
1 
 

 

 –החינוך  רכתשל הוועדה לניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במע מפגש לימודיתמצית 

26.11.17: 

: פרופ' מריו מיקולינסר, ד"ר קריסטה אסטרחן, פרופ' מיכל בלר, פרופ' חברי הוועדהמשתתפי המפגש: 

, ד"ר ניר מיכאלי, ד"ר ענת מונא חורי כסאברי, פרופ' משה יוסטמן, ד"ר תמי יחיאלי, פרופ' אדם לפסטיין

: ד"ר צביקה אריכא, ד"ר איתי אשר, גב' דסי בארי, ד"ר מירי משרד החינוךשושני, ד"ר ורדה שיפר. 

גוטליב, גב' ברנית גולן יוסובש, גב' הדר גפני, מר יורם חיים, גב' דליה פניג, גב' דליה פרץ, ד"ר אורלי 

: ד"ר תמי חלמיש אייזנמן, היזמה למחקר יישומי בחינוךי. רמות, גב' חנה שדמי, גב' נעמי שי, גב' אלי שנ

 מר אורי חרוש, גב' רננה פרזנצ'בסקי אמיר. 

כרות כללית עם יעל וה־: מפגש זה היה הראשון בשני מפגשים שמטרתם לתת מבטוומטרת המפגש מסגרת

 השחקנים המרכזיים והממשקים ביניהם – הנעשה בתחום הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך

האתגרים הניצבים בפניהם. המפגש התמקד בעשייה במשרד החינוך, והציגו בו גורמים מהמטה,  וכן

 ( יתמקד בעשייה מחוץ למשרד. 28.1.18מהפיקוח על המחוזות וממרכז פסג"ה. המפגש הבא )

 פי סדר הדוברים:-תמצית הדברים על

נערכות למורים לפיזיקה ההציג את שלושת הסוגים של השתלמויות  יקה,ד"ר צביקה אריכא, מפמ"ר פיז

 –)מורים מתחילים, מורים מנוסים ומורים מובילים( ואת שלוש קהילות מורי הפיזיקה הפועלות כיום 

קהילות קרוב לבית, קהילות של מורים מומחי חקר וקהילות של מובילי ומפתחי מערכות ניהול למידה 

(LMS ד"ר אריכא .) עדר מימון יעומדים בפניהם: אתגר מימוני, ובפרט הההתייחס לשני אתגרים מרכזיים

ח אדם, ובפרט מחסור במורים מומחים ולפיתוח השתלמויות מתקדמות, ואתגר ניהולי בשל מחסור בכ

 שיובילו את תהליכי מורי המורים.

החשובה ברפורמות אופק  , הציגה את האמירה התפיסתיתיסודי־מנהלת האגף לחינוך על, גב' דסי בארי

חדש ועוז לתמורה ביחס לתפקיד 'הלמידה' במקצוע ההוראה, והדגימה כיצד הוא מקבל ביטוי שונה 

. הקושי התפיסתי והארגוני המשמעותי שנוצר 1בשתי הרפורמות. גב' בארי התייחסה לחמישה אתגרים: 

לפרוץ את המסגרת המסורתית  . הקושי2של שתי הרפורמות, לעיתים באותו בית הספר. מקביל  יישוםמ

. 3ית למידה דומה לזו שאנו רוצים להעניק לתלמידים. ישל השתלמויות על מנת להעניק למורים חוו

ה'תחרות' על זמן המורה וזמן בית הספר בין ארבע משפחות פיתוח מקצועי: א. המשפחה 

. חוסר 4המגמות החדשות.  משפחתהדיסציפלינארית ב. המשפחה הגנרית ג. המשפחה הבית ספרית ד. 

עדר מעקב אחר ההשתלמויות יעדר מסלול מובנה והי, בשל הידיעותיו והיקף לימודיו של המורהעל  מידע 

 . ההפרדה בין פיתוח מקצועי והדרכה. 5שמורה עשה בפועל. 

הציגה את התהליך והרכיבים של הפיתוח המקצועי של היועצים  מנהלת שפ"י,, גב' חנה שדמי

בתפקידו של היועץ החינוכי. גב' שדמי למקומו ולחשיבותו של הסופרוויז'ן  ם, והתייחסההחינוכיי

מתן כלים ליצירת תוכניות, להבדיל מפיתוח ב עסוקהרחיבה על כך שליבת הפיתוח המקצועי צריכה ל

פדגוגיה והחשיבות של ־כן התייחסה גב' שדמי לחשיבותה של פסיכוכמו מקצועי לצורך לימוד תוכניות. 

 רווחה האישית של המורה בתהליכי ההדרכה.ה

הציגה את מודל "איחוד מול ייחוד", שפותח במקור על  גב' דליה פניג, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית,

המודל הארצי, שלפיו קורס בסיסי היא פירטה על מנת לתת כלי ליישום רפורמה חדשנית בפרק זמן קצר. 

