
 

פיתוח מקצועי של צוותי הוראה, מהגות ומחקר למדיניות ומעשה – שנימושב   

נושא ניהול מיטבי להמסכם של ועדת המומחים במסמך ן ודי –פיתוח מקצועי  פאנל בנושאדגשים מ

 של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך 

 )לצפייה בפאנל(

עבודתה, שמתאר את המגמות העדכניות את ועדת המומחים סיימה זה לא מכבר לכתוב את המסמך המסכם 

לכיווני פעולה. במסגרת הפאנל התבקשו הוועדה המלצות את האתגרים בשטח ואת מקצועית, הלמידה הבתחום  

המשתתפים להתייחס למסקנות הוועדה ולפוטנציאל היישום שלהן. את הפאנל הנחה ד"ר ניר מיכאלי, חבר 

מקצועי במחוז דרום במשרד הפיתוח ההוועדה ורקטור מכללת אורנים, והשתתפו בו מר זאב אלדר, מפקח על 

מכון דוידזון, ד"ר סמדר לוי, מורה באיט, מנהלת היחידה לפיתוח מקצועי בחינוך מדעי זל־החינוך, ד"ר אורלי לכיש

לפיזיקה ומנהלת קהילות הפיזיקה במכון ויצמן, גב' זהבה הראל, מנהלת מינהל חינוך בעיריית באר שבע, ומר 

 לשעבר מנהל בית הספר סליסברג ומייסד המכינה הבית ספרית. ,תומר אושרי

האם  לשאלות הבאות: זההפאנל התבקשו הדוברים להתייחס למסקנות הוועדה, ובכלל בחלק הראשון של 

צורך בחלוקת לרבות ההתייחסותם לגישה הכללית של הוועדה,  י; מהנכונה את מוקדי הקושי זיהתההוועדה 

ת התייחסוו ה לשטח, ומתן משקל רב יותר לשטח ולמורה עצמו בקביעת הפיתוח המקצועי;עבודה אחרת בין מט  

בעלי  ולצעדים . בחלק השני התבקשו הדוברים להתייחס לצעדים לזירותשהציעה הוועדהלכיווני הפעולה 

 פוטנציאל ליישום ההמלצות. 

 

 אלדר זאב מר

  אמצעים לבקרה  חסרים. 1 מאוד:נושא מרכזי כנקודת קושי, הוא הגדירה בקרה והערכה, שהוועדה הנושא

תהליכי הפיתוח המקצועי שהמורים  עלמידע מהימן ובפרט חסר , על הפיתוח המקצועי אדמיניסטרטיבית

 יותר בוקרצריכה להיעשות . הערכת איכות תהליכי הפיתוח המקצועי 2רציני.  ימכשול ניהול ווזה ,עוברים

  לשם כך. יות תפקיד חשוב בכך, ויש לחזק את היכולות ואת המשאבים הלשטח. למרכזי הפסג"ה צריך ל

 מפני הקמת מנגנונים חדשים, בין היתר מאחר שעצם  החשש הוא – "מועצת מורים" להקיםהמלצה לגבי ה

דורש זמן ומשאבים מרובים. נקודת הממשק בין המטה למחוז והשטח צריכה להיות מרכזי הפסג"ה, הקמתם 

 ויש לחזק אותם. 

  קיימים בשטח ניצנים רבים של עשייה ברוח ההמלצות, כגון מהלך השקפה ומרכזי הסימולציה. היום כבר 

https://www.youtube.com/watch?v=gx4rrn8oSXc&list=PLLm0R2O6eaF5kBneBD7j_yA9zsCYWA6P8&index=8


  לעיתים הם לא מקצועיים מספיק, לא  –חשוב לשים לב למגבלות של תהליכי למידה פנים בית ספריים

עדים רכי המורים ובאים על חשבון תהליכי למידה בתחומי הדעת. חשוב להגדיר את המטרות והיותואמים לצ

 של תהליכי הלמידה הללו.

 חשוב לזכור כי הנושאים האלה קשורים בקשר ישיר להסכמי השכר. אולי אפשר למנף את  בכל הנוגע ליישום

 הקול העולה מתוך ההמלצות. כדי לחזק את –והסכמי שכר חדשים  בקרוב ממשלה חדשה שתקום –העיתוי 

  ת במערכת, לרבות שיח של המטה עם הרשויות בכל הרמו המסמך המסכםיישום ההמלצות דורש שיח סביב

משרד החינוך מקיים שותפויות היום המקומיות, המנהלים עם המורים וכל הגורמים האחרים שהוזכרו. כבר 

 עם רשויות מקומיות רבות בנושאי הפיתוח המקצועי. 

