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 רקע :1פרק 
 

המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג( החליטה להעריך תכניות לימוד בתחום ההוראה והוראת מדעים 

 . 2013-2014בשנת הלימודים 

 

החלטת המל"ג, שר החינוך, אשר מתוקף תפקידו מכהן כיו"ר המל"ג, מינה וועדה אשר  בעקבות

 כוללת את:

 

  בית הספר לתארים מתקדמים לחינוך, אוניברסיטת סטנפורד  -פרופ' סם ויינברג- 
 קליפורניה, ארה"ב. יו"ר הוועדה.

  ארה"ב.מרילנד,  -הקולג' להוראה, אוניברסיטת מרילנד  -פרופ' פטרישיה אלכסנדר 

  מכון טכנולוגי  -המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון  -פרופ' יהודית ג'ודי דורי
ישראל, ומחלקת הנדסה אלקטרונית ומדעי המחשב, מכון מסצ'וסטס לטכנולוגיה  -לישראל 

 מסצ'וסטס, ארה"ב. -

 ס ל ללימודי חינוך יהודי, אוניברסיטת ברנדיידמרכז מנ -נמסר -פרופ' שרון פיימן- 
 מסצ'וסטס, ארה"ב.

  ניו  -בית הספר לתארים מתקדמים בהוראה, אוניברסיטת בופלו  -פרופ' סטפן ג'ייקובסון
 יורק, ארה"ב.

  הקולג' להוראה ופיתוח אנושי, אוניברסיטת טקסס  -פרופ' ר. מלטשה ג'ושיA&M -  ,טקסס
 ארה"ב.

  ג'ורג'יה,  -ג'ורג'יה תוכנית הוראת מתמטיקה, אוניברסיטת  -פרופ' ג'רמי קילפטריק
 ארה"ב.

  פנסילבניה, ארה"ב. -בית הספר לחינוך, אוניברסיטת פיטסבורג  -פרופ' אלן לסגולד 

  הולנד. -בית הספר לחינוך, אוניברסיטת אמסטרדם למדע יישומי  -פרופ' אריה ווילשוט 

  ישראל. -בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים  -פרופ' ענת זוהר 

 
 
 

 אור שמשה רכזת הוועדה בשם המל"ג.-גב' מריה לווינסון
 

 1במסגרת פעילות, הוועדה התבקשה:

לבחון דוחות הערכה עצמית, אשר הוגשו על ידי המוסדות אשר מספקים תכניות לימוד בהוראה  .1

 והוראת מדעים, ולבקר במוסדות האלה.

                                                        
 .1נספח כתב המינוי של הוועדה מצורף כ 1
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ימוד, לרבות ממצאי להגיש למל"ג דוח נפרד על כל אחת מהיחידות האקדמיות ותכניות הל .2

 הוועדה והמלצותיה.

להגיש למל"ג דוח כללי לגבי תחום הלימוד המוערך במערכת הלימודים הגבוהים בישראל, לרבות  .3

 המלצות לתקנים בתחום הלימוד המוערך.

 

 (.2012התהליך כולו התבצע בהתאם לקווים המנחים של המל"ג להערכה עצמית )מיולי 
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 נהלי הוועדה: 2פרק 

 

, ובמהלכה נידונו נושאים מהותיים לגבי 2014למרץ,  18-הראשונה של הוועדה התקיימה ב הפגישה

ההשכלה הגבוהה בישראל, איכות פעילות ההערכה וכן תוכניות ההוראה והוראת המדעים הקיימות 

 בישראל.

 

התקיים הסבב הראשון של ביקורי הערכה של הוועדה, אשר ביקרה באוניברסיטת בר  2014במרץ 

השני של ביקורי הערכה התקיים ביוני  בב, באוניברסיטה הפתוחה ובאוניברסיטת תל אביב. הסאילן

, והוועדה ביקרה באוניברסיטת בן גוריון ובאוניברסיטה העברית בירושלים. סבב הביקורים 2014

, במכון וייצמן למדע, הטכניון, ואוניברסיטת חיפה. 2014השלישי של הוועדה התקיים בדצמבר 

הביקורים, הוועדה נפגשה עם בעלי עניין שונים במוסדות, לרבות הנהלה, סגל הוראה, צוות במהלך 

 וסטודנטים.
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 :3פרק 

 הערכה של חינוך ותוכניות הוראת מדעים בישראל

 הדוח הזה מתייחס למצב הנוכחי בעת הביקור במוסדות, ולא לוקח בחשבון שינויים מאוחרים יותר.

שוועדת ההערכה הגיעה אליהן בהתבסס על מסמכים שסיפקו המוסדות, הדוח מתעד את המסקנות 

  מידע אחר שעמד לרשות הוועדה. למידע שהתקבל באמצעות ראיונות, דיונים ותצפיות, וכ

 

  תמצית מנהלים .1

בדוח הנוכחי אנו מתרחקים משמונת הדוחות המוסדיים שהוועדה הגישה ומתייחסים למגמות 

מוסדות ההשכלה הגבוהה השונים. חקר החינוך באוניברסיטאות ל שמשותפותכלליות בישראל 

אשר פועלים כיחידה אקדמית עצמאית;  לחינוךבישראל משתרע על טווח נרחב, החל מבתי ספר 

שחוסות תחת כנפי יחידות אדמיניסטרטיביות גדולות יותר; שתי  מחלקות ויחידות לחינוך

וטכנולוגיה; ומוסד אחד אשר שומר על הוראת מדעים, מתמטיקה ב מתמקדות רקמחלקות אשר 

 יחד עם מחלקה שנייה שמתמקדת רק בהוראת מדע וטכנולוגיה. מחלקה לחינוך

 

השונות הזו הופכת כל ניסיון הכללה למסוכן. המטרה שלנו היא לא לבחור מוסד אחד או תוכנית 

דוגמה  אחת ולבקר אותם. כאשר אנו נוקבים בשם של מוסד, אנו עושים זאת כי הוא מייצג

 הראויה לעוד דיון ומחקר.

