרות זו בזו(, גם במינהלים, 
באגפים אחרים של מטה המשרד ובמחוזות מתקיימות פעילויות של פיתוח מקצועי לעובדי הוראה )איננו 

כוללים כאן את ההדרכה במינהל לניהול הון אנושי, שלא משרת עובדי הוראה(:

עצמה  רואה  החינוך,  במערכת  הנלמדים  העיוניים  הדעת  תחומי  על  הממונה  הפדגוגית,  המזכירות   
אחראית לפיתוח המקצועי של המורים בתחומי הדעת. כך לדוגמה היא מפעילה מרכזי מורים ארציים, 

הפועלים בתחום הפיתוח המקצועי של מורים למתמטיקה ולמדעים זה למעלה משני עשורים. 

אגפיו השונים של המינהל הפדגוגי – אגפי הגיל )גיל רך, יסודי, על־יסודי(, האגפים המקצועיים )שפ"י,   
נמרץ  באופן  כולם  עוסקים   – ויוזמות  ניסויים  מו"פ,  ואגף  עולים(  ומצטיינים, שח"ר,  חנ"מ, מחוננים 

בפיתוח מקצועי של עובדי הוראה.

המקצועיות  במגמות  ובמיוחד  בו  תת־יחידה  בכל  כמעט  מידע,  ומערכות  טכנולוגיה  תקשוב,  מינהל   
בהוראה.  אדם  כוח  של  מקצועי  בפיתוח  עוסק  טכנולוגית,  למצוינות  וביחידה  והטכנולוגיות־מדעיות 
המלמדים  ההוראה  עובדי  של  מקצועי  בפיתוח  עוסקים  ההתיישבותי  והמינהל  הדתי  החינוך  מינהל 

במוסדותיהם. 

מינהל חברה ונוער, לצד פועלו בקרב עובדי חינוך בזירה הבלתי פורמלית, עוסק בפיתוח מקצועי של   
מורים בתחומי החינוך החברתי בבית הספר והשל"ח. 

במטה  נוספות  רבות  יחידות  אך  הוראה,  עובדי  של  המקצועי  בפיתוח  העוסקות  המרכזיות  היחידות  אלו 
המשרד מעורבות בפיתוח מקצועי מעין זה. העובדה שיחידות רבות במטה המשרד מפעילות מערכי פיתוח 
מקצועי מעלה מורכבות נוספת שקיימת בתוך המטה עצמו – אי־התאמה בין היחידות המקצועיות, התופסות 
ובאגף הדרכה מעין  רואות באגף פיתוח מקצועי  ובמידה רבה  את עצמן אחראיות על הפיתוח המקצועי, 
ספקי משאבים, לבין שני אגפי הפיתוח המקצועי הללו, המבקשים להגביר את מעורבותם בהיבטים תוכניים 

ומקצועיים בהפעלת המשאב היקר הזה.  

מרכזי הפסג"ה, שהוקמו כאמור ב-2001, הם גורם מרכזי במתן שירותי הפיתוח המקצועי באזורם. תפיסת 
הפעולה שלהם, שעליה מבוססים מנגנוני הפעלתם, היא שיש להתאים את מדיניות הפיתוח המקצועי של 
הוראה", שנכנס  סגלי  לפיתוח  "המרכזים   ,8.2-16 חוזר מנכ"ל  פי  על  ואזוריים.  לצרכים מקומיים  המשרד 
ושל  ההוראה  עובדי  של  לצורכיהם  עדכני  מענה  למתן  "אחראי  2007, מרכז הפסג"ה  באפריל  ב-1  לתוקף 
מוסדות החינוך וליצירת מסגרות להתפתחות מקצועית של עובדי ההוראה לאורך כל שנות עבודתם" )סעיף 
3.1(. "...תוכנית ]תוכנית עבודה שנתית[ תיבנה על ידי מנהל מרכז הפסג"ה, בשיתוף נציגי הפיקוח הכולל 
קובעות  עוד   .)4.3 )סעיף  הפסג"ה"  וצוות  מדריכים  מורים,  מורי  תחום,  מומחי  הרשות,  נציגי  והמקצועי, 
הנחיות המנכ"ל שבכל דרג )מטה, מחוז ואזור הפסג"ה( יוקם צוות היגוי; צוות ההיגוי האזורי )סעיף 5 ו-5.5( 
מורכב מיו"ר המפקח על פעילות הצוות וממונה על ידי מנהל המחוז, וכן נציגים של בעלי עניין, כמו נציגים 

של מנהלי אגפי חינוך ברשויות, נציגים של מנהלי מוסדות חינוך, מדריכים, מומחים ועוד.
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המבנה מבטיח לכאורה התייחסות לצרכים המקומיים; ואולם בחינה של התהליך לאיתור צרכים לשם גיבוש 
תוכנית העבודה של מרכז הפסג"ה )סעיף 4.1 בחוזר המנכ"ל( מבהירה שמקורות הצרכים הם כדלקמן )סדר 

הקדימות כך במקור(: 

תוכניות הלימודים הקיימות במערכת החינוך.   

הנחיות אגפי הגיל.   

דגשי המטה, המחוז והרשות.   

הנתונים הקיימים )תוצאות המיצ"ב, תוצאות בחינות הבגרות וכדומה(.   

מפת עובדי ההוראה באזור על פי השתתפותם במסגרות להתפתחות מקצועית.   

בפועל, 56 מרכזי הפסג"ה המפוזרים במדינה פועלים באופנים שונים. לעיתים הם משרתים ישירות יישוב 
חזק, לעיתים הם משמשים רק כצינור להעברת המשאבים או לאישור השתלמויות לשם גמול, ולעיתים הם 
מייעצים ומפנים לספקי פיתוח מקצועי בשיתוף פעולה עם הגורמים בשטח. הפיזור של תוכניות הפיתוח 
הפיתוח  של  ובתכנים  באמצעים  ולגיוון  לריבוי  אחד,  מצד  הביא,  במערכת  שונים  גורמים  בין  המקצועי 
הלא  הריבוי  שני,  מצד  לצרכיו.  המתאימים  ותוכן  תוכנית  למצוא  יכול  מנהל  וכל  מורה  כל  וכך  המקצועי, 

מתוכנן, שלעיתים גם איננו מנוהל, יוצר קשיים רבים: 

להטמיע  הצורך  בין  מתח  מתקיים  לעיתים  המקצועי:  הפיתוח  למטרות  באשר  במערכת  עמימות  א. 

תוכניות לימוד חדשות וידע חדש לבין השאיפה להצמיח יכולות חדשות ולעודד מנהיגות בקרב מורים. 
גם השאיפה להוביל את המערכת לגישות מתקדמות של פיתוח מקצועי )כמו קהילות מורים, מורים 

מובילים וכדומה( מתנגשת לעיתים עם הצורך בפיתוח מקצועי דיסציפלינרי – אישי או קבוצתי.  

תחרות בין גורמי הפיתוח המקצועי על זמנם המוגבל של המורים ושל בתי הספר. ב. 

חוסר התאמה בין סוגים שונים של תהליכי פיתוח מקצועי. דבר שגורם לבלבול ופוגע בתועלתם. ג. 

הריבוי של תוכניות לפיתוח מקצועי והיעדר התכנון בתחום לא מאפשרים למידה על הצלחות או על  ד. 

אתגרים, ומונעים את היכולת לפעול לטיוב הפיתוח המקצועי. 

שלא  תופעה  המערכת,  בכלל  המקצועי  הפיתוח  לפעילות  באשר  מידע  בלא  נותרה  החינוך  מערכת  ה. 

מאפשרת גיבוש מדיניות קוהרנטית מחד גיסא, ולא מאפשרת בקרה מאידך גיסא.

כפי  פיתוח מקצועי,  על  נזכרים בלקחים מתוך המחקר  במיוחד כאשר  ניכרת  אלו  השפעתם של אתגרים 
החשיבות של יצירת  )א(  זה. בין היתר מצביע המחקר על המסקנות הבאות:  2 של מסמך  שנסקר בפרק 
סביבה ותנאים תומכים בבית הספר; )ב( הצורך לייצר שילוב קוהרנטי בין תהליכים פורמליים של פיתוח 
מקצועי לבין תהליכי למידה נמשכים בבית הספר; )ג( החשיבות הרבה של אופן היישום של תהליכי הפיתוח 
המקצועי דה פקטו; )ד( העובדה כי חלק מכיווני הפיתוח המקצועי המבטיחים ביותר, כגון הדרכה ומנטורינג, 

דורשים תכנון מקומי וכי הם קשים ליישום מערכתי.
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מקורות לביסוס ההצעה לניהול הפיתוח המקצועי של כוח האדם בהוראה

ב-2010 התקיים במכון ון ליר בירושלים הכנס השני לחינוך, בהשתתפות מנכ"לים של משרדי חינוך מ-13 
מדינות חברות ב-OECD וכן מומחי חינוך רבים. הלקח הבולט ביותר מהכנס, כפי שעלה בדוגמאות שהוצגו 
הנמצאים  לאלו  נרחבות  ביצוע  סמכויות  בהעברת  הצורך  הוא  מרפורמות שנערכו במדינות המשתתפות, 
כלים  הענקת  חינוכיים,  סטנדרטים  הכוללת  ברורה  ממשלתית  מדיניות  קביעת  לצד  החינוכי,  החזית  בקו 
ותמיכה למבצעי המדיניות והקפדה על ביצועה. כלומר, מהלך משולב של מתן אוטונומיה, גיבוש מדיניות־

על ויצירת חובת דיווח. בשל החיבור בין הרכיבים, מהלך זה כונה בדוח שסיכם את תובנות הכנס )שיפר, 2010( 
בשם "חלוקה מחדש של סמכויות ואחריות", ולא ביזור או לחלופין ריכוז סמכויות. עם כל העברה מושכלת 
של סמכויות לגורמים הקרובים לשטח חייבת להיעשות פעולה של ִמְרּכּוז )to centralize( בתחום אחר. איזון 
נבון, השומר על ערכים דמוקרטיים, מבטיח שיתוף, ממצה את החוזקות של רובדי השלטון השונים ומוביל 

לתוצאות חינוכיות רצויות.

כנס זה היה אחת ההשראות המרכזיות למחקר פעולה, המתקיים במכון ון ליר בירושלים מ-2013. המחקר 
בוחן מהם התנאים הנדרשים כדי לאפשר לרשויות מאשכולות חברתיים־כלכליים נמוכים להיות מעורבות 
יותר בניהול מערכות חינוך בתחומן. מקרה הבוחן הוא הפיתוח המקצועי של כוח האדם בהוראה בתחום 
הרשויות המקומיות הללו. מחקר הפעולה הוביל לפיתוח ולבחינה של מודלים של משילות משולבת בין 
לבין רשויות מקומיות. חלק קטן מהמודלים מצביעים על האפשרויות  )משרד החינוך(  הרשות המרכזית 
לחלוקה מחדש של תפקידים וסמכויות בין הרשויות השלטוניות. בהקשר זה יש לציין שמ-2018 כמה אגפים 
המקומיות,  הרשויות  לבין  המשרד  בין  היחסים"  "במארג  שינוי  שעיקרם  ניסויים  עורכים  החינוך  במשרד 
ובביצוע של מדיניות החינוך בתחומים  יותר בהתוויה  במגמה להפוך את הרשות המקומית לשותף פעיל 

שונים. 

מכלול הידע והניסיון המתואר לעיל שימש אותנו בבואנו להציע את המתווה שיוצע בסעיף דלהלן. הביסוס 
התיאורטי למתווה זה נשען על שתי רגליים: 

הפן  פנים.  שני  לסובסידיאריות   :)subsidiarity( "סובסידיאריות"   – רעיונית־ערכית  מסגרת   .1

 Council of(  ,)3(5 בסעיף  אירופה  לאיחוד  באמנה  שהוטמע  המשילות,  עיקרון  הוא  יותר  המוכר 
The European Communities, 1992; Council of Europe, 1994( ולפיו על הממשלות לאצול 
מסמכויותיהן, מעוצמתן ומחובותיהן לרשות בעלת יכולות הביצוע הנדרשות הקרובה ביותר לאזרח 
)Blank, 2010; Colombo, 2012(. הפן השני הוא הפן הרעיוני, ולפיו יש להכיר בקיומם ואף בערכם של 
 .)Cahill, 2017; Carozza, 2003; Glenn, 2012( מאוויים ושל צרכים מגוונים של קבוצות וארגונים
שני הפנים הללו הם בעלי חשיבות שווה לענייננו. ארבע ההצדקות המהותיות לאימוץ הסובסידיאריות 

כמסגרת מארגנת למערכת היחסים בין רשויות שלטון )כפי שהן מופיעות במקורות דלעיל( הן: 

הזכות של קבוצות לטפל בענייניהן הן, אם יש להן היכולות הנדרשות. א. 

הסכנה לדיכוי או לשיתוק היכולות של הקבוצה אם היחידה הגדולה יותר תתערב בענייניה של  ב. 

הקבוצה ללא צורך.

הרעיון שאפשר לחלק מחדש עוצמות וסמכויות שלא בדרך של משחק סכום אפס. ג. 

הרעיון שאם הרשות המרכזית או הרשות הגדולה יותר תעסוק רק במה שמחובתה לעסוק בו,  ד. 

התוצאה תהיה שיפור של המשילות.
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עוד מאמצע שנות ה-90 החלו לדון באפשרויות להחיל את הרעיונות הללו על היחסים בין השלטון   
.)Blank, 2010 ;1994 ,המרכזי לשלטון המקומי בארץ )בן־אליא, 2007, 2012; דרי

שבו  שלטוני,  "הסדר  היא  משולבת  משילות  משולבת":  "משילות   – הפרקטיקה  של  תיאוריה    .2

קבלת  של  קולקטיבי  בתהליך  מדינתיים  שאינם  עניין  בעלי  משתפת  יותר  או  אחת  ציבורית  סוכנות 
החלטות, שהוא פורמלי, מוכוון לקונצנזוס ודליברטיבי, ומטרתו לעצב מדיניות ציבורית או ליישמה, 
)Ansell & Gash, 2008, p. 543(. מדובר בהסדר קבוע, במובן שאליו  או לנהל תוכניות או נכסים" 
התייחסו אמרסון ונבאטשי )Emerson & Nabatchi, 2015( כשהשתמשו במונח "משטר של משילות 
החלטות,  קבלת  של  מערכת  או  מסוימת,  "צורה   :collaborative governance regime  – משולבת" 
ורמות שלטוניות או מגזריות( מייצגת דפוס  גבולות ארגוניים  )כמו  גבולות  ולפיה שיתופיות שחוצה 

התנהגות או דפוס פעולה רֹוֵוח" )שם, עמ' 721(. 

המשולבת שיוצע אינו מסגרת לפעולה יחידה שנועדה לחפש פתרונות מוסכמים לבעיה  המשילות  דגם 
מוגדרת ומתוחמת, אלא מסגרת קבועה של התוויית מדיניות ויישומה, שבה שותפים בעלי עניין ממגזרים 
שונים. בהתבסס על הספרות בנושא המשילות המשולבת, הנחת המוצא של ועדת המומחים הייתה שתהליך 
)Booher, 2004( ואת ההון החברתי  גיבוש ההסכמות )הקונצנזוס( יחזק את האמון בין השותפים להסדר 
שנדרש לפעולה משותפת )Innes & Booher, 1999(. הערך הציבורי המצופה מהסדר כזה הוא גיבוש מודל 
של שותפות יעילה בין רשויות שלטוניות, ובינן לבין בעלי עניין אחרים. מודל מסוג זה יתמוך בגורם הקרוב 
ביותר לאזרח ויאפשר לו לעצב ולממש מדיניות מיטבית בעבור קבוצות מקבלי השירות: מורים, בתי ספר 
ורשויות מקומיות או אזוריות. מסגרת הפעולה של משילות משולבת עולה בקנה אחד עם הרעיון הכללי של 

הקמת צוותי היגוי בצומתי קבלת ההחלטות, כפי שהוא מופיע בחוזר מנכ"ל 8.2-16 בסעיף 5.

המרכיב המחבר בין רעיון הסובסידיאריות לבין הפרקטיקה של המשילות המשולבת הוא הטענה הרווחת 
עניין של שכנוע. לממשל המרכזי בסביבה  היא  ציבורית, שלפיה קביעת מדיניות  בספרות על מדיניות 
על  לא  ובמיוחד  על המידע,  אין שליטה  לעולם  מורכבים  נושאים  ועם  בעיות  עם  רב־גונית המתמודדת 
אופן הביצוע של המדיניות. מרחק גדול בין מקום קביעת המדיניות לבין מקורות המידע ומקום הביצוע 
קובעי  אליו  שכיוונו  ממה  מאוד  שונה  באופן  שתבוצע  או  תבוצע,  לא  שהמדיניות  לכך  מביא  )השטח( 
המדיניות. על מנת להגביר את הסיכוי לביצוע המדיניות כהלכה יש לרתום את ה"שטח", ולמצוא דרכים 
זה:  בנושא  ספרות  סקירת  )ראו  וביישומה  המדיניות  קביעת  בתהליכי  ולשיתוף  לשכנוע  דיון,  להבניית 

.)Goodin, Rein & Moran, 2011
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 ניהול של הפיתוח המקצועי – קווי מתאר להצעה לארגון המערכת

פרק 2 בדוח זה, המנתח את המחקר העדכני בדבר פיתוח מקצועי של מורים, מצביע על כך שיעילות הפיתוח 
המקצועי וטיבו תלויים בתנאים סביבתיים משתנים, באופן הביצוע הספציפי של פעולות הפיתוח, במאפייני 
המשתתפים ועוד. למרות אינדיקציות אחדות באשר ליעילותן של פעילויות מסוימות, המסר הברור הוא 
הם  הספר(  ובתי  המורים  )דהיינו  היעד  לאוכלוסיית  ביותר  הקרובים  והשלטוניים  המקצועיים  שהגורמים 
כדי לאפשר העברת סמכויות  זאת,  זמן. עם  לאורך  שיוכלו להתאים את תמהיל הפיתוח המקצועי הרצוי 
ותפקידים מסוג זה לגורמים בשטח יש צורך במסגרת של מדיניות־על הכוללת מטרות, משאבים, הערכה 
ואחריות דיווח )accountability(. אין מדובר במהלך של "ביזור סמכויות", אלא במהלך של חלוקה מחדש 

של תפקידים וסמכויות, שכוללת בראש ובראשונה חיזוק של הפונקציה העיקרית של המטה.

לקבוע  הסמכות  מדיניות.  לקבוע  סמכותה  הוא  המרכזית  השלטונית  הרשות  של  העיקרי  העוצמה  מקור 
מדיניות היא סמכות שלטונית מובהקת, ואין זה רצוי לאצול אותה לגורמים אחרים, ובעיקר לגורמים שאינם 
שלטוניים, כמו מגזר שלישי או עסקי. על פי התרשמותנו, וכמתואר לעיל, ניכרת חולשה דווקא ביכולת של 
מטה משרד החינוך לגבש מדיניות־על בהירה וקוהרנטית, דהיינו להפעיל את הסמכות השלטונית החשובה 
הזאת. מדיניות־על בהירה חיונית ליכולת של הגורמים השונים בשטח להתוות מדיניות מותאמת לצרכים 
המקומיים. בלעדיה יפעלו הגורמים בשטח בלא מסגרת־על מחייבת ועל פי שיקול דעתם בלבד. נראה שזהו 

המצב היום במקומות רבים.

לאור זאת, למתווה המוצע שתי מטרות מרכזיות: 

פעילויות  במגוון  ותתמוך  למורים  מקצועי  לפיתוח  מדיניות־על  שתעצב  ניהולית  מערכת  יצירת  א. 

על  הדרוש  המידע  הבטחת  באמצעות  כלים,  מתן  באמצעות  ייעשה  הדבר  המדיניות.  של  למימושה 
הפעילויות )ראו הפרק על בקרה והערכה( ובאמצעות יצירת מערך דיווח ועידוד אחריות דיווח. 

יצירת מנגנוני עבודה קרובים לשטח שיתאימו את המדיניות לצרכים המקומיים, ובכלל זה תכנון וניהול  ב. 

של הפיתוח המקצועי בבתי הספר ובעבור כל מורה באופן אישי, מותאם ויעיל יותר. מנגנוני העבודה 
הקרובים לשטח יוכלו לפעול גם בהיבט המשלים לפיתוח המקצועי: תכנון של מסלול הקריירה של כל 
מורה ובקרה על התקדמותו במסלול )ראו הרחבה על כך בהמשך(. המתווה המוצע נשען על כוח אדם 
שכבר קיים במערכת ועל התאמתם של מבנים ומסגרות קיימות לצרכים שזוהו. כלומר אין במתווה 

המוצע דרישה לשינויים מבניים.

להלן פירוט הגופים המרכזיים ותפקידיהם במתווה המוצע:

המטה – קביעת מדיניות־על, אספקת משאבים ובקרה  .1

יוקם פורום מטה פיתוח מקצועי, שיכלול נציגות של המינהל לעובדי הוראה ושל המינהלים והאגפים 
המופקדים היום על הפיתוח המקצועי )כולל אגף עובדי הוראה בתפקידי הדרכה, המזכירות הפדגוגית, 

המינהל הפדגוגי, תקשוב וטכנולוגיה ועוד(. מדיניות־העל אמורה לכלול:

מטרות ברורות של הפיתוח המקצועי, ובתחומים שבהם הדבר מתאפשר גם פירוט של תוצאות   
רצויות – ברמת המורה היחיד, ברמת הצוות הדיסציפלינרי וברמת הצוות הבית ספרי. 
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הנחיות בדבר תוכני הפיתוח המקצועי הנדרשים ובדבר המינון שלהם. בין היתר יש לקבוע את   
היקפי הלמידה הנדרשת בפרקי זמן מוגדרים, בתחומי הדעת ובתחומים פדגוגיים חוצי תחומי 
– השתלמות מוסדית,  בית הספר  סוגי הלמידה האפשריים: בתוך  יש לקבוע את  כן  כמו  דעת. 
קהילות מורים, הדרכה אישית, הדרכה צוותית ועוד; ומחוץ לבית הספר – השתלמויות, למידה 

מקוונת, תארים מתקדמים וכדומה. 

