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ידע כזה חיוני לגיבוש מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות – לשיפור הישגי החינוך
בישראל.
חזון היזמה :ידע מחקרי הוא מרכיב חיוני בתכנון מדיניות ציבורית או התערבות רחבת היקף .בשלב
התכנון ידע מחקרי מבוקר תומך בגיבוש מדיניות שסיכויי הצלחתה טובים יותר ,ולאחר מכן הוא זה
שמאפשר דיון ציבורי רציונלי .היזמה מיישמת חזון זה בתחום החינוך.
דרכי הפעולה של היזמה :היזמה עוסקת בנושאים שמעלים מקבלי ההחלטות ,ומתייעצת עם בכירים
במשרד החינוך ועם בעלי עניין נוספים .ועדת ההיגוי של היזמה ,שאותה ממנה נשיא האקדמיה הלאומית,
אחראית על תכנית העבודה של היזמה ועל תהליכי השיפוט של התוצרים.
היזמה פועלת באמצעות ועדות מומחים ועל ידי זימון מפגשים לימודיים משותפים לחוקרים,
לאנשי מקצוע ולמקבלי החלטות .היא מפרסמת את תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לציבור הרחב.
חברי ועדות המומחים מכהנים בהן בהתנדבות.
תולדות היזמה :היזמה הוקמה בשלהי שנת  – 2003מיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים ,משרד החינוך וקרן יד הנדיב – לאחר שנהגתה ביד הנדיב ,שגם מימנה את מרבית פעולותיה
בשנים הראשונות .מתחילת שנת  2010היזמה פועלת כיחידה של האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים.
בקיץ תש“ע ( )2010הוסיפה הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,והסדירה
את אופן ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ – לבין האקדמיה .היזמה היא המנהלת את
פעולות הייעוץ שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות.
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הוועדה “מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?“
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה בהזמנת משרד החינוך ועדת מומחים העוסקת
בשאלה “מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל־יסודי?“ .הוועדה פעלה
במסגרת היזמה למחקר יישומי בחינוך של האקדמיה 1.מטרת הוועדה הייתה להמליץ על מדיניות
שעשויה לקדם את החינוך המתמטי בישראל ולשפר את הישגי התלמידים ,על סמך ניתוח ממצאי
מחקרים שנערכו בארץ ובעולם ועל סמך לימוד מניסיונם של אנשי המקצוע בארץ ובמדינות אחרות.
הוועדה ,בראשות פרופ‘ (אמריטוס) חנוך גוטפרוינד מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,החלה את
עבודתה באביב תש“ע ( .)2010הוועדה קיימה דיונים ,שמעה מומחים שונים ,הזמינה סקירות מצב
וסקירות מדעיות וקיימה ימי עיון פתוחים לציבור .בתום דיוניה ניסחה הוועדה ,על דעת כל חבריה,
מסמך מסכם שכולל ,בין השאר ,המלצות על מדיניות שעשויה לשפר את הישגי התלמידים .המסמך
נמסר להנהגת משרד החינוך לאחר שעבר שיפוט עמיתים ,ובאביב תשע"ב ( )2012הונגש לציבור
באתר היזמה.
חברי הוועדה:
פרופ‘ חנוך גוטפרוינד (יו“ר) ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ‘ רוחמה אבן ,מכון ויצמן למדע
ד“ר מאיר בוזגלו ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד“ר הגר גל ,המכללה האקדמית לחינוך ע“ש דוד ילין
פרופ‘ אברהם הרכבי ,מכון ויצמן למדע
פרופ‘ ורדה ליברמן ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ‘ רוזה לייקין ,אוניברסיטת חיפה
פרופ‘ פאדיה נאסר–אבו אלהיג‘א ,אוניברסיטת תל אביב
גב‘ יפעת נחשון ,תיכון תורני טכנולוגי ,נחלים; מכון דוידסון לחינוך מדעי
פרופ‘ אנה ספרד ,אוניברסיטת חיפה
פרופ‘ רז קופרמן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד“ר בלה קסלר ,בית הספר התיכון שליד האוניברסיטה ,ירושלים
מרכז הוועדה :יהושע רוזנברג

 .1יד הנדיב תמכה אף היא בהתקשרות משרד החינוך עם האקדמיה למטרה זו.
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תודות
בשתי שנות פעילותה נעזרה הוועדה לנושא 'מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה
בחינוך העל־יסודי?' במומחים רבים משדה המחקר והעשייה .עם פרסום המסמך ותום עבודתה
מבקשת הוועדה להודות לכל מי שתרם לה מזמנו ,ממומחיותו ,ומרצונו הטוב.
חברי הוועדה מבקשים להודות בראש ובראשונה לאנשי משרד החינוך על שנענו ברצון לבקשתנו
להיפגש ולקבל מהם נתונים ומידע בכתב ובעל פה ,ענו על שאלותינו וחלקו עמנו את ניסיונם.
לד“ר גבי אביטל ,המדען הראשי לשעבר ,לד“ר אירמה ג‘ן ,מפמ“ר מתמטיקה ,לפרופ‘ זכריה מדר,
המדען הראשי במשרד החינוך ,לד“ר אסעד מחאג‘נה ,מפקח להוראת המתמטיקה במגזר הערבי,
למר סלימאן סלאמה ,רפרנט למתמטיקה במחוז צפון ומפקח על המתמטיקה במגזר הדרוזי
והבדואי ,לד“ר דוד פיילכנפלד ,מדריך ארצי להוראת המתמטיקה בחינוך העל־יסודי במשרד
החינוך בעת עבודת הוועדה ולמר מוטי רוזנר ,מנהל אגף א‘ להתפתחות מקצועית של עובדי
הוראה במשרד החינוך .תודה מיוחדת לד“ר חנה פרל ,מנהלת אגף מדעים במזכירות הפדגוגית,
ולפרופ‘ עזריאל לוי ,יו“ר ועדת מקצוע המתמטיקה ,שליוו את הוועדה בכל שלבי עבודתה.
כן מבקשת הוועדה להודות לד"ר שרה הרשקוביץ ,אחראית תחום המתמטיקה במטח על עצותיה
הנכוחות.
2

הוועדה הסתייעה במומחי מחקר והוראה ,שחלקו את הידע שלהם ,את ניסיונם ואת תבונתם עם
חברי הוועדה :פרופ‘ דבורה בול ( )Deborah Ballמאוניברסיטת מישיגן בארה“ב ביקרה בארץ ,נפגשה
עם נציגי הוועדה בשתי הזדמנויות ושיתפה אותם בידע עדכני וחשוב .פרופ‘ מישל ארטיג (Michele
 )Artigueמאוניברסיטת פאריס־ 7בצרפת הייתה אורחת הוועדה בארץ ושיתפה את חברי הוועדה
בידע ובניסיון הרב שלה .פרופ‘ מגי למפרט ( )Magdalene Lampertמאוניברסיטת מישיגן בארה“ב
נפגשה עם נציגי הוועדה ותרמה לה מניסיונה .הוועדה מבקשת להודות לכל המומחים שניאותו
להרצות לפניה בפורומים שונים :פרופ‘ רון אהרוני מהטכניון בחיפה ,גב‘ רות אוטולנגי ,לשעבר ראש
האגף לחינוך על־יסודי במשרד החינוך ,פרופ‘ צבי ארטשטיין ממכון ויצמן למדע ,פרופ‘ מיכל בלר,
מנכ“לית הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ“ה) ,פרופ‘ מרים בן־פרץ מאוניברסיטת חיפה,
מר יואל גבע ,מנהל רשת בתי הספר “יואל גבע“ ומחברם של ספרי לימוד במתמטיקה ,ד“ר אורלי
גוטליב מהמכללה האקדמית לחינוך “אורות ישראל“ באלקנה ,פרופ‘ אהוד דה־שליט מהאוניברסיטה
העברית בירושלים ,פרופ‘ אבישי הניק מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ,פרופ‘ שלמה וינר מאוניברסיטת
בן גוריון בנגב ,ד“ר ניצה כהן מהמכללה האקדמית לחינוך ע“ש דוד ילין ,פרופ‘ תלמה לויתן מהמכללה
האקדמית בית ברל ,פרופ‘ נצה מובשוביץ־הדר מהטכניון בחיפה ,ד“ר טל נוביק מאוניברסיטת בר
אילן ,ד“ר נעמי צ‘יזיק ,מנהלת הוראת המתמטיקה ברשת אורט ,פרופ‘ יוסי צלגוב מאוניברסיטת בן
גוריון בנגב ,פרופ‘ יאיר קארו מהמכללה האקדמית לחינוך אורנים ,ד“ר רוני קרסנטי ממכון ויצמן
למדע ,פרופ‘ (אמריטוס) רות סתוי מאוניברסיטת תל אביב ,ד“ר אורלי רובינשטיין מאוניברסיטת
חיפה ,פרופ‘ (אמריטוס) לוי רחמני מאוניברסיטת תל אביב וד“ר עטרה שריקי מהמכללה האקדמית
לחינוך אורנים.
תודה מיוחדת לדוד מעגן ,ראש תחום חינוך גבוה וכוחות הוראה באגף המדען הראשי של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,על שנרתם בנפש חפצה הוא וצוותו לעזרת הוועדה והעמיד לרשותה את
מיטב הנתונים והניתוחים בנושא מורים למתמטיקה בחינוך העל־יסודי.
במהלך עבודתה יצאה הוועדה בקולות קוראים והזמינה סקירות מדעיות בנושאים נבחרים ומרכזיים
לעבודתה .הוועדה מבקשת להודות לחוקרים על כתיבת הסקירות ששימשו לה תשתית איתנה :לד“ר
עדו גל ,לד“ר שרית גריבה ,לד“ר עינב איזיקוביץ‘־עודי ,לצחי סלייטר ולכרמל שור.
הוועדה מודה גם למורים ולמומחים שנענו לקול הקורא שלה ותרמו לה ממיטב ידיעותיהם וניסיונם:
ד“ר תמרה אבישר ,יעל אדמובסקי ,ביסאן אוסאף ,ד“ר יהודה אשכנזי ,מאיר בכור ,ד“ר מיכאל
בלאוסוב ,ד“ר שרה בלק ,עמוס גואטה ,שרה גרז‘וטיס ,ד“ר יוסף דלין ,ד“ר רונית הופמן ,אלישבע כהן,
ברכה לוי ולובה זהבי ,מיכל מדמון ,עמרי נוה ,בתיה ניימן ,ד“ר פיליפ סלובוקצי ,משה קוקוס ,מיה קורן,

 .2האזכור לפי סדר אלפביתי של שמות המשפחה; התפקיד או השיוך נכונים לתקופה שבה התקיימו הישיבות.
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מיכאל רוזנברג ואלון שכטר.
החברים מבקשים להודות במיוחד לחברי צוות המורים שפעל ליד הוועדה :רבקה מיימון (אורט־
ספיר ,ירוחם) ,שריגה דינור (תיכון עירוני ג‘ ,חיפה) ,דודי מידזינסקי (מנור־כברי ,קיבוץ כברי) ,אפנאן
יחיא (בית הספר התיכון בכפר קרע) ,מירה כהנא (תיכון אוסטרובסקי ,רעננה) ורינה שטרית (אולפנת
אמי“ת ,באר־שבע).
שלמי תודה לד“ר ורדה טלמון ולצוות המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל־יסודי על
שיתוף הפעולה הפורה והמהנה בכנס השנתי של מורי המתמטיקה ובשיח שהתפתח מאז.
הוועדה מכירה טובה לצוות עובדי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על שסייעו למלא כל
שאפשרה את פעילות הוועדה.
בקשה ולהיענות לצורכי הוועדה במהלך עבודתה ,וליד הנדיבִ ,
תודות רבות מספור לצוות היזמה למחקר יישומי בחינוך על הליווי והתמיכה לאורך כל הדרך :תודה
לריקי פישל ,אודית ניסן ,ליאת נצר ,רעות יששכר ,אביה שמש ,איתי פולק ודבורה פריד .זר תודות
ענק לעדה פלדור מצוות היזמה ,שהופקדה על העריכה הלשונית של פרקי המסמך ועשתה את
מלאכתה בתבונה ,במקצועיות ובהרבה סבלנות .תודה מיוחדת לד“ר אביטל דרמון ,מנהלת היזמה,
שליוותה מקרוב ,במסירות ובעקביות את עבודת הוועדה וסייעה לה בחשיבה ובעיבוד הסוגיות הרבות
שעמדו לפניה ,מימיה הראשונים ועד לפרסום המסמך המסכם.
טיוטת המסמך המסכם את עבודת הוועדה הועברה לשיפוט עמיתים מהארץ ומחו“ל .זהות השופטים
לא הייתה ידועה לחברי הוועדה עד מועד פרסום המסמך .תהליך השיפוט נועד להבטיח ביקורת
חיצונית מקצועית ,עניינית וחסרת פניות אשר תסייע למחברי המסמך להיטיב את עבודתם ולהופכה
לשימושית .הוועדה מודה לשופטים על קריאת המסמך וכתיבת הביקורת.
שמות השופטים (לפי סדר הא“ב):
 פרופ‘ (אמריטוס) שלמה וינר ,החוג להוראת המדעים והמתמטיקה באוניברסיטה העברית
בירושלים ובאוניברסיטת בן גוריון בנגב
 פרופ‘ (אמריטוס) דן עמיר ,בית הספר למדעי המתמטיקה ,אוניברסיטת תל אביב
 גב‘ חיה שיטאי ,ראש מינהל החינוך של עיריית מודיעין ,מכבים־רעות
 Prof. Guershon Harel, Department of Mathematics, University of California San Diego, US
השופטים הנזכרים לעיל העירו הערות בונות והציעו תוספות ותיקונים לטיוטה שקראו .יחד עם
זאת ,הם לא נתבקשו לאמץ את מסקנותיה של ועדת המומחים או את המלצותיה ,ואף לא ראו את
הנוסח המתוקן של המסמך לפני הבאתו לדפוס .האחריות לתוכן הסופי של מסמך זה מוטלת כולה
על ועדת המומחים.
יעמדו כולם על הברכה.
חנוך גוטפרוינד ,יו“ר
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עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל־יסודי

פרק 1

הקדמה
 | 1.1הוועדה ודרכי עבודתה
כדי לקדם את החינוך המתמטי בישראל פנתה הנהגת משרד החינוך אל האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים בבקשה להקים ועדת מומחים שתגבש המלצות בשאלת הידע הדרוש לעוסקים
בהוראת המתמטיקה בחינוך העל־יסודי .ההיקף הנרחב של מערכת הוראת המתמטיקה והעלויות
הגבוהות של כל שינוי מחייבים בחינה מדוקדקת של הנושא .הוועדה התבקשה להתעדכן במצב
המחקר האקדמי הרלוונטי בארץ ובעולם ,ללמוד מניסיונם של אנשי המקצוע בתחום ,לנתח את
מרכיבי הידע השונים ואת מידת נחיצותם ,להגיע לגבש מסקנות מוסכמות ולהמליץ על מדיניות
שעשויה לשפר את הישגי התלמידים.
היזמה למחקר יישומי בחינוך היא יחידה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,שתפקידה
להעמיד לרשות מקבלי החלטות במערכת החינוך ידע מדעי עדכני ומבוקר העשוי לסייע להם
בעבודתם ולשפר את הישגי מערכת החינוך .במענה לפניית משרד החינוך הוקמה במסגרת היזמה
ועדת מומחים לבחינת הידע הדרוש לעוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל־יסודי ,ובה חוקרים
מתחומים שונים וכן מורים למתמטיקה.
הוועדה קמה על רקע של דאגה הולכת וגוברת – המשותפת למחנכים ,לקובעי המדיניות החינוכית
ולציבור הרחב – נוכח מצבו של החינוך המתמטי בישראל כפי שהוא משתקף בהישגים הנמוכים של
התלמידים הישראלים במבחנים בינלאומיים כגון  TIMSSו .PISA-לכך מצטרפים נתונים מדאיגים
על מחסור במורים למתמטיקה ועל מיעוט הפונים להכשרה להוראה .מורים שהגיעו בגל העלייה
ממדינות חבר העמים מתקרבים לגיל פרישה ,ומספר המכשירים עצמם להוראה מצומצם ורחוק
מלענות על הצרכים .רק מיעוט המורים עומד בדרישת משרד החינוך לתואר שני ,וקורה שמנהלים
משבצים מורים אחרים להוראת המתמטיקה .הדבר נעשה הן מתוך כורח והן בגלל התפישה שכל מי
שהוא בעל ידע מתמטי כלשהו יוכל ללמד מתמטיקה בבית ספר על־יסודי .יש המדברים בהקשר זה
על משבר אשר ילך ויתגבר אם לא יינקטו צעדים מתאימים לשיפור המצב.

במענה לפניית משרד החינוך
הוקמה במסגרת היזמה ועדת
מומחים לבחינת הידע הדרוש
לעוסקים בהוראת המתמטיקה
בחינוך העל־יסודי.

הוועדה החלה את עבודתה באביב תש“ע ( )2010וחבריה פעלו בהתנדבות .הוועדה נפגשה עם
מומחים מהארץ ומחו“ל ,אנשי אקדמיה ,אנשי חינוך ובעלי עניין שונים .הוועדה הזמינה סקירות על
נושאים שונים הקשורים להוראת המתמטיקה וקיימה ימי עיון פתוחים לציבור.
בראשית דרכה גיבשה הוועדה את הנושאים שבהם תדון ואת השאלות שבהן תגבש המלצות .המנדט
העיקרי שלה היה להגדיר את המרכיבים ההכרחיים והרצויים בעולמו האינטלקטואלי והמקצועי של
מי שעוסק בהוראת המתמטיקה בבית הספר העל־יסודי .הוועדה החליטה לא להסתפק בכך ועסקה
בהרחבה גם בשאלת ההכשרה של מורים – בכלל זה הרקע והכישורים הרצויים .הדבר מתחייב מן
המחסור בכוח אדם מתאים ומן הצורך לפתח בהקדם מסלולי הכשרה מתאימים .הוועדה גיבשה
המלצות לגבי המסגרות האקדמיות של הכשרת המורים ,משך ההכשרות ותפקיד המוסדות להשכלה
גבוהה במאמץ הזה .הוועדה עסקה גם בבקרת האיכות בכניסה למקצוע באמצעות מבחני רישוי
והסמכה .הוועדה הקדישה חלק מדיוניה למערכת השתלמויות ולמסגרות תמיכה אשר יבטיחו את
התפתחותם המקצועית של המורים למתמטיקה בבית הספר העל־יסודי במשך כל תקופת עבודתם.
הוועדה פרסמה קול קורא למורי המתמטיקה להביע את דעתם בנושאים אלו .צוות מורים שפעל
ליד הוועדה בשלבים מסוימים של עבודתה הציג את הדברים יחד עם חברי הוועדה בכנס של מורים
למתמטיקה בשפיים.
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עיקר עבודתה של הוועדה הוקדש למורה כגורם הבית־ספרי המשפיע ביותר על הישגי התלמידים.
יחד עם זאת ברור לחברי הוועדה שיש גורמים נוספים התורמים לעבודתם של המורים בקידום
תלמידיהם .אלה קשורים בסביבה הפיזית שלהם ובכלים העומדים לרשותם בביצוע מלאכתם.
הוועדה התייחסה בקצרה גם לכך .מסקנות הוועדה בנושא זה ובנושאים הקשורים בפיתוח המקצועי
ובבקרת האיכות אינן מיוחדות להוראת המתמטיקה והן רלוונטיות גם לתחומי הוראה אחרים .מכיוון
שמדובר בוועדה להוראת המתמטיקה ,נידונו גם הנושאים האלה בהקשר זה בלבד.

הוועדה פעלה כוועדת
קונסנסוס ,וכל חבריה אחראים
במשותף למסמך המסכם.

הצטבר מחקר רב על הנושאים שבהם עסקה הוועדה .עם זאת ,לא בכל הנושאים יש ממצאים
המצביעים על העדפה ברורה של מדיניות זו או אחרת .במקרים אלו הסתמכה הוועדה על התובנות,
הניסיון והאינטואיציה הקולקטיבית שגיבשו חבריה במהלך הדיונים .הוועדה פעלה כוועדת קונסנסוס,
וכל חבריה אחראים למסמך המסכם :בתהליך הכתיבה של המסמך נכתבו פרקים בידי חברים שונים
בוועדה ,ולאחר שכל החברים תרמו את הערותיהם והצעותיהם ,גובש נוסח סופי שהוועדה כולה
סמכה עליו את ידיה.
חברי הוועדה סבורים שאימוץ ההמלצות שבמסמך הנוכחי ומימושן עשויים להביא
לשיפור בהוראת המתמטיקה ובהישגיהם של התלמידים ,להגביר את העניין במקצוע
המתמטיקה בקרב התלמידים ,ולהעלות את היוקרה והמעמד של העוסקים בהוראת
המתמטיקה בעיני עצמם ובעיני הציבור.
מימוש ההמלצות של המסמך הזה מחייב הסכמה ,תמיכה ופעולה נמרצת של כל הגופים
והמוסדות המרכיבים את מערכות החינוך וההשכלה הגבוהה בישראל – משרד החינוך,
המוסדות האקדמיים ובמיוחד המחלקות למתמטיקה והמחלקות לחינוך במוסדות אלה,
המועצה להשכלה גבוהה ,הוועדה לתכנון ותקצוב וארגוני המורים.

 | 1.2סיכום ההמלצות העיקריות
בראשית הדברים אנו מבקשים להציג את ההמלצות העיקריות .הרקע להמלצות האלה ,פירוטן
והמלצות נוספות הקשורות בהן ונגזרות מהן מופיעים בפרקים המתאימים של הדוח.

 .1מרכיבי הידע
הוועדה ממליצה שתכניות לימודים בכל מסלולי ההכשרה להוראת מתמטיקה בחינוך העל־יסודי
(כיתות ז'-יב') ,וכל התכניות לפיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה יתבססו על מרכיבי הידע
הבאים:
 ידע מתמטי כללי בהיקף של תואר בוגר במתמטיקה ,ידע מתמטי הקשור להוראה וידע מתמטי
בהקשרים שונים ,בכלל זה דגש על היסטוריה של המתמטיקה ,אוריינות מתמטית ושימושים
של המתמטיקה במדעים השונים.
 ידע פדגוגי כללי וידע פדגוגי ייחודי להוראת המתמטיקה.
 ידע פרקטי המתייחס לעבודה היומיומית של המורה בכיתה.
פירוט המרכיבים האלה מופיע בפרק .3

 .2מסלול ההכשרה
הוועדה ממליצה למוסדות להשכלה גבוהה לפתח מסלול ייחודי ,בן ארבע שנות לימוד ,למוסמך
בהוראת מתמטיקה .המשתתפים במסלול הזה יקבלו תואר בוגר במתמטיקה בסוף השנה השלישית,
ובסופו גם תעודת הוראה .הוועדה רואה בתכנית המוצעת את המסלול המועדף להכשרת מורים
למתמטיקה לבית הספר העל־יסודי ומייחלת שבעתיד זו תהיה תכנית ההכשרה העיקרית.
הסטודנטים שיתקבלו לתכנית הזאת יזכו למלגות נדיבות בתקופת לימודיהם ,ובוגריה יתחייבו ללמד
כמה שנים במערכת החינוך לאחר שישלימו את שנת הסטאז‘.
פירוט והמלצות נוספות ניתן למצוא בפרק .4.5
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.3מבחן רישוי
הוועדה מודעת למחסור הקיים במורי מתמטיקה בחינוך העל־יסודי ולהטרוגניות של התכניות השונות
להכשרת מורי מתמטיקה ,אך היא רואה בכל זאת חשיבות עליונה בקיומו של בסיס ידע משותף אצל בוגרי
למסד מבחן רישוי שיוודא את קיומו של ידע זה .נוסף לכך הוועדה
כל התכניות .לשם כך ממליצה הוועדה ֵ
סבורה שמבחן כזה יעניק להוראת המתמטיקה מעמד ויוקרה פרופסיונלית של מקצוע מורשה.
פירוט והמלצות נוספות ניתן למצוא בפרק .5.5
 .4פיתוח מקצועי
הוועדה מייחסת חשיבות גדולה להתפתחות המקצועית של מורים למתמטיקה וממליצה לראות
בה חלק אינטגרלי וחיוני של ִמׂשרת המורה .בהתאם לכך יש לפתח בתוך בית הספר ומחוץ
לו מערכות אפקטיביות של פיתוח מקצועי ולהציב להן סטנדרטים מקצועיים.
פירוט והמלצות נוספות ניתן למצוא בפרק .6.5
 .5מורי מורים
הוועדה ממליצה על פתיחת מסלולי הכשרה של מורי מורים למתמטיקה בחינוך העל־יסודי ,בהיקף
של לימודי תעודה או תואר שני ,במוסדות להשכלה גבוהה ,וכן היא ממליצה על מיסוד פרופסיונלי
של תפקיד מורי המורים.
פירוט והמלצות נוספות ניתן למצוא בפרק .7.5
 .6הערכת מורים
הוועדה ממליצה לקיים מסגרות הערכה מעצבת ומסכמת למורי מתמטיקה בשלבים שונים של
עבודתם .הערכה זו תיעשה בידי המורים עצמם וכן בידי מורי מורים ומומחים במתמטיקה ובחינוך
מתמטי .פירוט והמלצות נוספות ניתן למצוא בפרק .8.6
 .7סביבת הוראה
הוועדה ממליצה להשקיע בטיפוח סביבת ההוראה וממליצה להקצות משאבים מתאימים לתמיכה
בעבודת מורי המתמטיקה ,משאבים שיקלו עליהם להביא לידי ביטוי את ידיעותיהם ויכולותיהם.
פירוט והמלצות נוספות ניתן למצוא בפרק .9

* ההמלצה הבאה מובאת בדעת מיעוט בשם חברת הוועדה ,ד“ר הגר גל .רוב חברי הוועדה סבורים שהמלצה מסוג זה אינה
בסמכותה של הוועדה ,ואינם שותפים לה:

בעקבות הדרישה לתואר בוגר במתמטיקה יש לאפשר למוסדות ההכשרה להוראה ,ובהם גם
מכללות להוראה שיוכיחו את יכולתן לעמוד ברמה האקדמית הנדרשת ַּבתחום ,להעניק תואר כזה.
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פרק 2

מבוא
 | 2.1רקע
המתמטיקה ,כמו מקצועות אחרים הנלמדים בבית הספר העל־יסודי ,חשובה לעיצוב זהותו ,לטיפוח
חשיבתו ,לבניית השכלתו ,ולתפקודו התקין של כל אזרח המועיל לעצמו ולחברה שבה הוא חי .יחד
עם זאת ,הוועדה מודעת למעמד המיוחד שהציבור הרחב ,התקשורת ומערכת ההשכלה הגבוהה
מעניקים במישרין או בעקיפין למקצוע המתמטיקה.
מעמדה המיוחד של המתמטיקה נובע משימושיה הרבים בתחומים אחרים ,מהפיכתה ,בצדק או
שלא בצדק ,לתנאי מוקדם ללימודי המשך הן בתחומים עתירי מתמטיקה והן בתחומים אחרים ומן
הדימוי המיוחס למי שמצליח במתמטיקה .הצלחה במתמטיקה לא רק פותחת אפשרויות להמשך
לימודים או לתעסוקה טובה ,היא גם תורמת לבניית דימוי עצמי חיובי .אפיונים אלה מתקשרים פחות
לתחומים אחרים.
הדאגה לרמת החינוך
וההשכלה במדינת ישראל
חוצה מקצועות ותחומי תוכן,
אך מצב לימודי המתמטיקה
מעורר בשנים האחרונות
דאגה מיוחדת.

המסמך מתמקד במורים
למתמטיקה כגורם הבית־ספרי
בעל ההשפעה הגדולה ביותר
על החינוך המתמטי של
התלמידים.
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המּובנות באופיו של המקצוע ,כגון דיוק בהגדרות,
ְ
מעמדה המיוחד של המתמטיקה נובע גם מתכונות
חיסכון במילים ,חתירה להפשטה ולפשטות ,שימוש בשפה סימבולית בעלת עוצמה ובמיוחד הצורך
המובנה בהוכחת טענות .תחומים רבים חותרים להוכיח טענות ,אך רק בטקסט מתמטי עומדים על
מלוא משמעותו של מושג ההוכחה ,כלומר כל טענה חייבת לנבוע מטענה קודמת על פי כללי היסק
לוגיים קפדניים .המתמטיקה מבססת תרבות של חשיבה רציונלית החותרת לחסינות מפני קבלה לא
מוצדקת של טענות (או דעות).
הדאגה לרמת החינוך וההשכלה במדינת ישראל חוצה מקצועות ותחומי תוכן ,אך בעקבות האמור
לעיל ,מצב לימודי המתמטיקה מעורר בשנים האחרונות דאגה מיוחדת המשותפת למחנכים,
לקובעי המדיניות החינוכית ולציבור הרחב .דאגה זו אף מקבלת ביטוי רחב באמצעי התקשורת,
המתמקדים בהיבטים בעייתיים שונים של החינוך המתמטי בישראל – הישגים נמוכים במבחנים
לאומיים ובינלאומיים ,מחסור במורים בעלי הכשרה מתאימה ,ירידה במספר הפונים למקצועות
חסרים ברקע הקודם של הלומדים מקצועות עתירי מתמטיקה
עתירי מתמטיקה באוניברסיטאותָ ,
ועוד.
התבוננות במערכת החינוך המתמטי מעלה לא מעט שאלות שראוי להקדיש להן תשומת לב הן
ברמה של קביעת מטרות והן ברמה של איסוף שיטתי של עובדות כבסיס לקבלת החלטות מושכלות.
למשל :מהם התכנים שתלמידים שונים צריכים ללמוד בבית הספר העל־יסודי? מהם חומרי הלימוד
ושיטות הלימוד הראויים ביותר? מהן שיטות ההערכה שיכולות לכוון את ההוראה ואת הלמידה
למטרות ראויות וגם לשקף נאמנה את רמת ההשכלה של הלומדים? שאלות כבדות משקל אלה
ודומותיהן ראויות לדיון קפדני ושיטתי ,אך הן מעבר להיקפו של מסמך זה.
המסמך מעמיד במרכזו את המורים למתמטיקה כגורם הבית־ספרי בעל ההשפעה הגדולה ביותר על
החינוך המתמטי של התלמידים .השאלה הראשונה שהוועדה העמידה לדיון על פי המנדט שניתן
לה הייתה “מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה בבית הספר העל־יסודי?“ כלומר ,מהם
מרכיבי הידע הנחוצים לעבודה מיומנת ,יעילה ומצליחה של מורים למתמטיקה? מלכתחילה התגבשה
בוועדה הסכמה כי רצוי שמורה למתמטיקה (כמו כל מורה אחר) יהיה בעל השכלה רחבה בתחומים
שונים (כולל אומנות ,ספרות ,היסטוריה ופילוסופיה) ,וחשוב במיוחד שתהיה לו שליטה טובה בשפת
ההוראה (עברית או ערבית) .אולם עבודת הוועדה התרכזה באפיון הידע הספציפי לתפקודו המקצועי
של המורה בכיתת המתמטיקה .לתשובות לשאלה הנוגעת לידע הספציפי במתמטיקה יש השלכות

עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל־יסודי

על הכשרת מורים לפני כניסתם להוראה ,על הליך הרישוי וההסמכה שלהם ,על הכשרתם המתמשכת
במהלך חייהם המקצועיים ועוד .לפיכך החליטה הוועדה לעסוק במכלול הסוגיות האלה.
ככל שהוועדה עסקה בסוגיות אלה ,התברר הצורך להרחיב את היריעה על ידי קיצור נוסח השאלה
'מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה בבית הספר העל־יסודי?' ההשמטה של מרכיב הידע
ִמנוסח השאלה לא נבעה מהמעטה בערכו ,אלא מתוך הבנה שיש צורך לאפיין את צורכי המורה (סביבה
פיזית ,סביבה אינטלקטואלית ,תנאי עבודה ,תמיכה הדדית ועוד) ולתמוך בהם כדי שמרכיבי הידע יוכלו
להתפתח בתנאים מיטביים ולשרת נאמנה את המורה בעבודתו .הוועדה ראתה באפיון ותיאור של
מרכיבי הידע הרצויים של המורה תנאי הכרחי אך לא מספיק להוראה אפקטיבית של מתמטיקה.
בהתאם לאמור לעיל ,המסמך המסכם את עבודת הוועדה פותח בפרק המבוא הזה שבו מתוארים
הרקע לעבודת הוועדה ,מצב לימודי המתמטיקה בחינוך העל־יסודי בישראל ומקומו של ידע המורים
בין הגורמים המשפיעים על הישגי התלמידים .בפרק השלישי מתוארים מרכיבי הידע שהוועדה
סבורה כי הם נדרשים לעוסקים בהוראת מתמטיקה בחינוך העל־יסודי ,והמשך המסמך מוקדש
לשאלה כיצד ניתן להביא לכך שמורים אכן ירכשו את הידע הנדרש .בפרק הרביעי מובאת סקירה
של סוגיות בנושא הכשרת מורים למתמטיקה והמלצות הוועדה בנושא .הפרק החמישי עוסק במבחן
רישוי להוראת מתמטיקה ,מבחן שנועד להבטיח את איכות ההכשרה .נושא ההתפתחות המקצועית
המתמשכת של מורים למתמטיקה במהלך שנות עבודתם נדון בפרק השישי .הוועדה מצאה לנכון
להקדיש את הפרק השביעי במיוחד לנושא הכשרתם של מורי המורים ,שהם גורם מרכזי בהתפתחותם
המקצועית של המורים .נושא הערכת המורים נדון אף הוא במסגרת הפרק השמיני ,הפעם כמרכיב
בהתפתחות המקצועית של המורים .לבסוף ,בפרק התשיעי ,מובאות המלצות נוספות של הוועדה,
המלצות הנוגעות לגורמים שונים בסביבת המורים שעשויים לסייע במיצוי ידיעותיהם ויכולותיהם.