 

של שמונת בתי הספר,  חוקרים בסגלכאומה, ישראל היא בת מזל, כי יש לה קבוצה מרשימה של 

האלה מפרסמים בכתבי עת  מהחוקריםשל המדינה. רבים  לחינוךהפקולטות, והמחלקות 

טווח  מובילים, זוכים בפרסים יוקרתיים ומתחרים בהצלחה על מימון נדיר לפרויקטים.

הנושאים של -הנושאים שהם חוקרים, וכמות הדיסציפלינות, תחומי העניין, המומחיות ותתי

 המומחיות שהם מייצגים הם מדהימים.

 

יותר  יםנרא ם. ה Mission driftסובלים משל ישראל  לחינוך בתי הספרעם זאת, כקולקטיב, 

משימה בת זיהוי, עם צורה ומטרה. במקרים  , עםכמו הרכב של פרטים ולא שלמים אחידים

היו יכולים למצוא בית מתאים יותר במחלקה  בבית ספר לחינוךשמקבלים מינוי  חוקריםרבים, 

האלה חוקרים, כתבי העת בהם הם מפרסים,  המרציםאקדמית מסורתית. הבעיות אותן 

מעלה את השאלה  הקהילות האקדמיות שאיתן הם מזוהים, באים כולם מהדיסציפלינות. הדבר

 . לחינוךהמטרידה מה באמת "חינוכי" בחברות בפקולטה 

 

המבחר המסחרר של נושאים אשר נאספו תחת קורת גג אחת מונע קביעת סדרי עדיפויות 

וכיוונים עתידיים. בלי משימה משותפת ומושג משותף של חינוך, קשה למוסד לייצר תכנית 

ולקבוע איזה תכניות להרחיב ואיזה לסגור, משום , לגייסאסטרטגית, להחליט איזה אנשי סגל 

שהן כבר לא מייצגות אזורים פעילים של מחקר ופרקטיקה. לרוב כלל אין תכניות להתמודד עם 
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. כאשר קיימות תכניות כאלה, הן פעמים רבות אופורטוניסטיות של חברי סגל בהפרישה קר

ב יותר להתקדם בכיוון אחד ולא ואינסטרומנטליות, ואין להן את הרציונל שמסביר מדוע חשו

 באחר.

 

משאבים. לפני ביקורנו, ציפינו שבתור בזבוז מכפל תכניות ו יםשל ישראל סובל בתי הספר לחינוך

מדינה קטנה, ישראל תתאם את המאמצים בין המוסדות שלה כדי לוודא שניתן מענה לרוב 

הנכון. גילינו על תכניות של הנושאים הקריטיים בנוף החינוכי. במקום זאת, מצאנו שההפך הוא 

מוסד אחד להתרחב לתחום מסויים, בלי מודעות לכך שתכניות דומות קיימות במוסד אחד, רק 

כמה קילומטרים משם. העדר תיאום מערכתי מוביל לערבוביה של תכניות, חוסר יעילות, 

ספר, כמו  כפילויות, ובזבוז משאבים יקרים. תכניות אשר רק תומכות במשימה חינוכית של בתי

ייעוץ חינוכי ופסיכולוגיה קלינית, יועדו להרחבה, בעוד אזורים אשר משפיעים על כל הילדים, 

כמו איך ללמד נושאים בבית הספר, התוצאות של מבחנים חשובים על תכנית הלימודים, 

והכשרת מורים חדשים ליישם "למידה משמעותית" קיבלו מעט תשומת לב, ובמקרים רבים, לא 

 ללי. נלמדו כ

 

בישראל יצרה מציאות חדשה להכנת מורים  אקדמיות לחינוךשל מכללות  הצמיחה

 פקולטות האקדמיות לחינוך,נוף החינוכי רווי במכללות ה. למרות שאיתאוניברסיט

לא שקלו מחדש ברצינות את תפקיד הכשרת המורים באוניברסיטאות  לחינוך אוניברסיטאיות

רק אוניברסיטאות יכולות להעניק הסמכה בהוראה  מחקר. למדנו שלפי התקנות בישראל,

למורים של בתי ספר תיכוניים. הדבר מוביל לאחריות עצומה, כי המחקר הראה כי ההשפעה על 

הישגי התלמיד נובעת מהמורה בכיתה, והיא חשובה יותר אפילו ממספר התלמידים או מבית 

מורים כתחום יתום.  להכשרתת פעמים רבות מתייחסו לחינוךהספר עצמו. ועם זאת, פקולטות 

מורים היה מורכב רק ממרצים מן החוץ, עם מעט  להכשרתבמקרים מסוימים, הצוות בתכניות 

 בהכשרת. במקרים אחרים, לחברי סגל לא היו חובות לימוד קבועים הבכיר סגלהמאד פיקוח של 

קצועיים מורים, מצב אשר מפר את התקנות שנקבעו בדוח אריאב. קשה לדמיין בתי ספר מ

 למשפטים או רפואה, למשל, אשר יורידו בדרגה את ההכנה של אנשי המעשה למקום כה שולי.

 

מחקר הוא דם החיים של כל יחידה אקדמית באוניברסיטה, אבל לבתי ספר מקצועיים צריכה 

להיות מחויבות חברתית שמרחיקה מעבר למחקר לשם עצמו: יש להם חובה לשפר את החברה 

בור סגל בחינוך, זה אומר שמחקר חינוכי חייב להגיע בסופו של דבר למורים, שהם חיים בה. ע

לתלמידים, למנהלים, להורים ולמפקחים אשר מאיישים ומנהלים את המוסדות החינוכיים של 

האומה. מערכת התמריצים הנוכחית של האוניברסיטאות עושה ההפך. התמריצים לסגל 

ההוראה בפסיכולוגיה, פילוסופיה או היסטוריה. עם  ההוראה בחינוך שונים מעט מאלה של צוות

זאת, דיווח על תוצאות גישה חדשה ללימוד ביולוגיה לתלמידי חטיבת ביניים אינו זהה לכתיבת 

יטגנשטיין על השפה. למרות פיקו או ניתוח של התיאוריה של ו-ההיסטוריה של הסכם סייקס

נמדדים על ידי פי אותם סטנדרטים  לחינוךהמשימות והמטרות השונות, בתי ספר מקצועיים 
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בתחום החינוך תמריץ משמעותי  לחוקריםכמו עמיתיהם בדיסציפלינות. כתוצאה מכך, אין 

להפיץ את עבודתם מעבר לתחומי האוניברסיטה, ובכך להשפיע על החברה שהם חלק ממנה. 