קביעת דרכי תקצוב אפשריות – יש לקבוע כללים ברורים להקצאת המשאבים ולאופני הדיווח   
על השימוש בהם, ובכלל זה הנחיות באשר לאיגום משאבי הפיתוח המקצועי לסל אחד. קביעת 
דרכי התקצוב תאפשר למנהל בית הספר להרכיב תוכנית פיתוח מקצועי המתאימה לבית הספר, 
ותאפשר לכל מורה לתכנן את תוכנית הלמידה האישית שלו, בשיתוף מנהל בית הספר ובהתחשב 
בדרישות המדיניות. מבין אפשרויות שונות שהמטה יוכל לשקול, דרך אפשרית אחת לתקצוב 
של  מסוים  בהיקף  להשתתף  למורה  שיאפשר  )ואוצ'ר(,  מקצועי  פיתוח  של  שובר  חלוקת  היא 
קורסים, לקבל הדרכה אישית או קבוצתית, או להשתתף בכל סוג למידה אחר בהתאם לבחירתו. 
דרך אחרת יכולה להיות קביעת סל יישובי, שמרבית המשאבים בו עוברים למנהלי בתי הספר, 
מיוחדים.  במקרים  לתמיכה  למפקח  מהם  נוסף  קטן  וחלק  החינוך  מחלקת  למנהל  מיעוטם 
שכל  בשכר  מקצועי  פיתוח  ימי  כמה  הקצאת  היא  מדינות  בכמה  המתקיימת  נוספת  אפשרות 
החינוך  רשות  ועל  הספר  בית  מנהל  על  מוטלת  להקצאה  האחריות  בשנה.  לנצל  מחויב  מורה 
המקומית. אך כפי שציינו לעיל, אלו הן אפשרויות אחדות מבין אפשרויות רבות אחרות שהמטה 

שיוקם יוכל לשקול.  

כללי דיווח ובקרה – דיווח של בית הספר לרשות המקומית או למרכז הפסג"ה, לצד דיווח של   
הרשות או מרכז הפסג"ה למחוז. מערכת דיגיטלית לניהול הלמידה של עובדי הוראה, המפותחת 
בימים אלו במשרד, תאפשר גם תכנון התואם את המדיניות שתיקבע בפורום המטה וגם דיווח 

ומעקב.  

לשמוע  וכדי  ועדכונה,  המדיניות  מסגרת  שיפור  את  להבטיח  כדי  בקביעות  יתכנס  המטה  פורום 
על מודלים מוצלחים של  על פעולות הערכה,  או הרשויות(  )או מרכזי הפסג"ה  באמצעות המחוזות 

פיתוח שנוסו וכדומה. פורום המטה יעביר את מתווה מדיניות־העל למחוזות המשרד.

המחוז בשיתוף מרכזי הפסגה – תרגום המדיניות לצורכי המחוז ותמיכה ביישומה    .2
בבתי הספר, ברשויות המקומיות ובמרכזי הפסג"ה

המחוז הוא הדרג שמרכז אצלו את כל הנחיות המטה, בין אם מדובר בפורום המטה ובין אם מדובר 
בגורמי מטה שלא ישתתפו בפורום. במחוז )בסיוע מרכז הפסג"ה או ממונה מחוזי על פיתוח מקצועי( 
יעובדו הנחיות המדיניות באופן שיישמרו סדרי עדיפויות ותימנע תחרות על זמן המורים והנהלת בית 
הספר. המחוזות, בשיתוף מרכזי הפסג"ה, יעסקו בבחינת מודלים של פיתוח מקצועי, בניסויים בשטח 
וכדומה, כדי להכניסם למאגר התוכניות המומלצות. הם יפתחו יכולות הדרכה, סיוע ותמיכה שיעמדו 
לרשות בתי הספר. בהתאם לכך, המחוז, יחד עם מרכז הפסג"ה, יכין רשימה של גורמי פיתוח מומלצים 

על בסיס הערכה ולפי תחום ההתמחות שלהם. 

עד כמה שניתן יפעל המחוז בשיתוף הרשויות המקומיות )ראו פירוט של שתי חלופות בהמשך(. רשויות 
חזקות המסוגלות לקבל על עצמן אחריות על ניהול פעולות הפיתוח המקצועי בשיתוף מרכזי הפסג"ה 
יעשו זאת. כך יתפנה המחוז לתמיכה ברשויות שאינן מסוגלות לנהל את פעולות הפיתוח המקצועי של 



י ל ו ה י נ ה  ו ו ת מ

64

בתי הספר ואת כוח האדם בהוראה שבתחומן. מול רשויות אלו יפעל המחוז בשני ערוצים: א. יסייע לרכז 
ולנהל את פעולות הפיתוח המקצועי באמצעות מרכזי הפסג"ה או הממונה על ההדרכה )ראו להלן(; ב. 

יפעל להכשיר את הרשות המקומית ולסייע לה לשפר את יכולות הניהול והמנהיגות שלה בתחום זה.

מרכזי הפסג"ה יהפכו למעשה ממרכזי אספקת השתלמויות למרכזי תמיכה והנחיה של מנהלי בתי 
כבר  זה  שינוי  תהליך  והמוסדיים.  הצוותיים  האישיים,  המקצועי  הפיתוח  מהלכי  תכנון  לשם  הספר, 

מתחולל בחלק ממרכזי הפסג"ה ויש להעצימו ולמסדו. 

למחוז יהיה תפקיד מרכזי גם בבקרה על ביצוע מדיניות הפיתוח המקצועי – הוא יהיה אחראי על ריכוז 
הידע הנצבר בשטח על תהליכי הפיתוח המקצועי, וידאג להעברתו לפורום המטה לצורך היזון חוזר. 
תוכנית הפיתוח המקצועית  ביעדי  כל מורה  לעקוב אחר עמידתו של  יהיה אחראי  הוא  כך  על  נוסף 
הפרטנית ואחר התקדמותו במסלול הקריירה. את התפקידים האלה יוכל המחוז לבצע באמצעות בעל 

תפקיד ייעודי, שיהיה גם נציגו בפורום הניהול המשותף. להרחבה בעניין זה ראו פרק 4 בנושא בקרה.

פורום מקומי לניהול משותף – ריכוז תוכניות הפיתוח המקצועי המקומיות וניהולן  .3

פורום זה יתווה את המדיניות המקומית לפיתוח מקצועי, בהתאמה למדיניות־העל ולמדיניות המחוז. 
הפורום יקבע את המסגרת לתוכנית העבודה הבית ספרית, ובפרט יקבע מה ייכלל בה ואת המסגרת 
דיווח  כללי  גם  יקבע  הפורום  האזורית.  או  היישובית  העבודה  תוכנית  את  יקבע  וכן  התקציבית, 
למנהלי בתי הספר בהלימה לדרישות המדיניות, ויקבל ממנהלי בתי הספר, במועדים שיקבעו, דיווח 
תיאור  יכלול  הדיווח  בתקציב.  והשימוש  העבודה  לתוכנית  בהתאמה  המקצועי  הפיתוח  פעולות  על 
יידון לשם הפקת  פעילויות מוצלחות ותוצאותיהן לצד תיאור פעילויות שלא עלו יפה, והמידע הזה 
תובנות ולקחים. מנהל הפורום יכין דיווח כלל־יישובי או אזורי על פי הכללים לעיל, דהיינו בהתאמה 

לתוכנית העבודה ולתקציב, ויגישֹו למחוז.

החשיבות  ועיקר  נוספות,  חלופות  על  לחשוב  ניתן  אך  שכזה,  לפורום  חלופות  שתי  מציעה  הוועדה 
היא בקיום העיקרון הבסיסי שלפיו הפורום ינוהל קרוב לשטח ויהיו שותפים בו הגורמים הרלוונטיים 

לפיתוח מקצועי – גורמים מהרשות המקומית, מבתי הספר, מהמחוז וממרכז הפסג"ה. 

חלופה א – הרשות המקומית כגורם מרכזי בניהול הביצוע

על פי אפשרות זו מנהל מחלקת החינוך יהיה יו"ר הפורום המקומי, שיכלול מנהלי בתי ספר, נציגּות 
של המחוז ובעלי עניין נוספים ביישוב. למנהל מחלקת החינוך יועברו סמכויות מסוימות, והאחריות 
ליישום הפיתוח המקצועי של כוח האדם בהוראה ברשות המקומית תחולק בין אגף החינוך ברשות 
בהתאמה  תקציב  הצעת  תכין  המקומית  ברשות  החינוך  מחלקת  זו  בחלופה  הספר.  בתי  מנהלי  לבין 
בפועל,  תוגש למחוז שיעביר את התקציב לרשות המקומית.  וזו  לכללים שנקבעו במדיניות המטה, 
זו, המחוז ומרכז  הַחָשבּות ברשות המקומית תנהל את הקצאות התקציב לבתי הספר. על פי חלופה 
מומחים  ועל  תוכניות  על  במידע  אותן  ישתפו  וכן  להן,  ויסייעו  המקומיות  ברשויות  יתמכו  הפסג"ה 

וגורמים שעוסקים בהכשרה על פי בקשת הרשות המקומית.

במקרים שלא יהיה ביכולתן של רשויות מקומיות ליטול על עצמן סמכויות מסוג זה, תנוהל מערכת 
ונציגות הרשות המקומית,  הפיתוח המקצועי בידי מרכז הפסג"ה האזורי בשיתוף מנהלי בתי הספר 

כמתואר להלן בפירוט חלופה ב.
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חלופה ב – מרכז הפסג"ה כגורם מרכזי בניהול הביצוע

על פי חלופה זו מנהל מרכז פסג"ה יקבל את האחריות לניהול הפיתוח המקצועי של כוח האדם בהוראה 
בעבור בתי הספר שיוגדרו כמשויכים אליו, ויכהן כיו"ר פורום הניהול המשותף. בפורום יהיו שותפים 
מנהלי בתי הספר )או נציגּות שלהם(, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות ונציגּות של המחוז. 
בחלופה זו המנהלים של מרכזי הפסג"ה יתמכו במנהלים של בתי הספר, יסייעו להם בעיצוב התוכניות 
הבית ספריות )כולל התוכניות האישיות למורים והתוכניות לצוותים( וינהלו את התוכניות היישוביות 
בהתאמה  תקציב  הצעת  יכינו  המקומיות,  והרשויות  המחוז  באמצעות  הפסג"ה,  מרכזי  והמחוזיות. 

לכללים שנקבעו במדיניות המטה, והמחוז ינהל את הקצאות תקציב הפיתוח המקצועי לבתי הספר.

בית הספר – הזירה המרכזית לתכנון וליישום הפיתוח המקצועי   .4
של כוח האדם בהוראה   

מנהלי בתי הספר, בסיוע בעל תפקיד ייעודי, כגון רכז פדגוגי או סגן מנהל, ובליווי ראש הפורום לניהול 
ידי  על  שעובד  כפי  מדיניות־העל  מתווה  על  תתבסס  התוכנית  שנים.  לשלוש  תוכנית  יבנו  משותף, 
לצורכי המורים,  בתי הספר, בהתאם  לרשות  לפיתוח מקצועי שיעמוד  סל משאבים  ותכלול  המחוז, 

לצורכי הצוותים הדיסציפלינריים ולצורכי כלל בית הספר. 

את  תיקח בחשבון  אשר  אישית,  מקצועי  פיתוח  תוכנית  מורה תתוכנן  כל  עם  יחד   – ברמה האישית 
הנחיות המטה בנוגע לתוכני הפיתוח המקצועי וההיקף הנדרש וכן את מגוון דרכי הלמידה המקצועית. 
במסגרת המדיניות תינתן למורים אפשרות הבחירה הן של תוכני הלימוד, הן של דרכי הלימוד. השימוש 
הגמיש במשאבי הפיתוח המקצועי יאפשר לשלב באופן מושכל דרכי למידה שונות, כגון ליווי אישי או 
קבוצתי, השתלמויות או תוכניות חיצוניות אחרות לפיתוח מקצועי בהדרכה ובליווי אישי או קבוצתי. 

לצורך תכנון התוכנית האישית יסתייעו המנהלים והמורים במערכת הדיגיטלית לניהול הלמידה של 
עובדי ההוראה. מערכת זו תכלול "תיק אישי", ובו היסטוריית הפיתוח המקצועי האישית לצד מכלול 
הפרמטרים והדרישות המחייבות בפיתוח המקצועי של המורה. תיק זה ישמש בסיס לתכנון מסלול 
הקריירה של המורה )ראו הפרק על מסלולי קריירה( וישמש גם לצורכי מעקב ובקרה אחר הלמידה 
להיות  אמורה  הרפורמות,  הסכמי  לפי  כיום,  גם  כי  יובהר  בפועל.  במסלול  המורה  של  וההתקדמות 
לעובד הוראה תוכנית פיתוח מקצועי פרטנית המותאמת לצרכיו, שעל תכנונה אחראי מנהל בית הספר. 
ואולם בנסיבות הקיימות של היעדר מדיניות סדורה, לצד ריבוי הדרישות מצד גורמים רבים במערכת, 

ובהיעדר כלים ותמיכה במנהל – הוראות אלו אינן מיושמות.

ברמת הצוותים המקצועיים )צוותים דיסציפלינריים, צוותי חינוך וצוותים מקצועיים( – הצרכים ייבחנו 
– התכנון  ולאור שינויים במדיניות המטה בתחומים השונים. ברמה המוסדית  נתונים עדכניים  לאור 
הכולל יאפשר לרתום את כלל משאבי הפיתוח המקצועי כדי להוביל תהליכי שיפור ושינוי בבתי הספר, 

שייתנו מענה לאתגרים או ליעדים מקומיים ויקדמו חזון חינוכי או יוזמות פדגוגיות וחברתיות. 

במשאבים  וגמיש  מושכל  שימוש  ועם  שנים  כשלוש  של  זמן  בטווח  יחד,  הרמות  שלוש  של  שקלול 
המוקצים, יאפשרו למנהל בית הספר לבנות תוכנית רב־שנתית סדורה וקוהרנטית לפיתוח המקצועי 

של כלל המורים, לצוותים ולבית הספר. 
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 תמיכה, סיוע והעברת מידע

בהתאם לרעיון הסובסידיאריות, תפקידיהם של המטה, של המחוז ושל בתי הספר משתנים. על פי מודל זה, 
המטה ממוקד בקביעת מדיניות, באספקת משאבים ובבקרה. המחוז במודל זה איננו עוד הגורם הקובע את 
התוכניות הספציפיות של הפיתוח המקצועי בשביל בתי הספר, כי אם גורם המתאים את מסגרת המדיניות 
הכללית לצורכי המחוז. תפקיד מרכזי נוסף של המחוז הוא לסייע ולייעץ על פי בקשה של הרשות המקומית, 
מרכז הפסג"ה או בתי הספר ולשתף גורמים אלו במידע רלוונטי על מצאי תוכניות הפיתוח המקצועי ועל 
איכותן. אם יתבקש, יוכל גם להציע פעילויות או לחבר רשויות או מרכזי פסג"ה עם בתי ספר שמהם אפשר 
ללמוד. ההנחה היא שבמחוזות יצטברו ידע ונתונים רבים על פעילויות הפיתוח המקצועי וכי יפותחו מודלים 
ייחודיים ויצטבר מידע רב על נותני השירות. על פי מודל זה, למחוז יש גם תפקיד מרכזי בבקרה על הפיתוח 
לקביעת  הפורום  את  להזין  יוכל  המחוז  שכן  שינוי,  יתחולל  המטה  לבין  המחוז  שבין  ביחס  גם  המקצועי. 

מדיניות במידע ובנתונים שיצטברו אצלו, ולתרום בכך לעיצוב מדיניות־העל. 

המקצועי  הפיתוח  תהליכי  וליישום  לתכנון  רבה  ואחריות  סמכות  מקבלים  זה  במודל  הספר  בתי 
האינדיווידואליים, הצוותיים והמוסדיים. כמו כן הרשות המקומית ומרכזי הפסג"ה מקבלים במודל המוצע 

מקום מרכזי בעבודה הישירה עם בתי הספר והופכים לגורם מתווך בין מנהלי הספר לבין המחוז. 

זלג מן המשרד לגורמים חוץ ממשלתיים,  יכול לתרום לכך שהידע, שבמשך שני עשורים  המודל המוצע 
יחזור באופנים שונים אל גורמי המשרד ויזין תהליכים של קביעת מדיניות, של תקצוב המדיניות ושל בקרה 
על יישומה. בעיקר ניתן לקוות שהמודל יאפשר לטייב ולייעל את השימוש במשאבים האדירים המוקצים 

לפיתוח מקצועי כך שיתמוך בשיפור תהליכי הלמידה וההוראה ובקידום ההתפתחות של עובדי ההוראה. 
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תרשים 2 - הצעה למתווה המשילות 

תרשים 2

פורום מטה פיתוח מקצועי
גיבוש מדיניות־על, חלוקת משאבים ובקרה

תוכנית אישית לכל מורה תוכנית בית־ספרית

המחוז
התאמת המדיניות, תמיכה בישומה וריכוז מידע

פורום מקומי למשילות משולבת
ריכוז וניהול תוכניות הפיתוח המקצועי

בית־הספר 
תכנון ויישום פיתוח מקצועי
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חוות דעת מיעוט9

העוסקים  הגורמים  ריבוי  על  הקיים  המצב  בתיאור  בפרט  בפרק,  שהוצגו  מהתכנים  ברבים  רב  ערך  מצאתי 
בהאחדה  צורך  שיש  בפרק,  כנאמר  מסכים,  בוודאי  אני  כן  כמו  המשרד.  במטה  מקצועי  ובפיתוח  בהדרכה 
ובתיאום בין הפונקציות האלה כדי לקדם את הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה בישראל. עם זאת, ברצוני 
להעיר כמה הערות באשר לאמירה הנחרצת של הפרק על הפתרון הארגוני הנכון ליישום מסקנות הדוח, הכרוך 

בהעברת סמכויות לגורמים הקרובים יותר ל"שטח" – למחוזות, לרשויות המקומיות ולמנהלי בתי הספר. 

ההערה הראשונה היא עקרונית, ומתייחסת להשפעת השינויים המוצעים על מעמד המורה. מטרתה העיקרית 
של הוועדה, להבנתי, היא לחזק את מעמדו המקצועי של המורה. יש יותר מתשובה אחת לשאלה מדוע קשה 
יותר למכללות להוראה ולשמור על הטובים שבהם במערכת. השכר הנמוך הוא  למשוך תלמידים חזקים 
בוודאי סיבה חשובה; גם מיעוט הכלים העומדים לרשות המורה להשליט משמעת בכיתה; וכך גם הְרשות 
מאחורי  אך  כקטן.  גדול  עניין,  בכל  העבודה  שעות  אחרי  למורה  להתקשר  לעצמם  נוטלים  רבים  שהורים 
הסיבות המיידיות האלה יש עוד סיבה כללית: אין למורה מעמד עצמאי, מכובד, של בעל מקצוע מיומן, 
כמו עורך דין, רופא, פסיכולוג או מהנדס. בהיעדר מעמד כזה הוא נמשך ונדחף בין רצונותיהם המוצדקים 
והמוצדקים פחות של שלל מנהלים ובעלי תפקידים במטה משרד החינוך ובמחוז, באיגוד המקצועי, ברשות 
המקומית ובבית הספר, ושל הורים ותלמידים. ברור כי אי אפשר לנהל בית ספר, לא כל שכן מערכת חינוך 
המשרתת מיליון תלמידים ויותר, ללא משמעת ומרות. השאלה היא מהו האיזון הראוי בין צורכי המערכת 
לצורכי המורה. בפרק זה בחרה הוועדה להתמקד בשאלה איך הפיתוח המקצועי של המורה יכול לשרת את 
צורכי בית הספר, וכמעט שלא נתנה את הדעת לשאלה איך להבטיח שהפיתוח המקצועי יענה על צורכי 

הפיתוח האישי של המורה ויחזק את מעמדו.