לתשובות לשאלה הנוגעת
לידע הספציפי במתמטיקה יש
השלכות על הכשרת מורים
לפני כניסתם להוראה ,על הליך
הרישוי וההסמכה שלהם ,על
הכשרתם המתמשכת במהלך
חייהם המקצועיים ועוד .לפיכך
החליטה הוועדה לעסוק
במכלול הסוגיות האלה.

 | 2.2מצב לימודי המתמטיקה בחינוך העל ־ֿיסודי בישראל
בעשור האחרון עלה באופן משמעותי מספר התלמידים שנבחנו בבחינות הבגרות במתמטיקה ,וכן
עלה הציון הממוצע של הנבחנים בהן .על פי נתוני הלמ“ס (למ“ס ,)2010 ,מספר הנבחנים בבחינות
בגרות במתמטיקה בהיקף של  4ו 5-יחידות לימוד עלה בין  1997ל־ 2007בכ־ ,37%ומספר הנבחנים
בהיקף של  3יח“ל במתמטיקה עלה בכ־ .20%עם זאת יש לציין כי יחסית לגודל שכבת הגיל,
שיעור הנבחנים בהיקף מורחב ( 4-5יח“ל) במתמטיקה נותר כמעט ללא שינוי (כ־ 23%בהיקף 4
יח“ל ,וכ־ 16%בהיקף של  5יח“ל) ,שיעור הנבחנים בהיקף של  3יח“ל ירד בכ־ ,10%מכ־ 50%בשנת
 1995לכ־ 40%בשנת ( 2007ובכ־ 30%במגזר הערבי ,מ־ 60%בשנת  1997לכ־ 32%בשנת ,)2007
ובמקומו עלה שיעור הנבחנים ברמה של  1יח“ל בשנים אלו ביותר מ־( 10%מכ־ 5%לכ־ 16%בחינוך
העברי) .עוד יש לציין שבשנים אלו ירד בכ־( 10%מ־ 89%ל־ 80%בחינוך הממלכתי העברי ,ומ־90%
ל־ 78%בחינוך הערבי) שיעור בתי הספר שבהם נבחנים ברמה מוגברת ( 4-5יח“ל) ,למעט בחינוך
הממלכתי דתי ,שם זוהתה מגמה הפוכה (עליה מ־ 81%ל־ .)89%בחינוך העברי בכלל עלה ציון
הבגרות הממוצע במתמטיקה מ־ 83בשנת  1995ל־ 87בשנת  ,2007ובחינוך הערבי עלה ציון הבגרות
הממוצע במתמטיקה מ־ 73בשנת  1995ל־ 81בשנת  ,2007אף כי בשנים  2006-2007ירד מעט הציון
הממוצע לעומת השנים הקודמות.

בעשור האחרון התקיימה
בישראל שורה של מבחנים
מתוקפים ומכוילים – מקומיים
ובינלאומיים – באחריות ראמ“ה.

על כתיבת בחינות הבגרות והערכתן מופקד הפיקוח על הוראת המקצוע במשרד החינוך ,ולא ניתן
להשוותן משנה לשנה .אך מלבדן התקיימה בישראל בעשור האחרון שורה של מבחנים מתוקפים
ומכוילים – מקומיים ובינלאומיים – באחריות הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ“ה) .במבחנים
אלו ,ציוני הגלם מומרים לסולם ציונים עם ממוצע ( 500בשנת הבסיס) וסטיית תקן .100
מבחני המיצ“ב( 3מדדי יעילות וצמיחה בית־ספרית) הם מבחנים מכוילים שנבנים בראמ“ה על
פי תכנית הלימודים הישראלית ,ומועברים ,בין השאר ,בכיתות ח‘ ,בארבעת תחומי הליבה ובהם
מתמטיקה .תוצאות המיצ“ב במתמטיקה בכיתה ח‘ הצביעו על שיפור מתמשך משנת תשס“ח עד
שנת תשע“א .נתוני המבחן הצביעו על פער בשיעור הקרוב לסטיית תקן שלמה בין תלמידים מרקע
סוציו־אקונומי גבוה לכאלה שבאים מרקע נמוך.

 .3מתוך הרצאה של פרופ‘ מיכל בלר ,מנכ“לית הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ“ה) ,בפני הוועדה,16.8.2010 .
ומתוך אתר ראמ“הhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Rama :
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מתוצאות המבחנים הבינלאומיים במתמטיקה שבהם השתתפו תלמידי החינוך העל־יסודי עולה כי
ההישגים של תלמידים בישראל נמוכים משמעותית מממוצע המדינות המפותחות ,והישגים אלו עלו
רק מעט בעשור האחרון.

מתוצאות המבחנים
הבינלאומיים במתמטיקה
שבהם השתתפו תלמידי
החינוך העל־יסודי עולה
כי ההישגים של תלמידים
בישראל נמוכים משמעותית
מממוצע המדינות המפותחות,
והישגים אלו עלו רק מעט
בעשור האחרון.

מבחן  )Program for International Student Assessment) PISAהוא מבחן בינלאומי שנערך אחת
לשלוש שנים בקרב מדגם מייצג של בני  15במדינות שונות ,במתמטיקה ,שפה ומדעים .המבחן בודק
אוריינות ואינו קשור בהכרח לתכניות הלימוד במדינות השונות .מתוצאות  PISA-2009במתמטיקה
עולה כי הציון הממוצע של ישראל ( )447נמצא הרבה מתחת לממוצע המדינות החברות בארגון
המדינות המפותחות ,ה־ )496( ,OECDומציב אותה במקום ה־ 41מבין  64המדינות שהשתתפו במחקר
באותה שנה .גם שיעור התלמידים הישראלים ברמות הבקיאות הגבוהות היה רק  ,6%נמוך מממוצע
מדינות ה־ ,)13%( OECDואילו שיעור התלמידים בישראל הנמצאים ברמות הבקיאות הנמוכות עומד
על ( 39%לעומת  22%בממוצע מדינות ה־ .)OECDסף הישגיהם (התחתון) של  5%התלמידים
הטובים ביותר בישראל נמוך מסף הישגיהם של  5%התלמידים הטובים ביותר בממוצע ה־OECD
( 615לעומת  ,643בהתאמה) .אשר להישגי התלמידים החלשים ביותר :סף הישגיהם (העליון) של
 5%התלמידים החלשים ביותר בישראל נמוך מסף הישגיהם של  5%התלמידים הנמוכים ביותר
בממוצע ה־ 272( OECDלעומת  ,343בהתאמה) .בין שנת  2006לשנת  2009חלה עלייה קלה (5
נקודות) בהישגים של תלמידי ישראל באוריינות מתמטיקה (ובסך הכול עלייה של  14נקודות משנת
 .)2002שיעור התלמידים ברמות הבקיאות הגבוהות (רמות  5ו־ )6לא השתנה ושיעור התלמידים
ברמות הבקיאות הנמוכות ירד ב־.3%
מבחן ה־ )Trends in International Mathematics & Science Study( TIMSSהוא מבחן
בינלאומי הבוחן תכנים הנלמדים בתכנית הלימודים במדעים ובמתמטיקה לכיתות
ח‘ .הוא נערך אחת לארבע שנים על ידי הארגון הבין לאומי להערכת הישגים בחינוך
).)The International Association for the Evaluation of Educational Achievement — IEA
באופן כללי נמצאת המסגרת הקוריקולרית של המבחן בהלימה עם תכנית הלימודים בישראל
במקצועות המתמטיקה והמדעים .בשנת  2007התקיים המבחן הרביעי בסדרת מחקרי  TIMSSב־49
מדינות וב־ 7מחוזות .ב־ TIMSSמשתתפות גם מדינות חלשות יותר מאלה המשתתפות במבחן ה־
 ,PISAלכן הדירוג של ישראל ( )463היה קרוב לממוצע הבינלאומי (מקום  24מתוך  :)49ממוצע
ההישגים הישראלי עמד על  ,463גבוה במקצת מממוצע המדינות שהשתתפו ב־ TIMSSב־2007
( .)451בישראל שיעור התלמידים המצויים מעל לסף ה“מתקדמים“ (ציון  625ומעלה) הוא 4%
בלבד ,ושיעור המצויים מתחת לסף ה“נמוכים“ (ציון  400ומטה) הוא  .25%הישגי תלמידי ישראל
בתחומים השונים במתמטיקה היו דומים למדי בתחומי המספרים ( ,)469האלגברה ( ,)470ובתחום
הנתונים וההסתברות ( .)465יוצא דופן היה תחום הגאומטריה ,שבו היה ממוצע ההישגים ( )436נמוך
יחסית לממוצע הארצות המשתתפות .במתמטיקה הגיעו התלמידים בישראל להישגים גבוהים יותר
בשאלות “יישום“ 473 :לעומת  456בשאלות “ידע“ ו־ 462בשאלות “חשיבה“ .ממוצע ההישגים של
תלמידי כיתות ח‘ בישראל במתמטיקה בשנת  2007דומה לזה של שנת  463( 1999ו־ 466נקודות,
בהתאמה) .בשנת  2003נרשם ממוצע ציונים גבוה מאשר בשני מחזורים אלו ( 496נקודות).
מנתוני הלמ“ס עולה עוד כי בשנים  2005-1991חלה ירידה מתמשכת בציוני הבחינה הפסיכומטרית
של נבחני הבגרות במתמטיקה בכל רמות ההיבחנות ,ולצדה ירידה בעצם שיעור ההיבחנות בבחינה
הפסיכומטרית .עם זאת ,ציוני הבחינה הפסיכומטרית הכללית והכמותית של סטודנטים חדשים
לתואר ראשון באוניברסיטאות עלו בין השנים  1995ל־ .2010ציוני הבחינה הפסיכומטרית של
הסטודנטים למתמטיקה עלו בשנים אלו פחות משעלה הציון הפסיכומטרי הממוצע של שאר
הסטודנטים ,כך שלמעשה חלה ירידה אפקטיבית בנתוני הסטודנטים למתמטיקה באוניברסיטאות.
את בעיית ההישגים המתמטיים של תלמידי ישראל ביחס למדינות שונות בעולם ניתן לראות גם
בהקשר של הדאגה הקיימת במדינות רבות מפני מיעוט העניין שמגלים צעירים במקצועות ה־STEM
( ,)Science, Technology, Engineering and Mathematicsשנחשבים חיוניים לכלכלה מודרנית (ראו
למשל)Osborn, 2008; Kuenzi 2008 :
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 | 2.3גורמים המשפיעים על רמת הישגי התלמידים במתמטיקה
למידה והישגי תלמידים מושפעים מגורמים רבים כגון כישורי התלמידים ,מטרותיהם ,התנהגותם
והמוטיבציה שלהם; משאבי המשפחה ,עמדותיה ומידת התמיכה שהיא מספקת; תלמידים עמיתים,
כישוריהם ,עמדותיהם והתנהגותם; ארגון בית הספר ,משאביו והאקלים הבית־ספרי; תכנים ומבנה
תכנית הלימודים; כישורי מורים ,הידע שלהם ,עמדותיהם ושיטות ההוראה שלהם .השפעת הגורמים
השונים על הלמידה והקשרים בין גורמים אלו הם במוקד המחקר החינוכי ,אבל השונות הגדולה בין
תלמידים ובין מערכות חינוך מקשה על הסקת מסקנות ממדגמים (.)OECD, 2005
שאפשרו לבחון באופן שיטתי את
בעשורים האחרונים נבנו בארצות הברית מאגרי נתונים גדולים ִ
השפעתם של גורמים שונים על הישגי תלמידים 4.בין השאר נאספו נתונים רבים על התלמידים,
המורים ,המנהלים ,בתי הספר ,תכניות הלימודים ועל הקשרים ביניהם .הנתונים גם נאספו בעקביות,
לאורך שנים ,ובכך התאפשר לנתח את הגורמים לשינויים ואת השפעותיהם ארוכות־הטווח (ראו
למשל .)Darling-Hammond, 1999
ממצא בולט ועקבי במחקרים מסוג זה היה שהשונות הרבה ביותר בהישגי תלמידים יוחסה לגורמים
שמחוץ להשפעתה הישירה של מערכת החינוך ,כגון רקע משפחתי וחברתי וכן כישורים ועמדות
( .)OECD, 2005עם זאת ,מבין הגורמים שנתונים להשפעה ישירה יותר של מדיניות חינוך הסתמנה
בעקביות מרכזיותו של המורה בהשפעה על הישגי התלמידים ,לעומת גורמים אחרים כגון בית הספר,
גודל הכיתה ותכנית הלימודים .מחקר שנערך על נתוני מדינת טנסי בארצות הברית מצא שההשפעה
המצטברת של מורים יכולה להגדיל בתוך שלוש שנים את הפער בין קבוצות דומות של תלמידים עד
לכדי הפרש של  50אחוזונים ( .)Sanders & Rivers, 1996בדוח מקנזי  )McKinsey, 2007( 2007תואר
ממצא זה במשפט “איכותה של מערכת חינוך אינה יכולה לעלות על איכות מוריה“.
אלא שלא פשוט להגדיר מהם מאפייניו של המורה הטוב :נמצא כי פרמטרים מינהליים שונים ,כגון
השכלה וניסיון ,אינם קשורים תמיד להישגי התלמידים ,או שהם קשורים במתאם חלש מהצפוי
(לסקירת ספרות מקיפה בנושא זה ,ראו  ,)Goe, 2007אך דווקא בקרב מורי מתמטיקה בחינוך העל־
יסודי ,שבהם עוסק מסמך זה ,נמצאה זיקה בין ידע מורים לבין הישגי תלמידים ,כפי שיפורט בהמשך
המסמך – ובכך עסקה הוועדה.

מבין הגורמים שנתונים
להשפעה ישירה יותר של
מדיניות חינוך הסתמנה
בעקביות מרכזיותו של המורה
בהשפעה על הישגי התלמידים.

דווקא בקרב מורי מתמטיקה
בחינוך העל־יסודי ,שבהם עוסק
מסמך זה ,נמצאה זיקה בין ידע
מורים לבין הישגי תלמידים.

הוועדה התבקשה לעסוק בידע הדרוש לעוסקים בהוראת המתמטיקה ,מתוך הכרה
בחשיבותו היחסית של גורם זה בין מאפייניו של המורה הטוב .מובן שאין בכך כדי
להמעיט מחשיבותן של תכונות אחרות של המורה הטוב כגון מנהיגות ויכולת הנעה,
מוטיבציה ויצירתיות ,ערכים ,יחסי אנוש וקווי אופי שונים.

 .4כך למשל המאגרים:

(Schools and Staffing Surveys (SASS), National Assessment of Educational Progress (NAEP

מבוא
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פרק 3

מרכיבי ידע להוראת מתמטיקה
בפרק זה מתוארים מרכיבי הידע הנחוץ לעוסקים בהוראת מתמטיקה בבתי הספר העל־יסודיים.
מרכיבים אלה יידונו על פי הקטגוריות הבאות:
 ידע תוכני (ידע מתמטי)
 ידע פדגוגי
 ידע פרקטי
על בסיס מרכיבי הידע האלה ייגזרו המלצות לקווים מנחים לתכניות הכשרה.

 | 3.1ידע תוכני מתמטי
ברור לכול כי מורים המלמדים מתמטיקה צריכים לדעת את תחום התוכן שאותו הם
מלמדים .אלא שאמירה זו אינה מגדירה בצורה מדויקת מספיק את סוגי הידע המתמטי
הנדרש להוראה ,את מידת ההעמקה בהם ואת היקפם .לפיכך מוצעת החלוקה הבאה
של תחום הידע התוכני:
 ידע תוכני מתמטי כללי ,כזה הנלמד במסגרת לימודי תואר ראשון במתמטיקה
 ידע תוכני מתמטי הקשור לתכנים מתמטיים של ההוראה בבתי ספר על־יסודיים
 ידע תוכני מתמטי כפי שהוא בא לידי ביטוי בתחומים שונים
שלושת מרכיבי הידע התוכני שזורים זה בזה ,אך לכל אחד מהם יש אפיון וייעוד משל עצמו.

 3.1.1ידע תוכני מתמטי כללי
כולל ידע בתחומים הנלמדים במסגרת תואר ראשון במתמטיקה (חשבון אינפיניטסימלי ,אלגברה
ליניארית ,אלגברה מופשטת ,הסתברות ועוד) .ידע זה מספק לתכנים שהמורים מלמדים עומק ,רוחב
ומבט־על ,ומקנה כלים אנליטיים וסינתטיים שהם בלבה של כל עשייה מתמטית .הוא מקנה למשל
מודעּות לצורך בהגדרות ובהנחות יסוד ,לצורך בביסוס השערות או בהפרכתן ולתפקיד של הדוגמה
והדוגמה הנגדית .ידע זה גם מהווה בסיס ליכולת לעבור מרעיון אינטואיטיבי לביטוי הפורמלי שלו.
ידע תוכני אף מבסס את המתמטיקה כשפה ,כגוף ידע שנבנה נדבך על נדבך על פי כללי היסק
לוגיים וככלי לחיפוש בלתי מתפשר אחר אמת מדעית .בנוסף לאלה ,ידע מעמיק בתחום התוכן
הוא מרכיב הכרחי לביטחונו העצמי של המורה ,ליכולתו לתת מענה הולם לשאלות לא צפויות של
תלמידים ,וליכולתו לספק “אופק מתמטי“.
 3.1.2ידע תוכני מתמטי הקשור לתכנים מתמטיים של ההוראה
בבתי ספר על־יסודיים כולל:
א) התבוננות בתכנים מתמטיים הנלמדים בבית ספר מנקודת מבט של מתמטיקאי מקצועי ברוח
גישתו של פליקס קליין ) .(F. Kleinקליין סקר את תחומי האריתמטיקה ,האלגברה ,האנליזה
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והגיאומטריה של בית ספר תיכון בכלים מתמטיים מתקדמים ( )Klein, 19085במטרה להציע
למורים מבט בוגר על המתמטיקה שהם עצמם למדו בבית הספר ,ו“לשּכן“ תכנים אלה בעולם
6
המתמטי העכשווי של זמנו.
ב) ידע של מתמטיקה הנגישה לתלמידי בית הספר אך אינה נכללת בתוכנית הלימודים .קיימים
נושאים רבים ברמה של מתמטיקה בית־ספרית (כזו שניתן ללמוד אותה על בסיס ידע קודם
ויכולות של תלמידי בית הספר העל־יסודי) שאינם באים לידי ביטוי בהוראה .אלה יכולים להיות
תחומים שלמים (למשל תורת המספרים או מתמטיקה דיסקרטית באופן כללי) או תכונות,
משפטים וסוגיות באלגברה ,בגאומטריה ובאנליזה אשר מוגדרים כתחומי “העשרה“ ,כלומר לא
נדרש עבורם ידע מתמטי מתקדם והם אינם מהווים בסיס הכרחי להמשך הלימודים .ידע זה
מרחיב את סל הכלים הישימים שברשות המורה ,והוא יכול להשתמש בו הן לצורך גיוון ההוראה
והן לצורך ההוראה הסדירה בכיתות שבהן קצב הלימוד מהיר יותר מהמקובל.
סינתזה בין הידע האלמנטרי לידע המתקדם נותנת בידי המורה כלים קונקרטיים להעשרת עולמם
של תלמידיו ,אם בצורה של הוראה מתוכננת (נושאי העשרה) ואם כמענה לאירועים מתמטיים בלתי
צפויים בכיתתו.

 3.1.3ידע תוכני מתמטי כפי שהוא בא לידי ביטוי בהקשרים שונים כולל:
א) יישומים של המתמטיקה בתחומי דעת אחרים כגון הנדסה ,מדעי המחשב ,כלכלה ,אדריכלות
ואומנות ,ובמיוחד בתחומים הנלמדים בבית הספר כגון כימיה ,פיזיקה וביולוגיה .רמה מסוימת של
ידע ביישומים אלה תאפשר למורים לקשר ביניהם ובין המתמטיקה שהם מלמדים .יש חשיבות
מיוחדת לעמידה על היות המתמטיקה שפת המדע ועל מרכזיותה בהתהוות המדע המודרני.
ב) “אוריינות מתמטית“ :מונח זה מתייחס ליכולת לקשר את המתמטיקה לשימושיה והופעותיה בחיי
היומיום של כל אדם – ליכולת לקרוא באופן ביקורתי נתונים בייצוגים שונים ,ליכולת להתבסס
על כלים מתמטיים בקבלת החלטות מושכלות ועוד כיוצא באלה .בעשור האחרון ידע זה זוכה
לתשומת לב מיוחדת בארצות רבות בעולם והוא עומד בבסיסה של בניית המבחן הבינלאומי
 7.PISAלאור מרכזיותה של ה“אוריינות המתמטית“ בימינו ,יפורט נושא זה בהמשך.
קיים סוג נוסף של ידע מתמטי ספציפי להוראה שבא לידי ביטוי כמעט רק בעבודתו של המורה,
אך בגלל הקשר בין סוג הידע הזה לבין הידע הפדגוגי ,נדון בו בסעיף הבא.

 | 3.2ידע פדגוגי
ידע פדגוגי קשור לעבודתו הייחודית של כל מורה בכל תחום תוכן .אפשר לחלק את
הידע הזה לשני מרכיבים:
 ידע פדגוגי כללי – הכולל היכרות עם היבטים קוגניטיביים ,חברתיים ,רגשיים
ותרבותיים בעולמם של התלמידים ,היכרות עם גישות הוראה שונות ועוד.
 ידע פדגוגי ייחודי לתחום התוכן (במקרה זה מתמטיקה) – הכולל ידע על דרכי

 .5הספרים המקוריים של פליקס קליין יצאו לאור בגרמנית וניתן למצוא אותם בגרסה המקורית באתר שכתובתו
http://www.archive.org/stream/elementarmathem00kleigoog#page/n4/mode/2up

המהדורה הראשונה של הספרים בתרגום אנגלי יצאה לאור ב־ 1939ומאז יצאו לאור מהדורות רבות ,למשל:
 Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint: Geometryבשנת  2004על ידי Dover Publications
 .Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint: Arithmetic, Algebra, Analysisבשנת  2009על ידי Dover
Publications

 .6מאה שנה לאחר הופעת ספריו של קליין זכתה חשיבותו של ידע זה להתייחסות מחודשת של הארגון הבינלאומי להוראת
המתמטיקה ( )International Commission for Mathematical Instruction – ICMIושל האיגוד הבינלאומי למתמטיקה
( .)International Mathematical Union — IMUביזמת הארגונים האלה ובמאמץ בינלאומי משותף הוחל בפיתוח “פרויקט
קליין מאה שנה אחרי“ במטרה להתאים את גישתו של קליין לידע המתמטי שהתפתח והצטבר במהלך המאה העשרים.
לפרטים ראו http://www.didaktik.mathematik.uni-wuerzburg.de/projekt/klein/project.html
.7

ראו,

למשלhttp://www.oecd.org/dataoecd/46/14/33694881.pdf ,

מרכיבי ידע להוראת מתמטיקה

11

חשיבה של תלמידים ,לרבות קשיים אופייניים של תלמידים בנושאים מתמטיים
מסוימים ודרכים להתמודד איתם ,ידע על בחירה של אסטרטגיית הוראה לנושא
מסוים ועוד .סוג זה של ידע כולל את מה שמכונה בספרות בשם ידע תוכן פדגוגי
( ,)Pedagogical Content Knowledge8מונח שטבע לי שולמן (.(L. Shulman
להלן מובא פירוט של סוגי הידע הפדגוגי־תוכני המיוחדים למורים למתמטיקה כפי שאופיינו בידי
9
חברי הוועדה.
ידע של מתמטיקה להוראה
כולל יכולת מתמטית להעריך
נכונות ונכונות חלקית של
טענות ולנתח הסברים,
השערות ודרכי פתרון שונות
של תלמידים ,יכולת לנתח את
הרעיונות המתמטיים אשר
באים (או אינם באים) לידי
ביטוי במשימה מסוימת ,ידע
של ייצוגים שונים של מושגים
במתמטיקה ,יכולת לשלבם
במהלך ההוראה ועוד.

 3.2.1ידע של מתמטיקה להוראה:
כל תחום תוכן עושה שימוש בהיבטים של המתמטיקה שייחודיים ונחוצים לו .כך למשל ,התכנים
המתמטיים הדרושים לכלכלן אינם בהכרח אותם תכנים ואותם דגשים הנחוצים לפיזיקאי .עובדה זו
הביאה להכרה שקיים ידע מתמטי ייחודי להוראה 10.ידע מתמטי זה כולל יכולת מתמטית להעריך
נכונות ונכונות חלקית של טענות ולנתח הסברים ,השערות ודרכי פתרון שונות של תלמידים ,יכולת
לנתח את הרעיונות המתמטיים אשר באים (או אינם באים) לידי ביטוי במשימה מסוימת ,ידע של
ייצוגים שונים של מושגים במתמטיקה ויכולת לשלבם במהלך ההוראה ועוד.
 3.2.2ידע מתמטי דידקטי:
תחום ידע זה עוסק בשאלות מהן שיטות ההוראה שמתאימות לתוכן הספציפי ,איך אפשר לארגן את
התוכן באופן שיהיה מובן וקל יותר ללימוד ,מה הופך מושגים מסוימים לקשים או קלים להבנה ,אילו
דוגמאות או אי־דוגמאות כדאי לבחור על מנת למזער את הסיכון להיווצרות דימוי שגוי של המושג,
מה מתוך הדברים שהתלמיד מביא איתו לסביבת הלמידה יכול להאיץ או לעכב את התקדמותו ,מהו
המגוון של אמצעי הוראה שמהם ניתן לבחור ,כיצד יש ללמד בקרב אוכלוסיות מיוחדות (מתקשים,
מצטיינים ,תלמידים בעל רקע תרבותי שונה) וכן הלאה.
 3.2.3ידע קוריקולרי:
תחום ידע זה עוסק בהיכרות עם תכניות לימודים שונות במתמטיקה (סילבוסים ,ספרי לימוד,
מדריכים למורה ,ערכות הערכה) ,בהיכרות עם מטרותיהן ,וביכולת לנתח ולקבוע יתרונות וחסרונות
שלהן .במרכיב זה כלול הידע שעל בסיסו מפתחים המורים תושייה באיתור משאבים קוריקולריים
(ספרים ,כתבי עת ,עזרים טכנולוגיים ,אתרי אינטרנט) ובהתאמתם להוראה שלהם.
 3.2.4ידע על הערכת למידה והישגים:
מרכיב ידע זה כולל יכולת של מורים לעצב כלי הערכה מוסכמים ואלטרנטיביים או להיעזר בהם
על מנת להתחקות אחר התקדמות הלמידה של תלמידיהם .כמו כן הוא כולל היכרות עם מדיניות
הערכה לאומית ובינלאומית ,יכולת להתייחס באופן ביקורתי לפריטי מבחן ויכולת לקבוע מה ניתן או
לא ניתן להסיק מהתוצאות של הפעלת כלי הערכה שונים.

 | 3.3ידע פרקטי
ידע זה מתייחס ישירות לעבודתם היומיומית של המורים למתמטיקה בכיתותיהם .גם בתחום ידע זה
יש מרכיב כללי (ניהול שיעור ,התמודדות עם קשיי משמעת ,התנהלות תוך־מוסדית ועוד) ומרכיב

 .8ראו למשל את המאמר הקלסי בנושא זה:

(Shulman, L. S. (1986

 .9יש לציין כי חברי הוועדה ראו לנכון למיין את סוגי הידע הזה באופן שונה מעט מזה שמופיע בספרות בדרך כלל.
 .10דבורה בול פיתחה את המושג וטבעה את המונח  ,Mathematical Knowledge for Teachingראו למשל:
.http://sitemaker.umich.edu/lmt/people
אמנם בול מתייחסת בעיקר לידע מתמטי של בית הספר היסודי ,אך ישנן עבודות המתבססות על מושג זה בהקשר של
מתמטיקה של בית הספר העל־יסודי ,ראו למשל:
http://horizonsaftermath.blogspot.com/2011/09/if-you-think-you-know-it-try-to-teach.html

בול הציגה את מחקרה בנושא “מתמטיקה להוראה“ במסגרת ערב עיון שקיימה הוועדה באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
בירושלים (שבט תשע“א ,ינואר  .)2011סיכום שיטתה של בול וסיכום הדיון שהתקיים בעקבותיה מופיעים באתר היזמה:
http://education.academy.ac.il/hebrew/PublicationDetails.aspx?PublicationID=25&AreaID=&QuestionID=-1&FromHomepage=True
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ייחודי למתמטיקה .המרכיב הייחודי מושתת על תרגום הלכה למעשה של כל המרכיבים המתוארים
בסעיפים הקודמים ואינטגרציה שלהם .הוא כולל בנייה והפעלה של מערך שיעור ,יכולת לעשות
רפלקציה על שיעור ועל פרקטיקות הוראה ולעצבם מחדש בהתאם לצורך ועוד כיוצא באלה.