יפלינארית צהמודל המשולב, שבו הלמידה הדיס וכן עלהדעת, בנושא גנרי מותאם ע"י מומחים לתחומי 

על והיחידות הגנריות נעשות במרחב הבית ספרי. גב' פניג הרחיבה  ,ת בקורסים מקוונים ארצייםינעש

למידה דיסציפלינארית  –אודות היתרונות של המודל, שמאפשר את היתרונות של למידה מקוונת 

 scaling-ת, ואפשרות לוטכנולוגי תומקום, התנסות בסביבה עתיר עדר מגבלות זמןימהמומחים בתחום, ה
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up -  לצד שמירה על יתרונות הלמידה הפיזית המשותפות, יצירה ושמירה על שפה משותפת בין מורים

 מתחומים שונים. גב' פניג התייחסה גם לאתגר המעשי שביישום המודל המשולב.

הציגה את תפקיד  לפיתוח מקצועי באגף לפיתוח מקצועי, כניותוהתעל ממונה על התכנים ו, גב' הדר גפני

האגף לפיתוח מקצועי: פיתוח מגוון פלטפורמות וערוצי למידה, חיבור וניהול הצרכים ותהליכי הלמידה 

המתבקשים ע"י יחידות המטה השונות, מתן סיוע והנחייה של יחידות המטה האחרות בפיתוח הקורסים 

ים והמנהלתיים של הפיתוח המקצועי יכתי וניהול ההיבטים הפדגוגריכוז מערכן לפיתוח מקצועי, ו

ביחידות השונות. גב' גפני הרחיבה על פיתוח מקצועי בשלבי הכניסה לתפקיד והתייחסה לשאלה מי הם 

. ריבוי ערוצי הלמידה 1התייחסה לשני קשיים מרכזיים שהאגף מזהה בתחום:  היאמורי המורים. 

. דרגת חופש מצומצמת באשר לסוגי הפיתוח המקצועי שהאגף 2ית שלהם. במערכת והיעדר ראייה מערכת

 לפיתוח מקצועי יכול לפתח ולהעניק. 

הציגה את הייחוד של מערך  המפקחת על הפיתוח המקצועי וההדרכה במחוז החרדי,, גב' נעמי שי

בית ביכולתו להתאים את מה שלומד ומקבל המורה בתהליכי הלמידה השונים לתרבות ה :ההדרכה

ספרית והמאפיינים של הכיתה. גב' שי הסבירה על תהליך מיפוי הצרכים, הבנייה והחלוקה של סל 

הדרכה בית ספרית, הדרכה אזורית  –ההדרכה, תהליך מינוי המדריכים בפועל ופריסת מערך ההדרכה 

בפיתוח והדרכה מחוזית. גב' שי התייחסה לתהליכי הפיתוח המקצועי של המדריכים, ולדגשים השונים 

 המקצועי של מדריכים ברמות השונות.

הציגה את מקומו של מרכז הפסג"ה כצומת המחברת בין  מנהלת מרכז פסג"ה בחולון,, ד"ר אורלי רמות

צרכים של בתי לכניות של המטה והמחוז והמטה, המחוז ובתי הספר, ותפקידו בתרגום המטרות והת

, הצרכים צורכיהם של כל הגילים שרואה את ,ההספר. היא התייחסה לראייה הרחבה של מרכז הפסג"

מאפשרת יצירת איזונים  ראייה רחבה כזו . והמטרות של יחידות המטה והמחוז והצרכים הלוקאליים

משלבות רכיבים מסוגים שונים, ובהם רכיבים ואלו ותוכניות הכשרה מותאמות לבתי הספר הספציפיים, 

דומה. ד"ר רמות הציגה סוגים של מסגרות פיתוח מקצועי סציפלינאריים, פדגוגיים, רכיבי הערכה וכיד

חשיבות של המנהל והשיח בינו לבין המורים לתהליכי הפיתוח עמדה על השבהן מעורב מרכז הפסג"ה, ו

. הצורך בהסדרה ותיקנון של בעלי 1המקצועי. ד"ר רמות התייחסה לשני אתגרים מרכזיים בעבודתם: 

 תיווך יעדי המשרד ויצירת שפה משותפת. –בשיח עם מורי המורים  . הקושי2תפקידים במרכזי הפסג"ה. 

התייחסה לאתגר של השילוב והניהול גב' דליה פרץ, מנהלת אגף עובדי הוראה בתפקידי הדרכה, 

המערכתי של משאבי הפיתוח המקצועי וההדרכה, סיפרה כי החלו תהליכים לקידום שיתוף הפעולה, וכי 

חילת הדרך. גב' דליה פרץ התייחסה לאתגרים נוספים בתחום ההתמודדות עם האתגר נמצא בת

רמת המטה, רמת תפקידה של כל רמה במערך:  . תכנון מערכתי של מערך ההדרכה וחידוד1ההדרכה: 

והרמות המוסדיות. בהקשר זה הציגה גב' פרץ את תפיסתה כי המחוזות הם שצריכים להיות הגורם המחוז 

. קידום מהלך 3. הבניית ההדרכה כפרופסיה. 2ה עם המפמ"רים. המתכלל את ההדרכה, בשיתוף פעול

יסודיים בנושאי הדרכה, בדומה למהלך שנעשה בבתי ספר ־להרחבת האוטונומיה של מנהלי בתי הספר העל

 היסודיים.