נועדה  זו  ומתייחסת לחלוקה מחדש של הסמכויות המוצעת בפרק. חלוקה  היא מעשית  ההערה השנייה 
ליצור "מנגנוני עבודה הקרובים לשטח" שיוציאו את המדיניות מהכוח אל הפועל, והיא כבר נוסתה בעבר 
5 של הפרק, בחלק המתייחס לחוזר מנכ"ל 8.2-16. חוזר זה מגדיר את  ללא הצלחה, כפי שמתואר בעמוד 
התפקידים של מרכזי הפסג"ה ושל צוותי היגוי מקומיים, ומציע מבנה ה"מבטיח לכאורה התייחסות לצרכים 
מקומיים", בלשון הפרק. אלא שיישומו בפועל לא הניב את התוצאות המקוות. סיבה אפשרית אחת, שתקפה 
תוכנית  לקיים  כדי  הדרושות  המקצועיות  המיומנויות  את  המקומית  ברמה  לשכפל  הקושי  היא  היום,  גם 
הפועלים  חינוך  בשירותי  העצום  הגיוון  היא  פחות,  לא  תקפה  אחרת,  סיבה  אפקטיבית;  מקצועי  פיתוח 

בישראל, במימון ציבורי מלא או חלקי.10 

באשר למסקנות המוצגות בפרק – להבנתי הן נחרצות מדי. הבסיס העיוני שהוא מביא – דיונים בכנס ון ליר 
לפני כתשע שנים, ועקרונות כלליים של ִמְנהל ומשילות – אין בהם כדי להתמודד עם המורכבות הגדולה של 
בעיה ארגונית קונקרטית. נכון יותר בעיניי היה להציג כמה פתרונות אפשריים לבעיה הארגונית הקונקרטית 
של יישום עקרונות הדוח, ולדון ביתרונותיהם ובחסרונותיהם. כך, בשאלה מה להשאיר במטה ומה להעביר 
לשטח, הרבה תלוי במגבלות היכולת שיש בשטח. אם מתעלמים ממגבלות אלו יש סכנה מוחשית להגדלת 

כתב: פרופ' משה יוסטמן.  9

מלבד מסגרות העל – ממלכתי, ממלכתי דתי, חרדי, ערבי, עיוני וטכנולוגי – יש מסגרות משנה הנבדלות זו מזו באוריינטציה   10
דתית, תוכני הלימוד, חלוקות אתניות שונות וכן הלאה. כל אחת מהן שומרת בקנאות על עצמאותה. כך, החמ”ד לגווניו כולל, 
ספר  ובתי  ולדרוזים  לבדואים  נפרדים  ספר  בתי  יש  הערבי  בחינוך  וחמ”ד-תורני-חב”ד;  חמ”ד-תורני-צאנז  גם  השאר,  בין 
למדעים  לאומנויות,  ספר  בתי  ויש  וספרדיים;  אשכנזיים  וחסידיים,  “ליטאים”  מוסדות  בין  נחלק  החרדי  החינוך  כנסייתיים; 

ולטכנולוגיה עילית ובתי ספר התיישבותיים וכן הלאה.
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זאת  יכולות אלו באתרים רבים.  ניכרות בשכפול  נגררים לעלויות  ואם רוצים להשלים את החסר,  פערים; 
ועוד, ייתכן שבמדינה קטנת־ממדים כישראל, עם מגוון גדול של בתי ספר הפזורים גיאוגרפית, מבנה ריכוזי 
יותר עשוי להיות אפקטיבי יותר. אלו שאלות פתוחות, שהוועדה לא מצאה להן תשובות ברורות, לטעמי. מי 
שירצה ליישם את מסקנות הוועדה יצטרך להתמודד איתן, הלכה למעשה, ואפשר שיגיע למסקנות כאלה 

או אחרות.



פרק 4: מסלולי קריירה - 
הזיקה בין פיתוח מקצועי להתפתחות 

מקצועית ואישית של מורים
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לתהליכי ב היא  הכוונה  המורה,  של  המקצועי  הפיתוח  על  מדברים  כאשר  כלל,  דרך 
שכלול, העמקה והרחבה של ידיעותיו, מיומנויותיו וכישוריו כדי להופכו לאיש מקצוע 
טוב יותר. הפרקים הקודמים במסמך זה עוסקים בתהליכים אלו. אך לתהליך הפיתוח 
של  המקצועית  ולהתפתחות  לצמיחה  הקשור  נוסף  היבט  יש  המורה  של  המקצועי 
המורה בנתיב הקריירה שלו. שני היבטים אלו – פיתוח מקצועי והתפתחות מקצועית – שזורים 
זה בזה ובעלי השפעה הדדית, וההבחנה ביניהם אינה חדה. בפרק זה נבקש להתמקד בהיבט השני 
– התפתחותו המקצועית של המורה במסלול הקריירה שלו, שיש לו השפעה על רווחתו של כל 

מורה ועל מעמד המורים ומקצוע ההוראה ככלל. 

 על חשיבותם של מסלולי קריירה והתפתחות קריירה של מורים  

למושג "קריירה" יש שתי משמעויות )אופלטקה, 2008(: קריירה פנימית וקריירה חיצונית. קריירה פנימית 
והמשמעות  וכן לתפיסת החוויה המקצועית  ולתפיסתו את התפקיד,  לנקודת מבטו של הפרט  מתייחסת 
שיש לתפקיד בחייו. בהקשר לקריירה בהוראה, תפיסה זו מתייחסת לתהליך מתמשך לאורך שנות ההוראה, 
שבו המורה מייחס משמעות לתפקיד שלו, לשליטה שלו בידע ובמיומנויות, למוטיבציות שלו ולהתנסותו 
בפועל. קריירה זו מכונה לעיתים "מעגל קריירה". לעומת זאת, קריירה חיצונית מתייחסת למסלול קידום 
או  קריירה"  "מסלול  בספרות  מכונה  זו  קריירה  שכר.  ושל  יוקרה  של  בהיררכיה  מסודרים  תפקידים  שבו 

 .)Osei, 2008; Tucker, 2016( career ladder - "סולם קריירה"

רבה  חשיבות  לו  ויש  רבים  במקצועות  קיים  הוא  החינוך.  למערכת  ייחודי  אינו  קריירה"  "מסלולי  המונח 
בעבודה,  ההתפתחות  אפשרויות  על  ידע  מספק  קריירה  סולם  לעובדים,  ולמעסיקים.  לעובדים  ויתרונות 
ומקצועית.  ויוצר אופק לצמיחה אישית  זמן  לאורך  ולהתמקצע  מאפשר להם לתכנן את הקריירה שלהם 
מייצר  קריירה  סולם  למעסיקים,  בו.  השכר  אפשרויות  ועל  המקצוע  יוקרת  על  משליכים  אלו  מאפיינים 
אופק תעסוקתי ומוטיבציה להתמדה, ובכך משפר את יכולות המעסיק לגייס עובדים איכותיים, למצות את 
הפוטנציאל הטמון בעובדים ולשמרם לאורך זמן. כל אלו מביאים לשימור הידע בארגון, להעלאת הפריון 
)Prince & Mills, 2003 ;Hall, 2002; ג׳אונו, אוריאל־ריימונד  במקום העבודה ולחיזוק מעמד המקצוע 
ומרום, 2015(. המקצועות היוקרתיים והאטרקטיביים הם אלו שמאפשרים טיפוס מהיר בדרגות המקצועיות 
של  נוסף  מאפיין  בחברה.  המעמדי  ובסולם  הכלכלי  בסולם  התקדמות  גם  לכך  ובהתאם  בשכר,  ושיפור 
מקצועות בעלי סטטוס גבוה – המכונים לעיתים מקצועות קליניים, להבדיל ממקצועות תעשייתיים – הוא 
שיתוף אנשי המקצוע בתהליכי קבלת החלטות בתחום בכללותו ובמסלולי הקריירה בפרט. כך הוא הדבר 
במקצוע הרפואה, וכפי שגם נדגים בהמשך הפרק בפירוט – במקצועות הפסיכולוגיה והעבודה הסוציאלית. 

כאשר  ה-20,  שבמאה   )Tucker, 2014( טקר  מציין  ההוראה  מקצוע  של  ההיסטורית  ההתפתחות  בתיאור 
"הצווארון  מודל  קרס  מספקת,  ואינה  בלבד  בסיסיות  מיומנויות  מדגישה  הספר  בבית  ההכשרה  כי  נמצא 
הכחול". בהתאם למודל זה זוהה מקצוע ההוראה עם כוח עבודה נשי ותנאי שכר נמוכים. בעולם החלו להבין 
שיפור  על  הוקרה  בכל  זוכים  ואינם  לקידום  הזדמנויות  מקבלים  אינם  אשר  מיומנים,  ולא  זולים  שמורים 
בעבודתם, אינם יכולים להכין בוגרים המתאימים לעולם המפותח של המאה ה-20. על מנת לשפר את איכות 
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 professional model of – הבוגרים ולהתאימם לדרישות התקופה, נחוץ אימוץ מודל שונה להעסקת מורים
teacher work organization. מודל זה רואה בהוראה פרופסיה, שבמסגרתה יכולים מורים לפתח קריירה 

ולהיות מתוגמלים על התקדמותם המקצועית. 

וארגון  תרבות  מייצרת  קריירה  מסלולי  עם  חינוך  מערכת  כי  טוען   )Tucker, 2016( טקר  לכך  בהמשך 
שמספקים למורים תמריצים להשתפר באופן תמידי, להיות איכותיים ומקצועניים ולקדם גם את בית ספרם. 
הוא מסיק מכך שבניית קריירה פרופסיונלית למורים היא צעד משמעותי לשיפור איכות ההוראה ולקידום 
מערכת חינוך איכותית. פוטנציאל ההתפתחות וקיומו של אופק מקצועי יכולים לשמש כוח משיכה למורים, 
 Wise,( ולסייע בהתמודדות עם נשירה )Darling-Hammond et al., 2017( להגדיל את הביקוש למקצוע

 .)2012

דוח ה- NCEE (National Center on Education and the Economy. See: Tucker, 2016), אשר התבסס 
על 25 שנות מחקר בתחום מערכות החינוך, מצא כי במדינות המובילות בעולם בהישגי תלמידיהן מתייחסים 
למורים כאל מקצוענים היכולים להתקדם בסולם הקריירה. המורים מקבלים אחריות, סמכות ואוטונומיה 
שהם תוצאה ישירה של מומחיותם. התגמול הכספי במערכות אלו משקף את תרומתם של המורים ואת 
ערכם בעיני המעסיק. תגמול זה בא לידי ביטוי בהתקדמותם בסולם הקריירה, יותר מאשר בניסיון או בוותק 
גבוהים מאוד בקרב המורים, במיוחד  נשירה  לכך מצטרפים שיעורי  צוברים לאורך שנות המקצוע.  שהם 
כל   .)2013 וצימרמן,  )Borman & Dowling, 2008; ארביב־אלישיב  בחמש השנים הראשונות לעבודתם 
אלו הביאו לכך שכיום פיתוח הקריירה המקצועית )פרופסיונלית( של מורים נתפס במערכות חינוך רבות 
בעולם כמטרה בפני עצמה ולא רק כאמצעי לקידום הישגי התלמידים. כך, לדוגמה, מדגיש אופלטקה )2007( 
קידום  שכר,  כגון  המורים,  של  הקריירה  למסלולי  הקשורות  סוגיות  לשקול  חייבים  הספר  בתי  מנהלי  כי 
 )2011( והזדמנויות מקצועיות, בבואם לנסח מדיניות חינוכית־ניהולית לבית הספר. מבחינה מעשית, ברק 
מציינת שקידום במסלולי קריירה של מורים מוגדר כקבלת אחריות ותפקידי הובלה ומנהיגות בבית ספר, 
במחוז או במדינה. תפקידי הובלה עשויים להיות לדוגמה מורים אחראים לפיתוח מקצועי, מורים מאמנים 

בתחומי תוכן, מורים מובילי צוותים, מורים יועצים ועוד. 

)2018( להחליף את המונח  וחזן  וידר  זהב,  ַּבנושא שהוגשה לוועדה, הציעו הכותבות אבן  במסגרת סקירה 
"פיתוח מקצועי של המורים" במושג "התפתחות מקצועית של המורים", המדגיש היבטים של רווחה אישית 
מהתמקדות  המעבר  את  מדגיש  זו  בהגדרה  שינוי  קונסטרוקטיביסטית.  בסביבה  התפתחות  לצד  בעבודה 
בתוכניות לפיתוח מקצועי שראו את המורה כצרכן, לתפיסה הוליסטית ורחבה יותר של פרופסיית ההוראה. 
תפיסה זו מתמקדת במורה כאיש מקצוע ובהתפתחות המקצועית שלו, המשמעותית גם לרווחתו האישית.
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 מאפיינים של מסלולי קריירה 

 )Crehan, 2016( לאונסק"ו, מציינת קריהן International Institute for Educational Planning-בדוח ה
שישנם שלושה סוגים של מסלולי קריירה:

סולם מבוסס ביצועים: בסוג זה של מסלול קריירה, המורים מתקדמים לרמות גבוהות או מורכבות   
במסלול  ההתקדמות  גבוהות.  מקצועיות  ומיומנויות  יכולות  מפגינים  הם  כאשר  עבודה  של  יותר 
הקריירה תלויה בביצועים ובהישגים של המורה, וכן באבני בוחן המעריכות את המיומנויות והכישורים 

המקצועיים שלו. 

סולם פיתוח מקצועי: בסוג זה של מסלול קריירה, התקדמות המורים נקבעת על בסיס המיומנויות   
והידע הנוספים שהמורים רכשו במהלך הקריירה שלהם. אלו נרכשים באמצעות קורסים באוניברסיטה, 

פעילויות פיתוח מקצועי, תארים מתקדמים ועוד. 

קריירה,  מסלול  של  זה  בסוג   :)Job enlargement ladders( העבודה  מסגרת  הגדלת  סולם   
ההתפתחות המקצועית של מורים באה לידי ביטוי בקבלת אחריות מוגברת לפעילויות שאינן במסגרת 
כיתתית. הפעילויות עשויות לכלול פיתוח תוכניות לימודים, הדרכה וליווי למורים חדשים וכן קבלת 

תפקידים מנהיגותיים בבית הספר כמו רכז מקצועי, מורה מורים וכדומה.

תרשים 3 - מסלולי קידום בהוראה 

תרשים 3

סולם מבוסס ביצועים

קורסים באוניברסיטה, יכולות גבוהות יותר
פעילויות פיתוח מקצועי

או תארים מתקדמים

סולם הגדלת מסגרת העבודהסולם פיתוח מקצועי

אחריות נוספת לפעילויות 
שלא במסגרת הכיתה

מהדוח עולה כי מרבית המערכות שנסקרו על ידי קריהן )Crehan, 2016( משלבות לפחות שני סוגים של 
מסלולים, ומרביתן מדגישות את ההיבט הביצועי של ההוראה )להרחבה בנושא ראו פרק 5 בדוח(. 

לרבות   במערכת,  ברורה  בצורה  מוגדרים  להיות  צריכים  הקריירה  שמסלולי  מציין   )Tucker, 2014( טקר 
את  מדגיש  הוא  הברית  בארצות  החינוך  מערכת  לשיפור  בהמלצותיו  הקריירה.  מסלולי  של  המשמעות 
החשיבות של פיתוח ושל יישום מערכת רבת שלבים של מסלולי קריירה. במסגרת זו הוא מציע שני מסלולים 
ישנם כמה צעדים  ובכל רמה  ומנהל ראשי. כל מסלול קריירה מחולק לכמה רמות,  מרכזיים: מורה אומן 
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להתפתחות. לפי תפיסה זו העלייה בסולם הקרירה מחויבת בהגדלת התגמולים, האחריות וגם האוטונומיה.

כדי לאפשר את ההצלחה של התפתחות מסלולי הקריירה מציין טקר )Tucker, 2014( שחשוב שהיא תבוצע 
בהקשר המאפשר כמה מרכיבים: 

עבודה משותפת עם מורים – ההתפתחות בסולם הקריירה מחייבת למידת עמיתים, ויש להקדיש   .1

תכנון  למידה משותפת,  יאפשר  זה  זמן  בבית הספר.  של המורה  מזמן העבודה  לכך חלק משמעותי 
ההוראה וחשיבה על פתרון בעיות. בעבודה צמודה ומשותפת, המורים צפויים לתמוך אלו באלו בשיפור 
הפרקטיקה שלהם, אך בו בזמן להיות מסוגלים להוציא מהמקצוע את אלו שאינם מצליחים להשתפר.  

צפייה בעבודת עמיתים – צפייה עקבית בהוראה של עמיתים תאפשר היזון הדדי ותקדם את דרכי   .2

ההוראה של המורים ואת דרכי הלמידה של התלמידים. 

מנטורים  ישמשו  הקריירה  בסולם  גבוהים  בשלבים  מורים  מורה.  לכל  מנטור  הצמדת   – מנטורינג   .3

למורים החדשים ולמורים המצויים בשלבים נמוכים מהם בסולם. 

היבט נוסף של מסלול קריירה הוא תהליך המעבר משלב אחד בסולם לשלב מתקדם יותר. אחת האפשרויות 
חדשה  בקשה  להגיש  מהמורים  ולדרוש  לקידום,  יעד  תאריך  לקבוע  היא  הזה  בהקשר  בספרות  המוצעות 
יכולים להתקדם לשלב הבא  מורים  בסינגפור למשל,  לאחר כמה שנים.  נמצאים  הם  לאישור השלב שבו 
בסולם הקריירה כעבור שנים אחדות. אם הם לא עוברים שלב, עליהם לקבל אישור מחדש לשלב שבו הם 

 .)Crehan, 2016( נמצאים כל ארבע שנים

 דוגמאות למסלולי קריירה במקצועות הוראה בעולם

אבן זהב ועמיתותיה )2018( השוו בסקירתן בין מסלולי קריירה של מורים במדינות הנחשבות מובילות בתחום 
החינוך בהקשר להתפתחותם המקצועית. בסקירה נבחנו מסלולי הקריירה בקנדה, סינגפור, אוסטרליה, סין 
ולא בשל הישגי  )שנבדקה בשל חשיבותה  וארה"ב  יפן, פינלנד, דרום קוריאה  )שנחאי(, אסטוניה, גרמניה, 
של  המקצועית  להתפתחותם  הקשורים  היבטים  של  עקביים  מאפיינים  כמה  נמצאו  בסקירה  תלמידיה(. 
המורים, כפי שהוצגו על ידי דרלינג המונד ועמיתיה )Darling-Hammond et al., 2017(. בין היתר נמצאו 
גבוה,  בינוני עד  )מלבד אוסטרליה(, שכר  גבוה למקצוע במרבית המדינות שנסקרו  כגון ביקוש  מאפיינים 
מבנה פנימי של בית הספר המאפשר התפתחות קריירה של המורים, תהליכי הערכת מורים המשמשים 
קריטריון להתקדמות במסלולי קריירה, הכשרה ופיתוח מקצועי המותאמים לצורכי המורה ולצורכי בית 

הספר וכן השקעה רבה של משאבים לקידום המורים בסולם הקריירה. 

Crehan, 2016(. בחלק מהמדינות  יחד עם זאת התגלו הבדלים בין המדינות במסלולי הקריירה )ראו גם: 
כך  זה.  מסוג  מסלולים  של  מובנית  הסדרה  אין  באחרות  ואילו  ומובנים  מוגדרים  קריירה  מסלולי  נמצאו 
לדוגמה, בסינגפור קיים סולם קריירה מובנה, שיש בו שלושה נתיבים מרכזיים: הוראה, מנהיגות ומומחיות. 
בכל אחד מהנתיבים ישנו מסלול התפתחות ברור וידוע מראש למורה. בנתיב ההוראה, מורים מתקדמים 
מדרגת מורים מתחילים עד למורים ראשיים; בנתיב המנהיגות, ניתן לקדם מורים מעמדה מובילה בתוך בית 
הספר עד למשרת המנהל הכללי של משרד החינוך )כל המנהלים היו מורים בעבר ושירתו בשני תפקידים 
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מנהליים לפני שהתקדמו לתפקיד מנהל או מנהלת בית ספר(; נתיב המומחיות מתאים למורים המעוניינים 
להעמיק בידע ובמיומנויות בתחומים ספציפיים. 

ומוביל  מוערך  בקיא,  בוגר,  דרגות:  מארבע  המורכב  מובנה,  קריירה  מסלול  מוגדר  באוסטרליה  גם 
דרגות  בגדר  הן  הראשונות  הדרגות  שתי   .)Graduate, Proficient, Highly Accomplished and Lead(
חובה. בדרגת "מורה בוגר", נקבעו סטנדרטים לידע המורה, לפרקטיקה ולמחויבות כלפי המורה המתחיל. 
דרגת ה"מורה הבקיא" היא שלב ההסמכה, ובו עובר המורה ממעמד "זמני" למעמד "קבוע". שלב זה ביסס 
את הסטנדרטים לחונכּות של מורים חדשים והגדרת הנדרש מהם. לעומתן, שתי הדרגות הגבוהות הנוספות 
שמירה  עם  בבד  בד  המומחיות,  פיתוח  להמשך  מקצועי  מסלול  למורה  ומאפשרות  המורה,  לבחירת  הן 
על מרכיב ההוראה בכיתה. דרגת "מורה מוערך" מציינת רמה גבוהה של מקצועיות בהתאם לסטנדרטים 
נוסף על כך,  יחד.  גם  וניהוליות  יכולות מקצועיות  ואילו מורים בדרגת "מורה מוביל" מפגינים  הנדרשים, 
מורים באוסטרליה יכולים להתקדם לתפקיד סגן מנהל, מנהל או בעל משרה במחוז באזור. אלו אינם שלבי 

קריירה המוצעים באופן פורמלי, אלא משמשים קידום אפשרי בהתאם לכישורי המורה ולרצונו להתקדם.

גם בסין ישנו מסלול קריירה מובנה, אשר פותח לראשונה בשנחאי בשנות ה-80 והורחב לשאר חלקי המדינה. 
המסלול כולל חמש רמות: מורה מתחיל, מורה ברמת ביניים, מורה מתקדם, מורה בכיר ומורה בכיר־פרופסור. 
רמות אלו מעידות על מעמדו המקצועי של המורה. מורים מקודמים מדרגת "מורה מתחיל" לדרגת "מורה 
דורש  "מורה מתקדם"  בית ספרית. קידום לדרגת  ולאחר הערכה  ביניים" לאחר שנתיים של הוראה  ברמת 
ארבע שנות הוראה )או שנתיים לבעלי תואר שני או דוקטורט(, נוסף על הערכה פנימית בבית הספר והערכה 
)Special-Grade teacher( הוא תואר  "מורה ברמה מיוחדת"  גם  בכיר" הנקרא  "מורה  חיצונית של המחוז. 
כבוד למורים מצטיינים. רמת "מורה בכיר־פרופסור" היא רמה חדשה בסולם, המעניקה למורים אלו מעמד 
נוסף על סולם הקריירה בהוראה, קיימים כמה מסלולי קידום לתפקידי  שווה לפרופסורים באוניברסיטה. 
ניהול, אשר מציעים מעורבות בעבודה מנהלית. מורים יכולים לכהן בתפקידים מנהליים בבתי הספר, ולכוון 

למשרות ניהוליות במשרד החינוך. כמעט כל פקידי החינוך הממשלתי החלו את דרכם כמורים.