הוועדה ממליצה שתכניות הכשרה של פרחי הוראה ותכניות להתפתחות מקצועית של
מורים יתבססו על פיתוח ,גיבוש ,העשרה והעמקה של כל מרכיבי הידע המתוארים
לעיל .בפרקים הבאים תוצע מסגרת לתכניות לימודים ,מלווה בעקרונות ובהמלצות
ליישומה.
בגלל ייחודיותם של שני תחומים – היסטוריה של המתמטיקה ואוריינות מתמטית – ובגלל האפשרויות
שהם מזמנים לפתח ולשלב סוגי ידע שונים ,מובאת להלן התייחסות מפורטת אליהם:
היסטוריה של המתמטיקה כמרכיב ברקע המתמטי של מורים
בקרב אנשי חינוך מתמטי יש כיום הסכמה על כך שההיסטוריה של המתמטיקה היא תחום בעל
פוטנציאל לפיתוח של סוגי הידע השונים .למשל:
 חיזוק הידע המתמטי :ההיסטוריה מאפשרת העשרה והעמקה של כל תת־סוגי הידע המתמטי
הכללי שתוארו בסעיף  .3.1.1כך למשל ,ההיסטוריה מהווה מקור עשיר לבעיות מתמטיות הנובעות
מעיסוק בסוגיה מתמטית טהורה או לכאלה העולות מבעיות בתחומים אחרים .ההיסטוריה גם
מצביעה על התפתחותו של הידע המתמטי הפורמלי ,על הסיבות להתפתחותו ועוד.
 חיזוק הידע המתמטי הייחודי להוראה :שימוש תדיר בייצוגים ,בסמלים ובדרכי חישוב הופך אותם
למובנים מאליהם בעבור יודעי מתמטיקה ובהם מורים .האוטומטיות שבשימוש מערפלת את
העקרונות והתובנות שעומדים מאחוריהם ,והרי אלה חיוניים כל כך למלאכת ההוראה .החשיפה
להתפתחות ההיסטורית מאפשרת לפרוץ את גבולות המובן מאליו ועל ידי כך להעריך מחדש הן
את מורכבות הסמלים ,צורות הייצוג ודרכי החישוב והן את עוצמתם ואף לעורר מודעות מחודשת
לעובדה שהם לא “נפלו מוכנים משמים“ אלא הם פרי יצירה אנושית רבת שנים.
היבט נוסף של חיזוק הידע המתמטי להוראה קשור ליכולת של המורה להקשיב למה שהתלמידים
אומרים ,לנסות לפענח את העקרונות המתמטיים שעומדים מאחורי דבריהם ולהתחשב בכל אלה
בבניית מהלכי ההוראה .משימה זו היא מורכבת ומחייבת לימוד ותרגול מתמשך ,ולהיסטוריה של
המתמטיקה יש בעניין זה תפקיד אפשרי .כאשר מורה מתעמת עם טקסט היסטורי שבו מטפלים
במושג ,בתכונה או בפתרון בעיה המוכרים לו בתוכנם אך לא באופן הטיפול בהם (שיטות אחרות,
ייצוגים וסמלים שונים ,שיקולים לא סטנדרטים ,שפה שונה וכדומה) ,נוצר מצב שדומה למצבי
כיתה שבהם נדרשת הקשבה של המורה למשהו לא צפוי .מול טקסט היסטורי קשה יותר לפסול
דרך או רעיון כלא נכונים – נדרש מאמץ “להיכנס לראש“ של כותב הטקסט כדי לנסות להבין
את הייחודיות של הטיפול בנושא באופן שונה מהצפוי .תרגול חוזר של מצבים מעין אלה עשוי
11
לפתח או להגמיש את כושר ההקשבה הרצוי.
 חיזוק הידע הפדגוגי־דידקטי :בדרך כלל מתמטיקה מוצגת (הן בידי מתמטיקאים והן בידי מורים)
בצורה מלוטשת ,לעתים מנוכרת ,מנותקת מזמן וממקום ,על־אנושית וכזאת שאינה מותירה מקום
לספק .לעתים רחוקות תלמידים ומורים נפגשים עם מתמטיקה במהלך יצירתה או התפתחותה,
תהליכים הכוללים העלאת השערות וספקות ,עירוב אינטואיציות ,שגיאות ואף חוויות של כניסה
למבוי סתום ואי־הבנת הקשר בין נושאים קרובים .ההיסטוריה של המתמטיקה ,ובמיוחד המפגש
עם מקורות ראשוניים ,מזמנת הצצה למתמטיקה בהתהוותה תוך מתן ביטוי מפורש לתהליכי
חשיבה ולניסיונות ליישב אי־הבנות או סתירות .היבט נוסף של חיזוק הידע הפדגוגי־דידקטי אשר
יכול לבוא לידי ביטוי בהיסטוריה הוא העלאת סוגיות דידקטיות עקרוניות כגון שימוש או אי־
שימוש במטפורות ובהמחשות חוץ־מתמטיות – על יתרונותיה וחסרונותיה.
 חיזוק הידע הקוריקולרי והפרקטי :ההיסטוריה של המתמטיקה מאפשרת לימוד של התפתחות

 .11לעבודה ניסיונית בהקשר זה ראו למשל:

Arcavi & Isoda, 2007

מרכיבי ידע להוראת מתמטיקה

13

החינוך המתמטי ,למשל קיום ,התפתחות ,הצלחה או כישלון של גישות קוריקולריות שונות
בתקופות שונות ובמקומות שונים.
לאור כל האמור לעיל ,מומלץ לשלב היסטוריה של המתמטיקה בכל מסגרת להכשרת
מורי המתמטיקה (גם פרחי הוראה וגם מורים המצויים בהתפתחות מקצועית מתמשכת)
ומומלץ לתת את הדעת על הדרכים לעשות זאת.
כך למשל:
 על לימוד ההיסטוריה להתמקד לא רק בעובדות (אישים ,יצירותיהם ,תאריכים ,כרונולוגיות)
ובאנקדוטות ,אלא בעיקר בהתפתחות הרעיונית של נושאים .לשם כך ייתכן שאין הכרח לסקור
היבטים שונים של תקופה אחר תקופה ,אלא ניתן לסקור התפתחות של נושא נבחר לאורך
התקופות.
 על הלימוד להיות פעיל וחווייתי ולכלול התמודדות עם טקסטים מקוריים ופענוח שלהם וכן
קישורים מפורשים לסוגיות מתמטיות ולסוגיות פדגוגיות וקוגניטיביות מרכזיות (כגון קשיים
אינהרנטיים לנושא מסוים).
 לצורך הכשרת מורים רצוי לפתח חומרי למידה ייחודיים על ההיסטוריה של המתמטיקה תוך
התבססות על הניסיונות שנעשו בעבר לפתח חומרים דומים ,כל זאת על פי העיקרון המנחה
שההיסטוריה של המתמטיקה היא כלי חשוב שבאמצעותו ניתן לפתח ולהעמיק את כל מרכיבי
הידע להוראת המתמטיקה המתוארים בפרק זה.
 ישנם דגמים שונים לבניית קורסים על ההיסטוריה של המתמטיקה :יש קורסים המכסים את
כולה (מאז החלו בני אדם לעסוק בסוגיות חישוביות ועד ימינו אלה) ,יש המלמדים סוגיות
מתמטיות מסוימות על פי ההתפתחות ההיסטורית ,ויש רבים אחרים .הוועדה אינה ממליצה על
דגם מסוים ,אך מציעה שכל מודל יישם את העקרונות הללו כבסיס לבנייה של הקורס.
 על לימוד ההיסטוריה להיזהר מהסיכונים שהספרות מזהירה מפניהם (ראו למשל )Fried, 2001
ובמיוחד מן הנטייה להשליך מיֶ דע עכשווי על הידע בתקופות שונות בעבר.
“אוריינות מתמטית“ כמרכיב ברקע המתמטי של מורים
ידע מתמטי פורמלי ,מעצם היותו נכס תרבותי רב־ערך וגם בשל חשיבותו המעשית ,נחשב מאז
ומתמיד לחלק הכרחי של השכלה בית־ספרית .בעשורים האחרונים אופיין סוג של ידע המכונה
אוריינות מתמטית ,והוא מחלחל בהדרגה למערכות חינוך בעולם ולחלק מהמבחנים הבינלאומיים
המיועדים להעריך ידע של תלמידים.
המונח אוריינות מתמטית מתייחס ליכולת להפעיל חשיבה מתמטית מחוץ להקשר מתמטי מיידי.
הכוונה ,בין השאר ,ליכולת לשלב שיקולים ותהליכים מתמטיים בביצוע מטלות יומיומיות ובתהליכי
קבלת החלטות .לידע אורייני יש אפוא שני מרכיבים עיקריים המשולבים זה בזה :היכולת לחשוב
בדרכים מתמטיות (ידיעת ה“איך“) ומיומנות בזיהוי ֶהקשרים ומצבים שבהם סוג זה של חשיבה
עשוי להביא תועלת מיוחדת (ידיעת ה“מתי“) .יש להעיר כבר כעת שהצורך לצייד את המורים בידע
שיאפשר להם לפתח אוריינות מתמטית של התלמיד מעמיד בפני המורים עצמם ובפני מלמדיהם
אתגר מיוחד ,וזאת בשל התופעה הידועה כ“ממוצבּות“ ( )situatednessשל למידה (תלותו של הידע
המתפתח בהקשר שבו הוא נלמד ,תלות הגורמת לאי־זמינותו בהקשרים אחרים) ובגלל מיעוט
מחקרים העוסקים בשאלה כיצד ניתן להתגבר עליה.
ההגדרות של אוריינות מתמטית הן מגוונות .נאמר למשל כי אוריינות מתמטית נועדה להקנות לכל
תלמיד “הבנה רחבה של מושגים מתמטיים ויכולת לדעת מתי וכיצד להשתמש בהם“ ,וכן “מיומנויות
אנליטיות ויכולת הסקת מסקנות“ ( .)QCA, 2005 ,p.2כן נאמר כי אוריינות מתמטית תצייד את
הלומדים ב“מודעות לתפקידה של המתמטיקה בעולם המודרני ובהבנת תפקידה זה“ (Department
 .)of Education (DoE), South Africa, 2003 p.9הוועדה מציעה לאמץ את ההגדרה הבאה
(גל ,2012 ,עמ‘ “ :)3מכלול של בסיסי ידע ,מיומנויות ,עמדות ומרכיבים מוטיבציוניים הנדרשים
להתמודדות אפקטיבית עם מטלות־חיים שונות בעלות מרכיב מתמטי או סטטיסטי“ .לפי גישה זו,
המרכיבים הבולטים של אוריינות מתמטית כוללים אוריינות כמותית וסטטיסטית ,אוריינות פיננסית,
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אוריינות מתמטית בהקשר רפואי־בריאותי ומרכיבים מתמטיים באוריינות מדעית .לפיכך יש לטפח
“חמישה בסיסי ידע וכישורים קוגניטיביים עיקריים (ידע מתמטי ,ידע סטטיסטי ,ידע לשוני ,ידע על
ההקשר או העולם ,רשימת שאלות ביקורתיות) ומספר עמדות ,אמונות ומרכיבים מוטיבציוניים (כגון
תפישת מסוגלות עצמית בתחום המתמטי ,עמדה ביקורתית ועוד) ,הנדרשים מאנשים בוגרים לשם
התמודדות אפקטיבית עם מטלות־חיים שונות בעלות מרכיב מתמטי או סטטיסטי“ (שם ,עמ‘ .)43
המאפיין העיקרי המבדיל את האוריינות המתמטית מיֶ דע מתמטי פורמלי הוא הדגש על יישומי
מתמטיקה ובמיוחד על אלה הנגישים לכל אזרח נאור .אחד הנימוקים הנפוצים להכללת מתמטיקה
פורמלית בתכניות לימוד בית־ספריות הוא שידע זה מהווה אוסף כלים אוניברסליים המשמשים
למטלות־חיים רבות .מצדדי אוריינות מתמטית דורשים יותר מזה :הם אינם מסתפקים בבנייתם
והכרתם של הכלים ,אלא דורשים גם את הערכת הצורך ופיתוח היכולת ליישמם .אוריינות מתמטית
הופכת את האדם למשתמש פעיל ומיומן בידע מתמטי וסטטיסטי בכל המצבים שבהם הדבר עשוי
להביא לו תועלת .בשל הדגש על היישומיות ,השיח המתמטי המתפתח כחלק מגישה אוריינית אינו
בהכרח זהה בצורתו ובתכניו לזה הקשור לתוכני הלימוד המסורתיים.
בנוסף לכל אלה מורים נדרשים לידע טוב של שפת ההוראה (עברית או ערבית) .שמירה על דיוק
וניקיון בשפה מומלצת בכל תחום ובכל הקשר ,אך במתמטיקה נדרשת הקפדה לשונית מיוחדת.
שלא כמו עצמים מוחשיים המוכרים לתלמיד מחיי היומיום ,העצמים הנחקרים בשיעורי המתמטיקה
נחשפים ללומד בעיקר דרך דוגמאות והגדרות מילוליות .אי־דיוקים בניסוחים מתמטיים עלולים
אפוא לעוות את עולמו המתמטי של התלמיד .למתמטיקה יש כללים פורמליים מפורשים המגִ נים
עליה מפני עיוותים כאלה והופכים את השיח המתמטי לחסין מפני סתירות פנימיות .חינוך להקפדה
על כללים אלה הוא חלק בלתי נפרד מלימוד מתמטיקה ,ותוצאת לוואי של הקפדה זו היא הבנה
מעמיקה יותר של תהליכי לשון והגברת ההערכה לשימוש נכון בשפה גם מעבר למתמטיקה.

מורים נדרשים לידע טוב
של שפת ההוראה (עברית
או ערבית) .שמירה על
דיוק וניקיון בשפה מומלצת
בכל תחום ובכל הקשר ,אך
במתמטיקה נדרשת הקפדה
לשונית מיוחדת.

הוועדה רואה לנכון לכלול בין מרכיבי הידע הדרוש להוראת מתמטיקה את האוריינות
המתמטית על כל היבטיה :משמעותה ותכולתה ,הגישות השונות אליה ,הביטויים שלה
במערכות חינוך שונות בעולם ובמבחנים בינלאומיים ,הקשר בינה לבין מתמטיקה
פורמלית ועוד.
היכרות עם המתמטיקה כשפת המדע – מרכיב בידע המורים למתמטיקה
עם הדגשת האוריינות וחשיבות ההיסטוריה של המתמטיקה ,חשוב להבליט בין כלל היישומים את
הזיקה המיוחדת בין המתמטיקה הנלמדת בחטיבה העליונה (פונקציות ,חשבון דיפרנציאלי ,תורת
ההסתברות) ובין שאר מדעי הטבע ובמיוחד הפיזיקה .אכן ,המהפכה המדעית של גליליאו ,שאחד
ממרכיביה המרכזיים היה תיאור תופעות בטבע בשפת המתמטיקה ,הובילה לשינויים מרחיקי לכת
בהגות האנושית .התפתחות זו מספקת הזדמנות פז לעמוד על מלוא משמעותה של המתמטיקה
להבנת העולם הסובב אותנו ,והוועדה ממליצה שידע המורים יכלול היכרות עם מהלך היסטורי
זה ועם ההתפתחויות החשובות שבאו בעקבותיו .ייעשה מאמץ מיוחד להגדיר את סוג הקשר בין
המתמטיקה הנלמדת ובין היישומים המשמעותיים שבאו בעקבות המהפכה המדעית.

חשוב להבליט את הזיקה
המיוחדת בין המתמטיקה
הנלמדת בחטיבה העליונה ובין
שאר מדעי הטבע ובמיוחד
הפיזיקה.

מרכיבי ידע להוראת מתמטיקה
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פרק 4

הכשרת מורים
 | 4.1מבוא
בפרק הקודם נסקרו תחומי הידע השונים שאותם נדרש המורה לרכוש במהלך הכשרתו ,אך חשוב
גם להתייחס להיבטים היישומיים .בפרט חשוב להתייחס לשאלות כגון מה צריך להיות חלקו של
כל תחום בתוך ההכשרה ,מה יהיה משך ההכשרה ,מה יהיה מודל ההכשרה ,מה יהיה הקריטריון
להכשרה מספקת וכיצד ייבדק.
בפרק זה יידונו שאלות אלה תוך השוואה למצב בארצות שונות.
המלצות תבואנה בסיום הפרק.

 | 4.2משך ההכשרה ותכנֶ יה
 4.2.1משך ההכשרה ותכניה במדינות שונות
א משך ההכשרה

ברוב המדינות משך ההכשרה
הוא  4שנים ,אבל בחלק
מהמדינות קיימות תכניות
ארוכות יותר ,עד שמונה שנים.

במדינות אירופה משך תכניות ההכשרה להוראה בחטיבת הביניים הוא  4.4שנים בממוצע ,ותכניות
ההכשרה להוראה בחטיבה העליונה נמשכות  4.9שנים בממוצע .ברוב המדינות משך ההכשרה הוא
 4שנים ,אבל בחלק מהמדינות קיימות תכניות ארוכות יותר ,עד שמונה שנים ,כנהוג באיטליה למשל.
בבולגריה נמשכת ההכשרה לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה ארבע שנים ומתנהלת במסגרת
המחלקה למתמטיקה באוניברסיטה ,ואילו בגרמניה מכשירים מורים במוסד נפרד ,במשך שנה וחצי
עד שנתיים ,לאחר סיום לימודיהם הדיסציפלינריים באוניברסיטה בהיקף שמקביל לתואר ראשון
( ,)B.Sc.וההכשרה נמשכת במקרים מסוימים עד  6.5שנים .בפינלנד מורים משלימים תואר שני
במסגרת ההכשרה להוראה (.)OECD, 2005; Schmidt et al., 2007
בניגוד לשונּות במשך ההכשרה בין מדינות אירופה ואפילו בתוך אותן מדינות ,במדינות רבות בעולם
מקובלת הכשרה בת ארבע שנים להוראה בכל רמות הגיל .באנגליה ,אוסטרליה ,קנדה (קוויבק)
ובמקסיקו נמשכת הכשרת המורים ארבע שנים .במקסיקו היא נעשית בבתי הספר עצמם ולא
במוסדות להשכלה גבוהה ( .)Babcock et al., 2010גם בארצות הברית משך תכנית ההכשרה
להוראת מתמטיקה בחטיבת הביניים הוא ארבע שנים (ובמוסדות בודדים חמש שנים) ,במסגרת בית
הספר או במחלקות לחינוך באוניברסיטאות ,בשלושה מסלולים שונים :אישור להוראת מתמטיקה
בכיתות א‘-ח‘ ,אישור להוראת מתמטיקה בכיתות ו‘-ח‘ או ז‘-ט‘ ואישור להוראת מתמטיקה מחטיבת
הביניים ומעלה – עד כיתה י“ב ( .)Babcock et al., 2010בחלק ממדינות ארצות הברית נדרשים
המורים להשלים תואר שני בתוך כמה שנים מכניסתם להוראה .בדרך כלל מדובר בתואר בחינוך ,לא
בתואר דיסציפלינרי .במחקר לא נמצאו עדויות לכך שתואר שני זה משפר את יכולות המורה (Rivkin
 ,)et al., 2001 in OECD, 2005והובע חשש שהדרישה אף מרתיעה מועמדים פוטנציאליים להוראה
(.)Murnane 1996, in OECD, 2005
בטייוואן ובקוריאה משך ההכשרה להוראה לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה הוא ארבע שנים,
וההכשרה מתבצעת באוניברסיטאות מיוחדות המוסמכות להכשיר מורים (.)Schmidt et al., 2007
בשנחאי הועלה בהדרגה סף השכלת המורים בעשורים האחרונים ,עד שהיום נדרשים מורים בחינוך
העל־יסודי להחזיק בתואר ראשון במקצוע ,ולרבים מהם יש תואר שני (.)OECD, 2011
מגמות :ההכשרות להוראה במדינות רבות כבר הוארכו במהלך העשורים האחרונים ,וצפויות להתארך
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עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל־יסודי

עוד .הסכם בולוניה משנת  1999מכתיב תהליך הדרגתי של הקטנת השונות במערכת ההשכלה
הגבוהה במדינות האיחוד האירופי .בתחום ההכשרה להוראה ,המגמה היא שההכשרה תתקיים
במוסד אוניברסיטאי ,על פי הדגם העוקב ( .12)OECD, 2005בדוח עדכני של האיחוד האירופי ,נסקרו
תכניות הכשרה להוראת מתמטיקה באירופה ,ותוארה נטייתן של מדינות רבות באיחוד להאריך
את הכשרת המורים למתמטיקה .באירלנד למשל משרד החינוך מעודד מורים ללמוד לתואר שני
ייחודי שנבנה בשיתוף פעולה בין משרד החינוך לאוניברסיטאות ,ויש כוונה להאריך לשנתיים את
ההכשרה להוראה במודל העוקב לבעלי תואר אקדמי .הכשרת מורים בחינוך העל־יסודי בספרד
כללה בעבר השתתפות בקורסים פדגוגיים בהיקף של  150שעות לאחר השלמת תואר ראשון ()B.Ed.
ארבע־שנתי ,אך לאחרונה הוחלפו הקורסים הפדגוגיים בשנת לימודים אקדמית שהיא חלק מלימודי
התואר השני .באיסלנד נדרשים המורים החל מ־ 2011להשלים תואר שני כחלק מהכשרתם להוראה
(.)Eurydice, 2011
לעומת זאת מחסור במורים ובמועמדים להוראה ,השכיח במדינות רבות (יוצאות מכלל זה הן טייוואן,
יפן ,גרמניה ,אירלנד ובלגיה) ,גרם למדינות להתגמש ולהציע מסלולי הכשרה המותאמים למציאות
זו של מחסור ( .)Morris & Williamson, 2000 in: Cooper & Alvarado, 2006ברוב מדינות אירופה
(דנמרק ,הולנד ושוודיה למשל) מוצעות לבוגרי מקצועות שאינם חינוך תכניות הכשרה שבהן יש
גמישות רבה יותר במספר שעות הלימוד ,ואשר מאפשרות הכשרה להוראה במקביל לעבודה או
באמצעות למידה מרחוק ( .)OECD, 2005בארצות הברית ,באנגליה ,בהולנד ,בוויילס (וברוב המדינות
שנבדקו) אף אושרה בעקבות המחסור הגובר במורים והסטטוס החברתי הנמוך של המקצוע העסקה
בהוראה שבועות אחדים אחרי תחילת ההכשרה.
מסלולי ההכשרה המקוצרים (“האלטרנטיביים“) בארצות הברית הצליחו למשוך להוראה מועמדים
איכותיים שאחרת לא היו מגיעים אליה ,ובמדינות מסוימות הגיע שיעורם ל־ 25%מכלל המורים
החדשים ( .)Darling-Hammond, 1999במחקר שנערך בארצות הברית לא נמצא הבדל בין מורים
שהוכשרו במסלולים הסטנדרטיים לאלה שהוכשרו במסלולים אלטרנטיביים ,והשונות בתוך כל
קבוצה היתה גדולה בהרבה מההבדל בין הקבוצות (Ballo & Podgursky, 1999; Raymond et al.,
 .)2001, in OECD 2005מחקרים נוספים שביקשו לחקור שאלה זו עסקו בתכניות שונות והשוו
פרמטרים שונים ,באופן שאינו מאפשר לעמת את התוצאות הסותרות שאליהן הגיעו (Boyd,
.)Grossman, Lankford, Loeb, & Wykoff, 2006, in: National Mathematics Advisory Panel, 2008
בעקבות הספק שהטיל המחקר באפקטיביות של הכשרה ממושכת ,הציע ארגון ה־ OECDלשקול
מחדש את התועלת בהכשרה ממושכת ,והמליץ לשקול כתחליף פיתוח מקצועי OECD,( 13in-service
.)2005 p.105

בקרב מורי מתמטיקה בחטיבה
העליונה נמצאה מגמה עקבית
של מתאם חיובי בין מספר
קורסי המתמטיקה שלמדו
המורים ותארים במתמטיקה
שהשלימו – לבין הישגי
תלמידיהם.

בסקירה מקיפה של הספרות המחקרית שנכתבה בשנים  1975-2007בנושא הקשר בין רמת הידע
המתמטי של מורים לבין הישגי תלמידיהם נמצא שניתן לסווג מחקרים בהתאם למדדים השונים
ששימשו במחקר לבדיקת יֶ דע מורים – סוג הרישוי ,קורסים שהמורים למדו ,תארים שהשלימו ומבחני
ידע ישירים שעברו .סיכום תוצאות המחקרים שעשו שימוש ברישוי כמדד לידע איננו חד־משמעי,
ולכן אי אפשר לומר שנמצא קשר בין רישוי לבין הישגי תלמידים .גם מחקרים שבדקו את הידע
המתמטי של המורים באמצעות מדדים של קורסים שלמדו מורי מתמטיקה בחינוך היסודי ובחטיבות
הביניים או תארים שהם השלימו – לא הביאו לתוצאות עקביות ,אבל בקרב מורי מתמטיקה בחטיבה
העליונה נמצאה מגמה עקבית של מתאם חיובי בין מספר קורסי המתמטיקה שלמדו המורים ותארים
במתמטיקה שהשלימו – לבין הישגי תלמידיהם .גם מסיכום המחקרים שעשו שימוש במבחנים
ישירים של ידע המורים עולה שקיים בדרך כלל מתאם חיובי בין הישגי המורים במבחני ידע לבין
הישגי תלמידיהם (.)National Mathematics Advisory Panel‘s task group, 2008
בניתוח הקשר בין נתוני השכלת המורים למתמטיקה לבין רמת ההיבחנות והישגי התלמידים בבחינת
הבגרות במתמטיקה 14נמצא כי לשיעור המורים למתמטיקה בבית הספר שהינם בעלי רקע השכלתי

 12ראו פרק  4.4להלן .בנושא הדגם העוקב והדגם המקביל.
 .13נושא הפיתוח המקצועי ידון להלן ,בפרק .6
 .14הנתונים מתייחסים להישגי תלמידים; לא נבדק שיפור בהישגים אלו.
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רלוונטי 15וכן לשיעור המורים למתמטיקה בבית הספר שהם בעלי תואר שני יש קשר חיובי הן עם
רמת ההיבחנות במתמטיקה בבית הספר (ממוצע יחידות הלימוד במתמטיקה ושיעור הנבחנים ברמה
מוגברת) והן עם הישגי התלמידים בבחינת הבגרות במתמטיקה .באופן דומה ,נמצא קשר חיובי בין
16
שיעור המורים למתמטיקה בבית הספר שהם בעלי רישיון להוראת מתמטיקה בחטיבה העליונה
לבין רמת ההיבחנות של התלמידים בבחינת הבגרות במתמטיקה (למ“ס .)2010 ,עם זאת חשוב לציין
שהקשר הזה אינו בהכרח סיבתי.
ב תוכני ההכשרה
תכניות הכשרה להוראה כוללות בדרך כלל קורסי תוכן דיסציפלינרי ,קורסים מתודולוגיים ,קורסי חינוך
ופסיכולוגיה (כגון פסיכולוגיה התפתחותית והיסטוריה ופילוסופיה של חינוך) והתנסות בהוראה בפועל.
עם זאת ,התכניות נבדלות זו מזו בדגשים ובחלוקת הזמן בין המרכיבים השונים של ההכשרה .בחלק
מהמדינות נעשה מאמץ להעניק למורים־לעתיד יכולת מחקרית עצמאית (.)OECD, 2005
מבחינת הזמן המוקדש להתנסות מעשית ,קיימת שונות גדולה בין תכניות ההכשרה באירופה – מקורס
בודד בסוף ההכשרה ועד שנה שלמה – אך הנטייה היא לשלב התנסות לכל אורך ההכשרה ,במיוחד
במסלול האינטגרטיבי ,על מנת לצמצם בעיות נפוצות בעבודה מעשית כגון נתק בינה לבין התאוריה,
התנסות בחלק קטן בלבד מתפקידי המורה ,מחסור בחונכים ,פערים וחוסר תיאום בין מנחים בבתי
ספר לסגל ההכשרה האקדמית ( .)OECD, 2005מורים חדשים וותיקים העידו על חשיבות ההתנסות
שלהם בהוראה בעת ההכשרה ( ,)Wilson et al. 2001, in: OECD, 2005ובמחקר נמצא ששיעור ההתמדה
במקצוע היה גבוה יותר בקרב מורים שהתנסותם במהלך ההכשרה להוראה היתה רבה יותר (Fleener,
 .)1998, in: OECD, 2005יחד עם זאת מחקרים מראים שהתנסות בהוראה כשלעצמה אינה מבטיחה
הכשרה טובה יותר להוראת מתמטיקה ,ואחת הבעיות המרכזיות שמעסיקות חוקרים ומכשירי־מורים
במדינות רבות היא כיצד לבנות את מרכיב העבודה המעשית כך שיתרום להכשרת המורים למתמטיקה
(.)Even & Ball, 2009

מהישגי המדינות במבחני
 TIMSSעולה שהמדינות
שתלמידיהן קיבלו ציונים
טובים במבחן הן אלה שבהן
המורים־לעתיד מציגים רמת
ידע גבוהה בתחום המתמטי.

במחקר השוואתי שנערך ב־ 2007במגוון מוסדות הכשרה בשש מדינות (טייוואן ,דרום קוריאה ,בולגריה,
גרמניה ,מקסיקו וארצות הברית) ( )MT21-Mathematics teaching in the 21st centuryנבחנה רמת הידע
הפדגוגי והמתמטי של מורים למתמטיקה בחטיבת הביניים לקראת סיום הכשרתם להוראה .נמצאו
הבדלים משמעותיים בין המדינות השונות :ההישגים בטייוואן ובדרום קוריאה היו הגבוהים ביותר בכל
הנושאים ,ההישגים בגרמניה היו ממוצעים ,ובמקסיקו הם היו הנמוכים ביותר .הישגי המורים בארצות
הברית היו נמוכים במיוחד בתחום האלגברה ,הפונקציות והגאומטריה ,וממוצעים בתחום הסטטיסטיקה.
בהשוואת תכניות ההכשרה השונות בתוך ארצות הברית נמצא שההישגים של בוגרי תכניות הכשרה
להוראת מתמטיקה בחינוך העל־יסודי (כיתות ז‘-י“ב) היו גבוהים כמעט בסטיית תקן אחת מאלו של
עמיתיהם ,בוגרי תכניות הכשרה לחינוך היסודי (כיתות א‘-ח‘) או לחטיבת הביניים (כיתות ו‘-ח‘).
ההבדלים ברמת הידע של המורים נמצאו תואמים להבדלים בין דיווחי המורים על הזמן שהוקדש
במהלך ההכשרה לנושאי הלימוד שברשימה .בטייוואן נלמדו בין  84%ל־ 95%מנושאי המתמטיקה
וכ־ 70%מנושאי הפדגוגיה הכללית והמתמטית ,ואילו בגרמניה למדו הסטודנטים מתמטיקה בהיקף
בינוני (בין  45%ל־ )70%ורק  30%-24%מנושאי הפדגוגיה המתמטית והכללית ,ובמקסיקו דווח
על עיסוק נרחב בחינוך ( 90%-70%מהנושאים) ועיסוק מצומצם יחסית במתמטיקה (40%-25%
מהנושאים) .גם בארצות הברית ,נלמדו בממוצע רק  60%-42%מנושאי היסוד במתמטיקה ,ו־60%-
 50%מנושאי הפדגוגיה המתמטית והכללית .תכניות ההכשרה להוראה בחינוך העל־יסודי בארצות
הברית כללו יותר קורסים מתקדמים במתמטיקה ,ופחות ידע וניסיון חינוכי ,בהשוואה לתכניות הכשרה
לחטיבת הביניים ולחינוך היסודי .מהישגי המדינות במבחני  TIMSSעולה שהמדינות שתלמידיהן קיבלו
ציונים טובים במבחן הן אלה שתכניות הלימודים שלהן מציבות דרישות מתמטיות גבוהות ושבהן
המורים־לעתיד מציגים רמת ידע גבוהה בתחום המתמטי .עם זאת יש לומר כי ההישגים הנמוכים של
גרמניה ב־ ,TIMSSלמרות היקף גדול יחסית של לימודי מתמטיקה ַּבהכשרה ,מצביעים על כך שהמרכיב
המתמטי בהכשרה אינו חזות הכול ,ויש תועלת גם בשאר מרכיבי ההכשרה (.)Schmidt et al., 2007

 .15הנתונים נבדקו בעיקר בקרב מורים צעירים שנתוני השכלתם ניתנים לקישור.
 .16נתוני הרישוי של מורים היו זמינים גם לגבי מורים מעל גיל  ,50ומהווים אינדיקציה עקיפה לקיומם של תואר אקדמי
רלוונטי ותעודת הוראה במתמטיקה.
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עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל־יסודי

(TEDS-M - Teacher Education and Development Study in

במחקר דומה ,שנערך בשנת 2010
 ,)Mathematicsנבחנה רמת הידע הפדגוגי והמתמטי של מורים למתמטיקה בחטיבת הביניים.
המבחן נערך לקראת סיום הכשרתם להוראה ,במגוון מוסדות ,בשש־עשרה מדינות בעולם ובהן
ארצות הברית .מתוצאות המחקר עלה כי המדינות המובילות הן טייוואן ,רוסיה וסינגפור ,ואילו
רמת הידע של מורי המתמטיקה בארצות הברית היא ממוצעת ,אך נמוכה בהרבה מזו של המורים
במדינות המצטיינות .במסגרת המחקר נבחנו גם תכניות ההכשרה להוראה במדינות השונות ,ונמצאו
הבדלים ניכרים בחלוקת הזמן בין מרכיבי ההכשרה – מתמטיקה ,הוראת מתמטיקה ,ופדגוגיה כללית.
שתי המדינות שבהן קיבלו מורי חטיבות הביניים את התוצאות הטובות ביותר – טייוואן ורוסיה –
הקדישו כמעט  50%מהקורסים הנלמדים במהלך ההכשרה ללימודי התוכן המתמטי עצמו ,כ־30%
ללימודי הוראת המתמטיקה ורק  20%לפדגוגיה כללית .לעומת זאת ,בארצות הברית הוקדשו רק
 40%מהקורסים למתמטיקה 30% ,להוראת המתמטיקה ו־ 30%לפדגוגיה כללית .בנוסף על אלה
נמצאו הבדלים משמעותיים בין ארצות הברית לבין המדינות שדורגו מעליה ,באחוזי המורים שלמדו
קורסי יסוד במתמטיקה ,אלגברה ליניארית וקורס שנתי בחשבון אינפיניטסימלי ( )calculusלמשל.
במדינות בעלות ההישגים הגבוהים למדו כ־ 90%מהמורים את הקורסים האלה ,ואילו בארצות
הברית למדו רק  67%מהמורים קורס באלגברה לינארית ורק כ־ 50%השתתפו בקורס שנתי בחשבון
אינפיניטסימלי .באופן דומה נמצא כי בשש המדינות בעלות הציונים הגבוהים ביותר למדו המורים
שני קורסים מתקדמים יותר מאשר בארצות הברית (.)Babcock et al., 2010

במדינות בעלות ההישגים
הגבוהים למדו כ90%-
מהמורים קורסי יסוד
במתמטיקה ,אלגברה
ליניארית וקורס שנתי בחשבון
אינפיניטסימלי למשל.

עם זאת יש להדגיש כי למרות ההסכמה שבסיס חזק של תחום הדעת הוא חשוב ,אין הסכמה שבסיס
תחום דעת רחב יותר הוא טוב יותר .מה שדרוש הוא ידע התוכן המספיק על מנת ללמד אותו כהלכה
(.)Cooper & Alvarado, 2006
לסיכום ,תכניות ההכשרה להוראת מתמטיקה בחינוך העל־יסודי בעולם כוללות בדרך
כלל קורסי תוכן דיסציפלינרי ,קורסי פדגוגיה דיסציפלינריים וכלליים וכן התנסות בהוראה
בפועל .התכניות נמשכות בדרך כלל ארבע שנים ,ובמדינות בודדות מסלול ההכשרה
כולל דרישה לתואר שני .עם זאת ,המחסור השכיח במורים מכתיב גמישות בתכניות
ומסלולים אלטרנטיביים .לא נמצא במחקר יתרון ברור לתכנית הכשרה כלשהי 17,אבל
נמצא שמורים שהישגי תלמידיהם גבוהים למדו קצת יותר קורסים מתמטיים ובפרט
אלגברה לינארית וחשבון אינפיניטסימלי.

 4.2.2משך ההכשרה ותכנֶ יה בישראל
א הכשרת מורים בישראל – דרישות משרד החינוך
על פי הוראות משרד החינוך 18,מורים למתמטיקה בכיתות ז‘-י‘ נדרשים להיות בוגרי תואר ראשון
במקצוע ובעלי תעודת הוראה מתאימה .מורים למתמטיקה בכיתות י“א-י“ב נדרשים להיות בעלי
תואר שני ומעלה במקצוע ובעלי תעודת הוראה מתאימה.
 התנאים לקבלת רשיון הוראה קבוע לכיתות ז‘-י“ב הם:
הרשיון יינתן לבעל תואר אקדמי שני או שלישי במקצוע שלהוראתו הוא מבקש את הרשיון ,בתנאי
שהתואר ניתן על ידי מוסד להשכלה גבוהה בישראל שהוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,
ובתנאי שהמבקש הוא גם בעל תעודת הוראה להוראת אותו מקצוע ,שהוצאה על ידי בית־ספר
לחינוך במוסד להשכלה גבוהה או על ידי מוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בישראל המסמיך
להוראה בבית ספר על־יסודי או בחטיבת ביניים.

על פי הוראות משרד החינוך,
מורים למתמטיקה בכיתות
ז‘-י‘ נדרשים להיות בוגרי
תואר ראשון במקצוע ובעלי
תעודת הוראה מתאימה .מורים
למתמטיקה בכיתות י“א-י“ב
נדרשים להיות בעלי תואר שני
ומעלה במקצוע ובעלי תעודת
הוראה מתאימה.

 .17יש לציין ,שבכל הדוגמאות למדינות מצליחות (למשל טייוואן ,דרום קוריאה ,פינלנד) ,נבחרו מועמדים להכשרת מורים
בעלי נתונים גבוהים ( .)Center for Research in Mathematics and Science Education, 2007, 2010; OECD, 2011בפינלנד
למשל התחרות על קבלה לתכניות להכשרת מורים גדולה ,ורק  15%מהפונים מתקבלים .המיון מתבסס על ציוני בית
הספר ,מבחן ידע ,השתתפות בסיטואציות הוראתיות וראיון אישי (.)Kansanen, 2003
 .18מתוך תקנון שירות עובדי הוראה (  1.21.2סעיפים  ,)2-3אתר משרד החינוך:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Sherut/Takanon/perek1A/Kabala/Iyuni/kavua.htm

הכשרת מורים

19

 התנאים לקבלת רשיון הוראה קבוע לכיתות ז‘-י‘ הם:
הרשיון יינתן לבעל תואר אקדמי ראשון במקצוע שלהוראתו הוא מבקש את הרשיון ,בתנאי
שהתואר ניתן על ידי מוסד להשכלה גבוהה בישראל שהוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,
ובתנאי שהמבקש הוא גם בעל תעודת הוראה להוראת אותו מקצוע ,שהוצאה על ידי בית הספר
לחינוך במוסד להשכלה גבוהה או על ידי מוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בישראל ,המסמיך
להוראה בחטיבת הביניים או בבית הספר העל־יסודי.

