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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה בשנת  .1959חברים בה כמאה מדענים ומלומדים מן השורה הראשונה
של ההשכלה והדעת במדינת ישראל .חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,התשכ"א ,1961-קובע כי מטרותיה
ומשימותיה העיקריות הן לטפח ולקדם פעילות מדעית ,לייעץ לממשלה בענייני מחקר ותכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית,
לקיים התקשרויות עם גופים מקבילים בחוץ לארץ ,לייצג את המדע הישראלי בגופים ובאירועים מדעיים בינלאומיים
ולהוציא לאור כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע.
היזמה למחקר יישומי בחינוך מעמידה לרשות מקבלי החלטות בחינוך ידע מדעי עדכני ומבוקר .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 ויד הנדיב .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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צוות המומחים לנושא 'לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו'
מפגש לימודי בנושא מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי
יום שלישי ,י' באלול תשע"ו13.09.2016 ,
אולם המאיץ ,מכון ויצמן למדע ,רחובות

סדר יום
10:00-09:30
10:05-10:00

התכנסות וכיבוד קל
דברי ברכה ופתיחה :פרופ' ישראל בר-יוסף ,יו"ר צוות המומחים

11:35-10:05
10:30-10:05

מושב ראשון :סיפורם של מרכזי המורים – ארציים ואזוריים
מרכז המורים הארצי מנקודת מבט של מורה ,מדריכה ומפמ"ר :ד"ר אירית שדה ,מפמ"ר
ביולוגיה הנכנסת ומפמ"ר מדעי הסביבה היוצאת במשרד החינוך
מענה לשאלות משתתפי המפגש ודיון

11:15-10:50

מרכז המורים האזורי :הסיפור ההיסטורי ,המקצועי ,הפוליטי והאישי :ד"ר תילי וגנר ,ראש
התכניות הקליניות להכשרת מורים למתמטיקה ופיזיקה ,המכללה האקדמית בית ברל
מענה לשאלות משתתפי המפגש ודיון

12:20-11:35
12:00-11:35

מושב שני :מקומו של המורה ברפורמות בחינוך מדעי
מה למעלה מה למטה? מעורבותם של מורים ברפורמות בחינוך :ד"ר ניר מיכאלי ,רקטור
מכללת אורנים
מענה לשאלות משתתפי המפגש ודיון

13:00-12:20

הפסקת צהריים (תוגש ארוחה קלה)

13:45-13:00
13:25-13:00

מושב שלישי :מקומו של המנהל ברפורמות בחינוך מדעי
המנהל כמטמיע רפורמות ומתאים אותן למציאות הבית-ספרית :ד"ר עליזה בלוך ,מנהלת
רשת בתי הספר ברנקו וייס
מענה לשאלות משתתפי המפגש ודיון

14:50-13:45
14:10-13:45

מושב רביעי :הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים
ההכשרה והפיתוח המקצועי של מורים במכללות ובאוניברסיטאות לאור רפורמות בחינוך
מדעי :ד"ר ירון להבי ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין וראש המרכז הארצי למורי
הפיזיקה במכון ויצמן
מענה לשאלות משתתפי המפגש ודיון

14:40-14:30

האתגר בהטמעת מקצוע תמטי בחטיבה העליונה – הדוגמה של מורי 'מדע וטכנולוגיה לכול':
ד"ר מיכל נחשון ,מפמ"ר 'מדע וטכנולוגיה לכול' בנתיב העיוני במשרד החינוך
מענה לשאלות משתתפי המפגש ודיון

15:30-14:50

התייחסויות משתתפי המפגש ,סיכום וכיוונים להמשך הפעילות

10:50-10:30

11:35-11:15

12:20-12:00

13:45-13:25

14:30-14:10

14:50-14:40

מנהל המפגש ומנחה הדיונים :פרופ' ישראל בר-יוסף ,יו"ר צוות המומחים
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סיפורם של מרכזי המורים :ארציים ואזוריים
חומר רקע למפגש לימודי בנושא מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי

אוגוסט  ,2016אב תשע"ו

אסף וערך :ניב שטראוס

1

מרכזי המורים הארציים הוקמו בעקבות המלצה ד 6/בדוח 'מחר ( '98משרד החינוך והתרבות.)95 ,1992 ,
מרכזים אלה הוקמו בהדרגה ,כל אחד בשיתוף פעולה עם המרכז הרלוונטי להוראת המדעים במקצועות
השונים .דגמי הפעולה ,מאפייני המינהל ותכניות העבודה היו בשנים הראשונות בעלי אופי מקומי ותלויים
בהקשר של הפיקוח המקצועי (המפמ"ר) ,של המרכז להוראת המדעים שאליו היה מסונף מרכז המורים ושל
קשרי הגומלין המקצועיים ביניהם .עם הזמן התמסדו מספר מנגנונים משותפים לכל מרכזי המורים הארציים,
כגון קורס ל'מורים מובילים' ,כנס ארצי שנתי ,אתר במרשתת והשתתפות בהוצאת עלון למורי המקצוע ,אם כי
היו מרכזים להוראת מדעים שהפיקו והפיצו עלונים במקצוע שהיה באחריותם גם לפני הקמת מרכזי המורים
(דרמון.)2016 ,
להלן רשימת המרכזים הארציים שקמו לאורך השנים ופועלים כיום.
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מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל-יסודי – בשנת  1986הוקם בטכניון מרכז קשר חם (מרכז
מחקר ופיתוח לקידום ,שיפור וריענון החינוך המתמטי בישראל) .בשנת  1992קיבל מרכז קשר חם
מעמד של מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל-יסודי מטעם משרד החינוך .בשנת  2007עבר
ניהול מרכז המורים לאוניברסיטת חיפה (קשר חם.)2016 ,



מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחטיבת הביניים (מנור) – פועל במכון ויצמן משנת ( 1994מנור.)2016 ,



מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי – הוקם בשנת  1994באוניברסיטת חיפה (בן-חיים.)2016 ,



המרכז הארצי למורי הביולוגיה – הוקם בשנת  1994באוניברסיטה העברית בירושלים.
בשנת  2014עבר ניהול המרכז למכון ויצמן למדע .למרכז קיימת שלוחה בטכניון ,והיא עוסקת בנושאי
מדעי הסביבה (המרכז הארצי למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה.)2016 ,



מרכז ארצי למורי הפיזיקה – פועל משנת  1995במכון ויצמן למדע (אתר מורי הפיזיקה.)2016 ,



מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים (למדע) – פועל באוניברסיטת תל אביב
החל משנת ( 1995ויקיפדיה.)2016 ,



מרכז ארצי למורי הכימיה – הוקם בשנת  2000באוניברסיטה העברית בירושלים .בשנת  2009עבר
למכון ויצמן למדע (קצביץ ;2016 ,הארכיון של המרכז הארצי למורי הכימיה.)2009 ,



מרכז המורים הארצי למדעי המחשב ('מחשבה') – הוקם בשנת  2000בטכניון (מחשבה.)2016 ,



מרכז מורים ארצי למדע ולטכנולוגיה בחטיבת הביניים (מו"ט-נט) – הוקם במכון ויצמן בשנת 2001
(מו"ט-נט.)2016 ,



המרכז הארצי למורי מוט"ב (מיט"ב) – הוקם בטכניון בשנת  2007ומשנת  2013פועל במכון ויצמן
(מיט"ב.)2016 ,



המרכז הארצי לקידום מתמטיקה ,מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם-יסודי (דע-גן) – פועל
באוניברסיטת בר אילן (דע-גן2016 ,א) והוקם בשנת ( 2007דע-גן2016 ,ב).

 1המלצה ד – 6/מרכזי תמיכה אזוריים" :הוועדה ממליצה על הפעלתם של מרכזי תמיכה אזוריים לתמיכה בנושאי המתמטיקה,
המדע והטכנולוג יה והמחשבים .מרכזים אלה יפעלו על פי מדורים נושאיים ועל פי חלוקה לשכבות גיל".
 2הרשימה מסודרת על פי שנת ההקמה של המרכזים.
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מרכז המורים הארצי למקצועות הטכנולוגיים (מור-טק) – הוקם בשנת  2008בטכניון (מור-טק.)2009 ,

במקביל להקמת מרכזי המורים הארציים ,החל משנת  1994החלו לקום מרכזי מורים אזוריים .המרכז
הראשון הוקם בשנת  1994באצבע הגליל כיזמה אזורית ,עוד בטרם הוקם במשרד החינוך המטה ליישום 'מחר
 .'98חברו להפעלתו  14רשויות מקומיות ואזוריות שהשתתפו בוועדת ההיגוי של המרכז ואפשרו למורים מימון
של יום לימודים בשבוע על חשבונן .תחילה נקרא מרכז זה 'מרכז לפיתוח מורים' .התפתחו בו מודל מרכז
המורים האזורי וכן המונחים 'מורי מורים' 3ו'מנחי רוחב'( 4עמיחי2016 ,ב) .בשנת  1995הוכרז המרכז מרכז
מורים אזורי .בשנת  1995הוקמו שני מרכזי מורים אזוריים נוספים :במעלה יוסף ובדימונה ,ובשנים הבאות
הוקמו מרכזים נוספים (עמיחי2016 ,א) .ההיגיון שעמד בבסיס הקמת מרכזי המורים היה לאפשר לכל מרכז
"לקנות הדרכה וידע" ממקורות שונים ומגוונים ,על פי בחירה עניינית ומקצועית ולא על פי המסורת או
ההתחייבויות לגופים או אנשים פרטיים .כל מרכז שקם נדרש לפעול על פי חוק חובת המכרזים ,תנאי לכך
שיקבל תמיכה כספית ממשרד החינוך .מלבד זאת התבקש כל מרכז לחבור למוסד אקדמי בעל מומחיות
בהוראת מדעים ,אך התכנית הפדגוגית כללה הסתייעות בסגל הוראה ופיתוח ממוסדות מגוונים על פי העניין
(עמיחי2016 ,ב) .בשנת  1997הקים משרד החינוך ועדה עליונה לגיבוש עקרונות להקמת מרכזי מורים אזוריים
ולהפעלתם .בראש הוועדה עמד פרופ' בני גיגר ,ומסקנותיה פורסמו בשנת ( 1998משרד החינוך ,התרבות
והספורט . )1998 ,הוועדה עמדה על הצורך ליצור מסגרות שבהן תיווצרנה הזדמנויות להתפתחותם המקצועית
של מורים .מסגרות אלה אמורות לשמש "בית" שבו ייחשפו המורים לידע עדכני ויתנסו בתהליכי הוראה-
למידה .הוועדה הדגישה כי מרכז המורים הוא מסגרת שבה יפעלו המורים בסביבת למידה כצוות עמיתים
המפרים זה את זה (גלעד .)4 ,2001 ,הוועדה הגדירה את מרכז המורים האזורי ככזה המיועד "למורים ,לגננות
ולעובדי הוראה אחרים ,כלומדים ומלמדים לאורך זמן 5,תוך שמירה על זיקה חזקה ודו-כיוונית לבתי הספר
ולגני הילדים שבאזור" (משרד החינוך ,התרבות והספורט .)10 ,1998 ,לפי ועדת גיגר ,מרכזי המורים האזוריים
יהיו מיועדים למורים בכל תחומי הלימוד ולא יתמקדו במקצוע מסוים (שם ,)9 ,להבדיל ממרכזי מורים
ארציים המתמקדים כל אחד במקצוע לימודים ובשכבת גיל מסוימים (שם .)11 ,החל משנת  1998הוביל משרד
החינוך את הקמת המרכזים האזוריים ,במבנה שכלל הכשרת 'מורי מורים' לכל מקצוע לימודים ,ואחראי
תחום לנושאים רוחביים כגון 'יישומי מחשב בהוראה' או ל'הערכת הישגים' (דרמון .)2016 ,בין השנים 1998-
 1994הוקמו בסה"כ  13מרכזי מורים אזוריים :באצבע הגליל ,במעלה יוסף ,בדימונה ,במכללת חמדת הדרום,
בבאר שבע ,במכללת בית ברל ,בנתניה ,בראשון לציון ,בעמק הירדן ,באשדוד ,בחדרה ,באעבלין ועוד .הנטייה
הייתה לא להקים מרכזי מורים בערים הגדולות מתוך תפישה שלמורים המתגוררים בערים אלה יש הנחייה
זמינה בזכות האוניברסיטאות הממוקמות בהן (עמיחי2016 ,ב).
לצד מרכזי המורים האזוריים ,המשיכו לפעול בשנת  1998מרכזים פדגוגיים (מרפד"ים; פורטס ,מועלם ולוי
נחום .)12 ,2009 ,השינוי במודל ההשתלמות שהופעל במרכזים האזוריים בהשוואה למודל שהיה קיים
במרפ"דים היה גדול .מרואיינים בתחקיר טענו כי המרפ"ד היה מקום מיושן וארכאי; המורים שהגיעו אליו
קיבלו קורסים מיושנים שבהם הודגש שה"מורה במרכז" כמעביר ידע .הם קיבלו דפי עבודה מוכנים והעבירו
אותם לתלמידיהם .לא היו עוררים על הכתוב בספר .המדע נתפס כדבר סטטי ,והמורים לא עודכנו
בהתפתחויות במדע .היחס היה של זלזול ביכולת הקוגניטיבית של המורים .ציפו מהם שילמדו על פי הספר.
לעומת זאת ,במרכזי המורים האזוריים שהתמקדו בלימודי מדע ,טכנולוגיה ומתמטיקה המורים נתפסו
כ אנשים חושבים ,יצירתיים ובעלי אוטונומיה .הם קיבלו את הסילבוס ולמדו להשתמש בו בשיקול דעת .פותחו
ספרי לימוד ,אבל לא היה ספר לימוד מחייב .המורים בנו רצפי הוראה בעצמם .הם קיבלו הרצאות ממיטב
המדענים ועודכנו בידע מחזית המדע .מפתחים של חומרי למידה העבירו השתלמויות ונתנו תמיכה צמודה
למורים .לא היה הבדל מעמדות בין המורים למפתחים .הכול היה פתוח לדיון ,והמפתחים עמדו לשירות
המורים .המרכזים צוידו בציוד איכותי ולא ארכאי (שם).
 3בהתייחס לצוותים האקדמיים שליוו את המורים בשטח בגישה של Lifelong Learning
 4לתחומים בין-מקצועיים כגון יישומי מחשב בהוראה ,הערכת הישגים ומנהלים
 5כיום הגישה של למידה ולימוד לאורך זמן מכונה .Lifelong Learning
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בשנת  2002החליט משרד החינוך לסגור את מרכזי המורים האזוריים .במקביל החל משרד החינוך לפתח מודל
אחר של מרכזים אזוריים לפיתוח מקצועי ,והסב את מרכזי המורים האזוריים והמרפ"דים למרכזי פסג"ה
(פיתוח סגלי הוראה; שם .)13-12 ,התפישה הארגונית שעומדת בבסיסם של מרכזי הפסג"ה וממנה נגזרה גם
תפישה פדגוגית משתקפת בשמם – פיתוח סגלי הוראה (ולא מורים) על פי שייכות בית-ספרית ,ומכאן ,לנוחות
המינהל הפדגוגי במשרד החינוך ,מתאפשרת הפעלה דרך מחוזות .מרכזי הפסג"ה פועלים גם כיום ,כמו
המרכזים הארציים למורי מקצועות המדעים (דרמון .)2016 ,נכון לשנת  2008היו קיימים כ 60-מרכזי פסג"ה
בכל הארץ (פורטס ,מועלם ולוי נחום.)13 ,2009 ,
בשנים האחרונות מתקיימות יותר ויותר השתלמויות (פיתוח מקצועי) למורים באמצעות המרשתת ,בלמידה
מרחוק או בלמידה משולבת (דרמון .)2016 ,מטח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) ,כזכיין של משרד החינוך
ללמידה מרחוק ,מפעיל עשרות השתלמויות מקוונות בשנה בתחומי דעת שונים (מטח.)2016 ,
רשימת מקורות:
אתר מורי הפיזיקה[ /http://ptc.weizmann.ac.il .2016 .גישה 03 :באוגוסט.]2016 ,
בן-חיים ,ד .2016 .התכתבות בדוא"ל 28 .באוגוסט.
גלעד ,א .)2001( .התפתחות מקצועית מתמשכת של מורים במרכזי מורים אזוריים :השתלמות הדרכה כמכלול.
כתב עת לעיון ומחקר.96-79 ,7 ,
דע-גן2016 .א[ /http://www.schooly.co.il/da-gan .גישה 03 :באוגוסט.]2016 ,
דע-גן2016 .ב .התכתבות בדוא"ל 24 .באוגוסט.
דרמון ,א .2016 .התכתבות בדוא"ל 04 .ביולי.
הארכיון של המרכז הארצי למורי הכימיה[ /http://chemteachers.huji.ac.il .2009 .גישה 03 :באוגוסט.]2016 ,
המרכז הארצי למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה[ #/https://www.bioteach.org.il .2016 .גישה03 :
באוגוסט.]2016 ,
ויקיפדיה.2016 .
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%90%D7
%A8%D7%A6%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2

