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“Fight for the 
things that you care 
about, but do it in a 
way that will lead 
others to join you”. 
 
Ruth Bader Ginsburg (1933-2020) 



?איפה היינו ומה עשינו  
 יעדים וחלומות מקצועיים

לקבוצה שאני מנחה או   לכיתה שלי

 מלווה

לעולם התוכן   לעצמי

 ת/שבו אני עוסק

 למערכת החינוך

זמן לחקר מתמטי – 
התלמידים כיום שקועים  
,  בהכנה לקראת הבגרות

והלוואי שהיה לנו  
יותר אפשרות  , כמורים

לרתום אותם לעבודות  
החקר  . חקר מתמטיות

יכול לשמש בעבורם 
מפלט וכמובן להגדיל  

ועם זאת  , מוטיבציה
נראה שקשה להגיע  

 .לזה
יכולת להתמודד עם 

  הלחץ וההיסטריה
הכרוכים סביב למידת  

 המתמטיקה

  שינוי דרכי ההוראה של
בדגש על מורי  , המורים

 .  ב"המתמטיקה בחט
  שיפור איכות ההוראה

להעביר    –במתמטיקה 
ליותר מורים ומורות  
צעירים את תחושת  

  האמונה העצמית
 ביכולותיהם

  יותר זמן
 למסע בעולם

  יותר זמן
לפיתוח  
 וכתיבה

  פיתוח יכולת
אישית לסחוף  

 אנשים

  לשלב בין
הוראת הכימיה  

להוראת  
 התנועה

  פיתוח כתב
עת מקצועי  

למורים  
למקצועות  

 המדעים

יציבות ורוגע 
כרגע   –

מערכת 
החינוך לא  

אין  , יציבה
ביטחון תקציבי  
בעניין פתיחה  

 של קהילות



 יעדי המפגש

   דיוק מטרות קבוצת הפיתוח 

 בירור צורכי מורי המאסטר בהתבסס על מסלולי הפיתוח בהוראה 

תכנון משותף של המשך המהלך 



 על סדר היום

טראמפל קרן "מנכ, שיחה עם אלי הורביץ 
 

 ביטויים לקידום מקצועי במסלולי   –דיון בקבוצות
 ההתפתחות השונים

 

איסוף ודיון במליאה 
 

סיכום והכנה להמשך 



 התפתחות מקצועית של מורות ומורים

העמקה והרחבה של מיומנויות וידע , תהליכים של שכלול. 1
 .יותרכדי להפוך לאיש או אשת מקצוע טובים 

 
הן מבחינת תפיסת   –צמיחה והתפתחות בנתיב הקריירה . 2

הן מבחינת מסלול הקידום הנטוע , (קריירה פנימית)התפקיד 
 (.2008, אופלטקה( )קריירה חיצונית)במערכת 

אפשרויות  
 שכר

יוקרת  
 המקצוע



 :Crehan ,2016)), מאפיינים של מסלולי קריירה









 ?מה צריך כדי לפתח מורות ומורים בכל אחד מן המסלולים

 סולם מבוסס ביצועים  סולם מבוסס פיתוח מקצועי  סולם מבוסס שינוי מסגרת העבודה 



 ?ומה בהמשך הדרך


