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ברוכים הבאים לכנס השנתי של היזמה למחקר יישומי בחינוך

טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני )תהלים קיט, סו(

ברוכים הבאים לכנס השנתי של היזמה למחקר יישומי בחינוך. הכנס מורכב משני ימי עיון. כל 
אחד מהם הוא תוצר של תהליך למידה מתמשך של ועדת מומחים שהתכנסה על פי בקשת 
משרד החינוך. כל אחת מהוועדות עוסקת בסוגיות ודילמות סביב נושא מרכזי המעסיק את 

מערכת החינוך. 

היום הראשון של הכנס )2.1.19, כ"ה טבת תשע"ט( עוסק בטיפוח מיומנויות חברתיות־רגשיות 
מיטבי של  בניהול  טבת תשע"ט( מתמקד  כ"ו   ,3.1.19( השני  והיום  החינוך,  במערכת   )SEL(

הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך.

אחד מאתגרי העידן הנוכחי הוא התמודדות עם עודף במידע. ידע קיים זמין ומציף אותנו בכל 
מקום. עם זאת, נראה כי ידע מקיף ומהימן, המציג תמונת מציאות מורכבת מחד גיסא ובהירה 
שותפים  שבהם  בחינוך,  יישומי  למחקר  ביזמה  העבודה  תהליכי  שכיח.  אינו  גיסא  מאידך 
נועדו להציג תמונת מצב מורכבת באופן  חוקרים, אנשי שדה ואנשי מטה במעגלים שונים, 

בהיר. 

תהליך  ישירים.  או  חד־משמעיים  ואינם  מורכבים  הם  ועשייה  מדיניות  ידע,  בין  הקשרים 
הלמידה איננו מתקיים במנותק מהאדם הלומד – מידע חדש מתחבר ומקושר לאמונות ולידע 
קודם. מחקר יישומי בחינוך נועד להעשיר את הידע, להרחיב את נקודות המבט ואת אפשרויות 

הפיתוח והעשייה, ולאתגר את הידוע והמוכר כדי לבנות בסיס איתן לעשייה מבורכת.

ומועיל; למקד את תשומת הלב של  בידע שמסתמן כחשוב  רבות: לשתף  זה מטרות  לכנס 
הדדית  ללמידה  הזדמנויות  ליצור  הכנס;  בנושאי  החינוך  בשדה  ואנשים  מדיניות  מעצבי 
המלצות  גיבוש  לקראת  המומחים  ועדות  של  הלמידה  תהליך  את  ולקדם  המשתתפים;  בין 

בנושאים שבהן הן עוסקות.

תודה מקרב לב לשותפים שלנו לעשייה – אנשי המטה במשרד החינוך – אשר אמונים על 
ניהול מערכת חינוכית מורכבת ועם זאת נוהגים באחריות ועוצרים כדי לשאול, לבחון ולבסס 
את העתיד; חוקרות וחוקרים מובילים, אשר פועלים בהתנדבות כדי ללמוד ולהעמיק בסוגיות 
המעסיקות את מערכת החינוך; מורות, מורים ואנשי השדה אשר מביאים עמם ידע ייחודי 

המשלב חזון, תאוריה ומעשה.

תודה לכל אחת ואחד מכם על שהגעתם לכנס – לשתף וללמוד יחד, כדי שמערכת החינוך 
"החינוך הוא הצידה   – ובמילותיו של אריסטו  הישראלית תשרת נאמנה את הילדים שלנו. 

הטובה ביותר". 

מאחלים לכולנו כנס מעניין ופורה תמי חלמיש אייזנמן וצוות היזמה 



אודות היזמה למחקר יישומי בחינוך

היזמה למחקר יישומי בחינוך מקדמת שימוש שיטתי בידע מחקרי עדכני ומבוקר בתהליכי 
קבלת החלטות בחינוך. ידע מחקרי נגיש וזמין למקבלי החלטות ולציבור הרחב חיוני לגיבוש 

מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות – לשיפור הישגי החינוך בישראל. 

באמצעות  בחינוך  החלטות  מקבלי  של  יומם  סדר  על  הנמצאים  בנושאים  עוסקת  היזמה 
שלושה ערוצי פעילות מרכזיים, שבהם משתתפים חוקרים, אנשי שדה ומקבלי החלטות:

ועדות מומחים עוסקות בסוגיות מהותיות המעסיקות את מערכת החינוך דרך קבע. אלו   .1
הוועדה  מנוגדים.  בכיוונים  לעיתים  הפועלים  רבים  גורמים  בהן  מעורבים  אשר  סוגיות 
שונים  בהיבטים  העוסקים  ותפקידים,  דיסציפלינות  ממגוון  חוקרים  מורכבת מכעשרה 
של הנושא הנבחן. לאחר כשלושים חודשי עבודה הוועדות מגישות דוח המציג תמונת 

מצב מורכבת ועדכנית של הנושא, מסקנות והמלצות יישומיות. 

או  מדיניות  לקביעת  הנדרש  קונקרטי  תוצר  גיבוש  לשם  מוקמות  עבודה  קבוצות   .2
למימושה, למשל מדד, כלי הערכה או יום עיון. קבוצות אלו משלבות אנשי מטה ושטח 
במשרד החינוך עם חוקרים המתמחים בנושא. בתהליך הנמשך 8–15 חודשים, החוקרים 
מציגים נקודת מבט תיאורטית וביסוס מחקרי התורמים לפיתוח התוצר המבוקש, ואנשי 
הקיימים.  האילוצים  ומציפים את  היישומית  נקודת המבט  את  מציגים  והשטח  המטה 

מתוך תהליך הלמידה המשותף נבנה תוצר יישומי.

ממוקדות  לשאלות  מענה  לתת  נועד  זה  פעילות  ערוץ   – )מת"ת(  תכנון  תומך  מידע   .3
בסוגיות אקטואליות של מתווי מדיניות במשרד החינוך. המחקר נערך בידי חוקר מטעם 
ובמומחה  מייעצת  אקדמית  בוועדה  מֻלווה  התהליך  חודשים.  כשלושה  ואורך  היזמה 
מהתחום. התוצר הוא מסמך ממוקד המציג התייחסות מחקרית לאתגר הנידון וסקירה 
השוואתית של פתרונות קיימים מהעולם, הן ברמת מדיניות, הן ברמת עקרונות פעולה. 

התוצר המתקבל מאפשר למקבלי ההחלטות תכנון מבוסס מחקר וידע.

היזמה מפרסמת את כלל תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לקהלים מגוונים.

ועדת ההיגוי של היזמה מתמנה על ידי נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים. ועדה זו אחראית 
גם  ההיגוי,  ועדת  חברי  כמו  התוצרים.  של  השיפוט  ולתהליכי  היזמה  של  העבודה  לתוכנית 

החוקרים המומחים המשתתפים בוועדות עושים זאת בהתנדבות.

הלאומית  האקדמיה  של  משותף  כמיזם  ב־2003  דרכה  את  החלה  היזמה  היזמה:  תולדות 
הישראלית למדעים, משרד החינוך ויד הנדיב. בקיץ תש"ע )2010( הוסיפה הכנסת תיקון לחוק 
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, והסדירה את אופן ההתקשרות בין משרדי ממשלה 
הלאומית  האקדמיה  של  כיחידה  היזמה  פועלת  מאז  האקדמיה.  לבין   – ייעוץ  המבקשים 
הישראלית למדעים, ומנהלת את פעולות הייעוץ שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה 

ולרשויות שונות.