[גישה 25 :באוגוסט.]2016 ,
מו"ט-נט[ /http://motnet.proj.ac.il .2016 .גישה 03 :באוגוסט.]2016 ,
מור-טק[ http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/1087671/464051.pdf .2009 .גישה:
.]2016
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באוגוסט,

מחשבה[ /http://cse.proj.ac.il .2016 .גישה 03 :באוגוסט.]2016 ,
מטח[ /http://morim.cet.ac.il .2016 .גישה 03 :באוגוסט.]2016 ,
מיט"ב[ http://mutal.weizmann.ac.il/index.php .2016 .גישה 03 :באוגוסט.]2016 ,
מנור[ /http://stwww.weizmann.ac.il/manor .2016 .גישה 03 :באוגוסט.]2016 ,
משרד החינוך והתרבות' .1992 .מחר  – '98דוח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי .ירושלים.
http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/%D7%A7%D7%99%D7%A9 %D7
%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A8%2098.pdf

5

משרד החינוך ,התרבות והספורט .1998 .מרכזי מורים אזוריים :דוח הוועדה לגיבוש עקרונות להקמת מרכזי
מורים אזוריים ולהפעלתם .ירושלים.
http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7
%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%20%D7%9E%D7%95%
D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf

עמיחי ,ש2016 .א .התכתבות בדוא"ל 16 .באוגוסט.
עמיחי ,ש2016 .ב .התכתבות בדוא"ל 20 .באוגוסט.

פורטס ,ד ,.מועלם ,ר ,.ו-לוי נחום ,ת .)2009( .מו"ט בחט"ב – תרומת האתמול למחר :מה ניתן ללמוד מניסיון
"מחר  .?"98רחובות :מכון ויצמן למדע ,המחלקה להוראת המדעים.
קצביץ ,ד .2016 .התכתבות בדוא"ל 25 .באוגוסט.
קשר חם[ http://edu.technion.ac.il/inner10-5.php?LinkID=56 .2016 .גישה 25 :באוגוסט.]2016 ,
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מאין יגיעו המורים לתכנית  5פי ?2
חומר רקע למפגש לימודי בנושא מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי
נכתב על ידי איל רם ,סמנכ"ל ומנהל המינהל לעובדי הוראה במשרד החינוך
אוגוסט  ,2016אב תשע"ו
גדלתי במשפחה של שלושה בנים .אחי הקטן סיים דוקטורט במתמטיקה לפני מספר חודשים ,ויוצא לשוק
העבודה עם משכורת תחילית של  40,000ש"ח .אין למערכת החינוך שום יכולת להציע לו אלטרנטיבה ראויה.
אחי הגדול בן  ,44בוגר הטכניון בעל  20שנות ותק בתעשיית ההייטק ,מתחיל לחשוב על הצעד הבא .הילדים
כבר בחטיבת הביניים והמשכנתא נגמרה .זה הזמן לעבור להוראה .יש עוד  20שנות עבודה לפניו ,ולמערכת יש
יכולת להכיר בעשרים שנות הוותק שצבר עד כה ולהציע משכורת תחילית טובה יותר.
בעשור האחרון חלה ירידה במספר התלמידים הניגשים לבחינות ברמה של  5יח"ל .חלק מההסבר לתופעה היא
החלטת המדינה להכשיר להוראה בוגרי  BAאו  BScבמתמטיקה מהאוניברסיטאות ,כדוגמת אחי הקטן.
בוגרים אלה אמורים להחליף את דור המורים המתבגר ,שהגיע בעיקר בעליות מברית המועצות לשעבר .בשנים
האחרונות עומד הממוצע השנתי של סטודנטים הלומדים מתמטיקה בכל האוניברסיטאות בארץ יחד על כאלף
בלבד .רק  60במחזור עושים תעודת הוראה ופחות ממחצית משתלבים בהוראה בפועל .כתוצאה מכך לימדו
יותר ויותר מורי חטיבה עליונה ללא הכשרה מתאימה לרמת חמש יחידות ,והם גרמו לכך שרמת הלימוד ירדה.
את התופעה הזאת משרד החינוך בראשות נפתלי בנט רוצה לשנות והוגדרו יעדים שאפתניים במיוחד:

מספר הניגשים למתמטיקה  5יח"ל לפי שנים

19,000

17,738
16,496
15,255

17,000

12,593
10,200
9716
9,185
8,869

12,900
12,000
11,24711,028
10,548
9,742

15,000
13,000
11,000
9,000
7,000

בחטיבה העליונה יש כיום כ 6,700-מורים למתמטיקה ,מתוכם  1,700מורי  5יח"ל .בקרב המורים ניתן לראות
 5קבוצות:
 .1מורים ותיקים – בני  50ומעלה ,חלקם יוצאי ברית המועצות לשעבר ,עתידים לפרוש לגמלאות בעשור
הקרוב .מורי  5יח"ל ותיקים יותר ממורים ברמות נמוכות יותר.
 .2מורים שצמחו מתוך המערכת – לימדו מקצועות אחרים ולא הוכשרו להוראת מתמטיקה.
 .3בוגרי ההכשרה הרגילה – גילאי  ,34-25בוגרי  B.Edבמכללות להוראה שמבחינת הידע המתמטי
שלהם אינם מתאימים להוראת חמש יחידות.
7

 .4בוגרים "טריים" מהחוג למתמטיקה שעושים תעודת הוראה – כאמור ,מספרם של אלה נמוך בשנים
האחרונות.
מוסבים – גילאי  ,47-38מגיעים להוראה כקריירה שנייה ,בעלי ניסיון תעסוקתי במקצועות הנוגעים בתחום
שהם מלמדים .לרובם יש גם ניסיון כהורים ,והם מגיעים בשלים יותר להוראה ולחינוך.

אז מה עושים?
לאחר עבודה של צוותי חשיבה גדולים שבהם השתתפו נציגי משרד החינוך ,אוניברסיטאות ומכללות,
קרנות ומורים ,גובשה תכנית שדרכה יינתן מענה לכל אחת מקבוצות המורים באופן דיפרנציאלי:
.1

.2
.3
.4
.5

המורים הוותיקים הטובים – יחנכו וילוו סטודנטים ומורים בראשית דרכם ובכך יוכלו להעביר הלאה
את הידע והמיומנויות שצברו .להם עצמם יאפשר המסלול הזה פיתוח מקצועי והזדמנות לקידום
ולאתגר חדשים במערכת.
מורים שצמחו במערכת – עוברים הרחבת הסמכה להוראת המקצוע על מנת שיוכלו להעמיק את הידע
בדיסציפלינה שהם מלמדים ובדרכי הוראתה.
בוגרי ההכשרה הרגילה – המכללות יעברו ללמד את מקצוע המתמטיקה כמקצוע חד-חוגי (ללא
מקצוע הוראה נוסף במקביל) .כך יקבלו הסטודנטים יותר שעות בלימוד הדיסציפלינה עצמה.
בוגרים "טריים" מחוגי המתמטיקה – גובשה עם מפעל הפיס תכנית ייחודית שתילמד
באוניברסיטאות ,והסטודנטים יקבלו בה מלגה בת  21,000ש"ח בשנה.
הסבת אקדמאים – מתגבשת תכנית מערכתית 'מהייטק להוראה'.

אקדמאים מוסבים מהייטק להוראה
בשלוש השנים האחרונות יש עלייה במספר הפונים להוראת מתמטיקה ,אך מעניינת במיוחד קבוצת
המוסבים ,שרובם עוברים מהייטק להוראה הודות לתכניות ייעודיות שנבנו עבורם במכללות להוראה
ובסיוע של קרן טראמפ.
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על-יסודי

שנה"ל
סטודנטים B.Ed.

הסבת אקדמאים

סה"כ

תשע"ד

113

226

339

תשע"ה

206

352

558

תשע"ו

208

397

605

המוסבים באים לתכנית כשהם מבוגרים יותר ,בעלי ניסיון וידע מהשטח ,ואלה מאפשרים להם לייצר
"למידה משמעותית" יותר בתוכן .המורים האלה הם גם בעלי ניסיון רב יותר כהורים וכן כעובדים בסביבת
עבודה דינמית וחדשנית של עולם ההייטק .משרד החינוך ,באמצעות יוזמת  5פי  ,2יחד עם עמותת 'שיתופים'
מבנים מהלך רחב שיגייס את המוסבים דרך מקומות העבודה ויפרסם בדרכים שונות ,ימיין בצורה
קפדנית ויקבל רק בוגרים של תארים עתירי מתמטיקה .הנכנסים לתכנית יקבלו הכשרה קלינית ,קרובה
לשדה ומכשירה לעיסוק במקצוע ברמה הפרקטית ,ייקלטו בצורה הטובה ביותר כולל הכרה בוותק הקודם
למי שזכאי לכך ,ויקבלו חונכות וליווי בכניסה לעבודה החדשה .המורים יעבדו בקהילות מקצועיות
וייכנסו לרשת בוגרים אשר תיתן מענה לשלבים הבאים ,כשהמורים כבר יהיו מנוסים יותר.
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תקצירי הרצאות
מרכז המורים הארצי מנקודת מבט של מורה ,מדריכה ומפמ"ר
אירית שדה ,מפמ"ר ביולוגיה הנכנסת ומפמ"ר מדעי הסביבה היוצאת ,במשרד החינוך
תחילת המרכזים הארציים ,כמו גם ראשיתו של מרכז המורים לביולוגיה ,בשנת  ,1992אז הגישה ועדת הררי
את המלצותיה ב' דוח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי :מחר  .'98הדוח כלל המלצות לשינויים ארגוניים
במערכת החינוך ,לתכניות לימודים חדשות ,לשילוב התיקשוב ועוד .בין אלה היו גם המלצות שעסקו בפיתוח
מקצועי של מורים ,שבאו לידי ביטוי גם בהקמת מרכזי מורים ארציים למקצועות המדעים .במסגרת יישום
ההמלצות של דוח 'מחר  ,'98הוקמו מספר מרכזי מורים ארציים ומרכזי מורים אזוריים לתמיכה בהוראת
נושאי המתמטיקה ,המדע והטכנולוגיה .ההמלצה קבעה כי מרכזי המורים הארציים הם הגופים שנועדו
להוביל את העברת הידע ממרכזי הפיתוח הארציים וממקורות אחרים ‒ אל המרכזים האזוריים.
המרכז הארצי למורי ביולוגיה נוסד בשנת  .1994לדברי המפמ"רית דאז ,ד"ר ברוריה אגרסט" ,המרכז ישמש
כיזם בתחום פיתוח חומרים ,כמרכז ומבצע יוזמות מורים ,ארגון השתלמויות ,ביצוע פרויקטים ייחודיים – ועל
כן ישמש אבן שואבת למורים וכמקום התבטאות למורים בעבודתם ,בשבתון ואף לאחר פרישתם כשירצו
לתרום מניסיונם למורים הצעירים" (אגרסט .)1994 ,ד"ר אגרסט פנתה לציבור המורים בבקשה שיקחו חלק
בהקמת מרכז המורים לביולוגיה שהוקם בירושלים ,במחלקה להוראת המדעים שבאוניברסיטה העברית.
בתחילת שנת הלימודים תשנ"ה פתחה מנהלת המרכז הראשונה ,ד"ר אביטל דרמון ,את המרכז הארצי למורי
ביולוגיה באוניברסיטה בירושלים .המרכז אימץ לו את המוטו "של המורים ,ע"י המורים ,עבור המורים"
(המבוסס על דברי הנשיא לינקולן בגטיסבורג,)government of the people, by the people, for the people… :
והיעדים שאליהם שאף מכוונים עד היום את פעילות המרכז:




סיוע לכלל מורי הביולוגיה בתיכון בארץ ביצירת קהילת מורים לומדת – איתור יוזמות מורים והפצתן
בארץ ,העלאת רעיונות ויוזמות חדשות ובחינתן בקהל המורים.
פיתוח מנהיגות מקצועית של מורים ,איתור מורים מובילים בשטח ועידודם לשאת את בשורת השינוי
המתמיד.
יצירת קשר דו-כיווני עם מרכזי המורים האזוריים ודרכם עם כלל המורים המשתלמים .שילוב
המורים המובילים בתפקידי הנהגה במרכזים האזוריים כדרך לכינון קהיליית מורים בעלת מטרה
משותפת ושפה ציבורית אחת (בן חיים.)2000 ,

בדומה למודל שהתפתח במרכז המורים למדע וטכנולוגיה (שרץ ,רוזנפלד ואלון) גם המודל שהתפתח במרכז
המורים לביולוגיה התייחס למורה כשותף לפיתוח ולהשתלמות ,החל מהשתתפותו כלומד פעיל ,עבור דרך
עבודתו כמפעיל רפלקטיבי בכיתה ,וכלה בפעילותו כמורה כמנחה.
פעילויות המרכז כוללות פעילויות לכלל המורים לביולוגיה בחטיבה העליונה וקורסים לקבוצות מורים.
בין הפעילויות לכלל המורים נמצא:





כנס שנתי ארצי שנערך אחת לשנה ,בימים הראשונים של חופשת הקיץ .עד כה נערכו  22כנסים .חלק
מרכזי בכנס מוקדש להצגת פעילויות שיזמו המורים ,על ידי המורים.
אתר הבית של מורי הביולוגיה ,באתר ניתן למצוא פעילויות מורים ,חידושים ועדכונים בתחום הדעת
והפדגוגיה ,מידע על השתלמויות ועוד.
פיתוח חומרי הוראה ודרכי הערכה חלופית  -מערכי שיעור ,סרטים ,מצגות בנושאים שונים ,במיוחד
בתכנים חדשים בתכנית הלימודים ,חלופות בהערכה עם "טיפים" ליישום ועוד.
עלון למורים שנקרא תחילה "עלון למורי הביולוגיה" ובהמשך "שמורת טבע" .העלון מופק פעמיים
בשנה ,וביולי  2016פורסם גיליון .192
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בין הקורסים וההשתלמויות נמצא:






קורס מורים מובילים ‒ הקורס בנוי במתכונת סדנאית ברובה ,ועוסק בסוגיות מתודיות ומטא-
מדעיות .המורים המובילים משתלבים בתפקידי ריכוז מקצוע והנחיה מחוזית ,וכמורי מורים
במרכזים האזוריים
קורס הכשרה להדרכה בשדה – עידוד מורים להדריך את תלמידיהם ביציאה לשדה
פיתוח תכניות ניסיוניות – דוגמת ה'ביודע'' ,ביוסיור'.
סדנאות 'ממורה למורה' ‒ מסגרת של למידת עמיתים בקבוצות קטנות סביב נושא שבחרו
המשתתפים .התוצרים יכולים להיות דפי עבודה לתלמיד ,רצפי הוראה ,מעבדות מעובדות ושאר
רעיונות בתחום הנושאים הנלמדים בביולוגיה בתיכון ,דוגמת ה'ביוסינימה'.

