
 האוניברסיטה העברית –בית הספר לחינוך 

 

 תקציר מנהלים

חזונו של בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית הוא מצוינות במחקר ובהוראה כמעט בכל תחומי 

 יםרב במענקי מחקר פנימיים וחיצונייםהחינוך. חברי הפקולטה מפרסמים בכתבי עת יוקרתיים, זכו 

והציגו את עבודתם בכנסים בינלאומיים. עם זאת, בהתחשב במגוון הנושאים ותחומי המחקר 

המכונסים תחת קורת גג אחת, אנחנו מאמינים שאי אפשר להצטיין בכל תחום ותחום. חיפשנו לשווא 

ניסוח ברור של סדרי עדיפויות. אין לבית הספר לחינוך תוכנית אסטרטגית שמציגה ומצדיקה סדרי 

 ויות לעתיד. עדיפ

 

בית הספר לחינוך חייב להקים ועדה אד הוק במטרה לנסח תוכנית כזאת. על התוכנית האסטרטגית 

לשקף חזון רחב של תחום החינוך בישראל, שיביא בחשבון לא רק את הצרכים הפנימיים של בית 

 ינוך. ובעלי מקצוע אחרים בתחום הח בהכשרת מורים לתיכוןהספר לחינוך, אלא גם את תפקידו 

 

היעדר תוכנית אסטרטגית מתבטא בכמה דרכים. נראה כי המבנה של בית הספר הוא במידה רבה 

, ולא של תכנון מכוון. נתקלנו במגוון רחב של תוכניות, שכל אחת מהן יםהיסטורי תהליכיםשל  רתוצ

המבנה  טענה לצורך בהרחבת הסגל והמשאבים, אבל לאף אחת מהן לא היה חזון כולל ומקיף.

מספר את הגשמת יעודו. לבית הספר  ונעשיתוף פעולה ומ מסכלהמפוצל של בית הספר לחינוך 

 שההרשמה אליהן מעטה מדי, וחסרים לו אנשי סגל בתחומים הכרחיים לבית ספר לחינוך. תכניות

 

אנשי סגל בכירים מעטים בלבד  מורים.ה הכשרתתחום הפיצול בין אגפי בית הספר חמור במיוחד ב

פקיד בהכנה של מורים לעתיד. הכנת מורים לתפקיד, תחום אחריות שבעינינו הוא מרכזי ממלאים ת

לייעודו של בית ספר לחינוך, נראית לכאורה בעלת חשיבות שולית מבחינת האוניברסיטה העברית. 

 בעייתי כאשר הסמכה להוראה בתיכון יכולה להיעשות רק באוניברסיטאות בישראל.זה מצב 

 

ים חלשים בין הידע התיאורטי שמלמדות התוכניות השונות לבין ההזדמנויות שיש הוועדה ראתה קשר

משימת לסטודנטים ליישם את הידע הזה. לפי דעתנו זאת המחשה נוספת להיעדר חזון המשלב את 

 של בית הספר עם האחריות שלו לשרת את צרכי מערכת החינוך בישראל.  המחקר

 
 סיכום המלצות

 שינויים הכרחיים:

הספר לחינוך חייב להקים בתוך שישה חודשים ועדה אד הוק במטרה לנסח בית  .1

  תוכנית אסטרטגית.

על הוועדה לנסח בתוך שנה תוכנית אסטרטגית שתבהיר ותדרג סדרי עדיפויות, תזהה  .2

 ןה ותצדיק את ההחלטות הללו בחיבורתחומי חוזק נוכחיים ותחומים מרכזיים לצמיח

חינוך, לתפקיד הייחודי שיש לבית הספר לחינוך יד שאליו פונה תחום העתלחזון ל



באוניברסיטת מחקר ולבעיות החינוכיות הדוחקות שאיתן מתמודדת החברה 

 הישראלית.

על התוכנית האסטרטגית לעלות בקנה אחד עם ההתנהלות המיטבית של בתי הספר  .3

 לחינוך המובילים ברחבי העולם.