טיפוח מיומנויות חברתיות־רגשיות 
)SEL( במערכת החינוך 

2.1.2019
כ"ה טבת תשע"ט

חומרי הרקע כוללים:

   תוכנית הכנס

   תקצירי הרצאות

   תקצירי קורות חיים

   על הוועדה ותהליך הלמידה



09:00-08:30  התכנסות ורישום

09:20-09:00  ברכות ודברי פתיחה: 

ד"ר תמי חלמיש אייזנמן, מנהלת היזמה למחקר יישומי בחינוך

פרופ' דוד הראל, סגן נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

11:00-09:20  מושב ראשון: תמונת מצב עדכנית של SEL בתיאוריה ובמחקר
יו"ר: פרופ' )אמריטוס( רמי בנבנישתי, האוניברסיטה העברית, יו"ר ועדת המומחים

פרופ' רמי בנבנישתי: דברי פתיחה ליום העיון 

פרופ' קימברלי שונט־רייכל, University of British Columbia: למידה חברתית־רגשית 
)SEL( - מחקר עדכני ואסטרטגיות מעשיות ליישום מערכתי רחב

פרופ' אבי עשור, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב: האם חשוב ללמד מיומנויות 
חברתיות־רגשיות בבתי הספר? מהוראת כישורים לתמיכה חברתית־רגשית

11:15-11:00   הפסקת קפה

12:45-11:15  מושב שני: תוכניות התערבות מוכוונות תלמידים
יו"ר: פרופ' מיכל אל יגון, אוניברסיטת תל־אביב     

ד"ר דפנה קופלמן־רובין, המרכז הבינתחומי הרצליה: אני יכול להצליח – א.י.ל – 
תוכנית מערכתית לקידום תפקוד לימודי, רגשי וחברתי מגיל הגן עד חטיבת 

הביניים

פרופ' יואל אליצור, האוניברסיטה העברית בירושלים: תוכניות התקשרו"ת 
)הורות / הוראה תומכת קשר ותקווה( – למידה חברתית־רגשית והתערבות 

מוקדמת בבעיות התנהגות בגילאי הגן

מר אביב קינן, מנהל מחלקת חינוך בעיריית ירושלים: "עיר פועלת" – הטמעה 
SEL עירונית של

מגיבות:   

גב' חנה שדמי, מנהלת אגף א' של השירות הפסיכולוגי־ייעוצי )שפ"י( במשרד החינוך

ד"ר גילמור קשת, מנהלת אגף א' למדעים במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך

13:30-12:45 ארוחת צהריים 

תוכנית הכנס   |   רביעי 2.1.19



SEL 15:00-13:30  מושב שלישי: הערכה ומדידה של
יו"ר: פרופ' משה ישראלשוילי, אוניברסיטת תל־אביב

ד"ר חגי קופרמינץ, אוניברסיטת חיפה; פרופ' דיויד פורטס, מכון ויצמן: מדידה של 
SEL – לשם מה וכיצד?

ד"ר דוד רטנר, ראמ"ה: מדידה רחבת היקף של היבטים חברתיים, רגשיים 
ואקלימיים במערכת החינוך על ידי ראמ"ה – מחשבות ותובנות

פרופ' ענת זוהר, האוניברסיטה העברית בירושלים: ציונים "זה לא הכול": התבטאות 
הגישה במקצועות הלימוד האקדמיים

SEL 16:20-15:00  מושב רביעי: המורה במרכז - מקומו של המורה בפיתוח
יו"ר: ד"ר דפנה קופלמן־רובין, המרכז הבינתחומי הרצליה

פרופ' יעקב ב. יבלון, אוניברסיטת בר־אילן: SEL בהכשרת מורים ובהוראה: מתיאוריה 
למעשה

פרופ' עפרה מייזלס, אוניברסיטת חיפה: המורה תחילה – השקעה ברווחה 
SEL ובשגשוג של המורה כתנאי לקידום

ד"ר אבי בנבנישתי, מנהל תיכון קלעי: ניהול לתקווה – תפיסה ניהולית־חינוכית  
ומשמעויותיה באשר למקומו של המורה בבית הספר

16:30-16:20   דברי סיכום –  פרופ' רמי בנבנישתי

תוכנית הכנס   |   רביעי 2.1.19



תקצירי הרצאות   |   רביעי 2.1.19

תקצירי הרצאות 
)לפי סדר המושבים(

מושב ראשון: 

למידה חברתית־רגשית )SEL( – מחקר עדכני ואסטרטגיות מעשיות 
ליישום מערכתי רחב

Prof. Kimberly A. Schonert-Reichl פרופ' קימברלי שונט־רייכל

היא  ובחיים  הספר  בבית  נוער  ובני  ילדים  של  הצלחתם  על  המשפיעים  הגורמים  הבנת 
בעיות  ולמנוע  יכולות  לקדם  המעוניינים  ומחנכים,  הורים  חוקרים,  עבור  חשובה  מטרה 
חינוכיות, פסיכולוגיות והתנהגותיות. בהקשר זה אדון בתהליכים ובמנגנונים העומדים ביסוד 
ההתפתחות החברתית והרגשית של התלמידים בבתי הספר.  בהרצאתי אסקור את המחקרים 
עצמי,  ויסות  כמו  ורגשיים  חברתיים  כישורים  של  הקריטי  בתפקיד  העוסקים  הדרך  פורצי 
אמפתיה וחמלה בהתפתחות מוצלחת של תלמידים. כמו כן אציע כיוונים למחקרים עתידיים 
בנושא זה, אתאר יוזמות SEL בקנדה וברחבי העולם הנערכות ברמה המערכתית, ואדגיש את 

הצעדים הנדרשים כדי לשלב SEL במערכת החינוך כולה. 

האם חשוב ללמד מיומנויות חברתיות־רגשיות בבתי הספר?
מהוראת כישורים לתמיכה חברתית־רגשית

פרופ' אבי עשור 

טיפוח   )1( לפחות:  מרכזיים  מרכיבים  שני  קרובות  לעיתים  יש  מובילות   SEL לתוכניות 
פרקטיקות מורה ובית ספר התומכות בצרכים פסיכולוגיים, מוטיבציה, תפיסות עצמי חיוביות 
של תלמידים והתחשבות בזולת )פרקטיקות תומכות צרכים(; )2( הוראה ישירה של כישורים 
חברתיים־רגשיים לתלמידים על ידי מורים מחנכים במסגרת תוכנית לימודים שיטתית. בדיקה 
מחקרית מראה כי בעוד שהמרכיב הראשון נמצא כחשוב ביותר לתפקוד לימודי, חברתי ורגשי 
של תלמידים, המרכיב השני נחקר פחות, ועד כה לא ידוע האם כאשר הוא עומד בפני עצמו 
)ללא תמיכת מורים בצורכי תלמידים( יש לו תוצאות חיוביות משמעותיות. כל מה שהמחקר 
חברתית־רגשית  תמיכה  יספקו  שמורים  חשוב  כי  הוא  מראה   SELל־ הרלוונטיים  בתחומים 
ידי  על  כישורים  של  שיטתית  שהוראה  כך  על  מצביעים  הממצאים  כי  נראה  לתלמידיהם. 
מורים צריכה להתרחש רק כאשר מורים תומכים באופן שוטף בצורכי תלמידיהם, מצב שלא 
קל להגיע אליו בתנאים הקיימים בארץ. בהסתמך על הנאמר לעיל, אציע בהרצאתי להחליף 

 .SESI: Socio Emotional Support & Instruction :במושג SEL את  המושג



מושב שני: 

אני יכול להצליח – א.י.ל. – תוכנית מערכתית לקידום תפקוד 
לימודי, רגשי וחברתי מגיל הגן עד חטיבת הביניים

ד"ר דפנה קופלמן־רובין

לימודי,  תפקוד  לקידום  והתערבות  מניעה  תוכנית  היא  )א.י.ל(  להצליח'  יכול  'אני  תוכנית 
רגשי וחברתי של כלל התלמידים בהתמקדות בתלמידים עם לקויות למידה וקשב, מגיל הגן 
והאקדמי,  הבין־אישי  הרגשי,  התפקוד  בין  ההדדי  הקשר  את  מדגישה  התוכנית  תיכון.  ועד 
מתיאוריית  מחקרי  ידע  מתרגמת  התוכנית  החינוך.  צוותי  ידי  על  לתלמידים  מועברת  והיא 
ההתקשרות והתפקודים הניהוליים להקניה ולחיזוק מיומנויות. בהרצאה תוצג התוכנית לפי 
קבוצות גיל, ויוצגו תוצאות ממחקרים שנערכו בשלוש קבוצות: גיל הגן, כיתות ג'–ד' וכיתות ח'.

תוכניות התקשרו"ת )הורות / הוראה תומכת קשר ותקווה( –
למידה חברתית־רגשית והתערבות מוקדמת בבעיות התנהגות 

בגילאי הגן
פרופ' יואל אליצור 

למודלים  התייחסות  כדי  תוך  ולמחנכים,  להורים  התקשרו"ת  תוכניות  את  אציג  בהרצאה 
נורמטיבית  ולבסיס האמפירי שעוסק בהתפתחות  התיאורטיים שעומדים בבסיס התוכניות 
ובמסלולי התפתחות אנטי־חברתיים. בדבריי אתייחס להתאמה רגישת־תרבות של התוכניות 
לאוכלוסייה החרדית ולאוכלוסייה הערבית, ואת הממצאים המרכזיים מתוך מחקרים שבדקו 
כל אחת מהן. אציג עדות להשפעת התוכניות על הילדים, על ההורים, וכן על מערכות הקשרים 
הורים–ילדים, גננות–ילדים וגננות–הורים. נוסף על כך אציג בדיקה של מנגנוני שינוי משוערים 

שמעידים על השפעתן של התוכניות על התפתחות האישיות המוקדמת של ילדים בסיכון.