בחלק מאלה לקחתי חלק פעיל כמורה (למשל בקורס מורים מובילים ,בהצגת פעילויות בכנסי המורים)
ובהמשך כמפתחת (למשל 'ביוסינמה'' ,ביוסיור') .על המעורבות באלה ארחיב בהרצאה.
הפעילות במרכז המורים תרמה ותורמת להשבחת ההוראה ,הן של המשתתפים בהשתלמויות והן של
המשתמשים בחומרים שפותחו במרכז ,ואף לפיתוח המקצועי של המורים .מורים שהיו מעוניינים בכך
השתלבו בפעילויות שארגן מרכז המורים והמשיכו לתפקידי מנחים ,מדריכים ,מרכזי השתלמויות או מפתחים.
בין הדוגמאות לכך ‒ רותי מנדלוביץ ,מפמ"ר ביולוגיה שפרשה לגמלאות לפני ימים אחדים ,החלה את דרכה
כמורה ,הייתה חברה בצוות המרכז והמשיכה לתפקיד המפמ"ר ,ואני ,כפי שיפורט בהרצאה.
בשנת  2007נערך במזכירות הפדגוגית מיזוג בין תחומי הדעת ביולוגיה ומדעי החיים והחקלאות .המרכז הארצי
למורי הביולוגיה נערך לסייע למורי מדעי החיים בביצוע המיזוג ולמורי הביולוגיה בשילוב תכנים חדשים
שהוכנסו לתכנית הלימודים עקב המיזוג .בשנת  2011נוסף למרכז המורים תחום דעת נוסף ‒ מדעי הסביבה.
מאז משרת מרכז המורים את שני תחומי הדעת ונקרא מרכז המורים לביולוגיה ולמורי מדעי סביבה.
נכון לשנה זו המרכז משרת מעל  2,200מורים לביולוגיה ולמדעי סביבה .כולם מלמדים בחטיבה העליונה
ושייכים לכל המגזרים .המרכז פועל על פי המטרות שהוצבו במסמך ההקמה של המרכזים הארציים בתשנ"ד,
תוך שילוב חידושים ויוזמות ,ע"י המורים ,עבור המורים.

תודה לאילנה אדר ,מנהלת מרכז המורים בשנים  2014-2002על מידע ותובנות ששימשו להכנת התקציר וההרצאה.
רשימת מקורות:
אגרסט ,ב .1994 .מרכז מורים ארצי לביולוגיה .העלון למורי הביולוגיה ,חוברת ד'  .139הוצאת
האוניברסיטה העברית ירושלים ,המרכז להוראת המדעים.
 http://www.snunit.k12.il/heb_journals/allon/139084.htmlנדלה ב 1.8.16
בן חיים ,ד .2000 .דו"ח פעילות מרכזי מורים ארציים ,לבית הספר היסודי ולבית הספר העל-יסודי .המרכז
הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי.
פוליקוב-מיבר ,א .ותמיר ,פ .1995 .הארות והערות לנושא "מרכז מורים ארצי לביולוגיה" .העלון למורי
הביולוגיה חוברת ב'  .142הוצאת האוניברסיטה העברית ירושלים ,המרכז להוראת המדעים.
 http://www.snunit.k12.il/heb_journals/allon/142119.htmlנדלה ב 1.8.16
שרץ ,ז .רוזנפלד ,ש .ואלון ,ב .מודל מתפתח להתפתחות מקצועית של מורים .נדלה ב 7.8.16
http://stwww.weizmann.ac.il/tech-center/mot-net/sets/1/chapter2.htm
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מרכז המורים האזורי :הסיפור ההיסטורי ,המקצועי ,הפוליטי והאישי
תילי וגנר ,ראש התכניות הקליניות להכשרת מורים למתמטיקה ופיזיקה
המכללה האקדמית בית ברל

ההרצאה תתמקד בסיפור של מרכזי המורים האזוריים :סיפור של עובדות בהיבט ההיסטורי ,סיפור של
צמיחה בהיבט המקצועי ,סיפור מעט "צהוב" בהיבט הפוליטי וסיפור העצמה בהיבט האישי.
הסיפור ההיסטורי
מרכזי המורים האזוריים הוקמו בעקבות דוח 'מחר  – '98דוח הוועדה העליונה לחינוך מדעי טכנולוגי (,(1992
שהוגש לשרת החינוך דאז ,שולמית אלוני ,ובו הומלץ על "הפעלתם של מרכזי תמיכה אזוריים בנושאי
המתמטיקה ,המדע ,הטכנולוגיה והמחשבים...על פי מדורים נושאיים ועל פי חלוקה לשכבות גיל".
בשנת הלימודים תשנ"ה ( )1995החלו לפעול שלושה מרכזי מורים אזוריים כפרויקטים בודדים במחוז צפון
ובמחוז דרום .בהמשך הוקמו מרכזים נוספים במחוזות אלו ובמחוזות מרכז ,חיפה וירושלים .המרכזים הוקמו
והופעלו בשיתוף פעולה בין מטה מרכזי המורים האזוריים ,המחוזות ,הרשויות המקומיות ,מוסדות אקדמיים
וצוותי המרכזים האזוריים.
בשנת הלימודים תשנ"ח ( )1998פורסם דוח הוועדה לגיבוש עקרונות להקמת מרכזי מורים אזוריים
ולהפעלתם ,ובו הומלץ להקים מסגרות שבהן ייווצרו הזדמנויות להתפתחותם המקצועית המתמשכת של
המורים ,מסגרות שבהן המורים יפעלו כצוות עמיתים לומד ,ייחשפו לידע עדכני ויתנסו בתהליכי הוראה
ולמידה תוך תרגום רעיונות חינוכיים ‒ לפעילויות לימודיות שיתבצעו הלכה למעשה בבית הספר .פעילות
מרכזי המורים הורחבה גם לתחומים של הומניסטיקה (יישום דוחות שנהר וקרמינצר לחינוך לאזרחות
ולערכים) .באופן זה גדל מספרם של מרכזי המורים האזוריים ובשנת תשס"א ( )2001פעלו  14מרכזים,
בחמישה מחוזות .מרכזים אלו שירתו באופן ישיר  138רשויות מקומיות ,כ 20,000-גננות ,מורים ומנהלים בכל
שכבות הגיל ,בכל המגזרים ובתחומים מגוונים .באופן עקיף נהנו משירותיהם  551,000תלמידים (סבר ,גלעד
וגור.)2001 ,
בשנת תש"ס ( )2000עוגנו מרכזי המורים האזוריים בחוזר מנכ"ל כזרוע ביצועית של המשרד ,הרואה בהם
"חוליה מרכזית שתפעל לקידום הלמידה באזור ,תוך התאמת הפעילויות של המרכז למאפייני האזור ולצרכיו
הייחודיים".
בשנת תשס"ב ( ,) 2002מיד עם התמנותה למנכ"לית משרד החינוך ,החליטה רונית תירוש על סגירתם של מרכזי
המורים האזוריים בתום שנת הלימודים וכך ,בעיצומה של היערכות לפריסה ארצית של  29מרכזי מורים בכל
הארץ ,נסגרו מרכזי המורים .מרפ"דים (מרכזים פדגוגיים) הוסבו למרכזי פסג"ה (פיתוח סגלי הוראה) ,ונציגי
המשרד הבטיחו כי הם יאמצו את עקרונות הפיתוח המקצועי שיושמו במרכזי המורים (ועדת החינוך של
הכנסת.)2002 ,
הסיפור המקצועי
פותחו מספר דגמים של מרכזי מורים :מרכזים בתוך מכללה אקדמית לחינוך (למשל בבית ברל) ,מרכזים בתוך
מכללה אזורית (למשל בתל חי ובעיבלין) ,מרכזים בתוך מרפ"ד בחסות מוסד אקדמי (למשל במרפ"ד בראשון
לציון ובמרפ"ד בנתניה) ומרכזים עצמאיים (למשל "זווית רחבה" בקיבוץ סער).
המרכזים היו כפופים למשרד החינוך ברמת מטה מרכזי המורים ,שריכז את הפעלת המרכזים הקיימים ואת
הקמת המרכזים החדשים ,בראייה לאומית וברמת המחוז הרלוונטי .המרכזים פעלו בגישה מערכתית ובזיקה
הדוקה למכללות או מוסדות אקדמיים אחרים ,למרכזים ארציים שנפתחו אף הם בעקבות דוח 'מחר ,'98
למל"מים (מרכזים להוראת מדעים) ,לרשויות מקומיות בכל אזור ולבתי הספר והגנים.
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כדי להמחיש את הסיפור המקצועי של מרכזי המורים האזוריים ההרצאה תתמקד במרכז המורים 'השרון',
שפעל במשך שש שנים (תשנ"ז-תשס"ב) במכללה האקדמית בית ברל.
מטרת העל של המרכז הוגדרה כ"פיתוח וטיפוח קהילות אנשי חינוך לומדות וצומחות להובלת שינויים בגישה
מערכתית בבתי הספר באזור" .המרכז עסק בפיתוח מקצועי של כלל עובדי ההוראה באזור :גננות ,מורים ,רכזי
מקצוע ,מנהלים ,מדריכים ומפקחים ,בכל שכבות הגיל ,בכל המגזרים ובמגוון רב של תחומים .בשנת תשס"ב,
בשיא פריחתו של המרכז ,השתתפו בפעילות מעל  1,000מורים ,מתוכם  37%מהחטיבה העליונה 18% ,מחטיבת
הביניים 35% ,מהיסודי ו 10%-מהקדם-יסודי .מוסדות החינוך המעורבים בפעילות כללו  100גני ילדים 55 ,בתי
ספר יסודיים 28 ,חטיבות ביניים ו 41-תיכונים מהאזור ומחוצה לו 50% .מהלומדים למדו בתחומי המדעים
והמתמטיקה 17% ,באנגלית 10% ,באוריינות שפה (עברית וערבית) 15% ,בתחומי רוחב כגון תקשוב ,הערכה,
יזמּות ניהולית ,הקמת מערך תמיכה פדגוגי מתוקשב ,ו 10%-בתחומי הרוח והחברה (יישום דוח שנהר
וקרמניצר) .בהיותו מחויב לאזור ולמחוז ,נתן המרכז שירותים לכל המגזרים 74% :מכלל המורים ואנשי
החינוך שהשתתפו ‒ למגזר הממלכתי 10% ,למגזר הממלכתי דתי ו 16%-למגזר הערבי.
עקרונות הפעולה של המרכז אופיינו בגישה מערכתית וכללו (וגנר:)2002 ,










תכנון עבודת המרכז לאחר איתור מתמשך של צרכים בשדה ושילוב בינם לבין מדיניות המשרד.
הערוצים לאיתור הצרכים ומיפוים כללו מורים (משתלמים ושאינם משתלמים) ,מפקחים מקצועיים
וכוללים ,מנהלי בתי ספר ,מרכזים ארציים ,רשויות מקומיות וממצאי הערכה פנימית וחיצונית של
עבודת המרכז.
רמה אקדמית גבוהה המשלבת תאוריה ועדכניּות מחקרית בתחום עם יישום בסביבת העבודה של
המורה :כל אחד מתחומי הפעילות של המרכז הופעל על ידי צוותים שכללו ראש תחום ,איש אקדמיה,
בעל תואר שלישי לפחות ,מומחה להוראת התחום ,מורי מורים ,מורים מנוסים בעלי תואר שני לפחות
‒ כל אלה ליוו את סגלי המורים המשתלמים הן במרכז והן בבתי הספר .תכנית המרכז בכל שנה כללה
את פיתוח סגל המרכז גם במסגרת תחומית וגם במסגרת גנרית של כלל סגל המרכז.
מסגרת הפעילות העיקרית במרכז המורים האזורי הייתה הסדנה :פעילות מתמשכת שבה עבדו
המורים בקבוצות עמיתים (צוותים בית-ספריים) .היקף הסדנאות נע בין  56ל 224-שעות בשנה.
בסדנאות הועמק הידע המקצועי של המורים בתחום התוכן ,הוקנה ידע פדגוגי תוך חשיפה לדרכים
חדשניות של הוראה ולמידה ,הוצעו דרכים לשילוב בין מקצועות ,הוטמעו טכנולוגיות למידה
מתקדמות באמצעות מחשוב ,תקשורת ומעבדות ופותחו חומרי למידה והוראה המותאמים לבתי
הספר שבהם לימדו המורים.
תמיכה וליווי ביישום :תכנים שנלמדו ורעיונות שנהגו בסדנה יושמו בבתי הספר תוך תמיכה והדרכה
של סגל מרכז המורים :מורי המורים הם שהדריכו בבתי הספר ,נושאי התמיכה נקבעו באמצעות
דיאלוג בין סגל המרכז לבין סגלי בתי הספר ,צוותי משתלמים ותיקים תמכו בצוותי משתלמים
חדשים ,והתקיים במרכז פורום הדרכה להתאמת דגמי הדרכה שונים על פי צורכי הלומדים.
רציפות והמשכיות בלמידה ובתמיכה המקצועית שבאה לידי ביטוי בבניית רצפי אורך ‒ סגלי הוראה
שמתמידים בפיתוח המקצועי שלהם על פני שנים או רצפי אורך במקצוע אחד על פני תחומי גיל שונים,
או שבאו לידי ביטוי בבניית רצפי רוחב ‒ במספר מקצועות או מיומנויות באותה שכבת גיל .את בניית
הרצפים בנה תחילה סגל המרכז ,תוך הפגשה ופעולה משותפת של סדנאות שונות שפעלו במרכז,
ולאחר מכן היא הוטמעה גם בשדה.

