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מפגשי הקהילות מתקיימים אחת לשבועיים 
,  בשעות אחר הצהרים, לאורך שנת הלימודים

ומפגשי קהילת המורים המובילים מתקיימים 
לסירוגין עם מפגשי הקהילות האזוריות

( (DBRהפעילות מלווה במחקר עיצוב
שמטרתו לבחון באופן שוטף מה עובד ומדוע  
ולקדם את השותפות בין המחקר והפרקטיקה



מטרת הקהילות

לקדם התפתחות מקצועית של מורי הפיזיקה1.

לפתח שיקולי דעת ממוקדי לומד ולמידה בתכנון ההוראה  2.
ואסטרטגיות ליישום בפרקטיקה

לתת מענה לצרכי המורים3.
פיזיקהוהוראתפיזיקהשלורחבמעמיקידע▪
"בבוקרמחר"ל–פיזיקהלשיעוריהשראהמעוררירעיונות▪
שיפוטיתלאבאווירהמתמשכתתמיכה▪



מבנה טיפוסי של מפגש קהילה

התייעצות עם עמיתים

מענה לצרכים של המורים: 1חלק 

כיבוד

"מהכיתה שלי", "פינת המשחק: "פינות כגון



מחקר  -קידום מבוסס: 2חלק 
":למידה/ממוקדת לומד"של הוראה 

המורים מתנסים: מחקר-תהליכי הוראה  מובנים ושיטתיים מבוססי
,  כגון)תפיסות ופרקטיקה , באסטרטגיות הוראה חדשות התורמות לידע

(קידום שיקולי דעת בתכנון הוראה, חקר במעבדה

(המשך)מבנה טיפוסי של מפגש קהילה 



מה הם המנגנונים שתומכים 
בבניית ובהפעלת השותפות 

? וביישום המטרות המרכזיות



Scalability-וSustainability-מערך הקהילות תומך ב
(Eylon et al., 2020; Levy et al., 2020,2021)

באמצעות אוירה תומכת ולא שיפוטית בניית אמון 1.

בין המשתתפיםשיח לא פורמלי הזדמנויות ל2.

ידע מעמיק ורחב  , כגון)שמעלים המורים מתן מענה לצרכים 3.

(בתחום הדעת והוראתו

מנגנונים תומכים



אסטרטגיות הוראה חדשות ומבוססות מחקר  התנסות ב4.
:לקידום מטרות מרכזיות של הקהילות

תהליכי למידה הוראה מובנים ושיטתיים•
הפעלה בכיתות•
רפלקציה אישית ושיתופית•

פעילויות שיתופיות לתכנון ההוראה הרלוונטיות לעבודה  5.
היומיומית של המורים

(המשך)מנגנונים תומכים 



העוסקות בתהליכי יישום עקרונות של מסגרות תיאורטיות 6.
שינוי בהוראה ולמידה וקישורם לתכנית הקהילות וסוגיות  

.המעסיקות את המורים
שפותחת שער לאינטראקציה  " שפה"בנייה ושימוש ב7.

אליה" מתחברים"אפקטיבית והמורים 
רעיונות תאורטיים ופרקטייםמקשרת בין •
המתייחס לידע פדגוגי של המורים  דיאלוגישיח מעודדת •

.  ידע ועניין של הלומדים, ותפיסות
:  דנים בשאלות, בתכנון שיתופי של שיעור, לדוגמא

בצורה  למה? הם יתבצעואיך?  יהיו מרכיבי השיעורמה
(פיתוח שיקולי דעת)? הזו

(המשך)מנגנונים תומכים 



הרחבת הזדמנויות לשיתופי פעולה בקהילות -רישות ארצי 8.
והשתתפות הצוות  , (למשל בכנסי מורים)שונות ומחוצה להן 

.המוביל עם עמיתים בתחומי דעת שונים
יחסי הגומלין בין תהליכי ההתפתחות המקצועית של המורים  9.