לעומת זאת, במדינות אחרות כדוגמת פינלנד וגרמניה, אין הסדרה מובנית של מסלולי קריירה. בפינלנד 
למורים  אוטונומיה  מתן  על  רב  דגש  קיים  מוגדרים.  אינם  למורים  הנהגה  ותפקידי  קריירה,  מסלולי  אין 
וניתנת להם שליטה מלאה על כיתותיהם, על מערכי השיעור ועל הפעילות בשעות מחוץ להוראה בכיתה. 
פינלנד גם מייחסת חשיבות רבה לאמון ולחופש האקדמי הניתנים למורים. מורים בוחרים במקצוע ההוראה 
משום ייעודו החברתי ובשל האוטונומיה הכרוכה בו והתמיכה שהם זוכים לה )Hargreaves, 2011(. מורים 
מצליחים עשויים לכהן כמנהלים, אם הם עומדים לפחות באחת מהדרישות הבאות: תעודת מנהל חינוכי של 
המועצה הארצית לחינוך )שמשמעותה היכרות עם חוקי החינוך ומדיניות החינוך בפינלנד(, לימוד תוכנית 
למנהיגות חינוכית באוניברסיטה או ניסיון מוכח בִמְנהל החינוך. הרשות המקומית ממנה את המנהלים, והיא 
יכולה להוסיף דרישות נוספות. הערכת המורה וקידומו היא חלק מתפקיד המנהל. המנהל צופה במורים על 
מנת לתכנן איתם מטרות לשיפור וכיווני התפתחות, מזהה מורים בעלי יכולת הנהגה ומציע להם תפקידים 

נוספים ואחריות גדולה יותר.

מהסקירה עולה שגם בקרב מדינות בעלות הישגים גבוהים בתחום החינוך אין אחידות, הן בקשר לקיומו של 
סולם קריירה הן בקשר לאופן עיצובו. עם זאת, לנוכח הדוגמאות מהעולם, המצב בארץ במקצועות דומים 
גלומים  הוועדה סבורה שבבניית מסלולי קריירה  והעדויות מהשטח,  בנושא  )כפי שיפורט מיד(, הספרות 
יתרונות רבים. אלו באים לידי ביטוי ביצירת פוטנציאל לאופק מקצועי ובקביעת מדדי איכות וסטנדרטים 
אחידים לביצוע תפקידים שונים, לצד קריטריונים ברורים למעבר בין תפקידים והתקדמות. כל אלו חשובים 

לשיפור מצבו ורווחתו של המורה הבודד ולשיפור מעמד המקצוע בכלל. 
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 מסלולי קריירה במקצועות אחרים 

סממנים  בעלי  מקצועות   – סוציאלית  ובעבודה  קלינית  בפסיכולוגיה  קריירה  לסולמות  נתייחס  זה  בחלק 
נוספות כמו  ובמסגרות  נוסף על סולמות קריירה במקצועות אחרים  משותפים למקצוע ההוראה. למידע 

סקטור הבריאות, הגיל הרך, חברת החשמל, וחברת בזק, ניתן לקרוא בדוח של ג׳אונו ואחרים )2015(. 

פסיכולוגיה קלינית – כדי לקבל הסמכה ורישוי על פי החוק, חייב פסיכולוג קליני להיות בעל תואר בוגר 

בפסיכולוגיה, ובעל תואר מוסמך במסלול פסיכולוגיה קלינית. בסיום התואר השני ניתן להירשם כפסיכולוג 
בפנקס הפסיכולוגים. המעוניינים במסלול הקריירה הקלינית מבצעים התמחות של ארבע שנים בהיקף של 
חצי משרה, והיא מֻלווה בעבודה מעשית ובהדרכה אישית. בסופו של התהליך נערכת בחינת מומחיות, אשר 
מאפשרת את ההסמכה ואת הרישום בפנקס הפסיכולוגים כפסיכולוג קליני מומחה. פסיכולוג קליני העובד 
בשירות הציבורי יכול להתקדם לדרגה של פסיכולוג מומחה־מדריך. את ההסמכה לדרגה זו ניתן להתחיל 
שלוש שנים אחרי בחינת ההתמחות. ההסמכה נמשכת שנתיים ובמהלכה על המדריך להדריך שני מתמחים 
בפסיכולוגיה קלינית ולצבור שעות הדרכה על הדרכה לפי הקבוע בחוק. בתום שנתיים, ועל בסיס המלצה 
של שני מדריכים בהדרכה על הדרכה, נרשם המועמד כפסיכולוג קליני־מומחה־מדריך. הדרישה כיום היא 

לעבור הסמכה להדרכה בשני תחומים: תחום הפסיכותרפיה ותחום האבחון. 

והוא  המומחיות,  נושא  האחרונות  בשנים  התפתח  הסוציאלית  העבודה  במקצוע   – סוציאלית  עבודה 

יכול להתמחות באחד מבין תשעה  מאפשר התפתחות בקריירה המקצועית של העובדים. עובד סוציאלי 
קהילה,  שיקום,  תקו"ן,  נשים,  זקנה,  ילדים ונוער,  משפחה,  הבאים:  )בתחומים  מוכרים  מומחיות  תחומי 
בריאות ובריאות הנפש(. ההכרה בעובד הסוציאלי כמומחה מתבצעת על סמך ניסיונו המקצועי, ידיעותיו 
וביצועיו. על פי אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, החל משנת 2015 ההכרה במומחיות 
נעשית על ידי המשרד. תהליך ההכרה במומחיות מתבצע באמצעות ועדה עליונה למומחיות ותשע ועדות 
והשירותים  הרווחה  העבודה,  ממשרד  נציגים  חברים  בוועדות  כמומחיות.  שהוכרו  בתחומים  מקצועיות 

החברתיים, איגוד העובדים הסוציאליים, מועצת העבודה הסוציאלית, נציגי האקדמיה והשדה. 

ההדרכה והליווי הם היבטים מרכזיים המאפיינים את מקצועות הטיפול ובהם פסיכולוגיה קלינית ועבודה 
סוציאלית, ואלו נתפסים כהכרחיים להתפתחות המקצועית של העובד. בעבודה סוציאלית, ההדרכה מועברת 
על ידי מדריך ראש צוות, אשר עבר הכשרה שמסמיכה אותו למלא תפקיד זה )לוי וקרניאל, 2009(. הדרישה 
המשותף  נוסף  היבט  )תע״ס(.  סוציאלית  העבודה  בתקנון  מעוגנת  חברתיים  לשירותים  במחלקות  בהדרכה 
לשני המקצועות הוא קיומה של מועצה פרופסיונלית, מועצת העובדים הסוציאליים הפועלת מתוקף חוק 

העובדים הסוציאלי, ומועצת הפסיכולוגים הפועלת מתוקף חוק הפסיכולוגים.

אחד התפקידים המרכזיים של מועצות אלו הוא הייעוץ לשר הרלוונטי בעניינים מקצועיים – שר הרווחה 
בייעוץ  המועצות  עוסקות  בפרט  פסיכולוגים.  של  בהקשר  הבריאות  שר  סוציאלים,  עובדים  של  בהקשר 
בעניינים הנוגעים לעיסוק במקצוע – הכשרה, מומחיות ומסלול קריירה. הרכבן של מועצות אלו שונה, אך 
נכללים בהן נציגים ממשרדי ממשלה שונים, אנשי אקדמיה ונציגים מקצועיים של העובדים עצמם. בעבודה 
סוציאלית משתתפים נציגי איגוד העובדים, ובפסיכולוגיה ממונים חברי הארגון, שמייצג את המספר הגדול 

של הפסיכולוגים. 

https://www.gov.il/he/departments/general/molsa-professional-community-council-for-social-work
https://www.health.gov.il/Services/Committee/psychologists_council/Pages/about.aspx
https://www.health.gov.il/Services/Committee/psychologists_council/Pages/about.aspx
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 מסלולי קריירה במקצועות ההוראה: המצב בישראל  

אף כי לצוות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל )אוניברסיטאות ומכללות( קיימים מסלולי קריירה 
עם שלבים מובחנים, אין במערכת החינוך בישראל מסלולי קריירה מובחנים לעובדי הוראה. סטטוס ההוראה 
בישראל, יחסית למקצועות אחרים ויחסית למעמדו של המורה במדינות אחרות בעולם שנסקרו, הוא בינוני 
כן, שכרם של המורים נמוך בהשוואה לשכרם של המורים במרבית  זה הוא נמוך. כמו  והביקוש למקצוע 

המדינות המובילות שצוינו לעיל )וראו גם: אבן זהב ועמיתותיה, 2018(.

מהממצאים שהוצגו בפני הוועדה ומהספרות המקומית עולה כי במערכת החינוך בישראל אין אפשרויות 
קידום רבות )ראו לדוגמה: פז וסלנט, 2012(. מסלול הקריירה של המורים קצר ומוגבל, וכמעט שלא קיים 
אופק לקידום במקצוע. דומה כי הדברים שנכתבו בדוח עציוני בשנת 1979, ולפיהם "היעדר מסלולי קידום 
גורם להרגשה של תסכול וחוסר תועלת", ולכן "הכרחי ליצור מערכת קידום מקצועי למורה בתוך המוסד 
החינוכי", עודם רלוונטיים )משרד החינוך, 1979(. אי הבהירות בתחום מסלולי הקריירה של מורים מתבטא 
גם בממצאי המיצ"ב, סקר האקלים והסביבה הפדגוגית בבתי הספר בישראל בשנות הלימודים התשע"ו-
התשע"ז, שבהם דיווחו המורים על שיעורי הסכמה נמוכים )כשליש( עם ההיגד: "בבית הספר מתקיים תכנון 

שיטתי וסדור של מסלולי קריירה של מורים". 

הרפורמות החינוכיות העיקריות מהעשור האחרון – "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" – ניסו ככל הנראה לתת 
מענה גם לצורך בקיום מסלולי קריירה. מהצהרותיה וֵמרכיביה של רפורמת "אופק חדש" עולה כי הייתה 
כוונה ליצור מסלול קריירה ואופק קידום מקצועי. במסמך המדיניות של הרפורמה נכתב כי "צמיחה אישית, 
הרחבת אופקים ובניית תפיסת עולם חברתית־ערכית של עובד ההוראה הן רכיבים משמעותיים בהתפתחותו 
המקצועית על רצף הנתיבה המקצועית". נוסף על כך, אחת ממטרות הפיתוח המקצועי ברפורמה היא "מתן 

אפשרות לניעות ולהתקדמות בסולם הדרגות המקצועי". עוד נאמר במסמך כי: 

"מתווה המדיניות המקצועית לפיתוח המקצועי מתייחס לשלבי ההתפתחות המקצועית של 
עובד ההוראה ולתכנים הנדרשים בכל שלב, בהלימה לתפקידים שמבצע ויבצע עובד ההוראה 
לאורך הקריירה המקצועית שלו. לפיכך תיבנה תוכנית ההתפתחות המקצועית בראייה רב 
שנתית, תוך מתן דגש מיוחד לאופק התעסוקתי של עובד ההוראה" )משרד החינוך, מדיניות 

ונהלים 2010(. 

הרפורמה יצרה סולם דרגות המתבטא בשכר, וההתקדמות בו דורשת שנות ותק לצד שעות למידה מקצועית 
תהליכי  בין  להבחין  ביקשה  אף  הרפורמה  מעצבת(.  )הערכה  הספר  בבית  מקצועית  הערכה  של  ותהליך 
הפיתוח המקצועי ובין המעבר בין הדרגות בשלבים שונים של הקריירה. לשם כך נוצרו בתחילה שני שלבים: 
 ,9-7 דרגות  של  שני  ושלב  המומחיות,  לשלב  עד  לתפקיד  מהכניסה  הנמשך   ,6-1 דרגות  של  ראשון  שלב 
שמוגדרות דרגות אומן או מומחה. הדרגות השונות היו אמורות להתקשר לפיתוח מקצועי ייעודי ומותאם 
2013(. מלבד  לשלב המקצועי הרלוונטי, והדבר היה אמור להשפיע על תוכֵני ההוראה ועל שיטותיה )נגר, 
נושא השכר, דומה כי העלייה בדרגות לא ֻלוותה במשמעויות מעשיות – היא לא קושרה לקידום בתפקיד, 
גם  ולכן, חרף ההצהרות, היא לא ענתה על הצורך באופק מקצועי.   – הרחבת סמכויות או תחומי פעילות 
הדרישה לקורסים שונים בדרגות הגבוהות בוטלה ברבות הזמן, וכך בפועל, דומה כי לא נותרה משמעות 

מעשית רבה להבחנה הפנימית בין הדרגות. 
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גם רפורמת "עוז לתמורה" קושרת בין למידה מקצועית לשכר, אם כי באמצעות מנגנון של גמולי השתלמות 
לדוגמה, דרישות  רכיבים הקשורים לקידום בקריירה, כמו  כלולים  זו  גם ברפורמה  דרגות.  ולא באמצעות 
הכשרה ולמידה למעוניינים להתמנות לתפקידים שונים. במסמכי הסכם "עוז לתמורה" מופיעה רשימה של 
בעלי תפקידים בחטיבה העליונה, לרבות דרישות הסף לקבלת מינוי, מטלות התפקיד והמחויבות להכשרה 
וללמידה טרם הכניסה לתפקיד. רשימה זו ביקשה ליצור תשתית לבניית שדרה ניהולית בחטיבה העליונה. 
היא אף ביקשה ליצור אופק קידום ומסלולי קריירה, והכשרה רלוונטית לכל אחד מבעלי התפקידים בהתאמה 
להגדרת התפקיד, כישורים הנדרשים לתפקיד ולניסיונם של הלומדים בתפקידים קודמים ובתפקיד הנתון 

)משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך על יסודי, ללא תאריך(.

יחד עם זאת, לפי המידע שנמסר לוועדה, בפועל חלק ניכר מהתפקידים אינו דורש הכשרה, ובמקרים רבים 
המינוי לתפקידים אינו מותנה דווקא בניסיון, ידע או ותק. 

גם אופלטקה )2017( מצא כי המורים מייחסים למעצבי "אופק חדש" כוונות חיוביות בהעלאת שכר עובדי 
מחקרו  משתתפי  זאת,  עם  החינוך.  למערכת  פרטניות  שעות  והכנסת  העבודה  תנאי  הסדרת  ההוראה, 
הצביעו על פער בין הכוונות הללו לבין הביצוע בשטח. בין יתר הדברים, הצביעו המורים על אכזבה ממערך 
תורמות  שאינן  להשתלמויות  אותם  ומפנה  בחירה  חופש  להם  מאפשר  אינו  אשר  שהוקם,  ההשתלמויות 
רבות למקצועיות הפדגוגית והדידקטית שלהם בתחום הדעת. אופלטקה ממליץ לבחון מחדש את דרגות 
הקידום ומערך ההשתלמויות שנקבעו ב"אופק חדש", לתת תשומת לב רבה להשתלמויות בתחום ההוראה 

של המורה, ולאפשר לו לבחור בין ההשתלמויות המוצעות. 

בתי  בין  היתר מעברים  בין  הכוללות  ליניאריות,  לא  קריירות  יש  בישראל  כי לחלק מהמורים  יצוין  עוד 
ספר, אך הן בדרך כלל מקריות. ככלל, מסלול הקריירה לא השתנה, מערך התפקידים ומסלולי הקידום 
מסלולי  שבהן  ממדינות  בשונה  ברור.  תעסוקתי  אופק  כוללים  ואינם  ביותר  מצומצמים  כיום  הקיימים 
הקריירה בהוראה מפותחים )כפי שהוצג בסקירה לעיל(, אין בישראל רצף תפקידים מוגדר ומחייב לצורך 
קידום בדרגות ההוראה, ולא תמיד מובן מה נדרש מהמורה על מנת להתקדם. כיוון שכך, מורה המבקש 
להקדיש את חייו להוראה לא יכול לתכנן את עתידו המקצועי באופן יעיל, ואכן מורים רבים נותרים ללא 

קידום לאורך כל הקריירה. 
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 המלצות בנוגע לבניית סולמות קריירה במערכת החינוך הישראלית

על בסיס הממצאים מהספרות האקדמית, הספרות המקצועית והעדויות בשטח, סוברת הוועדה שראוי לגבש 
יכולים להיות מסוגים  בישראל מסלולי קריירה מובנים למורים ליצירת אופק מקצועי. מסלולי הקריירה 
שונים. הם יכולים להיות מסלולים אנכיים במהותם, כדוגמת מסלול ניהולי, או מסלולים אופקיים במהותם, 
כדוגמת מסלול "מורה אומן" למורים אשר מעוניינים להישאר בכיתות הלימוד ולפתח מומחיות פדגוגית. 
יכולים להיות גם מסלולי מומחיות נושאיים, כגון מומחיות בתחום הדעת או בתחומי רוחב. לצידם חשוב 
לקבוע מדדי איכות וסטנדרטים לביצוע תפקידים שונים במסלול, ולהגדיר קריטריונים ברורים למעבר בין 
תפקידים ולהתקדמות. כל אלו חיוניים לשיפור מצבו של המורה ורווחתו, ולשיפור מעמד המקצוע בכלל. 
כניסתם למקצוע, על מנת לאפשר להם  וברורים למורים בעת  סולמות הקריירה צריכים להיות מוגדרים 

תכנון קריירה מושכל. 

לצד קביעת סוגי המסלולים והתפקידים הנכללים בהם, חשוב להתייחס לעקרונות הבאים: 

קביעת סטנדרטים מקצועיים לכל תפקיד ודרגה.  א.  

קביעת רכיבי תגמול מתאימים.  ב.  

קביעת קריטריונים ברורים למעבר בין דרגות ותפקידים. בפרט חשוב לקבוע כי מעבר וקידום בין  ג.  

התפקידים צריך להיות מבוסס על הוכחת יכולות ומיומנויות מקצועיות. 

קביעת דרכי המדידה וההערכה של ההיבטים הקודמים.  ד.  

קביעת מסלולי הקריירה על סוגיהם ומאפייניהם, הסטנדרטים לכל תפקיד והקריטריונים לקידום חורגים 
מגדרי עבודתה של הוועדה הנוכחית. על מנת לקבוע ולהגדיר כל אחד מהם נדרשת עבודה רבה הכוללת 
למידה מאומצת, קבלת החלטות והידברות של בעלי עניין שונים – ובהם כמובן המורים עצמם. כדי להגדיר 
את מסלולי הקריירה המתאימים ביותר למערכת החינוך הישראלית ולצורכי המורים, הוועדה מציעה לכונן 
גוף אוטונומי אשר יכונה לצורך הנוחות "מועצת המורים", בדומה למועצת הפסיכולוגים ומועצת העובדים 
הסוציאליים כפי שתוארו לעיל, ובדומה למועצה המתקיימת במדינת סינגפור. הוועדה רואה חשיבות רבה – 

הן מעשית, הן סמלית – בכך שכללי המקצוע ייקבעו בידי המורים עצמם. 

מסלולי  נושא  את  להסדיר  אחראית  תהיה  המורים  מועצת  לעיל,  שצוינו  המקצועיות  למועצות  בדומה 
הקריירה ולהגדיר בכל מסלול את התכנים הנכללים בו, את אופן ההתקדמות בו בצורה שתשקף את הדרגות 
ואת התפקידים הרלוונטיים בבית הספר. נוסף על מסלולי הקריירה, מועצת המורים תקבע את אבני הדרך 
הקריירה  במסלולי  בהתקדמות  הכרוכים  התגמולים  את  תקבע  לדרגה,  מדרגה  למעבר  הקריטריונים  ואת 
ואת תהליכי ההערכה. כמו כן, למועצת המורים המוצעת – בדומה למועצת הפסיכולוגים ומועצת העובדים 
הסוציאליים – תהיה הסמכות לאשר את קידום המורה במסלול המקצועי שבחר. ההחלטה תתקבל בהתאם 
בית  )מנהל  המקומיים  הגורמים  של  ההמלצות  ועל  המורה  תיק  על  בהסתמך  ידיה,  על  שיותוו  לדרישות 

הספר, נציג הרשות המקומית או המחוז( על הישגיו של המורה. 

תכנון מסלול הקריירה הפרטני של כל מורה ומורה ייעשה ברמה המקומית, בהתאם לאפשרויות ולכללים 
גורמים  יחד עם  ומנהל בית הספר או רכז פדגוגי,  יהיו מעורבים המורה  שתקבע מועצת המורים. בתכנון 
מקומיים שילוו אותם )כגון הפורום לניהול משותף או רכזי הפיתוח המקצועי במחוזות, ראו פרק 3 ופרק 5(. 
במסגרת החשיבה המשותפת יבואו לידי ביטוי שאיפות המורה לצד צורכי בית הספר. הגורמים המקומיים 
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יוכלו להיות שותפים בבקרה הפרטנית על התקדמות המורה במסלול ולשמש בבוא העת גורמים ממליצים 
לצורך הקידום במסלול הקריירה, בהתאם לדרישות המועצה.  