הישגיהם של מרכזי המורים באו לידי ביטוי ברמת המערכת ,רמת בתי הספר ,רמת המורים ואף רמת
התלמידים (סבר ,גלעד וגור ;2001 ,שלייר ,פרוינד ,אסולין ושילד ,תש"ס) .בעקבות פעילותם של המרכזים
הועברו המורים ,הידע הפרקטי שהם מביאים ,המענה לצורכי השטח וחשיבות עבודת הצוות ‒ למרכז הבימה
של הפיתוח המקצועי (פורטיס ,מועלם ולוי-נחום .)2009 ,בבית ברל למשל נמצא כי בתחום הכשרת המורים,
השפעתו של מרכז המורים באה לידי ביטוי בהעמקת הקשר עם השדה ובפיתוח דגמים קליניים שיתופיים
להכשרת מורים ,דגמים שממשיכים להתפתח עד עצם היום הזה.
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הסיפור הפוליטי
הסיפור הפוליטי הוא סיפור של רבולוציה ולא אבולוציה ,של להיטות לחדש ולשפר בלי להתחשב בישן ,של
"מלחמת גוג ומגוג" בין מרכזי המורים לבין המרפ"דים ,של החלטת מנכ"לית חדשה שמבטלת את מפעלה של
קודמתה ,של ועדת חינוך של הכנסת ( )2002שהמלצותיה לא לסגור את מרכזי המורים ובמקום זאת לדאוג
להיעדר חפיפה בין פעילותם לזו של המרפ"דים זכו להתעלמות מצד משרד החינוך ,ובעיקר סיפור של החמצה
ועיכוב בכל הנוגע לפיתוח המקצועי של אנשי החינוך במדינת ישראל .היום קיימים אמנם כ 60-מרכזי פסג"ה
בכל הארץ ,אולם מתכונתם שונה לחלוטין מזו של מרכזי המורים האזוריים .המערכת חזרה במידה רבה
למודל הישן של המרפ"דים ולא הצליחה לשמר את האיכות ואת הרמה המקצועית שאפיינו את מרכזי המורים
האזוריים (פורטיס וחובריו .(2009 ,בדוח השנתי  56ב' של מבקר המדינה (מאי  ,)2006הובעה ביקורת קשה על
פעילותם של מרכזי הפסג"ה ללא ארגון הנובע מחזון כללי ,ללא הבניה לקראת פיתוח שיטתי של מורים
ומוסדות חינוך ובהשתתפות נמוכה של עובדי הוראה בשכבת העל-יסודי.
הסיפור האישי
חלק גדול מהמעורבים בפעילות של מרכזי המורים ‒ הן חברי סגל והן אנשי חינוך שלמדו במרכזים ‒ הצליחו
להתגבר על מפח הנפש שנוצר עם סגירת המרכזים ,לגייס את אווירת העשייה והפיתוח ששררה במרכזים,
לאסוף את הרעיונות שנהֱ גו ומומשו בהם ולייצר באמצעותם גל אנרגיה שהזניק אותם קדימה בהיבט המקצועי,
האישי והכללי .כך קרה לכותבת המאמר ולרבים מחבריה.
מקורות
אבידוב ,א ,.אורן ,ר ,.ויוסף א .)2001( .העצמת בתי הספר באמצעות משוב על תכנית העבודה הבית ספרית,
כתב עת לעיון ומחקר המכללה האקדמית אחווה.117-97 ,
גלעד ,א .)2001( .התפתחות מקצועית מתמשכת של מורים במרכזי מורים אזוריים ,כתב עת לעיון ומחקר
המכללה האקדמית אחווה.96-79 ,
וגנר ,ת .)2002( .מרכזי מורים אזוריים כזירה להתפתחות מקצועית של סגלי הוראה -המקרה של מרכז המורים
האזורי "השרון" .ספר מאמרים מהכינוס הבינלאומי הרביעי להכשרת מורים – הכשרת מורים
כשליחות חברתית :מפנה לעתיד ,תל אביב :מכון מופ"ת.
ועדת החינוך של הכנסת ( 25בפברואר .)2002 ,כפילות במרכזיות פדגוגיות ומרכזי מורים ,פרוטוקול מס' 417
מישיבת ועדת החינוך והתרבות .ירושלים ,הכנסת החמש עשרה.
מבקר המדינה (מאי  .(2006מרכזים לפיתוח סגלי הוראה ,דו"ח  56ב ,מבקר המדינה ,עמ'  ,697-609משרד
מבקר המדינה ,ירושלים.
"מחר"  .)1992( "98דו"ח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,)105-1( ,ירושלים.
מרכזי מורים אזוריים ( .) 1998דו"ח הוועדה לגיבוש עקרונות להקמת מרכזי מורים אזוריים ולהפעלתם ,משרד
החינוך ,התרבות והספורט ,ירושלים.
משרד החינוך (אייר התש"ס-יוני  .)2000חוזר המנהל הכלל י/10ב ,הוראות קבע.
סבר ,צ ,.גלעד ,א ,.וגור ,ג .(2001( .מרכזי מורים אזוריים – פרויקט לאומי ,מרכזי מורים-קו ורשת ,מטה מרכזי
מורים משרד החינוך.8-4 ,
פורטיס ,ד ,.מועלם ,ר ,.ולוי-נחום ,ת .)2009( .מו"ט בחט"ב -תרומת האתמול למחר .מה ניתן ללמוד מניסיון
"מחר  ,"98סיכום תחקיר ,רחובות ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע.
פרוינד ,ט( .תש"ס) .מרכזי מורים אזוריים :תשנ"ז-תשנ"ט ,מבט כללי על השתלמויות במדע וטכנולוגיה
לחטיבות-ביניים ,ירושלים :משרד החינוך ,לשכת המנהלת הכללית גף הערכה ומדידה.
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מה למעלה מה למטה? מעורבותם של מורים ברפורמות בחינוך
ניר מיכאלי ,רקטור מכללת אורנים

חלק א' :מורים במערכת החינוך
מקומם ותפקידם של המורים במערכת החינוך ,הם אחת הסוגיות הוותיקות והמורכבות בזירות המחשבה
והמעשה של שדות החינוך.
חשוב להבהיר כי דיון אודות 'מקום' ו'תפקיד' נוגע לממדים מגוונים בעבודת המורה כגון מידת האוטונומיה
המקצועית שלו ,מידת מעורבותו בקבלת החלטות ברמות השונות או מידת מעורבותו בהליכי פיתוח מקצועי.
באופן כללי ניתן לחלק את ההתייחסויות לסוגיה זו לשתי תפישות :תפישת הטמעה פרופסיונלית ותפישת
הצמחה פרופסיונלית.
המשותף לשתי התפישות:
מעשה ההוראה הוא מורכב ודורש מקצועיות רבה.
מומחיות הוראתית מצריכה שליטה בבסיסי ידע דיסציפלינריים ופדגוגיים-גנריים.
תהליכי התמחות מצריכים למידה מתמדת.

-

תפישת ההטמעה הפרופסיונלית:
המורים חסרי נגישות לידע מתפתח ועדכני – הן בתחום הדעת והן בתחום הפדגוגי.
והתגמול של המורים מקשה על האפשרות לפתח ידע הוראה באופן עצמאי.
מבנה ההעסקה ִ
תהליכי פיתוח מקצועי צריכים להתמקד בהעברה יעילה ובהטמעה פורייה של מומחיות חיצונית.

-

תפישת ההצמחה הפרופסיונלית:
-

מקצוע ההוראה מתייחד בידע מעשה המבוסס על ניסיון ועל הקשר ,שאינם ניתנים להעברה.
יש קשר בין תחושת הבעלות של המורים על המקצוע ועל המומחיות לבין ההנעה שלהם לחולל
תהליכי תמורה ושיפור.
תהליכי פיתוח מקצועי צריכים להתמקד באספקת תנאים מיטביים לתהליכי פיתוח מקצועי בהובלה
עצמית של המורים.

האתגר
-

אוטונומיה נטולת ידע עלולה להותיר רדידות.
העברה הטמעתית נטולת אוטונומיה עלולה להוליד ניתוק וניכור.
צורך בשילוב – ביצירת תנאים להובלה עצמית המוזנת בידע חיצוני.

חלק ב' :מהלך 'השקפה' (מורים מובילים)
נוסח לראשונה במסגרת נייר מדיניות שנכתב ב"יזמה למחקר יישומי בחינוך" ,אומץ על ידי הנהגת משרד
החינוך בשנת  2014ונשא את הכותרת 'מורים מובילים כסוכני שינוי במערכת החינוך' .מה שהתחיל כנייר
מדיניות ראשוני ,תורגם ומוסד בהמשך כתכנית ארצית כוללת שפועלת במערכת החינוך החל מראשית שנת
הלימודים התשע"ו ,ונושאת את השם 'השקפה'.
מבחינה מהותית ,בבסיסו של המהלך עומד חזון פיתוחה של תרבות מקצועית חדשה של מורים – תרבות של
שיח פדגוגי המחבר בין חכמת התאוריה לבינת המעשה במטרה לטפח ידע הוראה שיתופי ולשפר את איכות
ההוראה והלמידה .תרבו ת הפיתוח המקצועי החדשה פועמת בקהילות מורים המונחות על ידי מורים מובילים
ועוסקות בניתוח ובפיתוח של דרכי הוראה מתוך חיבור למרחב הבית-ספרי והכיתתי' .השקפה' בכלל והמורים
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המובילים בפרט מבקשים אפוא לחולל תמורה באופני הלמידה וההתפתחות המקצועית כמו גם בתרבות
הפרופסיונלית של מורי מערכת החינוך הישראלית.
מבחינה מערכתית ,מהלך 'השקפה' פועל בהנהגת משרד החינוך ובשיתוף קרן יד הנדיב .מי שמנהל אותו הוא
מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך שלצדו ועדה מקצועית מלווה המורכבת מאנשי אקדמיה ,נציגי מטה
ומחוזות וכמובן מנהלים ומורים .כל אחד מהמחוזות בונה תכנית משלו ,המיישמת את עקרונות הליבה של
המהלך ומותאמ ת לתכניות העבודה המחוזיות .התכניות המחוזיות עוברות הליכי אישור ובקרה על בסיס
תבחינים מפורטים ושקופים .כל אחד מהמחוזות בוחר בגוף מקצועי מהאקדמיה או מהמגזר השלישי ,שמלווה
את תהליכי פיתוח התכנית והטמעתה ותומך בהם .בנוסף למערך היישום במחוזות הוקם במכון מופ"ת מרכז
ניהול ידע ארצי שעוסק בבניית תשתית ידע שיתופית ובגיבוש קהילה מקצועית לומדת.
מבחינה מעשית  ,תמונת המציאות שהמהלך מבקש לחולל היא של קהילות מורים לומדות המתלכדות סביב
תחום דעת או סביב מוקד פדגוגי משותף .רוב הקהילות האלה בית-ספריות ,אך חלקן גם אזוריות .מנחי
הקהילות האלה הם מורים מובילים המתאפיינים באיכויות והתלהבות ,והנושאים מכוונים לשיפור פדגוגי
תמידי .המורים המובילים זוכים לליווי ותמיכה מקצועית וארגונית במעגל הבית-ספרי ,המחוזי והארצי .ביחד
עם קהילותיהם הם תורמים להבניית מסד ידע ארצי ,הן כזה המאפשר למקצע ולשפר את תהליכי השיח
הפדגוגי בקהילות המורים ,והן כזה המשתף מורים באשר הם ,בתובנות ובפיתוחים פדגוגיים .השאיפה היא
שבסופו של דבר תיווצר בכל בית ספר מנהיגות ביניים שתוביל ,לצדו של מנהל בית הספר ,מהלכי חקירה ,עיבוד
ויצירה פדגוגיים.
כדי לסכם את הצגת המהלך ,אין דרך טובה מאשר להתעכב על חמש משמעויותיו של השם 'השקפה',
המייצגות ומתמצתות את עקרונותיו ועיקריו:
 .1מורים הופכים את ההוראה לשקופה ,פתוחה ושיתופית ).(transparent
 .2מורים מפתחים ומחדדים את השקפת עולמם הפדגוגית (.)perspective
 .3מורים משקיפים על ההוראה ,מתבוננים בה ומתמקדים בה ). (observation
 .4מורים משקפים וממשבים איש את רעהו (.)reflection
 .5מורים משפרים את ההוראה והלמידה :בזכותם נשקף לה עתיד מזהיר ).(vision
חלק ג' :תובנות משנת היישום הראשונה
מאפיינים רוֹוחים
-

למידה יישומית ‒ מעגלי התנסות ושיפור
למידה שיתופית ‒ מעורבות ואחריות של כל השותפים
למידה שקופה ‒ תצפיות הוראה וחשיפת ייצוגי הוראה

מתחים קונספטואליים
-

פיתוח מקצועי לעומת יזמות :מיקוד בתהליכי למידה ושיפור לעומת התמקדות בקידום או בפיתוח
יזמה חדשנית קונקרטית.
מודל הוראה מיטבית לעומת חקר הפרקטיקה :פעולה לאור ניסוח ברור של מודל הוראה ראוי לעומת
פעולה ללא מודל כזה ומתוך התבססות על הערך של תהליכי שיפור עצמיים.
הנחיית שיח עמיתים לעומת הדרכת עמיתים :תפישת התפקיד של המורה המוביל כמי שאחראי לחולל
שיח פדגוגי לעומת תפישת התפקיד כמי שרואה עצמו "מומחה" שעוסק בהנחלת הידע לעמיתיו.
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 דוח פעילות של צוות היגוי בראשות פרופ׳ מרים בן פרץ ופרופ׳.) (תשע״ד.) א׳ (עורכים, נ׳ סומר,מיכאלי
 האקדמיה הלאומית: ירושלים, מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך:לי שולמן
.הישראלית למדעים
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המנהל כמטמיע רפורמות ומתאים אותן למציאות הבית-ספרית
עליזה בלוך ,מנהלת רשת בתי הספר ברנקו וייס

"שינוי אינו מתחולל ללא גרימת אי נוחיות ,אפילו אם השינוי הוא מרע לטוב".
ריצ'ארד הוקר
בית ספר הוא ארגון מורכב .מחד גיסא ,הוא עובד במבנה דומה מאז סוף המאה התשע-עשרה כך שנדמה
לעתים שהוא קופא על שמריו ומאידך גיסא ,הוא ארגון מאוד דינמי .זר הנכנס למוסד חינוכי יכול לחוש
לפעמים בתזזיתיות בשל כמות האירועים וההתרחשויות בכל רגע נתון בבית הספר.
בהובלה של תהליך שינוי נשאלות שאלות רבות .האם צריך ליצור את השינוי כתוצאה ממשבר ,או ששינוי הוא
רגע שיא שבא ממקום של כוח ועוצמה במטרה ליצור את הפסגה הבאה? האם יש ערך לעצם הובלת השינוי ,או
שיש לגשת אליו רק כשאין ברירה?
אך כשאנו שומעים על רפורמה במערכת החינוך ,צריך לשאול את עצמנו כמה שאלות:











את מי היא משרתת?
מי מרוויח ממנה?
איך יודעים שהצליחה?
האם נכון שהרפורמה תובא לבית ספר ככתבה וכלשונה ,או שחשוב שתותאם לבית הספר?
האם צריך לכפות על בית הספר ,מפני שברמה הארצית ,המחוזית או ברמת הבעלות רואים תמונה
שאולי המנהל לא רואה ,או שצריך לאפשר למנהל בחירה?
האם עיסוק בהטמעה של תכנית התערבות מאפשרת פניּות ליצירה פנימית?
האם הטמעת תכנית רפורמה מעצימה את המנהל ,מחלישה אותו או מהווה התערבות בעבודתו?
איך מנהלים את זמן המורה?
מה צריך להתרחש כשיוזם הרפורמה משנה את תפקידו ,כשנגמר התקציב ,כשהתחלף הרעיון?
ובעיקר ,מי צריך להיות מרוצה מהרפורמה?

