
 אוניברסיטת בר אילן -חינוך 

 

 מנהליםתקציר 

על אף גודלו ומורכבותו, בית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר אילן מצליח ליצור אווירה חיובית 

וידידותית ללמידה, שנדיר למצוא באוניברסיטת מחקר.  סגל ההוראה והצוות שניהם מלאים מוטיבציה 

 ויש להם תחושת משימה קולקטיבית לשרת את הסטודנטים.  

 

תכניות רבות. עם זאת, יש -שכבתי, עם תכניות ותת-ש מבנה ארגוני תלתלבית הספר לחינוך של בר אילן י

. דרישות הסטודנטים מניעות את בין התכנים מעט מאד קשר בין התכניות, ונראה שיש גם חפיפה רבה

הבחירה בהיצע התכניות.  כיום, כמה תכניות הוקפאו כיוון שאין להן דרישה מהסטודנטים. נדרשת חשיבה 

מורים  הכשרתכמו  -ה של ישראל הרשמה באזורים שחיוניים לעתיד ר ולשמור עלרעננה איך ליצו

 איכותיים למתמטיקה ומדעים.

 

, והמצב מורע עקב חוסר יכולת להחליף חברי סגל סטודנטים לסגלבבית הספר לחינוך יש יחס גבוה של 

הזמינות של על הרבה ב להשפרשו לאחרונה. מספר הסטודנטים המעוניינים להמשיך לתואר שני עם תזה עו

סגל מאיים על היכולת של בית הספר לחינוך לבצע את הוייעוץ על  הוראהאותם. עומס  להדריךחברי הסגל 

משימתו. דרך אחת להקל על העומס על סגל ההוראה תהיה לאחד תכניות תואר שני ולסגור תכניות תואר 

 ראשון שלא מובילות ליכולת להשתתף בהוראה בפועל.

 

נית ההכשרה של בר אילן למורים מאורגנת כיחידה נפרדת, הכוללת חמישה עשר מסלולים, לבסוף, תכ

ונראית מנותקת מהתכניות לתואר ראשון ולתואר שני. בתכנית הכנת המורים לא מלמדים חברי סגל 

מורים.  באופן  להכשרתבכירים. העדר המעורבות מצד הסגל הבכיר נותן את רושם שיש הערכה נמוכה 

כללי, תכנית הכשרת המורים נראית קשורה להנחות שכבר לא נפוצות בתחום (למשל, הפרדת תיאוריות 

 ).התיאוריות האלה בהקשרים ספציפייםפסיכולוגיות גנריות מהאופן שבו ניתן ליישם את 

 

ר שני ותעודת מצד שני, תכנית "נחשונים" היא יוצאת דופן. התכנית הזו, המשלבת תואר ראשון, תוא

הוראה, מושכת סטודנטים עם יכולות גבוהות המקדישים עצמם למקצוע ההוראה. "נחשונים" מייצגת את 

וניברסיטאות סוג ההסתכלות קדימה ובניית התכניות היצירתית שיכולה לשמש כמודל לתפקיד של א

 המחקר בהכנת מורים.

 

ראה כי הוא מגדיר את הקריטריון להצלחה האתגרים מולם ניצב בית הספר לחינוך נובעים מהעובדה שנ

אבל אין לו מנגנונים ברורים  -יותר מחקר, יותר פרסומים, יותר תכניות  -יותר טוב"  ,בתור "כמה שיותר

לקביעת סדרי עדיפויות ולעיצוב רציונל בשאלה מדוע תחום אחד חשוב יותר למחקר מאשר אחר, איזה 

, הוועדה ממליצה כי בית הספר לחינוך לכןך להתכוונן קודם. מחקר הוא החשוב ביותר, ולאיזה מטרה צרי

יעבור תהליך של תכנון אסטרטגי אשר יבהיר סדרי עדיפויות, יזהה תחומי מפתח לצמיחה, ויצדיק 

החלטות באמצעות קישור שלהן לראייה של עתיד תחום החינוך, והתפקיד הייחודי שממלא בית ספר 

 רכים החינוכיים הדוחקים ביותר שהחברה הישראלית ניצבת מולם.לחינוך בתוך אוניברסיטת מחקר, והצ

 

א ואחריו המלצות הוועדה. החלק האחרון של שהדוח שלנו מאורגן לפי נושאים, עם תקציר קצר בכל נו

 הדוח מסכם את כל ההמלצות.