ההמלצה להקים מועצת מורים יחד עם ההמלצות שהובאו בפרק 3 להקים פורום מטה ללמידה מקצועית 
וגופים מקומיים לניהול משולב יוצרות מבנה ארגוני של שני משולשים הפוכים )הדומה לשעון חול, ראו 
1(. בתרשים זה המשולש העליון זורם מהזירה הארצית לפורומים המקומיים לניהול משולב דרך  תרשים 
לניהול  לפורום  מסוים  באזור  והמורים  הספר  בתי  ממנהלי  זורם  התחתון  המשולש  ואילו  המחוזות  תיווך 
הארצית  ברמה  משולב.  לניהול  הפורום  היא  המשולשים  בין  המפגש  נקודת  זה.  לאזור  הרלוונטי  משולב 
למידה  בנושא  מדיניות־העל  את  יקבע  אשר  החינוך,  משרד  במטה  מקצועית  ללמידה  הפורום  מצויים 
מקצועית, ומועצת המורים, אשר תתווה את המדיניות באשר למסלולי הקריירה של מורים. שני גופים אלו 
יפעלו בהיזון חוזר ובשיתוף עם הפורומים המקומיים לניהול משולב בתיווך המחוזות. הפורומים ירכזו את 
תכנון מסלולי הקריירה של המורים  וכן  עליו  ובקרה  ניהול הפיתוח המקצועי   – הרכיבים  לשני  האחריות 
והערכה של התקדמותם במסלול. לצורך מילוי תפקידם, הפורומים לניהול משולב יעמדו בקשר ישיר עם 
המנהלים והמורים בבית הספר )המשולש התחתון(, בקשר ליישום תוכניות הפיתוח המקצועי ובקשר לבנייה 

ולהערכה של קידום המורים במסלול הקריירה שלהם.

תרשים 1: מודל שעון החול - מבנה ארגוני לניהול משולב

תרשים 1

פורום מטה 
פיתוח מקצועי

מתווה מדיניות - 
פיתוח מקצועי

מועצת 
המורים

מתווה מדיניות - 
מסלולי קריירה

מישור ארצי

מישור מקומי

מישור בית ספרי

בתיווך
המחוזות

פורום ניהול משולב
תכנון, ניהול ויישום - 

פיתוח מקצועי ומסלולי קריירה

מנהלים מורים



פרק 5: בקרה והערכה של 
פיתוח מקצועי של 

עובדי הוראה
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רק זה עוסק בבקרה והערכה של תוכניות לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה, וכן בבקרה פ
והערכה של מקצועיות המורים, הן לצורך הבנת הצרכים שלהם ועיצוב תוכנית הפיתוח 
המקצועי לכל אחד מהם, הן לצורך קידום במסלול הקריירה. מערכת בקרה והערכה 
המסוגלת לזהות איכות בהוראה עשויה לסייע במשיכת כוח אדם איכותי יותר להוראה 

ובשיפור הרמה המקצועית של עובדי ההוראה. 

הפיתוח  של  והערכה  בקרה  של  מעשיים־ארגוניים  בהיבטים  יעסוק  זה  בפרק  הראשון  החלק 
איכות  על  הנדרשים לשיפור הבקרה  ארגוניים  זה בצעדים  יעסוק חלק  המקצועי בארץ. בפרט 
תהליכי הלמידה והתוכניות לפיתוח מקצועי, ובבקרה הפרטנית על למידת המורים והתקדמותם 
לצורך  שפותחו  הכלים  את  ויסקור  בישראל,  מורים  בהערכת  יתמקד  השני  החלק  המקצועית. 
הערכת מורים במשרד החינוך, התפיסות שבבסיס הכלים והקשר של הערכה זו לפיתוח המקצועי. 
החלק השלישי יתמקד בהערכת תוכניות לפיתוח מקצועי ויציג תובנות מתוך המחקר בנושא זה. 

נושאים אלו שלובים זה בזה ויידונו תחילה כל אחד בנפרד. 

 בקרה וניטור של פיתוח מקצועי של עובדי הוראה

כדי לקבוע האם ומתי מורה ראוי לקידום מקצועי, יש לבחון – בין היתר – האם עמד בפועל בקריטריונים 
שנקבעו לקידום. לצורך כך נדרשת מערכת אמינה של בקרה ומדידה. אך מלבד בקרה פרטנית על הפיתוח 
התוכניות  איכות  על  אמינה  בקרה  גם  נדרשת  הקריירה,  במסלול  התקדמותו  ועל  המורה  של  המקצועי 
והתהליכים לפיתוח המקצועי המוצעים למורים )לדוגמה קורסים והשתלמויות, הדרכות, קבוצות למידה 

בית ספריות וכדומה( והערכת האפקטיביות שלהם. 

וגם בין חברי  יש הסכמה עקרונית רחבה – במשרד החינוך, בשיח הרווח בספרות האקדמית והמקצועית 
הוועדה – על חשיבותו של פיתוח מקצועי מתמשך של המורה, לאורך כל הקריירה, שכן איכות ההוראה היא 
המפתח העיקרי לאיכות מערכת החינוך. הצורך בפיתוח מקצועי מתמשך נובע משני טעמים: ראשית, לא 
מעשי ללמד הכול בהכשרה טרום שירות; ושנית, העולם משתנה עם הזמן: גופי הידע הנלמדים מתחדשים, 
הטכנולוגיה מתפתחת, נורמות חברתיות משתנות, צורכי המשק מתחלפים – ויש להתאים את עבודת המורה 

לתנאים המשתנים.

יש גם הסכמה על כך שכיום מעמד המורה בישראל טעון חיזוק, כדי לשפר את מערכת החינוך. שני הדברים 
קשורים זה בזה: פיתוח מקצועי מחזק את מעמד המורה, וחיזוק מעמד המורה מגביר את המוטיבציה הפנימית 
של המורה להתפתח, וגם מושך כוח אדם רב ומגוון יותר למקצוע ההוראה. מובן שיש עוד מרכיבים, מלבד 
הרמה המקצועית, הקובעים את מעמד המורה, כגון גובה השכר, מערכת היחסים עם ההורים, ההיררכיה 
בתוך בית הספר והיחס מצד משרד החינוך. כל אלו ללא ספק חשובים מאוד, אבל עיקר עיסוקנו כאן הוא 

בפיתוח המקצועי של המורה.

את  לבסס  מאפשרת  המורה  של  המקצועית  ההתקדמות  הערכת  ושל  בקרה  של  ואמינה  יעילה  מערכת 
הן   – הקריירה  בסולם  להתקדמות  זו  קביעה  ולתרגם  מקצועית,  מבחינה  התקדם  אכן  שהמורה  הקביעה 
מבחינת התפקידים שהמורה יכול למלא, הן מבחינת התגמול שהוא זכאי לו. כך אפשר לבסס ולחזק את 
מעמדו המקצועי של המורה. בניסוח אחר, חיזוק מעמדו המקצועי של המורה תלוי באינדיקציה חיצונית 
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להתקדמותו בסולם המקצועי – אינדיקציה הפותחת פתח להתקדמות בתפקיד ובתגמול – ומהלך זה תלוי 
במערכת בקרה אמינה.

הפן השני שלשמו נדרשת מערכת יעילה ואמינה של בקרה הוא בקרת איכות על תהליך הפיתוח, הווי אומר, 
ספריים,  בית  שיפור  חוגי  השתלמויות,  הדרכות,  זה  ובכלל  מקצועי,  בפיתוח  התומכים  הכלים  מכלול  על 
מסלולי  ובפיתוח  המקצועי  הפיתוח  תהליכי  על  בבקרה  הקיים  המצב  את  נתאר  בהמשך  ועוד.  מנטורים 
הקריירה של המורים. לאחר מכן נתווה קווים מנחים לשתי מערכות בקרה: על היצע הפעולות הפרטניות 

המקדמות את הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה, ועל התקדמות המורים במסלול קריירה זה או אחר.

המצב הקיים  .1

קווים לתיאור המצב הקיים מצאנו בדוח ביקורת המדינה מ-2015 בנושא "הפיתוח המקצועי של עובדי 
ההוראה", שעסק בשאלה זו בהרחבה; בדוח קודם משנת 2010 שעסק בהדרכה; בעדכונים ובתוספות 
הוועדה על  בפני  עובדי הוראה, שהעידו  ישירות של  ובמעט עדויות  לוועדה;  שמסרו עובדי המשרד 

התנסויותיהם. 

דוח המבקר מ-2015 מציין כמה ליקויים מרכזיים ביכולת הבקרה על פיתוח מקצועי, ובהם אי־איסוף 
נתונים מרכזיים על פעילויות הפיתוח המקצועי המתקיימות, באופן שפוגע ביכולת הניתוח וקביעת 
נאסף מידע בסיסי על מספר ההשתלמויות המתוכננות  פיתוח מקצועי.  בנושא  המדיניות העתידית 
היערכות  מקום  על  נושאים,  לפי  הלמידה  תהליכי  התפלגות  על  מידע  נאסף  לא  אך  תקצוב,  לצורכי 
הפעילויות )בבית הספר, במרכז הפסג"ה או במקום אחר(, על הקשר בין נושאי ההשתלמויות למקצוע 
ההוראה של המשתלמים ועוד. עוד נידון בדוח היעדר מאגר מידע ממוחשב מרכזי איכותי, המאפשר 
ריכוז ופילוח נתונים. את מאגר המידע הנוכחי מנהלת חברה חיצונית, הוא כולל מידע מצומצם, מנהלתי 
בעיקרו, ואינו מאפשר פילוחי נתונים לשם אפיון הצרכים וזיהוי מוקדי הקושי. בחלק ממרכזי הפסג"ה 
יש מערכות ממוחשבות טובות יותר, כתוצאה מהתקשרויות עצמאיות עם חברה פרטית )אחרת(, אך 
אלו אינן מקושרות למערכות המשרד או למערכות של מרכזי פסג"ה אחרים. משום כך ממצאי הבקרה 
אחרים  תפקידים  לבעלי  מועברים  ואינם  בנפרד,  פסג"ה  מרכז  כל  משמשים  בהם  הנאספים  והמידע 
מספקים  סף  תנאי  אין  של המשרד  ועוד, להצטרפות למאגר המרצים  זאת  או המטה.  ברמת המחוז 
לאיכות המרצים, ולכן הוא אינו יכול לשמש כמאגר לאיתור מרצים. נוסף על כך, המאגר אינו מעודכן 

והוא חסר פרטים מהותיים על המרצים הנכללים בו.

חברה חיצונית אמונה על בקרה פדגוגית מדגמית על תהליכי הפיתוח המקצועי, אך בקרה זו מצומצמת 
מאוד )בשנת תשע”ו נבדקו כ-880 תהליכים מתוך כ-18,075 השתלמויות שהתקיימו( ולא ברור על פי 
אילו שיקולים וקריטריונים נקבעו נושאי הבקרה. ממידע עדכני שהתקבל ממשרד החינוך במסגרת 
הפיתוח  תהליכי  על  הבקרה  הזאת,  המדגמית  הפדגוגית  הבקרה  מלבד  כי  עולה  הוועדה11  עבודת 
המקצועי ברמה הארצית היא מנהלתית בעיקרה, ומתקיימת בעת פתיחת התהליך ובעת סגירתו. גם 
בקרה זו נעשית על ידי החברה החיצונית המנהלת את המערכת הממוחשבת, והיא כוללת בחינה של 
היבטים מנהלתיים או היבטים פדגוגיים־טכניים, כמו ציון בקובץ ההליך, בעת פתיחתו, אם הוא כולל 
היבט רפלקטיבי. לפי הנמסר, במערכת יש שדות רבים נוספים שאפשר למלא, אך לא ממלאים אותם, 

על פי מסמך רקע לעבודת הוועדה שהועבר מהאגף לפיתוח מקצועי, שיחת רקע עם האגף לפיתוח מקצועי ומסמך שהתקבל   11
מראמ”ה.
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מקיימת  ראמ”ה  כן,  כמו  אותם.  למלא  הרלוונטיים  הגורמים  יחויבו  תש”ף  הלימודים  שנת  ולקראת 
“מורים  או  “אקדמיה־כיתה”  תוכנית  של  הערכה  לדוגמה  ספציפיות,  תוכניות  של  הערכה  תהליכי 
נוסף על כך, משנת תשע”ו הוסיפה ראמ”ה פרק בשאלון המיצ”ב על תרבות למידה בית  מובילים”. 
ולהערכה של  לבדיקה  פוטנציאלית, לשמש  יכולים,  אלו  גם  פיתוח מקצועי.  ספרית, העוסק בהליכי 

תוכניות לפיתוח מקצועי, אך לשם כך נדרשת התאמה.

האגף לפיתוח מקצועי מקיים בקרה מצומצמת בלבד על "מורי המורים", שמעבירים תהליכי למידה. 
הסף  תנאי  המקצועי.  מהפיתוח  כ-60%  מעבירים  עצמאיים"  כ"מרצים  במאגר  הרשומים  מרצים 
להצטרפות למאגר הם מינימליים, ומלבד עמידה בתנאים אלו, אין בקרה על המרצים הרשומים במאגר. 
 – במכרז  שנבחרו  סטטוטוריים  ומוסדות  חברות  עמותות,  אקדמיים,  מוסדות   – פדגוגיים"  "ְמַבצעים 
מעבירים את שאר הפיתוח המקצועי. ההתקשרות במקרה זה נעשית בין משרד החינוך למוסד ולא 
לאדם המלמד בפועל. עם זאת, החל משנת תשע"ח, הְמַבצעים הפדגוגיים מחויבים בתהליכי פיתוח 
במסגרת  מקצועי  פיתוח  תהליכי  המעבירים  הוראה  עובדי  גם  יש  אלו,  מלבד  לצוותיהם.  מקצועי 
תוכניות ייעודיות, כגון מורים מובילים ותוכניות בית ספריות הנשענות על הסגל של בית הספר. גם 
באשר לעובדי ההוראה הנכללים בקבוצה זו עולות שאלות, גם אם פחות חריפות – על אופן בחירתם, 

על מידת הבקרה על עבודתם ועל סוג הבקרה. 

ידי אגף ההדרכה,  יש גם מדריכים, שאף הם עובדי הוראה בתפקידי הדרכה, והעסקתם מוסדרת על 
המדינה  מבקר  בדוח  מקצועי.  לפיתוח  האגף  של  מאלה  שונים  קריטריונים  פי  ועל  העסקה  בצורות 
משנת 2010 צוין שאין תהליכי בחירה תחרותיים והוגנים למדריכים, ושאין די בקרה על עבודתם. בשנת 
2013 פרסם אגף ההדרכה הנחיות לתנאי סף פורמליים למדריכים: תואר ראשון, 4 שנות ותק בהוראה, 
הוראה בהיקף של 1/3 משרה לפחות והתמחות בתחום הדעת של המדריך. לא ברור אם יש בקרה על 
עמידה בתנאי הסף האלה' ולא ברור כיצד נבחרים מדריכים כאשר יש עודף מועמדים העומדים בתנאי 

הסף. מעבר לכך, עד היום לא הוגדרו קריטריונים לאיכות השירות שמספקים המדריכים.

"גיליון אישי"  כיום  יש  כל מורה, לכל עובד  באשר למידע הקיים על הפיתוח המקצועי הפרטני של 
זו  מערכת  בגמול.  המזכים  שעבר,  המקצועי  הפיתוח  תהליכי  רשומים  שבו  ההוראה,  עובדי  בפורטל 
כוללת פרטים בסיסיים בלבד, דוגמת שם הקורס, סמל הקורס, תאריכי התחלה וסיום, היקף הלמידה 

וציון. 

נמסר לוועדה שמשרד החינוך נמצא בשלבי סיום של אפיון מערכת לניהול הלמידה של עובדי הוראה. 
נתונים  מורה:  כל  על  פרטני  מידע  ולספק  המשרד  מערכות  לכל  מחוברת  להיות  אמורה  זו  מערכת 
אישיים, נתוני בית הספר שהוא מלמד בו ונתונים רוחביים. על פי התכנון, גם מערכת זו תתמקד רק 
בתהליכי למידה של עובד הוראה שמזכים בגמול, ולא תכלול מידע על פעילויות אחרות, כגון קבוצות 
למידה שלא לגמול או הדרכות. מערכות בקרה מנהליות מתמקדות, קודם כול, בנתונים בעלי משמעות 

כספית, ובפרט בנתונים הדרושים לחישוב שכרו של העובד. 

בכל הנוגע להערכת מקצועיות המורים, במסגרת הסכמי "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" נקבעו דרישות 
להערכת מורים, ובעקבותיהן אף פותחו כלים ומחוונים שונים, דוגמת מפת המNדים להערכה והמחוון 
למורי העל־יסודי )ראו הרחבה בסעיף 2 בהמשכו של פרק זה(. כלים אלו נמצאים בשלבים שונים של 

פיתוח ואינם מיושמים באופן מערכתי ושיטתי.
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של  רמתם  ועל  איכותם  על  הן  לבקרה,  הנדרשים  אמצעים  החינוך  למשרד  שחסרים  מהאמור  עולה 
תהליכי הפיתוח המקצועי המתקיימים, הן על ההתפתחות המקצועית הפרטנית של עובדי ההוראה. 
הפיתוח  תהליכי  מכלול  על  המבוססת  מקיפה,  מערכתית  תפיסה  לגבש  אפשרות  אין  כן,  על  אשר 
המקצועי המתקיימים בשני האגפים, האגף לפיתוח מקצועי ואגף ההדרכה, וכן בשאר יחידות המשרד. 
זה נכון ביתר שאת בנושא תהליכי למידה שאינם מזכים בגמול השתלמות, כגון הדרכות או השתתפות 

בקהילות למידה בית ספריות. 

בקרה על היצע הפעילויות לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה – הצעות לכיווני פעולה   .2

המרכיב הבסיסי והפשוט יותר במערכת הבקרה על הפיתוח המקצועי הוא שליטה אדמיניסטרטיבית 
בהיצע הפעילויות, ובכלל זה הכרת ההיצע הקיים על ממדיו השונים – מהות הפעילות, זהות הספק, 
ניסיונו, מאפיינים בסיסיים של הפעילות, עלויות וכיוצא באלה. לכאורה השליטה המתבקשת פשוטה, 
מלבד  לנו,  שנמסר  המידע  לפי  השתלמויות,   18,000  – ההשתלמויות  של  הגדול  המספר  בשל  אך 
ההדרכות, חוגי השיפור ועוד – יש כאן אתגר ארגוני המצריך משאבים ניכרים – בעיקר בשלב ההקמה, 

אך גם באופן שוטף. 

השלב הראשון בשיפור הבקרה הוא הקמת מאגר נתונים ממוחשב, נגיש למשתמשים הפוטנציאליים, 
שיקלוט במסודר את המידע המצטבר על כל פעילות. המאגר יכלול רישום ברור של מהות הפעילות, 
איכות  בקרת  נדרשת  לכך,  מעבר  באלה.  וכיוצא  להשיג  מכוונת  שהפעילות  היעדים  השירות,  נותני 
השירות  נותני  על  בפועל,  שניתנו  השירותים  על  מידע  של  ומאורגן  סדיר  רישום  כלומר  שוטפת, 
בפועל, על היקף הפעילות בפועל, וכן חוות דעת של המשתלמים, של בעלי תפקידים בבתי הספר, של 

המפמ"רים ושל שאר גופים רלוונטיים הצורכים שירותים אלו. 

יזומות להערכה ישירה של איכות הפעילויות, לרבות ביקורים  נוסף על כך, יש צורך לקיים פעולות 
כלל  של  בסיסית  איכות  להבטיח  שנועדו  פעולות  ושאר  תעודות  בדיקת  מובנים,  ראיונות  יזומים, 
הפעילות בתחום. פערים גדולים באיכות מובילים לחוסר שביעות רצון מצד ציבור המורים, וחותרים 
והתאמת  עובדי ההוראה  קידום מקצועי של  לצורך  תחת האפשרות למנף את הפעילויות המוצעות 
תהליך הפיתוח המקצועי לכל אחד מהם. כיום חברה חיצונית אמונה על הבקרה, ככל שקיימת; דא 
עקא, גם אם ממשיכים להיעזר בחברה חיצונית, דרושה בקרה על הגוף המבקר, וחשוב שגוף זה יהיה 
בביצוע ההערכה של  וקשיים הכרוכים  נרחיב על שאלות  בלתי תלוי בספק התכנים. בהמשך הפרק 

תהליכי הלמידה, והתובנות שעולות מתוך המחקר הקיים בנושא.  

מובן כי כינון מערכי בקרה והערכה כפי שתוארו לעיל מאתגר ארגונית ודורש משאבים ניכרים בשלב 
המקומיים  הגופים  בין  יחולק  וההערכה  הבקרה  יישום  כי  ממליצה  הוועדה  שוטף.  ובאופן  ההקמה 
שהוזכרו קודם לכן )פורום לניהול משולב( ובין המטה, שמרכז מידע רב ולכן בידו תמונה רחבה ומקיפה 
צריכים  המקצועי  הפיתוח  תהליכי  וליישום  לניהול  האחראים  המקומיים  הגופים  הקיים.  המצב  של 
לעסוק גם בבקרה על תפקוד הגופים המבצעים את תהליכי הפיתוח, לרכז את הממצאים ולמסור את 
המידע לאחראים לפיתוח המקצועי במחוזות. האחרונים ירכזו את המידע ויַעְּבדו אותו )לדוגמה על פי 
סוגי הפיתוח המקצועי או על פי הספקים(, ולאחר מכן יעבירו לפורום הפיתוח המקצועי במטה, לצורך 

קביעת מדיניות עתידית.
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בקרה על התקדמות המורה במסלול הקריירה – הצעות לכיווני פעולה  .3

בקרה על התקדמות המורה במסלול הקריירה שבחר מורכבת יותר. הבעיה העקרונית היא קושי של 
המורה להוכיח את יכולתו המקצועית ישירות ובאופן מדיד. כך מתקשה המערכת להבחין בהבדלים 
ביכולת מקצועית בין מורה למורה, ולקדם ולתגמל מורים בעלי יכולת מקצועית גבוהה – אם בתוספת 
דרגה ושכר ואם במנגנון דיפרנציאלי אחר. לכן רוב מסלולי הקידום במערכת החינוך, אם לא כולם, הם 
ניהול, להבדיל מהוראה וממחקר באקדמיה, שם קיים מסלול קידום עיקרי  מסלולי ותק או מסלולי 
שאינו מסלול ניהולי ואינו פועל יוצא של ותק. זיהוי אמין וברור של מורים מיומנים ברמות שונות לא 
רק מחזק את מעמד המורה אלא גם תורם תרומה חיונית לתהליך הפיתוח המקצועי עצמו. הוא מספק 
בסיס להחלטה מי יכול לשמש מנטור ומי מתאים להוביל חוג שיפור בבית הספר, כך שמורים מיומנים 

ינחילו את שיטות ההוראה שלהם למורים פחות מיומנים, ולא להיפך.