קיימים בארץ שני מסלולים
עיקריים לרכישת “תואר
ראשון במקצוע“ ותעודת
הוראה .כן קיימים שלושה
מסלולים אפשריים לקבלת
‘תואר שני במקצוע‘ שאינו
כולל תעודת הוראה.

תכניות לימודים המתקיימות
בכל המוסדות האקדמיים,
לרבות האוניברסיטאות,
וכוללות תעודת הוראה
נדרשת להתאים ל“מתווים
מנחים בהכשרה להוראה“
שאושרו בידי המל“ג בעקבות
המלצת “ועדת־אריאב“.
על פי המתווה ,בעל תואר בוגר
במתמטיקה המבקש לקבל
תעודת הוראה במקצוע ,נדרש
להשלים את היקף לימודיו
הדיסציפלינריים ל־ 26ש“ש.

הוראות משרד החינוך ,לפיהן מורים נדרשים לתואר ראשון (או שני) ב"מקצוע" ,אינן חד משמעיות
ונתונות לפרשנות .כתוצאה מכך קיים מגוון מסלולי הכשרה שניתן בדרישות המשרד ,ובהתאם לכך
גדולה השונות בין המורים .קיימים בארץ שני מסלולים עיקריים לרכישת “תואר ראשון במקצוע“
ותעודת הוראה .המסלול המקובל באוניברסיטאות כולל תכנית תלת־שנתית במחלקה למתמטיקה,
שמעניקה תואר ‘בוגר במתמטיקה‘ ( ,)B.Sc.ובעקבותיה ,בחפיפה של שנה אחת ,תכנית דו־שנתית
בבית הספר לחינוך ,שמעניקה תעודת הוראה במקצוע .המסלול המקובל במכללות האקדמיות
להכשרת מורים כולל תכנית לימודים ארבע־שנתית המעניקה תואר ‘בוגר בהוראה בהתמחות
מתמטיקה‘ ( )B.Ed.במסלול על־יסודי ותעודת הוראה במקצוע.
כן קיימים שלושה מסלולים אפשריים לקבלת ‘תואר שני במקצוע‘ שאינו כולל תעודת הוראה .תואר
‘מוסמך במתמטיקה‘ ( )M.Sc.מוענק במחלקה למתמטיקה באוניברסיטה ,תואר ‘מוסמך בהוראת
מדעים בהתמחות מתמטיקה‘ ( )M.A.מוענק במחלקה להוראת המדעים באוניברסיטה ,ותואר
‘מוסמך בחינוך מתמטי‘ ( )M.Ed.מוענק במכללה אקדמית להכשרת מורים .בנוסף על אלה אישר
המל“ג בשנים האחרונות 19באופן עקרוני תואר שני ‘מוסמך בהוראת מקצוע‘ ( ,)M.Teachשכולל
גם תעודת הוראה במקצוע ומאפשר הוראה בכיתות י“א-י“ב ,וכן תואר כללי יותר ‘מוסמך בהוראה‘
( )M.Teachשמאפשר הוראה רק בכיתות ז‘-י‘ עם תעודת הוראה מתאימה.
המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את תכניות הלימודים השונות לתארים האקדמיים ולתעודות
ההוראה בהתאם ליכולת המוכחת של המוסד (רמת סגל ההוראה וסביבת ההוראה) ולתכנית
המפורטת של הקורסים בתכנית.
תואר בוגר במתמטיקה ( )B.Sc.באוניברסיטאות כולל קורסי מתמטיקה בהיקף שבין  80ל־120
נקודות זכות 60-40( 20ש“ש) במסלול חד־חוגי ,מתוך  135-115נ“ז בתואר .רוב האוניברסיטאות
מציעות גם מסלול דו־חוגי שבו נדרשים לימודי מתמטיקה בהיקף שבין  40ל־ 80נ“ז ( 40-20ש“ש).
לאוניברסיטאות ניתן חופש לקבוע את הרכב הקורסים הדרושים לקבלת התואר.
הדרישה היא שתכניות לימודים המתקיימות בכל המוסדות האקדמיים ,לרבות האוניברסיטאות,
וכוללות תעודת הוראה יתאימו ל“מתווים מנחים בהכשרה להוראה“ שאושרו בידי המל“ג 21בעקבות
המלצת 'ועדת-אריאב' .במסגרת ה‘מתווים‘ ,נקבעו מתכונת הכשרה להוראה לקראת תעודת הוראה
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לבוגרי תואר אקדמי על פי ‘המודל העוקב‘ ומתכונת הכשרה להוראה במסגרת אינטגרטיבית
(‘המודל המקביל‘) בלימודי תואר ראשון בהוראה .בנוסף לאלה נקבעו מתכונות שונות של הכשרה
להוראה :במסגרת אינטגרטיבית בלימודי תואר שני בהוראה או בהוראת הדיסציפלינה (,)M.Teach
ובמתכונת ייחודית ,כגון הרחבת הסמכה ,לאוכלוסיות מסוימות.
על פי המתווה ,בעל תואר בוגר במתמטיקה המבקש לקבל תעודת הוראה במקצוע ,נדרש להשלים
את היקף לימודיו הדיסציפלינריים ל־ 26ש“ש אם יש צורך בכך (כאמור ,בחלק מהאוניברסיטאות
אפשר לזכות בתואר בוגר גם עם  20ש“ש מתמטיקה) ונדרש ללימודי חינוך בהיקף של  18ש“ש
לפחות ,מתוכן לפחות  10ש“ש למידה עיונית ,והשאר שעות של עבודה מעשית.

 .19החלטת מל"ג מיום :30.6.09
http://che.org.il/?decision=%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%98%d7%aa-%d7%9e%d7%9c%d7%92-37-%d7%aa%d7%a9%d7%a1%d7%98

 .20נקודת זכות (נ“ז) ניתנת בדרך כלל עבור לימודים בהיקף של שעת לימוד אקדמית בשבוע ,לאורך סמסטר אחד 2 .נ“ז
שקולות לשעה שנתית (ש“ש).
http://www.che.org.il/template/default.aspx?PageId=206 .21

“ .22מסגרת אינטגרטיבית“ היא תכנית לתואר אקדמי המשלבת הכשרה להוראה מתחילת הלימודים בה ועד לסיומם ,כמקשה
אחת .לא ניתן ,למעט במקרים חריגים ,לקבל את תעודת ההוראה ללא התואר או את התואר ללא תעודת ההוראה.
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מתווה הבסיס (“מתווה אריאב“) לתואר ראשון במסגרת אינטגרטיבית עם תעודת הוראה כולל 23סך
של  96–90ש“ש ,מתוכן  60-48ש“ש לימודים דיסציפלינריים ,כמקובל במערכת ההשכלה הגבוהה
בישראל לתואר ראשון .לימודי ההכשרה להוראה כוללים לימודים עיוניים בחינוך והוראה בהיקף של
 21-15ש“ש (שכוללים לכל הפחות :לימודי חינוך  4 -ש“ש ,פדגוגיה ומתודיקה בהוראת המקצוע -
 4ש“ש ,אוריינות מחקר בחינוך והוראה  2 -ש“ש) והתנסות מעשית במערכת החינוך ( 15-6ש“ש).
בנוסף ללימודים דיסציפלינריים והכשרה להוראה דורש המתווה לימודי יסוד והעשרה בהיקף של 6
ש“ש לפחות ( 2ש“ש לימודי שפת ההוראה לרמת “פטור“ 2 ,ש“ש לימודי אנגלית לרמת “פטור“1 ,
ש“ש לימודי אוריינות ,עבודה בסביבה ממוחשבת לרמת “פטור“ 1 ,ש“ש לימודי תרבות ומורשת ַעם)
ומאפשר להרחיב את היקף לימודי היסוד וההעשרה ב־ 6ש“ש נוספות.
בנוסף למסלולי ההכשרה להוראה המקובלים באוניברסיטאות ובמכללות מפעיל משרד החינוך
תכנית להסבת אקדמאים להוראה שפועלת אף היא על פי המתווים המנחים בהכשרה להוראה ,וכן
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תכנית מקוצרת אף יותר.
ב הכשרת מורים בישראל  -המצב בפועל
מספרם הכולל של עובדי ההוראה עמד בשנת תש“ע ( )2010על כ־ 125,000מורים וגננות 25.כ־3700
מהם היו מורים למתמטיקה בחטיבת הביניים 2750( 26בחינוך העברי 900 ,בחינוך הערבי) ,וכ־5000
מורים למתמטיקה בחטיבה העליונה 4100( 27בחינוך העברי 900 ,בחינוך הערבי).
מנתוני הלמ“ס עולה כי בשנים  2009-1996עלה בהתמדה שיעור מורי המתמטיקה המחזיקים בתואר
אקדמי כלשהו :28הוא הגיע ל־ 93%בחטיבה העליונה ולאחוז דומה בחטיבת הביניים .שיעור המורים
בעלי תואר שני הגיע בסוף התקופה ל־ 34%בחטיבת הביניים ( 39%בחינוך העברי ו־ 17%בחינוך
הערבי) ול־ 41%בחטיבה העליונה ( 44%בחינוך העברי ו־ 25%בחינוך הערבי).
עם זאת אין בידי הפיקוח על הוראת המתמטיקה במשרד החינוך או בידי הלמ“ס נתונים מלאים
על מקצוע ההכשרה של המורים האקדמאים 29.נתונים חלקיים על תוכני ההשכלה של מורים
למתמטיקה התקבלו בעבר מדיווחים עצמיים של מורים בשאלונים של משרד החינוך ,או במסגרת
מבחני  .TIMSSבנוסף לכך קושרו באחרונה לנתוני ההשכלה הגבוהה בישראל נתונים של כ־70%
ממורי המתמטיקה בחטיבה העליונה שגילם אינו עולה על ( 45למעשה אלה הנתונים של כ־48%
ממורי המתמטיקה בחטיבה העליונה) ושל כ־ 60%ממורי המתמטיקה בחטיבת הביניים שגילם אינו
עולה על ( 35למעשה אלה הנתונים של כ־ 28%ממורי המתמטיקה בחטיבת הביניים) .בניתוח זה
חסרים בעיקר נתוני ההשכלה של מורים עולים ומורים ותיקים ,שאינם זמינים לניתוח הלמ“ס (למ“ס,
.)2010

מנתוני הלמ“ס עולה כי בשנים
 2009-1996עלה בהתמדה שיעור
מורי המתמטיקה המחזיקים
בתואר אקדמי כלשהו.
אין בידי הפיקוח על הוראת
המתמטיקה במשרד החינוך או
בידי הלמ“ס נתונים מלאים על
מקצוע ההכשרה של המורים
האקדמאים.

דוח המחקר הבינלאומי במתמטיקה ובמדעים ( 30)TIMSSכולל נתונים על הישגי מדגם של 3300
תלמידים ישראלים ב־ 150כיתות ח‘ בשנת  ,2007וכן מידע שנאסף על מורי המתמטיקה של תלמידים
אלו באמצעות שאלוני דיווח עצמי של המורים .הדיווח מתייחס לשיעור התלמידים הלומדים אצל
מורים בעלי מאפיינים מסוימים בתוך כלל התלמידים ולא ישירות לשיעור המורים האלה בתוך כלל
המורים .על פי הדוח ,כשני שלישים מהתלמידים שנבחנו לומדים אצל מורים בעלי תואר ראשון

 .23החלטת המועצה להשכלה גבוהה (מס‘  )1084/10מיום  21.11.2006בנושא “מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות
להשכלה גבוהה בישראל“ – דוח 'ועדת אריאב'.
 .24תכנית חות“ם:

http://tfi.org.il/Pages/Chotameducationaltraining.aspx

 .25מתוך אתר משרד החינוך:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Owl/Hebrew/UvdotNetunim/netunim/Netunim2010.htm

 .26מספר המורים בחטיבת הביניים נכון לשנת  ,2010ומקורו בלמ“ס.
 .27נתוני החטיבה העליונה נכונים לשנת  .2009מתוך :למ“ס (.)2010
 .28יש לציין בהקשר זה שתעודת הוראה ותואר אקדמי הם עכשיו תנאי מחייב להצטרפות לתכנית “עוז לתמורה“ ,אך לא
נדרש שיהיו במקצוע ההוראה.
 .29הוראת מתמטיקה במערכת החינוך – תמונת מצב לגבי המורים .מוגש לוועדת החינוך ,התרבות והספורט בכנסת ,על ידי
מרכז המחקר והמידע של הכנסת .אדר א‘ תשס“ח (מרס .)2008
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/CD0AD5CD-0E5E-4278-BACF-6F443B38150D/104162/TIMSS_2007_fullreport1.pdf .30

הכשרת מורים
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(כולל  ,)B.Ed.וכשליש לומדים אצל מורים בעלי תארים מתקדמים 35% .מהתלמידים לומדים אצל
מורים שהתמחו במתמטיקה אך לא בהוראת מתמטיקה 17% ,לומדים אצל מורים שהתמחו בהוראת
המתמטיקה אך לא במתמטיקה ,ו־ 40%לומדים אצל מורים שהתמחו הן במתמטיקה והן בהוראת
המתמטיקה .רק  8%מהתלמידים שהשתתפו במבחן לומדים אצל מורים שלא התמחו במתמטיקה
או בהוראתה.
מניתוח השכלתם האקדמית
של מורי המתמטיקה בחטיבה
העליונה עולה שמבין
המורים שנתוניהם אותרו
היו  40%בעלי תואר ראשון
במתמטיקה או בהוראת
מתמטיקה ,לכ־ 18%מהמורים
היה תואר ראשון בתחום
מדעי קרוב ,ואילו התואר
הראשון של שאר המורים
(כ־ )42%היה בתחומים
רחוקים ממתמטיקה.

מניתוח השכלתם האקדמית של מורי המתמטיקה בחטיבה העליונה ,ניתוח שנעשה בשנת 2009
על בסיס הנתונים החלקיים של הלמ“ס ,עולה שמבין המורים בגיל  45ומטה שנתוניהם אותרו היו
 40%בעלי תואר ראשון במתמטיקה או בהוראת מתמטיקה ,לכ־ 18%היה תואר ראשון בתחום
מדעי קרוב (הנדסה ,מדעי המחשב ,סטטיסטיקה ומדעים פיזיקליים) ,ואילו התואר הראשון של
שאר המורים (כ־ )42%היה בתחומים רחוקים ממתמטיקה .מנתונים חלקיים של כ־ 60%ממורי
המתמטיקה בחטיבות הביניים עולה ש־ 42%מהם הוכשרו להוראת מתמטיקה 4% ,הוכשרו להוראה
31
כוללת ,ו־ 54%הוכשרו במקצוע אחר.
בנוסף לכך נמצאו בניתוח זה ירידה בשיעורם של מורי המתמטיקה בחטיבה העליונה שהינם בעלי
תואר אוניברסיטאי ,מכ־ 74%בשנת  1999לכ־ 62%בשנת  ,2009ועלייה בשיעורם של בוגרי המכללות
האקדמיות להוראה ,מכ־ 24%לכ־( .34%בשנים אלו לא חל שינוי משמעותי בשיעור הזעיר של
מורים בעלי תואר ראשון ממכללה אקדמית כללית) .בחטיבות הביניים בשנת  34% 2009מהמורים
למתמטיקה הם בוגרי אוניברסיטאות וכ־ 61%היו בוגרי מכללות להוראה.
מגמות :במהלך השנים  2009-1996חל גידול של  58%במספר המורים למתמטיקה בחטיבה העליונה,
במקביל לגידול של  41%במספר שעות ההוראה במקצוע (למ“ס .)2010 ,עם זאת נראה כי בשנים
האחרונות נבלמה מגמת הגידול ואף התהפכה ,שכן שיעור המורים החדשים במקצוע ,ירד מרמה של
כ־ 16%בשנת  1996לרמה של  9%בשנת  2009בחינוך העברי ,ואילו שיעור המורים העוזבים את
המקצוע עלה בשנים אלו מ־ 8%ל־ .12%תמונה דומה מתקבלת גם בחינוך הערבי.

למרות הגידול החד במספר
המורים למתמטיקה בחטיבה
העליונה בעשור האחרון ,רק
כ־ 40%מהמורים החדשים
היו חדשים ממש במערכת,
ואילו  60%מהמורים
החדשים במקצוע הגיעו
מתוך המערכת – מחציתם
ממקצועות אחרים בחטיבה
העליונה ומחציתם משלבי
חינוך נמוכים יותר.

למרות הגידול החד במספר המורים למתמטיקה בחטיבה העליונה בעשור האחרון ,רק כ־40%
מהמורים החדשים היו חדשים ממש במערכת ,ואילו  60%מהמורים החדשים במקצוע הגיעו מתוך
המערכת – מחציתם ממקצועות אחרים בחטיבה העליונה ( 40%ממקצועות קרובים למתמטיקה,
ו־ 60%ממקצועות לא קשורים) ומחציתם משלבי חינוך נמוכים יותר ( 36%מחטיבת הביניים – 70%
מהם לימדו קודם מתמטיקה ,ו־ 13%מבית הספר היסודי –  45%מהם לימדו קודם מתמטיקה).
מבין המורים החדשים במערכת בשנת  ,2010רק כ־ 29%היו בעלי תואר במתמטיקה או סטודנטים
למתמטיקה בעבר .מבין המורים החדשים שהגיעו מתוך המערכת רק כ־ 25%מהמורים שלימדו
קודם מקצועות אחרים בחטיבה העליונה היו בעלי תואר במתמטיקה ,ורק כ־ 55%מהמורים שהגיעו
מחטיבת הביניים ומהחינוך היסודי היו בעלי תואר במתמטיקה או  B.Ed.בהתמחות מתמטיקה.
מספרם הקטן יחסית של המורים החדשים במערכת משתקף בירידה שחלה בשנים אלו במספר
מקבלי תעודות ההוראה במתמטיקה מהאוניברסיטאות ובשיעור כניסתם להוראה – עשרות בודדות
של מורים חדשים מדי שנה .בשנת  2008למשל נכנסו להוראה רק  20בוגרי מתמטיקה בעלי תעודת
הוראה אוניברסיטאית .מספר מקבלי תעודות הוראה במתמטיקה במכללות עלה רק מעט בשנים
אלו והגיע לכ־ 300בשנת  .2008רק כ־ 63%מהם נכנסו בפועל להוראה (בכלל זה מורים בחינוך
היסודי) בבית ספר.
לסיכום :בארץ קיימות דרישה לתואר ראשון במקצוע כתנאי להוראת מתמטיקה
בכיתות ז‘-י‘ ודרישה לתואר שני במקצוע כתנאי להוראה בכיתות י“א-י“ב .קיימת שונות
גדולה בתכניות ההכשרה לתואר ראשון ולתואר שני במקצוע ובידע המתמטי המוענק
לבוגריהן .בידי משרד החינוך ובידי הלמ“ס אין מידע מלא על השכלת המורים ,אולם
מניתוח נתוני הלמ“ס עולה שלחלק ניכר מהמורים חסרה ההשכלה הנדרשת.

 .31הוראת מתמטיקה במערכת החינוך – תמונת מצב לגבי המורים .מוגש לוועדת החינוך ,התרבות והספורט בכנסת ,על ידי
מרכז המחקר והמידע של הכנסת .אדר א תשס“ח (מרס .)2008
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 | 4.3המוסדות המכשירים
 4.3.1שאלת המוסדות
שאלת המוסדות שרשאים להכשיר מורים־לעתיד בכלל ומורים למתמטיקה בפרט היא שאלה
הכוללת היבטים מקצועיים ,פוליטיים ,חברתיים ,כלכליים ואחרים .שתי האפשרויות העיקריות הן:
הכשרה להוראה במסגרת אוניברסיטאות מחקר והכשרה להוראה במסגרת מוסדות מיוחדים למטרה
זו.
מוסדות ייעודיים להכשרת מורים מתאפיינים לרוב בתכנית לימודים הרמונית שכל מרכיביה מוקדשים
להכשרה להוראה ובסגל הוראה המכוון לכך ,באינטראקציה הדוקה יותר עם השדה ובכפיפות
מסוימת למשרד החינוך .הכשרה להוראה באוניברסיטאות מחקר מתאפיינת לרוב ביתר אוטונומיה
של המוסד בקביעת תכנית הלימודים ,בצורך לשלב בתכנית מרכיבים שנמצאים בדרך כלל במחלקות
שונות ובאפשרות לרכוש את הידע האקדמי מהחוקרים בתחום הדיסציפלינרי.

שתי האפשרויות העיקריות
הן הכשרה להוראה במסגרת
אוניברסיטאות מחקר
והכשרה להוראה במסגרת
מוסדות מיוחדים למטרה זו.

כל תכניות ההכשרה להוראה כוללות ארבעה מרכיבים :לימודי חינוך ,לימודים אקדמיים של תחום
הדעת ,מתודולוגיה של תחום הדעת והכשרה מעשית .מקומה המרכזי של ההתנסות המעשית
והמתח האינהרנטי בין הציפיות מתכנית הכשרה שתהא רלוונטית לעבודה המעשית בכיתה ותעסוק
בפיתוח כישורי ההוראה מצד אחד לבין דרישות העולם האקדמי מצד שני ( )Moon, 2003חייבו
את המוסדות המכשירים לבנות שיתופי פעולה אוניברסיטה-שדה (ראו למשל ,)Jaworski, 2010
דומים לאלה שבין פקולטות לרפואה ובתי חולים אוניברסיטאיים .עם זאת ,במחקר שנערך בארצות
הברית נמצא שניכר עדיין הצורך לשפר את ההתנסות המעשית ואת הקשר עם בית הספר במסגרת
ההכשרה המעשית להוראה באוניברסיטאות המחקר:
Although there are many college and university programs where the faculty do
take teacher education seriously and do a good job, there is still much work to
be done within research universities in the preparation of teacher educators
and with regard to rewarding faculty in higher education institutions generally
for doing high quality work in educating teachers and in working with schools.
)(Zeichner, 2006, p. 335

 4.3.2המוסדות המכשירים בארצות שונות
הכשרת מורי העל־יסודי נעשית ברוב המדינות במסגרת האוניברסיטאות .עם זאת ,בחלק מהמדינות
הממשלות משאירות בידן ,בדרך זו או אחרת ,יכולות השפעה על ההכשרה בדמות רשיון הוראה,
מבחני רישוי וכדומה .מדיניות זו של הממשלות יוצרת מתח מסוים ומגדילה את ההיבט הריכוזי של
ההכשרה .ב־ 12ממדינות אירופה ,אין כל שליטה מרכזית על תכנית הכשרת המורים ,והמוסדות
המכשירים אוטונומיים לקבוע את כל הפרטים של התכניות להכשרת המורים למתמטיקה .ב־18
מדינות אחרות באירופה קיימות דרגות שונות של הכוונה מרכזית ורשימות שונות של תכנים הכרחיים
להכשרה .באנגליה למשל יש הגדרה מרכזית של חלקו של הידע המתמטי הייחודי להוראה בתוך
ההכשרה ,אבל ברוב המדינות יש למוסד האקדמי חופש לקבוע את היחס בין ידע תוכן מתמטי לבין
מתמטיקה להוראה (.)Eurydice, 2011

הכשרת מורי העל־יסודי
נעשית ברוב המדינות במסגרת
האוניברסיטאות .עם זאת ,בחלק
מהמדינות הממשלות משאירות
בידן ,בדרך זו או אחרת ,יכולות
השפעה על ההכשרה בדמות רשיון
הוראה ,מבחני רישוי וכדומה.

פינלנד ויפן ,הממוקמות גבוה בטבלת ההישגים העולמית במבחני  PISAבמתמטיקה ,הן דוגמאות
למדינות שבהן נקוטות רמות שונות של שליטה מרכזית בהכשרת המורים .בפינלנד מתבצעת הכשרת
המורים בעשורים האחרונים רק באוניברסיטאות ולא בסמינרים למורים כפי שהיה נהוג בעבר ,ורוב
מוחלט של המורים מחזיק בתואר שני מחקרי .ביפן מוצעות שתי האפשרויות והמורים מוכשרים
באוניברסיטאות או במכונים הייעודיים להכשרת מורים (.)OECD, 2011
תכניות הכשרה רבות מתקיימות תחת קורת הגג של מוסד אקדמי אחד (אוניברסיטה או מכללה
להוראה) ,אך המתכשרים להוראה נדרשים ללמוד קורסים גם במחלקות של תחום הדעת וגם
במחלקות לחינוך .במקרים אחרים התכנית מתקיימת כולה במחלקה אחת להכשרת מורים (OECD,
 .)2005לכל אחת מהאפשרויות יתרונות וחסרונות .אמנם הלימוד במחלקה של תחום הדעת מבטיח
רמה גבוהה ַּבתחום ועדכון מחקרי ,אך הוא גם מקשה על לימודים אינטגרטיביים של תחום הדעת
והוראתו .זאת ועוד :הלימוד במחלקות נפרדות מקשה על פיתוח זהות מקצועית של המורים
( .)Calander, 2003 in: OECD, 2005לאחרונה גוברת ההכרה בכך שהכשרת מורים באוניברסיטאות

הכשרת מורים
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לאחרונה גוברת ההכרה
בכך שהכשרת מורים
באוניברסיטאות המחקר אינה
רק עניינה של המחלקה לחינוך
אלא נדרשת גם מעורבות של
המחלקה הדיסציפלינרית.

המחקר אינה רק עניינה של המחלקה לחינוך אלא נדרשת גם מעורבות של המחלקה הדיסציפלינרית
(.)Zeichner, 2006
בסינגפור ,שהישגי תלמידיה במבחני ה־ PISAהם מהגבוהים בעולם ( ,)Shleicher, 2011כל המורים
מקבלים את הכשרתם במכון הלאומי היחיד לחינוך .במכון זה לא קיימת חלוקה בין מחלקות
דיסציפלינריות לבין בית ספר לחינוך ,וכך ניתן לקיים תכנית הכשרה הרמונית שכולה מכוונת למטרת
הכשרה להוראה ,להבטחת דגשים פדגוגיים מתאימים ולהימנעות מניגודי העניינים הנוצרים תדיר
בין המחלקות השונות (למשל חינוך ומתמטיקה) השותפות להכשרת מורים באוניברסיטאות בעולם.
(.)OECD, 2011

 4.3.3המוסדות המכשירים בישראל
יש הבדלים בין מסלולי הכשרת המורים באוניברסיטאות ובמכללות בישראל.

הממשלה אימצה את
המלצות ועדת דוברת,
אך יישום ההחלטה נתקל
בקשיים רבים ,ונראה
שהמכללות נותרו באחריות
כפולה של משרד החינוך
(פיקוח ותקצוב) ,והמועצה
להשכלה גבוהה (אחריות על
תכנים אקדמיים).

המוסדות להכשרת מורים בישראל פועלים כעמותות או כחברות עצמאיות ,בפיקוח ובתקצוב של
האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך .האחריות לתכנים האקדמיים במוסדות אלו נתונה בידי
המועצה להשכלה גבוהה .לפיכך לימוד על פי תכנית שאושרה במשרד החינוך היא תנאי לקבלת
תקצוב .משרד החינוך מציב דרישות הנוגעות להיקף הלימודים ,לרמת הלימודים ולתכנית הלימודים
בתחום לימודי היסוד :עברית ,ערבית ,יהדות ,מורשת ותרבות ,ביטחון ,בטיחות ועזרה ראשונה ,סיורים
לימודיים ,לימודי אנגלית .התכנית אף מועברת למפמ“ר הרלוונטי כדי לקבל את חוות דעתו על
התאמתה למערכת החינוך .לאחר אישור התוכנית המלאה במשרד החינוך היא מועברת לאישור
המועצה להשכלה גבוהה.
לעומת זאת ,הפיקוח על המסלולים באוניברסיטאות נתון כולו בידי המועצה להשכלה גבוהה .הפיקוח
הוא באחריות האגף המפקח על האוניברסיטאות בכלל ,לא באחריות האגף המפקח על המוסדות
להכשרת עובדי הוראה .במשרד החינוך נטען בעבר כי שיטת פיקוח זו יוצרת מצב שבו המורים
המקבלים הכשרה באוניברסיטאות אינם עומדים בקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך ,שכן אלה
נאכפים אך ורק על המוסדות להכשרת מורים הנתונים לפיקוח משרד החינוך והאגף לעובדי הוראה
במועצה להשכלה גבוהה .כן נטען במשרד החינוך כי האוניברסיטאות אינן מלמדות תחומי יסוד
חיוניים להוראה ,אולם למשרד אין סמכות להורות להן לשנות את תכניות הלימודים.
בינואר  2005הגיש כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל (‘ועדת דוברת‘) את ‘התכנית
הלאומית לחינוך‘ (‘דוח דוברת‘) לממשלה ובה המליץ בין השאר על צמצום ניכר במערך המוסדות
להכשרת עובדי הוראה וכן על העברתו לאחריות מלאה של המועצה להשכלה גבוהה (מל“ג) והוועדה
לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה (ות“ת) .הממשלה אימצה את המלצות ועדת דוברת,
אך יישום ההחלטה נתקל בקשיים רבים ,ונראה שהמכללות נותרו באחריות כפולה של משרד החינוך
32
(פיקוח ותקצוב) ,והמל“ג (אחריות על תכנים אקדמיים).

 | 4.4מודל ההכשרה – המודל המקביל והמודל העוקב
ככלל ניתן לדבר על שני סוגי מודלים להכשרת מורים:
המודל המקביל :על פי מודל זה נושאים דיסציפלינריים נלמדים במקביל ללימודי חינוך והכשרת
מורים .מרבית הארצות מקיימות מודל מקביל למורי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה .בחלק
מהארצות (בלגיה ,קנדה ,יוון ,הונגריה ,אירלנד ,איטליה ,יפן ,קוריאה ,טורקיה וארצות הברית) מודל
זה הוא העיקרי בהכשרה לחינוך העל־יסודי בחטיבה העליונה (.)OECD, 2005, p. 103
יתרונו של מודל כזה בכך שהוא מאפשר למידה משולבת ,סימולטנית ,של תחום הדעת והוראתו
והתנסות בו־זמנית בהוראה .חסרונו של המודל המקביל בהיותו פחות גמיש בדרך כלל מהמודל
העוקב ,וזאת מאחר שהסטודנטים נדרשים לקבל החלטה על כניסתם להוראה בשלב מוקדם למדי
של לימודיהם האקדמיים .המודל המקביל עלול גם להקשות על ההשתלבות בתכנית להכשרת

 .32אתר האגף להכשרת עובדי הוראה ,משרד החינוך.
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HachsharatOvdeyHoraa/Odot
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מורים לאחר שהמעוניין כבר סיים את התואר בתחום שונה מאשר חינוך  -להקשות עליה או לייקר
אותה (ואמנם יש ארצות הנותנות קרדיט מסוים על לימודים בתחום אחר).
המודל העוקב :על פי מודל זה תכנית להכשרה מקצועית בפדגוגיה והוראה באה לאחר סיום תואר
ראשון בתחום דעת הנלמד בבית הספר .מודל זה נפוץ בהכשרת מורים בחינוך העל־יסודי יותר
מאשר בחינוך היסודי .הוא מתקיים בדנמרק ,צרפת ,נורווגיה וספרד .בארצות אחרות (אוסטריה,
אוסטרליה ,צ‘כוסלובקיה ,אנגליה ,ויילס ,פינלנד ,אירלנד ,ישראל ,הולנד ,צפון אירלנד ,סקוטלנד,
סלובקיה ושוודיה) מוצעים שני המודלים ,המקביל והעוקב ,להכשרת מורים לחינוך העל־יסודי
(.)OECD, 2005, p. 104
המודל העוקב מאפשר כניסה גמישה להכשרת מורים וקבלת החלטה על כניסה להוראה עם סיום
התואר ,ובכך הוא גם מביא בחשבון את מצב שוק העבודה .עם זאת מידת האינטגרציה בין תחום
הדעת להוראתו פחותה בהרבה במודל זה.
המודלים המקבילים והעוקבים מיועדים בדרך כלל לאוכלוסיות שונות של מורים פוטנציאליים
וצפויות להיות להם השפעות שונות על הכשרתם המקצועית של המורים .כיום קיימת תמימות דעים
( )OECD, 2005על כך שמדינות יוצאות נשכרות מהצעת שני המודלים גם יחד .המודל המקביל
אטרקטיבי לסטודנטים המחויבים עמוקות לבחירתם בהוראה כקריירה .המודל העוקב מאפשר
דחיית קבלת ההחלטה עד למועד המתאים למועמד או עד שיהיה בידיו מידע מספיק שיאפשר לו
לקבל החלטה מושכלת אם הבחירה בהוראה כקריירה היא הבחירה הנכונה לו.

כיום קיימת תמימות דעים על כך
שמדינות יוצאות נשכרות מהצעת
שני המודלים גם יחד.

