
 אוניברסיטת בן גוריון -ינוך ח 

 

 מנהלים  תקציר

מחלקה לחינוך והתוכנית להוראת מדעים הסגל באוניברסיטת בן גוריון מחולק לשתי יחידות, ה

לשרת את דרום ישראל ואת האוכלוסיות המיוחדות  :יחד חולקות משימה ווטכנולוגיה. שתי היחידות האל

החיות שם. במהלך הפגישות שלנו, שמענו סטודנטים, סגל הוראה ואנשי מנהלה מפרטים לגבי המשימה 

 הזו ומביעים מחויבות אליה. 

 

יחידות הנפרדות. בעוד הסידור הזה מאפשר אוטונומיה לכל תכנית, הוא השתי אין הרבה קשר בין כיום, 

 העדר תכלית אחידה ויוצר חוסר יעילות מסוים.  ם לאתו

 

ההפרדה בין שתי היחידות פוגעת ביכולת של אוניברסיטת בן גוריון למלא את המשימה שלה, במיוחד 

מורים לבתי ספר תיכוניים. המחלקה לחינוך מצהירה כי היא "המוסד האקדמי היחיד  להכשרתבנוגע 

ניים ומנהלי בתי ספר". עם זאת, הכשרת המורים היא המספק הכשרה בדרום למורים לבתי ספר תיכו

מבודדת ואינה קשורה לאף אחת מיחידות ההוראה. שתי היחידות מתיחסות להכשרת מורים כאל תכנית 

 נפרדת, שהצוות שלה מורכב כמעט רק מאנשי סגל מן החוץ.  

 

לחינוך מאורגן מחדש שילוב המחלקה לחינוך עם התכנית להוראת מדעים וטכנולוגיה במסגרת בית ספר 

תיצור מבנה ריכוזי ויעיל, ותאפשר להגשים את המשימה המשותפת טוב יותר. במיזוג כזה, התוכנית 

להוראת מדעים וטכנולוגיה תורשה לשמור על זהותה הנפרדת ולהמשיך להדגיש את מרכזיות חומר 

 הלימודים והפדגוגיה המיוחדת לתוכן בתכניות שלה. 

 

האוניברסיטה תתחייב לחפש אדם שיש לו את מיומנויות המנהיגות הדרושות להוביל אנו ממליצים עוד כי 

מהיחידות האקדמיות הקיימות.   תאף אחבקודם  ללא מינוי חוקרלחינוך. זה צריך להיות חדש בית ספר 

 בנוסף, בתור ביטוי למחויבות האוניברסיטה להכנת מורים לבתי ספר תיכוניים, אנו ממליצים להוסיף

 בהוראהשיש להם ניסיון  לחוקריםלפנות  יםהאלה צריכ התקניםלפקולטה לחינוך.  תקנים השלוש לפחות

ולמידה של נושאי בית ספר ספציפיים, ו/או בהוראת חינוך עם דגש על לימוד כיצד ללמד כל נושא בית ספר 

 ספציפי.

 

 תקציר ההמלצות

 שינויים הכרחיים:

את מורי התיכון של ישראל. האוניברסיטה  להכשירלאוניברסיטאות יש אחריות בלעדית  .1

מורים באמצעות מתן תמיכה מספקת, כלכלית, ארגונית  הכשרתכמכלול צריכה לתעדף 

 ואינטלקטואלית, ליוזמה הזו.

המחלקה לחינוך והתכנית להוראת מדעים וטכנולוגיה, בתמיכה מלאה של מנהיגות  .2

לחינוך. המיזוג הזה, חדש פר האוניברסיטה, צריכות לעבור ארגון מחדש ולהפוך לבית ס

אמור לאפשר לתוכנית להוראת מדעים וטכנולוגיה לשמור על זהותה הנפרדת ולהמשיך 

 להדגיש את מרכזיות חומר הלימודים והפדגוגיה המיוחדת לתוכן בתכניות שלה.