SEL עיר פועלת" – הטמעה עירונית של"
מר אביב קינן 

בוקר בבית הספר היסודי בן־גוריון בבת ים. ילדים בכיתה ג' מנהלים שיח מכבד, פשוט וטבעי על 
חוזקות ועל חולשות, על פחדים ועל כישלונות. שם, במרווח שבין הטיפולי לרגשי, בין הלימודי 
לזהותי, מתקיימת הצמיחה האמיתית. בהרצאה אציג מניסיוני בהובלה מערכתית של תוכניות 

התערבות בנושא כישורים חברתיים־רגשיים ברשת ברנקו־וייס , ובערים בת ים וירושלים.  
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מושב שלישי: 

מדידת SEL: לשם מה וכיצד?
פרופ' דיויד פורטס וד"ר חגי קופרמינץ

חברתית־ למידה  למדידת  כלים  פיתוח  של  ומעשיים  עקרוניים  בהיבטים  תעסוק  הרצאתנו 
ונדון  נציג את היעדים השונים של המדידה  ושל השימוש בהם.  חינוכיות  רגשית במסגרות 
המקומית  ברמה  הן  ואחריותיות,  מעצב  משוב  תוכניות,  הערכת  פרטני,  ומיון  אבחון  בהם: 
)כיתה ובית ספר(, הן ברמת מערכת החינוך. נתאר את כלי המדידה הנפוצים )כגון שאלונים 
הכרוכים  ומהימנות(  )תוקף  והפסיכומטריים  הפרקטיים  ההיבטים  את  נציג  ביצוע(,  ומטלות 
שלהם.  ובחסרונות  ביתרונות  ונדון  חינוכיים,  בהקשרים  וביישומם  אלה  כלים  של  בפיתוחם 

נוסף על כך, נסקור כיוונים וכלים חדשניים הנמצאים בשלבי פיתוח וניסוי.    

מדידה רחבת היקף של היבטים חברתיים, רגשיים ואקלימיים
במערכת החינוך על ידי ראמ"ה – מחשבות ותובנות

ד"ר דוד רטנר

במדידה  )ראמ"ה(  בחינוך  והערכה  למדידה  הארצית  הרשות  עוסקת  מעשור  למעלה  זה 
ובהערכה של היבטים באקלים בית ספרי, תהליכים פדגוגיים בבתי הספר, תהליכים רגשיים־
מסקרים  החל  מגוונים:  והמדידה  ההערכה  תהליכי  ועוד.  תלמידים  בקרב  מוטיבציוניים 
מערכתיים רחבי היקף )ובראשם סקר האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב(, דרך הערכה של 
וכלה בניסיונות להעריך את ההשפעה של מהלכים שונים של המשרד  ופרויקטים  תוכניות 
על קידום היבטים אלו. על בסיס המידע שנאסף מפיקה ראמ"ה תוצרים שונים שמיועדים 
לסייע לעוסקים במלאכת החינוך בבתי הספר, במחוזות, במטה המשרד ועוד. במסגרת ההצגה 
הנוכחית אציג את מודל העבודה של ראמ"ה בנושא המדידה וההערכה של נושאים אלה, וכן 

תובנות ומחשבות על מדידה רחבת היקף של SEL במערכת החינוך. 

ציּונים "זה לא הכול": התבטאות הגישה במקצועות הלימוד האקדמיים
פרופ' ענת זוהר

לגישה הגורסת ש"ציונים זה לא הכול" יש משמעות עמוקה במקצועות הלימוד האקדמיים, 
ומעוותים  משחיתים  מספריים  ציונים  של  העליונה  החשיבות  בדבר  תקיפים  מסרים  שכן 
התפקיד  את  לשלול  באה  אינה  זו  טענה  כי  להדגיש  חשוב  וההוראה.  הלמידה  תהליכי  את 
החשוב של הערכה ומתן ציונים בלמידה, אלא לצאת נגד השפעותיהם השליליות כאשר אינם 
זו אדגיש שלושה היבטים עיקריים בתחום ההערכה: א. מּוגבלּות  נעשים כהלכה. בהרצאה 

תקצירי הרצאות   |   רביעי 2.1.19



מטרות  בין  המשלבות  מורכבות,  קוגניטיביות  מטרות  בהערכת  כיום  הרווחים  ההערכה  כלי 
תוכן למטרות של חשיבה מסדר גבוה. ב. ההשפעות השליליות של הערכה עתירת סיכון )גם 
בתנאים של שימוש בכלי הערכה משופרים( ג. תנאים לשיפור המצב הקיים כוללים השקעה 
גדולה בפיתוח כלי הערכה חדשים ובמחוונים הנלווים, וכן בפיתוח מקצועי שיאפשר למורים 
להשתמש בכלים אלה. כמו כן נדרש שינוי אקלים שישדר לכל אנשי החינוך כי ההערכה אינה 

עתירת סיכון.

מושב רביעי: 

SEL בהכשרת מורים ובהוראה: מתיאוריה למעשה
פרופ' יעקב ב. יבלון 

הכשרת המורים בישראל מעוצבת על ידי המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג( באמצעות מתווה 
זאת,  עם  המכשירים.  המוסדות  של  ולפרשנות  לפיתוח  נתון  והוא  מורים,  להכשרת  מחייב 
תהליכי הרישוי, ההעסקה והפיתוח המקצועי נמצאים באחריות משרד החינוך. המעבר בין 
הכשרת המורים לבין הכניסה להוראה והפיתוח המקצועי טומן בחובו מתח קבוע אשר מעלה 
זו אדון בסוגיות אלו  ובעשייה החינוכית. בהרצאה  SEL בהכשרה  סוגיות מהותיות לקידום 

ובדרכי פעילות אפשריות להטמעת SEL בהכשרה ובהוראה. 

"המורה תחילה" – השקעה ברווחה ובשגשוג של המורה 
SEL כתנאי לקידום

פרופ' עפרה מייזלס

מעבר   .SELה־ מטרות  קידום  לצורך  במורים  ההשקעה  של  בחשיבותה  תתמקד  הרצאתי 
לתכנים, פדגוגיות וידע דיסציפלינרי, מורים הם קודם כול בני אדם אשר מלמדים את מי שהם 
עצמם – "you teach who you are". קביעה זו נכונה לכל תחום הוראה אך נכונה שבעתיים 
הלב"  של  ה"איכויות   – אלה  מיומנויות  חברתיות־רגשיות.  מיומנויות  של  ולהקניה  להוראה 
– חייבות להיות נטועות במורים כדי שיוכלו להקנות ולטפח אותן בקרב תלמידים. במערכת 
החינוך בישראל, כמו במדינות אחרות, חשים המורים לחץ, קוצר זמן, חוסר אכפתיות מצד 
המערכת והיעדר אוטונומיה. הם חשים ש"לא רואים אותם". בעקבות זאת, אתגר מרכזי הוא 
והמורות,  המורים  עבור  וצמיחה  שגשוג  של  אישית  וחוויה  נפשית  רווחה  של  מרחב  לקדם 
בהרצאה  בישראל.  הספר  בתי  של  והעמוסה  המתוחה  בסביבה  והתלמידות,  התלמידים 
אציג כמה מודלים התערבותיים שחלקם מיושמים בעולם וחלקם בארץ, וכן ממצאי מחקר 
 – והלב"  הדעת  "חוכמת  בפרויקט  המיושם  ההתערבות  מודל  את  אסקור  כן  כמו  בנושא. 
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פרויקט שמטרתו להקנות מיומנויות של המאה ה־21 וביניהן SEL. הפרויקט ממומן בשיתוף 
משרד החינוך וה־ISF ומופעל כיום בבתי ספר יסודיים בישראל. הפרויקט מבוסס על ראייה 
הוליסטית של בית הספר, המורה והתלמיד, והוא כולל התערבות של שנתיים בבתי הספר, 

בעיקר עם המורים ומנהלי בתי הספר. 