ולבים מאמצים משלמרות שכמה חברי סגל פרטיים לקחו על עצמם את האחריות הזו, אין כמעט 

או האוניברסיטה כדי לוודא שהחידושים החינוכיים יגיעו לאנשים שיכולים  הסגל הבכירברמת 

 להפיק מהם את המרב. 

 

רפואה, משואה של יזמות -ברבע המאה האחרון, ישראל הפכה למובילה עולמית בטכנולוגיה וביו

שלה  לחינוךן, הפקולטות וחממה לחשיבה חדשנית. אבל למעט כמה יוצאי דופן ראויים לציו

הרבה מאחורי בתי ספר מובילים להוראה בעולם. רבות מהתכניות שביקרנו בהן  ניצבות

של  לחינוךמבוססות על מודלים שהיו מעודכנים לפני דור או יותר. במילים פשוטות, הפקולטות 

 ישראל לא עומדות בקצב.

 

. בתור פרטים, לחינוךון בפקולטות עם זאת, המצב הנוכחי אינו גזרת גורל. אין מחסור בכישר

בישראל הם מוכשרים, מלאי אמביציה, ומחויבים להוראה וייעוץ. אולם, הבעיות  החוקרים

של ישראל הן מבניות ומערכתיות, ומשקפות העדר מנהיגות לא  לחינוךשרודפות את הפקולטות 

לה מוחרפות עקב רק ברמת הפקולטה, אלא ברמות הגבוהות ביותר של האוניברסיטה. בעיות כא

מדיניות שקובע משרד החינוך ונוסחאות המימון וסדרי העדיפויות שמכתיבה המועצה להשכלה 

רבות מסתכלות פנימה, רודפות  לחינוךגבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב. כתוצאה מכך, פקולטות 

טווח ומותירות כמה מהאתגרים החינוכיים הגדולים של ישראל ללא -אחרי מטרות קצרות

ינה או מענה. בהתחשב במאגר הכישרון המרשים של ישראל, אנו מאמינים בקנאות כי שינוי בח

הוא אפשרי. אבל ראשית, חייב להיות רצון לשנות. אנו תקווה כי הדוח הזה וההמלצות שבו יהיו 

 זרז לשינוי האמור. 

 

 גבוהה. בהמשך, נספק הבהרות ופירוט לגבי הנקודות האלה, ונסכם בהמלצות למועצה להשכלה

 

 משימה ומטרות .2

אך אינו מתמצה, במוסד אחד כלשהו. בנוסף לבתי ספר, אנשים צעירים מתחנכים  ,חינוך כולל

בבית; במסגרות בלתי פורמליות, כמו מחנות ותנועות נוער; במוסדות דתיים; ובעצם בכל ערוץ 

 של החברה. אכן, קשה להצביע במדויק על הגבול שבו מתחיל ומסתיים חינוך. 

 

יכולה להוביל לזליגה של  -שכמעט כל דבר הוא חינוך  -במקביל, האלסטיות של ההגדרה הזו 

הופך לפריט אחד מני רבים ברשימה הכוללת נוירופסיכולוגיה, בריונות  דהמשימה, שבה לימו

רשת, סוציולוגיה של הילד, צורות שונות של פסיכותרפיה, מחקר מוח באמצעות דימות תהודה 

ה. הסכנה היא שפקולטות להוראה יידמו לגרסאות מוקטנות של המחלקות מגנטי וכן הלא

האקדמיות במקום לקולקטיבים אשר חולקים מחויבות משותפת לסוגיות חינוכיות ולשיפור 

 הפרקטיקה החינוכית. 
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 כאשר בחנו תכניות ואת הדגשים שלהן בין המוסדות, שאלנו כמה שאלות בסיסיות:

 

 אותן באות בעיקר  חוקר הסגלפיריות אשר האם הבעיות המושגיות והאמ

 מהדיסציפלינות ולא נובעות מנושאים שהם בליבת היוזמה החינוכית?

 

  של התכניות האלה היו יכולים למצוא בית מתאים יותר  בסגלהחברים  החוקריםהאם

 במחלקות אקדמיות אחרות?

 

  או מדעני מוח האלה מזדהים בעיקר כפסיכולוגים, סוציולוגים, בלשנים  החוקריםהאם

 ומשתתפים בכנסים דיסציפלינריים של הדיסציפלינות האלה?

 

  האלה מופיעים בעיקר בכתבי עת של הדיסציפלינות, אשר  החוקריםהאם הפרסומים של

 מתחום החינוך קוראים? חוקריםמעט 

 

במקרים רבים, התשובה הייתה "כן". פעמים רבות, נמצא קשר קלוש בין הלמידה שמתבצעת 

לבין בעיות ליבה בהוראה. בדוגמה בולטת במיוחד, שאלנו חוקרת צעירה  לחינוךבפקולטה 

. תשובתה?  חינוךשביצעה מחקר בסיסי על תהליכים קוגניטיביים מדוע היא עובדת בפקולטה ל

 ."בחינוךהיה מקום פנוי לא יודעת.  "אני בעצם

 

הדחף להתרחק מבעיות הליבה של החינוך מגיעה לעיתים מהרמות הגבוהות ביותר של 

בפקולטות נדחו על  יםהאוניברסיטה. למדנו על מקרים בהם התיקים של חברי סגל פוטנציאלי

ידי הרמות הגבוהות כי הם "לא עמדו ברף". הסיבות לדחייה לא היו קשורות כמעט בכלל 

לה האם מועמד עבד על בעיות שחיוניות לעתיד החינוכי של ישראל. במקום זאת, המסר היה לשא

שעל מנת להתקבל למשרה חדשה, מועמד צריך להיות דומה למישהו מהדיסציפלינות, עם מימון 

 חיצוני משמעותי ופרסומים בכתבי עת בינלאומיים יוקרתיים. 