 

 

 תקציר ההמלצות



 שינויים הכרחיים:

ר סדרי עדיפויות, תזהה תוך שנה, בית הספר לחינוך חייב לפתח אסטרטגיה אשר תבהי .1

תחומי מפתח לצמיחה, ותצדיק החלטות באמצעות קישור שלהן לראייה של עתיד תחום 

החינוך, והתפקיד הייחודי שממלא בית ספר לחינוך בתוך אוניברסיטת מחקר, והצרכים 

החינוכיים הדוחקים ביותר שהחברה הישראלית ניצבת מולם. בית הספר לחינוך חייב 

 הנהגתשל סגל ההוראה ו הל סקירת התכנית האסטרטגית שלו על ידי ועדלהתחיל תהליך ש

בית הספר. בכל שנה צריך לבצע הערכה של ההתקדמות בהשגת התכנית הזו. תהליך התכנון 

במסלול קביעות צריכים להיות מסוגלים לבחון  סגלהאסטרטגי צריך להיות שקוף; חברי 

 את השלבים הבאים, ולהעיר עליו. ואת המסמך אשר קובע אבני דרך מדידות ומציין

סגל לצורך תכנון אסטרטגי. הוועדה צריכה הועדה קבועה של  הקיםבית הספר לחינוך חייב ל .2

 להתחיל לתפקד בתוך חצי שנה.

בית הספר לחינוך חייב לשקול מחדש את התכניות שלו לתואר ראשון ושני וליצור חזון  .3

) אשר יחבר בין התכניות המוצעות והצרכים החיוניים של החברה שנה אחתאסטרטגי (בתוך 

בישראל. הדבר עשוי לדרוש קיצוץ של תכניות תואר ראשון אשר לא מובילות ישירות לתעודה 

 תואר שני.למקצועית. הוא עשוי גם לדרוש איחוד של מספר תכניות 

ניברסיטה, או שיש התכנית במדע, הלכה וחינוך צריכה להיכנס לתוך יחידה אחרת של האו .4

כחות רשימת הקורסים והסילבוס שלה, כדי שתתיישר עם השיטות המובמהותי שינוי צורך ב

 במדע החינוך ובלימוד מדעים.

מורים  הכשרתמחדש את התפקיד של  לנסחבמהלך שלב התכנון האסטרטגי, בית הספר חייב  .5

הספר. ברוח תכנית באוניברסיטת מחקר ולשקול את הקשר שלה לתכניות אחרות בתוך בית 

"נחשונים", חייבים ליצור מודלים חדשים אשר ישקפו את היתרון הייחודי של קבלת תעודת 

 הוראה באוניברסיטת מחקר.

חיפוש אחר חברי סגל צריך להתבצע על בסיס הערכה שקולה של התחומים החינוכיים  .6

דעים, חינוך החיוניים ביותר שיש להתפתח בהם ברמה הלאומית, כמו הוראת מתמטיקה ומ

 בגיל הרך, גישה לחינוך, הערכת הוראה, וחינוך מורים. 

לממוצע האוניברסיטאי, בהתאם  סגל סטודנטיםהאוניברסיטה חייבת להביא את יחס  .7

 להמלצות המל"ג.