ניהול לתקווה – תפיסה ניהולית חינוכית ומשמעויותיה באשר 
למקומו של המורה בבית הספר

ד"ר אבי בנבנישתי

הרצאתי תתמקד בהצגת עקרונות הִמְשָנה הניהולית־חינוכית "ניהול לתקווה" ובהשפעתם על 
העשייה החינוכית בבית הספר ועל הדיאלוג עם המורים. במסגרת זו אדגיש את העקרונות 
הקשורים ישירות לבניית אמון בין המנהל למורים ולקידום הרווחה וההתפתחות המקצועית 
תומכת  אווירה  יצירת  שבהן  בדרכים  גם  אדון  שנים,  רב  ניסיון  על  בהתבסס  המורים.  של 

ומקדמת עבור המורים משפיעה על היחסים בין המורים לתלמידים.
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תקצירי קורות חיים של הדוברים 
)לפי סדר ההשתתפות(

רמי בנבנישתי

פרופסור אמריטוס בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית. לפני פרישתו עמד 
בראש קבוצת מחקר על ילדים ובני נוער במצבי סיכון ומצוקה בבית הספר לעבודה סוציאלית 
ואקלים במערכת  בניטור של אלימות  עוסק  הוא  בר־אילן. בשנים האחרונות  באוניברסיטת 
ציבוריות  ועדות  בכמה  השתתף  והמדינה.  המקומית  הרשות  הספר,  בית  ברמת   – החינוך 
אקלים  ושלומו,  הילד  רווחת  הם  שלו  העיקריים  המחקר  תחומי  בסיכון.  בילדים  העוסקות 
בית ספרי, קבלת החלטות ושימוש אפקטיבי במידע. בעל תואר שלישי בעבודה סוציאלית 
 .2016 לשנת  א.מ.ת  פרס  זוכה   .1981 הברית,  בארצות  מישיגן  מאוניברסיטת  ובפסיכולוגיה 

עומד בראש ועדת המומחים לטיפוח מיומנויות חברתיות־רגשיות במערכת החינוך. 

קימברלי שונט־רייכל

לפסיכולוגיה  במחלקה  ופרופסורית  התפתחותית  פסיכולוגית  היא  שונט־רייכל  קימברלי 
חינוכית ייעוצית, וכן במחלקה לחינוך מיוחד בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בריטיש קולומביה 
הספר  בבית   )HELP( הרך  בגיל  אנושית  ללמידה  השותפות  כראש  מכהנת  היא   .)UBC(
שונט־ קולומביה.  בריטיש  באוניברסיטת  לרפואה  בפקולטה  והציבור  האוכלוסייה  לבריאות 
רייכל השלימה את לימודי התואר השני בפסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטת שיקגו, וקיבלה 
תואר דוקטור בפסיכולוגיה חינוכית מאוניברסיטת איווה. את עבודת הפוסט־דוקטורט שלה 
השלימה כעמיתה במכון הלאומי לבריאות הנפש )NIMH( באוניברסיטת שיקגו, ובמחלקה 
לפסיכיאטריה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת נורת'ווסטרן. לפני פעילותה האקדמית 
עבדה כמורה בחטיבת הביניים, ולאחר מכן כמורה בבי"ס תיכון אלטרנטיבי שנועד למתבגרים 
החברתית־רגשית  הלמידה  בתחום  בין־לאומית  מומחית  נחשבת  שונט־רייכל  פרופ'  בסיכון. 
 )Joseph E. Zins( וזכתה בכמה מענקים על עבודתה, ובהם המענק על שם ג'וזף א. זינס ,)SEL(
לשנת 2015 על עבודת מחקר יוצאת דופן בנושא למידה חברתית־רגשית. מחקריה מתמקדים 
בזיהוי התהליכים והמנגנונים שמעודדים תכונות אנושיות חיוביות. בין שאר תפקידיה, שונט־
רייכל מכהנת כיועצת מומחית ביוזמת חינוך 2030 של ה־OECD, כחברת דירקטוריון בארגון  
CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning), כיועצת למכון 
וכיועצת במרכז הדלאי   )MGIEP( גנדי  ולפיתוח בר־קיימה על שם מהטמה  החינוך לשלום 

למה לשלום ולחינוך.  



אבי עשור

בן־גוריון.  פרופסור מן המניין במסלול לפסיכולוגיה חינוכית במחלקה לחינוך באוניברסיטת 
כגורמים  ילדים  של  טמפרמנט  ונטיות  הורים  תכונות  הורות,  סגנון  הם  שלו  המחקר  תחומי 
ללמידה  מוטיבציה  קידום  הוריים;  ערכים  ושל  ציפיות  של  ההפנמה  איכות  על  המשפיעים 
תמיכה  ושל  צמוד  הורי  פיקוח  של  השפעות  ובמשפחה;  ספר  בבתי  באחר  ולהתחשבות 
באוטונומיה בגיל ההתבגרות על התנהגויות סיכון, אלימות ועבריינות; התניית אהבה הורית 
והשפעותיה על יחסי הורה-ילד וכן גיבוש מצפן פנימי כמרכיב בסיסי של תפקוד אוטונומי. 
חבר   .1981 הברית,  בארצות  סטייט  מישיגן  מאוניברסיטת  בפסיכולוגיה  שלישי  תואר  בעל 

בוועדת המומחים לטיפוח מיומנויות חברתיות־רגשיות במערכת החינוך.

מיכל אל יגון 

תל־אביב,  באוניברסיטת  לחינוך  הספר  בבית  מיוחד  וחינוך  חינוכי  לייעוץ  החוג  ראשת 
קשב  לקויות  למידה,  ליקויי  עם  להתמודדות  הקשורות  התערבות  תוכניות  לפיתוח  ושותפה 
ילדים,  של  והתנהגותיים  חברתיים־רגשיים  בהיבטים  מתמקדים  מחקריה  והיפראקטיביות. 
והיפראקטיביות  קשב  ולקויות   )SLD( למידה  ליקויי  עם  צעירים  ומבוגרים  מתבגרים 
)ADHD( תוך כדי בחינה של גורמי סיכון וגורמי הגנה העשויים לתרום לשֹונּות האופיינית 
במדדי תפקודם. גורמים אלו נבדקים ברמות הפרט, המשפחה והמערכת. פרופ' אל יגון היא 
בוגרת התוכנית לפסיכותרפיה בגישה הפסיכואנליטית באוניברסיטת בר־אילן ובעלת תואר 
נערך  שלה  הפוסט־דוקטורט  מחקר   .2000 תל־אביב,  מאוניברסיטת  מיוחד  בחינוך  שלישי 
במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר־אילן. חברת ועדת המומחים לנושא טיפוח מיומנויות 

חברתיות־רגשיות במערכת החינוך.

דפנה קופלמן־רובין

ראשת היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב בבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה במרכז 
הבינתחומי הרצליה. מחקריה עוסקים בבחינת תרומתם של גורמי חוסן אישיים, בין־אישיים 
ומערכתיים להתפתחות רגשית, חברתית ואקדמית של תלמידים עם לקויות למידה. כמו כן 
את  הקימה   2002 בשנת  ומערכתיות.  פרטניות  והתערבות  מניעה  תוכניות  בפיתוח  עוסקת 
המרפאה ללקויות למידה במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל וניהלה אותה עד שנת 2012. 
בשנת 2007 הגתה ויזמה את תוכנית 'אני יכול להצליח' )א.י.ל( בשיתוף משרד החינוך והמוסד 
לביטוח לאומי. התוכנית עוסקת בטיפול בתלמידים המתמודדים עם לקויות למידה והפרעות 
קשב. ד"ר קופלמן־רובין היא פסיכולוגית חינוכית מומחית ובעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה 
מיומנויות  טיפוח  לנושא  המומחים  ועדת  חברת   .2005 תל־אביב,  מאוניברסיטת  ייעוצית 

חברתיות־רגשיות במערכת החינוך.
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יואל אליצור

ראש המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד בביה"ס לחינוך ע"ש שלמה )סימור( 
בתוכניות  והחוקר  המפתח  הוא  אליצור  פרופ'  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  פוקס 
מוקדמת  בהתערבות  עוסקת  זו  תוכנית  החינוך.  במשרד  שפ"י  אגף  בשיתוף  התקשרו"ת 
בבעיות התנהגות של ילדי גן ובטיפוח כישורים רגשיים־חברתיים. תחומי ההוראה, העיסוק 
התערבות  מערכתי־אינטגרטיבי,  טיפול  הם:  אליצור  פרופ'  של  העיקריים  והמחקר  הקליני 
מוקדמת למניעת בעיות התנהגות וחיזוק יכולות של ויסות עצמי ופרו־חברתיּות, התערבות 
התפתחותית,  פסיכופתולוגיה  משפחתיים,  תהליכים  סלקטיבית,  באילמות  מוקדמת 
בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה  והתמודדות.  רפואית, טראומה  פסיכולוגיה 

העברית בירושלים, 1981.

אביב קינן

ירושלים  חינוך  ִמנהלת  מחוז  ומנהל   ,2017 משנת  החל  ירושלים  בעיריית  חינוך  ִמנהל  ראש 
היה  כן  כמו  בת־ים.  בעיריית  ורווחה  חינוך  סמנכ"ל  שימש   2017-2012 השנים  בין  )מנח"י(. 
וניהל אותה בשמונה שנותיה הראשונות. בעל  ברנקו־וייס   שותף להקמת רשת בתי הספר 
במינהל  שני  תואר  בירושלים,  העברית  מהאוניברסיטה  והיסטוריה  במשפטים  ראשון  תואר 
חינוכי מאוניברסיטת תל־אביב, תואר שני במינהל עסקים למנהלים מאוניברסיטת בר־אילן 

ותעודת הוראה מהאוניברסיטה הפתוחה. 
 