 

להיגרם מסדרי עדיפויות עמומים ומנהיגות  סגל, ועשויהההזליגה במשימה מתרחשת גם ברמת 

מפוזרת. רבים מהדיווחים של הערכה עצמית שקראנו הציעו רשימה של משרות חדשות, עם 

תכניות נפרדות הקוראות למשרות בסגל והגדלת המשאבים, אבל מעטים הראו תעדוף של צרכים 

דבר משקף כשלון של מתחרים ולא היו תכניות איך לקבוע איזה מהצרכים האלה הכי דחוף. ה

למשטר את עצמן באמצעות קביעה מהם תפקידי הליבה ומהם התפקידים  לחינוךפקולטות 

המשניים. כמו עצים, לפקולטות להוראה יש גזע וענפים. במקרים רבים, ראינו את הענפים אבל 

 היה לנו קשה לזהות את הגזע. 
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וץ חינוכי, חינוך מיוחד, ולקויות שמונה הפקולטות, שלושה אזורים נבחרו לרוב לצמיחה: ייעב

למידה, אבל לא נראה שאף אחת מהפקולטות הבינה שהאחרות מצפות להתרחב לאותם אזורים. 

כל מוסד פועל כישות עצמאית ונראה שאין כלל תיאום, מצב שמוביל לתכניות כפולות ובזבוז 

 משאבים יקרי ערך.

 

בכל מקרה, נראה היה שהמוסדות   מה יש באזורים המסוימים האלה שמייעד אותם לצמיחה?

המפתח להשגת משאבים בהינתן נוסחאות  -ך מועמדים וימלא מקומות ושהדבר ימש בטוחים

המימון הנוכחיות. זה אפילו המצב לגבי ייעוץ חינוכי, מקצוע שנאמר לנו שנמצא כבר ברוויה, 

 ושיש בו מעט מאד משרות פנויות הממתינות לבוגרים.

 

ד משלושת האזורים האלה חשוב בזכות עצמו. לקויות למידה, בעיות לשם הבהירות, כל אח

התנהגות, וצרכים מיוחדים נמצאים במגמת עלייה, לא רק בישראל אלא גם בעולם. עם זאת, 

קבוצה של תלמידים בישראל. בה בעת, האזורים -האזורים האלה משפיעים רק על תת

פיתוח בתור -לתואר, או סובלים מתת המשפיעים על כל ילדי ישראל לא קיימים בתור תכניות

 תחומי מחקר. 

 

מורי בית  אם היינו מראייניםסיכון בישראל. ה-עתיריקחו למשל את נושא הבגרות והמבחנים 

ספר תיכון ואת התלמידים שלהם לגבי הנושאים שמעצבים במידה הרבה ביותר את החווייה 

שלהם של בית הספר, והנחנו שבחינת הבגרות תהיה בראש הרשימה. בחינות הבגרות של ישראל 

מעצבות את תכנית הלימודים, מסמנות איזה סוג ידע נחשב חשוב, וקובעות מה המורים ילמדו 

ידים ילמדו. ועם זאת, שמענו מעט מאד על בחינות הבגרות במהלך הביקורים שלנו ומה התלמ

 שחקרו אותן. תשומת הלב שלהם הופנתה למקום אחר. מרציםבאתרים, ופגשנו מעט 

 

נמשכת לעבר מערכת התגמול של האוניברסיטה, שבה הדגש הוא על  הסגלתשומת הלב של 

ו בחינת הבגרות, או נושאים ייחודיים לתכנית פרסום בכתבי עת באנגלית. חקירת נושאים כמ

הלימודים של ישראל כמו מקרא, או האתגרים של מערכת חינוך שמחולקת לארבע )מערכת 

חילונית, דתית ציונית, ערבית וחרדית(, אשר לכל אחת מהן מטרות, אידיאולוגיות ועמדות כלפי 

אומיים. האירוניה המרה היא המדינה, כנראה מעניין פחות את העורכים של כתבי העת הבינל

שנושאים שהופכים את מערכת החינוך של ישראל לייחודית הם אלה שהכי פחות נלמדים על ידי 

 שלה.  החוקרים

 

אבל קיבלו מעט  לחינוךיים לפקולטות נבמהלך הביקורים שלנו, שמנו לב למגוון אזורים שהם חיו

של ישראל. המדובר  לחינוךולטות תשומת לב, או שהייצוג שלהם היה חסר, בקרב שמונה הפק

 על:
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 ולמידה של נושאים נפרדים בבית הספר )מתמטיקה, היסטוריה, מדע, תנ"ך,  הוראה

 גיאוגרפיה, אזרחות, ספרות, וכן הלאה(.

 

 מורים ופיתוח מורים: כיצד להכין מורים חדשים בצורה טובה ביותר, האופי של  הכשרת

 מומחיות המורה, וכיצד מורים ממשיכים ללמוד ולהתפתח במהלך החיים.

 

  לימודיSTEM  מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה(: למרות שיש מוסדות אשר(

דע הופך אותו מתמקדים רק בתחום הזה, המחסור במורים מוסמכים למתמטיקה ומ

 לעדיפות לאומית שכל המוסדות צריכים להתייחס אליה.

 

 סיכון משפיעים על תכנית הלימודים ועל -הערכה חינוכית: כיצד מבחנים עתירי

 התנהגות המורים; חקר אמצעים חלופיים להערכת למידה של תלמידים.

 

  של  ינוךלחהכלכלה של חינוך: תחום צומח בעולם שמקבל מעט תשומת לב מהפקולטות

 ישראל.

 

אחד מהאתגרים הגדולים ביותר שהחינוך בישראל ניצב מולם הוא הדמוגרפיה. כפי שנאמר לנו, 

מתלמידי כיתה א' בישראל יהיו מהמגזר החרדי והערבי. התלמידים  תחצימ, מעל 2017בשנת 

משני המגזרים האלה עושים הכי מעט בחינות בגרות, יש להם את ההישגים הנמוכים ביותר, 

והם שולחים הכי מעט בוגרים לחינוך הגבוה, ולאחר מכן לכח העבודה. בביקורים שלנו 

, לא גילינו יוזמות חינוכיות גדולות להתייחס לנושאים של חינוך חרדי או לחינוךבפקולטות 

 ערבי.