שני המודלים קיימים בישראל :המודל המקביל קיים במסגרת הכשרה להוראת מתמטיקה
במכללות להוראה ובחלק מהאוניברסיטאות .המודל העוקב נפוץ באוניברסיטאות שם יכול סטודנט
למתמטיקה בשנת לימודיו השלישית לתואר להתחיל בלימודים לתעודת הוראה ולזכות עם סיום
לימודיו בתואר בוגר במתמטיקה ובתעודת הוראה בתחום זה (כלומר ,הוא אינו זוכה לתואר אקדמי
בחינוך מתמטי).
המודל העוקב מאפשר גם מסגרת הסבת אקדמאים להוראה .בעלי תואר ראשון בתחום הדעת יכולים
להצטרף לאחת מן התכניות להסבת אקדמאים הקיימות במכללות להוראה או באוניברסיטאות
שקיבלו על עצמן תכנית זו ,ובמסגרת הזאת להשלים לימודים דידקטיים ופדגוגיים של תחום הדעת.
אקדמאים הבאים מתחום דעת אחר צריכים להשלים גם את לימודי המתמטיקה.

 | 4.5המלצות
בעקבות התיאור שניתן בפרק הקודם על מרכיבי הידע הנחוץ לעוסקים בהוראת
מתמטיקה בבתי הספר העל־יסודיים ,הוועדה מציעה מתווה כללי לתכנית ההכשרה
להוראת מתמטיקה בחינוך העל־יסודי ,תוך התייחסות לשלושת מרכיבי הידע הדרוש
להוראת מתמטיקה – ידע תוכני מתמטי ,ידע פדגוגי וידע פרקטי.
ידע מקיף ומבוסס בתחומים אלו מחייב ,לדעת הוועדה ,לימודים ברמה ובהיקף של
תואר שני .הוועדה ממליצה לבנות ,במסגרת לימודים ישירים לתואר שני ,תכנית הכשרה
מאתגרת שתהווה מודל של הכשרה ראויה להוראת מתמטיקה.
במסגרת התואר השני הוועדה ממליצה על התנסות מחקרית בחינוך מתמטי ,העמקה
מסוימת של הידע המתמטי והפדגוגי־מתמטי ובחירה בין תת־התמחויות שונות.
הכשרת מורים למתמטיקה ברמה ובהיקף הדרושים למערכת החינוך העל־יסודי
מחייבת שיתוף כל המשאבים המוסדיים הרלוונטיים .בהקשר זה הוועדה ממליצה
לבחון אפשרות להרכבת תכניות אקדמיות בין־מוסדיות ,תוך מתן תואר משולב מטעם
שני המוסדות .כל זאת בתנאי שגוף מרכזי אחד יהיה אחראי לכל מרכיבי התכנית,
לשיתוף פעולה שוטף ולאינטגרציה מספיקה בין הקורסים של תחום הדעת לקורסים
של הוראת תחום הדעת ולהכשרה המעשית.

הכשרת מורים
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 .4.5.1מסלול ישיר לתואר שני
הוועדה ממליצה על פתיחת מסלול ייחודי בן ארבע שנות לימוד ,שיוביל במישרין לתואר מוסמך
בהוראת מתמטיקה ויכלול תעודת הוראה .כדי למשוך סטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים ,על
המסלול להציע תנאים טובים ומלגות נדיבות ,שכנגדן יתחייבו בוגרי המסלול להשלים וללמד מספר
שנים במערכת החינוך לאחר השלמת שנת הסטאז‘ .המסלול המוצע דומה במבנהו לתכנית “רביבים“
להכשרת מורים במקצועות היהדות ,המתקיימת באוניברסיטה העברית.
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המסלול יכלול את הלימודים
הבסיסיים לתואר בוגר
במתמטיקה ,כפי שיפורט
להלן ,ועליהם יתווספו קורסי
העמקה במתמטיקה ובחינוך
מתמטי בתוספת דגשים
שאינם מקובלים בדרך
כלל בהוראת מתמטיקה
אקדמית (היסטוריה ,אוריינות,
מתמטיקה להוראה וכדומה).

באופן כללי ממליצה הוועדה
להמשיך לקיים את ההכשרה
על פי המתווים המנחים
בהכשרה להוראה ('מתווה
אריאב') .אולם אין לאפשר
הכשרה להוראת מתמטיקה
בחינוך העל־יסודי יחד עם
תחום תוכן שני במסגרת
דו־חוגית.

המסלול יכלול את הלימודים הבסיסיים לתואר בוגר במתמטיקה ,כפי שיפורט להלן ,ועליהם יתווספו
קורסי העמקה במתמטיקה ובחינוך מתמטי .ההשקעה היתרה במסלול הייחודי תאפשר לבנות
קורסים שבמסגרתם יילמד הידע המיוחד להוראת מתמטיקה בתוספת דגשים שאינם מקובלים
בדרך כלל בהוראת מתמטיקה אקדמית (היסטוריה ,אוריינות ,מתמטיקה להוראה וכדומה) ,כל זאת
לצד לימודי מתמטיקה בהיקף דומה לאלה של תואר בוגר במתמטיקה .בסוף השנה השלישית יזכו
התלמידים בתואר בוגר במתמטיקה.
במסגרת לימודי המוסמך יוכל הסטודנט לבחור בהתמחות משנית ,למשל הוראת תלמידים ברוכי
כישרון ,בהוראת מתקשים ,בהוראת מצטיינים ,בהוראת מתמטיקה בכיתות של תלמידים בעלי רקע
תרבותי שונה ועוד .בכל מקרה ,יכללו הלימודים התנסות בעריכת מחקר בהיקף מצומצם בתחום
החינוך המתמטי בחינוך העל־יסודי או בתחום המתמטי.

 .4.5.2תכנית לימודים לתואר ראשון
הוועדה מציעה מתווה כללי לתכניות ההכשרה להוראת מתמטיקה בחינוך העל־יסודי ,תוך התייחסות
למרכיבים השונים של הידע הדרוש להוראת מתמטיקה שהוצגו בפרק  – 3ידע תוכני מתמטי (ידע
מתמטי כללי וידע מתמטי להוראה) ,ידע פדגוגי (ייחודי וכללי) וידע פרקטי ,כפי שיפורט להלן.
באופן כללי ממליצה הוועדה להמשיך לקיים את ההכשרה על פי המתווים המנחים בהכשרה להוראה
('מתווה אריאב') .אולם הוועדה סבורה שהכשרה להוראת מתמטיקה בחינוך העל־יסודי שקולה
לתכנית דו־חוגית במתמטיקה ובהוראת מתמטיקה ,ולכן אין לאפשר הכשרה להוראת מתמטיקה
בחינוך העל־יסודי יחד עם תחום תוכן שני במסגרת דו־חוגית.
הוועדה לא מצאה לנכון להמליץ על מבנה מפורט יותר של תכנית ההכשרה ,והעדיפה להשאיר
למוסדות חופש אקדמי לבנות על פי שיקול דעתם סילבוס שמקיף את תחומי הידע המפורטים
בפרק זה ,תוך שילובים מתבקשים של תחומי ידע באותם קורסים מצד אחד ,והימנעות מחפיפות
וחזרות מיותרות מצד שני .מכאן שקטגוריות הידע של מורים שהוצגו בפרק  3אמורות להנחות בניית
סילבוסים שאינם בהכרח זהים מבחינת רשימת הקורסים ,סידורם ברצף ועוד.
א ידע תוכני מתמטי
כפי שהוצע בפרק  ,3ניתן להבחין בשלוש קטגוריות של ידע תוכני מתמטי:
א .1ידע תוכני מתמטי כללי ,כזה הנלמד במסגרת לימודי בוגר במתמטיקה
א .2ידע תוכני מתמטי הקשור לתכנים מתמטיים של ההוראה
א .3ידע תוכני מתמטי בהקשרים שונים
נתייחס אם כן לכל אחת מהקטגוריות בנפרד.
א | 1ידע תוכני מתמטי כללי

הוועדה ממליצה שהמלמדים מתמטיקה בתיכון יהיו בעלי תואר המבוסס על לימודי מתמטיקה
ברמה של תואר  .B.Sc.לשם כך בחרה הוועדה ברף של מסגרת לימודים דו־חוגית (שאחד החוגים

 .33ללא ֵתזה .הוועדה ממליצה לאפשר למעוניינים להשלים כתיבת תזה (שהיא תנאי סף ללימוד תואר שלישי) בשנה
חמישית.
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בה הוא מתמטיקה) כחסם תחתון להיקף הרצוי של לימודי המתמטיקה בתואר ,כך שהתואר יכיל
מרכיב מתמטי שאינו נופל בהיקפו מזה הנדרש בכל מסלול דו־חוגי אחר.
לימודי המתמטיקה בנויים במידה רבה נדבך על נדבך .למעשה לא ניתן לקחת כמעט אף קורס לפני
השלמת “חבילת שנה א‘“ ,הכוללת לימודי חשבון אינפיניטסימלי ואלגברה לינארית .קורסים אלה
הם דרישת־קדם לכל קורס אחר (למעט חריגים) .בנוסף על כך ,אלה הקורסים שבהם מושם הדגש
המרבי על המתודה המתמטית ,ומבחינה זו חשיבותם היא מעבר לתכנים הספציפיים הנלמדים בהם.
לאור כל זאת הקורסים האלה חייבים להיות אבן היסוד של החלק המתמטי בהכשרת המורה.
מעבר לקורסים אלו ,הוועדה אינה רואה לנכון להמליץ במפורש על הרכב הקורסים המתמטיים
הנוספים שעל המורים ללמוד ,וסבורה שיש להשאיר זאת להחלטת המוסדות ולבחירת הסטודנטים.
עם זאת הוועדה מציינת כמה קורסים שיכולים להועיל במיוחד למורים ובהם:
 .1מתמטיקה בדידה (מרכיב בתכנית הלימודים בתיכון)
 .2הסתברות (מרכיב בתכנית הלימודים בתיכון)
 .3משוואות דיפרנציאליות רגילות (שעל בסיסן מנוסחים חוקים פיזיקליים רבים)
 .4מבנים אלגבריים (שמספקים הקשר כללי יותר ללימודי האלגברה ומכילים כמה מה“פנינים“
היפות של המתמטיקה הנלמדת בתואר ראשון)
 .5גאומטריה (נושא הנוגע באופן ישיר לתכנית הלימודים)
 .6היסטוריה של המתמטיקה (המאפשרת מבט־על על לימודי המתמטיקה ומספקת נקודת מבט
מעשירה על התכנים הנלמדים בתיכון)
 .7פונקציות מרוכבות (מספרים מרוכבים נלמדים בתיכון)
יש לציין שקורסי האלגברה הלינארית והחשבון האינפיניטסימלי ניתנים במוסדות רבים בגרסאות
נפרדות – לתלמידי מתמטיקה ולתלמידי פיזיקה ,מדעים או הנדסה .הקורסים מהסוג השני מעשיים
יותר וקרובים יותר לאופן שבו נושאים אלה מטופלים בתיכון ,ולכן אפשר היה לכאורה לקבוע
שקורסים אלו מתאימים יותר למורים .אלא שהחלטה שכזו שקולה למשל להחלטה שמוטב שמורים
למתמטיקה ילמדו מדעים ולא מתמטיקה .הוועדה ממליצה להעדיף את הקורסים המיועדים
למתמטיקאים ,כי בשונה מהמקובל בקורסים המקבילים לתלמידי המדעים או ההנדסה ,באלה
המיועדים למתמטיקאים מושם דגש מיוחד על היבטים מתודיים ונבחנים לעומק המושגים ‘הגדרה‘,
‘טענה‘‘ ,הוכחה‘ ו‘דוגמה‘ וכיוצא באלה .בנוסף ,יש להעדיף את הקורסים למתמטיקאים מפני שללא
בסיס זה יתקשו התלמידים להשתלב בקורסי המשך.

הוועדה ממליצה שהמלמדים
מתמטיקה בתיכון יהיו
בעלי תואר המבוסס על
לימודי מתמטיקה ברמה
של תואר  .B.Sc.לשם כך
בחרה הוועדה ברף של
מסגרת לימודים דו־חוגית
(שאחד החוגים בה הוא
מתמטיקה) כחסם תחתון
להיקף הרצוי של לימודי
המתמטיקה בתואר .לאור
כל זאת ,הקורסים חשבון
אינפיניטסימלי ואלגברה
לינארית חייבים להיות אבן
היסוד של החלק המתמטי
בהכשרת המורה.

א | 2ידע תוכני מתמטי הקשור לתכנים מתמטיים של ההוראה

ידע תוכני מתמטי הקשור לתכנים מתמטיים של ההוראה כולל ידע של מתמטיקה שנגישה לתלמידי
בית הספר אך אינה נכללת בתכנית הלימודים .במסגרת זו הועדה ממליצה לכלול קורסים כגון נושאים
בתורת המספרים (מספרים ראשוניים ופריקים וכו‘) ,משפטים בגאומטריה אוקלידית – מישור ומרחב,
גאומטריה אנליטית ,קורס העוסק במתמטיקאים בולטים ובפועלם ועוד).
ידע תוכני מתמטי הקשור לתכנים מתמטיים של ההוראה כולל גם נושאים מתמטיים של בית הספר
היסודי וכן התבוננות מנקודת מבט מתקדמת בתכנים המתמטיים הנלמדים בית ספר על-יסודי.
במסגרת זו הוועדה ממליצה לכלול למשל קורסים העוסקים בפונקציות אלמנטריות ,פונקציות E
ו־ ,Lחתכי חרוט ,מערכות שונות של קואורדינטות ,גאומטריות לא־אוקלידיות וקישורים בין אלגברה
לגאומטריה.
א | 3ידע תוכני מתמטי בהקשרים שונים

הוועדה ממליצה לכלול בהכשרה להוראת מתמטיקה קורסים העוסקים בתחומי דעת קרובים שיש
להם זיקה עמוקה למתמטיקה ,ובראשם הפיזיקה .על אלה מוצע להוסיף קורס שיעסוק במודלים
מתמטיים המתארים תופעות טבע בכלל ,וכן קורסים שיעסקו בהיבטים מתמטיים של כלכלה ,מדעי
כדור הארץ ,מדעי המחשב ,אמנות ועוד.

הוועדה ממליצה לכלול
בהכשרה להוראת מתמטיקה
קורסים העוסקים בתחומי דעת
קרובים שיש להם זיקה עמוקה
למתמטיקה וכן לכלול בהכשרה
קורסים העוסקים בדרכים שונות
לפיתוח אוריינות מתמטית.

הוועדה ממליצה לכלול בהכשרה קורסים העוסקים בדרכים שונות לפיתוח אוריינות מתמטית,
בהתרת בעיות מורכבות ,רב־תחומיות ועתירות מלל ,במשימות חקר ,באסטרטגיות לפתרון בעיות
ובהכרת סוגים שונים של ארגומנטציה מתמטית.

הכשרת מורים
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ב ידע פדגוגי
ב | 1ידע פדגוגי כללי

הוועדה ממליצה כי החלק העוסק בידע פדגוגי כללי יכלול קורסים בפילוסופיה של החינוך,
בפסיכולוגיה חברתית וקוגניטיבית ,בפסיכולוגיה של המתבגר ,בלקויות למידה 34ובניהול כיתה ,וכן
קורסים העוסקים במחקרים ובשיטות מחקר בחינוך מתמטי.
ב | 2ידע פדגוגי ייחודי

הוועדה ממליצה להקדיש
מקום משמעותי בהכשרה
לידע הפדגוגי הייחודי לתחום
התוכן ,על ארבעת מרכיביו.

הוועדה ממליצה להקדיש מקום משמעותי בהכשרה לידע הפדגוגי הייחודי לתחום התוכן ,על ארבעת
מרכיביו:
( )iידע של מתמטיקה להוראה
בקטגוריית זו של ידע יש לכלול קורסים העוסקים בהוראת תחומים מתמטיים ספציפיים כמו
למשל הוראת האלגברה והוראת הגאומטריה תוך התייחסות לדרכי חשיבה של תלמידים,
לתפישות שגויות של מושגים מהתחום ,לרמות חשיבה אופייניות ,לייצוגים שונים של מושגים
מהתחום ,לניתוח הרעיונות המתמטיים המופיעים בתחום זה ,לניתוח אירועי כיתה רלוונטיים
לנושא וכדומה.
( )iiידע מתמטי דידקטי
בקטגוריה זו של ידע יש לכלול קורסים משני סוגים .הקורסים מן הסוג האחד יעסקו בסוגיות
כלליות בהוראת מתמטיקה כגון מטרות ההוראה ,הוראת מתמטיקה בכיתה הטרוגנית ,תפקיד
השיח המתמטי ,הנחלת החשיבה הכמותית ,היבטים פסיכולוגיים וקוגניטיביים של המתמטיקה,
אינטואיציה ,הצדקה ,הבנה רציונלית וקונספטואליתִ ,מגדר ,הוראת מתקשים ולקויי למידה
במתמטיקה והוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה .קורסים מסוג שני יעסקו בתכנון יסודי
של יחידות לימוד .בין השאר יכלול התכנון שיטות שונות להוראת הנושא ,ידע קודם הנדרש
להוראה ,התאמת החומר לאוכלוסיות שונות של תלמידים ,אמצעי הוראה היכולים לתרום
לתהליך הלמידה ,שאלות מסדר חשיבה נמוך וגבוה ,תכנון של דרכי הערכה ליחידה ,קביעת
מקומה של היחידה בתוך תכנית הלימודים ,הוראת תוכני היחידה בסביבה עתירת טכנולוגיה,
משאבים קוריקולריים נלווים וכו‘.
( )iiiידע קוריקולרי
התחום הקוריקולרי ייכלל בקורס העוסק בתכנית הלימודים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה,
במטרות ההוראה ,ברציונל שלהן ובחלוקת תכנית הלימודים לנושאים ולרמות .יש מקום
להתייחסות גם לתכניות הלימודים בבית הספר היסודי ובמוסדות להשכלה גבוהה ,בבחינת “דע
מאין באת ולאן אתה הולך“ .בנוסף ,יש מקום לבחינת תכניות לימודים אלטרנטיביות הנהוגות
בארצות אחרות.
( )ivידע על הערכת למידה והישגים
קורס העוסק בהערכה ולמידה יביא בחשבון היבטים ייחודיים להערכה במתמטיקה ,יעסוק
במגוון דרכי הערכה ,בבניית מבחנים במתמטיקה ,בטקסונומיות רלוונטיות ,במבחני הערכה
(ארציים ובינלאומיים) ובדרכים לשלב את כל אלה בהוראה ,תוך זיקה הדוקה למעשה ההוראה
בפועל בכיתת המתמטיקה.
בנוסף לכל האמור לעיל ,נדרשים המתמחים ליֶ דע טוב בשפה ובלשון עברית ובשפה זרה (אנגלית),
וכן לידע באזרחות ובמורשת עם .הוועדה ממליצה לאפשר למתמחים בהוראת מתמטיקה ללמוד כמה
קורסים בנושאים כלליים חוץ־מתמטיים (פיזיקה ,פילוסופיה ,אמנות ,ספרות ,היסטוריה וכדומה).
ג ידע פרקטי
הידע הפרקטי וההתנסות המעשית הם מרכיב מרכזי בהכשרה להוראת המתמטיקה .לצורך זה

 .34בהקשר זה יש לציין את התפתחות המחקר בנושא מדעי העצב הקוגנטיביים ,שיש לו נקודות השקה עם תחום ההוראה
והחינוך המתמטי .הוועדה התרשמה שהמחקר המתפתח בנושא דיסקלקוליה ותפיסת מספר עשוי להבשיל בעתיד
ולהיות מרכיב חשוב בהכשרת המורים.
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הוועדה ממליצה ללוות את כל שנות הלימוד בהתנסות בפועל ,תוך שימת דגש על קישורים בין הידע
האקדמי לידע הפרקטי.
על המתמחים להשתתף בצפייה מודרכת בשיעורי מתמטיקה בכיתות שונות ,להתנסות בתכנון יחידת
לימוד ,בהוראת עמיתים ,בהוראה יחידנית ובהעברת שיעור לקבוצת תלמידים קטנה .יש לאפשר
לכל אחד מהמתמחים ללמד חלק מתכנית הלימודים במתמטיקה לקבוצת תלמידים קבועה תוך
קבלת אחריות מלאה של המתמחה לתכנון השיעור ,הוראתו ,הערכת ההישגים ,הדיווח לבית הספר,
ההשתתפות בישיבות צוות וכדומה .בנוסף על אלה יהיה על המתמחים להתנסות בעבודה פרטנית
עם תלמידים מתקשים ומצטיינים .הדרכה דידקטית של מורה מורים מיומן תלווה באופן שוטף את
ההתנסויות האלה.
בעניין הדרישה לתואר בוגר במתמטיקה המופיעה בהמלצות  4.5.1ו־ ,4.5.2ראו דעת מיעוט בפרק ההקדמה.

 4.5.3המלצות נוספות
א .הוועדה קוראת למצוא דרכים להגדיל את הביקוש לעיסוק בהוראה ,כך שניתן יהיה
להציב סטנדרטים גבוהים לקבלה למסלול להכשרת מורים ולבחור את המועמדים
הטובים ביותר.
ב .פרק זה מתבסס על נתונים הנוגעים לאוכלוסיית המורים למתמטיקה בישראל.
למרבה הצער נתונים אלו הם חלקיים .הוועדה ממליצה שייעשה מאמץ לבנות בסיס
נתונים מלא ומעודכן.

יש לאפשר לכל אחד
מהמתמחים ללמד
חלק מתכנית הלימודים
במתמטיקה לקבוצת תלמידים
קבועה תוך קבלת אחריות
מלאה של המתמחה לתכנון
השיעור ,הוראתו ,הערכת
ההישגים ,הדיווח לבית הספר,
ההשתתפות בישיבות צוות
וכדומה.
בנוסף על אלה יהיה על
המתמחים להתנסות בעבודה
פרטנית עם תלמידים
מתקשים ומצטיינים.

הכשרת מורים
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פרק 5

מבחני רישוי
 | 5.1מבוא
מיסוד מערכת הערכה הוא
צעד חיוני במאמץ לשפר את
האפקטיביות של ההוראה
והלמידה ולהעלות את
הסטנדרטים החינוכיים,
ומבחני רישוי עשויים להוות
כלי מרכזי במערכת כזו.

המורים הם המרכיב הבית־ספרי המשפיע ביותר על הישגי התלמידים .לכן שיפור היעילות והשוויוניות
בבתי הספר תלוי ,במידה רבה ,בכך שהמורים יהיו בעלי מיומנויות גבוהות ,שיהיו בעלי מוטיבציה
לתפקד כמיטב יכולתם ושיעמדו לרשותם המשאבים הדרושים .מדיניות שמטרתה להעלות את
רמת התפקוד של המורים היא אם כן בעלת הסיכוי הגבוה ביותר להוביל לשיפור משמעותי בלמידה
של התלמידים ( .)OECD, 2005הערכת תפקוד המורים נחשבת לאמצעי המרכזי לשיפור מתמיד
באפקטיביות ההוראה מכיוון שבאמצעותה ניתן להכיר את המאפיינים החזקים של המורים ואת
אלה הטעונים שיפור .מנקודת מבט זו ,מיסוד מערכת הערכה הוא צעד חיוני במאמץ לשפר את
האפקטיביות של ההוראה והלמידה ולהעלות את הסטנדרטים החינוכיים ,ומבחני רישוי עשויים
להוות כלי מרכזי במערכת כזו.

 | 5.2מטרות ויעדים של הערכת התפקוד המקצועי
של מורים למתמטיקה

להערכת התפקוד המקצועי
של מורים יש בדרך כלל,
שתי מטרות עיקריות .האחת
היא פונקציית השיפור –
שיפור פעילות ההוראה
של המורה על ידי זיהוי
נקודות החוזק והתורפה
שלה ,שתהיינה מוקד
הפיתוח המקצועי .השנייה
היא פונקציית האחריותיות
– הבטחת פעילות מיטבית
מצד המורים לקידום הלמידה
של התלמידים.
חיבור פונקצית השיפור
ופונקצית האחריותיות באותו
תהליך הערכה יוצר אתגרים
קשים.
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להערכת התפקוד המקצועי של מורים יש בדרך כלל ,שתי מטרות עיקריות .האחת היא פונקציית
השיפור – שיפור פעילות ההוראה של המורה על ידי זיהוי נקודות החוזק והתורפה שלה ,שתהיינה
מוקד הפיתוח המקצועי .השנייה היא פונקציית האחריותיות – הבטחת פעילות מיטבית מצד המורים
לקידום הלמידה של התלמידים.
פונקציית השיפור :הערכת תפקוד המורים למטרת שיפור מתמקדת במתן משוב שימושי יעיל
לשיפור ההוראה באמצעות פיתוח מקצועי .משוב כזה מסייע למורים בפיתוח מודעות לתפקודם,
בביצוע רפלקציה על העשייה שלהם בכיתה ומחוצה לה ובשיפור ביצועיהם .בדרך כלל ההערכה
מתבצעת בהתאם להקשר הבית־ספרי ,כך שהזדמנויות הפיתוח המקצועי של המורה מותאמות
לתכנית הפיתוח הבית־ספרית.
פונקצית האחריותיות :הערכת מורים למטרת אחריותיות מתמקדת בהטלת האחריות לתפקוד
המורה על המורה עצמו ובכינון קשר בין תפקוד זה לבין מגוון השלכות על הקריירה שלו .מטרת
סוג זה של הערכה היא להציע תגמולים כדי שביצועי המורים יהיו במיטבם .אלה כוללים בדרך כלל
תמריצים הניתנים על סמך תפקוד גבוה – קידום בקריירה ,העלאה במשכורת ,הענקת בונוסים וכיוצא
באלה – או הטלת סנקציות בתגובה לביצוע נמוך .הערכת מורים למטרת אחריותיות היא מסכמת
במהותה ,והיא כרוכה בדרך כלל בהערכת ביצועי המורה בצמתים של הקריירה שלו .סוג זה של
הערכה עשוי לשמש גם בעת הענקת רשיון הוראה.
המתח בין פונקציית השיפור לפונקציית האחריותיות :חיבור שתי הפונקציות (שיפור ואחריותיות)
בהערכת מורים להערכה אחת כוללת יוצר אתגרים קשים .כאשר ההערכה מיועדת לשיפור העשייה
בתוך בית הספר ,המורים מוכנים בדרך כלל לחשוף יותר את חולשותיהם ,בציפייה שהצגת מידע
כזה תוביל להחלטות אפקטיביות יותר בקשר לצורכי הפיתוח וההכשרה שלהם .לעומת זאת כאשר
המורים מתעמתים עם השלכות פוטנציאליות של תוצאות ההערכה על הקריירה או המשכורת שלהם,
פוחתת נכונותם לחשוף היבטים חלשים של ביצועיהם וכתוצאה מכך מימוש פונקציית השיפור עומד
בסכנה .יתר על כן ,השימוש באותו תהליך הערכה לשתי המטרות מערער את השימושיות והיעילות
מכלי ההערכה (כגון הערכה עצמית) ויוצר נטל נוסף על המעריכים מכיוון שלהחלטותיהם
של חלק ֵ
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יהיו השלכות סותרות במידת מה (במילים אחרות ,נוצר מתח בין שיפור הביצוע על ידי זיהוי נקודות
תורפה לבין הגבלת הקידום בקריירה ,אם ההערכה מונעת קידום של המורה בקריירה שלו) .למעשה,
במדינות רבות נהוג להשתמש בקומבינציה ייחודית המשלבת מטרות ומתודולוגיות אחדות (Stronge
 .)& Tucker, 2003סיכונים אלו מצטרפים לבעיית חוסר הבשלות של הערכת מורים ,כגון במקרה
שההערכה אינה מוטמעת ,שלמעריכים ולמוערכים יש ניסיון מועט או שאין הכרה בלגיטימיות של
המעריכים.
במידה מסוימת ,הניסיון להשיג שיפור על ידי אחריותיות יוצר מתחים .הדגשת יתר של האחריותיות
עלולה ליצור תחושת חוסר ביטחון או פחד בקרב המורים ולפגוע בהערכתם את עבודתם (OECD,
 .)2009מנגד ,המורים וארגוני המורים מצפים להכרה חברתית בעבודתם ומצפים להזדמנויות לפיתוח
מקצועי על ידי מיסוד מערכות מעצבות להערכת מורים (.(Avalos & Assael, 2006

 | 5.3הערכת התפקוד המקצועי של המורים למתמטיקה
אצל מורים למתמטיקה ,בדומה למורים של שאר המקצועות ,הבטחת איכות ההוראה של המורים
יכולה להיעשות בשלב הגיוס והסלקציה של מועמדים להוראה ,במהלך ההכשרה להוראה ,בכניסה
לעיסוק בהוראה ובמהלך העיסוק בהוראה .בשני השלבים הראשונים ההערכה נעשית בידי המוסדות
המכשירים .בפרק זה תידון סוגיית ההערכה בכניסה להוראת מתמטיקה (הערכה למטרת רישוי)
והפרק השמיני של המסמך יעסוק בהערכה במהלך העיסוק בהוראת מתמטיקה (למטרת שיפור או
קידום).

 | 5.4הערכה למטרת רישוי
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הכלי העיקרי המשמש בחלק ממדינות העולם להבטחת רמה מינימלית של איכות מורים הוא מבחן
רישוי .מבחן הרישוי נועד לסנן מועמדים לכניסה להוראה שאינם עומדים בדרישות האיכות כפי
שהוגדרו בידי קובעי המדיניות כדי להבטיח איוש של משרות ההוראה במורים ראויים שיתרמו לטיוב
המערכת ולשיפור תוצרי הלימוד.
במדינות חשובות בעולם ,רוב המדינות בארצות הברית ,גרמניה ,יפן ,צרפת ועוד  -קיימות בחינות
הסמכה למורים .במדינות אלה הבחינות אינן נערכות על בסיס ידע מחקרי התומך בביצוען ,אלא
מסיבות היסטוריות או פוליטיות .כך למשל בחינות הסמכה למורים ביפן ובגרמניה הן חלק מתהליך
ההתמודדות של מורים על משרה של עובד מדינה ,שנלווים לה מעמד חברתי ותנאים כספיים
משופרים .בארצות הברית הונהגו מבחני רישוי על רקע חוסר שביעות רצון בציבור ,ממערכת החינוך
ובמיוחד מהישגי התלמידים במקצועות השונים ( .)Goldhaber, 2007בישראל הדרישה למבחני רישוי
והסמכה למורים עולה מדי פעם מאותה סיבה – אי שביעות הרצון הרווחת בציבור ממערכת החינוך
בכלל ומהוראת המתמטיקה בפרט.
במחקרים הבוחנים את השפעתן של בחינות ההסמכה על הישגי התלמידים ,בחינות שרובן נערכו
בארצות הברית ,נמצאו תוצאות סותרות .במחקר משנת  2007שנערך בצפון קרוליינה בהשתתפות
מאות מורים ואלפי תלמידים ,נמצא מתאם חיובי בין ניסיונם של מורים למתמטיקה ותוצאות בחינות
הרישוי שלהם לבין הישגי תלמידיהם ( .)Clotfelter, Ladd & Vigdor, 2007מנגד התברר במחקר כי
תוצאות בחינות ההסמכה הוולונטריות של ה־  National Board Certificationבארצות הברית לא היוו
אינדיקציה להוראה אפקטיבית על פי הקריטריונים שקבעו החוקרים )Goldbaher, 2007; Cantrell,
.)Fullerton & Kane, 2008

במדינות חשובות בעולם,
קיימות בחינות הסמכה
למורים .במדינות אלו
הבחינות נערכות לא על בסיס
ידע מחקרי התומך בביצוען,
אלא מסיבות היסטוריות
או פוליטיות .גם בישראל
הדרישה למבחני רישוי
והסמכה למורים עולה מדי
פעם בגלל אי שביעות הרצון
הרווחת בציבור ממערכת
החינוך בכלל ומהוראת
המתמטיקה בפרט.

מעצבי המדיניות תומכים בקיום מבחני רישוי ורואים בהם פתרון פשוט ומהיר יחסית לבעיות
המערכת .אכן ,אפשר למנות יתרונות רבים להנהגת מבחני רישוי .הצלחה במבחנים תהווה אישור
רשמי ליכולות המורים ולהתאמתם למקצוע ,תשפר את תחושת הביטחון העצמי שלהם ותגביר את
אמון התלמידים וההורים בהם .יתר על כן ,מבחני רישוי יכולים לתרום למעמד המקצוע וליוקרתו

 .35פרק זה מבוסס בחלקו על הרצאה שנשאה פרופ‘ מרים בן־פרץ ,בהזמנת הוועדה ,ביום עיון שהתקיים בשיתוף עם הכנס
השנתי של מרכז המורים הארצי למורי המתמטיקה בחינוך העל־יסודי בחנוכה תשע“א (דצמבר .)2010
http://education.academy.ac.il/Admin/Data/Publications/mathematics-symposium-report-122010.pdf
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לא נמצאו עד כה ראיות
חותכות ליתרון של מורים
שעברו מבחני רישוי לעומת
עמיתיהם שלא עברו מבחנים
כאלה ,אולם ִמתרּבֹות הראיות
המעידות על קשר חיובי,
אמנם חלש ,בין רישוי המורים
להישגים של תלמידיהם,
במיוחד במתמטיקה.