חנה שדמי

מנהלת אגף א' של השירות הפסיכולוגי־ייעוצי )שפ"י( במשרד החינוך. בעבר ניהלה את אגף 
תוכניות סיוע ומניעה בשפ"י, ולפני כן עסקה בפיתוח וניהול של תוכנית כישורי חיים. לגב' 
שדמי ניסיון של 35 שנים בתחום הייעוץ החינוכי. במסגרת תפקידיה במשרד החינוך לקחה 
חלק בכתיבת מסמכי מדיניות רבים, בהם סטנדרטים לאקלים בית ספר, חוזר מנכ"ל בנושא 
קידום אקלים בית ספר וצמצום אלימות, מתווה לתכנון ולהפעלה של תוכנית בית־ספרית לגן 

ולכיתות א'-י"ב.  בעלת תואר מוסמך בייעוץ חינוכי מאוניברסיטת תל־אביב, 1981.  
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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 
באגף  מדריכה  הייתה  במקביל  כרם.  עין  החקלאי  ובתיכון  בלוד,  למדעים  תיכון   – ב'עתיד' 
ללימודי  במחלקה  ומרצה  החינוך,  במשרד  הפדגוגי  בִמנהל  ומצטיינים  מחוננים  לתלמידים 
את  ריכזה  גם  שם  העברית,  באוניברסיטה  פוקס  סימור  ע"ש  לחינוך  הספר  בבית  הוראה 
לימודי ההוראה במדעי הטבע ובמתמטיקה. בעלת תואר שלישי במדעי המוח מהאוניברסיטה 

העברית, 2000.

משה ישראלאשוילי

פרופסור מן המניין בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל־אביב, המגמה לייעוץ חינוכי. תחומי 
המחקר העיקריים שלו הם תוכניות מניעה וחיסון, תהליכי הסתגלות ואי־הסתגלות למערכות 
חדשות, חוסן ועמידות בלחצים והתפתחות מיטבית. בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה חברתית 
חברתיות־ מיומנויות  טיפוח  לנושא  המומחים  ועדת  חבר   .1990 תל־אביב,  מאוניברסיטת 

רגשיות במערכת החינוך.

חגי קופרמינץ

הרשות  של  המקצועית  בוועדה  וחבר  חיפה  באוניברסיטת  לחינוך  בפקולטה  בכיר  מרצה 
הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ”ה(. בעבר שימש יו"ר־עמית של המרכז לחקר החינוך 
המצויות  קבוצות  בין  ביחסים  אמפתיה  תהליכי  של  מקומם  את  בוחנים  מחקריו  לשלום. 
בקונפליקט, בהתמקדות ביחסי יהודים-ערבים בישראל, ואת האפשרויות החינוכיות לטיפוח 
מיומנויות רגשיות וקוגניטיביות כבסיס לשיפור היחסים. בתחום ההערכה החינוכית, עבודתו 
כוללת בחינה מחקרית ומושגית של מדידה והערכה בתהליכי למידה-הוראה )במיוחד למידה 
גבוה(, הערכת תוכניות חינוכיות ותהליכי קביעת מדיניות. בעל  ומיומנויות מסדר  שיתופית 
תואר שלישי בפסיכולוגיה חינוכית מאוניברסיטת סטנפורד בארצות הברית, 1999. חבר ועדת 

המומחים לנושא טיפוח מיומנויות חברתיות־רגשיות במערכת החינוך.
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דיויד פורטס

פרופסור חבר במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע. תחומי המחקר העיקריים שלו 
בגורמים  וכן  לו,  ומחוצה  הספר  בית  בתוך  מדעים  ללמוד  נוער  בני  של  במוטיבציה  עוסקים 
לימודים  תוכניות  בפיתוח  עוסק  הוא  כן  כמו  הזו.  המוטיבציה  את  שמעצבים  הסביבתיים 
בארצות  מישיגן  מאוניברסיטת  מדעי  בחינוך  שלישי  תואר  בעל  בחט"ב.  למדעים  חדשניות 
הברית, 2003. חבר ועדת המומחים לנושא טיפוח מיומנויות חברתיות־רגשיות במערכת החינוך.

דוד רטנר

מנהל תחום )מחקר יישומי בחינוך( בראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. במהלך 
פדגוגיה  ספרי,  בית  באקלים  היבטים  היקף של  רחבת  למדידה  כלים  פיתח  בראמ"ה  שנותיו 
בכיתות ומחוצה להן ועוד. כמו כן הוביל מחקרי הערכה של תוכניות מערכתיות שעסקו בקידום 
סוגיות אלו. נוסף על תפקידו בראמ"ה, ד"ר רטנר חוקר נושאים של אתיופיה בת זמננו ושל 

הקהילה יוצאת אתיופיה בישראל. בעל תואר שלישי בסוציולוגיה מאוניברסיטת בן־גוריון. 

ענת זוהר

ומופקדת הקתדרה ע"ש ביסין ללימודים אינטגרטיביים בחינוך, בבית  פרופסורית מן המניין 
הספר  בבית  סגל  חברת  העברית.  באוניברסיטה  פוקס  )סימור(  שלמה  ע"ש  לחינוך  הספר 
למנהיגות חינוכית במכון מנדל וחברה בצוות מחקר בין־לאומי העוסק בבחינת הקשרים שבין 
וחדשנות פדגוגית. חוקרת ראשית במרכז מצוינות מטעם האקדמיה  בית ספרית  אוטונומיה 
הוראת  להשבחת  מטה־קוגניטיביים  בכלים  שימוש  בנושא  למדעים  הישראלית  הלאומית 
המזכירות  יו"ר  שימשה   2009-2006 השנים  בין  החקר.  בדרך  והוראה  גבוה  מסדר  חשיבה 
'אופק  הפדגוגית  הרפורמה  את  זוהר  פרופ'  הובילה  זה  בתפקיד  החינוך.  במשרד  הפדגוגית 
לעבר  החינוך  מערכת  את  לקדם  שמטרתה  בישראל,  הספר  בבתי  לחשיבה'  חינוך   – פדגוגי 
ללימודים  במכון  מחקר  עמיתת  הייתה   2010-2009 בשנת  והבנה.  חשיבה  עתירת  הוראה 
מתקדמים בפרינסטון. תחומי המחקר העיקריים שלה הם פיתוח חשיבה של תלמידים )כולל 
לפיתוח  בנוגע  מורים  ידע  אפיסטמית,  חשיבה  מטה־קוגניציה,  החקר(,  בדרך  ולמידה  טיעון 
החשיבה של תלמידים ומטה־קוגניציה, הוראת המדעים וסוגיות מגדריות בהוראת המדעים. 
תחום מחקר נוסף עוסק באתגרים הכרוכים בהטמעה מערכתית של שינויים פדגוגיים. בעלת 
תואר שלישי בהוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1991. במסגרת פעילויות 
וחומרי  הלימודים  תוכניות  לנושא התאמת  המומחים  ועדת  יו"ר  זוהר  פרופ'  היזמה משמשת 

הלימוד למאה ה־21.
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יעקב ב. יבלון  

לכן  קודם  בר־אילן.  באוניברסיטת  חורגין  ע"ש  לחינוך  הספר  בית  ראש  הוא  יבלון  פרופסור 
חבר  הוא  יבלון  פרופ'  חינוכי.  לייעוץ  התוכנית  וכראש  מורים  להכשרת  החוג  כראש  שימש 
ועדת המל"ג לקביעת מתווי הכשרת המורים בישראל. מחקריו מתמקדים בהתנהגויות סיכון 
שלישי  תואר  בעל  תלמידים.  של  בריאה  להתפתחות  הספר  בית  ובתרומת  תלמידים,  של 

בחינוך מאוניברסיטת בר־אילן, 2003. 