 

 מחקר והשפעה .3

והמאמרים שלהם ממלאים את הדפים של  פרודוקטיבייםאנשי האקדמיה בישראל הם חוקרים 

כתבי העת הבינלאומיים. אבל נראה לנו שלכל מוסד יש קריטריונים משלו למעקב אחר החשיבות 

. חלקם משתמשים במערכת ההיברידית של האוניברסיטה העברית; אחרים מחקרוההשפעה של 

חרים לא , ואצל אThomson-Reuters Web of Scienceמסתמכים על צורה מותאמת של 

נות לחינוך להשפעה הצלחנו למצוא כל רציונל. לא היו שום קריטריונים אחידים לפקולטות השו

 ודית של מחקר.מהלי

 

כאשר שאלנו מה נחשב להצלחה במחקר, התשובה השכיחה ביותר הייתה "כמה שיותר יותר 

, איזה טוב", שמועברת בלי תחושה ברירה של האזורים החינוכיים שהכי חשוב להתקדם בהם

מחקר הכי נחוץ, ואילו מטרות הן הכי דחופות. פעמים רבות מדי, ערך המחקר הסתכם במונה 

מאד לגבי האם מחקר צוטט על ידי  טגס: מספר הפרסומים. ועם זאת, מספר אחד אומר מע
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 לחינוךאחרים, או הראה השפעה על הפרקטיקה החינוכית. עוד ועוד בתי ספר מובילים  חוקרים

( כדרך להבין האם הלמידה מצליחה altmetrics.orgם אלטרנטיביים )המניפסט של בוחנים מדדי

לצאת מהאקדמיה ולהשפיע על החברה שהיא חלק ממנה.  לא שמענו דבר על האמצעים 

 האלטרנטיביים האלה למדידת השפעת הלמידה במהלך הביקורים שלנו.

 

. אנו מאמינים לחינוךקולטה הנקודה האחרונה מחזירה אותנו למשימה והמטרות המתאימות לפ

שלבית ספר מקצועי שנמצא באוניברסיטת מחקר יש משימה כפולה: לייצר ידע באיכות וברמת 

תחום הרחב יותר של חינוך שלא כולל רק אנשי מקצוע את ה ולשרתההקפדה הגבוהות ביותר, 

. כיום, הקהל בתחום החינוך )מורים, מנהלים ומפקחים( אלא גם קובעי מדיניות, הורים והציבור

החינוך בישראל הם הפרופסורים שמפרסמים באותם כתבי עת.  חוקריהעיקר למחקר שמייצרים 

סוג המחקר שעשוי לשפר את הפרקטיקה מקיימות הזדמנויות מעטות לאנשי מקצוע ללמוד 

 שלהם. 

 

חבר סגל צעיר להסיר מקורות החיים שלו מאמר שפורסם בעיתון נאמר לשמענו על מקרים בהם 

של אנשי מקצוע, אשר מיועד למורים, מנהלים ומפקחים. נאמר לו שכלילת המאמר הזה עשויה 

להעלות שאלות לגבי מידת הרצינות שלו כחוקר. חשיבה כזו לא משרתת אף אחד, והכי פחות את 

 בישראל. לחינוךמשלמי המסים אשר תומכים בפקולטות 

 

סגל כיצד הם מצפים שהמחקר שלהם יגיע לקהל יעד נרחב יותר, שמענו על הכאשר שאלנו את 

אשר ייעץ למשרד החינוך, אחד שהציג בכנס ארצי של מורים,  חבר סגלמאמצים אישיים רבים: 

אחר שעבודתו שולבה בתכנית הלימודים לבתי ספר תיכוניים, ואחרים שמפרסמים לעתים 

ץ" ו"ידיעות אחרונות". לא שמענו על חשיבה חדשנית כיצד לשלב את המאמצים תכופות ב"האר

 האלה ולהתקדם מעבר לתפקידים האישיים שהם ממלאים. 

 

, שבהם נעשו בעולם של ישראל מפגרות מאחורי בתי הספר לחינוך לחינוךמבחינה זו, הפקולטות 

ה את תנולוגיה דיגיטלית שינצעדים לגשר על הפער בין מחקר אקדמי לפרקטיקה החינוכית.  טכ

האופן שבו חקר החינוך מגיע לקהל נרחב יותר: באמצעות פודקאסטים במימון האוניברסיטה, 

(, אתרים לכל בית הספר ולכל הפקולטה MOOCsקורסים פתוחים מקוונים מרובי משתתפים )

וחשבונות המוקדשים למחקר תרגומי, באמצעות מגזינים ועלוני חדשות מקוונים, דפי פייסבוק 

טוויטר, ואוספים של בלוגים המיועדים להדיוטות. בתי הספר המובילים לחינוך באירופה ובצפון 

אמריקה עולים על גדותיהם עם יוזמות להביא את המחקר לציבור הרחב באופן נגיש וקל 

 לחינוךליישום. נתקלנו במעט מאד עדויות לסוג החשיבה הזה במהלך הביקורים שלנו בפקולטות 

 ראל.ביש
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 תכניות לתואר .4

ותעודת  דוקטורטמציעות לרוב ארבעה תארים: תואר ראשון, תואר שני,  לחינולהפקולטות 

 הוראה. הוועדה התרכזה בבחינת המצב של תכניות התואר הראשון ותעודת ההוראה.

 

אוניברסיטאות מובילות בעולם נטשו את התואר הראשון בחינוך או שהן מקצצות את התכנית. 