השמירה על השגרה בבית הספר היא תובענית מאוד ודורשת סינרגיה רבה ,כך שקשה מאוד לבצע את המשימה
הזו ובד בבד לרצות להוביל שינוי .ובכל זאת חלק גדול מהמחסומים שמקשים על היכולת לעשות שינויים הם
מעין תריס דמיוני שלא באמת קיים .ואף על פי כן נוהגים לייחס לתריס הזה כוח רב שיכול לחסום כמעט כל
רעיון טוב שמאמינים בו.
יש לא מעט מחירים ל הובלה של שינוי בתוך ארגון ,שכן שינוי מחייב יציאה של כולם מאזור הנוחות ,ושינוי
יוצר תחושת חוסר ביטחון בקרב הצוות וחוסר ודאות אישית ומקצועית .שינוי אף מייצר רעשים חדשים
ומתחים שלא היו קודם .זאת מפני שבשינוי יש תזוזה של אנשים מתפקידיהם ויש שינוי בכללים .בשלב של
שינוי ארגוני נוצרות גם אי-הבנות ,ולא מעט דברים נופלים בין הכיסאות ,מכיוון שתמיד יהיו תקדימים או
עניינים שלא הובאו בחשבון בשלב החשיבה .זאת ועוד :כל תהליך ההטמעה מצריך אנרגיה רבה מאוד
ותשומות נוספות של זמן ומשאבים.
אז למה זה בכל זאת כדאי לעשות רפורמות/שינויים? למה כדאי לשנות אם בסך הכול דברים מתנהלים
כשורה? שינוי יוצר אווירה של חדשנות בתוך הארגון ושיח על חתירה לשיפור מתמיד .שיח זה חשוב ,שכן הוא
מייצר אופטימיות ומשדר מסר שתמיד יכול להיות טוב יותר ,אנחנו לא קופאים על שמרינו ,אנחנו בודקים
ומבקרים את עצמנו .תהליך השינוי מייצר גם למידה ,כי כדי להגיע לתוצר איכותי יש ללמוד דברים רבים
במהלך שלבי ההחלטה .תהליך זה כשלעצמו מחזק את המקצועיות .הובלה של שינוי אף מאפשרת יציאה
משגרה ויכולה למנוע שחיקה של אנשי צוות שרגילים לעשות אותם דברים לאורך שנים .היא מייצרת
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הזדמנויות חדשות לאנשים שלא בהכרח מוצאים את מקומם בסיטואציה הנוכחית .הובלה של שינוי בעיקר
מונעת שאננות ,שכן היא מצריכה הוכחה מתמדת.
שינוי פנימי ‒ כיצד נכון להוביל אותו? מה היתרונות ומה המחירים של שינוי כזה?
הבחירה לבחור צוות אסטרטגי פנימי מתוך צוות בית הספר מציבה אתגרים משמעותיים .אם רוצים שהצוות
יוכל לקבל החלטות ולהיות שותף מרכזי ,הוא צריך להיחשף לליקויים בתוך בית הספר ולהכיר את מכלול
הנתונים ,תמונה שלא נחשפת בפניו בדרך כלל .הדיון מעלה שאלה על מקומו של מנהל בית הספר בדיון בתוך
צוות כזה :האם הוא חלק מהצוות? כיצד יוכל לקבל עליו מנהיגות אחרי הדיון? האם הצוות ירגיש נוח לשתף
את האחרים בקשיים כשהמנהל נוכח? הובלה של צוות כזה דורשת תיאומים מורכבים והרבה מאוד זמן
פגישות בשעות אחר הצהריים .אך מעבר לכך האתגר הגדול הוא בעצם הסיטואציה שבה המורה בחר להשתתף
מתוך רצון להשפיע ולחולל שינוי ,בדרך כלל מפני שיש לו חלום שהוא רוצה לממש .בעבודה משותפת בצוות אף
אחד לא מגשים את החלום המדויק שלו ,וזו תוצאה שיכולה לעורר תסכול ומרירות.
אף על פי שצוות אסטרטגי פנימי מתוך בית הספר יכול לייצר הזדמנויות מצוינות להצמחה ,הוא מייצר בראש
ובראשונה תחושה של שייכות לארגון :הארגון הוא שלי ,יש לי דרך אמיתית להשפיע עליו ולעצב את דמותו,
ואני יכול להטביע חותם של ממש על המקום .תהליך זה מאפשר קבלת אחריות של חברי הצוות על הנעשה
בבית הספר בלי קשר להיותם או אי-היותם חברי הנהלת בית הספר .כי גם אם הם אינם מסכימים עם החלטה
מסוימת ,הם מבינים את השיקולים לקבלתה ,ובכל מקרה הם מבינים שהמטרה הייתה טובת העניין ולא
החלטה כוחנית שהונחתה מלמעלה.
במידה מסוימת בניית צוות אסטרטגי פנימי היא הדבר הטבעי לעשותו ,שכן לאנשי בית הספר יש היכרות
עמוקה ופנימית עם המוסד ,והם יודעים טוב מכולם מה נכון עבורם .לשם כך הם מוכנים אף להתאמץ כי הם
אלה שיצטרכו להתמודד עם תוצאות ההחלטות שלהם.
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ההכשרה והפיתוח המקצועי של מורים במכללות ובאוניברסיטאות לאור רפורמות בחינוך מדעי

1

ירון להבי ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין וראש המרכז הארצי למורי הפיזיקה במכון ויצמן

א.

מקומו של המדע :בין אוטופיה למציאות

בהישענם על רוח התקופה באירופה של שלהי המאה ה ,19-הציבו הרצל ורבים אחרים ממבשרי התנועה
הציונית את המדע ,ובמיוחד את הקדמה הטכנולוגית ,במקום מרכזי בדמותה של מדינת החזון .אולם הרכב
האוכלוסייה בארץ ישראל בראשית המאה העשרים ,יחד עם החזון של הכרת הארץ והחזרה לטבע ולעבודת
הכפיים ,הביאו לכך שלימודי המדע והטכנולוגיה התמקדו בהכשרה מקצועית למלאכות שונות ובלימודי טבע
וחקלאות .לא רבים למדו אז במסגרות שבהן לימודי המדעים היוו מרכיב מחייב ,ומבין אלו שלמדו במסגרות
כאלה מעטים היו אלה שהמשיכו בלימודיהם מעבר לגיל בית הספר היסודי .לפיכך תכנית הלימודים לגננות
ולמורים שהו כשרו אז בבתי מדרש ובסמינרים כללה לימודי טבע ,חקלאות ומלאכה ,ונעדרו ממנה לימודי
הדיסציפלינות המדעיות :ביולוגיה ,כימיה ופיזיקה (ר .אלבוים-דרור 2,2003,ר .אלבוים-דרור 3.)1993 ,ההכרה
בחשיבות לימודי הביולוגיה והכימיה כבסיס ללימודי החקלאות החלה מחלחלת לתודעה כבר בשנות ה 30-וה-
4
( 40ע .דרייפוס.)1985 ,
ב.

מבנה הכשרת המורים בישראל

לאחר הקמת מדינת ישראל הפכו הסמינרים ובתי המדרש למכללות ,ובהמשך ,בתהליך שהחל בשנות ה70-
והסתיים למעלה מעשור לאחר מכן ,הם הפכו למכללות אקדמיות המעניקות תארים אקדמיים לבוגריהן .כיום
הכשרת המורים בישראל ,בכלל זה המורים למדעים ,מתרחשת בשני אופנים :הכשרה לקראת הוראה הנעשית
באוניברסיטאות ובמכללות להכשרת מורים והכשרה תוך כדי הוראה הנעשית בהשתלמויות שמנהלים הגופים
הנזכרים ומרכזים מיוחדים להשתלמויות מורים .היום מתקיימות גם תכניות לתואר שני המיועדות למורים
( )M.Ed.וכן לסטודנטים בעלי תואר ראשון המעוניינים לקבל תעודת הוראה ותואר שני (.)M.Teach.
תהליך האקדמיזציה של המכללות להכשרת מורים לווה בפולמוס סביב השאלה אם יש צורך במודל מיוחד
להכשרת מורים במכללות או שמא יש לאמץ את המודל האוניברסיטאי .כיום ההכשרה באוניברסיטאות
ובמכללות להכשרת מורים שונות במהותן זו מזו .לעומת האוניברסיטה ,שבה מתנהלים הלימודים
הדיסציפלינריים ולימודי ההכשרה להוראה ללא קשר ביניהם ,במכללות הם משולבים אלו באלו (ע .הופמן וד.
נידרלנד 5.)2010 ,פרחי ההוראה המתכשרים במסגרת האוניברסיטה מייעדים עצמם בדרך כלל ללמד במסגרת
החינוך העל-יסודי (חט"ב וחט"ע ,)6ואלו המתכשרים במכללות מוצאים את דרכם בדרך כלל אל הגילאים
הצעירים יותר .קיימת חפיפה מסוימת בחטיבות הביניים ,שם אפשר למצוא מורים שהוכשרו בשתי המסגרות.
ב.1.

ההכשרה המעשית

במסגרות להכשרת מורים רוֹוחים בישראל שלושה מודלים להתנסות מעשית :המודל המסורתי ,מודל
השותפות ( ) PDSומודל המורה העצמאי .שני המודלים הראשונים מבוססים על כך שפרח ההוראה מתפקד
כשוליה של מורה ונוטל מדי פעם אחריות על ההוראה בכיתה .במודל ה PDS-מתקיימת במקביל לכך שותפות
בין בית הספר למוסד המכשיר ,שותפות המכוונת להעצמת כלל הגורמים המעורבים בסיטואציית ההכשרה.
במודל השלישי ,מודל המורה העצמאי ,מתפקד פרח ההוראה כמורה לכל דבר ,ללא מורה מאמן אך בהיקף
 1אמנם מקצוע ההוראה אינו מצוי בשליטת המגדר הגברי אבל לצורך נוחיות הקריאה נעשה כאן שימוש בלשון זכר המתייחסת הן
לגברים והן לנשים.
 2החינוך העברי בארץ-ישראל ,הוצאת יד יצחק בן-צבי.
 3המחר של האתמול (האוטופיה הציונית) ,הוצאת יד יצחק בן-צבי.
 4הוראת החקלאות והוראת הביולוגיה .בתוך :הוראת המדעים בישראל :מקורותיה ,התפתחותה והישגיה .עורכים :א.מ .אמיר ופ.
תמיר.
 5דמות המורה בראי הכשרת המורים  :2006-1970מבט היסטורי .דפים :כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך ,86-44 ,מכון מופ"ת.
 6בעיקרון ,הוראה בחטיבה העליונה (כיתות י"א-י"ב) מחייבת תואר שני ,אולם כלל זה מיושם באופן חלקי בלבד.
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קטן .בהתנסות זאת ,הנעשית בהדרכה צמודה ומקצועית מטעם המוסד המכשיר ,מקבלים פרחי ההוראה
אחריות מלאה להוראה של קבוצת תלמידים ,בכלל זה הכנת שיעורים ,הוראה בכיתה ,הערכה של הישגי
התלמידים ,פגישות עם הורי התלמידים ,השתתפות באספות פדגוגיות על הכיתה שבה הם מלמדים ועוד (י.
7
להבי.)2009 ,
ג.

הכשרת מורים למדעים
ג .1.תמורות בהוראת המדעים במערכת החינוך והשלכותיהן על ההכשרה להוראה

כאמור ,בראשיתה שמה לה הוראת המדעים למטרה להדגיש את לימודי הטבע וליצור זיקה בינם לבין הכרת
הארץ .הוראת הדיסציפלינות המדעיות התנהלה בעיקר בגילים המתקדמים ויועדה למתי מעט .לפיכך לא
הייתה קיימת בתקופה זו הכשרת מורים מיוחדת להוראת ביולוגיה ,כימיה ופיזיקה .המורים לתחומי הדעת
האלה ,רובם בוגרים שלמדו דיסציפלינות אלו באוניברסיטה (ולעתים אף סטודנטים שטרם סיימו את
לימודיהם) ,לימדו לפי הדרך המסורתית שבה הם עצמם למדו .שינוי גדול בהוראת המדעים התחולל בעיקר
בארצות הברית בתחילת שנות ה ,60-והוא ִחלחל לתכניות הלימודים בארץ והביא בעקבותיו גם שינוי בהכשרת
המורים כאן (הופשטיין 8.(1995 ,הכשרת המורים החלה לשים דגש רב יותר על הקניה של השקפה על מבנה
תחום הדעת (עבור כל אחד מתחומי הדעת המדעיים) ,הקניה של כלי החשיבה האופייניים לו ושילובם בידע
הפדגוגי-פרקטי .שילוב זה בין הידע הפדגוגי לידע של תחום הדעת יצר ידע חדשPedagogical Content :
.)Shulman, 1986( Knowledge
שינויים בתכניות הלימודים למדעים שבאו בעקבות דוח הררי 9,הביאו בסוף שנות התשעים לשינויים נוספים
בהכשרת המורים למדעים .הגישה החדשה שמה דגש על המדע כמכלול אחד שבו אין הפרדה בין הדיסציפלינות
השונות ועל יחסי הגומלין בין מדע ,טכנולוגיה וחברה (גישת ה .)S.T.S-בנוסף הדגישה ועדת הררי את חשיבותה
של האוריינות המדעית לכל בוגר של מערכת החינוך ודרשה כי גם תלמיד שאינו בוחר להרחיב את לימודיו
באחד המקצועות המדעיים ירכוש אוריינות מדעית בתכנית ייעודית המשלבת מדע ,טכנולוגיה וחברה (מוט"ב).
תמורות אלו במערכת החינוך והדגש על אוריינות מדעית כללית (אקשטיין 10,)2009 ,לא השפיעו כמעט על מבנה
הכשרת המורים באוניברסיטאות .למעט הוספה של מספר קורסים ייעודיים במסגרת ההכשרה להוראה נותרה
באוניברסיטאות ההפרדה הדיכוטומית בין רכישת הדעת במקצועות המדעיים לבין רכישת הדעת המקצועית
בהוראתם .במכללות ,לעומת זאת ,הלכו והתמעטו תכניות ההכשרה הדיסציפלינריות ,שהוחלפו בתכניות
הכשרה כוללניות במדעים .תכניות חדשות אלו התנהלו בדרך כלל תוך שימת דגש על מדעי החיים והסביבה.
לימוד מדעי החומר והפיזיקה נעשה יותר כשירות ללימוד התחומים המדעיים האחרים.
השינויים בתכניות הלימודים במערכת החינוך יצרו צורך בהכשרה מתמשכת של המורים המכהנים .בשנים
האחרונות הולכת וגוברת המגמה להוסיף על ההשתלמויות קצרות המועד השתלמויות ארוכות טווח ולשים
דגש על פיתוח של קהילות מורים מקצועיות .חילופי הידע ,התמיכה והמשוב המתרחשים בקהילות אלו
11
מהווים מרכיב חשוב בהתפתחות המקצועית של מורים מכהנים (ממלוק-נעמן ואחרים.(2005 ,
ג .2.הכשרת מורים למדעים לגיל הרך ולבית הספר היסודי
כאמור מרבית המורים למדעים בגיל הרך ובבית הספר היסודי מקבלים את הכשרתם במכללות להכשרת
מורים .תהליך האקדמיזציה לא פסח על ההכשרה להוראה בשכבות גיל אלו .החל משנות ה 90-מתערער מעט
 7בראש ובראשונה ידיים ,על התנסות מעשית בהכשרה להוראה .הד החינוך.66-62 ,
 8הוראת המדעים בשנות התשעים :הצורך בשינוי .בתוך :הוראת המדעים בישראל :מקורותיה ,התפתחותה והישגיה .עורכים :א.מ.
אמיר ופ .תמיר.
 9מחר .1992 ,98
 10מרצים למדעים במכללות לחינוך – פסיפס של טיפוסים .בהוצאת מכון מופ"ת.
11
Enhancing the Pedagogical Content Knowledge of Chemistry Teachers through an evidence-based
continuous professional development. In O. De Jong (Chair), Understanding science teachers' PCK in the context of
curriculum reform. Symposium conducted at the European Science Education Research Association Conference,
Barcelona, Spain.
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מעמדו של מודל המורה הכולל שהיה נהוג בגילים הצעירים ומתחזק מעמדו של המורה המקצועי .המורים
למדעים החלו לעבור הכשרה קדם-מקצועית ובתר-מקצועית ,שבסיומה הם יכולים לשמש מורים מקצועיים
במקביל להיותם מורים כוללים.
במסגרת ההכשרה המקצועית ,הדיסציפלינות המדעיות (ביולוגיה ,כימיה ופיזיקה) כמעט שאינן מובחנות זו
מזו ,ומושם דגש על רכישת ידע דיסציפלינרי במדע וטכנולוגיה ,במיוחד על מדעי החיים ,החומר ,כדור הארץ
והסביבה .כאמור ,מקצועות הכימיה והפיזיקה משמשים בעיקר כמקצועות תומכים.
ג .3.הכשרת מורים למדעים לתלמידי חטיבות ביניים
מרבית המורים למדעים בחטיבת הביניים רכשו את השכלתם הדיסציפלינרית ,בין במכללות ובין
באוניברסיטאות ,בתחום מדעי החיים .מצב זה תאם את השינויים שהתרחשו בסוף שנות התשעים בהוראת
שאפשרו למורים בעלי ידע מוגבל בכימיה ובעיקר
המדעים במערכת החינוך ואת תכניות הלימודים החדשותִ ,
בפיזיקה ,ללמד מדעים .במקביל נסגרו או צומצמו במכללות רבות תכניות ההכשרה הייעודיות להוראת
מקצועות אלו בחטיבת הביניים .לאחרונה ,בעקבות תוצאות לא מספקות במבחנים בינלאומיים ,עלה שוב
הצורך לחזק את המורים בתחום הוראת הפיזיקה .לשם כך נוצרו השתלמויות מיוחדות והכשרות מקוצרות של
מורים למדעים מקרב אוכלוסייה של סטודנטים מצטיינים הלומדים תחומי דעת מדעיים באוניברסיטאות.
כמו כן ננקטו פעולות שייעודן הסבה מיוחדת של אקדמאים מתחומי ההייטק לתחום הוראת המדעים.
ג .4.הכשרת מורים למדעים לתלמידי החטיבה העליונה
כאמור הכשרת המורים למדעים בחטיבה העליונה אמורה להיות מבוססת על לימודים לתואר שני בנוסף
ללימודי תעודת הוראה ,אך בפועל עיקרון זה אינו מיושם במלואו .באופן כללי הוראת תחומי הדעת השונים
בחטיבה העליונה לא עברה תהפוכות גדולות ,אך גם עליה לא פסחו חלק מהשינויים שחלו בעקבות הדגש
שהושם החל משנות ה 60-על למידת החקר .השינוי הגדול ביותר בתחום זה התרחש בהוראת הביולוגיה,
בהובלתו של פרופ' פנחס תמיר (זהר ,2007 ,עמ'  12,)5כשהחקר הוכנס כמרכיב מרכזי במבחן הבגרות .הוראת
הכימיה הלכה אף היא בעקבות הוראת הביולוגיה והתאימה את בחינות הבגרות לשינוי זה .בתחום הפיזיקה
לא נבנתה מתכונת חקר דומה ,אבל לבחינת המעבדה התווספה האפשרות להיבחן על ניסוי שאינו ידוע מראש.
בשנות ה 90-חל שינוי בגישת החקר והושם דגש על שאלות שעשויות לעניין את התלמידים .כדי לעמוד
בדרישות ההוראה הללו התבצעה הכשרת המורים בהשתלמויות רבות ,בעוד שבתכניות ההכשרה הטרום-
מקצועית חלו שינויים מעטים בלבד.
בעקבות דוח הררי ,והדרישה שכל בוגר של מערכת החינוך ירכוש ידע מדעי ,הוחלט ליצור תכנית לימודים
חדשה (מוט"ב – מדע וטכנולוגיה בחברה) המיועדת לתלמידים הבוחרים שלא להתמחות באחד מתחומי הדעת
המדעיים המסורתיים .גם כאן הכשרת המורים לא נעשתה בשלב הטרום-מקצועי אלא רק בהשתלמויות
ייעודיות שחשפו לפניהם את תכניות הלימודים החדשות.
ד.