שיש לו את מיומנויות המנהיגות  ראש בית ספרהאוניברסיטה צריכה להתחייב לחפש  .3

מישהו שלא מונה  את בית הספר החדש. המנהל החדש הזה צריך להיותהנדרשות להוביל 

 מהיחידות האקדמיות הקיימות. תקודם לכן לאף אח

 לחינוך צריכות להיות אחראיות ביחד להכשרת מורים.החדש שתי היחידות בתוך בית הספר  .4



לפחות כביטוי למחויבות של האוניברסיטה להכשרת מורים, האוניברסיטה צריכה ליצור  .5
ולמידה של נושא בית ספר ספציפיים, ו/או בהוראת  בהוראהלסגל עם ניסיון  תקנים השלוש

 חינוך עם דגש על לימוד כיצד ללמד נושא בית ספר ספציפי.

לפתוח כל תכנית חדשה עד לסיום השילוב בין המחלקה לחינוך  אין על שתי היחידות .6

 והתוכנית להוראת מדעים וטכנולוגיה.

האוניברסיטה,  הנהלתהמחלקה לחינוך והתכנית להוראת מדעים וטכנולוגיה, בתמיכת  .7

 .בהן ולתמוךעליהן , לשמור אוכלוסיות מיוחדות צריכות ליצור ולשחזר תכניות כדי לגייס

ינוך ולהוות את מרכז המשימה מורים צריכה לחסות תחת כנפי בית הספר החדש לח הכשרת .8

 שלו.

סגל שיוביל בעיצוב מחדש של יחידת הכשרת  רריך להעסיק חבבית הספר החדש לחינוך צ .9

ולמידה בבתי ספר  בהוראההמורים. האדם הזה צריך להיות בעל מומחיות ותכנית מחקר 

 תיכוניים.

בבית הספר החדש לחינוך, התוכנית להוראת מדעים וטכנולוגיה חייבת לקחת אחריות  .10

 נולוגי.להכשרת מורים חדשים במדעים, מתמטיקה, וחינוך טכ

שלהן לאור המבנה  גיוס הסגלשתי יחידות ההוראה צריכות לחשוב מחדש על תכניות  .11

 הארגוני החדש שאנו ממליצים עליו.

 

 שינויים מומלצים:

סגל צריך לסקור את תכניות הלימודים בבתי ספר הבעוד היחידות עוברות ארגון מחדש,  .1

מובילים לחינוך. הם יגלו, למשל, כי בתי הספר המובילים לחינוך כבר זנחו ברובם את גישת 

 ".הבסיסיות"שלוש הדיסציפלינות 

ברמת התואר הראשון, המחלקה לחינוך צריכה ליצור קורס בלמידה והוראה שיהיה חובה לכל  .2

 הסטודנטים.

ודנטים לתואר שני, הן במסלול עם תזה והן במסלול ללא תזה, לחקור בעיות של יש לעודד סט .3

יקטי מחקר פעילים כאלה יפרקטיקה בכיתות שלהם. בתכניות להוראת מדעים וטכנולוגיה, פרו

 לטרנטיבה לסקירת הספרות הנוכחית.יכולים לשמש כא

נוספות כדי ליישר קו עם  בתכנית להוראת מדעים וטכנולוגיה, התזה צריכה לקבל נקודות קרדיט .4

 יות באוניברסיטאות אחרות בישראל.תכנ

תלמידי דוקטורט לרכוש את המיומנויות עבור בית הספר החדש לחינוך צריך ליצור הזדמנויות  .5

ההכרחיות כדי להפוך לחברים בקהילת המחקר הבינלאומית. דוגמאות לכך הן פרוסמינר שבו 

כנס שבו סטודנטים מציגים -בודות בתהליך, ומיניהסטודנטים מציגים ומקבלים ביקורת על ע

 את תוצאות המחקר שלהם באנגלית.

דוקטורנטים המחפשים משרות אקדמיות צריכים לקבל עידוד לכתוב את התזה שלהם באנגלית  .6

 ולקבל את התמיכה המתאימה על מנת לעשות כן.