קיימות מספר סיבות למגמה הזו, לרבות )א( האופי המפוזר של התואר הראשון בחינוך, אשר 

מספק ידע שטחי ומוגבל בתחומים רבים מבלי לפתח מומחיות באף אחד מהם; )ב( ההכרה 

מך על כיתות גדולות שמלמדים אותם לרוב תשתואר ראשון בחינוך הוא "פרה חולבת", המס

 ות)ג( צורות הערכה, במיוחד מבחנים אמריקאים, המנוגד סטודנטים לתארים מתקדמים;

לשיטות שהוכחו כיעילות; וכן )ד( העובדה שהתואר הזה פעמים רבות משאיר את הסטודנטים 

 נושאים צרים מסוימים.-לא מוכנים למשרות מקצועיות מעבר לתת

 

ראשון. נראה במהלך הביקורים שלנו, לא השתכנענו מהרציונל להמשיך לקיים תוכניות לתואר 

כי סגל ההוראה עצמו מכיר בחולשה האינהרנטית של התואר הזה. גילינו כיתות גדולות עם 

שיטות הערכה מיושנות, קורסי חובה שמסתמכים על רעיונות של "יסודות" )פסיכולוגיה של 

. שמענו על 60-החינוך, סוציולוגיה של החינוך, פילוסופיה של החינוך(, ומודל שעדכני לשנות ה

סטודנטים לתארים מתקדמים, חדשים בתחום, שמתכננים ובודקים הערכות. אבל במקום 

להעלים את התואר הראשון בחינוך, ממשיכים מאמצים לעשות החייאה מלאכותית לתואר, 

במיוחד אם הוא ממשיך למשוך סטודנטים. אנו מבינים שתואר ראשון בחינוך יכול להציע 

כניסה לתחום, אבל בהתחשב באיכות המשתנה של  לסטודנטים עם תשוקה לחינוך נקודת

 ןהתכניות האלה ובמשאבים שהן גוזלות מתחומים אחרים, אנו שואלים מדוע מרשים לה

 להמשך במתכונת הנוכחית שלהן.

 

 תעודת הוראה  .5

שינתה את פני הכשרת המורים בישראל. למרות  אקדמיות לחינוךהפריחה המהירה של מכללות 

המורים באוניברסיטת מחקר.  הכשרתלא שקלו את משמעות  לחינוךות התחרות החדשה, פקולט

אנו מבינים כי לפי התקנות בישראל, רק אוניברסיטאות יכולות להעניק הסמכה בהוראה 

למורים של בתי ספר תיכוניים. זה הגיוני, כיוון שמורים בבתי ספר תיכון צריכים ידע מתקדם 

ה אותם למגע ישיר עם מקורות לידע חדש. ועם בדיסציפלינות, והשהות באוניברסיטה מביא

מורים נדחקת לשוליים. במקרים מסוימים, הצוות בתכניות  הכשרתזאת, שוב ושוב, ראינו כיצד 

הכשרת מורים היה מורכב רק ממרצים מן החוץ או במשרה חלקית. במקרים אחרים, סגל 

 חרות של הפקולטה. הוראה קבוע לא לימד בתכנית, אשר הופרדה מהתכניות האקדמיות הא

 

זאת טרגדיה שמסכנת את העתיד של ישראל. בלי מורים למדעים שמעודדים סקרנות ומצוינות, 

מאיפה יגיע הדור הבא של זוכי פרס נובל? בלי מורים לספרות שמשרישים את אהבת השפה, מה 

לא יהיה עתיד השירה והאמנויות? בלי מורים להיסטוריה שעוזרים לתלמידים להבין שהעבר 
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נמצא בספרי הלימוד אלא שהוא תיעוד מעוגן בראיות ומודע למספר נקודות מבט, מה יהיה על 

אינטליגנציה אזרחית והסקת מסקנות? מדינות כמו פינלנד או סינגפור שיפרו משמעותית את 

מורים איכותיים ולמידה מהמחקרים האחרונים לגבי  בהכשרתהחינוך באמצעות השקעה 

ל הביקורים שלנו השאירו אותנו עם רושם ברור שהכנת מורים היא התפתחות מקצועית. אב

 הכבשה השחורה של הפקולטות להוראה האוניברסיטאיות בישראל.

 

לוח הזמנים שלנו שיקף זאת: לרוב, התכניות להכשרת מורים היו האחרונות שהוצגו בפנינו 

 פרחיבמהלך הביקורים. ולמרות שהיו סטודנטים שהיו מרוצים מהתכניות, רבים לא היו. 

ההוראה דיברו על תכניות שמותירות אותם לא מוכנים למציאות בכיתה, קורסים שטובים 

בין אם מדובר על  -אבל אינם ישימים להוראה במקצוע מסוים בתיאוריות למידה כלליות 

משוואות ריבועיות, מעגל קרבס או הארועים שקדמו לאמנציפציה באירופה. הם תיארו על 

הצבות בשטח, בהן הם מעולם לא ראו את השיטות שמלמדים אותם בשיעורי הוראה מיושמים 

את רוב הזמן בצפייה במורים ותיקים, בבית ספר. לעיתים רחוקות הם הורשו ללמד, והם בילו 

 אשר פעמים רבות הרגישו לחץ לכסות חומר שיהיה בבגרות. 

 

קיימת תנועה הרחק מתיאוריות גנריות שבעבר היו חלק ניכר מהכנת  לחינוךבפקולטות רבות 

אריקסון, ולעבר ידע שמשפיע על האופן שבו מורים חדשים ומורים, כמו מאסלו, סקינר, פיאז'ה 

ם נושא מסוים, כמו קונספציות שגויות לגבי תנועה אשר מפריעות ללימוד פיזיקה, מלמדי

אמונות לגבי היסטוריה שמפריעות לתלמידים להעריך ראיות, שיטות שעוזרות לתלמידים 

לקרוא בתשומת לב ולחשוב בצורה יצירתית על ספרות ושירה. פעמים רבות הדבר מכונה "ידע על 

לפי נושא". סוג הידע הזה רלוונטי ישירות לכיתה ולמרות שהיו  תוכן פדגוגי" או "פדגוגיה

התייחסויות אליו בדוחות ההערכה העצמית, פעמים רבות הוא לא הוזכר במהלך הביקורים 

שלנו. בתכנית אחת, מורים לעתיד למדעים נדרשו להשתתף בקורס בפסיכולוגיה התפתחותית 

ידת מדע, אחד מתחומי המחקר הפוריים שהתעלם לחלוטין מהשילוב הצומח של התפתחות ולמ

 ביותר בעשרים השנים האחרונות. 