סיכום

השינויים שחלו לאורך השנים בהוראת המדעים ובהכשרת המורים למדעים היו אבולוציוניים בדרך כלל .חשוב
לשים לב לכך שמאז שההכשרה הפכה לאקדמית נוצרה הפרדה בין תכניות הלימוד במערכת החינוך לבין
תכניות ההכשרה הטרום-תעסוקתית של המורים .שינויים קטנים יכולים לבוא לידי ביטוי בהכשרת המורים,
בשינויים מתאימים בסילבוסים של הקורסים האקדמיים ובמידה מצומצמת אף במבנה הקורסים עצמם.
רפורמות מטבען דורשות שינויים מרחיקי לכת .ואולם שינויים בתכניות ההכשרה מחייבים אישור של המל"ג.
אף על פי שבעיקרון ניתנת האפשרות להגיש למל"ג בקשות לשינויים ,הפרוצדורה הכרוכה בכך מרתיעה רבים
מגופי ההכשרה מלעשות זאת.

 12למידה בדרך החקר :אתגר מתמשך .הוצאת מאגנס ,ירושלים.
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נותרת אם כן האפשרות לחולל את השינוי בשלב שלאחר מתן תעודת ההוראה ,במסגרת השתלמויות מורים.
חשוב להביא בחשבון שיהיה קשה לבצע מהלך כזה דרך השתלמויות ספורדיות המכסות נושאים שונים באופן
אקלקטי .לפיכך על השתלמויות אלה להיות מובנות ומתוכננות לטווח ארוך ,ועליהן להיעשות בתיאום עם כל
הגורמים המעורבים בהכשרת המורים.
קשה לאמוד את ההצלחה של שינויים שנערכו בתכניות הלימודים מאחר שלא קל להגיע להסכמה מהם
מאפייני הצלחה כזו .עובדה אחת תהיה ככל הנראה נכונה תמיד :כדי ששינויים בתכניות הלימודים יתרחשו
כפי שהוגיהם היו מעוניינים שיתרחשו ,על המורים להיות מוכשרים להוביל אותם .באשר לאפקטיביות של
הכשרה טרום-מקצועית לעומת בתר-מקצועית ,יש לבדוק את הנושא היטב.
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האתגר בהטמעת מקצוע מדעי-תמטי בחטיבה העליונה – הדוגמה של מורי 'מדע וטכנולוגיה לּכול'
התפתחות של מרכיבי השתלמויות המורים בעקבות הצרכים המשתנים של המקצוע
מיכל נחשון ,מפמ"ר מוט"ב '/מדע וטכנולוגיה לכול' -בנתיב העיוני
המזכירות הפדגוגית ,משרד החינוך

הוראת מדע וטכנולוגיה בגישה אינטגרטיבית המשלבת תופעות רב-תחומיות ,אסטרטגיות חשיבה ודרכי
הערכה חלופיות עשויה להיות מעניינת יותר לתלמידים ,מעוררת מוטיבציה ,רלוונטית וקרובה לחיים האישיים
שלהם .שילוב של מרכיבים אלו יעמיק את הבנת הנושאים המדעיים והטכנולוגיים בקרב תלמידים שמסיבות
שונות בחרו שלא להתמחות בהם.
אזרחי העתיד נדרשים לאסטרטגיות החשיבה של המאה ה ,21-והתמיכה בהם באמצעות ביצוע תהליכי חקר,
תיכּון הנדסי ו ,)Project Based Learning( PBL-כמו גם הצגת הידע בדרכי תקשורת המוכרות בעולם המדע,
יקדמו את הלומדים לקראת תפקודם כאזרחים מועילים בחברה שהמדע והטכנולוגיה הם חלק מעמודי היסוד
שלה.
המקצוע 'מדע וטכנולוגיה בחברה' (מוט"ב) הונהג בעקבות המלצת דוח ועדת הררי ("מחר  ,"98דוח הוועדה
העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,תשנ"ב  .)1992הוא מיועד להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית לבוגרי בית
הספר התיכון ולאפשר להם להשתתף בשיח ציבורי על נושאים מדעיים וטכנולוגים .ההתנסות בלימוד המדע
בהקשר רלוונטי לתלמידים מתבצעת באמצעות הצגת בעיות מהעולם האמתי .בדרך זו תוצרי הלמידה משקפים
מספר רבדים :הרובד המדעי ,שבו הלומדים יכולים לזהות מה ניתן לגלות ,הרובד הטכנולוגי ,שבו בודקים
הלומדים מה ניתן לעשות עם הגילוי ,הרובד החברתי ,שבו נעזרים הלומדים בממצאים לטובת צורכי החברה,
והרובד האישי ,שבו כל לומד יכול להחליט  ,כיצד המידע המדעי תורם לו באופן אישי.
שלוש נקודות מוצא תרמו לגיבוש אופיו של מוט"ב:
.1

כל התלמידים צריכים ללמוד מדע .הוא אינו נחלתם של בודדים.

.2

תהליכי הלימוד במוט"ב הם תהליכים פעילים שמטרתם לעודד תהליכי למידה משמעותית.

 .3לימודי מוט"ב בבית הספר חייבים לשקף את הגישה האינטלקטואלית והתרבותית ,שמאפיינת את המדע
בתקופתנו.
בשנת הלימודים תשע"ו הונהג המקצוע 'מדע וטכנולוגיה לכול' המיועד לתלמידים שאינם מתמחים במדעים
הדיסציפלינריים בבתי הספר בנתיב העיוני ולתלמידים שבחרו ללמוד במגמה טכנולוגית מקצוע בסיס שאינו
מדעי (כלומר מקצוע המשמש חלופה לבחירה א' בחינוך הטכנולוגי) בבתי הספר בנתיב הטכנולוגי( .חוזר מנכ"ל
תשעו 4א .)9.6-2
איחוד המקצועות מאפשר להרחיב את המקצוע לחמש יח"ל ולשלב תרבות חקרנית שבאה לידי ביטוי בשלושת
הנתיבים :חקר ,תיכון הנדסי ו .PBL-תהליכים אלו כרוכים בניסוי וטעייה ,בהליכה לעתים בדרך מוטעית
וחזרה לנקודת ההתחלה ,בחשיבה לטווח רחוק ועוד .המרחב היצירתי של התלמידים מתרחב ,וניתן לטפח
תלמידים בעלי יכולת יצירתית המאופיינת בפתרונות מקוריים ובדרכי חקירה חדשניות ,בשטף של רעיונות,
בגמישות מחשבתית המאפשרת להסתכל על דבר מזוויות שונות ובשכלול הרעיונות שהועלו על ידי עמיתים
בקבוצה.
הגישה שננקטה בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה גובשה בתהליכי חשיבה ממושכים שהתקיימו לאורך השנים
בוועדות המקצוע ,שבראשן עמדו מיטב המדענים והמהנדסים באקדמיה בארץ .מפגשים אלו של מומחים
מתחומי המדע ,ההנדסה ,ההוראה וההערכה אפשרו ליצור גישה חדשה "יש מאין" ,תוך דיונים משמעותיים
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בכל אחד ממרכיבי המקצוע בהתאמה לאוכלוסיית התלמידים ,שנבנה בהתאם למטרות שהוגדרו מראש וכדי
לקדם הטמעתם בקרב המורים בהשתלמויות המגוונות.
אם נבדוק את החזון הבית-ספרי בארץ ובמערב ,נמצא שהוא משקף את הגישה שבה "התלמיד במרכז" .בכל
הנתיבים המוצעים כאן ,ניתן לקדם גישה זאת וליישמה .אלו דוגמאות של דרכים שבאמצעותן המערכת הבית-
ספרית עשויה לקדם את התלמיד ,יכולותיו ותפיסותיו .במסגרת תהליך המודלינג ובתהליך העבודה העצמאית
בקבוצות של שלבי הוראת החקר ,התיכון ההנדסי וה PBL-ניתן להעמיק בגישה המקדמת את המעבר מ"ללמד
את החומר" לשלב של "ללמד את התלמידים" :להבין כיצד תלמידים חושבים ,לאבחן את היכולות והקשיים
של כל תלמיד ,להתאים את ההוראה ולהעמיק את תהליכי הלמידה.
בהרצאה אציג את אבני היסוד של המקצוע מדע וטכנולוגיה לכול בנתיב העיוני ,אציג בהרחבה את ההתפתחות
בת חמש הפעימות של מרכיבי השתלמויות המורים ,בעקבות הצרכים המשתנים של המקצוע (ראו מטה),
ואשתף במודל לפיתוח מקצועי של מורים בהוראה-למידה-הערכה באמצעות תלקיטים על בסיס תוצרי
התלמידים – כדוגמה להתפתחות מקצועית של מורים במקצוע.
התפתחות בת חמש פעימות של מרכיבי השתלמויות המורים בעקבות הצרכים המשתנים של המקצוע
פעימות
.III

.IV

.I

מועד

2002-2000

 2003ואילך

 2004ואילך

 2010ואילך

צרכים

זיהוי מרכיבי
משימות
שניתנות
לתלמידים

מהי אוריינות
מדעית-
טכנולוגית?

הערכת הישגי
תלמידים
באמצעות מבחן
ותלקיט

פיתוח
מאפיינים
והגדרה של
משימות
לתלמידים

גיבוש ת"ל
מבוססת
רעיונות מדעיים
(; 1996 ,NRC
.)1993 ,AAAS

 .1פיתוח מרכיבי
המבחן החיצוני
והתלקיט תוך
ביטוי גם ליכולות
מגוונות של
תלמידים.
 .2הטמעת מודל
1לפיתוח
פרופסיונלי של
מורים בהוראה-
למידה -הערכה
באמצעות
תלקיטים על
בסיס תוצרי
התלמידים.

מענה
לצרכים

פירוט
נושאים

.II

פיתוח רצף פעילויות מובנה ומדורג
להקניית אסטרטגיות חשיבה:
שאילת שאלות ,פענוח מידע מגרף,
השוואה -מציאת נקודות דמיון
ושוני ,בניית טיעון ,הערכת אמינות
מקור מידע ,ייצוג מידע בדרכים
שונות.

הרחבת חומרי
למידה להקניית
אסטרטגיות
החשיבה
דיגיטציה של
התלקיט (בשילוב
מינהל תקשוב)

.V

 2015ואילך
איחוד מוט"ב
ומדעי
הטכנולוגיה
(מינהל מדע
וטכנולוגיה)
ל'מדע וטכנולוגיה
לכול'

הטמעת
מרכיבים
מדעיים-
 .1פיתוח רצף
טכנולוגיים
פעילויות להקניה
של אסטרטגיה של (:)2012 ,NGSS
חקר ,תיכון
קבלת החלטות
הנדסיPBL ,
תוך טיפוח
 .2פיתוח
חשיבה יצירתית-
מאפייני
שטף ,גמישות,
התלקיט
מקוריות ושכלול
דיגיטלי
בשני שלבי
פיילוט ,וראשית
הטמעה במערכת.

תמיכה בידע תוכן דיסציפלינרי של נושאי הלימוד הרב-תחומיים בהתאם לחומרי הלמידה.

ארבעה מוקדים
עיקריים
בהשתלמויות במשימה
שמפתחים
מורים
המורים ואשר

הוראת רעיונות
מדעיים תוך
התנסות ב-
.1מתן פירוש
לרעיון

 .1הערות בונות
לתלמידים.
 .2סוגי המשימות
בתלקיט:
 2משימות

 1מודל לפיתוח מקצועי של מורים באמצעות תלקיטים יוצג בהרצאה.
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פותחה סביבת
למידה מותאמת
לצורכי התלקיט
הדיגיטלי
 .Moodleכל מורה

פיילוט שלב א'-
התנסות בתהליכי
חקר ותיכון
הנדסי -תיקוף
ובדיקה של

.2הצגת
מתמקדת
בשימוש בכתבה הרעיונות תוך
שימת דגש על
מדעית
קוֹהרנ ִטּיּות
פופולרית
ביניהם
וכוללת מחוון
להערכת ביצועי .3התייחסות
לידע המוקדם
התלמידים.
מוקד א' -זיהוי של התלמידים
.4חשיפת
והגדרה של
התלמידים
מטרות
למגוון של
אופרטיביות
תופעות
מוקד ב'-
ודוגמאות
מאפייני
.5מתן ייצוגים
המשימות
שונים לרעיונות
(רמות חשיבה
מדעיים
ויכולות
.6הנחיית
מגוונות)
מוקד ג'  -ביטוי הפרשנות של
התלמידים
למיומנויות
.7מתן
מוקד ד'-
מאפייני המחוון הזדמנויות רבות
לתרגול והערכה.

משלבות כתבות
מדעיות משלבות
מיומנויות חשיבה
---------------משימה אישית
המשלבת אופני
ביטוי מגוונים/
משימה המשלבת
דרכי הוראה
מגוונות
----------------משימה
קבוצתית :פיתוח
משחק לימודי/
כרזה/עיתון
קיר/מודל
---------------דף אישי משלב
ידע מדעי (סביב
רעיונות מדעיים)
וידע רפלקטיבי

עבד בסביבה
משלו עם
תלמידיו.
המורים קיבלו
הכשרה מראש –
 30ש' וליווי
מקצועי
בהשתלמות
לאורך השנה.
הם התנסו בשילוב
מספר כלים
דיגיטליים
ובבדיקת
התאמתם
לתלמידים ולגישה
הפדגוגית.

התאמת חומרי
הלמידה למטרות
ולאוכלוסיית
התלמידים.
פיילוט שלב ב'-
התנסות בתהליכי
חקר ,תיכון
הנדסי,PBL ,
בשני שלבים:
שלב א' -מודלינג
במליאה,
שלב ב' -עבודה
עצמאית של
תלמידים
בקבוצות.