התייחסה לחשיבות שיתוף הפעולה והראייה המערכתית  ד"ר מירי גוטליב, מנהלת האגף לפיתוח מקצועי,

של תהליכי הפיתוח המקצועי וההדרכה, שההפרדה ביניהם היא לעיתים מלאכותית. ד"ר גוטליב הציגה את 

מקומו של האגף על רצף ההכשרה, הכניסה לתפקיד, הפיתוח המקצועי והערכת עובדי ההוראה, ואת מבנה 

 –על הפיתוח המקצועי וההדרכה במחוזות המפקח  –וח מקצועי במטה מערך הפיתוח המקצועי: האגף לפית

ומרכזי הפסג"ה ברחבי הארץ. ד"ר גוטליב התייחסה גם למהלך שנעשה כעת לבחינת התפקיד והתיקנון של 

כרות עם מגוון צורות למידה מקצועית ימרכזי הפסג"ה. ד"ר גוטליב הרחיבה אודות החשיבות שבפיתוח וה

מספק עם האקדמיה בתהליכי פיתוח חיבור רופף ולא  יל נכון לכל בית ספר, הצביעה עלעל מנת לבנות תמה

צורך לחזק את הקשר על מנת לשפר את יכולות ההמשגה, הכללה של תהליכים, התייחסה למקצועי, ו

הרחבת הידע וליווי מחקרי בתהליכי הלמידה. ד"ר גוטליב עמדה על כך שבעת החשיבה אודות תהליכי 
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צורך להבחין בין הצרכים והמאפיינים המהותיים בתהליכי הלמידה המקצועית, לבין רכיבי  הלמידה יש

 הגמול וקידום הדרגה. 

. ישנה 1הציג את נקודות המוצא, שלפיהן מר יורם חיים, מנהל בית הספר ע"ש זיו ומרקס בירושלים, 

משרד החינוך לחיי היום  חשיבות רבה לפיתוח המקצועי, במיוחד לצורך תרגום המושגים והתוכניות של

. ישנו היצע רחב ומגוון של השתלמויות. לצד זאת, הציג את תפיסתו כי עיקר הלמידה נעשית בבית 2יום. 

הספר, וכי יש להשקיע את מירב המשאבים במתן חופש לבתי הספר לקיים תהליכי למידה פנימיים. ציין כי 

בכך. מר חיים די בה ללמידה הבית ספרית, אך אין הרפורמות 'עוז לתמורה' ו'אופק חדש' תרמו תרומה חשו

 –התייחס לקושי בהשתלמויות מקוונות, והציג את הרכיבים המרכזיים לשיטתו במודל של פיתוח מקצועי 

רכז מקצוע כנקודת חיבור למפמ"ר; מורים מובילים בתחומים מסוימים שעוברים השתלמויות מרוכזות 

; ת מוריםתרבות בית ספרית שבה מוטמעת החשיבות של למידע"ח ימי עבודה; השתלמות בית ספרית; 

 התנסות ביוזמות חוץ משרדיות לפיתוח מקצועי; הגברת הממשק עם המחקר.

 צורות שונות:בדיונים בעקבותיהם, בהקשרים ובתמות מרכזיות שעלו במהלך ההרצאות וכן בשאלות ו

  המקצועית השוניםעדר ראייה מערכתית של תהליכי הלמידה יההנובע מהקושי. 

  האם הניהול וההקצאה של  –קשיים מבניים וארגוניים במערכי הפיתוח המקצועי וההדרכה

 את הצרכים בשטח?  יםהמשאבים משקפ

 עדר ילצד ה ,עדר מסלול מובנה לפיתוח מקצועייחוסר במידע על 'רמת הידע' של כל מורה בשל ה

 .יםמעקב פרטני אחר ההתפתחות של מור

  )פיה מאורגנת המערכת כיום לבין למידה נמשכת ־עלשמתח בין למידה מסורתית )השתלמויות

 באופנים שונים

 סוגי הפיתוח המקצועי )צרכים פדגוגיים גנריים, בין המתח והאיזונים הנדרשים בין המטרות ו

 הטמעת תוכניות של המשרד(וצרכים דיסציפלינאריים, צרכים בית ספריים 

 רכה ומימוש היתרונות הגלומים בה, וההבחנה והשילוב עם פיתוח מקצועחידוד תפקידי ההד 

 י הכשרתם?נבחרים ומההם , כיצד מורי המורים מי הם  
 