כי הם יפריכו את המיתוס המזלזל שלפיו “כל אחד יכול להיות מורה“ .בנוסף לכך ,מבחני רישוי
סטנדרטיים יכולים לשמש כלי להבטחת איכות של הכשרת המורים ולהגברת התחרותיות בין
מוסדות ההכשרה על משיכת מועמדים איכותיים והכשרתם כראוי כדי שיעברו בהצלחה את מבחני
הרישוי .מבחן רישוי שיהיה חובה לכל המתעתדים לעסוק בהוראה יבטיח הכשרה ראויה גם במסלולי
ההכשרה החלופיים המופעלים (בארץ ובמדינות אחרות בעולם) כמענה למחסור במורים ,במיוחד
במקצועות המתמטיקה והאנגלית .יתר על כן ,מבחני רישוי ,שהם כלי לביטוי אחריות המדינה לאיכות
המורשים להוראה ,ישחררו את משרד החינוך מניהול תשומות ומפיקוח על תוכני הלימודים במוסדות
שמכשירים מורים.
חשוב לציין שאמנם תרומת הרישוי כפי שהיא עולה מן הספרות המחקרית אינה חד־משמעית וטרם
נמצאו ראיות חותכות ליתרון של מורים שעברו מבחני רישוי לעומת עמיתיהם שלא עברו מבחנים
כאלה ,אולם ִמתרּבֹות הראיות המעידות על קשר חיובי ,אמנם חלש ,בין רישוי המורים להישגים של
תלמידיהם ,במיוחד במתמטיקה (.)Goldhaber, 2007; Clotfelter, Ladd, Vigdor, 2007; Kleiner, 2000
ראוי לציין שהקשר החיובי החלש אינו מוביל למסקנה שהמבחנים אינם הכרחיים :חשיבותם בכך
שהם מספקים מידע חשוב לרשויות המקומיות המעורבות בהעסקת מורים ,מידע שניתן לשקול אותו
מול תכונות אחרות של המועמד.
לעומת היתרונות הרבים האפשריים של מבחני הרישוי למורים ,הנהגתם עלולה להיות כרוכה בקשיים
לא מעטים .ראשית קיים קושי בהפעלת שינויים וחידושים במערכת החינוך ,תהליך שמתנהל בדרך
כלל בחוסר יעילות .יתר על כן ,המוסדות להכשרת מורים אינם תומכים בבחינות ההסמכה מחשש
לפגיעה בחופש האקדמי שלהם .הם סבורים כי הבחינות יובילו לאחידות בהכשרה ובהכנה לבחינה
ויפגעו בגיוון ובייחודיות של מוסדות ההכשרה השונים .גם תמיכת ארגוני המורים במבחני רישוי אינה
מובטחת .הסתדרות המורים הודיעה בעקבות דוח כוח המשימה הלאומי (ועדת דוברת) שהיא תתמוך
בכל מהלך שיביא לשיפור תפקוד המורים ומערכת החינוך ,בכלל זה הערכת מורים .ראש ארגון
המורים העל־יסודיים ,לעומת זאת ,הטיל ספק באפקטיביות של מבחני הרישוי ותרומתם לשיפור
מערכת החינוך .קיים גם אילוץ כספי ,היות שפיתוח ותחזוק של מערכת מבחני רישוי למורים הם
תהליכים מורכבים וכרוכים בעלות גבוהה.
הסוגיה של הנהגת מבחני רישוי למורים בכלל ולמורי מתמטיקה בפרט סבוכה ומחייבת התייחסות
ומתן מענה לשאלות רבות ובכללן כאלה המתייחסות לתוכן המבחנים (על מה לבחון את המועמדים
להוראת מתמטיקה?) ,לעיתוי המבחנים (בתחילת המסלול המקצועי של המורה כתנאי לכניסתו
למערכת החינוך ,או לאחר מספר שנות ניסיון כתנאי לקביעות?) ,לאופיים (אחידים ,לא אחידים)
ולגוף האחראי על בנייתם או העברתם בפועל (ראמ“ה או גוף מיוחד שיוקם במיוחד למטרה זו?).
קיימים מודלים שונים של מבחני רישוי מבחינת תוכן ועיתוי .למבחנים של הארגון הלאומי להשבחת
הסטנדרטים להוראה ( (National Board for Professional Teaching Standards — NBPTS36בארצות
הברית ,ניגשים המורים המעוניינים בכך לאחר ניסיון של ארבע שנים .על מנת לזכות בהסמכה של
הארגון הם נדרשים לעבור מבחן שחלקו נעשה בכתב וחלקו בסימולציה על מחשב .המבחן מתייחס
לידע בתחום הדעת (מתמטיקה למשל) ולמיומנויות הפדגוגיות .בנוסף לכך המורה מגיש פורטפוליו
שמתעד את ביצועיו וכולל שני סרטים שמתעדים את יכולתו להקנות מיומנויות וידע ( 30דקות)
ואת יכולתו לעודד עבודת צוות בכיתה ( 20דקות) ,ממצאים המעידים על יכולתו ליזום ולפתח
פרויקטים בשיתוף עם הקהילה ולשמור על קשר תקין עם ההורים ומציג דוגמאות להערכתו את
הישגי תלמידיו .ארגון אחר העוסק בשיפור הכשרת מורים בארצות הברית קבע שני מבחני רישוי –
האחד למורים מתחילים ,שהצלחה בו מאשרת את יכולתם הבסיסית לעסוק בהוראה ,והאחר למורים
ותיקים ,שאמור לאשר את קיומם של כישורים פדגוגיים מתקדמים .בגרמניה ובצרפת מבחני הרישוי
הם ממשלתיים ,והצלחה בהם מקנה את המעמד הנכסף של עובד מדינה ומשכורת גבוהה .בצרפת
קיים מערך הערכה שמקיים אחת לכמה שנים בחינות לקידום מקצועי ,ובגרמניה מתקיימות הבחינות
תוך כדי תהליך ההכשרה של המורה.
כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל (ועדת דוברת) המליץ ב־ 2005ש“עמידה במבחני
רישוי תהיה תנאי לקבלת רישיון הוראה (כמקובל במקצועות אחרים) ולקבלה לעבודה כמורה .לא
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יועסק אדם במשך יותר משנתיים (לאחר שנת התמחות) אלא אם עמד בהצלחה במבחן רישוי“ (עמ‘
 .)146כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך גם הגדיר את תהליך הרישוי לפיו משרד החינוך יהיה
אחראי לקביעת סטנדרטים למורה מתחיל ולפיתוח מבחני רישוי עיוניים ומעשיים מתאימים בעזרת
הראמ“ה .הומלץ גם שמשרד החינוך יעניק רישיון הוראה למי שעמד בהצלחה במבחני הרישוי.
הומלץ שהניגשים לבחינת הרישוי יהיו בעלי תואר אקדמי מלא (לאחר תקופת המעבר) לפחות B.A.
או  B.Sc.בתחום הדעת הרלוונטי ,תעודת הוראה ושנת התמחות אחת לפחות בבית ספר או בגן
ילדים .משתמע מכך שמסלולי הכשרה אלטרנטיביים לא יאפשרו לגשת למבחנים אלה וממילא לא
יאפשרו כניסה למקצוע.

 | 5.5המלצות
 .1הוועדה ממליצה על הנהגת מבחן רישוי סטנדרטי לכל המועמדים להוראת
מתמטיקה בחינוך העל־יסודי .המבחן ייערך לקראת סיום שנת ההתמחות ,תוצאותיו
יפורסמו בתוך כמה שבועות ,והצלחה בו תהיה תנאי לכניסה להוראה במקצוע.
המבחן יהיה ממלכתי ואחיד לכל הקהילות אך מותאם להקשרים תלויי תרבות.
שפת המבחנים חייבת להיות שפת ההוראה של המורה (עברית או ערבית).
הוועדה אינה פוסלת מסלולי הכשרה אלטרנטיביים ובלבד שבוגריהם יידרשו
לעבור בהצלחה את מבחני הרישוי.
 .2הוועדה ממליצה שמבחן הרישוי יעריך את פעולות הוראת המתמטיקה בחינוך
העל־יסודי ,כלומר את השימוש המעשי במרכיבי הידע ,כפי שפורטו בפרקים ,3-4
תוך הפעלת שיקול דעת חינוכי .מלבד שאלות ידע יכלול המבחן ניתוח מצבים
ומקרים מעולם ההוראה ובית הספר .מכלול השאלות והמטלות במבחן יאפשר
איתור נקודות ֶּכשל שבגינן יימנע רישוי.
על מבחני הרישוי לשקף יכולת מעשית ללמד ,כראוי לאופי המעשי של מקצוע
ההוראה ,ואין להסתפק בבחינה תאורטית .אי לכך מוצע שמבחן הרישוי ייערך
כאמור לקראת סיום שנת ההתמחות ,ויכלול בחינה בכתב ובחינה בעל פה שמטרתה
התרשמות מן המועמד בפעולה (שיעור מצולם למשל) .אמנם קל יותר לבחון
מרכיבים כגון ידע מתמטי או תפיסה מתמטית של תלמידים ,אבל קיימים גם כלים
הבוחנים את כישורי ההוראה של המורה בפועל ,וחשוב להשתמש בהם.
 .3הוועדה ממליצה להקים ועדת מומחים שתקבע את התוכן והמבנה של מבחן
הרישוי למורים למתמטיקה ותלווה את בנייתו .בניית המבחן עצמו תוטל על
גוף בלתי תלוי במוסדות המכשירים ,גוף שיש לו מומחיות במדידה ובבניית כלי
הערכה .חשוב שבבניית הכלים יהיו מעורבים נציגים רשמיים של המורים עצמם
(באמצעות ארגוניהם היציגים) .בנוסף לכך בחינות הרישוי צריכות להיות דינמיות,
מתפתחות ומותאמות לסטנדרטים העדכניים של מקצוע ההוראה .רק כך יובטח כי
הן תתרומנה לקידומם של מורים ראויים ולקידום המקצוע.
 .4הוועדה סבורה כי דרוש מחקר שיבדוק את הקשר בין ציוני המורים במבחני הרישוי
לבין אפקטיביות ההוראה שלהם ,שתימדד על פי קריטריונים מוסכמים – אחד
מהם יהיה הערך המוסף של המורה להישגי תלמידיו .כן יש לבדוק את האפקט של
הנהגת מבחן רישוי על גיוס מועמדים ועל ההכשרה להוראת המתמטיקה.

הוועדה ממליצה על הנהגת
מבחן רישוי סטנדרטי
לכל המועמדים להוראת
מתמטיקה בחינוך העל־יסודי.
הוועדה אינה פוסלת מסלולי
הכשרה אלטרנטיביים ובלבד
שבוגריהם יידרשו לעבור
בהצלחה את מבחני הרישוי.

קל יותר לבחון מרכיבים
כגון ידע מתמטי או תפיסה
מתמטית ,אבל קיימים גם
כלים הבוחנים את כישורי
ההוראה של המורה בפועל,
וחשוב להשתמש בהם.
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פרק 6

התפתחות מקצועית של מורים
למתמטיקה בחינוך העל־יסודי
בפרק זה יידון מרכיב הכשרת מורים שלאחר ההסמכה ( ,)in-serviceהכשרה שתכּונה“ :התפתחות
מקצועית של מורים“ .הכוונה היא להתפתחות המתרחשת לאורך חייו המקצועיים של המורה
למתמטיקה ובמקביל לעבודתו בכיתות .כמו במהלך ההכשרה שקודמת לכניסתו של המורה לכיתות
( ,)pre-serviceגם תהליכי ההתפתחות המקצועית של מורים יתבססו על אותם מרכיבי ידע שתוארו
בפרק  ,3אך הפעם יהיו המרכיבים האלה מקושרים לפרקטיקה יום־יומית של המורה ומתאימים
לצרכיה.

 | 6.1למה צריך פיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה?
בשנים הראשונות להוראה
ההתפתחות המקצועית
מכוונת במיוחד לתמיכה
במורים בכל הקשור להוראה
בכיתה.
בהמשך אמורה ההתפתחות
המקצועית של המורים
לתרום גם לחיזוק ועדכון של
כלל מרכיבי הידע (ראו לעיל,
פרק  .)3זאת ועוד :התכניות
להתפתחות מקצועית של
מורים למתמטיקה אמורות
גם לאפשר למורים להתאים
את הוראתם להתפתחויות
ולשינויים המתרחשים
בחברה ,במדע ובטכנולוגיה.

הכשרת מורים המקנה תעודת הוראה למתמטיקה בבית הספר העל־יסודי מספקת את הכלים
הבסיסיים הדרושים למורה כדי שיוכל להיכנס לכיתה .קידום מומחיות בכל מקצוע עתיר ידע
ובמיוחד בהוראה מחייב המשך לימודים והתפתחות מקצועית לאורך כל שנות הקריירה lifelong -
( .learningהוועדה העליונה לחינוך מדעי טכנולוגיJaworski, 1994; Loucks-Horsley, ;1992 ,
Hewson, Love, & Stiles, 1998; National Council of Teachers of Mathematics, 2000; Advisory
Committee on Mathematics Education, 2002; Reference Group on Teacher Standards, Quality
.)and Professionalism, 2003; Even & Ball, 2009

בשנים הראשונות להוראה ההתפתחות המקצועית מכוונת במיוחד לתמיכה במורים בכל הקשור
להוראה בכיתה ,בכלל זה תכנון ,בחירה והתאמה מושכלים של חומרי הוראה ולמידה ,התאמת קצב
ההוראה לתלמידיםִ ,אתגור ,העמקה והרחבה של חשיבת התלמידים ,תכנון של סביבות למידה
הנותנות מענה לשונּות בין התלמידים ,בניית כלי הערכה המתאימים לסביבות למידה וכיוצא באלה.
אמנם המורה למד סוגיות אלה במסגרת ההכשרה שקדמה לכניסתו לעבודה ,אך הן מתבהרות
ומתחדדות רק תוך כדי הוראה יום־יומית .בהמשך אמורה ההתפתחות המקצועית של המורים
לתרום גם לחיזוק ועדכון של כלל מרכיבי הידע (ראו לעיל ,פרק  .)3זאת ועוד :התכניות להתפתחות
מקצועית של מורים למתמטיקה אמורות גם לאפשר למורים להתאים את הוראתם להתפתחויות
ולשינויים המתרחשים בחברה ,במדע ובטכנולוגיה ,לפתוח בפני המורים הזדמנויות ללימוד מתמטיקה
מאתגרת ופדגוגיות חדשניות ,להזמין את המורים לחשוב מחדש על המתמטיקה שהם מלמדים ועל
דרכי הוראת המתמטיקה ,לדון בגישות חדשניות ללמידה ולהוביל ליישומן בכיתותיהם (& Cooney
.)Krainer, 1996; Ball, 1997

 | 6.2מטרות לפיתוח מקצועי של מורים
מהאמור לעיל נובעות מטרות מגוונות שעל פיהן מקובל לבנות תכניות להתפתחות מקצועית של
מורים למתמטיקה .מטרות אלו משתקפות בספרות המקצועית:
 ידע ומומחיות :תכניות להתפתחות מקצועית של מורים צריכות לספק תמיכה מתמשכת בפיתוח
מומחיות של המורים ,תמיכה המבטיחה איכות גבוהה של הוראת המתמטיקה בבית הספר .איכות
כזאת כוללת פיתוח ידע על כל מרכיביו ,מיומנויות ,גמישות ,יצירתיות ועוד .כל אלה יפותחו תוך
שימת דגש על קישורים בין ידע מתמטי לבין ידע פדגוגי וידע פרקטי של המורים.
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 קהילה לומדת ועובדת :תכניות להתפתחות מקצועית של מורים צריכות לתמוך בשילובם של
מורים חדשים כחברי קהילה עובדת ולומדת במסגרת בית הספר או במסגרות חוץ בית־ספריות,
לתמוך במורים ותיקים כחברים בקהילות תוך חיזוק קשרים ושיתופי פעולה בין המורים ולתמוך
בהסתגלותם לשינויים שחלים בחינוך המתמטי (שינוים בנורמות ,רוטינות ,שפה ועוד) בהתאם
להתפתחויות המתרחשות בחברה ,במדע ובטכנולוגיה בעידן המודרני.
 שינויים בהוראת המתמטיקה :תוכניות בהתפתחות מקצועית של מורים צריכות לתמוך במורים
הנדרשים ליישם ולהפעיל גישות חדשות ללימוד המתמטיקה בכיתותיהם ,בכלל זה תכנים
מתמטיים חדשים ,שיטות הוראה חדשות והכללת האוריינות המתמטית בלימודי המתמטיקה.
לפתח מומחיות של טיפול
 אוכלוסיות מיוחדות :תוכניות בהתפתחות מקצועית של מורים צריכות ֵ
באוכלוסיות תלמידים מיוחדות ,למשל :הוראת תלמידים בעלי לקויות למידה וקשיי למידה,
הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים במתמטיקה ,הוראת תלמידים בעלי רקע תרבותי שונה.
 תפקידים מובילים :תכניות בהתפתחות מקצועית של מורים צריכות להכין מורים לתפקידי
מובילים – רכזי מקצוע ,מדריכים ,מורי מורים וחוקרים.

 | 6.3עקרונות מנחים לפיתוח מקצועי של מורים
תכניות שונות להתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה בבית הספר העל־יסודי נבדלות זו מזו
מבחינת השילוב והאיזון בין המטרות שהוגדרו לעיל .למרות השוני בין מטרות התכניות ניתן לזהות
עקרונות עיקריים שאותם מומלץ לקיים על מנת להבטיח איכות גבוהה של התפתחות מקצועית של
מורים למתמטיקה .מהספרות ומהשיח המקצועיים עולים כמה עקרונות מנחים לפיתוח מקצועי של
מורים למתמטיקה .בסעיף זה נתייחס לעקרונות ולמרכיבים העיקריים בתהליך ההתפתחות:
 התפתחות של ידע מסוגים שונים ושילובים בין הסוגים
 התבססות על פעילות רפלקטיבית
 טיפוח וגיבוש של קהילת מורים לומדת ועובדת
 התמקדות בטיפוח יכולות הוראתיות מעשיות
 העמקת הידע בשפת ההוראה
 רגישות והתאמה מתמדת לשינויים בחברה ,במדע ובטכנולוגיה
להלן התייחסות לעקרונות אלו:
התפתחות של ידע מסוגים שונים ושילובים בין הסוגים
התפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה צריכה להביא בחשבון את המבנה המורכב של ידע
מורים .פעילויות למורים צריכות לשקף את המתמטיקה ואת הפדגוגיה המומלצות ליישום .המטלות
צריכות להיות מאתגרות ולשלב נושאים מתמטיים ופדגוגיים ( ,)Cooney & Krainer, 1996למקד את
תשומת הלב של המורים במתמטיקה מאתגרת ולעזור להם להיות ערים יותר לחשיבה של תלמידיהם
( .)Borko & Putnam, 1995חשוב ביותר לקיים קשר הדוק בין הנלמד במסגרות להתפתחות מקצועית
לבין עבודת המורים בשטח .יש להבטיח קישור בין ידע תאורטי לבין ידע פרקטי של המורים .על
מנת לקיים את הטמעת הנלמד מורים צריכים ליישם בעבודתם את המתמטיקה והפדגוגיה שבהן
הם התנסו כתלמידים.

המטלות צריכות למקד את
תשומת הלב של המורים
במתמטיקה מאתגרת ולעזור
להם להיות ערים יותר
לחשיבה של תלמידיהם.

התבססות על פעילות רפלקטיבית
תאוריות של פרקטיקה רפלקטיבית מדגישות כי הפעילות הרפלקטיבית הן של המורה והן של
התלמיד היא אמצעי מרכזי לקידום פיתוח החשיבה (;Dewey, 1933; Schön, 1991; Jaworski, 1994
 .)Krainer, 1998הרעיונות של רפלקציה־על־פעולה ( )reflection-on-actionורפלקציה־תוך־כדי־
פעולה ( )reflection-in-actionהוכרו כמרכיבים מרכזיים התורמים להתפתחות ידע ומומחיות של
מורים ( .)Jaworski, 1998מכאן נובע כי תכניות להתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה אמורות
להתייחס אל מורים כאל לומדים המנתחים את הוראתם באופן ביקורתי ומתמשך ומסיקים מסקנות
לגבי יעילות דרכי ההוראה שלהם ודרכי הלמידה של תלמידיהם.
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טיפוח וגיבוש של קהילת מורים לומדת ועובדת
תפיסת האופי החברתי של תהליך הלמידה מוביל להתייחסות אל המורים למתמטיקה כאל חברי
קהילות של עובדים ולומדים ( )communities of practiceהמאופיינות על ידי נורמות (חברתיות
וסוציו־מתמטיות) ,שפה ,רוטינות ,רגישויות ותוצרים משותפים הנוצרים בהקשר של עשייה )(practice
) .(Lave, 1996; Lave & Wenger, 1991מצד אחד עשייה זו מתבצעת כחלק ממערכת מורכבת של
אמונות לגבי החברה ,תפיסות חינוכיות ,תכנית הלימודים ,הערכה וסביבת בית הספר שמאפיינים את
הקהילה ,ומהצד האחר תפיסות המורים לגבי מה לעשות וכיצד נקבעות על ידי נורמות של קהילה
( .)Rogoff, 1990; Lave & Wenger, 1991מכאן שתכניות להתפתחות מקצועית של מורים צריכות
להיבנות על בסיס נורמות ,שפה ורוטינות המאפיינות את הקהילה.
בעבור מורים מתחילים ,התפתחות מקצועית צריכה לתמוך בשילובם בקהילה ובאימוץ של נורמות,
רוטינות ושפה שיכולות לאפשר להם להיקלט בקהילה .בעבור מורים מנוסים ,תכניות להתפתחות
מקצועית של מורים צריכות לתמוך בשיתופי פעולה בין המורים ובתמיכה הדדית ביניהם.
התמקדות בטיפוח יכולות הוראתיות מעשיות
כדי שפיתוח מקצועי של
מורים למתמטיקה יתרום
לשיפור יכולתו של המורה
לבצע את מעשה ההוראה
עצמו ,אין די בלימוד ידע
פורמלי ,אלא יש לקשר אותו
למעשה ההוראה.

מעשה ההוראה כולל פרקטיקות שונות  -הצגה של חומר לימוד ,הגדרת מושגים ,הדגמה של שיקולי
דעת מתמטיים ,הסבר של רעיונות ,ניתוח חומרי למידה ,עיצוב מטלות לתלמידים ,ניהול דיונים,
שאילת שאלות ,הערכה של עבודת התלמידים ,מתן מענה לתפיסות שגויות של תלמידים ,ניצול
תובנות של תלמידים להרחבה של שיעורִ ,אתגור תלמידים ועוד .אחת הבעיות המרכזיות העולות
מן הספרּות בתחום הפיתוח המקצועי של מורים למתמטיקה היא קיומו של נתק בין ידע פורמלי
הנרכש במסגרות שונות של פיתוח מקצועי ובין מעשה ההוראה עצמו .כדי שפיתוח מקצועי של
מורים למתמטיקה יתרום לשיפור יכולתו של המורה לבצע את מעשה ההוראה עצמו ,אין די בלימוד
ידע פורמלי ,אלא יש לקשר אותו למעשה ההוראה (;Ball & Cohen, 1999; Even & Ball, 2009
 .)Leikin, 2011; Gal, 2011קישור כזה יכול להיעשות בדרכים שונות כגון פיתוח ידע והבנה של
המורים בדרכי למידה ובאופני חשיבה של תלמידים בתחום המתמטיקה (Carpenter & Fennema,
 ,)1992; Even & Tirosh, 2008; Gal & Linchevski, 2010; Gal, 2011שיקוף מתמטיקה ופדגוגיה
רצויים בסביבות הלמידה המעוצבות בעבור מורים ( ,)Cooney & Krainer, 1996הבלטת הקשרים בין
המתמטיקה כדיסציפלינה לבין המתמטיקה של בית הספר (,)Even, 2011; Zazkis & Leikin, 2010
צפייה בשיעורים מוקלטים וניתוח ביקורתי שלהם ( )Lampert & Ball, 1998ועוד .עיקרון זה של
התמקדות במעשה ההוראה עולה בקנה אחד גם עם מסגרות תאורטיות של למידה של פרקטיקה,
למשל למידה ממוצבת (.)situated learning, Lave & Wenger, 1991
העמקת הידע בשפת ההוראה
התפתחות מקצועית צריכה לטפח שימוש מדויק בשפה (עברית או ערבית) בהוראת המתמטיקה.
קורסים למורים צריכים ליצור הזדמנויות מגוונות לשיפור השליטה בשפת ההוראה ולעמוד על
החשיבות בשימוש בשפה מתמטית תקינה .דיון רפלקטיבי בשימוש בשפה בהוראת המתמטיקה
צריך לקדם את ההבנה של המורים בתפקיד החשוב של השפה בבניית ידע מתמטי ובשיפור כושר
הניסוח וההתבטאות בקרב התלמידים.
רגישות והתאמה מתמדת לשינויים בחברה ,במדע ובטכנולוגיה
כפי שצוין קודם ,חינוך מתמטי רגיש להתפתחויות בחברה ,במדע ובטכנולוגיה ולכן תכניות הלימוד
במתמטיקה וגישות ההוראה עוברות שינויים תקופתיים .שינויים אלו כוללים למשל חידושים טכנולוגיים
בחינוך או באוריינות מתמטית שמחלחלת כיום למערכות חינוך בעולם ולחלק מהמבחנים הבינלאומיים
המעריכים ידע של תלמידים .תכניות להתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה המכוונות להחדרת
שינויים צריכות לשים דגש על אמונות קיימות של מורים ולכוון את הלמידה לשינויין .בנוסף על כך
נטען כי אחד המרכיבים המרכזיים בהתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה הוא תהליך של קישור
מחדש ( )re-contextualizationשל הנלמד בתכניות חינוך מורים למה שיילמד בכיתה (Llinares & Krainer,
 .)2006מנגד הציגה לייקין (“ )Leikin, 2011לולאת שכנוע“ ( )conviction loopכאחד המנגנונים המרכזיים
המקשים על יישום דברים הנלמדים בתכניות להתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה :כדי ליישם
את הנלמד מורים צריכים להיות משוכנעים ביעילותו בקרב התלמידים וכדי להיות משוכנעים מורים
צריכים ליישם את הנלמד ולהצליח ביישום הזה.
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 | 6.4מודלים להתפתחות מקצועית של מורים
אימוץ העקרונות שנזכרו לעיל יכול להתבצע בדרכים שונות כגון השתלמויות למורים ,קורסים
מתמשכים וייעודיים (במרכזי מורים) ולימודים לתארים מתקדמים .מודלים נפוצים כוללים:
 מחקר פעולה (( )Action Researchלדוגמה)Jaworski, 1998 :
 חקר שיעור (( )Lesson Studyלדוגמה(Lewis & Tsuchida, 1998 :
 ניתוח מקרים (( )Casesלדוגמה)Shulman, 1992; Gal, 2011 :
 הוראה מוכוונת קוגניטיבית (( )Cognitively Guided Instructionלדוגמה)Carpenter & Fennema, 1992 :
 ניסוי הוראתי (( )Teaching Experimentלדוגמה)Steffe & Thompson, 2000 :

 | 6.5המלצות
בישראל קיים מערך מפותח יחסית של תמיכה בפיתוח מקצועי ,ומשאבים רבים מושקעים בקיום
השתלמויות למורים ובמתן גמולי השתלמות .קרנות ההשתלמות מעודדות מורים להשתלם בשנת
שבתון ,וגם בהסכמי השכר החדשים ('אופק חדש'' ,עוז לתמורה') מושם דגש על נושא הפיתוח
המקצועי .בהמלצותיה ביקשה הוועדה לתמוך בחלק מהמגמות הקיימות במשרד ולחזק היבטים
אחרים במערך הפיתוח המקצועי של מורי המתמטיקה בחינוך העל-יסודי.

 .1לפיתוח מקצועי של מורי המתמטיקה לאורך שנות עבודתם ( )life-long-learningיש
תפקיד מכריע בהצלחת החינוך המתמטי .לכן הוועדה ממליצה לראות בהתפתחות
המקצועית של מורים למתמטיקה חלק אינטגרלי של ִמׂשרת המורה ועבודתו בבית
הספר .בהתאם לכך צריך ,מצד אחד ,לתגמל מורים על מנת שיעסקו בהתפתחות
מקצועית מסוגים שונים ,ומצד שני יש ליצור תנאים שבהם תשתפר משמעותית
האפקטיביות של מערכת הפיתוח המקצועי ויוגדלו המשאבים המושקעים בכך.
 .2התפתחות מקצועית של מורים מתרחשת גם במהלך עבודתם בבית הספר וגם
כתוצאה של השתתפותם במסגרות חוץ־בית־ספריות המיועדות לכך .לפיכך
הוועדה ממליצה:
א .יש להפעיל מערכת פורמלית של תמיכה בית־ספרית בהתפתחות מקצועית של
מורים (כולל הדרכה ,עבודת צוות ועוד).
ב .על מוסדות אקדמיים העוסקים בהתפתחות מקצועית של מורים לגלות אחריות
לרמת ההוראה בבתי הספר ולהציע קורסים ברמה אקדמית ,המותאמים
(מבחינת שעות ,תכנים ומחירים מסובסדים) למורים  ,in-serviceעם אפשרות
לצבירה לתואר שני בהוראת מתמטיקה או בלעדיה.
ג .יש לעודד פיתוח מקצועי לאורך שנות ההוראה של מורה ,על פי ראייה מערכתית
ארוכת־טווח .לשם כך ניתן לתגמל יותר בעבור אשכולות של קורסים בעלי
מכנה משותף ,כגון סדרת קורסים שתעניק תעודת התמחות בהוראת מתקשים,
בהוראת מצטיינים ,בהוראת תחום מסוים ,בריכוז מקצוע ,בריכוז נושא ההערכה,
או שתעניק הסמכה להדרכת מורים.
ד .יש לאפשר ריכוז שעות המיועדות להשתלמויות מורים במסגרת ‘אופק חדש‘
ו‘עוז לתמורה‘ וכך לאפשר למורים להשתתף בלימודים אקדמיים לתארים
מתקדמים ובלימודי המשך כחלק מהפיתוח המקצועי.
 .3על מנת לקיים קשר הדוק בין הנלמד במסגרות להתפתחות מקצועית לבין עבודת
המורים בשטח ,הוועדה ממליצה:
א .יש לעודד התפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה במסגרת צוות מורי בית
הספר (השתלמות צוותית).
ב .במידת האפשר הוועדה ממליצה לקיים קורסים המנוהלים בשיתוף פעולה בין
מתמטיקאים לאנשי חינוך מתמטי.

הוועדה ממליצה לראות
בהתפתחות המקצועית של
מורים למתמטיקה חלק
אינטגרלי של ִמׂשרת המורה
ועבודתו בבית הספר.

על מוסדות אקדמיים
העוסקים בהתפתחות
מקצועית של מורים לגלות
אחריות לרמת ההוראה
בבתי הספר ולהציע קורסים
ברמה אקדמית ,המותאמים
(מבחינת שעות ,תכנים
ומחירים) למורים.

ניתן לתגמל יותר בעבור
אשכולות של קורסים בכיוון
משותף ,כגון סדרת קורסים
שתעניק תעודת התמחות
בהוראת מתקשים ,בהוראת
מצטיינים ,בהוראת תחום
מסוים ,בריכוז מקצוע ,בריכוז
נושא ההערכה ,או שתעניק
הסמכה להדרכת מורים.
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 .4הוועדה ממליצה שמשרד החינוך יקבע סטנדרטים ,ויבצע הערכה ובקרה של
השתלמויות שיאפשרו ויסות תקציבים בהתאם לאיכות ההשתלמויות.
 .5הוועדה ממליצה לערוך מחקר מקיף המתמקד ביעילותם של מודלים שונים
להתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה על מנת לאפשר יישום מודלים
יעילים יותר וכן מחקר על שיטות לפיתוח אוריינות מתמטית.
 .6לעידוד נוסף של הפיתוח המקצועי ,הוועדה ממליצה שלימודים לתואר שני יובאו
בחשבון בהליכים של קידום מורים בדרגות ובמינויים לתפקידים מיוחדים כגון ריכוז
מקצוע ,הדרכת מורים ,ניהול ופיקוח.
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פרק 7

הכשרה ופיתוח מקצועי של מורי
37
מורים למתמטיקה
 | 7.1למה צריך הכשרה ופיתוח מקצועי
של מורי מורים למתמטיקה?
תפקידם של חונכים ,מדריכים ומנחים למורי מתמטיקה הוא לתמוך בלמידה של מורים במסגרות
שונות של התפתחות מקצועית .לפיכך חונכים ,מדריכים ומנחים למורי מתמטיקה הם בעצם מורי
מורים למתמטיקה ,אף על פי שבדרך כלל הם אינם נקראים כך .למשל :במסגרת הכנסת תכנית
לימודים חדשה במתמטיקה לחטיבות הביניים גייס משרד החינוך כ־ 200מדריכים שתפקידם להנחות
את המורים למתמטיקה בחטיבות הביניים באופן צמוד בתוך בתי הספר .תפקידם של מדריכים אלה
– או מורי מורים אלה – הוא לתמוך בתהליך הלמידה של המורים את תכנית הלימודים החדשה,
הכוללת תכנים שונים ,רצף הוראה שונה ודגשים מפורשים על חשיבה ,הבנה ,פתרון בעיות ,ושיח
ארגומנטטיבי – מאפיינים שחסרים ברבות מכיתות המתמטיקה כיום .זאת עוד :עם ההכרה הגוברת
בחשיבותה של האוריינות המתמטית והכללתה הצפויה בתכנית הלימודים במתמטיקה יעלה גם
הצורך לתמוך בתהליך שבו ילמדו המורים סוג זה של ידע מתמטי ודרכים להוראת אוריינות מתמטית
במסגרת לימודי המתמטיקה בבית הספר.
מי שממלאים תפקידים של חונכים ,מדריכים ומנחים הם בדרך כלל מורים ש“שמם הולך לפניהם“ .אך
כשם שלא כל מי שיודעים מתמטיקה יודעים גם איך ללמד מקצוע זה ,כך גם לא כל מי שהם עצמם
מורים טובים יודעים איך להנחות וללמד אחרים להיות מורים טובים .כי כפי שמלמד ניסיון העבר,
תמיכה בלמידה של מורים אינה עניין טריוויאלי ,ולעתים קרובות ההזדמנויות ללמידה המוצעות
למורים אינן מקדמות למידת מורים שמשפרת את ההוראה בכיתה (Borko, 2004; Wilson, & Berne,
 .)1999; Zaslavsky, Chapman, & Leikin, 2003הכשרה נאותה של חונכים ,מדריכים ומנחים למורי
מתמטיקה תתרום ליצירת קבוצה מקצועית של מורי מורים שיוכלו לקדם פיתוח מקצועי משמעותי
של המורים למתמטיקה ,פיתוח שיתרום לשיפור ההוראה בפועל ובכך יתרום גם לשיפור ההזדמנויות
של תלמידים ללמוד מתמטיקה.