 בתחומים הבאים:חברי סגל המתקבלים לפקולטה צריכים להתמקד  .4

פדגוגיה ספציפית לתוכן במקצועות מרכזיים כגון מדעים, מתמטיקה, אוריינות  .א

 ושפה, אזרחות וגיאוגרפיה

 הערכה ומדידה .ב

 שיטות להכשרה של מורים אפקטיביים .ג

מורים במארג בית הספר לחינוך. השילוב הזה  הכשרתעל הפקולטה לפעול לשילוב  .5

 מרציםחייב לכלול מעורבות גדולה יותר של חברי הסגל הבכירים בהוראה ובפיקוח על 

חדשים, יצירה של קשרים רבים יותר בין תוכניות לתואר ראשון ולתעודת הוראה, ומתן 

 . מורים בהכשרתקדימות גבוהה יותר לקבלת חברי סגל חדשים בעלי מומחיות 

עדה אד הוק לפיתוח תוכנית אסטרטגית לבחון בתי ספר מובילים לחינוך ברחבי והועל  .6

 העולם ולמצוא בהם דוגמאות למבנים ארגוניים אפקטיביים. 

עבר בחינוך ובהצטיינותה בשל האוניברסיטה העברית במדעים  בהתמחותבהתחשב  .7

מדעים האוניברסיטה ובית הספר לחינוך להעמיד את הוראת העל למדעים, 

תקנים  לפחות שניוהמתמטיקה בראש סדר העדיפויות. על האוניברסיטה להוסיף 

וללימוד של מדעים ומתמטיקה. עליהם להיות במסגרת בית  החדשים בפקולטה להורא

צרו שיתופי פעולה מתמשכים עם הספר לחינוך. חברי הפקולטה החדשים האלה יִ 

 הדיסציפלינות התואמות בקמפוס גבעת רם.

מראש  מספיק זמןהספר לחינוך לפרסם לוחות זמנים טנטטיביים לקורסים  על בית .8

, לפחות שלושה חודשים לפני תחילת הסמסטר) כדי שהסטודנטים יעשו את ת(אידיאלי

 ההתאמות הנדרשות בעבודה ויבחרו את הקורסים בצורה אסטרטגית יותר. 

חים בכתב שיציגו קווים מנבתוך שישה חודשים על בית הספר לחינוך לנסח ראשונית  .9

 מפורשות את התפקידים ותחומי האחריות של עוזרי ההוראה.

כדי ליצור תוכנית קוהרנטית יותר לתואר שני חייב בית הספר לחינוך להפחית את  .10

מספר המגמות לחמש לכל היותר. יש לעשות זאת דרך מיזוג או ביטול של מסלולים 

 קיימים לתואר שני.

בראש סדר העדיפויות קבלה של חבר/ת סגל במסלול  בית הספר לחינוך חייב להעמיד .11

תפקיד  /תמורים לאורך החיים. בעל ה שלמורים ו/או למיד בהכשרתקביעות המתמחה 

 ספק מנהיגות אינטלקטואלית לכלל תוכנית תעודת ההוראה./תזה י

פרוטוקול  יצירתבתוך שנה אחת על בית הספר לחינוך לפתח תוכנית למעקב נשירה ול .12

 יונות פרישה.לניהול רא

כתבי עת בינלאומיים (למשל  גבית הספר לחינוך להשתמש באמצעי עקבי לדירועל  .13

Thomson ISI.במקום להסתמך על קריטריונים משלו ( 



 גישת סטודנטים לתוכנות כמותניות ואיכותניות. דעל האוניברסיטה לסבס .14

 

 שינויים מומלצים:

תחומי חפיפה בין תוכניות ולזהות הזדמנויות לשיתוף פעולה  מצואעל הוועדה אד הוק ל .1

 בין תוכניות.

 יש לנתק את בית הספר לחינוך מן הפקולטה למדעי הרוח.  .2

לפעול ליצירת שילוב משמעותי של ידע תיאורטי ויישומי בכל תוכניותיה.  בית הספרעל  .3

ונטיות הנוגעות ים של בית הספר לחינוך צריכים לכלול דוגמאות ופעילויות רלוסקור

 לעולם הפרקטיקה החינוכית ולמציאות היומיומית המתקיימת בבתי ספר.