כמורים וכמשתתפים בקהילה התורמים להתפתחותה, כלומדים

(המשך)מנגנונים תומכים 



מה האתגרים וההזדמנויות 
?שעולים בהפעלת הקהילות
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מענה להטרוגניות. 1
(כגון ותיקים וחדשים)מגוון משתתפים :אתגר

,  מניעת שחיקה של הוותיקים-התחדשות ולמידה הדדית : הזדמנות
(למשל מורי הסבה)וביטוי לחוזקות של מצטרפים 

מורכבות תהליכי השינוי הנדרשים לקידום המטרות  . 2
קידום מודעות מורים לתהליכי למידה של תלמידים מחייב תהליך : אתגר

(נדרשת השקעה רבה בפיתוח)שינוי הדרגתי וארוך טווח 
מורים  למחקר עיצוב פורה ולבחינת התפתחות מקצועית של  : הזדמנות

(תפיסות ופרקטיקה, למשל בהיבטים של ידע)

אתגרים והזדמנויות
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בניית נורמות. 3
נדרשת היכרות גישור בין קבוצות מרקע שונה ונורמות שונות : אתגר

עם הנורמות והתבטאותן בהקשרים הספציפיים של פעולת קהילות  
.הפיזיקה
למחקר ופיתוח של אסטרטגיות לגישור ושינויים הדדיים  : הזדמנות

"(חציית גבולות"למשל הפעלה של אסטרטגיות של )

אתגרים והזדמנויות מערכתיים באינטראקציה עם גורמים  . 4

העוסקים בקידום הוראת הפיזיקה במשרד החינוך ובשטח

(. מרכז ארצי, וועדת מקצוע, רים"כגון המפמ)

כיצד למנף אינטראקציה עם גורמים אלה לקידום מטרות  : אתגר
?מרכזיות של הקהילות תוך התייחסות לצרכים של הגורמים השונים

השפעה על החלטות של הגורמים השונים בנושאים בהם : הזדמנות
למשל קידום העברת אחריות  )הצטבר ידע במסגרת פעילות הקהילות 

(ועצמאות לתלמידים בעבודה ניסויית במעבדת הפיזיקה

(המשך)אתגרים והזדמנויות 
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המתח בין הבנייה וגמישות  . 5
כיצד לשלב באופן מושכל ורגיש בין תהליכי למידה שיטתיים  

ומובנים לבין גמישות ומתן במה לנושאים המעסיקים את 
.חברי הקהילה

אתגרים פרקטיים בגיוס ושימור של המורים המובילים  . 6
צרכים של  , האתגרים מושפעים ממחסור במורי פיזיקה

מול ההשקעה )התגמול הסמלי , ס"מנהלי בתיה
אי הוודאות כל שנה לגבי אישור ותקצוב  , (ואלטרנטיבות

.פעילות הקהילות

(המשך)אתגרים והזדמנויות 



(המשך)נחיצות של מחקר מלווה בהפעלת הקהילות

החשיבות הרבה של הדוגמאות מצביעות על 
מחקרי העיצוב המלווים את פעילות הקהילות  

בזיהוי האתגרים ובחינת דרכים אפשריות  
להתמודדות איתם שיאפשרו קוהרנטיות  

והמשכיות בפעילות אפקטיבית של הקהילות

אתגרים והזדמנויות



תובנות מרכזיות לבנייה : סיכום
ובחינה של מנגנונים לקידום שותפויות  

(עקרונות עיצוב)פרקטיקה -מחקר
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.1WIN-WIN תועלת"האם כל השותפים עשויים להפיק  "
האם ישנן דרכים לזיהוי אפקטיבי של מתחים  ? מהשותפות

?  במסגרת שיתופי הפעולה ודרכים לטפל בהם

או  /האם נבחנות ותפישות וידע של השותפים , נורמות2.
(?כגון חציית גבולות)מפותחות אסטרטגיות לגישור 

? האם דרכי הפעולה מכוונות לטווחים שוניםטווחי זמן 3.
?האם יש התייחסות לקשר בין הפעולות בטווחים השונים

עקרונות עיצוב  : סיכום
לבנייה וקידום של שותפויות מחקר פרקטיקה
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מה הכלים שיאפשרו המשך פעילות של השותפות  קיימות4.
שינויים  , במערכת החינוך)ודאות ושינויים -בתנאים של אי

?  (פוליטיים

.5UPSCALING מה המסגרות שתאפשרנה הרחבה של
?  קהלי יעד ופעולות, מטרות

והפרקטיקותאיך ניתן להימנע מכך שהידע שימור הידע 6.
בשיתופי הפעולה לא ילכו לאיבוד ויוכלו לשמש  שמפתחים

?  גם בהקשרים אחרים

מתודולוגיות מחקר ומתודולוגיות  , קוהרנטיות בין מטרות7.
פרקטיקה

עקרונות עיצוב  : סיכום
לבנייה וקידום של שותפויות מחקר פרקטיקה
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