כשם שלא כל מי שיודעים
מתמטיקה יודעים גם איך
ללמד מקצוע זה ,כך גם לא
כל מי שהם עצמם מורים
טובים יודעים איך להנחות
וללמד אחרים להיות מורים
טובים.
הכשרה נאותה של חונכים,
מדריכים ומנחים למורי
מתמטיקה תתרום ליצירת
קבוצה מקצועית של מורי
מורים שיוכלו לקדם פיתוח
מקצועי משמעותי של
המורים למתמטיקה.

סוגיית ההכשרה והפיתוח המקצועי של מורים למתמטיקה זכתה בשנים האחרונות לתשומת לב רבה
במדינות שונות .לעומת זאת ,ההכשרה והפיתוח המקצועי של מורי המורים למתמטיקה (הן של פרחי
הוראה והן של מורים בפועל) כמעט ולא נדונו ,לא בשיח הציבורי ולא בספרות המחקרית ,אף על פי שהם
האחראים בפועל על ההכשרה והפיתוח המקצועי של המורים .ההתעלמות מסוגיה זו מפתיעה כשמביאים
בחשבון את החשיבות הרבה שמייחסים להכשרה ופיתוח מקצועי של המורים למתמטיקה כאמצעי
לשיפור החינוך המתמטי המוצע לתלמידים .לאחרונה זוהתה סוגיה זו כחוליה קריטית במאמץ לשיפור
ההכשרה והפיתוח המקצועי של מורים למתמטיקה (.)Even & Ball, 2009; Jaworski & Wood, 2008

 .37בסעיף זה המונח ‘מורי מורים‘ מתייחס למי שעוסקים בהכשרה ובפיתוח מקצועי של מורים בפועל .כלומר לחונכים,
למדריכים ולמנחים של מורי מתמטיקה ,אף על פי שלא כולם נקראים תמיד מורי מורים.
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 | 7.2אתגרים בהכשרה ובפיתוח מקצועי
של מורי מורים למתמטיקה

בעיות מרכזיות העולות
מסקירת הספרות בתחום של
הכשרה ופיתוח מקצועי של
מורי מורים למתמטיקה הן
מיעוט המחקר בנושא ,הקושי
בהגדרות ומיעוט המידע על
פרקטיקות של מורי מורים.

שלוש בעיות מרכזיות עולות מסקירת הספרות בתחום של הכשרה ופיתוח מקצועי של מורי מורים
למתמטיקה .הראשונה שבהן היא שכמעט ולא קיים מחקר בנושא זה .לעומת תחום ההכשרה והפיתוח
המקצועי של מורים למתמטיקה ,שזכה לתשומת לב רבה במדינות שונות בשני העשורים האחרונים
(Advisory Committee on Mathematics Education, 2002; Even & Ball, 2009; Reference Group
 ,)on Teacher Standards, Quality and Professionalism, 2003התחום של הכשרה ופיתוח מקצועי
של מורי מורים למתמטיקה כמעט ולא נדון בספרות .בסקירה שערכה אליוט ( )Elliot, 2005בנושא
זה היא מציינת שמצאה בספרות רק שלוש הזדמנויות לפיתוח מקצועי של מורי מורים למתמטיקה,
מהן שתיים בארצות הברית ואחת בישראל :בארצות הברית במסגרת הפרויקט Developing
) Mathematical Ideas (Davenport & Ebby, 2000ובמסגרת הפרויקט Quantitative Understanding:
) ,Amplifying Student Achievement and Reasoning (Stein, Smith & Silver, 1999ובישראל במסגרת
פרויקט מנור ( .)Even,1999מחקרה של אליוט עצמה נערך בארצות הברית במסגרת הפרויקט
 .Leadership Curriculum for Mathematics Professional Developmentמחקרים נוספים שנערכו
לאחרונה וקשורים לתחום זה מדווחים על הכשרה מקצועית של מורי מורים למתמטיקה במסגרת
תכנית  .M.Edבפקיסטן ( , )Jaworski, 2001ועל צמיחה מקצועית של מורי מורים למתמטיקה דרך
הפרקטיקה שלהם בישראל ( )Zaslavsky & Leikin, 2004ובנורבגיה ( .)Goodchild, 2007כשמביאים
בחשבון את העיסוק הרב בספרות בתחום של הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה בשני
העשורים האחרונים ,מתמיה שהתחום של הכשרה ופיתוח מקצועי של מורי מורים למתמטיקה
כמעט ולא זוכה לתשומת לב ,שכן התפקיד החשוב שמייחסים לפיתוח מקצועי של מורים בקידום
הוראת המתמטיקה מחייב תשומת לב רבה הרבה יותר גם לנושא ההכשרה והפיתוח המקצועי של
מורי מורים למתמטיקה.
בעיה נוספת העולה מסקירת הספרות היא שהתחום של פיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה אינו
מוגדר .עובדה זו באה לידי ביטוי למשל בכך שבשיח החינוכי העכשווי לא קיים כינוי מקובל למי
שעוסקים בפיתוח מקצועי של מורים (להבדיל ממי שעוסקים בהכשרה של פרחי הוראה ,הנקראים
מורי מורים) .מונחים מקובלים הם ‘מנחים‘‘ ,מדריכים‘‘ ,חונכים‘‘ ,מעבירי השתלמויות‘‘ ,מורים מובילים‘
ועוד .החוסר בשם מוסכם למי שעוסקים בפיתוח מקצועי של מורים בפועל משקף את האופי הלא
ברור של תחום הפיתוח המקצועי של מורים למתמטיקה ,הן האופי האקדמי והן המעשי ,בישראל
כמו במדינות אחרות .ואכן ,אחת הבעיות בבסיס האתגר של פיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה,
בעיה שזיהו שטיין ,בול ומקמהון ( ,)Sztajn, Ball, & McMahon, 2005היא שקבוצת האנשים העוסקים
בכך בפועל אינה מוגדרת היטב .בארצות רבות קבוצה זו כוללת מרצים באוניברסיטה ומורים בבית
ספר ,אנשים שתפקידם העיקרי הוא לעבוד עם מורים וכאלה שעושים זאת רק כעבודה זמנית בהיקף
חלקי בנוסף לעבודה אחרת ,כאלה שעובדים גם עם פרחי הוראה וכאלה שעובדים רק עם מורים .אך
לא רק קבוצת האנשים העוסקים בפיתוח מקצועי של מורים אינה מוגדרת היטב .וילסון וברן (Wilson
 )& Berne, 1999טוענים שלעתים קרובות גם המערכת של פיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה
היא אקראית ,לא רציפה ולא מחייבת.
בעיה שלישית העולה מסקירת הספרות בתחום של הכשרה ופיתוח מקצועי של מורי מורים למתמטיקה
היא שחסר מידע על הפרקטיקה שלהם .הספרות בתחום החינוך המתמטי מציעה אינספור רעיונות
לתכנון פיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה במטרה להשפיע על הוראת המתמטיקה ולמידתה
בבית הספר .אולם ,הספרות המחקרית מציעה מעט מאוד מידע אמפירי על הפרקטיקה של מורי
המורים למתמטיקה .סקירה מהירה של המאמרים בכתב העת הבינלאומי המוביל בתחום ההכשרה
והפיתוח המקצועי של מורים למתמטיקה –  – Journal of Mathematics Teacher Educationמלמדת
כי עבודות מחקר בתחום זה נוטות להתמקד בלמידה של מורים שמשתתפים בפעילויות פיתוח
מקצועי ולא באופי הפרקטיקה של מי שמציע את הפעילות .יתר על כן ,ממצאים של סקר שנערך
לפני מספר שנים בנוגע למחקר בתחום ההכשרה והפיתוח המקצועי של מורים למתמטיקה (Adler,
 )Ball, Krainer, Lin, & Novotna, 2005הראו שכמעט כל המחקר האמפירי בתחום זה כולל דיווחים
קצה של העבודה בתחום – רק
ָ
עצמיים של מורי מורים על גבי עבודתם ,ולכן משקף רק את קצה
את זו שעושים מורי מורים המפרסמים מאמרים מחקריים בכתבי עת וספרי כנסים (חלקם חברי
סגל אקדמי שהם חוקרים מובילים בתחום החינוך המתמטי) .הצצה לפרקטיקה של מורי מורים
למתמטיקה שאינם חברי סגל אקדמי מוצגת במחקריהם של שטיין וחוב‘ ( )Stein et al., 1999ושל אבן,
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רובינזון וכרמלי ( .)Even, Robinson, & Carmeli, 2003בין מאפייני הפרקטיקה המתוארים במחקרים
אלה בולטים מתן שיעורים לדוגמה ,ניתוח העקרונות של תכנית לימודים חדשה ,עידוד מורים לבטא
את חששותיהם והכוונת מורים להתמודדות עם פתרון בעיות מעשיות קונקרטיות הקשורות לדאגות
שמעוררים בהם מרכיבים מסוימים של תכנית לימודים חדשה .במחקרם של שטיין וחוב‘ מתוארים
גם מאפייני פרקטיקות של מורי מורים שהם חברי סגל אקדמי ,ובהם הצבת מורים בפני קונפליקטים
בין רעיונות חדשים לבין אמונות ופרקטיקות קיימות .יחד עם זאת ,הספרות המחקרית־אמפירית
אינה מספקת מידע בשאלה אם הפרקטיקות שנמצאו במחקרים הנזכרים לעיל אכן מאפיינות את
הפרקטיקה של מורי מורים למתמטיקה.

 | 7.3מה צריכים ללמוד מורים של מורי מתמטיקה
בבית הספר העל־יסודי?
תפקידם המרכזי של מורי מורים למתמטיקה בבית הספר העל־יסודי הוא לקדם את הלמידה של
המורים על הוראת מתמטיקה ולתמוך בפיתוח הידע והפרקטיקה של המורים .תפקיד זה יכול
להתבצע במגוון דרכים וסביבות עבודה ,שבהם מורי המורים ממלאים פונקציות שונות ועובדים עם
קבוצות מגוונות של מורים מבחינת השכלה ,ניסיון בהוראה ,רקע חברתי־תרבותי ,מוטיבציה וכדומה.
דוגמאות לכך הן עבודה במרכז מורים אזורי או במרכז פיסג‘‘ה ,עבודה שעיקרה פיתוח תפיסה
מקצועית של הוראת מתמטיקה ולמידתה כחלק מפיתוח מקצועי מתמשך .דוגמה נוספת היא מתן
קורסים קצרים בנושא מסוים לקבוצה גדולה של מורים מכל הארץ .דרך אחרת היא לעבוד עם
מרכז המקצוע ולכלול בו
קבוצת המורים בבית הספר של מורה המורים ,ובכך להרחיב את תפקיד ֵּ
גם פיתוח מקצועי של המורים בבית הספר .מתכונת שונה לעבודת מורי מורים היא הדרכת מורים
במסגרת פרויקט פיתוח והפעלה של תכנית לימודים חדשה ,תוך התמקדות בצמיחה מקצועית של
המורים .במילים אחרות ,יש להכשיר מורי מורים לעבודה בתנאים מגוונים ולא צפויים כך שיוכלו,
על בסיס ההכשרה שיקבלו ,לפתח דרכים לתמיכה בלמידה של מורים ובקידום ההתמקצעות של
מורים בהתאם למצבים שבהם יעמדו ולתפקידים הספציפיים שאותם יצטרכו למלא ,בהתאם למורים
שאיתם יעבדו ולהעדפותיהם האישיות.
דיונים הנוגעים להכשרה ופיתוח מקצועי של מורים נוטים להתחיל בשאלות של ידע :מה מורים ,או
במקרה שלנו מורי מורים ,צריכים לדעת? אולם דיונים בשאלה מה מורים ,או מורי מורים ,צריכים
ללמוד לא יכולים להתמקד רק בידע ,משום שהוראה ,ובמקרה שלנו הכשרה ופיתוח מקצועי של
מורים ,הם משהו שעושים ולא רק משהו שיודעים .לכן מלבד זיהוי תחומים של בסיס ידע מקצועי
יש לשים לב גם לעיסוק של מורי המורים ולהתמקד גם בפרקטיקה ,תוך שילוב שני ההיבטים של
מקצועיות מורי המורים – ידע ופרקטיקה.
מהספרות עולים שלושה תחומים מרכזיים לבסיס הידע המקצועי של מורי מורים למתמטיקה בבית
הספר העל־יסודי (Cooney, 1994, 2001; Even, 1999, 2005; Jaworski, 2001; Zaslavsky et al.,
 .)2003שני התחומים הראשונים כלולים גם בבסיס הידע הנדרש ממורים למתמטיקה בבית הספר
העל־יסודי ,הן במתמטיקה פורמלית והן באוריינות מתמטית .אך השלישי הוא תחום ייחודי למורי
מורים:
 חינוך מתמטי – הוראה ולמידה של המתמטיקה
 מתמטיקה – של בית הספר העל־יסודי ומתמטיקה מתקדמת
 הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים – פיתוח מקצועי ולמידה של מורים
בנוסף להתמקדות בפיתוח ידע על למידה של מורים והכשרתם המקצועית ,על מורי המורים ללמוד
פרקטיקות הכרוכות בעבודת מורי המורים:

בנוסף להתמקדות בפיתוח
ידע על למידה של מורים
והכשרתם המקצועית,
על מורי המורים ללמוד
פרקטיקות הכרוכות בעבודת
מורי המורים .מהמחקר עולה
שמורים ,שהם אלה הממלאים
בדרך כלל תפקידים של
מורי מורים ,צריכים ללמוד
פרקטיקות כאלה.

 פרקטיקות של פיתוח מקצועי של מורים – דרכים להכשרה ופיתוח מקצועי של מורים
דרכים אלו כוללות למשל פרקטיקות של תכנון ,הפעלה והערכה של פעילויות ,השתלמויות וקורסים
למורי מתמטיקה וגם פרקטיקות של קבלת החלטות הנוגעות למטרות של פעילויות להכשרה ופיתוח
מקצועי של מורים למתמטיקה ,של עריכת רפלקציה ושל עריכת דיונים מקצועיים עם עמיתים.
מהמחקר עולה שמורים ,שהם מי שבדרך כלל ממלאים תפקידים של מורי מורים ,צריכים ללמוד
פרקטיקות כאלה ( .)Even, 1999, 2005היבט זה של למידת פרקטיקות של עבודת מורי מורים
למתמטיקה חשוב במיוחד שכן ,כפי שכבר נאמר לעיל ,תמיכה בלמידה של מורים אינה דבר פשוט,
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ולעתים מזומנות פעילויות לפיתוח מקצועי של מורים אינן מקדמות למידת מורים שמשפרת את
ההוראה בכיתה (.)Borko, 2004; Wilson & Berne, 1999; Zaslavsky, Chapman & Leikin, 2003

 | 7.4איך צריכים ללמוד מורים של מורי מתמטיקה
בבית הספר העל־יסודי?
ממחקר העוסק בלמידה של מורים למתמטיקה במסגרות שונות של הכשרה ופיתוח מקצועי עולה
כי בתהליך הלמידה של מורים יש חשיבות רבה לחקר של מורים את הפרקטיקה שלהם ולרפלקציה
של מורים על עבודתם (Ball & Cohen, 1999; Jaworski, 1998; Krainer, 1998; Loucks-Horsley et al.
 .)1998; Zaslavsky et al., 2003ניסיון העבר מלמד שהיבטים אלה חשובים גם למי שלומדים להיות
מורי מורים למתמטיקה ( .)Even, 2005אולם חסרות כיום מסגרות תאורטיות־מושגיות שיכולות
לשמש בסיס איתן לעיצוב התנסויות למידה למורי מורים למתמטיקה .ניסיונות ראשוניים (Even,
 )2005מלמדים על פוטנציאל מסוים שיש לבנייה של התנסויות למידה למורי מורים למתמטיקה,
התנסויות הנגזרות ממסגרות תאורטיות־מושגיות בתחום של למידת מתמטיקה אשר משלבות גישות
קוגניטיביסטיות וסוציו־תרבותיות ( – )Collins, Brown, & Newman, 1989; Yackel & Cobb, 1996עם
מסגרות תאורטיות ללמידת פרקטיקה .דוגמה לכך היא למידה ממוצבת ( ,)situated learningששמה
דגש על למידה של פרקטיקות תחום עיסוק באמצעות השתתפות הדרגתית בתחום העיסוק בדרך
המתאימה ל־ – )Lave & Wenger, 1991( legitimate peripheral participationתהליך שלפיו לומדים
נעשים משתתפים מלאים בפרקטיקות סוציו־תרבותיות של קהילה.

 | 7.5המלצות
באין הכשרה נאותה למי שממלאים תפקידים של מורי מורים למתמטיקה ובאין טיפוח
של הקבוצה הזאת כקבוצה פרופסיונלית ,נחלשים המאמצים הנעשים היום לשיפור
ההכשרה והפיתוח המקצועי של מורים למתמטיקה בחינוך העל־יסודי .מנגד ,הספרות
המחקרית מספקת מידע מועט על נושא ההכשרה של מורי מורים למתמטיקה .לכן:
א .הוועדה ממליצה שמוסדות אקדמיים יבנו ויפעילו תכניות להכשרת מורי מורים
38
למתמטיקה בחינוך העל־יסודי ,על בסיס העקרונות המפורטים לעיל.
ב .הוועדה ממליצה להציע מסלולים להמשך התפתחות מקצועית של מורי מורים
למתמטיקה תוך בניית זהותם המקצועית וחיזוקה.
ג .הוועדה ממליצה ללוות את הפעילות במחקר שיספק משוב שימושי לשיפור ההכשרה,
המשך הפיתוח המקצועי ובניית קבוצה פרופסיונלית.
ד .הוועדה ממליצה לפתח חומרי הדרכה ייעודיים למורי מורים למתמטיקה בחינוך העל־
יסודי.

 .38יש לעודד רכזי מקצוע לעבור הכשרה של מורי מורים ,וכך לחזק את יכולתם להנחות את מורי המתמטיקה בבית ספרם.
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עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל־יסודי

פרק 8

הערכת מורים בתפקיד –
ניהול איכות ההוראה
 | 8.1הערכה למטרת שיפור והערכה למטרת קידום
הערכת מורים במהלך הקריירה נועדה לשיפור תפקוד המורים (הערכה מעצבת שתוביל לפיתוח
מקצועי) ,לקידומם בסולם הדרגות המקובל במקצוע ולהפגנת אחריותיות (הערכה מסכמת).
א הערכה למטרת שיפור
הערכת המורים למטרות שיפור היא בדרך כלל פנימית ומתחשבת בהקשר שבו מועסק המורה.
הסיכוי שהערכת מורים מעצבת תממש את יעדה יגדל אם היא תתרחש בתנאים כגון (OECD,
:)2005
ֶ .1הקשר לא מאיים
 .2תרבות ארגונית של הדדיות במתן משוב וקבלתו
 .3יעדים אינדיווידואליים וקולקטיביים ברורים ומשותפים בנושא שיפור ההוראה בבתי הספר
מּובנים
 .4כלי הערכה פשוטים כגון כלים להערכה עצמית ,תצפית כיתתית וראיונות ְ
 .5מנהיגות בית־ספרית תומכת
 .6הזדמנויות לפיתוח מקצועי וזמינות משאבים ואמצעים לשיפור פעילות המורה
 .7שילוב הערכת המורים במערכת כללית של הערכה ושמירה על איכות בית־ספרית
ב הערכה למטרות אחריותיות וקידום
כדי שהערכת תפקוד המורה למטרת אחריותיות (הערכה מסכמת) ולמטרת קידום תהיה תקפה
ויעילה ,היא צריכה לקיים את התנאים הבאים (:)OECD, 2005
 .1להעריך באופן בלתי תלוי ואובייקטיבי את תפקוד המורה
 .2להתבסס על סטנדרטים וקריטריונים ארציים
 .3לכלול מרכיב הערכה חיצוני לבית הספר ולהתבסס על תהליכי הערכה פורמליים
 .4להיסמך על כללים מבוססים היטב באשר להשלכות ההערכה
 .5להתייחס ליעדים אינדיווידואליים עיקריים בכל היבטי הביצוע של המורה
 .6להיעשות בידי מעריכים בעלי הכשרה וכישורים מתאימים
 .7להשתמש בתוצאות ההערכה כבסיס לתכנית לפיתוח מקצועי
 .8לתת אפשרות ערעור למורים שחשים שטופלו בצורה לא

הוגנת ()OECD, 2005
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 | 8.2האחריות להערכת מורים
תפקיד רשויות החינוך :רשויות החינוך ממלאות תפקיד חשוב בהמשגה וביישום של הערכת מורים
בכלל והערכת מורים למתמטיקה בפרט ,במיוחד מפני שהן מציבות יעדים ארציים לתוצרי הלמידה
וסטנדרטים מוסכמים למקצוע ההוראה ומייסדות נורמות שמארגנות (מווסתות) את הערכת המורים.
במדינות אחדות רשויות החינוך ממלאות תפקיד ישיר בפיקוח ובהפעלה של הליכי הערכה .תפקידן
כולל תכנון כלי הערכה ספציפיים ,קביעת קריטריונים להערכה ,חלוקת חובות ההערכה ומעקב אחר
תוצאות ההערכה .במדינות אחרות רשויות החינוך קובעות הנחיות ועקרונות כלליים בלבד ומשאירות
לבתי הספר חופש רב להתאים את מודל הערכת המורים לצורכיהם (למשל לאפשר לבית הספר
להגדיר את הקריטריונים של ההערכה).
תפקיד הפיקוח :במדינות רבות המפקחים מקבלים על עצמם אחריות מלאה להערכת המורים,
אחריות הכוללת פיתוח מנגנוני הערכה וביצוע הערכה של מורים בודדים ,במילים אחרות :המפקחים
ממלאים תפקיד של מעריכים .במדינות אחרות הם אינם מקבלים אחריות להערכת המורה הבודד,
אך ממלאים תפקיד חשוב בהמרצת תהליך ההשבחה של איכות הנהגת בית הספר ואיכות ההוראה.
בדרך כלל הדבר נעשה על ידי שילוב תוצאות ההערכה החיצונית של בית הספר עם תוצאות המשוב
על הנהגה וניהול ,המשוב על איכותם של תהליכי ההוראה והלמידה והמשוב על האווירה הבית־
ספרית .באופן כללי יש לפיקוח תפקיד נכבד במידּול והפצה של פעולות מוצלחות בהערכת המורים
כחלק ממערכת ניהול איכות של המערכת הבית־ספרית השלמה.

בישראל מוטלת על מנהלי
בתי הספר האחריות להערכת
המורים ולמתן משוב ,בנוסף
להערכה העצמית של המורה.
עם זאת ,בחינוך העל־יסודי,
שמתאפיין בהוראה מקצועית,
יש לכאורה קושי בהערכה
אפקטיבית של מורה מקצועי
על ידי מנהל שאינו בהכרח
בעל השכלה בתחום הדעת או
בהוראתו.

תפקיד הנהגת בית הספר :הפעלה אפקטיבית של הערכת מורים תלויה במידה רבה בדרך של
מיסוד המושג והפעילות של ההנהגה הבית־ספרית .במדינות השונות ממלאת הנהגת בית הספר
תפקיד שונה בהערכת מורים .בחלק מהמדינות מסתכם תפקיד זה בהפעלה של נהלים המוכתבים
מלמעלה .במקרים כאלה דרושה מנהיגות אמיתית ובעלת הכרה ומודעות פדגוגית כדי להשתמש
בתהליך הערכת המורים כמנוף לפיתוח ולא רק ככלי בירוקרטי .במדינות אחרות מנהלי בתי הספר
מקבלים על עצמם אחריות מלאה להערכת המורים .בפינלנד למשל מנהל בית הספר ,שהוא המנהיג
הפדגוגי ,אחראי למורים ,לבית הספר ולהפעלת מדדים הדרושים לשיפור איכות ההוראה .בשל כך
קיימת במרבית בתי הספר הפיניים מערכת שמקיימת דיון שנתי המתמקד בהערכת השגת היעדים
האינדיווידואליים של המורה שנקבעו בשנה קודמת ובקביעת הצרכים ההתפתחותיים שלו בשנה
העוקבת ( .(Larsen, 2006; Eurydice, 2004הקשר המורכב בין פיתוח כוח אדם ,פיתוח קריירה ,ופיתוח
בית־ספרי מחייב שתהליכי ההערכה ,הניהול והשיפור יהיו חלק ממערכת של הבטחה וניהול איכות
בית־ספרית כוללת.
תפקיד המורים :בחלק ממערכות החינוך ,הערכת מורים מבוססת על הערכת עמיתים שבדרך כלל
הם מנוסים יותר ויש להם אחריות רבה יותר .הערכת עמיתים נהוגה יותר למטרות שיפור .קיימות
ראיות לכך שתצפיות שנעשו בידי עמיתים למטרות שיפור אכן תורמות מאוד לאיכות ההוראה.
כאשר עמיתים משמשים כמעריכים בפרוצדורות מּונעות־אחריותיּות ,מתעוררות סוגיות של אתיקה
ולגיטימיות שצריכות לקבל מענה תקף (.)OECD, 2005
בישראל ,מוטלת על מנהלי בתי הספר האחריות להערכת המורים ולמתן משוב ,בנוסף להערכה
העצמית של המורה .ההערכה נעשית באמצעות כלי הערכה מקיף שפיתחה הרשות הארצית למדידה
והערכה (ראמ“ה) ואשר מופעל כעת בבתי הספר היסודיים ובחלק מחטיבות הביניים במסגרת הסכם
“אופק חדש“ .על פי הסכם “עוז לתמורה“ אמורה להתקיים החל משנת תשע“ג הערכה דומה גם
בחינוך העל־יסודי .עם זאת ,בחינוך העל־יסודי שמתאפיין בהוראה מקצועית יש לכאורה קושי
בהערכה אפקטיבית של מורה מקצועי על ידי מנהל שאינו בהכרח בעל השכלה בתחום הדעת או
39
בהוראתו.

 .39מידע מפורט על הכלי ועל תהליך ההערכה ניתן למצוא באתר:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Haarachat_Morim/Haarachat_Morim.htm
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 | 8.3מסגרת ההערכה :קשר עם ממדים אחרים בבית הספר
ההערכה של המורה היחיד והאחריות הקולקטיבית לאיכות ההוראה בבית הספר
מכיוון שיעדי מערכות ההערכה הבית־ספריות ,הערכת מורים ומתן משוב הם שמירה על סטנדרטים
ושיפור הביצוע של התלמידים ,נראה שסינרגיה (שיתוף פעולה אקטיבי) בין הערכה בית־ספרית
לבין הערכת מורים תהיה מועילה מאוד .כדי להשיג את האפקט המקסימלי ,צריך לקשור את מוקד
ההערכה הבית־ספרית למוקד הערכת המורים (.)OECD, 2009
קיימות דרכים שונות לקשור את הערכת המורים בסידורים הבית־ספריים במטרה לשפר את ההוראה.
ראשית ,כשהערכת ההוראה מבוצעת כחלק מהערכה פנימית בית־ספרית ,נפרדת מהערכת מורים
אינדיווידואלית פורמלית – מטרתה הישירה יכולה להיות השבחת תהליך ההוראה בבית הספר.
הערכת מורים למטרות שיפור כחלק מהערכה בית־ספרית פנימית נעשית בידי המנהל או בידי צוות
הניהול וצוות העמיתים .תוצאות הערכה מסוג זה יכולות לשמש לזיהוי צורכי ההוראה ותורמות
להגדרה של תכנית בית־ספרית שאחד מיעדיה הוא שיפור תהליך ההוראה בבית הספר.

מכיוון שיעדי מערכות
ההערכה הבית־ספריות,
הערכת מורים ומתן משוב ,הם
שמירה על סטנדרטים ושיפור
הביצוע של התלמידים ,נראה
שסינרגיה (שיתוף פעולה
אקטיבי) בין הערכה בית־
ספרית לבין הערכת מורים
תהיה מועילה מאוד.

שנית ,כשהתרומה של המורה הבודד לפיתוח בית הספר נשקלת במסגרת הערכתו – התהליכים
הבית־ספריים והערכת המורים יהיו שזורים אלה באלה .במדינות אחדות מורים מוערכים יחסית
לאחריותם ללמידת תלמידיהם ולתרומתם כחלק מסגל בית הספר .תחומי ההערכה כוללים את
האחריות המקצועית של המורים – פיתוח מקצועי ,תרומה לניהול בית הספר ,מעורבות בקהילה
וכיוצא באלה.
שלישית ,כשפעולות הפיתוח המקצועי המבוססות על ההערכה של המורה היחיד מתוכננות בהקשר
של התכנית הכללית לפיתוח בית הספר – ההליכים הבית־ספריים והערכת המורים יהיו קשורים זה
לזה .במדינות אחדות הפיתוח המקצועי נכלל כיום בעדיפויות הפיתוח של בית הספר ,ופיתוח מקצועי
של המורים בפועל מנותב בהתאם (.)OECD, 2005
השימוש בתוצאות הערכת המורים לצורך הערכת בית הספר
רק לעתים נדירות נעשה שימוש בתוצאות הערכה של המורים הבודדים לצורך הערכה חיצונית
של בית הספר .להערכת מורים יש בדרך כלל מוקד מצומצם ,מכיוון שהיא נועדה לזהות עדיפויות
להתפתחות מקצועית של המורה הבודד .השימוש בהערכת מורים נפוץ יותר בהקשר של הערכה
פנימית בבית הספר .בחלק מהמדינות הערכות אלה נלקחות בחשבון בעת הערכת איכות ההוראה
בבית הספר .כלומר ,הערכת מורים יכולה לסייע לפיתוח תכניות שיפור בית־ספריות (UNESCO,
.)2005
הקשר בין הערכת בית הספר ,הערכת מורים והערכת לומדים
ניתן לקשור זו לזו את הערכת בית הספר ,הערכת המורים והערכת הלומדים .ציוני התלמידים
במבחנים ארציים סטנדרטיים נחשבים בסיס לשפיטת הביצוע של בית הספר ,ובעקיפין להערכת
צוות ההוראה (למשל ,בשוודיה ובסקוטלנד) .המעבר הנוכחי מהערכת מורים מבוססת־תהליך
להערכת מורים מבוססת־תוצרים היא צעד לסגירת הפער בין אחריות אינדיווידואלית לאחריותיות
קולקטיבית .במספר גדול של מדינות מנגנוני הפיקוח מתייחסים למורים כיחידים וכחברים בסגל בית
הספר כאחד ()Ellet, & Teddlie, 2003

 | 8.4פרוצדורות של הערכת מורים
מיסוד פרוצדורות אפקטיביות להערכת מורים היא משימה מאתגרת ברמות שונות :דיוק של המדידה,
הכללת כל הממדים שיש כוונה למדוד אותם ,עקביות במשוב ,התאמה לצרכים של בעלי עניין
(מורים ,מנהיגי בתי ספר ,רשויות חינוך) ,עלות־תועלת והיתכנות פרקטית.

מיסוד פרוצדורות אפקטיביות
להערכת מורים הוא משימה
מאתגרת ברמות שונות :דיוק
של המדידה ,הכללת כל
הממדים שיש כוונה למדוד
אותם ,עקביות במשוב,
התאמה לצרכים של בעלי
עניין (מורים ,מנהיגי בתי
הספר ,רשויות החינוך) ,עלות־
תועלת והיתכנות פרקטית.

הערכת מורים בתפקיד – ניהול איכות ההוראה
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הערכת מורים מצריכה מיסוד סטנדרטים וקריטריונים להערכה ,תנאי להערכת ביצוע ראויה (צורת
הפעלה ומקורות מידע) .שימוש בציוני התלמידים להערכת המורה הבודד ()value-added evaluation
הוא דוגמה לשימוש מאתגר במיוחד ,מכיוון שתוצרי הלמידה הם תוצאה של גורמים רבים ,בכלל זה
משתני רקע של התלמיד ומצבו הסוציו־אקונומי.
יתר על כן ,למורים יש צורך מיוחד במשוב ,לכן צריך לתכנן הליכי הערכה שעֹונים על צורך זה .שיפור
האפקטיביות של הערכת מורים משמעה בחירת הליכי הערכה המתאימים ליעדים נתונים (למשל
תהליך פנימי לעומת חיצוני ותהליך מעצב לעומת מסכם).
האופי והמהות של הערכת מורים
 .1המורים המוערכים :מודל הערכה מסוים יכול לכלול את כל המורים במערכת או תת־קבוצה
שמוגדרת על פי צורת ההעסקה (קבועה או על פי חוזה) ,על פי שלב בקריירה (מתחיל לעומת
ותיק) ,על פי דרג חינוך (בית ספר יסודי או על־יסודי) או על פי סוג החינוך (כללי ,מקצועי ,חינוך
למבוגרים וכדומה).
 .2אופי ההערכה :הערכה יכולה להיות חובה או בחירה .בחירה יכולה להיות קשורה לקידום במהלך
הקריירה.
 .3מהות ההערכה :הערכה יכולה להיות חיצונית או פנימית .במקרה הראשון ההיבטים המוערכים,
הכלים שבהם נעשה שימוש והקריטריונים משותפים לכל בתי הספר ,והמעריכים הם בדרך
כלל מחוץ לבית הספר שבו מועסקים המורים המוערכים .במקרה השני בית הספר מקבל עליו
אחריות לתכנון כלים וקני מידה ספציפיים להערכה ולמעקב אחרי תוצאות ההערכה ,והמעריכים
הם בדרך כלל מתוך בית הספר.
 .4שכיחות .הערכת המורים יכולה להתבצע בטווחים קבועים (למשל כל שנתיים) ,בשלבי מפתח
של הקריירה (למשל בעת שנשקל קידום בקריירה) ,או בנקודות ציון במהלך העבודה (למשל
לאחר תקופת ניסיון או חידוש חוזה).
בבתי ספר המתאפיינים
במערכות הערכה לא בשלות,
הערכה פנימית עלולה לסבול
מהניסיון הדל של בית הספר
בבניית כלי הערכה ובהערכת
ביצועי מורים .במקרה של
הערכה למטרת אחריותיות
יש הצדקה לשימוש במסגרת
הערכה ארצית ובפרוצדורות
סטנדרטיות.