מועצה  בראשה,  קריירה.  במסלולי  העוסק   4 בפרק  בהרחבה  לעיל  נדונה  כזו  דירוג  מערכת  הקמת 
רואי חשבון ושמאי מקרקעין. עליה  זו המשרתת פסיכולוגים, עובדים סוציאליים,  דוגמת  מקצועית 
להיות נקייה מהשפעות פוליטיות־ארגוניות, לזכות לאמון רחב בקרב מורים ומנהלים, בקרב הנהלת 
משרד החינוך ובקרב הציבור, ולהציב אתגרים כבדי משקל, מקצועיים וארגוניים. הקמת מערכת כזו 
כרוכה בשינוי מהותי של הסכמי שכר, וזו משימה לעתיד לבוא. עם זאת, אפשר לשרטט קווים למערכת 
כזו על בסיס כלי הערכה קיימים, המאפשרים בידול מקצועי מסוים. בין מגוון הכלים – גם אם לא כולם 
מדויקים – היכולים לשמש למטרה זו: שיעורים מצולמים, הערכות עמיתים, הערכות הצוות הניהולי 
אחרות,  מקצועיות  ותעודות  אקדמיים  תארים  תלמידים,  הישגי  הורים,  של  משובים  הספר,  בבית 
בעקבות  ראמ"ה  שפיתחה  בכלים  גם  להשתמש  וכדאי  ניתן  ועוד.  מתאימות  והדרכות  השתלמויות 
הסכמי השכר, ובהם מפת הממדים להוראה מיטבית וכן מחווני ההערכה למורי העל־יסודי. אלא שכל 
אלו מספקים חומר גלם שיש לרכז ולעבד אותו, ולבחון את מכלול המידע שהתקבל כדי לקבוע מתי 
צבר המורה די זכויות להתקדם משלב לשלב בסולם הדירוג המקצועי שבחר. פעולה כזו מחייבת, לצד 
שיקול הדעת האנושי, איסוף נתונים מדידים על רמתו המקצועית של המורה, על יכולותיו ועל מידת 
וועדות מקצועיות  מינויים  ועדות  הגבוהה מערך עצמאי של  הצלחתו בתפקידו. במוסדות ההשכלה 
יהיה זה תפקיד המועצה המקצועית ושלוחותיה, מנגנון ענייני  זו. במערכת החינוך,  ממלא פונקציה 

ונקי ככל האפשר מהשפעות פוליטיות וארגוניות. יישומו יארך זמן מה.

כצעד ביניים, הניתן ליישום בטווח הקרוב יותר, אפשר להקים מנגנון משוכלל פחות, שיבקר בשיטתיות 
הגוף  המשרד,  של  הנוכחי  במבנה  הקיימים.  בכלים  ההוראה  עובד  של  המקצועית  ההתקדמות  את 
האחראי לכך הוא מינהל עובדי ההוראה, שעליו להעמיק את המעקב שהוא מקיים כיום, כחלק מפיתוח 
המשאב האנושי של המשרד. מערכת הנתונים הנמצאת בהקמה תוכל להציע בסיס מידע חשוב לבקרה 

זו, בתוספת הרחבות מתאימות ולצד שיקול הדעת האנושי.

פעילות זו צריכה להיות חלק מרכזי מניהול כוח האדם של משרד החינוך. עליה להיות מבוזרת במידה 
מתאימה, כדי לאזן בין הצורך להיות קרובים ל"שטח" לצורך להשיג את יעדי המשרד. פתרון אפשרי, 
במבנה הקיים, הוא להטיל את האחריות לבקרה על מפקחי הפיתוח המקצועי במחוזות. אפשר, למשל, 
באמצעות  שלו  במחוז  ההוראה  עובדי  של  המקצועי  הפיתוח  תיקי  לניהול  אחראי  יהיה  מפקח  שכל 
צוות של "רכזי פיתוח מקצועי" )רפ"מ(, שיפעלו כחלק מהפורום לניהול משולב, וכל אחד מהם יהיה 
אחראי לקבוצת מורים במחוז. הרפ"מ ירכז את כלל המידע הרלוונטי על עובדי ההוראה שהוא מופקד 
עליהם; יכיר את צורכי בתי הספר במחוז; יתעדכן בצורכי המטה של המשרד )דרישות תחומיות של 
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המפמ"רים, יוזמות פדגוגיות כלליות של המשרד, התפתחויות טכנולוגיות וכדומה(; ויכיר את משאבי 
הפיתוח המקצועי במחוז )השתלמויות ומסגרות הדרכה, משאבי פיתוח חיצוניים ופנימיים(.

יחייבו  משולב  לניהול  בפורום  ותפקידם  מהמחוז  כחלק  הרפ"מ  של  הגיאוגרפי־ארגוני  מיקומם 
סדורה  בקרה  יקיימו  הם  כן  על  יתר  בצרכים המקומיים.  הן  ביעדי המשרד  הן  בקיאים  להיות  אותם 
ויהיו שותפים לקביעת תוכנית הפיתוח המקצועית  על ההתקדמות המקצועית של כל מורה במחוז 
האישית שלו. לרכזים אלו יהיה תפקיד חשוב בהבטחת האיזון הנכון בין צורכי המערכת, צורכי בית 
הספר ושאיפותיו וצרכיו המקצועיים של המורה. עבודת הרכז היא המפתח להצלחת השיטה, וברור 
שמספר התיקים המוקצה לכל רכז צריך לאפשר לו להקדיש את תשומת הלב הראויה לכל מורה ומורה. 
שינוי זה יחייב תוספת ניכרת של כוח אדם, שכן פונקציה זו אינה קיימת כיום, ויש לבנותה כך שאכן 

תהיה אפקטיבית. 

האתגר בבניית מסלול הקריירה ותוכנית הפיתוח המקצועי של המורה נעוץ בצורך כפול: למלא את 
צורכי הפיתוח של המערכת, שאותם מגדירים מנהל בית הספר, המפמ"ר, יחידות מטה אחרות והרשות 
3(; ולענות על מאווייו ושאיפותיו של המורה להתקדם במסלול הקריירה  המקומית )כמפורט בפרק 
שבחר )כמפורט בפרק 4(. פתרון אפשרי הוא שלקראת סוף שנת הלימודים, יפרט מנהל בית הספר את 
צורכי הפיתוח המקצועי הנוגעים למורה. זאת על מנת להגיע להערכה משותפת של מעמדו המקצועי 
של המורה, לעמוד על שאיפותיו ועל העדפותיו, וכן לגבש תוכנית פיתוח מקצועי מוסכמת לתקופה 
הקרובה. רכז הפיתוח המקצועי יבקר בבית הספר, ילמד את צורכי הפיתוח המקצועי שלו, לצד צורכי 
זאת  בבית הספר.  כל מורה  וייפגש עם  וברשות המקומית(  )במטה, במחוז  הגופים הרלוונטיים  שאר 
על מנת להגיע להערכה משותפת של מעמדו המקצועי של המורה, לעמוד על שאיפותיו והעדפותיו, 

לגבש תוכנית פיתוח מקצועי מוסכמת לתקופה הקרובה ולקיים משוב דו־כיווני. 

הערכת המעמד המקצועי של המורה תכלול כמה משתנים עיקריים: שליטה עדכנית בחומר הלימוד; 
מיומנות פדגוגית; עבודת צוות, כושר ניהול ומנהיגות; מוטיבציה; והתאמה לתפקיד. בהערכתו יסתמך 

הרכז על מקורות מגוונים, ובכלל זה:

בסיס נתונים אדמיניסטרטיבי הכולל נתוני מורים, עם קישורים לנתוני תלמידים )נמסר לוועדה  א. 

שבסיס נתונים כזה נמצא בשלבי הקמה מתקדמים(. 

על  להתבסס  שיכולים  הספר,  בבית  אחרים  וגורמים  המנהל  מטעם  ותפקוד  הוראה  הערכות  ב. 

תוכניות שיעור, ביקורי כיתה, תוצרים שונים של התלמידים ואף הישגיהם – בתנאי שאלה יהיו 
חלק ממכלול רחב של קריטריונים וייבחנו בהקשר הנכון )הרקע של התלמיד, הישגיו בעבר, תנאי 

הלימוד וכיוצא באלה(. 

מסלולי ההכשרה, ההדרכה וההשתלמויות שהשלים המורה. ג. 

כל אלו יוזנו לבסיס הנתונים ויעשירו אותו, ועל בסיס נתונים אלו ייקבע מסלול קריירה ותתוכנן תוכנית 
פיתוח לכל מורה. תוכנית זו תיבנה בשיתוף המורה, תהיה קשובה מאוד לצורכי בית הספר, תענה ככל 
האפשר על כלל הדרישות והצרכים של הגורמים הרלוונטיים ותאזן בין צרכים אלו להעדפות, למאוויים 
ולשאיפות של המורה, במעמד שהוא נמצא בו. תוכניות אישיות אלו אמורות להזין את תוכנית העבודה 
של הגורם המקומי )כמפורט בפרק 3( האחראי לבניית היצע מיטבי של תהליכי למידה, הדרכות ושאר 
הפעולות הדרושות לקידום מקצועי. זאת בעזרת צוותים מקצועיים בתחומי תוכן, הערכה, שכר, רווחה, 
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ייעוץ ארגוני, תכנון ובקרה, שיוצבו במוקדים מקומיים ויהיו אחראים לקיום היצע מתאים של פעילויות 
פיתוח מקצועי נדרשות, שגובשו בהתאם לצרכים המקומיים. כל זה צריך, כמובן, להיות מעוגן בהסכמי 
לפיתוח  כללית  שיטה  במסגרת  ערעור,  ולאפשר  מתאימים  תמריצים  לכלול  המורים,  של  העבודה 

מקצועי שתחליף את השיטה הנוכחית של גמול השתלמות.

 הערכת מורים בישראל והקשר לפיתוח מקצועי 

הערכת המורים הפכה באחרונה לנושא מרכזי בשיח המתייחס למדיניות חינוך ולמחקר חינוכי. תשומת לב 
 Rivkin et al.,( זו מעלה שאלות על הקשר בין הערכת מורים להישגיהם של התלמידים. ריבקין ועמיתים
2005( וכן חוקרים אחרים, הראו באמצעות מודל הערך המוסף )Value Added Models (VAM, שיש הבדל 
ניכר בין יכולתם של מורים שונים לסייע לתלמידים ללמוד. ההבדל בא לידי ביטוי בין מורים בתוך בית ספר 
קידום  הן למטרת  הן למטרת אחריותיּות,  המורים משמשות  ספר שונים. הערכות  בבתי  מורים  ובין  נתון 

המורים. ביסוד כל אלה טמונה הנחה שיש קשר בין איכות המורים להישגי תלמידיהם.

לתכנן  כיצד  והשאלה  והלמידה,  ההוראה  איכות  בקידום  חשוב  נדבך  הוא  ומנהלים  מורים  הערכת  תהליך 
תהליך אפקטיבי שכזה מעסיקה מדינות רבות בעולם. בחלק זה נציג את תפיסת משרד החינוך בהקשר זה, את 
הכלים שפותחו בראמ"ה בעקבות הסכמי השכר ואת העקרונות שבבסיסם. זה שנים רבות מנהלים ומפקחים 
בישראל מעריכים מורים ומנהלים כל אחד בדרכו, בזמנים שונים, בכלים שונים ובהתייחס להיבטים שונים. 

בעקבות רפורמות השכר "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" חלו שינויים בהקשר זה.    

הערכת מורים במסגרת בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים  .1

החל משנת תשע"א וכחלק מרפורמת "אופק חדש", הוטמע בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים 
בידי ראמ"ה לצורכי קביעּות בהוראה  מודל אחיד להערכה מסכמת של עובדי הוראה. המודל פותח 
נוסף בתהליכי הערכה  2016 חל בישראל שינוי  ולצורכי קידום מורים. במסגרת הסכם "אופק חדש" 
של עובדי הוראה במערכת החינוך. החל משנת תשע"ח נדרשת הערכה מעצבת לכלל עובדי ההוראה 
בעלי הקביעות במערכת החינוך, כחלק מהתנאים הנדרשים לעלייה בדרגה. לפיכך עודכן מודל ההערכה 
לעובדי הוראה, בדגש על הערכה מעצבת, ונבחנו מחדש הפרמטרים להערכת מורים. הובלת הפיתוח, 
ההפעלה וההטמעה של המערכת המתוקשבת להערכת עובדי ההוראה והניהול היא באחריות היחידה 
להערכת עובדי ההוראה והניהול במינהל עובדי הוראה. לתהליך ההערכה והמשוב הוגדרו כמה מטרות, 
בהן יצירת מדדי איכות וביצוע מוסכמים, שיפור הביצועים והגברת האחריותיות, וסיוע בתכנון תהליכי 

הפיתוח המקצועי של המורים. 

שינויים אלו הביאו לבחינה מחודשת של הממדים להערכת מורים ולהבניה של תהליך הערכה מעצבת. 
מורים  של  מעצבת  הערכה  לתהליך  כבסיס  הממדים  מפת  משמשת  תשע"ח  הלימודים  משנת  החל 
ומורות )הסכם "אופק חדש" 2016(. לפי המפורט באתר משרד החינוך, במסגרת פיתוח מפת הממדים 
נבחנו מחדש ארבעת ממדי העל שהנחו את הכלי הקודם להערכת מורים )הכלי להערכת מורים 2011( 
מומחיות  הספר;  לבית  וכן  ולתלמידות  לתלמידים  מחויבות  ועודכנו:  חודשו  אך  בעינם,  נותרו  והם 
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בתחום התוכן ובהוראתו; ניהול ההוראה והחינוך; למידה והתמקצעות לאורך הקריירה. תחת כל ממד־
על פורטו שלושה ממדים שכל אחד מהם כולל מגוון מרכיבים. כמו כן, ניתנה האפשרות להוסיף תחת 
מורכבות  את  לשקף  ביקשה  הממדים  מפת  במפה.  חסר  הוא  אם  ייחודי,  ספרי  בית  מרכיב  ממד  כל 
ְמַנהלים,  )מפקחים,  החינוך  במשרד  הגורמים  כלל  עבור  משותפת  שפה  וליצור  המורה  של  עבודתו 
מורים, מדריכים ואנשי מטה( בכל הנוגע למרכיביה השונים של עבודת ההוראה. בשנת תשע"ט פּותח 
גם מסמך הכולל תיאורים התנהגותיים לכלל המרכיבים במפת הממדים, במטרה לחדד את משמעותו 

של כל מרכיב )ראמ"ה, תשע"ט(. 

הערכת מורים בחטיבה העליונה  .2

כחלק מהסכם "עוז לתמורה", פיתחה ראמ"ה, בשיתוף נציגי מטה משרד החינוך ומחוזותיו, כלי להערכת 
מתמקד  מורים  להערכת  הכלי  העליונה.  בחטיבה  תפקידים  בעלי  להערכת  מודולות  ופיתוח  מורים 
– תפיסת התפקיד ואתיקה מקצועית, תחום הדעת, תהליכים לימודיים  בארבעה ממדים של הוראה 
מהמרכיבים  אחד  בכל  התנהגותיים  תיאורים  כולל  הכלי  מקצועית.  בקהילה  ושותפות  וחינוכיים 
ממלא  מוערך  כל  במקביל,  מקצועית.  התפתחות  של  שונות  לדרגות  בהתאמה  ממדי־העל,  בארבעת 

הערכה עצמית באותם הממדים.

המודולות פותחו להערכת בעלי תפקידים הנדרשים להערכה על פי ההסכם: מחנך כיתה, רכז שכבה, 
כוללות  המודולות  הערכה.  ורכז  היבחנות  התאמות  רכז  טיולים,  רכז  חברתי,  חינוך  רכז  מקצוע,  רכז 
מספר מצומצם של מרכיבים מרכזיים בעבודת בעל התפקיד, ובנויות כמחוונים המתארים את ביצועי 

בעל התפקיד בכל מרכיב.

תהליך ההערכה המוצע על ידי משרד החינוך כולל איסוף עדויות מבוססות על תפקוד המוערך. במרכזן 
נוספות  ראיות  מתווספות  להן  התצפיות,  עומדות  המורים  עבודת  בהערכת  התומכות  העדויות  של 
המעידות על היבטים שונים בעבודת המורה. תהליך ההערכה אמור להיות מתועד. יחד עם זאת, חשוב 

לציין כי תהליכי הערכת מורים בחטיבה העליונה אינם מיושמים באופן מערכתי ושיטתי.

מה בין הערכת עובד לבין פיתוח מקצועי?   .3

בין הערכת המורים לבין פיתוח מקצועי ישנה זיקה חזקה. משרד החינוך מאמין כי "הערכה ומשוב 
מעניקים הזדמנות חשובה לכל המעורבים בתהליך לנתבם לתכלית מרכזית: התמודדות עם אתגרים 
המשתתפים  כל  של  המקצועית  הזהות  לעיצוב  עזר  כלי  זהו  מקצועית.  וצמיחה  שיפור  מקצועיים, 
משמעותי  משופר,  חינוכי־לימודי  תהליך  ולפיתוח  ופועלם,  ערכיהם  תפיסותיהם,  לגיבוש  בתהליך, 
וראוי בעיניהם ובעיני תלמידיהם" )מה בין הערכת עובד לפיתוח מקצועי?, 2015(. המסמך מפרט גם 

כמה מטרות ממוקדות לשימוש בהערכה כבסיס לפיתוח מקצועי:

תהליכי הערכת עובד הוראה נועדו לסייע למורים להרחיב את הידע שלהם, לפתח דרכי הוראה   
ואת  הספר  בבית  תפקודם  את  ההוראה,  איכות  את  לשפר  כדי  מיומנויות,  ולשכלל  חדשות 

האפקטיביות של בית הספר כמוסד חינוכי.

ובעדויות  בראיות  המעוגנים  כתהליכים  החינוך  במוסדות  המוטמעים  ומשוב,  הערכה  תהליכי   
תומכות ומגוונות ממרחבי העשייה הרבים של עובד ההוראה, מסייעים להאיר את עבודתו של 

עובד ההוראה, ועשויים להתוות שינוי לשיפור התנאים והביצועים בהוראה ובלמידה.
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ממצאי הערכה אמורים לשמש לשני צרכים עיקריים: הערכה מעצבת, המכוונת לשיפור ההוראה,   
הלמידה והחינוך במוסדות החינוך ברמת הפרט וברמת הארגון; והערכה מסכמת, המעצימה את 

תחושת האחריות של המוערך, ונועדה לדיון בקביעּות או בקידום בדרגות המקצועיות.

תהליך ההערכה והמשוב יעזרו לאנשי סגל החינוך, ההוראה והניהול המוערכים לשפר את עבודתם   
המקצועית.

ממצאי ההערכה ישמשו את מנהל המוסד החינוכי בגיבוש תכנים וכיווני פעולה מרכזיים בתחום   
הפיתוח המקצועי, ברמת הארגון וברמת הפרט.

וברמת  פרט  ברמת  המקצועי  הפיתוח  צורכי  וניתוב  מיפוי  ממנגנוני  חלק  הם  ההערכה  ממצאי   
המוסד החינוכי לטווח ארוך.

ואכן, יש חשיבות רבה להתבססות על ממצאי הערכה על המורים בקביעת התוכנית לפיתוח מקצועי של 
המורה. בהסתמכות על ממצאי הערכת מורים, אפשר לשפר את איכות ההוראה ואת המקצועיות של המורים 
באופן ההולם את הצרכים הייחודיים שלהם וכן לזהות כוחות הוראה מובילים ולהעצימם בתוך בית הספר. 
יכול גם לקדם את התרבות הארגונית והחברתית של בית הספר,  שימוש מושכל בממצאי הערכת מורים 
לתת מענה לסגנונות הלמידה של המורים ולצרכים המניעים אותם וכן לסייע ביצירת שפה פדגוגית אחידה 
ותרבות של למידה משותפת, המתבססות על מאגר הידע של הצוות. ממצאים אלו יכולים להיות אבני דרך 
באיתור צורכי המנהל בתכנון ההתפתחות המקצועית של בית הספר. לצד חשיבותה של הערכת הוראה זו 
יש לזכור גם את מגבלותיה )הטיית ממצאים, סובייקטיביות ועוד( ולנסות למזער אותן על ידי הישענות על 

עדויות ממשיות לאיכות ההוראה.