 

מצאנו שגם רכיב ה"שטח" של הכנת מורים לקה בחסר. בתי ספר מובילים לחינוך מבינים 

שלימוד איך ללמד דורש הזדמנויות לרבות להתאמן בלימוד תחת פיקוח של מדריכי הוראה בעלי 

דת שטח שמרו על דרישות מינימליות לאימון: רק יום או הכשרה. אפילו התכניות שמדגישות עבו

שניים בשבוע בבתי ספר. יתרה מזאת, מועמדים להוראה פעמים רבות מבלים את ימיהם בכיתות 

וצופים, במקום ללמד ממש. הזדמנויות מוגבלות כאלה ללמד מקשות על רכישת המיומנויות 

 שמורים חדשים צריכים כדי לתפקד ביעילות בכיתה.

 

חשוב לשים לב שבמהלך הביקורים שלנו הבחנו גם באיים של חדשנות בלימוד מורים. למשל, 

"תכנית מבטים" של הטכניון מושכת קבוצה מסורה של אנשים הטובלים בידע תכני. תכנית 

מורים דומה בתל אביב מגייסת להוראה קבוצה מוכשרת של מבוגרים בעלי קורות חיים 
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טים ומקצועות אחרים. "רביבים", תכנית להכשרת מורים טק, בצבא, משפ-מרשימים בהיי

לתנ"ך ומחשבת ישראל, מושכת סטודנטים "תותחים" לאוניברסיטה העברית. "תכנית נחשונים" 

בבר אילן משלבת תואר ראשון, תעודת הוראה ותואר שני בתכנית של ארבע שנים המושכת 

לתואר שני  ויצמן-רוטשילדנית , מטרה, ורצון לשנות את העולם. תכמלאים בתשוקהצעירים 

במכון ויצמן מציעה למורים פעילים הזדמנות להעמיק את הידע שלהם בנושאי התוכן בגישה 

 גמישה, המותאמת למבוגרים עובדים. 

 

התכניות האלה מראות כי באמצעות תמריצים כספיים ומבניים מתאימים, אפשר לגייס למקצוע 

ו חושבים על הוראה. התכניות האלה מושכות מועמדים אנשים מוכשרים שאולי אחרת לא הי

מוכשרים בזכות מימון נדיב ו/או הזדמנות לשלב תואר ראשון, תואר שני ותעודת הוראה. עם 

זאת, במידה מסוימת, אפילו התכניות החדשניות האלה מדגישות גיוס, אך סומכות על מודלים 

האנרגיה שהושקעה בגיוס תוכל להיות  . אנו מקווים כי80-לימודיים שהיו עדכניים בשנות ה

מלווה בחשיבה חדשנית לגבי השיטות הטובות ביותר להכין בעזרתן מורים חדשים. 



 

 16 

  

 : המלצות4פרק 

 

לעיצוב מדיניות אשר  ועדהאנו ממליצים כי המועצה להשכלה גבוהה תכנס  מיפוי הטריטוריה: .1

התכניות הקיימות שלהן. הוועדה , ויפעל למפות את לחינוךבחן את כל שמונה הפקולטות ת

צריכה לזהות נקודות של חפיפה וכפילות, ולזהות אזורים קריטיים לתהליך החינוך, שאולי חסר 

. המנדט של הוועדה צריך לכלול רפורמה בהם כח אדם או שאינם קיימים בנוף האקדמי

מורים ברמת בתי ספר תיכוניים, ולהדגיש את האחריות המיוחדת שיש הכשרת ב

צריכה לכלול חברים המייצגים ציבורים שונים  וניברסיטאות מחקר במשימה הזו. הוועדהלא

במערכת החינוך של ישראל, כמו המועצה להשכלה גבוהה, פרופסורים מהפקולטות להוראה, 

טק והתעשייה, וכן הלאה. הוועדה -נציגי המשרד ואגודת המורים, דמויות מפתח בעולם ההיי

תכניות, להעלים תכניות מיותרות, להחליט לגבי עתיד תכניות התואר תהיה אחראית לזהות כפל 

 הראשון בחינוך, ולהמליץ בנוגע לתכנון ארוך טווח.

 

וועדה המתוארת לעיל לקבוע את הנתיב העתידי על החידוש הכנת מורים לבתי ספר תיכוניים.  .2

של הכנת מורים לבתי ספר תיכוניים. הוועדה תבחן את השיטות הטובות ביותר בחינוך מורים 

באוניברסיטאות מחקר מובילות בעולם. הוועדה תבקר באתרים ברחבי העולם, תזמין מאמרים, 

אל. הקווים המנחים האלה ותוציא קווים מנחים לחידוש הכנת מורים אוניברסיטאית בישר

 צריכים להיות הבסיס בקרה פנימית על התכנית ולאישור חיצוני שלה. 

 

לא סביר שהפקולטות להוראה ישנו מהותית את התכניות או הכיוון אם קביעת סדרי עדיפויות.  .3

ההחלטה תהיה בידן. המועצה להשכלה גבוהה, יחד עם משרד החינוך, צריכה לקבוע אתגרי 

חינוך הישראלי ולהוציא "קול קורא" לתכניות ויוזמות אשר יספקו מענה לאתגרים מפתח עבור ה

 של דוח זה ציינו את תחומי המיקוד המומלצים בענינו. 5-6האלה. בעמודים 

 

ברוח דומה, המועצה להשכלה גבוהה צריכה לשקול "קולות קוראים" למענקים   עידוד יזמות. .4

ודד שותפות עם בסיס רחב שתוכל להתמודד עם תואמים מהתעשייה וקרנות פרטיות כדי לע

 שינוי חינוכי בקנה מידה גדול.