הערכת מורים מבוססת־בית־ספר לעומת הערכת מורים חיצונית
להערכת מורים פנים-בית-ספרית יש יתרון המעניק לבית הספר שליטה בתהליכי ההערכה ומבטיח
שבית הספר שוקל בקפידה את כל ההיבטים .הערכה זו גם מבטיחה שההקשר הבית־ספרי מובא
בחשבון :המורה מוערך לפי סטנדרטים וקריטריונים המתאימים ליעדי בית הספר ולרקע החברתי־
חינוכי שלו .אולם בבתי ספר המתאפיינים במערכות הערכה לא בשלות ,הערכה פנימית עלולה
לסבול מהניסיון הדל של בית הספר בבניית כלי הערכה ובהערכת ביצועי מורים .יתר על כן ,השימוש
בכלי הערכה שבית הספר עצמו בנה מתאים יותר להערכה למטרת שיפור .במקרה של הערכה
למטרת אחריותיות ,יש הצדקה לשימוש במסגרת הערכה ארצית ובפרוצדורות סטנדרטיות ,במיוחד
כאשר ההשלכות של הערכה מסוג זה הן ברמה ארצית וקיימת סכנה שסטנדרטים שונים ישמשו
בתי ספר שונים.

 | 8.5סטנדרטים (להתייחסות או השוואה) ,היבטים מוערכים
וקריטריוני הערכה
סטנדרטים (להתייחסות או השוואה)
כדי שמודל ההערכה יהיה הוגן ומהימן דרושים סטנדרטים להשוואה .בניית מערכת סטנדרטים
נחוצה כדי להעריך את המורים יחסית למה שנחשב הוראה “טובה“ .צריך להגדיר את כישורי ההוראה
וסוגי האחריות של המורה כדי לבנות הגדרה מקיפה של מה שמורים צריכים לדעת ומסוגלים לעשות
במסגרת תפקידם .בדרך כלל הסטנדרטים להערכת מורים הם:
 .1הפרופילים המקצועיים של המורה (פרופיל כללי של כישורי המורה) ,בכלל זה פרופילים מיוחדים
לסוגים שונים של מורים (למשל דרג החינוך ,מקצוע ההוראה).
 .2סדרה של חובות כלליים ומקצועיים של המורה ,בכלל זה תיאורים של התפקיד.
 .3ברמת בית הספר – תכנית הפיתוח הבית־ספרית ,הנהלים הפנימיים ותכנית הפעילות השנתית.
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מרכיב המפתח בפרופיל המקצועי של המורה הוא תיאור ברור ומדויק של מה צפוי מורה לדעת
ולהיות מסוגל לעשות .תנאי קדם־בסיסי להכנת פרופיל של כישורי המורה הוא תיאור יעדי הלמידה
של התלמידים .עבודת המורים ,הידע והמיומנויות שהם זקוקים להם כדי שיהיו אפקטיביים חייבים
לשקף את יעדי הלמידה של התלמידים שבית הספר מתכוון להשיג (להגשים) .חובה שיהיו
סטנדרטים רלוונטיים למקצוע בכללותו ( )profession-wideוהבנה משותפת של מה שנחשב להוראה
ראויה (.)OECD, 2005
לעתים קרובות משקפים הפרופילים של המורים רמות שונות של ביצוע המתאימות למורים מתחילים,
למורים ותיקים ולמורים שממלאים תפקידים גבוהים יותר .חשוב לציין כי הפרופיל המקצועי מספק
את הבסיס המשותף לארגון מרכיבי המפתח של מקצוע ההוראה :הכשרה להוראה ,רישוי מורים
(מבחני כניסה למשל) פיתוח מקצועי של מורים ,קידום בקריירה ,הערכת מורים וכדומה.
היבטים מוערכים
הסטנדרטים נוסדו עבור תחומי הערכה עיקריים .תרומה חשובה בתחום זה היא “מסגרת ההוראה“
שהציעה דניאלסון ( ,(Danielson, 1996מסגרת שנוסחה כדי לספק “מפת דרכים“ להנחיית מורים
מתחילים בהתנסויותיהם הראשוניות בכיתה והיא מסייעת למורים ותיקים להיות יותר אפקטיביים
ומשמשת אמצעי למקד את מאמצי השיפור.
המסגרת מקבצת את תפקידי המורים וחובותיהם לארבעה תחומים עיקריים:
 .1תכנון והכנה :הפגנת ידע בתוכן ובפדגוגיה ,הפגנת ידע על התלמידים ,בחירת מטרות הוראה,
תכנון הוראה קוהרנטית ,הערכת הלמידה של התלמידים.
 .2האווירה הכיתתית :יצירת אווירה של כבוד ואמון ,מיסּוד תרבות למידה ,ניהול פרוצדורות
כיתתיות ,ניהול התנהגות התלמידים וארגון הסביבה הפיזית.
 .3הוראה :תקשורת ברורה ומדויקת ,שימוש בטכניקות תשאול ודיון ,שיתוף תלמידים בלמידה,
סיפוק משוב לתלמידים ,הפגנת גמישות ורספונסיביות (תגובתיות).
 .4חובות מקצועיות :רפלקציה על ההוראה ,ניהול רשומות מדויקות ,ניהול תקשורת עם ההורים,
תרומה לבית הספר ולמחוז ,התפתחות מקצועית ,הפגנת מקצועיות.
כל אחד מהמרכיבים כולל יסודות אחדים להערכה .למשל :הידע של המורה על התלמידים כולל
יסודות כגון ידע על תכונות קבוצת הגיל ,ידע על גישות הלמידה השונות של התלמידים וכדומה.
מסגרת זו השפיעה על מספר גדול של מערכות הערכה בעולם.

מרכיב המפתח בפרופיל
המקצועי של המורה הוא
תיאור ברור ומדויק של מה
צפוי מורה לדעת ולהיות
מסוגל לעשות .תנאי קדם־
בסיסי להכנת פרופיל של
כישורי המורה הוא תיאור
יעדי הלמידה של התלמידים.
עבודת המורים ,הידע
והמיומנויות שהם זקוקים
להם כדי שיהיו אפקטיביים
חייבים לשקף את יעדי
הלמידה של התלמידים.
תרומה חשובה בתחום זה היא
“מסגרת ההוראה“ שהציעה
דניאלסון (,(Danielson, 2007
שנוסחה כדי לספק “מפת
דרכים“ להנחיית מורים.

קריטריונים של הערכה
הבסיס החשוב לביצוע הערכה הוא קיום קריטריונים ברורים לשימושם של מעריכים בעלי הכשרה
מתאימה .הדבר דורש ניסוח הגדרות ברורות של מה צפוי מן העשייה המקצועית .פרוצדורות של
הערכת מורים מחייבות הגדרת קריטריונים לקביעת רמת הביצוע של המורה הבודד בכל אחד
מההיבטים המוערכים .משמעות הדבר היא בניית תבחינים או נוסחים סטנדרטיים לתיעוד של
ביצועי המורה .קריטריון נוסף הוא שקלול ההיבטים המוערכים השונים וחישוב דירוג כמותי כולל,
אם דירוג כזה הוא אכן חלק ממודל הערכת המורים .לאחר מכן אפשר לקשור את הדירוג הכמותי
לסולם האיכותני ,למשל“ ,לא מספיק““ ,בסיסי““ ,מיומן־מומחה““ ,מצטיין“.
חלק מהמודלים של הערכת מורים קובעים אחוז מסוים של מורים שניתן לדרגם בראש הסולם
(כלומר מצטיינים) .גישה זו מנוגדת לגישה המעוגנת בקריטריון ,אך ניתן להצדיק את השימוש בה
במקרים של חברה מתהווה ומסורת של מודלים של הערכה שנועדו למנוע מצב שבו רוב המורים
ידורגו בראש הסולם .במקרים אלה הסולם מאבד כמובן מערכו.

הבסיס החשוב לביצוע
הערכה הוא קיום קריטריונים
ברורים לשימושם של
מעריכים בעלי הכשרה
מתאימה.
חלק מהמודלים של הערכת
מורים קובעים אחוז מסוים
של מורים שניתן לדרגם
בראש הסולם.

הערכת מורים בתפקיד – ניהול איכות ההוראה
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 | 8.6המלצות
הוועדה ממליצה לקיים בעיקר שגרה של הערכה מעצבת למורים למתמטיקה בחינוך
העל־יסודי ,אך היא אינה שוללת ביצוע של הערכה מסכמת בשלבים שונים בקריירת
ההוראה.
הערכה למטרת שיפור:
 .1תבוצע במרווחי זמן משתנים ,למשל לפי ותק המורה או לפי תוצאות המשוב הקודם.
 .2תהיה קונקרטית ,תתייחס להיבטים החיוביים ולהיבטים הטעונים שיפור ותימסר
בעיתוי שיאפשר יישום תוצאות ההערכה בזמן אמת.
 .3תבוצע בידי גורם שרכש הכשרה בהערכה והוא גם בעל ידע במתמטיקה ובחינוך
מתמטי .מרכז מקצוע המתמטיקה ,המדריך המחוזי או הארצי של הוראת המתמטיקה,
המנהל או סגנו יכולים לבצע משימה זו אם הם מקיימים את התנאים שצוינו לעיל.
 .4תיעשה בשלב ראשון בכלים קיימים ,כגון הכלי להערכת מורים שפותח בידי
40
ראמ“ה.
הערכה למטרת אחריותיות וקידום:
 .1תבוצע תוך שיתוף גורם חיצוני בהערכה.
 .2תתבסס על קריטריונים אחידים ושקופים ,בכלל זה פעילות מיוחדת ותרומה ייחודית
לבית הספר ולקהילה.
 .3חייבת להיעשות תוך שיתוף המורים בתוצאות ההערכה ומתן אפשרות ערעור ְלמורים
שיחשבו כי לא זכו להערכה הוגנת.

 .40הכלי שפותח בידי ראמ“ה כולל ארבעה מדדי־על להערכת מורים :תפיסת תפקיד ואתיקה מקצועית ,תחום הדעת,
תהליכים לימודיים וחינוכיים ,ושותפות בקהילה מקצועית .הוועדה סבורה שמדובר בכלי מקיף ומוצלח ,אלא שבכל
המדדים ,ההערכה בחינוך העל־יסודי צריכה להתבצע בידי גורם בעל ידע וניסיון הן בתחום הדעת והן בתחום ההערכה.
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עולם הידע וההכשרה של העוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל־יסודי

פרק 9

מרכיבי סביבה התומכים במיצוי
הידע של המורים
מלבד תיאור הידע הדרוש לעוסקים בהוראת המתמטיקה בחינוך העל־יסודי ,מצאה הוועדה לנכון
להצביע גם על כמה גורמים בסביבת המורים ,שעשויים לסייע להם בעבודתם ולהשפיע על יכולתם
להביא לידי ביטוי את ידיעותיהם.
סביבת המורים היא נושא חשוב שיש בו מרכיבים רבים ומגוונים והוא מצדיק דיון מפורט יותר,
החורג מן המנדט העיקרי של הוועדה 41.אולם הוועדה לא רצתה להתעלם ממנו לחלוטין ובחרה
להצביע בקצרה על שלושה גורמים סביבתיים שעשויים לדעתה לתרום לעבודת המורים למתמטיקה
ולשיפור הידע של תלמידיהם:
 .1ספרי לימוד
 .2עזרי הוראה טכנולוגיים ואחרים
 .3קהילת מורים
 | 1ספרי לימוד
ספרי לימוד במתמטיקה לחטיבת הביניים נמצאים בשלב ניסויי ,לקראת אישורם בידי משרד החינוך,
על פי תכנית הלימודים .לעומת זאת ,בחטיבה העליונה לא קיימת תכנית לימודים מאושרת ,והספרים
שמשרד החינוך אישר בעבר לשימוש בחטיבה העליונה אינם תואמים עוד את תכנית ההיבחנות
בבחינות הבגרות .בהיעדר ספרים רלוונטיים שאושרו ,מורים משתמשים בספרים שאין להם אישור
רשמי של משרד החינוך ,42ואלה כוללים בדרך כלל תרגילים רבים והסברים מינימליים .עובדה זו
גורמת לכך שתלמידים אינם מורגלים בלימוד עצמי מתוך ספרים ומתקשים לקרוא טקסט מתמטי.
תלמיד שמחסיר שיעור אינו יכול להשלים את החומר על ידי לימוד מהספר בלבד.
הוועדה סבורה שקיים צורך דחוף לאשר תכנית לימודים לחטיבה העליונה ,לפתח ספרי לימוד
רלוונטיים לתכנית זו ,בעברית ובערבית ,ולאשרם  −תהליך דומה לזה שנעשה בחטיבת הביניים.
הוועדה סבורה כי ספרי הלימוד שמשרד החינוך יאשר חייבים לכלול פיתוח רעיונות ,הצגת מושגים
ודוגמאות ,דיון באסטרטגיות עבודה ,היכרות עם כלים שונים לעשיית מתמטיקה והצעות לשימוש
בהם .ספרי לימוד כאלה הם משאב חיוני למורה ,בעזרתם יוכל לממש את תכנית הלימודים ,לארגן
את זמני ההוראה ולהדגיש את עיקרי הדברים .משאב כזה יאפשר למורים להפנות את התלמידים
ללימוד עצמי בעת הצורך ,וכך גם לפתח אצלם מיומנות של קריאת טקסטים ולמידה עצמאית.

ספרי הלימוד חייבים לכלול
פיתוח רעיונות ,הצגת מושגים
ודוגמאות ,דיון באסטרטגיות
עבודה ,היכרות עם כלים
שונים לעשיית מתמטיקה
והצעות לשימוש בהם.

 .41כך למשל פותח לאחרונה בידי ארגון ה־ OECDהמבחן ( ,TALIS )Teaching and Learning International Surveyשנערך
לראשונה בשנת  ,2008וייערך שוב בשנת  .2013המבחן נועד לבחון מרכיבי סביבה התומכים בהוראה בחטיבת הביניים,
והוא מתמקד בסביבה המקצועית של המורים ,בתנאי ההוראה ובהשפעה של אלה על האפקטיביות של המורים ובתי
הספר.http://www.oecd.org/document/40/0,3746,en_2649_39263231_47766184_1_1_1_1,00.html
 .42על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ב( 8/ט' בניסן תשע"ב )1.4.12 ,מחויבים בתי הספר החל משנת תשע"ג לבחור את
ספרי הלימוד מתוך רשימה של ספרי לימוד מאושרים שפירסם המשרד .עד לאישור תכנית לימודים לחטיבה העליונה
ניתנים היתרים זמניים לשימוש בספרי הלימוד הנפוצים במתמטיקה לשנה אחת בלבד.

מרכיבי סביבה התומכים במיצוי הידע של המורים
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בנוסף לפיתוח ספרי לימוד
יש לעודד כתיבה של ספרים
המיועדים למורה בלבד ואינם
צמודים לספר לימוד כלשהו,
שיתבססו על כלל מרכיבי
הידע הרצויים שפורטו בפרק
 3של מסמך זה וישמשו
למורה מעין יועצים.

תנאי לאישור ספר לימוד על ידי משרד החינוך הוא קיום של מדריך־למורה שנלווה לו .מדריך כזה
הוא הכרחי אך אינו תמיד מספיק .הוועדה סבורה כי בנוסף לפיתוח ספרי לימוד יש לעודד כתיבה של
ספרים המיועדים למורה בלבד ואינם צמודים לספר לימוד כלשהו .ספרים כאלה ,המבוססים על כלל
מרכיבי הידע הרצויים שפורטו בפרק  3של מסמך זה ,ישמשו למורה מעין יועצים צמודים בעבודתו:
הם יספקו פירוט של המטרה והאופי של כל נושא על רעיונותיו המרכזיים ,הדגשה של העיקר והטפל
בכל נושא ,בנייה של קשרים בין נושאים שונים ,גם מתחומים אחרים ,פירוט האופק המתמטי של כל
נושא ,תיאור של עזרים דידקטיים מיוחדים לכל נושא ,דיון בקשיים אופייניים של תלמידים ,דוגמאות
לבעיות רגילות ומיוחדות ,הצגה של גישות ופתרונות אלטרנטיביים לבעיות מתמטיות ועוד .ספרים
כאלה ,או ספר נפרד המיועד לכך ,צריכים גם לתמוך בעבודת המורה בכיתה הטרוגנית.
 | 2עזרי הוראה טכנולוגיים ואחרים

ספרי בתי
להצטיידות
לימוד
במקביללפיתוח
בנוסף
יש
תצוגה
הספר
ספרים
בטכנולוגיותשל
לעודד כתיבה
יש
בלבדמשרד
משאבים של
להפנות
ואינם
המיועדים למורה
בהצטיידות
החינוך
כלשהו,
לתמיכהלימוד
צמודים לספר
בסביבות
של בתי
מרכיבי
הספרכלל
שיתבססו על
המיועדות
טכנולוגיות,
שפורטו בפרק
למידההרצויים
הידע
ולפיתוח
מתמטיקה
וישמשו
ללימודמסמך זה
 3של
מתאימים
חומרי
למידהיועצים.
למורה מעין
להוראה ולמידה בסביבות
אלו ,להפצתם למורים ללא
עלות ,וכן למסגרות התפתחות
מקצועית ייעודיות לתמיכה
בשימוש במחשבים בהוראת
מתמטיקה.

סקרים שונים שנערכו בעולם מצביעים על כך שלמרות המחקר והפיתוח ביישומים של טכנולוגיה
בחינוך מתמטי ,השימוש שנעשה בהם בכיתות הוא מועט מאוד בהשוואה למקצועות אחרים (ראו
למשל  .)Sutherland, Clark-Wilson & Oldknow, 2011הוועדה ממליצה כי במקביל להצטיידות בתי
הספר בטכנולוגיות תצוגה יופנו משאבים של משרד החינוך לתמיכה בהצטיידות של בתי הספר
בסביבות למידה טכנולוגיות המיועדות ללימוד מתמטיקה (כגון סביבות דינמיות ללימוד גאומטריה,
סביבות ללימוד נושא הפונקציה ,סביבות לחקר סטטיסטי ועוד) .יש להפנות משאבים גם לפיתוח
חומרי למידה מתאימים להוראה ולמידה בסביבות אלו ,להפצתם למורים ללא עלות וכן למסגרות
התפתחות מקצועית ייעודיות לתמיכה בשימוש במחשבים בהוראת מתמטיקה.
על מנת לתמוך בהוראת מתמטיקה מגוונת ויצירתית הוועדה ממליצה גם לחזור ולחזק את השימוש
בעזרי הוראה פשוטים .לצורך זה הוועדה ממליצה שבכל בית ספר תהיה כיתת מתמטיקה מיוחדת,
ובה עזרי הוראה כגון סרגל ומחוגה ,גופים הנדסיים ,תוכנות ,לומדות ,סרטי וידאו ,מקרן ,מחשב ,ולוח
חכם.
בנוסף על אלה חשוב שתהיה בחדר זה ספרייה ובה אוסף ספרים וכתבי עת מתמטיים (וירטואליים
ומודפסים) ,ספרי היסטוריה של המתמטיקה ,ספרי בעיות בנושאים מסוימים (ובהם נושאים
הנלמדים רק בחוגי העשרה) ועוד כיוצא באלה .ספרייה כזאת תשמש למורה מקור לרעיונות הוראה
ומוקד להפניית תלמידים המעוניינים להרחיב את השכלתם מעבר למה שנלמד בכיתה .המורה יוכל
למצוא בספרייה בעיות מתמטיות מגוונות להעשרת התלמידים .בספרייה יהיו גם ספרי היסטוריה
של מתמטיקה ,המרחיבים את אופקיו של התלמיד.
 | 3קהילת מורים

הוועדה ממליצה לתמוך
בצעדים מגוונים שבכוחם
לבסס ולעודד יצירה ,פעילּות
ונראּות של קהילות מורים.
מומלץ לחזק את הכנס
המקצועי למורי המתמטיקה
וחשוב מאוד להמשיך
ולפתח את אתר האינטרנט
ולהשתמש בו כדי להגביר
את התקשורת הפנימית בתוך
קהילת המורים ולהפוך אותו
מבן־לוויה של תהליך הלמידה
לשותף פעיל בתחום הוראת
המתמטיקה בכללותו.
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כמו בכל קהילה מקצועית ,תמיכת עמיתים ולמידה הדדית בין החברים עשויות לתרום לשיפור
עבודתם של המורים (ראו למשל  ,)Okur & Bahar, 2010; Vassiliou, 2011להתמודדות עם תחושת
הבדידות ,להעצמת ההעשרה ההדדית ותחושת השייכות לקהילה ואף לפיתוח “גאוות יחידה“ .הדבר
נכון לכל המורים ,למתחילים על אחת כמה וכמה .הוועדה ממליצה לתמוך בצעדים מגוונים שבכוחם
לבסס ולעודד יצירה ,פעילּות ונראּות של קהילות מורים .במיוחד הוועדה ממליצה על המסגרות
דלקמן:
א .פגישות סדירות של צוות המורים למתמטיקה בבית הספר (לליבון בעיות משותפות ,להכנה
משותפת של כלי הערכה ,לדיון בגישות שונות לנושא מסוים ,להעברת מידע על משאבים שהוכחו
כיעילים ועוד) .אחד המורים ירכז את הפעילות הזאת ,יקבע את סדר היום ,יעקוב אחר חידושים
בהוראת המתמטיקה בספרות ויביא אותם לדיון בפגישות הצוות.
ב .פגישות תקופתיות עם צוותי מורים למדעים ,לאומנות ולתחומים אחרים (לתיאום ,להעברת מידע,
לדיון בשילוב נושאים משותפים ,לבירור השימוש במושגים מתחום אחד בתחומים אחרים ועוד).
למשל שיתוף פעולה עם מורים לאומנות לצורך בירור מושגים כגון פרספקטיבה וחיתוך הזהב
ולפיתוח מודלים לראייה תלת־ממדית עשוי להיות מפרה במיוחד.
ג .קיום מערך סדיר של הדרכה מטעם משרד החינוך במטרה להגביר את הרגשת השייכות לקהילה
מקצועית ארצית .בהקשר זה מומלץ לחזק את הכנס המקצועי למורי המתמטיקה :הכנס מסייע
לבנות את מעמד המורה וגם תורם לידיעותיו והישגיו .יש להמשיך ולתמוך בארגון הכנסים על
ידי מרכז המורים ולהוסיף ולתת אפשרויות למורים להשמיע את קולם ,להביע את דעתם ולקיים
שיח מקצועי עם עמיתיהם ,עם מתמטיקאים ועם אנשי חינוך מתמטי.
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ד .המשך ואף תגבור של התמיכה באתר האינטרנט הקיים במרכז המורים העלֿ־יסודי .אתר
האינטרנט של מרכז המורים למתמטיקה בחינוך העל־יסודי הוא משאב עשיר התומך בהתפתחות
מקצועית של מורים ובבנייה של קהילת מורים .חשוב מאוד להמשיך ולפתח את אתר האינטרנט
ולהשתמש בו כדי להגביר את התקשורת הפנימית בתוך קהילת המורים ובין קהילת המורים לבין
קהילות מקצועיות אחרות .כיום מקובלת ההבנה שכלי האינטרנט הוא ְמלווה פעיל של הוראת
המתמטיקה בארץ ומחוצה לה ושהוא צופן בחובו הבטחה כה גדולה ,שיש להפוך אותו מבן־לוויה
של תהליך הלמידה לשותף פעיל בתחום הוראת המתמטיקה בכללותו .יש לשאוף לפיתוח האתר
לכדי “קאנֹון“ ולהפוך אותו לאתר למתמטיקה בה“א הידיעה דוגמת אתר “מקרא־נט“ .זוהי משימה
לאומית מבורכת ונכבדה.
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נספח

תקצירי קורות חיים
של חברי הוועדה
חנוך גוטפרוינד (יו“ר) ,פרופסור (אמריטוס) באוניברסיטה העברית בירושלים .מכהן משנת 1985
בקתדרה ע“ש אנדרה אייזנשטט לפיזיקה עיונית .מילא בעבר תפקידים אקדמיים ומינהליים
שונים באוניברסיטה – ראש המכון לפיזיקה ,ראש המכון ללימודים מתקדמים ,רקטור ונשיא.
היה בין היוזמים והמקימים של המרכז לחישוביות עצבית ,והיום הוא חבר במרכז זה ומלמד בו.
פרופ‘ גוטפרוינד הוא מנהל מרכז איינשטיין וממונה מטעם האוניברסיטה על הטיפול בקניין הרוחני
של אלברט איינשטיין ,ראש הוועד המנהל של הקרן הלאומית למדע ויו“ר עמותת “בשער – קהילה
אקדמית למען החברה בישראל“.
בעל תואר שלישי בפיזיקה עיונית מהאוניברסיטה העברית בירושלים.1966 ,
רוחמה אבן ,פרופסור במכון ויצמן למדע ,ראש קבוצת המתמטיקה במחלקה להוראת המדעים ַּבמכון
וראש התכנית ללימודי תעודת הוראה במדרשת פיינברג.
ומורי
ֵ
תחומי המחקר העיקריים שלה הם חינוך מתמטי ,הכשרה והתפתחות מקצועית של מורים
מורים למתמטיקה ויחסי הגומלין בין מורים ,תכניות לימודים וכיתות בית הספר.
בעלת תואר שלישי בחינוך מתמטי מאוניברסיטת מישיגן סטייט (ארה“ב).1989 ,
מאיר בוזגלו ,מרצה במחלקה לפילוסופיה ומנהל המכון לטיפוח בחינוך באוניברסיטה העברית
בירושלים .תחומי מחקרו כוללים פילוסופיה של המתמטיקה ,פילוסופיה של הפיזיקה ,פילוסופיה
של הלשון ופילוסופיה של היהדות .ד“ר בוזגלו פעיל בתחום הוראת המתמטיקה ,הקים את מכון
ומפתח תכניות
“מעיינות להשכלה“ לחינוך מתמטי בשכונות ועיירות פיתוח ,ושימש מורה ,חוקר ַ
להוראת המתמטיקה והלוגיקה.
בעל תואר שני במתמטיקה ותואר שלישי בפילוסופיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
הגר גל ,מרצה בכירה וראש החוג למתמטיקה-פיזיקה במכללה האקדמית לחינוך ע“ש דוד ילין.
ד“ר גל היתה מורה למתמטיקה ומדריכה דידקטית ,הקימה וניהלה את בית הספר התיכון האזורי
(המקיף) במעלה אפרים ,פיתחה והעבירה תכניות השתלמות ופיתוח מקצועי למורי מתמטיקה ,יזמה
את התכנית “מקצה אל קצה – הוראת מתמטיקה ומדע לתלמידי הקצוות“ במכללת דוד ילין ועמדה
בראשה .תחומי התמחותה כוללים הכשרה והתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה (במיוחד
טיפול בתלמידים מתקשים מחד גיסא ,וברוכי כישרון מאידך גיסא) והיבטים רחבים של קשיים
בהוראת הגאומטריה.
בעלת תואר שני במתמטיקה שימושית ( ,)1978תעודת הוראה במתמטיקה ופיזיקה ,ובעלת תואר
שלישי בחינוך מתמטי מהאוניברסיטה העברית בירושלים.2005 ,
אברהם הרכבי ,פרופסור במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע ,שבראשה עמד בשנים
 .2005-2001את ההתמחות הבתר-דוקטורלית עשה באוניברסיטת ברקלי ,קליפורניה ,ומחקריו כיום
עוסקים בעיקר בהוראה ולמידה של מתמטיקה בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים.
בעל תואר שלישי בהוראת המתמטיקה ממכון ויצמן למדע.1986 ,
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ורדה ליברמן ,סגן דיקן בית ספר אריסון למינהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה .פרופ‘ ליברמן
משמשת ראש תחום קבלת החלטות במינהל עסקים ,מרכזת את לימודי המתמטיקה והסטטיסטיקה
במרכז ומשמשת חוקרת אורחת באוניברסיטת סטנפורד.
תחום המחקר והכתיבה שלה הוא שיפוטים הסתברותיים וקבלת החלטות .פרופ‘ ליברמן עמדה בראש
המחלקה להוראת מתמטיקה באוניברסיטה הפתוחה וכתבה ספרי לימוד רבים בנושאים מתמטיים
וסטטיסטיים .בין השאר בנתה תכנית לימודים ייחודית לפיתוח חשיבה הסתברותית ,שאושרה על ידי
ועדת המקצוע כחלק מתכנית הלימודים במתמטיקה ,וכתבה (יחד עם עמוס טברסקי) ספר לימוד
בנושא ,שכותרתו “חשיבה הסתברותית“.
בעלת תואר שלישי במתמטיקה מאוניברסיטת תל אביב.1985 ,
רוזה לייקין ,פרופסור בחוג לחינוך מתמטי ,ראש המגמה לחינוך מחוננים ומצטיינים בחוג לייעוץ
והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך ,וראש המרכז האינטרדיסציפלינרי חמ“ה (חקר מחוננות
והצטיינות) באוניברסיטת חיפה .תחומי התמחותה כוללים ידע והתפתחות מקצועית של
מורים למתמטיקה ,אתגרים מתמטיים בחינוך ,מחוננות ויצירתיות במתמטיקה.
בעלת תואר שלישי בהוראת המתמטיקה (חינוך מורים) מהמחלקה להוראת המדעים בטכניון,
.1997
פאדיה נאסר–אבו אלהיג‘א ,פרופסור בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ,שם היא עומדת
בראש החוג לתכנון לימודים והוראה ובראש המגמה לשיטות מחקר ,מדידה והערכה .פרופ‘ נאסר-אבו
אלהיג‘א היא חברת המועצה להשכלה גבוהה .בעבר שימשה רכזת מחקר של מבחני ה GRE-שערך
ה )ETS( Educational Testing Service-בפרינסטון ,ניו-ג‘רזי (ארצות הברית) .מחקריה מתמקדים
ובתקפּות
ֵ
במתודולוגיה של מדידה והערכת הישגים בזיקה למגדר ולתרבות ,בהערכת מורים והוראה
מבנה.
בעלת תואר שלישי בשיטות מחקר ,הערכה ,מדידה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת ג‘ורג‘יה (ארצות
הברית).1997 ,
יפעת נחשון ,מורה למתמטיקה בבית הספר התיכון התורני טכנולוגי נחלים .מנחה בתכנית
של“ב (שיפור למידה במתמטיקה) בבית הספר הרב-תחומי “עמל רמלה“ ,מטעם מכון
דוידסון לחינוך מדעי ,בשיתוף המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן .בעבר עבדה
כמהנדסת מערכות מידע בתדיראן ,באוניברסיטת תל אביב ,ובבית החולים תל השומר.
בוגרת הטכניון (הנדסת מערכות מידע – תעשייה וניהול) .1990 ,בעלת תעודת הוראה במתמטיקה
ממכללת שאנן ,ולומדת לתואר שני בהוראת המדעים ,ב“תכנית קיסריה“ למורים מצטיינים במכון
ויצמן.
אנה ספרד ,ראש החוג לחינוך מתמטי בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה ,פרופסור להוראת
מתמטיקה באוניברסיטת מישיגן ()Lappan-Phillips-Fitzgerald Professor of Mathematics Education
ופרופסור אורח במכון לחינוך של אוניברסיטת לונדון (Visiting Professor, Institute of Education,
 .)University of Londonמחקריה של פרופ‘ ספרד מתמקדים בהתפתחות חשיבה מתמטית ,בחקר
חשיבה בגישה דיסקורסיבית ,ובתאוריות למידה.
בעלת תואר שלישי בהוראת המתמטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.1989 ,
רז קופרמן ,פרופסור במכון איינשטיין למתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים ויו“ר המכון .את
ההתמחות הבתר-דוקטורלית עשה באוניברסיטת ברקלי ,קליפורניה ,ומחקריו כיום עוסקים בחישוב
סטוכסטי ,וביו-מתמטיקה .פעיל גם בתחום
ַ
מדעי ,זרימה של נוזלים מורכבים ,אלסטיּות ,מידּול
החינוך המתמטי.
בעל תואר שלישי בפיזיקה מאוניברסיטת תל אביב.1995 ,

נספח
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בלה קסלר ,מורה למתמטיקה (בגמלאות) .למעלה מעשרים שנה עסקה בהוראה בתיכון
ליד האוניברסיטה העברית בירושלים ובמכללה לחינוך ע“ש דוד ילין ,והשתתפה באופן
קבוע בתכנית הרדיו “שירים ושיעורים“ .לאחר פרישתה לגמלאות ,ניהלה את בית הספר
הישראלי במוסקבה ,והיום היא עוסקת בהכשרת מורי מתמטיקה לחינוך היסודי ובפרויקט
למצטיינים במתמטיקה ,במסגרת בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים.
בעלת תעודת הוראה במתמטיקה מאוניברסיטת קישינב ותואר שלישי במתמטיקה שימושית מהמכון
לכלכלה וסטטיסטיקה במוסקבה.1973 ,
יהושע רוזנברג (מרכז הוועדה) ,מורה למתמטיקה ופיזיקה בבתי ספר על-יסודיים שונים .בעבר לימד
מתמטיקה גם באוניברסיטה העברית בירושלים .בעל תעודת הוראה ממכללת ליפשיץ בירושלים
( ,)1998תואר ראשון בפיזיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ( ,)2001ובימים אלה הוא משלים
תואר שלישי במרכז לחישוביות עצבית באוניברסיטה העברית בירושלים.
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