רשימת מקורות:
חוזר מנכ"ל תשעו 4א 9.6-2
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-6/HoraotKeva/K-20154-1-9-6-2.htm

משרד החינוך והתרבות' . 1992 .מחר  '98דוח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי .ירושלים.
http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7
%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A8%2098.pdf
American Association for the Advancement of Science (AAAS) (1993), Benchmarks for science
literacy. New York: Oxford University Press.
National Research Council (NRC) (2011) A framework for K–12 science education: Practices,
crosscutting concepts, and core ideas. Washington, DC: National Academies Pre
NGSS Lead States. (2013). Next generation science standards: For states, by states. Washington,
DC: The National Academic Press.
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תקצירי קורות חיים של המשתתפים במפגש
חברי צוות המומחים (לפי סדר א"ב של שמות המשפחה):
ישראל בר-יוסף ,יו"ר הצוות .פרופ' בר-יוסף מכהן משנת  2006כסגן נשיא מכון ויצמן לפיתוח משאבים,
ומשנת  2007כדיקן החינוך במכון .בר-יוסף מילא תפקידים רבים בתחום הניהול המדעי של מכון ויצמן .היה
ראש המרכז למחקר תת-מיקרוני ,ראש היחידה לשירותים פיזיקליים ,ראש המרכז לננופיזיקה ,ראש המחלקה
לפיזיקה של חומר מעובה ועוד .תחומי המחקר העיקריים שלו הם ננופיזיקה ואלקטרו-אופטיקה של מוליכים-
למחצה .פרופ' בר-יוסף פעיל במערכות של כתבי-עת מקצועיים ,וזכה בפרסים מדעיים רבים .בפעילותו
הציבורית עוסק פרופ' בר-יוסף בנושאים סביבתיים וחינוכיים .היה חבר בוועד המנהל של החברה להגנת הטבע
ובכמה ועדות ממשלתיות שעסקו בחינוך מדעי.
בעל תואר שלישי בפיזיקה ממכון ויצמן למדע.1986 ,
בני גיגר