עדת ההוראה הקיימת צריכה לקחת על עצמה אחריות לבניית קשרים בין המרכז על ו .4

 שם מלטון לשאר בית הספר לחינוך.

על הוועדה אד הוק לתכנון אסטרטגי לבחון בדקדקנות תוכניות לימודים בבתי ספר  .5

ים לחינוך. היא תגלה שגישת "שלוש דיסציפלינות היסוד" מייצגת מודל שנזנח מוביל

 במידה רבה.

שבו דוקטורנטים יציגו את עבודתם  רידיסציפלינ-ינוך להקים סמינר ביןעל בית הספר לח .6

 ויקבלו משוב מסטודנטים וחברי הפקולטה.

להכשרת  כניות מובילותלבחינת ת בית ספרית העל בית הספר לחינוך להקים ועד .7

מורים באוניברסיטאות מחקר ברחבי העולם (לדוגמה מישיגן, מישיגן סטייט, סטנפורד, 

אוניברסיטת טוונטה בהולנד). על הוועדה הזאת לבחון את תוכנית תעודת ההוראה 

 תוכניות מובילות במקומות אחרים.  יםהקיימת לאור העקרונות והפרקטיקות המאפיינ

על סמך המודל שנוצר  ,/סטאז'לפרקטיקוםנית לימודים על בית הספר לחינוך לפתח תוכ .8

 בתוכנית רביבים.

על בית הספר לחינוך לעבוד עם ראשי האוניברסיטה לגיוס כספי מלגות למורים לעתיד  .9

בתחומי ביקוש (למשל מתמטיקה ומדעים) ולפתח אפשרויות חדשות (כגון תוכניות 

 רים מוכשרים. משולבות של תואר ראשון/שני/תעודת הוראה) לגיוס מו

המלצות מתווה אריאב, צריכה להיות מעורבות רבה יותר של הסגל הבכיר ל אשר .10

 בתוכנית תעודת ההוראה.

 על תוכנית רביבים ליזום תוכנית מחקר על השפעת גישתה. .11

על בית הספר לחינוך לפתח דרכים לשמירה על קשר עם בוגרים ומעקב אחרי  .12

 פעילויותיהם.

ידי הסטודנטים, על הפקולטה לבחון דרכים חדשות להערכת בנוסף לדירוג קורסים על  .13

ההוראה. הערכות עמיתים, בחינות של תוכניות הלימודים וניתוחים של עבודת 

 סטודנטים מהווים אפשרויות לבניית תרבות של שיפור מתמשך סביב ההוראה. 

  יש לספק לסטודנטים משוב בונה ועדכני על כל המשימות בכתב. .14

ינוך לפתח מנגנונים (למשל סוגים חדשים של פרסומים, אתרי על בית הספר לח .15

אינטרנט, מבזקים בדואר אלקטרוני ופודקסטים) שבאמצעותם הורים, בעלי תפקידים, 



סגל בית הספר לחינוך  שלקובעי מדיניות והציבור ככלל יוכלו ללמוד על המחקרים 

 ולהפיק מהם תועלת. 

ויות נוספות ללמידה פעילה ולשיתוף פעולה יש לעדכן את הטכנולוגיה כדי לספק הזדמנ .16

 טכנולוגיה ותוכנה). – clickerוירטואלי (למשל לוחות חכמים, 

 

 

 שינויים רצויים:

פעולה בתוך העל הוועדה אד הוק לקבל עליה אחריות לבחינת דרכים לשיפור שיתוף  .1

 . וביניהן תוכניות לתארים שונים

סמינרים מאורגנים -קבוצות סטודנטים, עם פרועל בית הספר לחינוך לבחון יצירה של  .2

בשילוב תוכניות שונות, כדי לקדם שיתוף פעולה בין סטודנטים ולהפחית את תחושות 

 הבידוד והניכור של הסטודנטים.

 

 