 

המועצה להשכלה גבוהה צריכה לדרוש שמוסדות המבקשים אישור של הימנעות מכפילויות.  .5

תכנית חדשה לא יציינו רק מדוע יש צורך בתכנית, אלא גם יספקו מידע מערכתי לגבי האופן שבו 

במחלקות הן שלהן ו לחינוךמתייחסות לנושא, הן בפקולטות שבע האוניברסיטאות האחרות 

האקדמיות. בקשה כזו צריכה לכלול מידע לגבי סיכויי ההעסקה הקיימים לבוגרים שלה. אין 

לאשר תכנית אלא אם מצוין כיצד היא משתלבת בתכנית האסטרטגית הכוללת של המוסד, 

 ועותק של תכנית זו צריך ללוות כל בקשה.  
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לבכירי  יסבירוקווים מנחים אשר  לנסחהמועצה להשכלה גבוהה צריכה חינוך. התמקדות ב .6

באוניברסיטאות מחקר.  לחינוךהאוניברסיטאות ולנשיאים על התפקיד הייחודי של הפקולטות 

כאלה יספקו הנחייה בקבלת החלטות האם לאשר או לדחות בקשות לחברים חדשים  קווים

אנשי סגל אשר עבודתם  לגייסבסגל. ההוראות האלה צריכות לכלול הנחייה מרכזית לפיה חיוני 

 היא חינוכית בעיקרה.

 

לא ניתן להצדיק את מערכת המדדים הנוכחית, שבה כל מוסד נוקט  יצירת מדדים משותפים. .7

אחרת להערכת למידה. יש ליצור ולהטמיע מערכת אחת למדידת השפעת הלמידה בכל  בגישה

 .לחינולהפקולטות 

 

מערכת התמריצים הנוכחית בשימוש המועצה להשכלה גבוהה  הפיכת חקר ההוראה לרלוונטי. .8

לא מבחינה בין מחקר יישומי בבית ספר מקצועי ומחקר בסיסי שמתבצע במחלקה אקדמית. 

תגיע לקהל רחב  החינוךבתחום  חוקריםן כמעט תמריץ לכך שהעבודה של כתוצאה מכך, אי

( בשילוב altmetricsיותר. המועצה צריכה לבחון דרכים חדשות למדוד השפעה )כמו למשל 

מדדים מסורתיים. המדדים האלה צריכים לכלול, בין היתר, פרסומים בעברית ובערבית 

ונים, ולמידה ציבורית )למשל, מאמרים המכוונים לאנשי המקצוע, קורסים וסדנאות מקו

 בעיתונות ובמגזינים( שמגיעים לקהל רחב.

 

חברות באוניברסיטת מחקר משמעה שחבר סגל צריך לייצר מחקר  חשיבה מחדש על קידום. .9

איכותי.  אבל מחקר חינוכי שנשאר רק על הדפים של כתב עת לא מועיל לאף אחד. אנו ממליצים 

שו מהמועמדים לקידום להראות מחויבות להגיע לקהלים בישראל. ידר לחינוךבחום שפקולטות 

המחויבות הזאת יכולה להתבטא באופנים רבים, כמו השתתפות בוועדות לאומיות, העברת 

הרצאות פומביות לקבוצות בקהילה, הופעה בתכניות טלוויזיה ורדיו, ותרומה בדרכים שונות 

המועמדים צריכים לכלול לפחות שני פרסומים דיון הציבורי בנושאי חינוך. תיקי הקידום של ל

יומית ומופץ -שניתן לסווג אותם ב"תרגום למידה", שבה מחקר אקדמי מועבר בשפה יום

 לקהלים דוברי עברית וערבית. 

 

. תכניות תואר ראשון אוניברסיטאי צריכות להפסיק, תכניות תואר ראשון והכנת מורים .10

חוגיות, או -חוגיות צריכות להפוך בהדרגה לדו-החדחוגיות; כל התכניות -בשלבים, להיות חד

 .   ותעודת הוראהלתכניות משותפות לתואר ראשון 

 

צריכים להתבצע חיפושים מערכתיים עבור כל המשרות החדשות  העסקה/תכנון לעתיד. .11

בפקולטה לחינוך, לרבות פרסום המשרה בערוצים בינלאומיים, על מנת למצוא את המועמדים 

 או לא. האיתורהטובים ביותר האפשריים למשרה, בין אם הם מוכרים כבר לוועדת 
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אתר ייעודי, כפורום להפצת ולנהל  לבנותכל פקולטה לחינוך צריכה  אחריות חברתית.  .12

הממצאים לעוסקים בחינוך, קובעי מדיניות, הורים והציבור הרחב. עבור פקולטה לחינוך, ניהול 

דף פייסבוק, חשבון טוויטר ואתר עם סיכומים קלים לקריאה של המחקר הנוכחי צריכים להפוך 

ל קורא" לחיפוש , יש להוציא "קו3. כפי שנכתב בהמלצה מס' מהעבודה השוטפתלחלק בסיסי 

 אחר רעיונות חדשניים לשימוש בטכנולוגיה כדי להגיע לקהלים גדולים יותר.

 

 להוציא קול קוראהמועצה להשכלה גבוהה צריכה העמקת הידע של המורים בנושאי הלימוד.  .13

במכון וימצן למדע, שבה מורים  ויצמן-רוטשילדהצעות לתכניות תואר שני הדומות למודל 

אים לאוניברסיטה לאחר צהריים אחד בשבוע, ושבהן מטרת התכנית לתואר שני היא פעילים ב

 להעצים ולהעמיק את הידע בנושאי הלימוד כפי שהוא מתקשר ללימוד לומדים שונים. 

  

 תבבר אילן מאפשר תוכנית "נחשונים" תכניות משולבות תואר ראשון/תואר שני/תעודת הוראה. .14

למועמדים מוכשרים לקבל תואר ראשון ושני וגם תעודת הוראה בארבע שנים. כל 

האוניברסיטאות צריכות לאמץ את המודל הזה בהתאם לקווים מנחים חדשים לגבי חינוך מורים 

 (. 2באוניברסיטה )ראו המלצה מס' 
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 נחתם על ידי:

 

      

                                                                                   

 פרופ' פטרישיה אלכסנדר                                                       פרופ' סם ויינברג                                        

 יו"ר הוועדה

        

 

  __    

 נמסר -פרופ' שרון פיימן                                                            יהודית ג'ודי דוריפרופ' 

       

 

 

  __     

 פרופ' ר. מלטשה ג'ושי                                                                            פרופ' סטפן ג'ייקובסון

       

 

  __    

 פרופ' אלן לסגולד                                                                     פרופ' ג'רמי קילפטריק

       

 

  __     

 פרופ' ענת זוהר                                                             פרופ' אריה ווילשוט
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 :  כתב מינוי1נספח 

 