 הערכת תוכניות לפיתוח מקצועי

פיתוח מקצועי של מורים נתפס כאסטרטגיה מרכזית לקידום מערכות חינוך. לפיתוח מקצועי יש מתכונות 
שונות, ממתכונת לא פורמלית ועד מהלכים רחבי היקף ומּוְבנים לקידום מורים. השאלה הגדולה היא כיצד 
מעריכים את ההשפעה שיש למודלים שונים לפיתוח מקצועי על המערכת, או במילים אחרות, כיצד, מתי 

.)Borg, 2018( ובאיזו מידה פיתוח מקצועי משפיע על קידום המורים ועל קידום התלמידים

על אף שכיחותן הגבוהה של תוכניות שונות לפיתוח מקצועי של מורים, ועל אף התקדמות בשדה התיאורטי 
המציע התערבויות שעשויות לקדם מורים ולמידה, יש פער רב באיכות התוכניות השונות המוצעות בפועל. 
ומדידת  שלהן  האפקטיביות  מידת  ההתערבויות,  איכות  נמדדת  שבהן  לדרכים  התייחסות  מחייב  זה  פער 

 .)ROI - Return on Investment( פרמטר "החזר תמורת השקעה" מהן

)שוטפת  ,Markiewicz and Patrick( מצביעים על הסיבות לחשיבות ההערכה   2016( ופטריק  מרֵקביץ' 
ומסכמת( של פעילויות לפיתוח מקצועי של מורים, בהן תוצאות ההתערבות )ההשפעה(; ניהול ההתערבות 
)האם היעדים הושגו, ובאיזו מידה(; אחריותיות )האם המשאבים נוצלו בצורה אפקטיבית(; למידה )מה עובד 
כיוון  מבנה,  )על  החלטות  וקבלת  המעצבת(;  ההערכה  לאור  ההתערבות  )התאמת  שיפור  עובד(;  לא  ומה 

ומשאבים לפיתוח מקצועי לאור ממצאי ההערכה(.
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בדוח טאליס )TALIS, 2018( שתוצאותיו התפרסמו ביוני 2019 מוקדש פרק מיוחד לפיתוח המקצועי, וממנו 
הוראה  בפרקטיקות  שיפור  על  מדווחים  העולם,  מרחבי  בסקר,  שהשתתפו  מהמורים  ש-82%  למדים  אנו 
עקב השתתפות בתוכניות פיתוח מקצועי ממושכות. כמו כן, רוב המורים מדווחים שהשתתפות בתוכניות 
לפיתוח מקצועי שיפרה את הביטחון העצמי המקצועי שלהם ואת שביעות הרצון שלהם בעבודתם – שני 

פרמטרים חשובים מאוד למניעת שחיקה ונשירה בהוראה.

ההשפעה של פיתוח מקצועי  .1

להערכת   )Kirkpatrick & Kirkpatrick,  2006( וקירקפטריק  קירקפטריק  שהציעו  המסגרת 
חמש  הציע  גסקי   .)Guskey, 2000( החינוכי  בשדה  לשימוש  הותאמה  העסקי  בתחום  התערבויות 
רמות להערכה. הרמה הראשונה היא רמת שביעות הרצון של המשתתפים. לשם כך מפותחים שאלוני 
שביעות רצון, שלהם יתרונות וחסרונות )Donovan & Townsend, 2004(. מעבר לבניית השאלונים 

עצמם, עולה גם השאלה האם יש להעבירם למילוי מיד בתום ההשתלמות או במועד מאוחר יותר.

הרמה השנייה היא למידה והיא טומנת בחובה ידע מורים – זהו מושג מורכב )Shulman, 1986(, אך יש 
הסכמה כללית שהרחבת הידע של המורים משפרת גם את רמת ההוראה והלמידה. אפשר לבדוק את 

היקף הידע של המורה בתחום הדעת שלו, לצד היקף הידע הפדגוגי שלו בהוראת אותו תחום. 

הרמה השלישית היא תמיכה ארגונית ושינוי. לדוגמה, פיתוח מקצועי יכול לכוון לשיפור מיומנויות 
ניהול הכיתה. במקרה כזה תצפיות יהיו המתודה המתאימה ביותר להערכת האפקטיביות. לשם עריכת 
שיותר  כמה  לפרקטיקה  התצפיות  את  ולהפוך  המעריכים,  את  מראש  להדריך  יש  טובות  תצפיות 

סטנדרטית. לשם כך משתמשים לא אחת בצילומי וידאו. 

הרמה הרביעית היא שימוש בידע החדש ובמיומנויות החדשות שנרכשו. הפיתוח המקצועי יכול לקדם 
את מיומנויות ההוראה של המורים )למשל, פיתוח חומרי הוראה(, כמו גם לכוון תפיסות ואמונות של 

מורים ולקדם תפיסות רפלקטיביות. 

למשל,  לבחון,  אפשר  שאותה   – תלמידים  על  המקצועי  הפיתוח  של  השפעה  היא  החמישית  הרמה 
באמצעות מדידת שינוי בהישגים שלהם.

תשומות  של  בחינה  באמצעות  היא  מקצועי  לפיתוח  תוכנית  של  ההשפעה  את  להעריך  נוספת  דרך 
)פעילויות(, היקף )כמות המשתתפים(, מעורבות המשתתפים והתוצאות בסיום התהליך. כמו כן, חשוב 
מאוד להגדיר מראש את התוצאות הרצויות של הפיתוח המקצועי, ולבחון את ממצאי ההערכה לאורם. 

למעשה יש להגדיר מראש אינדיקטורים לבחינת האפקטיביות של ההתערבות, בתום התהליך.

מה מעריכים וכיצד?   .2

ולא  מקצועי,  לפיתוח  הפעילויות  לתכנון  ובמקביל  הדרך  בראשית  ההערכה  תהליך  את  לתכנן  יש 
ועוד,  זאת  המקצועי.  הפיתוח  של  המוגדרות  במטרות  מפורט  באופן  לעסוק  ההערכה  על  בדיעבד. 
קריאת הנתונים מתהליך ההערכה של הפיתוח המקצועי צריכה להיעשות הן באורח מעצב )לאורך זמן 

ההתערבות( הן באורח מסכם. לשם כך נדרש תהליך ניטור ובקרה קפדני.
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כדי להתחיל בתהליך הערכת תוכניות, חיוני לאסוף חומר רקע על התוכנית שבה מדובר, ובפרט על 
מטרותיה, על השלב שבו היא נמצאת, על לקוחותיה, על התוצאות שהיא אמורה להשיג, על השינויים 
שחלו בקרב המשתתפים בתוכנית, על תקציבה ועוד. מומלץ לעשות זאת באמצעות בניית מודל לוגי 

)Kekahio et al., 2014( לכל תוכנית שיש כוונה להעריכה בהמשך.

במרבית המקרים מועבר למשתתפים שאלון משוב בתום ההתערבות. אפשר לאפיין ולנסח שאלונים 
אלו במגוון דרכים, החל בשאלוני שביעות רצון וכלה בשאלונים מובנים ומוקפדים הבודקים היבטים 
חשובים בהתערבות. מטבע הדברים, שאלוני שביעות רצון לבדם מסוגלים לספק מידע חלקי בלבד 
וסובייקטיבי מאוד על ההתערבות. נדרשת מתודה לבדיקה ישירה יותר של השפעת ההתערבות, למשל 
במקרים  ועוד.  שנלמדו  חדשים  אלמנטים  על  עמיתים  דיווח  ההשתלמות,  חומרי  הטמעת  מבחינת 
מסוימים היו חוקרים מהאקדמיה מעורבים בהערכת ההשפעה של ההתערבות, ונמצא שכאשר שיתוף 

הפעולה בין השטח לאקדמיה הוא טוב – מתקבלת תמונה טובה יותר של איכות ההתערבות.

אחד מהמחקרים הנרחבים ביותר עד כה בתחום הערכת הפיתוח המקצועי הבית ספרי נעשה בבריטניה, 
על ידי גודל ועמיתים )Goodall et al., 2005(. מחקר זה הראה שברוב המכריע של המקרים, שביעות 
רצון שימשה מדד מרכזי להערכה של הפיתוח המקצועי, ואילו מרבית האלמנטים החשובים האחרים 
 Ofsted,( חסרו בהערכה. מחקרים אחרים חזרו ואיששו תמונה זו, כולל דיווחים של אופסטד באנגליה
ונמנעו  המקצועי  הפיתוח  של  ובתוכן  בפורמט  התמקדו  המחקרים  שמרבית  נמצא  כן,  כמו   .)2006
מרכיבים  מלהעריך  נמנעים  ספריות  הבית  מההערכות  ברבות  ההתערבות.  של  ההשפעה  מבחינת 

חיוניים כמו למידת מורים, שינוי בפרקטיקות ההוראה בכיתה והישגי תלמידים.

יש מחלוקת באשר לאופן הרצוי לבחינת השפעה. חוקרים מסוימים סבורים שיש להפעיל לשם כך 
מערך מחקר קפדני של ניסויים אקראיים מבוקרים, שיאפשר למדוד את השפעת הפיתוח המקצועי 
על הישגי המורים והתלמידים. אולם מעטים המחקרים התקפים שמצאו השפעה של פיתוח מקצועי 
על תוצרי תלמידים )Garet et al., 2008, 2011 וראו סקירה בפרק 2(. חוקרים אחרים מציעים מודלים 
גמישים יותר, בפרט לאור העובדה שהפעלת ניסויים מבוקרים בשדה החינוך היא קשה ולעיתים אף 
בלתי אפשרית. גם אז, יש להבטיח שנאספים נתונים קשיחים, מהימנים ותקפים ולא רק התרשמויות 

וחוות דעת.

ראיונות עם מורים, תצפיות בכיתה,   – רלוונטי להערכה  יש קשת רחבה של טכניקות לאיסוף מידע 
סקרים ועוד – ולכל שיטה יתרונות וחסרונות. בחינת הישגי תלמידים ובחינת רמת הידע של המורים 
כנגדם.  הרווחת  הביקורת  אף  על  ואובייקטיביים,  רלוונטיים  כמדדים  אחת  לא  המוצעים  מדדים  הם 
)Value Added Models )VAM, הבוחן את תרומת   – כיום בארה"ב מודל הערך המוסף  נפוץ  בפרט 
יישומו מתאים  וספק אם  זה נמצא בחיתוליו,  נושא   .)Braun, 2015( נתוני תלמידיו  המורה לשיפור 

לתרבות הארגונית הנוכחית במערכת החינוך בישראל. 

עם זאת, יש בהחלט מקום למדוד השפעה של פיתוח מקצועי על המורים עצמם. למשל, אפשר לערוך 
תצפית בווידאו על שיעור שהועבר לפני ההשתלמות ועל שיעור שהועבר אחריה. מומחים יצפו בשני 
התלמידים,  אל  ביחס  הכיתה,  בניהול  השיעור,  בהכנת   – השיפור  מידת  על  דעתם  ויחוו  השיעורים 

בהשתתפות, באווירה ועוד. יש לנסות להגדיר מראש סט קריטריונים לתצפית.
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יש כמה מכשולים פרקטיים העומדים בפני הערכת אפקטיביות: 

מיעוט משאבים: לא תמיד יש זמן, מאמץ ותקציב הנדרשים להערכה טובה.  .1

של  התרומה  בחינת  ועל  המשתנים  בידוד  על  מקשה  זו  ספרית:  הבית  הסביבה  מורכבות   .2

הפיתוח המקצועי נטו.

חוסר רקע וחוסר הבנה בתחום ההערכה בקרב אנשי הצוות המוביל בבית הספר.  .3

מחשיפת  החינוכית  ההתערבות  על  המופקדים  של  חשש  פסיכולוגיים:  מחסומים  גם  נלווים  לאלה 
נקודות תורפה שלה או של המוערכים. הדבר מוביל לא אחת להעדפה של הערכה רכה, שלא תחשוף 

נקודות תורפה ושתקפותה נמוכה. 

לקחים ממחקר על פיתוח מקצועי מתמשך בבתי ספר   .3

מאמרו של בורג )Borg, 2018( מסכם בצורה יפה את המחקר שערך ואת התובנות העולות מהערכת 
ההשפעה של פיתוח מקצועי רחב היקף. בין תובנות אלו, אפשר למנות שמונה נקודות מרכזיות:

ההשפעה של פיתוח מקצועי של מורים יכולה להיות מוגדרת בדרכים שונות הכוללות טווח רחב   .1

של משתנים קוגניטיביים, אפקטיביים והתנהגותיים אצל המורים, אצל התלמידים ובקרב קהילות 
מורים.

יש להגדיר מראש ציפיות מהתהליך ויעדים.  .2

ההשפעה על תלמידים מוגדרת בדרך כלל במונחים קוגניטיביים, אך ראוי שתיבחן גם במונחים   .3

לא קוגניטיביים כמו מוטיבציה, מעורבות וביטחון עצמי.

מציאת קשר סיבתי בין פיתוח מקצועי של מורים לבין תוצאות תלמידים היא מורכבת ודורשת   .4

הבניה קפדנית מאוד של מערך ההערכה.

כשמעריכים פיתוח מקצועי חשוב להבחין בין מדדים ישירים ומדדים עקיפים של השפעה.  .5

קשה לדבר על השפעה של תוכנית ללא הימצאו של קו בסיס )baseline( שאליו אפשר להשוות   .6

את התוצאות )הכמותיות או האיכותניות( המתקבלות לאחר ההתערבות.

יש אסטרטגיות שונות להערכת ההשפעה וצריך להתאימן בכל פעם להתערבות המוערכת.  .7

נבנתה  בסיסם  שעל  תיאורטיים  משיקולים  רק  לא  מושפעת  תוכנית  להעריך  כיצד  ההחלטה   .8

התוכנית, אלא גם משיקולים פרקטיים וממגבלות של זמן, תקציב ומומחיות.

אפשר להישען על לקחים מחקריים אלו בבואנו להעריך תוכניות התערבות ופיתוח מקצועי חדשות, 
ולבחון באיזו מידה ההתערבות שבוצעה הולמת אותם. 
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המחקר על פיתוח מקצועי בארץ  .4

מעט מאוד מחקרים העוקבים אחר אפקטיביות של תוכניות לפיתוח מקצועי של מורים נערכו בארץ. 
שתי תשומות הפיתוח המקצועי המרכזיות שמקבלים מורים הן תוכניות פורמליות לפיתוח מקצועי 
דוגמת השתלמויות והדרכה, ובשנים האחרונות גם קהילות מורים. עד כה יש עדויות מעטות לקיומם 

של מחקרי הערכה בארץ לגבי תשומות חשובות אלו.

לתכנן  אפשר  בהדרכה,  או  מקצועי  לפיתוח  פורמליות  בתוכניות  ההשתתפות  אפקטיביות  מבחינת 
האפשר  ובמידת  בו,  השתתף  שהמורה  המקצועי  הפיתוח  של  מסודר  תיעוד  הכולל  מחקר  ולערוך 
נוסף על התוכנית, היקף ההשתתפות או ההיעדרות של המורה וכדומה. לאחר מכן אפשר  גם מידע 
להצליב את המידע שנאסף עם קריטריון של הישגים לימודיים או כל קריטריון מוסכם אחר. אולם 
לצד כל הקשיים המחקריים השכיחים )היעדר קריטריון מתאים, היעדר רישום מסודר של השתתפות 
נותר קושי בהגדרת המושג החמקמק אך  – עדיין  ובהנחה שקשיים אלו פתירים  ועוד(,  או היעדרות 
של  הרמה  או  האיכות  של  מוסכם  אפיון  או  מדידה  בהיעדר  התוכנית.  איכות  מדידת  כך:  כל  החשוב 
התוכנית, בדיקת אפקטיביות המבוססת רק על נתונים של השתתפות או היעדרות, או על חוות דעת 

של המשתתפים על ההשתלמות – תהיה מוגבלת מאוד.

באמצעות  לבצעה  לנסות  שאפשר  קשה  משימה  זוהי  מקצועי?  פיתוח  של  איכות  מודדים  כיצד 
מקיף;  ואינו  מקיף  שהסילבוס  הנושאים  המרצה;  של  ההשכלה  או  ההכשרה  רמת  מדדים:  כמה 
מידת הרלוונטיות של התוכן לעבודתו המקצועית של המורה ועוד. מחקר מיטבי יקשור בין נתונים 
בו  שהשתתף  המורה  את  המאפיינים  נתונים  לבין  המקצועי,  הפיתוח  של  האיכות  את  המאפיינים 
)השתתפות או היעדרות, הגשת עבודת סיכום, עמדותיו כלפי הפיתוח המקצועי וכן הלאה( לבין השגת 
של  האיכות  לבדיקת  קריטריונים  של  מערכת  בניית  מכך,  יתרה  לתוכנית.  שהוצבו  מוסכמים  יעדים 
הפיתוח המקצועי יכולה לסייע לא רק למחקר. נראה שחסרים בארץ כלים פרקטיים רבים להערכה של 
פיתוח מקצועי ברמה המערכתית וברמה הבית ספרית. כמו כן, חסרים הדרכה וליווי של אנשי החינוך 

העוסקים בפיתוח מקצועי ורוצים להעריכו. 

הצעות לקידום הערכה של הפיתוח המקצועי ברמה הבית ספרית וברמה המערכתית  .5

המלצות כלליות

מקצועי  לפיתוח  איכותיות  תוכניות  לקיום  וסטנדרטים   )framework( כללית  מסגרת  הגדרת   .1

)בהתחשב בשאלות כמו מה מטרות הפיתוח המקצועי, מה מעריכים וכיצד לנהל את הערכה(.

חידוד הקשר בין הערכת מורים ובין הפניית המורים לתוכניות פיתוח מקצועי שונות )ראו תת־  .2

הפרק בנושא הערכת מורים(.

ניטור ובקרה של כל סוגי הפיתוח המקצועי )ראו סעיף על בקרה(.  .3

בניית יכולות בית ספריות בתחום ההערכה של הפיתוח המקצועי )כולל מיומנות של תצפיות(.  .4

הגדרת ההערכה של הפיתוח המקצועי כחלק מתפקידו של רכז ההערכה הבית ספרי.   .5

שילוב חוקרים חיצוניים בתהליכי ההערכה הבית ספרית.  .6
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)בידי גוף מקצועי מערכתי כמו  פיתוח מערך כלים בסיסי גנרי להערכה של הפיתוח המקצועי   .7

ראמ"ה(.

מציאת דרכים להערכת ההשפעה גם במקרים שבהם אי אפשר להשתמש במודל מחקרי מוקפד.   .8

הערכת אפקטיביות של תוכניות מערכתיות לפיתוח מקצועי על ידי גוף כמו ראמ"ה.  .9

המלצות ספציפיות לכל תוכנית פיתוח מקצועי

תיאור מפורט של ההתערבות והגדרת מטרותיה מראש.   .1

בדיקת רמת התוכנית ואיכותה.  .2

בניית Model Logic לכל מחקר הערכה.  .3

בחירת מערך מחקר ההערכה )research/evaluation design( והגדרת המשתנים הנמדדים.  .4

והמרכיבים  ההקשר  מרכיבי  של  בחינה  המקצועי;  הפיתוח  פעילויות  של  המאפיינים  הערכת   .5

האסטרטגיים של הפיתוח המקצועי; זיהוי ומדידה של ההשפעה של הפיתוח המקצועי.

 סיכום – כינון מערך יעיל של בקרה והערכה 

כיום, יכולת הבקרה של משרד החינוך על הפיתוח המקצועי לוקה בחסר. באשר לתהליכי הפיתוח המקצועי 
עצמם, אין למשרד נתונים מספקים באשר לטיבן של הפעילויות המתקיימות. מאגר המידע המרכזי המצוי 
ידי חברה חיצונית כולל מידע מצומצם ומנהלתי בעיקרו, שאינו מאפשר פילוח  בידי המשרד ומנוהל על 
לצורכי אפיון היעילות של התהליך או התוכנית וזיהוי מוקדי קושי. הבקרה הפדגוגית על תהליכי הפיתוח 
ברורים  שיקולים  וחסרים  בהיקפה  מאוד  מצומצמת  חיצונית,  חברה  ידי  על  היא  גם  שנעשית  המקצועי, 
ומוגדרים לנושאים המבוקרים. גם הבקרה על המנחים והמדריכים בתוכניות השונות מוגבלת מאוד. למשל, 
כל  אין  ומלבד העמידה בתנאים  תנאי הסף להיכללות במאגר המרצים של משרד החינוך הם מינימליים, 
הלמידה  על  לבקרה  באשר  החינוך מצומצמת.  משרד  מדריכי  על  הבקרה  יכולת  גם  הְמַבצעים.  על  בקרה 
והקידום של כל מורה, גם כאן מערכת הנתונים הקיימת כוללת פרטים בסיסיים בלבד, ובפועל לא מתקיימת 

בקרה ממשית.

לניהול  יותר  כגון הפעלה של מערכת מתקדמת  יש תוכניות שונות לשיפור המצב,  בידי המשרד  כי  יצוין 
הלמידה של העובדים )אשר גם בה ייכללו רק תהליכי למידה פורמליים המזכים בגמול השתלמות( או נהלים 
בכיוון  צעדים  בהחלט  הן  אלו  תוכניות  הדרכה.  לתפקידי  הוראה  עובדי  של  תחרותית  בחירה  לשם  שונים 

הנכון, אך הן נמצאות בשלבי הבשלה שונים.

הוועדה סבורה כי נדרשת בקרה על היצע תהליכי הפיתוח המקצועי ועל תוכניות הלמידה למורים – החל 
בשליטה אדמיניסטרטיבית על היצע הפעילויות המוצעות על סוגיהן השונים, לצד בקרת איכות שוטפת 
הפיתוח  תהליכי  איכות  של  להערכה  יזומות  בפעילויות  וכלה  השירות,  נותני  על  מידע  קבלת  באמצעות 
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ניכרים בשלב  ודורש משאבים  זה הוא אתגר ארגוני  והערכה מסוג  כינון מערכי בקרה  כי  המקצועי. מובן 
ההקמה וביישום שוטף. הוועדה ממליצה כי יישום הבקרה וההערכה יחולק בין הגופים המקומיים שהוזכרו 
קודם לכן )פורום לניהול משולב( לבין המטה, הְמַרֵּכז בידו תמונה מערכתית. הגופים המקומיים האחראים 
לניהול וליישום תהליכי הפיתוח המקצועי צריכים לעסוק בבקרה על תפקוד הגופים המבצעים את תהליכי 
במחוזות.  המקצועי  הפיתוח  על  לאחראים  המידע  את  ולמסור  הממצאים  את  לרכז  המקצועי,  הפיתוח 
האחרונים ירכזו ויעבדו את המידע )לדוגמה על פי סוגי הפיתוח המקצועי, או על פי ספקים( ויעבירו לפורום 

הפיתוח המקצועי במטה, לצורך קביעת מדיניות עתידית.