http://www.amen.org.il/?page_id=6051

שאול הוכשטיין ,פרופסור במחלקה לנירוביולוגיה במכון למדעי החיים ובמרכז ספרא למדעי המוח (לשעבר
המרכז הבין-תחומי לחישוביות עצבית) באוניברסיטה העברית בירושלים .מחקריו מתמקדים במערכת הראייה
ברמותיה השונות ,החל בתהליך ההתמרה בקליטת האור בעין ,עבור דרך עיבוד המידע הראייתי בעין ובמוח,
וכלה בבניית ייצוגים של העולם הנראה בהיררכיה של אזורי קליפת המוח ,אחסון ייצוגים אלו בזיכרון ,למידה
ורכישת מיומנויות תפיסתיות.
בעל תואר שלישי בזואולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.1972 ,
אסתר מגן היא מרכזת פרויקטים וחברה בקבוצת הפיזיקה במחלקה להוראת המדעים של מכון ויצמן למדע.
היא מנחה קהילות לומדות של מורים לפיזיקה ,ובעצמה מלמדת את המקצוע בבית הספר אוסטרובסקי
ברעננה ועד לאחרונה גם בתיכון בליך ברמת גן .בשני המוסדות הגישה כיתות לבחינות הבגרות בפיזיקה.
בשנים  2015-2006ניהלה אסתר מגן את מקצוע הפיזיקה באגף הבחינות של משרד החינוך והייתה האחראית
על המערך הארצי של בדיקת בחינות הבגרות במקצוע זה .בשנים  2012-2006הייתה מעורבת בפרויקט מחקר
של האיחוד האירופי בנושא הטמעת מעבדות ממוחשבות בבתי ספר.
הצטיינותה בהוראה זיכתה את אסתר מגן בפרס עמוס דה שליט ( )2011ובפרס רוטשילד לחינוך (.)2015
בעלת תואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,1980 ,ותואר שני בהדרכת
מבוגרים מאוניברסיטת דרבי (אנגליה).2000 ,
שלומית עמיחי היא יו"ר 'חותם' ,תכנית שמטרתה להביא לצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות יצירת
קהילה של אנשי חינוך ומעשה .התכנית ,הפועלת בשיתוף עם משרד החינוך ,ג'וינט ישראל וקרן נעמי ,מגייסת
אקדמאים בעלי חזון כמורים ומנהיגים חברתיים בפריפריה החברתית והגאוגרפית .בשנת  1977התחילה עמיחי
לעבוד באגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך והתרבות ,ולאורך השנים מילאה תפקידים שונים ,בהם מנהלת
אגף הבחינות ,סגנית מנהל המינהל הפדגוגי ,ראש המינהל להדרכה והשתלמות של עובדי הוראה ועוד .בשנים
 2001-1999כיהנה כמנכ"לית משרד החינוך .אחר כך הייתה המנהלת של עמותת אלכ"א שבג'וינט וניהלה את
אגף ההתנדבות והפילנתרופיה בארגון .בשנת  2007שבה לכהן כמנכ"לית משרד החינוך ,תפקיד שמילאה עד
אפריל  .2009במאי  2009יזמה את תכנית חותם ,הייתה שותפה להקמתה ,והיא עומדת בראשה עד היום .בנוסף
עמיחי חברה בוועדי מנהלים שונים במגזר השלישי.
בעלת תואר ראשון בהיסטוריה ומדע המדינה מהאוניברסיטה העברית ,1980 ,ותואר שני במינהל חינוך
מאוניברסיטת תל אביב.1995 ,
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חברי גרעין הלומדים הקבוע (לפי סדר א"ב של שמות המשפחה):
מוטי טאובין מכהן כראש אגף אסטרטגיה של משרד החינוך .קודם לכן שימש סמנכ"ל המכללה למדינאות –
בית הספר למנהיגות ציונית לסטודנטים מצטיינים המתעתדים להשפיע על המרחב הציבורי בישראל בתחומי
עשייה ציבורית ,אקדמיה ויזמות .במקביל הקים את המיזם להוראת עברית בתיכון אבו-גוש ולימד בו .בשנת
 2009הקים בעין גדי את המכינה הקדם-צבאית "מלח הארץ" המיועדת לנוער פריפריה .טאובין היה מעורב
בכמה מיזמים חינוכיים נוספים ,ועבד כמורה ומחנך בתיכון יח"ד במודיעין.
בעל תואר ראשון במדעי היהדות ותעודת הוראה במקרא מהאוניברסיטה העברית ,2009 ,ותואר שני במדיניות
ציבורית מאוניברסיטת תל אביב.2012 ,
נעה כהן אליהו מלמדת זה שמונה שנים בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ,במסגרת להכשרת
מורים ,שם היא מעבירה סדנאות דידקטיות בהתנסויות בהוראת מתמטיקה בבית הספר העל-יסודי .מאז 2010
היא מרצה במכללה ירושלים בתכנית לתואר שני בהוראת המדעים והמתמטיקה .במסגרת זו היא מלמדת
בקורסים 'סוגיות מחקר בחינוך מתמטי והוראת מדעים' ו'הוראת מתמטיקה לתלמידים מחוננים' ,ומנחה
עבודות גמר בסמינריון מחקר בהוראת המדעים .בשנים  2013 -1997הייתה מורה למתמטיקה בתיכון שליד
האוניברסיטה (ליד"ה) ,שם לימדה בתיכון ובחטיבת הביניים .כן לימדה במסגרות שונות של השתלמויות
מורים למתמטיקה ,שעסקו בנושאים 'התמקצעות להוראת מתמטיקה' ו'המורה למתמטיקה יוזם ומטמיע
יוזמה חינוכית'.
בעלת תואר שלישי בחינוך מתמטי מהאוניברסיטה העברית.2011 ,
חנה פרל ,מנהלת אגף מדעים במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך .בשנים  2011-2004שימשה מפמ"ר
מתמטיקה ,ובעבר הייתה מורה למתמטיקה ומדריכה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה .עד שנת 2004
היי תה חברת צוות המתמטיקה במרכז להוראת המדעים באוניברסיטה העברית ,ואחר כך עמדה בראש הצוות.
במהלך עבודתה במרכז להוראת המדעים חיברה ספרי לימוד במתמטיקה וערכה (יחד עם פרופ' אנה ספרד) את
העלון למורי המתמטיקה .ד"ר פרל הייתה שותפה לכתיבת קורסים באוניברסיטה הפתוחה ובמשך שנים
אחדות ערכה את עלון מורי המתמטיקה במכון ויצמן.
בעלת תואר שני במתמטיקה ,1976 ,ותואר שלישי בהוראת המדעים ,2000 ,מהאוניברסיטה העברית.
דוברים (לפי סדר הופעתם):
אירית שדה תכהן החל מתחילת שנת הלימודים תשע"ז כמפקחת מרכזת (מפמ"ר) על הוראת הביולוגיה
במשרד החינוך .בשנים  2016-2009הייתה מפמ"ר מדעי הסביבה ,ובמקביל לימדה ביולוגיה בבית ספר תיכון.
קודם לכן לימדה ביולוגיה ומדעי סביבה בתיכון ושימשה מנחה בביולוגיה .ד"ר שדה הייתה שותפה לפיתוח
יחידת הביוסיור בביולוגיה ולפיתוח היחידה "הסדנה הסביבתית" במדעי הסביבה ,כמו גם לכתיבת מספר
ספרי לימוד ‒ 'מזרע לזרע'' ,ביוטכנולוגיה ,סביבה ומה שביניהן' ועוד .אירית שדה היא נציגת משרד החינוך
בוועדה לניסויים בבעלי חיים של משרד הבריאות.
בעלת תואר שני בבוטניקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שלישי בהוראת המדעים מבית הספר
לחינוך באוניברסיטת בר אילן.
תילי וגנר ,חברת סגל בפקולטה לחינוך וראש התכניות הקליניות להכשרת מורים במתמטיקה ובפיזיקה
(בשיתוף קרן טראמפ) במכללה האקדמית בית ברל .ד"ר וגנר עוסקת בהכשרת מורים ובהוראת המדעים.
בשנים  2002-1996הייתה ראש מרכז המורים האזורי 'השרון' במכללה האקדמית בית ברל ,בשנים 2007-2004
הייתה ראש המרכז הארצי להוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ,במחלקה להוראת המדעים במכון
ויצמן למדע ,ובשנים  2014-2008הייתה ראש בית הספר לחינוך במכללה האקדמית בית ברל .תילי וגנר הייתה
חברה בוועדת המקצוע מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים וחברה בוועדה לפיתוח סטנדרטים במדע וטכנולוגיה.
בעבר לימדה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ,ועבדה שנים רבות כמחנכת ומורה לפיזיקה בבתי ספר
על-יסודיים .תחומי מחקרה הם הכשרת מורים ,במיוחד הוראה כקריירה שנייה ,היבטים קליניים בהכשרת
מורים ואוריינות מדעית.
בעלת תואר שלישי בתכנון לימודים מאוניברסיטת תל אביב.2005 ,
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ניר מיכאלי ,רקטור מכללת אורנים .לאחרונה הקים את מו"פ "השקפה" (מורים מובילים) במכון מופ"ת וכיהן
כיו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך .בעבר שימש דיקן פיתוח פדגוגי וראש החוג לחינוך במכללת סמינר
הקיבוצים וסגן מנהל מכון כרם להכשרת מורים .במסגרת ההוראה והמחקר עוסק ד"ר מיכאלי במדיניות
חינוך ,פדגוגיה חברתית ובלתי פורמלית וחינוך אזרחי ופוליטי.
בוגר בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית.
בעל תואר שלישי במדיניות חינוך מאוניברסיטת תל אביב.2007 ,
עליזה בלוך מנהלת כיום את רשת בתי הספר של ברנקו וייס; הרשת עוסקת בקידום החינוך הציבורי בישראל
במגזרים השונים :הממלכתי ,החרדי ,הערבי והבדואי מתוך מקום של הכלה וראיית כל תלמיד מהמקום שבו
הוא נמצא .בשנים  2013-1999ניהלה עליזה בלוך את תיכון ברנקו וייס בבית שמש ,שהוביל תהליכי שינוי ואף
זכה בפרס חינוך ארצי .ד"ר בלוך ,העוסקת בפיתוח הוראה לשם הבנה ,חקרה את התפתחות החינוך העל-יסודי
בתקופה שבין הרפורמות של שר החינוך זלמן ארן והשר אמנון רובינשטיין .מחקרה עסק בתהליכים חברתיים,
חינוכיים ופוליטיים שיצרו את הרפורמות בתוך מערכת החינוך.
בעלת תואר שלישי במדיניות חינוכית מאוניברסיטת בר אילן.2015 ,
ירון להבי הוא מורה לפיזיקה במקצועו ,חבר סגל בחוג למתמטיקה-פיזיקה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש
דוד ילין וראש המרכז הארצי למורי הפיזיקה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן .במסגרת תפקידיו הוא
עוסק בהי בטים שונים של הוראת הפיזיקה בארץ ,ובכללם מחקר ,הכשרת מורים ,פיתוח חומרי למידה ,פיתוח
תכניות לימודים ,השתלמויות מורים וייעוץ מדעי וחינוכי .ד"ר להבי הוא גם מנהל שותף במיזם 'וידקטיקה'
(וידיאו-דידקטיקה) ,הממומן על ידי קרן טראמפ ועוסק בפיתוח של ניהול שיח דידקטי בין מורים למתמטיקה
ופיזיקה על בסיס צילומים עצמיים של שיעוריהם בווידאו .לאורך השנים היה ד"ר להבי חבר בוועדות המקצוע
של הוראת המדעים בחטיבה העליונה (פיזיקה ומוט"ב) ובחטיבת הביניים (מו"ט) .בתחילת דרכו המקצועית
שימש מורה לפיזיקה ומתמטיקה בבית הספר הניסויי בירושלים.
בעל תואר בוגר בפיזיקה ומתמטיקה ,תואר מוסמך בפיזיקה ותואר דוקטור בהוראת המדעים – כולם
מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
מיכל נחשון ,מרצה נלווה בכירה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון ובמכללת 'אורנים' .ד"ר נחשון
מלמדת דידקטיקה וסוגיות מתקדמות ,כגון תכנון לימודים ודרכי הערכה בהוראת מדעים במסלולי תואר
ראשון ושני .תחומי העיסוק שלה במסגרת האקדמית הם הכשרת מורים להוראת נושאים אינטגרטיביים-
תמטיים; הכשרת מורים באסטרטגיות הוראה מגוונות ,כגון הפעלת עבודה שיתופית ואישית ,התאמת פדגוגיה
לאוכלוסייה הטרוגנית של תלמידים ,טיפוח חוללות עצמית ,התאמת חלופות בהערכה לאוכלוסיות מגוונות
וכדומה .בנוסף לכך משמשת ד"ר נחשון מפקחת מרכזת של המקצוע 'מדע וטכנולוגיה לכול' כמעט מאז הקמתו
ועד ייצובו כמקצוע  5יח"ל ( .)2016-2000במסגרת זו מתמקד העיסוק שלה בתכנון ופיתוח של תכנית להקניית
אוריינות מדעית-טכנולוגית לתלמידי החטיבה העליונה בכיתות הטכנולוגיות ובכיתות העיוניות ,זאת
באמצעות הקניית השפה המדעית-טכנולוגית ,המושגים ,המיומנויות ודרכי החשיבה שיאפשרו לתלמידים
אזרחי העתיד להשתלב בחיים ובעבודה בחברה .מחקריה עוסקים הן בסוגיות בהכשרת מורים והן בסוגיות
הפדגוגיות הנזכרות לעיל.
בעלת תואר שלישי בהוראת המדעים ,הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון (.)2000
משתתפים נוספים (לפי סדר א"ב של שמות המשפחה):
ברוריה אגרסט ,חברת סגל בבית הספר לחינוך ,אוניברסיטת בר אילן ,כיום גמלאית העוסקת בהכשרת מורים
ובהוראת המדעים .בשנים  2004-1989הייתה המפקחת המרכזת (מפמ"ר) על הוראת הביולוגיה ,ובחלקן
שימשה ראש אשכול מדעים בהנהלת המפמ"רים .בשנים  1989-1974עסקה בפיתוח חומרי למידה בביולוגיה
ב אגף לתכניות לימודים .הייתה חברה בוועדת משנה לוועדת דוברת בנושא 'הכשרת המורה וקידומו המקצועי',
ויועצת לתחום המדעים במבחני פיזה  2006בישראל .קודם לכן לימדה במחלקה להכשרת מורים באוניברסיטה
העברית ועבדה כמורה לביולוגיה בבתי ספר על-יסודיים .תחומי מחקרה העיקריים הם חשיבת מורים ושיקולי
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דעת של מורים ,דרכי הערכה ,תכניות לימודים ,הוראת ביולוגיה ,הוראת מדעים ,היבטים ערכיים בהוראת
מדעים.
בעלת תואר שלישי בהוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.2001 ,
הגר גל היא מרצה בכירה וראש התכנית לתואר שני ( )M.Teachבמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין .ד"ר
גל היא גם ראש התכנית "מקצה אל קצה – הוראת תלמידים ברוכי כשרון במתמטיקה ובמדע" ,שאותה
הקימה לפני עשור במכללה .בעבר שימשה ד"ר גל ראש החוג למתמטיקה-פיזיקה במכללה ,הייתה מורה
למתמטיקה ומדריכה דידקטית ,הקימה וניהלה את בי ת הספר התיכון האזורי (המקיף) במעלה אפרים ,פיתחה
והעבירה תכניות השתלמות ופיתוח מקצועי למורי מתמטיקה .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 .בנוסף לאלה עוסקת ד"ר גל במחקר חינוכי-מתמטי בשיתוף
עם עמיתים בארץ ובעולם.
בעלת תואר שני במתמטיקה שימושית , 1978 ,תעודת הוראה במתמטיקה ופיזיקה ,ובעלת תואר שלישי בחינוך
מתמטי מהאוניברסיטה העברית בירושלים.2005 ,
רויטל דרורי ,רכזת תכניות בקרן טראמפ .עסקה בעבר בפיתוח והובלה של תכניות מצוינות במדעים
ובמתמטיקה ,וכן בהנחיית סדנאות והשתלמויות למורים במרכז הישראלי למצוינות בחינוך .קודם לכן עבדה
כמורה למדעים וביולוגיה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.
בעלת תואר ראשון ) (B.Scבמדעי החיים ותואר שני ) (M.Aבהוראת מדעים ,שניהם מאוניברסיטת תל אביב.
אלי הורביץ הוא מנכ"ל קרן טראמפ וחבר ועד החינוך הלאומי .בשנים  2011-2000שירת כמשנה למנכ"ל 'יד
הנדיב' ,קרן פילנתרופית של משפחת רוטשילד בישראל .הורביץ מכהן כחבר בוועד המנהל של 'חמד"ע' ,מרכז
לחינוך מדעי בתל אביב והיה בין מייסדיו ויוזמיו של 'אבני ראשה' – המכון הישראלי למנהיגות בית-ספרית.
קודם לכן ריכז את עבודת 'הוועדה לשינוי מעמד הספרייה הלאומית' בראשותו של השופט יצחק זמיר ,והיה
ממובילי הקמת מאגר 'גיידסטאר' להגברת השקיפות של עמותות בישראל .בראשית דרכו שימש עוזרו של
יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון בכנסת.
בעל תואר שני בהיסטוריה של המזרח התיכון מאוניברסיטת תל אביב.
תמי חלמיש אייזנמן  ,מנהלת התכניות בקרן טראמפ .בעבר לימדה מתמטיקה בבתי ספר תיכון שונים ,והוראת
המתמטיקה במכללות להכשרת מורים ובבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית .ד"ר חלמיש אייזנמן
בעלת תואר דוקטור בהוראת המתמטיקה ממכון ויצמן למדע ונמנית עם מייסדי תכנית ייחודית לתואר שני
בחינוך ) (M.Ed.בהוראת המתמטיקה ב'מכללה ירושלים' .במשך שנים התמקדו מחקריה בקשרים שבין מעשה
ההוראה והלמידה ובין ההקשר התרבותי שבו הוא מתקיים.
יורם חמו  ,תא"ל (מיל ,).היה בעבר מפקד מרכז 'דדו' לחשיבה צבאית בינתחומית ועמד בראש המחלקה לתכנון
אסטרטגי בצה"ל .יורם חמו הוא בעל ניסיון של כ 15-שנים בתכנון אסטרטגי של סוגיות מדיניות-ביטחוניות
ברמה הלאומית ,בהובלה והנחייה של צוותי חשיבה ללמידה ,בפיתוח ידע מערכתי ובגיבוש תפישות לצורך
התמודדות עם אתגרים אסטרטגים קיימים ומתהווים.
בוגר פרויקט 'תלפיות' (מתמטיקה-פיזיקה) ובעל תוארי מוסמך בחקר ביצועים ובכלכלה ,שניהם מאוניברסיטת
תל אביב.
סמדר לוי ,מורה לפיזיקה ,מובילת קהילות של מורים לפיזיקה וסטודנטית לתואר שלישי במחלקה להוראת
המדעים במכון ויצמן .בעבודת הדוקטורט שלה ,הנכתבת בהנחייתן של פרופ' בת שבע אלון וד"ר אסתר בגנו,
היא חוקרת את התפתחותם המקצועית של מורים מובילים לפיזיקה במסגרת של קהילה מקצועית לומדת.
סמדר לוי מלמדת פיזיקה בתיכון "הדרים" בהוד השרון זה  28שנים .היא שותפה בצוות הפיתוח וההובלה של
קהילת המורים המובילים לפיזיקה הפועלת במכון ויצמן ,ומובילה זה  5שנים (יחד עם אסתי מגן) את קהילת
מורי הפיזיקה בהוד השרון.
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סמדר לוי היא זוכת פרס "דה שליט" מטעם מכון ויצמן למורה מצטיין לפיזיקה ( )2009ופרס טראמפ להוראה
איכותית (.)2014
אורלי לכיש-זלאיט  ,מנהלת יחידת המורים במכון דוידסון לחינוך מדעי ,הזרוע החינוכית של מכון ויצמן
למדע .אחרי שהשלימה לימודי פוסט-דוקטורט ועבדה כמה שנים בשוק הפרטי ,עשתה תעודת הוראה בכימיה
מטעם המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן ,ובשנת  2010החלה לעבוד במכון דוידסון לחינוך מדעי.
במקביל לפיתוח חומרי לימוד והנחיית תלמידים בעבודות חקר במעבדות המכון הקימה ד"ר לכיש-זלאיט את
מסלול שביט למצוינות מדעית בחטיבות הביניים ,השם דגש על העצמת המורה ,למידה פעילה ומיומנויות
חשיבה מדעית .בנוסף לכך היא מלמדת כימיה בחטיבה העליונה ,ומ 2014-היא מנהלת את יחידת המורים
במכון דוידסון.
בעלת תואר דוקטור בכימיה מהמחלקה לחומרים ופני שטח במכון ויצמן.2005 ,
מירי קסנר  ,ראש תחום השתלמויות מורים למדעים ומתמטיקה ביחידת החמד"ע ,מכון דוידסון לחינוך מדעי,
תפקיד שהיא עתידה למלא עד חודש אוקטובר  .2016במשך שש שנים עמדה ד"ר קסנר בראש יחידת מורים –
החמד"ע – פיתוח מקצועי למורי מדע ,במכון דוידסון לחינוך מדעי .במסגרת תפקידה זה קיימה קשר רצוף עם
אגף השתלמויות במשרד החינוך ועם רשויות וגופים נוספים העוסקים בפתיתוח מסגרות מגוונות ובביצוע
השתלמויות ,סדנאות וימי עיון להתפתחות מקצועית של מורים בתחומי המתמטיקה והמדעים .תפקידּה כלל
גם אחריות מינהלית לכל מערך ההשתלמויות המתקיימות במכון ויצמן למדע .במקביל לפעילויות אלה מנהלת
ד"ר קסנר זה  25שנה את המרכז לקשר בין התעשייה הכימית למערכת החינוך ,מרכז הפועל במחלקה להוראת
המדעים במכון ויצמן למדע ועוסק בתכניות מגוונות ושונות הקושרות את לימודי הכימיה בתיכון עם מפעלי
התעשייה הכימית בארץ .בשמונה השנים האחרונות מפעיל המרכז גם את הפרויקט לעידוד לימודי הכימיה –
"יש לנו כימיה! ,כימיה ,תעשייה וסביבה בראי החברה והפרט" .בראשית דרכה התנסתה מירי קסנר גם
בהוראה בית-ספרית :היא הייתה ,במשך  22שנה ,מורה לכימיה בתיכון ש .בן צבי בגבעתיים.
בעלת תואר ראשון בכימיה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני ושלישי בהוראת המדעים ממכון ויצמן למדע.
דבורה קצביץ היא מנהלת המרכז הארצי למורי הכימיה ,הפועל במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן
למדע .ד"ר קצביץ הייתה מורה לכימיה במשך  37שנה ,ומדריכה מטעם הפיקוח במשך  6שנים .במקביל
לעבודתה כמורה עבדה במרכז הארצי למורי הכימיה בהכשרת מורים ובפיתוח מקצועי .ד"ר קצביץ מובילה
פרויקטים בתחומים מגוונים ,החדשניים שבהם הם קהילות מורי כימיה ופרויקט בשיתוף משרד החינוך
ומשרד האנרגיה בנושא מקורות אנרגיה מתחדשים וגז טבעי .בנוסף היא עורכת את כתב העת למורי הכימיה
'על כימיה' .בשנים האחרונות הייתה שותפה לפרויקטים אירופיים העוסקים בהתפתחות מקצועית של
מורים PROFILES :ו.TEMI-
בעלת תואר ראשון ושני בכימיה מאוניברסיטת תל אביב ,ותואר שלישי בהוראת המדעים ממכון ויצמן.
גילמור קשת ,מנהלת האגף למדעים במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך .בעבר עסקה ד"ר קשת במחקר
בתר-דוקטורלי על תאי גזע במוח באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה ,ובמחקר על תאי גזע בסרטן במרכז
לחקר הסרטן בבית החולים תל השומר .לאחר מכן שימשה מורה לביולוגיה ב'עתיד' ,תיכון למדעים לוד,
ובתיכון החקלאי עין כרם .במקביל הייתה מדריכה באגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים ,במינהל הפדגוגי
במשרד החינוך ,ומרצה במחלקה ללימודי הוראה בבית הספר לחינוך ע"ש סימור פוקס באוניברסיטה
העברית ,שם גם ריכזה את לימודי ההוראה במדעי הטבע ובמתמטיקה.
בעלת תואר בוגר ברוקחות ,תעודת הוראה בביולוגיה ,מוסמך בפרמקולוגיה ודוקטור במדעי המוח (‒ )2000
כולם מהאוניברסיטה העברית.
נורית רון מנהלת את יחידת היישום המערכתי באגף מו"פ של משרד החינוך .היחידה מתמודדת עם האתגר
הכרוך בהערכת הצלחתם של מוצרים פדגוגיים חדשניים שמוסדות חינוך ניסוייים מפתחים ובהתאמתם
לשימוש נרחב ובר-קיימא במערכת החינוך .נורית רון מתמחה בשיווק החינוך .היא עסקה בין היתר בפיתוח
הנגב כאזור לגיטימי לתיירות ובביסוס מעמדה של מדרשת שדה בוקר כמרכז ללימודי מדבר וסביבה .בנוסף
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לכך הקימה וריכזה במהלך העשור האחרון את לימודי המדעים בבית הספר הדמוקרטי במודיעין ,תוך
התמודדות עם עקרון הבחירה החופשית של התלמידים ,מינוף הסקרנות והנחלת מיומנות חקר וחשיבה בסדר
גבוה.
בעלת  B.Scבביולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון ,1982 ,ו M.B.A-במינהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון.1998 ,
זהבה שרץ ,חברת סגל המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע .ד"ר שרץ ייסדה את מרכז המורים
הארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ,עמדה בראשו וכיום היא משמשת יועצת אקדמית שלו .זהבה שרץ
הייתה חברת הנהלת מכון דוידסון לחינוך מדעי שליד מכון ויצמן למדע .היא עוסקת במחקר ופיתוח בתחום
הוראת הכימיה ובתחום הוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים .ד"ר שרץ עמדה בראש צוות של פיתוח
חומרי למידה בנושא 'חומרים' ובנושא 'מיומנויות למידה במדע' במסגרת תכניות מטמו"ן ומטמו"ן חדש במדע
וטכנולוגיה לחטיבת הביניים .חומרי למידה שפיתחה בנושא מיומנויות למידה הוסבו לשפה האנגלית ונלמדים
באלפי בתי ספר באנגליה ובארצות נוספות (סינגפור ,פורטוגל ועוד) .ד"ר שרץ חברה בוועדת המקצוע במדע
וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ,ומלמדת קורסים לתואר שני ושלישי במכון ויצמן .פרסמה מאמרים מחקריים
והרצתה בכנסים בתחומים של בינה מלאכותית ,מיומנויות למידה במדע ,עמדות ותפיסות של תלמידים במדע
וכלפי מדע ,התפתחות מקצועית של מורים ופיתוח קהילות מקצועיות לומדות של מורים למדע.
צוות 'היזמה':
ניב שטראוס  ,מרכז הפעילות .בעל תואר ראשון במדעי הכימיה והביולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים
( )2010ותואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה (בהצטיינות) מאוניברסיטת תל אביב ( .)2014שטראוס לומד עכשיו
באוניברסיטת תל אביב ,לקראת תואר שני במדיניות ציבורית.
ניב שטראוס שימש בעבר עוזר מחקר במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית ובאגף לתכנון מדיניות,
תקצוב ומחקר במשרד העלייה והקליטה .בנוסף על עבודתו ביזמה למחקר יישומי בחינוך ,הוא משמש
בהתנדבות יועץ בצוות פיתוח כלכלי של תנועת 'התעוררות'.
אורי חרוש  ,מינהלן היזמה .לפני הצטרפותו ליזמה עבד כסמנכ"ל מינהל של כפר סילבר ,מוסד חינוכי פנימייתי
שש-שנתי בדרום הארץ .קודם לכן עבד במשך קרוב לעשור באגודה לקידום החינוך ,שם היה מופקד על מינהל
תכנית נעל"ה (נוער עולה לפני הורים) .במסגרת זו תכנן וניהל את תקציב התכנית ,והיה אחראי לרווחת החניך,
ולחינוך הבלתי פורמלי שניתן לצעירים העולים כולל ארגון טיולים וסמינרים עבורם.
לפני כניסתו לתפקידים במערכת החינוך עסק למעלה מעשור בתחום המחשבים ורשתות תקשורת מחשבים
ואף הקים חברה עצמאית – פוֹרנט רשתות תקשורת ‒ וניהל אותה כתשע שנים.
בוגר קורסים מקצועיים רבים בתחומי האלקטרוניקה והמחשבים ובהם תכנון וניהול של רשתות תקשורת
מחשבים .בעל רישיון מורה דרך של משרד התיירות.
אביטל דרמון ,בעלת תואר שלישי בביולוגיה ( )1985ותעודת הוראה ( )1988מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
בוגרת בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית ( .)1994עסקה בהוראת ביולוגיה בירושלים ,יסדה וניהלה את המרכז
הארצי למורי ביולוגיה של האוניברסיטה העברית ומשרד החינוך וניהלה את בית הספר למנהיגות חינוכית של
מכון מנדל .כן כיהנה כחברה בוועדות מקצוע ותכניות לימודים של משרד החינוך (ביולוגיה ,מדע וטכנולוגיה)
ובוועדות בנושא מורים.
מנהלת היזמה מאז הקמתה בשנת .2004
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