 מלגות נוספות ומימון לדוקטורנטים. קהאוניברסיטה צריכה לספ .7

ולמידה של מדעי הרוח ומדעי החברה צריך להצטרף לבית הספר  בהוראהמתמחה  סגל אשר .8

החדש לחינוך (למשל ספרות, תנ"ך, שפות, היסטוריה, אזרחות וגיאוגרפיה) כדי להשוות את 

 המכוונות בתוכן של התכנית להוראת מדעים וטכנולוגיה.

מקורסים) לסגל במסלול בית הספר החדש לחינוך צריך ליצור תמריצים (למשל, שחרור  .9

 לקביעות, כדי שיובילו בעיצוב מחדש של התכנית.

בית הספר החדש לחינוך צריך לבחון את האפשרות לשלב תעודת הוראה עם תואר ראשון או  .10

 שני, מגמה שאומצה באוניברסיטאות אחרות.



מספיק משאבים כדי להגדיל את מספר המנחים למורים  קהאוניברסיטה צריכה לספ .11

 ום של תכנית הכשרת המורים.בפרקטיק

להכשרה  מעוליםבית הספר החדש לחינוך צריך להמשיך להתמקד בפיתוח אתרים קליניים  .12

 להוראה.

 שתי יחידות החינוך צריכות לבחון פדגוגיות אינטראקטיביות וטכנולוגיות בכיתות גדולות.  .13

ונות וללמוד אחד יחידתי עבור דוקטורנטים שיאפשר להם להחליף רעי-יש לפתח פרוסמינר בין .14

 מהשני.

 להכין חברי סגל צעירים למשרות מנהיגות.על מנת שתי היחידות צריכות לנקוט צעדים פעילים  .15

סגל עם חברים ההיחידות צריכות להטמיע מאמצי גיוס ושימור מיוחדים, שיכוונו לגיוון של  .16

 ייצוג. -מקבוצות שנמצאות בתת

סגל צריך לבחון אמצעים חדשים להערכת ההוראה. הסטודנטים בקורסים,  לדירוגיבנוסף  .17

לימוד, סקירת סילבוסים, וניתוחים של עבודות סטודנטים הם כולם ההערכת עמיתים של 

 אפשרויות ליצור תרבות של שיפור מתמיד בהוראה. 

צריכה להיות בקרה טובה יותר על המרצים מן החוץ. חברי סגל בכירים צריכים לעבור על  .18

 מרצים מן החוץ כדי לוודא את איכות ואחידות תוכן הקורסים.הסילבוסים של ה

שתי יחידות ההוראה צריכות לפתח מנגנונים (למשל, סוגים חדשים של פרסומים, אתרים,  .19

רשימות תפוצה, פודקאסטים) מהם יוכלו הורים, אנשי מקצוע, קובעי מדיניות והציבור הרחב 

 ללמוד על המחקר שלהם ולהפיק ממנו תועלת. 

ודנטים בתוכנית הכשרת המורים צריכים להשתמש בחוד החנית של טכנולוגיות מידע הסט .20

). הטכנולוגיות שפרחי ההוראה ישתמשו בהן צריכות להיות מספיקות כדי ICTותקשורת (

 לתמוך בלמידה אקטיבית ולהכין את המורים לעתיד להוביל בשימוש בטכנולוגיה. 

 שינויים רצויים:

 עבוד כדי לבטל את החפיפה בקורסים עם המחלקה לפסיכולוגיה.המחלקה לחינוך צריכה ל .1

סגל צריך לייצר ה", הבסיסיותבמידה שהמחלקה לחינוך שומרת על מודל "שלוש הדיסציפלינות  .2

סט של שאלות חינוכיות משותפת שיאפשרו לסטודנטים לראות את הקשרים בין הדיסציפלינות 

 קרטיות.ואת האופן שבו הן מתיחסות לבעיות הוראה קונ

 