ההערכה  ולטיב  להיקף  באשר  נוספות  שאלות  זה  בהקשר  עולות  הללו,  הארגוניים  ההיבטים  מלבד 
הנדרשת – ובפרט, מה מודדים וכיצד? במחקר האקדמי יש עיסוק רב בהערכת המאפיינים של פעילויות 
פיתוח מקצועי, ובחינה של רכיבי ההקשר של פיתוח מקצועי. המחקר האקדמי אינו מרבה לעסוק בזיהוי 
ובמדידה של ההשפעה של הפיתוח המקצועי, ככל הנראה בשל הקשיים היישומים הרבים הכרוכים בכך. 
ואולם, זהו כיוון חיוני למחקרים עתידיים. מובן כי הדרך הטובה ביותר לבחינת ההשפעה של הפיתוח המקצועי 
היא באמצעות יצירת מערך שיטתי של ניסויים מבוקרים, אשר יאפשר לבודד את ההשפעה הייחודית של 
התוכניות לפיתוח מקצועי על שיפור עבודתם של עובדי הוראה. יחד עם זאת מובן כי בפועל, מחקר הערכה 
מסוג זה קשה לביצוע, מאחר שאינו מתאים לתוכניות מערכתיות בקנה מידה גדול ומשום שיכולות משרד 
החינוך בתחום זה מוגבלות. גם מורכבות הסביבה הבית ספרית מקשה על בידוד המשתנים, ובבתי הספר אף 
חסרה בדרך כלל המומחיות הנדרשת לביצוע הערכה. הוועדה מציעה למצוא דרכים להערכת ההשפעה גם 
במקרים שבהם אי אפשר להשתמש במודל מחקרי מוקפד. עוד מציעה הוועדה כי הערכת האפקטיביות של 
תוכניות מערכתיות לפיתוח מקצועי תיעשה בידי גוף מקצועי כראמ"ה, שיהיה אחראי גם לפתח מערך כלים 

בסיסי גנרי לביצוע הערכות.

הפיתוח  להערכת  רלוונטי  מידע  לאיסוף  טכניקות  של  רחבה  קשת  ישנה  מוקפדים,  הערכה  מחקרי  לצד 
בין  יקשור  מיטבי  מחקר  וכדומה.  בכיתה  תצפיות  ושאלונים,  סקרים  מורים,  עם  ראיונות  ובהן  המקצועי, 
נתונים על איכות הפיתוח המקצועי לבין נתונים המאפיינים את המורה שהשתתף בו, ויבחן את הנתונים 
לאור קריטריונים מוסכמים לביצוע. במקרים רבים משמשת מידת שביעות הרצון של מורים מדד להערכה, 
על אף החסרונות של מדד זה. הוועדה סבורה כי אין למעט בערך חוות הדעת של מורים, אך בעת השימוש 
באמצעי זה חשוב לנסח שאלות תוכן הממוקדות בפיתוח המקצועי הספציפי ובתפוקות הלמידה, להבדיל 
משאלות על שביעות רצון כללית. בהקשר זה מציעה הוועדה לפתח בבתי הספר את היכולות והמיומנויות 
רכז  להגדיר את ההערכה של הפיתוח המקצועי כחלק מתפקידו של  פיתוח מקצועי,  בתחום הערכה של 

הערכה בית ספרי, ולשלב חוקרים חיצוניים בהערכה הבית ספרית.

הבקרה הנדרשת בהיבט השני – בקרה על למידת המורה והתקדמותו במסלול הקריירה – היא מורכבת יותר, 
שכן היא מצריכה סטנדרטים להערכת היכולות המקצועיות של מורים, סטנדרטים אשר אינם בנמצא כיום. 
אפשר  אי   – המערכתי  ובמישור  המקצועיות,  יכולותיהם  את  להוכיח  אפשרות  למורים  אין  כיום  למעשה, 

להבחין בין מורים בעלי יכולות שונות לצורך החלטה על קידום. 

אחד  הן  וההתמקצעות  הלמידה   – אחד  מצד  דו־כיוונית:  היא  וההערכה  המקצועית  הלמידה  בין  הזיקה 
יותר,  וחשוב  נקבע במפת הממדים להערכה. מצד שני,  כפי שגם  הקריטריונים הראויים להערכת מורים, 
הזדמנויות  יוצרים  לכך  ובהתאם  מורה,  כל  ואת הקושי של  לזהות את הצרכים  ומשוב מאפשרים  הערכה 
להתמודדות, לשיפור ולצמיחה מקצועית. נוסף על כך, הערכת המורים מאפשרת לאתר מורים בעלי יכולות 
גבוהות, אשר יכולים לכהן בתפקידי הובלה ומנהיגות, ובכך לשפר את תהליכי הלמידה המקצועית באופן 

רחב יותר.
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ו"עוז לתמורה".  "אופק חדש"  עקרונית, הדרישה להערכת עובדי הוראה הוסדרה במסגרת הסכמי השכר 
המעצבת  ההערכה  לצורך  מעצבת.  בהערכה  מותנית  בדרגה  עלייה  כי  חדש"  ב"אופק  נקבע  לדוגמה  כך 
פותחה מפת הממדים להערכת מורים ומורות, הכוללת ארבעה ממדי־על: מחויבות לתלמידים ולבית הספר, 
מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו, ניהול ההוראה והחינוך, ולמידה והתמקצעות לאורך הקריירה. כמו כן 
פותחו תיאורים התנהגותיים של כל אחד מהמרכיבים בממדי־העל. יחד עם זאת, מפת הממדים היא מפה 

כללית, ואינה כוללת סטנדרטים איכותניים וקריטריונים לביצוע לפי סוג תפקיד ושלב בתפקיד. 

הוועדה ממליצה כי לצד המשך פיתוח מפת ממדי ההוראה ולצד חידוד הקשר בין הערכת המורים לפיתוח 
המקצועי שבו הם משתתפים, תגובש מערכת סטנדרטים ודירוג בהתאם לתפקידים ולשלב בקריירה. הקמת 
מערכת ממין זה היא מורכבת ומציבה אתגרים משמעותיים. הוועדה ממליצה כי מערכת זו תגובש יחד עם 
ההסדרים האחרים שנדרשים והוזכרו קודם לכן – סוגי מסלולים לקידום הקריירה והתפקידים במסגרתם. 
המורים  גם  חלק  לקחת  צריכים  זה  בעניין  המדיניות  וגיבוש  החשיבה  בתהליך  כי  סבורה  הוועדה  כאמור, 
עצמם, וממליצה כי את המערך הזה יגבש הגוף האוטונומי המייעץ שיוקם – מועצת המורים – אשר יורכב 

מבעלי העניין השונים בתהליך. 

לצד זאת, הוועדה סבורה כי גם בכלים הנהוגים כיום אפשר לקיים בקרה אפקטיבית על תהליכי הלמידה 
הפרטניים של העובד ועל התקדמותו המקצועית. תפקידי הבקרה צריכים גם הם להיות מחולקים בין גופי 
ה"שטח" שלהם הידע על המתרחש וההיכרות עם הנפשות הפועלות, לבין המטה, האחראי למימוש יעדי 
המשרד וצריך לגבש על בסיסם תמונה מערכתית. חלוקה זו יכולה להיעשות בכמה דרכים. למשל, אפשר 
להטיל את התפקיד על המחוזות: בכל מחוז יהיה צוות של רכזי פיתוח מקצועי, שיפעלו כחלק מהפורום 
לניהול משולב, וכל אחד מהם יהיה אחראי לקבוצת מורים במחוז. מיקומם במחוז ותפקידם בפורום יחייב 
ההתקדמות  על  סדורה  בקרה  יערכו  והם  המקומיים,  בצרכים  הן  המשרד  ביעדי  הן  בקיאים  להיות  אותם 
המקצועית של כל מורה במחוז ויהיו שותפים לקביעת תוכנית הפיתוח המקצועית שלו. לרכזים אלו יהיה 
תפקיד חשוב בהבטחת האיזון הנכון בין צורכי המערכת, צורכי בית הספר, וצרכיו ושאיפותיו המקצועיים 

של המורה. 
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תקצירי קורות חיים של חברי הועדה

מריו מיקולינסר

יושב ראש הוועדה ופרופסור מן המניין בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה. כיהן כמשנה 
2017-2014. חתן פרס אמ"ת בפסיכולוגיה  בין השנים  לנשיא לעניינים האקדמיים של המרכז הבינתחומי 
לשנת 2004 על תרומתו הייחודית לחקר האישיּות והפסיכולוגיה החברתית. בשנים 1999-1995 עמד בראש 
של  האזוריות  המכללות  דקן  שימש   2006-2004 ובשנים  אילן,  בר  באוניברסיטת  לפסיכולוגיה  המחלקה 
אוניברסיטת בר אילן. ב-2007 ייסד את בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי ושימש דקן בית הספר 
עד 2014. פרופ' מיקולינסר הוא מייסד־שותף של מרכז פלג־ביליג לחקר איכות חיי המשפחה, והיה מנהל 
 Journal of Social and Personal 2015-2010 ערך את כתב העת  בין השנים   .2006-2002 המרכז בשנים 

Relationships. בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר אילן, 1985.

קריסטה אסטרחן 

הלמידה  לחקר  המעבדה  ומנהלת  ולהוראה  ללמידה  המגמה  ראש  לחינוך,  במחלקה  בכירה  מרצה 
 - שיח  באמצעות  והוראה  בלמידה  עוסקים  מחקריה  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  והאינטראקציה 
בקרב תלמידים ומורים כאחד, בתיווך כלי תקשורת דיגיטליים ובלעדיהם. בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה 

חינוכית מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 2007.

מיכל בלר

נשיאת מכללת לוינסקי לחינוך. תחום התמחותה העיקרי הוא מדידה והערכה חינוכית. הייתה המנכ"לית 
המייסדת של הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, ועמדה בראשה מאז הקמתה בשנת 2005 
המחקר  במחלקת  בכירה  מחקר  מנהלת  בלר  פרופ'  הייתה  זה  לתפקיד  כניסתה  עד  שנים.  שמונה  במשך 
והפיתוח של מכון המבחנים הגדול בעולם – Educational Testing Service – בפרינסטון, ניו־ג'רזי. קודם לכן 
עמדה פרופ' בלר במשך שמונה שנים בראש המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, מיסֹודן של האוניברסיטאות 
באוניברסיטה  ופסיכולוגיה  לחינוך  במחלקה  פרופסור־חבר  בדרגת  סגל  חברת  הייתה  כן  לפני  בישראל. 
הפתוחה, שם גם הקימה וניהלה את מרכז שה"ם )שילוב טכנולוגיות בלמידה(. פרופ' בלר פרסמה מאמרים 
את  בהם  וייצגה  רבים  בין־לאומיים  בכנסים  כן השתתפה  כמו  החינוכית.  וההערכה  רבים בתחום המדידה 
מהמחלקה  שלישי  תואר  בעלת  היא  בלר  פרופ'  ובעולם.  בארץ  מקצועיות  היגוי  בוועדות  חברה  ישראל. 

לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, 1983. 

מונא חורי־כסאברי

בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  חברתית  ולרווחה  סוציאלית  לעבודה  הספר  בבית  המניין  מן  פרופסור 
את התמחותה הבתר־דוקטורלית עשתה באוניברסיטה של שיקגו. הייתה חוקרת־אורחת בפקולטה לעבודה 
הגבוהה  ההשכלה  של  ההנגשה  על  אחראית  חורי־כסאברי  פרופ'  טורונטו.  של  באוניברסיטה  סוציאלית 
לחברה הערבית באוניברסיטה העברית, ומשמשת יו״ר ועדת ההיגוי לבחינת מדיניות המגוון והרב־תרבותיות 
באוניברסיטה העברית. משנת 2016 חברה באקדמיה הצעירה הישראלית, ומשנת 2017 חברה גם באקדמיה 
הצעירה העולמית )Global Young Academy(. תחומי המחקר שלה הם אלימות בית ספרית, עבריינות נוער, 
בריונות ברשת וכללי משמעת הוריים. בעלת תואר שלישי מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה 

העברית בירושלים, 2002.
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משה יוסטמן

לכלכלה  במחלקה  אמריטוס  ופרופסור  רופין  האקדמי  במרכז  עסקים  ומנהל  לכלכלה  ביה"ס  דקן 
באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בעבר כיהן בה כדקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה. עמית בכיר במכון ון 
ליר בירושלים משנת 2007 ובעבר שימש ְמרֵּכז תחום החברה האזרחית במכון. תחומי המחקר העיקריים 
שלו הם כלכלה פוליטית של חינוך, שוויון הזדמנויות ונגישות להשכלה, מבנה מערכת החינוך ומקורות 
המימון שלה, השפעת מערכת החינוך על המשק ומדידה בשדה החינוך. כמו כן חקר בהרחבה נושאים 
במדיניות תעשייתית־טכנולוגית ונושאים בפיתוח אזורי. בעל תואר שלישי בכלכלת עסקים מאוניברסיטת 

הרווארד, 1982.

תמי יחיאלי 

ירושלים.  בחוג למדעי הטבע במכללה  בכירה  ומרצה  סגנית מנהל  תואר שני,  ללימודי  ראשת התוכנית 
מכהנת כיו"ר ועדת המיצ"ב )מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית( במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים. עסקה 
בהוראת המדעים בחטיבת ביניים ובהכשרת מורים להוראת מדעי הטבע במכללה ירושלים. תחומי העיסוק 
העיקריים שלה הם למידה משמעותית והוראה משמעותית של מושגים מדעיים, תפיסות שגויות במדע 
מהאוניברסיטה  המדעים  בהוראת  שלישי  תואר  בעלת  יום־יומי.  מדע  באמצעות  יוצרת  חשיבה  ופיתוח 

העברית בירושלים, 1997.

אדם לפסטיין

פרופסור חבר במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מקים ומוביל את המעבדה לחקר הפדגוגיה. 
חינוכית  מדיניות  יישום  מורים,  צוותי  בין  פעולה  ושיתוף  שיח  ולמידה,  הוראה  בנושאי  עוסקת  המעבדה 
ותהליכי שיפור חינוכי. בעבר היה מרצה במכון לחינוך של אוניברסיטת לונדון, וניהל את "תוכנית קהילות 
בפדגוגיה  מדיניות,  שבין  הגומלין  בקשרי  מתמקדים  מחקריו  בירושלים.  ברנקו־וייס  במכון  החשיבה" 

ובאינטראקציה בכיתות הלימוד. בעל תואר שלישי בחינוך מקינגז קולג' לונדון, 2005. 

ניר מיכאלי

"השקפה"  מהלך  לייסוד  ושותף  החינוך  במשרד  הפדגוגית  המזכירות  כיו"ר  כיהן  אורנים.  מכללת  רקטור 
כן  כמו  לחינוך במכללת סמינר הקיבוצים.  וראש החוג  פדגוגי  פיתוח  דקן  )מורים מובילים(. בעבר שימש 
שימש סגן מנהל מכון כרם להכשרת מורים, מנהל יחידת "קהילות חשיבה" במכון ברנקו־וייס, מורה ומחנך 
חינוכית.  למנהיגות  מנדל  הספר  בית  בוגר  העולים".  "המחנות  הנוער  תנועת  ומזכ"ל  ברנר  גבעת  בתיכון 
תחומי המחקר העיקריים שלו הם מדיניות חינוך, פדגוגיה בלתי פורמלית והכשרת מורים. בעל תואר שלישי 

במדיניות חינוך מאוניברסיטת תל אביב, 2007. 

ענת שושני

פרופסור שושני היא חברת סגל בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה ומנהלת אקדמית של 
"מרכז מיטיב לחקר וליישום הפסיכולוגיה החיובית". היא פיתחה והובילה התערבויות חינוכיות מבוססות 
פסיכולוגיה חיובית לקידום רווחה נפשית של מורים ותלמידים שהופעלו בקנה מידה נרחב במערכת החינוך. 
בשיתוף עמיתים ממכללת לוינסקי, פרופ' שושני מובילה בשנתיים האחרונות את מהלך "מורים מובילים" 
לטיפוח  תוכניות  מובילה  היא  טראמפ"  "קרן  עם  בשיתוף  כן,  כמו  ההתיישבותי.  ובמנהל  ירושלים  במחוז 
תבנית חשיבה מתפתחת ומיצוי הפוטנציאל של תלמידים בלימודי המתמטיקה והפיזיקה. תחומי המחקר 
העיקריים שלה הם פסיכולוגיה חיובית, עמידּות ילדים בסיכון, גורמי חוסן של ילדים בהתמודדות עם מצבי 
היא פסיכולוגית קלינית מומחית  פרופ' שושני  הילדות.  בגילאי  אופי  חוזקות  וטיפוחן של  וטראומה  לחץ 

ובעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, 2007. 



109

ורדה שיפר

משולבת  משילּות  של  מודלים  לפיתוח  תוכנית  ומובילת  בירושלים  ליר  ון  במכון  בכירה  מחקר  עמיתת 
את  וניהלה  ייסדה  שלהן.  החינוך  במערכות  ובמיוחד  המקומיות  ברשויות   )Collaborative Governance(
וכיהנה כנשיאת קרן מנדל בישראל. כמו  מרכז מנדל למנהיגות בנגב, עמדה בראש מכון מנדל בירושלים 
כן כיהנה בתפקיד מדענית ראשית בנציבות שירות המדינה, הייתה הממונה על הביקורת על משרד החינוך 
בנגב  גוריון  בן  באוניברסיטת  מלכ"רים  לניהול  בתוכנית  ובהוראה  במחקר  עסקה  המדינה,  מבקר  במשרד 
וערכה את כתב העת האקדמי "חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל". תחומי המחקר העיקריים שלה הם 
מערכת החינוך ברשויות המקומיות, הפרטה בחינוך ומשילּות משולבת ברשויות המקומיות. בעלת תואר 

שלישי במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 2004. 

רננה פרזנצ'בסקי אמיר

מרכזת אקדמית ביוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. במסגרת 
תפקידה מרכזת את הוועדה לנושא ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך. קודם 
לממשלה  המשפטי  ליועץ  כעוזרת  היתר  בין  המשפטים,  במשרד  תפקידים  בכמה  כמשפטנית  עבדה  לכן 
למשפטים  בפקולטה  הוראה  ועוזרת  מחקר  עוזרת  שימשה  וכן  ירושלים,  מחוז  בפרקליטות  וכפרקליטה 
באוניברסיטה העברית. בעלת תואר ראשון במשפטים ובפסיכולוגיה )2005( ותואר שני במשפט ציבורי ובין־
לאומי )2009( – שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. כמו כן בעלת תואר שני במדיניות ציבורית מבית 

הספר ע"ש בלאושטיין לתכנון ומדיניות ציבורית באוניברסיטת רטגרס בארצות הברית )2016(. 

ד"ר נירית טופול )מרכזת שותפה החל מיוני 2019( 

מרכזת אקדמית ביוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך של האקדמיה הלאומית למדעים. במסגרת תפקידה 
במכללה  לימדה  לכן  קודם  והערכה.  למדידה  מנחים  קווים   – לערכים  חינוך  לנושא  הוועדה  את  מרכזת 
הוועדה הפרלמנטרית למאבק  יועצת  למן הקמתו, שימשה  ותקשורת  לפוליטיקה  בחוג  האקדמית הדסה 
בסחר בנשים, ריכזה את המחקר בעמותת "תחבורה היום ומחר" ושימשה עורכת משנה בכרך "העברית: 
המדינה  במדע  בהצטיינות   )2005( ושני  ראשון  תואר  בעלת  ז'בוטינסקי.  כתבי  של  וחינוך"  תרבות  שפה, 
מהאוניברסיטה העברית, ותואר שלישי במדע המדינה בתוכנית מלגאי הנשיא מאוניברסיטת בר אילן )2009(. 

מחקרה התמקד בגיבוש זהות לאומית וערכים במערכת הפוליטית בישראל.  

ד"ר תמי חלמיש אייזנמן 

מנהלת היוזמה החל מחודש ספטמבר 2017. תמי נמנתה עם מייסדי קרן טראמפ והובילה את תוכניות הקרן 
ההוראה הקלינית בתחומי המתמטיקה  ניכרת למהפכת  במידה  זה תרמה  ב-2011, בתפקיד  היווסדה  למן 
והמדעים. בעבר לימדה מתמטיקה בבתי ספר תיכון שונים והוראת המתמטיקה במכללות להכשרת מורים 
ובבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית. בעלת תואר ראשון במתמטיקה ובפילוסופיה )1996(, תעודת 
הוראה )1997( ותואר שני בחינוך מתמטי )1999( – כולם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. כמו כן בעלת 
תואר שלישי בהוראת המתמטיקה ממכון ויצמן למדע )2007(, ואחריו השלימה מחקר בתר־דוקטורט בבית 
)2009(. מחקריה מתמקדים בהקשר התרבותי של מעשה  הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים 

ההוראה והלמידה.
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 נספחים12

נספח א: תקצירי הסקירות המדעיות

אפקטיביות של פיתוח מקצועי: דגשים מתוך סקירה

תמונת מצב: מסלולי קריירה בהוראה: דגשים מתוך סקירה

התמודדות עם אתגרי הוראה בכיתה: עיבוד והנגשה

* לצד תקצירי הסקירות מופיעות הסקירות המלאות. 

נספח ב: סדר יום העיון 

הכנס השנתי של היוזמה, 3.1.2019: ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

נספח ג: קול קורא בשיתוף מופ"ת

קול קורא להגשת מאמרים וכתבות בנושא "פיתוח מקצועי - הישגים וחסמים" במסגרת שיתוף פעולה בין 
היוזמה למכון מופ"ת 

נספח ד: פירוט מפגשי הלמידה של הוועדה

למפרט מפגשי הלמידה 

הנספחים שלעיל וחומרים נוספים כגון הסקירות המלאות, צילומים וסיכומי ההרצאות מיום העיון זמינים בדף ועדת   12
המומחים באתר היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך.
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