בית הספר לחינוך חייב לנקוט אמצעים אחידים לדירוג כתבי עת בינלאומיים (למשל,  .8

Thomson ISI ים משל עצמו.יאידיוסינקרט) ולא לפתח קריטריונים 

 .ותעל מנת לבצע את חובותיהם האקדמייש לספק לסגל מחשבים וחבילות תוכנה שהכרחיים  .9

 

 שינויים מומלצים:

את החזון תוך התייעצות עם מגוון בעלי עניין: סגל הוראה וצוות, אבל גם סטודנטים,  לבנותיש  .1

  אנשי מקצוע בשטח, קובעי מדיניות ונציגי הציבור הרחב.

בית הספר לחינוך צריך לבחון את האפשרות להציע תכניות משולבות תואר שני ותעודת הוראה  .2

במדעים ומתמטיקה, שבהן סטודנטים מדיסציפלינות שהן חיוניות לעתיד המשק הישראלי 

 (למשל, מדעים, מתמטיקה ומדעי המחשב) יכולים לקבל תעודת הוראה ללא עלות נוספת. 

יצור יותר הזדמנויות לדוקטורנטים לרכוש את המיומנויות ההכרחיות בית הספר לחינוך צריך ל .3

יום, פרוסמינר ועל מנת להפוך לחברים בקהילת המחקר הבינלאומית.  דוגמאות לכך הן קולוקו

כנס שבו יוכלו להציג את -שבו הסטודנטים מציגים ומקבלים ביקורת על עבודות בתהליך, ומיני

 תוצאות המחקר שלהם באנגלית.

 ותינהאיכותלשיטות מחקר הספר לחינוך צריך להגדיל את מספר הקורסים המתקדמים  בית .4

 הזמינים לדוקטורנטים. ותינוהכמות



סגל הבכיר צריך לקחת תפקידי הוראה בתכנית להכשרת מורים ולשמש בתור מודל לחשיבות ה .5

 מורים. הכשרת

סגל, כמו השל  והייעוץ ההדרכהבית הספר לחינוך צריך לבחון דרכים יצירתיות לניהול עומס  .6

יצירת קבוצות מחקר של סטודנטים לתואר שני שיעבדו עם חבר סגל אחד. הדבר יאפשר ליותר 

 סטודנטים המעוניינים לכתוב תזה לעשות זאת.

יש להפחית את השימוש במבחנים אמריקאים, ולפתח שיטות הערכה מגוונות כמו שאלות  .7

 ר קטנות.פתוחות, עבודות, תיקי עבודות ועבודות מחק

בית הספר לחינוך צריך לפתח מנגנונים (למשל, סוגים חדשים של פרסומים, אתרים, רשימות  .8

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

המחקר של סגל בית הספר לחינוך ולהפיק ממנו תועלת. לבית ספר מקצועי יש מחויבות לתת 

לא רק ליידע אנשים לגבי תוצאות המחקר אלא גם לאפשר  -לבעיות חברתיות רחבות יותר מענה 

 להם לדעת מה בית הספר לחינוך עושה בקהילה ולטובתה.

 

 שינויים רצויים:

במהלך שלב האינדוקציה, בית הספר יכול לעבוד עם מוסדות אחרים כדי להציב סטודנטים  .1

שנים ומחפשים דרכים לשתף פעולה עם  5כבר מעל לתעודת הוראה עם בוגרים אשר מלמדים 

 הסגל של בית הספר לחינוך.

בית הספר לחינוך יכול לפתח מערכת למעקב אחר בוגרים. ניתן להשתמש במידע הזה לתכנון  .2

 אסטרטגי.

בנוסף לדירוגי סטודנטים בקרוסים, סגל ההוראה יכול לבחון אמצעים אחרים להערכת הוראה.  .3

סילבוסים, וניתוחים של עבודות סטודנטים הם כולם אפשרויות ליצור  הערכת עמיתים, סקירת

 תרבות של שיפור מתמיד בהוראה. 

 מדיניות להחלפת חומרת מחשב על בסיס תקופתי.  לתכנןיש  .4

במקום שחברי סגל ירכשו חבילות תכנה בנפרד, בית הספר לחינוך יכול לנהל מו"מ על הסכם  .5

 רישיון לכל בית הספר. 