 

 זלאיט־לכיש אורלי ר"ד

  להצביע על שתי  חשובחושבת שהמסמך כולל תיאור די ממצה של הקשיים ושל העשייה, יחד עם זאת

 נקודות קושי שלא קיבלו ביטוי מספק:

עומדים לרשותם. הם המיעוט המשאבים לבין  חוסר הלימה בין היקף האחריות הרבה של מפמ"רים .1

 ד שני.ובמזכירות הפדגוגית מצ ,תלויים באגף לפיתוח מקצועי מצד אחד

דם מדריכים באיכות נמוכה מאוד יאיכות ההדרכה אינה אחידה. יש מדריכים מצוינים, אך לצ .2

מגיעה אינה  ההדרכהשגורמים נזק, ולא ברור כיצד נבחרו לתפקידם. קושי נוסף של ההדרכה הוא ש

 לכל בתי הספר. יש מורים שכלל אינם מקבלים הדרכה ואינם מכירים את המושג.

 להכשיר יש לבד התקציבים הדרושים לכך, מ ם.יימנטורינג קלאסשיבות הרבה של תהליכי רוצה לחזק את הח

 זמן ראוי לעבודתם. ולהקצות לפי תחומי דעת מורים מובילים

 מסלולי קריירה בלאפשר התקדמות בכיוונים ו היכול ולכן היא מערכת החינוך גדולה ומגוונת– ההמלצות יישום

לאפשר את ההתקדמות הזו צריך לספק כלים, בין היתר בדמות התפתחות אישית ולמידה כדי . מגוונים

 ת ביותר. ומשמעותישהן צוותית, 
 

 לוי סמדר ר"ד

  מסמן שינוי תפיסתי חשוב  "התפתחות מקצועיתשימוש במושג "ל "פיתוח מקצועי"מושג משימוש בהמעבר

 שלהם. ביחס לתפקיד המורים כסוכנים אקטיביים בתהליכי הלמידה

 ללמידה בתוך בית הספר, אך לא מתייחס להבדלים בצרכים של גילים רב נותן מקום המסמך המסכם 

משום פחות מתאימה, ולא רק בית הספר חשוב לזכור שיש תחומים שבהם למידה בתוך  .שונים ותחומים

מחוץ לבית  תאנשי צוות בתחום. נדרשת התייחסות רחבה יותר למסגרות למידה דיסציפלינאריו שיש מעט

 קהילות למידה דיסציפלינאריות. ההספר, לדוגמ

  אבל הפעילות מכון ויצמן הוא חיובי . המחקר המלווה את הקהילות של"מה עובד"שאלה בהוועדה עסקה ,

יציבות, סדירות והמשכיות , ומעבר לכך נדרשות פיתוח חומרי למידהלמחייבת גב אקדמי, משאבים למחקר ו

 כיום. מאוד שחסרות –

 לא כל למידה של צוות מורים  ", שכן קהילת למידה מקצועית"חשוב לדייק במונחים ולהגדיר למה מתכוונים ב

 ."מורים מובילים". חשוב גם להגדיר למה מתכוונים בנכללת בהגדרה הזו או קהילה ספונטנית

 .אין התייחסות מספקת ללמידה המקצועית של המורים המובילים עצמם והתגמול שלהם 

  ההתפתחות המקצועית חייבת להיות חלק ממשרת ו ,רחביישום דורש שינוי מבני  – ליישום ההמלצותאשר

 המורה. 

  חשוב לשים לב כי המרכזים לא מצוידים מספיק על מנת לשמש מוקד ללמידה  –פסג"ה ה תפקיד מרכזילגבי

 מקצועות המדעים.בחטיבה העליונה ובפרט מקצועית ל

  המשאבים צריכים להגיע לשטח: לבית הספר, למנהלים  .מנגנוניםבניית ל הסטת משאביםיש להיזהר מפני

 ולמורים.



 

 הראל זהבה' גב

 גם  פיתוח המקצועי של צוותי החינוך היא משמעותית.תהליך השל הרשויות המקומיות ב מןההכרה במקו

קצועית למעמד החיבור בין הלמידה המכן בין ההיבטים הפדגוגיים לארגוניים היא נכונה, והמחברת הגישה 

 המורה.

  ת. המעורבות וחיוני כולן  –הכרה במקומו של המורה ובתפקידו המרכזי, השקעה במורה ומתן מענה לצרכיו

, תים את המורים עצמםישל גורמים רבים בתהליכי הפיתוח המקצועי יוצרת בלבול, ובתוך כך שוכחים לע

צריכים להיות דמויות מרכזיות בתכנון ההתפתחות  בית הספריודעים מה הם צריכים. המורה ומנהל ש

 המקצועית והאישית של המורים. 