עפרה מייזלס     

פרופסור מן המניין לפסיכולוגיה התפתחותית בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. בשנים 
2012-2006 שימשה דיקן הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה ויו"ר הפורום של ראשי בתי 
הספר לחינוך באוניברסיטאות, ובשנים 2013-2012 יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. 
בעיקר,  הצעירה  והבגרות  ההתבגרות  בגיל  לילדים  הורים  בין  ביחסים  מתמקדים  מחקריה 
נוסף על כך היא חקרה את  בהתמקדות בהקשר הישראלי של המעבר מהתבגרות לבגרות. 
שונים  בהקשרים  ביטוי  לידי  באה  שהיא  כפי   Caring טיפול  של  המוטיבציונית  המערכת 
בנושאים  מחקריה  התמקדו  האחרון  בעשור  בנושא.  ומאמרים  ספרים  ופרסמה  יחסים,  של 
וכן  לה,  ומחוצה  הממוסדת  הדת  בתוך  האנושית  ההתפתחות  של  הרוחני  לממד  הקשורים 
את  ארגנה  היא  רוח־מדבר  מריאנה  ד"ר  עם  יחד  משמעות.  לחיפוש  הקשורים  בנושאים 
בפסיכולוגיה  שלישי  תואר  בעלת  עכשווית.  רוחניות  לחקר  הישראלים  האקדמיים  הכנסים 

מאוניברסיטת תל־אביב )1984(.  

אבי בנבנישתי       

מחנך ומנהל ותיק במערכת החינוך. כיום הוא מנהל את תיכון קלעי בגבעתיים, ולפני כן ניהל 
את תיכון עירוני ט' ותיכון שבח מופת – שניהם בתל־אביב. כמו כן שימש ראש ִמנהל החינוך 
בגבעתיים בין השנים 2016-2011. ד"ר בנבנישתי פרסם שני ספרים בנושאי חינוך עם אחיו, 
פרופסור רמי בנבנישתי. בשנת 2007 יצא לאור הספר "ניהול לתקווה – סיפורו של מנהל שבח 
מופת" ובשנת 2015 יצא לאור ספרם השני "ניהול לתקווה – מהלכה למעשה". בשנת 2001 

קיבל את פרס החינוך מטעם נשיא המדינה.
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תקצירי קורות חיים של חברי ועדה נוספים    

בבית  סגל  וחבר  חיפה  באוניברסיטת  ותרבות  חברה  לחינוך,  ראש המגמה  אימן אגבריה 
ספר מנדל למנהיגות חינוכית. מחקריו עוסקים בגלובליזציה וניאו־ליברליזם במדיניות החינוך 
בקרב  החינוך  האסלאמי,  החינוך  לאזרחות,  החינוך  של  השוואתיים  והיבטים  וכן  בישראל, 
מדיניות  בלימודי  כפול  שלישי  תואר  בעל  הלא־פורמאלי.  והחינוך  מורים  הכשרת  מיעוטים, 

ותיאוריה בחינוך וכן בלימודי חינוך בין־לאומי השוואתי מאוניברסיטת פנסילבניה, 2006.

מעין דוידוב מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה 
בתהליכי  וכן  ילדים  של  וחברתית  רגשית  בהתפתחות  עוסקים  מחקריה  בירושלים.  העברית 
סוציאליזציה וגורמים תרבותיים המשפיעים עליהם. עבודתה כוללת בחינה תיאורטית ומחקרית 
קומפטנטיות  של  שונים  להיבטים  ותרומותיהם  הורה-ילד  יחסי  של  מובחנים  היבטים  של 
ָלַאֵחר  חברתית בקרב ילדים. ד"ר דוידוב עוסקת גם בתיאוריה ומחקר של התפתחות הדאגה 
בשנות החיים הראשונות, ומעבדתה מתמחה בבחינת ההתפתחות של אמפתיה ופרו־חברתיות 
בקרב תינוקות, פעוטות וילדים. בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה התפתחותית מאוניברסיטת 

טורונטו )קנדה(, 2003.

מיכל טבח פרופסורית חברה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב וראשת החוג לחינוך 
מתמטיקה  של  ולמידה  הוראה  הם  שלה  העיקריים  המחקר  תחומי  וטכנולוגי.  מדעי  מתמטי, 
בסביבות ממוחשבות, כולל פיתוח מקצועי של מורים. חוקרת מעברי ידע בין היחיד, הקבוצה 
מתמטי  בחינוך  שלישי  תואר  בעלת  ארגומנטטיבי.  באופן  הלומדת  בכיתה  והמליאה,  הקטנה 

ממכון ויצמן למדע, 2007.

רוני פז פרופסור חבר במחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע. תחומי המחקר העיקריים 
שלו הם למידה וזיכרון ברשתות עצבים במוח, השפעת חיזוקים ורגשות על הלמידה ועל הייצוג 
במוח, ופיתוח מודלים של למידה וזיכרון להפרעות חרדה. בעל תואר שלישי בחישוביות עצבית 

מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 2004.

שונים  בהיבטים  עוסק  גוריון.  בן  באוניברסיטת  לחינוך  במחלקה  בכיר  מרצה  פניגר  יריב 
של אי־שוויון השכלתי, חינוך בקרב קבוצות מיעוט, הבדלים מגדריים בחינוך ומדיניות חינוכית. 
מחקריו הנוכחיים מתמקדים בפערים חברתיים בנגישות להשכלה גבוהה בישראל ובהשפעה 
של מבחנים סטנדרטיים לאומיים ובין־לאומיים על למידה, הוראה ומדיניות חינוכית. בעל תואר 

שלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, 2009.
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טיפוח מיומנויות חברתיות־רגשיות )SEL( במערכת החינוך

על הוועדה ועל תהליך הלמידה  

חברתיות־ מיומנויות  של  טיפוח  בנושא  בחינוך  יישומי  למחקר  היזמה  של  המומחים  ועדת 
רגשיות במערכת החינוך הוקמה במענה לבקשת משרד החינוך, והיא ועדה בלתי תלויה של 
חוקרים )מתנדבים( מתחומי חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית ומדעי המוח. חברי 
הוועדה מקיימים תהליך למידה מקיף בנושא למידה חברתית־רגשית, בוחנים ידע ממחקר קיים 
בארץ ובעולם ולומדים מניסיונם של אנשי מקצוע בחו"ל ובישראל. בסוף התהליך יפרסמו 

מסמך מסכם אשר יכלול ממצאים, מסקנות הוועדה והמלצותיה למדיניות עתידית. 

תהליך הלמידה

למידה  לתהליך  מוקדשת  לעבודתה  הראשונה  והשנה   2018 בינואר  לפעול  החלה  הוועדה 
מעמיק של הנושא. תהליך זה מתבצע במגוון אפיקים:

מפגשים לימודיים: 
הוועדה קיימה עד כה שלושה מפגשים לימודיים. שני המפגשים הראשונים נועדו לקביעת 
הוועדה  למדו חברי  בהם. במפגשים אלה  ולדיון  הנושאים העיקריים  למיפוי  הגזרה,  תחומי 
המזכירות  ומנציגי  הפסיכולוגי־ייעוצי  השירות  מנציגי  בתחום  הנוכחית  המצב  תמונת  על 
תיאוריה,   –   SEL של  והטמעה  טיפוח  שכותרתו:  למידה  יום  התקיים  בהמשך  הפדגוגית. 
מחקר ושדה. במפגש זה הציגו חוקרים, מנהלי בתי ספר ורשתות חינוך וכן אנשי מטה ושדה 
ממשרד החינוך היבטים תיאורטיים ומעשיים בתוכניות התערבות לטיפוח כישורים חברתיים־

רגשיים ברמות השונות של מערכת החינוך. 

סקירות מדעיות:
 ועדת המומחים הזמינה שתי סקירות מדעיות הקשורות לנושאי הליבה של עבודתה:

ממכון  צוות  ידי  על  נכתבה  הסקירה   .)SEL( חברתית־רגשית  למידה  של  מושגי  מיפוי   .1
מופ"ת וזמינה לצפייה באתר הוועדה.

סקירה של תוכניות התערבות בחו"ל ובישראל העוסקות בכישורים חברתיים־רגשיים.   .2
הסקירה נכתבה על ידי צוות ממכון מופ"ת וזמינה לצפייה באתר הוועדה.  

http://education.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=1035&entryId=21084
http://education.academy.ac.il/Index3/?nodeId=991&text=&activity=%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%97+%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa+%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa+%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%aa+%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a&documentType=
http://education.academy.ac.il/Index3/?nodeId=991&text=&activity=%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%97+%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa+%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa+%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%aa+%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a&documentType=
http://education.academy.ac.il/Index3/?nodeId=991&text=&activity=%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%97+%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa+%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa+%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%aa+%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a&documentType=
http://education.academy.ac.il/Index3/?nodeId=991&text=&activity=%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%97+%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa+%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa+%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%aa+%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa+%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a&documentType=


פנייה למידע מהציבור: 
קול קורא לציבור במטרה לאסוף מידע על תוכניות התערבות בנושא  הוועדה פרסמה   .1
שונים.  ומארגונים  מגופים  תגובות  למאה  קרוב  התקבלו  חברתיים־רגשיים.  כישורים 

עיבוד של הנתונים יעלה בקרוב לאתר הוועדה. 

הוועדה פנתה למנהלי בתי ספר לחינוך באוניברסיטאות ולראשי מוסדות להכשרת מורים   .2
בבקשה לקבל מידע על תוכניות וקורסים הנוגעים ללמידה חברתית רגשית. 

ראיונות עם מומחים מחו"ל: 
חברי הוועדה קיימו פגישות אישיות וראיונות טלפוניים עם שורה של חוקרים מובילים בתחום 
וביניהם: פרופ' ננסי גורה מאוניברסיטת קליפורניה, פרופ' רוג'ר ויסברג מאוניברסיטת אילינוי, 
כן  AIR, פרופ' מוריס אליאס מאוניברסיטת רטגרס. כמו  דיויד אושר ממכון המחקר  פרופ' 

התקיימו שיחות עם נציגי האגף לתוכניות לימודים במשרד החינוך בסינגפור.
חלק מהראיונות הוקלטו והם שמורים בין חומרי הוועדה. בעקבות השיחות קיבלנו חומרים 

כתובים רבים אשר משמשים את הוועדה בעבודתה.  

סוגיות מרכזיות

המסכם  לדוח  כיוונים  גיבוש  לקראת  והחשיבה  הלמידה  תהליך  את  ממשיכה  הוועדה 
ולהמלצותיו. ישנן כמה סוגיות אשר מסתמנות כמרכזיות; חלקן יידונו גם במהלך יום העיון:

)good enough evidence( כדי להציע מהלך להטמעת למידה של  האם יש די עדויות   •
מיומנויות חברתיות־רגשיות במערכת החינוך בישראל והאם ממצאים שהתקבלו בעולם 

ניתנים להכללה גם אצלנו? 
של  אפקטיביות  על  המשפיעים  ובולמים  מקדמים  מאפשרים,  הכרחיים,  תנאים  מהם   •

תוכניות להקניית מיומנויות חברתיות־רגשיות? 
בדרכים  לפעול  יכולתם  ואת  מורים  של  חברתיות־רגשיות  מיומנויות  לקדם  ניתן  כיצד   •

המקדמות מיומנויות אלו בקרב תלמידיהם? 
הצומחים  לתהליכים  "מלמעלה"  המגיעות  והנחיות  תוכניות  בין  הנכון  היחס  מהו   •
"מלמטה" ומבטאים יצירתיות ושֹונּות מקומית? מהו היחס הנכון בין תוכניות המופעלות 

על ידי גופים חיצוניים ופעולות המתבצעות על ידי צוות בית הספר?
 ,)scalability( כיצד ניתן להקנות ולהטמיע מיומנויות ברמה מערכתית – יישובית וארצית  •

 ?)sustainability( ולהבטיח את שרידּות התוכניות לאורך זמן
כיצד נדע בעוד חמש שנים שהתקדמנו בהקניית מיומנויות חברתיות־רגשיות?   •

טיפוח מיומנויות חברתיות־רגשיות )SEL( במערכת החינוך

http://education.academy.ac.il/Lectures/Entry.aspx?nodeId=1045&entryId=21072
http://education.academy.ac.il/Lectures/Entry.aspx?nodeId=1045&entryId=21072


צפוי  והוא  הוועדה,  דוח  הכנת  לקראת  ותיעוד  לימוד  בתהליכי  ממשיכים  הוועדה  חברי 
להתפרסם באביב 2020. חברי הוועדה מנהלים דיונים באמצעים שונים, ובהם מפגשי עבודה 
אקדמיה  אנשי  לשמוע  ממשיכים  הוועדה  חברי   .2019 ובקיץ  בחורף  להתקיים  המתוכננים 

ומקצוע המעוניינים לתרום לעבודת הוועדה. 

כל המעוניין לשתף את הוועדה במידע ובידע רלוונטי, מוזמן ליצור קשר עם 
tali.education@academy.ac.il :ד"ר טלי פרידמן, המרכזת האקדמית של הוועדה

עוד על הוועדה ופעילויותיה באתר היזמה למחקר יישומי בחינוך:
www.education.academy.ac.il

חברי הוועדה 

פרופ' )אמריטוס( רמי בנבנישתי  |  האוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר הוועדה 

ד"ר אימן אגבריה  |  אוניברסיטת חיפה

פרופ' מיכל אל יגון  |  אוניברסיטת תל־אביב

ד"ר מעין דוידוב  |  האוניברסיטה העברית בירושלים 

פרופ' מיכל טבח  |  אוניברסיטת תל־אביב

פרופ' משה ישראלשוילי  |  אוניברסיטת תל־אביב

פרופ' אבי עשור  |  אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

פרופ' דיויד פורטס  |  מכון ויצמן

פרופ' רוני פז  |  מכון ויצמן

ד"ר יריב פניגר  |  אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

ד"ר דפנה קופלמן־רובין  |  המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר חגי קופרמינץ  |  אוניברסיטת חיפה

מרכזת הוועדה: ד"ר טלי פרידמן

טיפוח מיומנויות חברתיות־רגשיות )SEL( במערכת החינוך

mailto:tali.education%40academy.ac.il?subject=
http://education.academy.ac.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=995&branchId=841
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ניהול מיטבי של הפיתוח
המקצועי וההדרכה במערכת החינוך 

כ"ו טבת תשע"ט

חומרי הרקע כוללים:

   תוכנית הכנס

   תקצירי הרצאות

   תקצירי קורות חיים

   על הוועדה ותהליך הלמידה

3.1.2019



תוכנית הכנס   |   חמישי 3.1.19

09:00-08:30  התכנסות ורישום

09:15-09:00   ברכות ודברי פתיחה: 

פרופ' מנחם יערי, יו"ר ועדת ההיגוי של היזמה
פרופ' מריו מיקולינסר, המרכז הבינתחומי הרצליה, יו"ר ועדת המומחים

11:15-09:15  מושב ראשון: אין כמו בבית )ספר( - למידה תוך כדי 
עבודה בבית הספר   |   יו"ר: פרופ' אדם לפסטיין, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב 

דוברת מרכזית: פרופ' אילנה הורן, אוניברסיטת ונדרבליט –  למידת מורים במקום 
עבודתם: כיצד מורים מבינים ומיישמים פרקטיקות הוראה חדשות?

מגיבים:

ד"ר דנה ודר־וייס, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב  |   מר איל רם, סמנכ"ל וְמנהל ִמנהל עובדי 
הוראה במשרד החינוך  |    גב' אושרית פרץ, מורה בבית הספר 'נווה מנחם' ע״ש מנחם 

בגין בבאר שבע  |   פרופ' אנה ספרד, אוניברסיטת חיפה

11:40-11:15  הפסקת קפה

13:40-11:40  מושב שני: השמיכה הקצרה - כוחות מתנגשים בפיתוח 
המקצועי;  פאנל לניתוח הבעיה והצעות לפתרונה

יו"ר: ד"ר ניר מיכאלי, המכללה האקדמית לחינוך אורנים  

משתתפי הפאנל: 

גב' עינת רום, מנהלת אגף א' לפיתוח מקצועי במשרד החינוך  |   גב' שירלי רימון ברכה, 
ראש מנהל החינוך, תל־אביב־יפו  |   גב' פאתנה חגלה, מנהלת בית הספר 'אלמוסתקבל' 
בג'לג'וליה  |   ד"ר ורדה שיפר, מכון ון ליר בירושלים  |   פרופ' ג'וש גלייזר, אוניברסיטת 

ג'ורג' וושינגטון 

14:40-13:40 ארוחת צהריים 

16:10-14:40  מושב שלישי: מתמקדים במורה  - על קריירה, אופק 
מקצועי וטיפוח רווחת המורה   |   יו"ר: פרופ' מיכל בלר, מכללת לוינסקי לחינוך 

פרופ' חנה עזר, מכללת לוינסקי לחינוך: הכשרת מורים עוצמתית לאורך הקריירה – 
מגמות ורישּות מערכות הפעולה

פרופ' לילי אורלנד ברק, אוניברסיטת חיפה: סוגי תמיכה של למידה פרופסיונאלית 
במקום העבודה – מה מקדם ומה בולם?

גב' דליה פרץ, מנהלת אגף עובדי הוראה בתפקידי הדרכה במשרד החינוך: ממדים 
בהדרכה מיטבית - קשר מדריך-מודרך

פרופ' ענת שושני, המרכז הבינתחומי הרצליה: טיפוח מיומנויות רגשיות־חברתיות 
ורווחה נפשית של מורים כתהליכים תומכי הוראה ולמידה מיטביים

16:45-16:10  סיכום יום – פרופ' מריו מיקולינסר  
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תקצירי הרצאות
)לפי סדר המושבים(

מושב ראשון: 

למידת מורים במקום עבודתם: כיצד מורים מבינים ומיישמים 
פרקטיקות הוראה חדשות? 