 אין מקום אמיתי לפיתוח המקצועי שלו. כל כך עד כי המרחב של המורה עמוס כי היום חשוב לזכור 

 .למנטורינג יש ערך משמעותי לאורך כל הקריירה, לא רק בשלבים הראשונים 

 סוג נוסף של ועד.יצירת זהר מפני ייך להלגבי ההמלצה על מועצת מורים, צר 

 דורשות ניהול משותף של המורים, בית ה לקהילות מורים מלמד כי הניסיון בבאר שבע  – ההמלצות יישום

הספר ומשרד החינוך יש יתרונות רבים: הן משפרות את איכות ההוראה, מאפשרות שיח מקצועי שבו המורה 

, המנהיגות להשתתף בהן מוטיבציה גבוההיש מורים לכות, במרכז, כוללות התייחסות למיומנויות הר

שצומחת מתוך הקהילה חוזרת אחר כך לבית הספר וממשיכה לפתח את הקבוצות והצוותים שם. הקשיים 

הקהילה צריכה להיות קיימת לאורך , כלומר ובהמשכיות המרכזיים הם מחסור בזמן מורה, והצורך בקיימות

 זמן. 
 

 אושרי תומר מר

  להשתתפות פעילה ונוכחת.  בבית הספרהשתתפות פסיבית בהשתלמות ולעבור מ מאוד לעשות שינויקשה

 של הלמידה המקצועית. תפרקטיּולמורה ו תרלוונטיּו ןת המפתח ללמידה מקצועית הומיל

  בדומה לנעשה במכינות חופש מירבי ניתןמסגרת ברורה ובתוכה הנכון הוא מודל שבו ניתנת המודל ,

פשר קביעת גבולות לצד לימוד מתוך מניע פנימי של , והוא מא"מאפשרת"פדגוגיה זהו מודל של  הצבאיות.

ואת נומיה ו, ולצד זאת להגביר את האוטמשרד החינוך על במטה־מדיניות לקבועהוועדה  הצעתקרנות. ס

, מנגד )עם תיווך נכון של מרכזי הפסג"ה(, עולה בקנה אחד עם המודל.שטח הגורמים ב חופש הפעולה של

 .של המורים שיפריע לחופש הלמידהגורם מסורבל עלולה להיות עוד מועצת מורים ש יש חשש

  אמוןהוא  "התפתחות מקצועית"ל "פיתוח מקצועי"למעבר מתפיסה של זה הבסיס לכל התהליכים, ובכלל .

ליווי אישי, שעדיין  מחליףכך ייטב. האמון לא  –במערכת, במורה ובמנהל כל הרמות ב ככל שיהיה יותר אמון

במקום  ,נדרש. הליווי האישי דורש תקציבים אך המשאבים קיימים, צריך לנתב אותם לתהליכי הליווי

 .נוספים תוכניות וארגוניםל

 לא בטוח שהמבנה הנוכחי של בית ו ,קשה לחזות את הצרכים העתידיים של התלמידים :ההמלצות יישום

 מקומותבהידע נמצא  כי מניחה משולבתהמשילות הכך, רעיון הספר הוא ההכנה הטובה לעתיד. בהתאם ל

 "הספינות הגדולות"רואה את מטה משרד החינוך כסוג של סירת מרוץ ששטה בין מר אשורי , הוא נכון. רבים

 )בתי הספר( ומפיצה את הידע ביניהם.
 

 מיכאלי ניר ר"ד של סיכום הערות

  אך  ,של מהלכים וצעדים בכיוון הנכון "אבני לגו"הוועדה חשבה, כפי שגם עלה בדברי הדוברים, שיש הרבה

 מתגבשות לכדי מבנה יציב וקוהרנטי. המלצות הוועדה מנסות להציע דרכים לחיבור האבנים.לא הן עדיין 

  ולמאוד את הוועדה. לאופנות הטרידה הסכנה של רידוד ובירוקרטיזציה של מושגים-buzzwords   נלווה

 עמוק למושג שטוח. החינוכי המושג ה שלמטבע הדברים רידוד 



 אותו  ועדת מומחים כתבה נייר ומישהו אחר יישםו. ההנחה ש, ולא מוצר סופיהמסמך הוא רק תחילת הדרך- 

ם גתחיל את השיח עם כלל הגורמים השותפים. תהליך זה הולם להמה שנדרש כעת הוא יכולה לעבוד. אינה 

 ם שצומחים מלמטה למעלה. יתהליכ –את רוח ההמלצות לגבי למידה מקצועית 

 

 