פרופ' אילנה הורן 

מחקר בתחום החינוך מזהה לעיתים קרובות שיטות הוראה יעילות. קובעי מדיניות פועלים 
 fidelity of( נאמן  ליישום  המחויבות  זאת,  עם  הספר.  בבית  האלו  השיטות  את  ליישם 
הדרושות  מההתאמות  לעיתים  מתעלמת  החדשות  הפרקטיקות  של   )implementation
נפרדים  בלתי  הם  זה  מסוג  והתאמות  שינויים  ואכן,  ההוראה.  שיטות  של  נכון  ליישום 
אותם  ומסגלים  חדשות  הוראה  פרקטיקות  מפרשים  שהם  בעת  מורים,  של  מהלמידה 
בעבודתם.  בהרצאה זו אתאר את המחקר שלי העוסק בלמידת מורים במקום עבודתם, וכיצד 
ההבנה שלהם  מעצבת את ההתאמות שלהם להוראה. בהרצאה אבחן דוגמאות להתאמות 
של פרקטיקות הוראה חדשות לשם יצירת מסגרת עבודה של התאמות פרודוקטיביות. אני 
מקצועי  בפיתוח  פרודוקטיביות  בהתאמות  לתמוך  ניתן  שבו  לאופן  מנחים  קווים  מציעה 

ובקהילות מקצועיות. 

מושב שני: 

במושב זה נקיים פאנל בהשתתפות אנשי אקדמיה מומחים במדיניות חינוך מהארץ ומחו"ל 
- מנהלת אגף במשרד החינוך, מנהלת מנהל חינוך  ואנשי מעשה בעלי נקודות מבט שונות 
למידה  של  בתחום  הפועלים  הכוחות  על  ודיון  לשיחה  ספר,  בית  ומנהלת  מקומית  ברשות 
עם  אפשריות  התמודדות  ודרכי  בשטח  שנוצרים  הקשיים  הוראה,  עובדי  של  מקצועית 

האתגרים.
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מושב שלישי: 

 

הכשרת מורים עוצמתית לאורך הקריירה – 
מגמות ורישּות מערכות הפעולה

פרופ' חנה עזר 

עכשוויות  מגמות  רקע  על  הקריירה.  לאורך  עוצמתית  מורים  בהכשרת  תעסוק  ההרצאה 
והאתגרים  מורים  בהכשרת  מתח  מוקדי  יוצגו  ובעולם,  בארץ  מורים  ובהכשרת  בחברה 
שבפיתוח המקצועי בהוראה. בהמשך ההרצאה אדון בתפקידי המורה במאה ה־21 ואציע מודל 
רישות של מערכות הפעולה המעורבות בפיתוח המקצועי של מורים: המדינה, מערכת החינוך 
והמוסדות להכשרת מורים. לבסוף אציג שלושה מוקדים בהכשרת מורים עוצמתית לאורך 
הקריירה - המוקד האקדמי, המוקד המחקרי והמוקד החברתי־תרבותי - ואת השלכותיהם 

על תוכניות עדכניות בפיתוח המקצועי, על פדגוגיה ושותפויות וכן על מעורבות חברתית.

סוגי תמיכה של למידה פרופסיונאלית במקום העבודה – 
מה מקדם ומה בולם?

פרופ' לילי אורלנד-ברק 

 learning( העבודה  במקום  פרופסיונאלית  בלמידה  הקשורות  בסוגיות  אתמקד  בהרצאתי 
ואדון  at the workplace(. אציג את המאפיינים של למידה פרופסיונאלית במקום העבודה 
בזיקתה לסוגי תמיכה, לתנאים מקדמים ולתנאים בולמים וכן להשלכות על תוכניות הכשרה 

לפיתוח מקצועי  של מורים במהלך הקריירה.

ממדים בהדרכה מיטבית: קשר מדריך-מודרך
גברת דליה פרץ 

מטה  מדיניות  כשגרירי  רבים  ומערכתיים  דיסציפלינריים  מדריכים  מעסיק  החינוך  משרד 
המשרד וכמובילי צמיחה והתפתחות בשדה החינוך. המדריכים הם חוליה מחברת בין המטה, 
המחוזות, מרכזי הפסג"ה ובתי הספר. אחד ִמְמַמֵּדי ההדרכה המיטבית שם זרקור על חיוניותם 
והמקצועית  האישית  המסוגלות  תחושת  ועל  רווחתם  על  החינוכי,  הסגל  ושל  המורים  של 

שלהם. כל אלו מהותיים לשיפור אפקטיביות החינוך ולהשגת כלל יעדי מערכת החינוך.
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טיפוח מיומנויות רגשיות־חברתיות ורווחה נפשית של מורים 
כתהליכים תומכי הוראה ולמידה מיטביים

פרופ' ענת שושני 

ידע  בשכלול  הצורך  עמד  מורים  של  מקצועי  פיתוח  תהליכי  של  בבסיסם  מסורתי,  באופן 
התוכן והכישורים הפדגוגיים של המורה, כדי לקדם מימוש מיטבי של הפוטנציאל הלימודי 
שיקדמו  מקצועי  פיתוח  בתהליכי  לצורך  המודעות  גוברת  האחרונות  בשנים  תלמידים.  של 
את תפקודו המיטבי ורווחתו הנפשית של המורה עצמו. תהליכים אלו מעמידים את המורה 
במרכז תהליכי הפיתוח המקצועי, ומעמידים את רווחתו הנפשית ואת איכויותיו החברתיות־

רגשיות כתנאים מקדימים ובסיסיים לשיפור בתהליכי ההוראה והלמידה בבתי הספר. מורה 
החש שמחה, משמעות, הנאה, תמיכה, להט ושביעות רצון מעבודתו, ניגש למלאכת ההוראה 
המורכבת והתובענית מצויד במשאבים נפשיים רבים יותר ובמיומנויות רחבות יותר לקידום 
מהם  מורים?  של  נפשית  רווחה  מקדמים  כיצד  חיים.  תחומי  במגוון  תלמידיו  של  התפקוד 
האלמנטים המבחינים בין מורים מאושרים לבין עמיתיהם המתקשים לתפקד בשל שחיקה 
 Positive( בחינוך  החיובית  הפסיכולוגיה  משדה  מחקרים  על  תתבסס  הרצאתי  ומצוקה? 
Education( ותסקור גורמים חיוניים בסביבה הבית־ספרית הכרוכים ברווחה נפשית של מורים 

ותלמידים ובקידום תהליכי הוראה ולמידה מיטביים.
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תקצירי קורות חיים של הדוברים 
)לפי סדר ההשתתפות(

מנחם יערי 

לכלכלה,  )אמריטוס(  פרופסור  למדעים.  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  )אמריטוס(  נשיא 
האוניברסיטה העברית בירושלים. חבר האקדמיה הלאומית האמריקנית למדעים ולאמנויות, 
ישראל  פרס  חתן  ברלין־ברנדנבורג.  למדעים  והאקדמיה  האמריקנית  הפילוסופית  החברה 
לכלכלה )תשמ"ז, 1987( וחתן פרס רוטשילד למדעי החברה )תשנ"ד, 1994(. זוכה פרס א.מ.ת 
2008 הוא יושב הראש  לשנת 2012. כיהן כחבר ועדת ההיגוי של היזמה למן היווסדה, ומאז 

שלה.

מריו מיקולינסר 

יושב ראש הוועדה ופרופסור מן המניין בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה. 
כיהן כמשנה לנשיא לעניינים האקדמיים של המרכז הבינתחומי בין השנים 2017-2014. חתן 
והפסיכולוגיה  האישיּות  בחקר  הייחודית  תרומתו  על   2004 לשנת  בפסיכולוגיה  א.מ.ת  פרס 
בר־אילן,  באוניברסיטת  לפסיכולוגיה  המחלקה  בראש  עמד   1999-1995 בשנים  החברתית. 
ובשנים 2006-2004 שימש דיקן המכללות האזוריות של אוניברסיטת בר־אילן. ב־2007 יסד את 
בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי ושימש דיקן בית הספר עד 2014. פרופ' מיקולינסר 
הוא מייסד־שותף של מרכז פלג־ביליג לחקר איכות חיי המשפחה, והיה מנהל המרכז בשנים 
 Journal of Social and Personal העת  כתב  את  ערך   2015-2010 השנים  בין   .2006-2002

Relationships. בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר־אילן, 1985. 

אדם לפסטיין 

פרופסור חבר במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן־גוריון בנגב, מקים ומוביל את המעבדה לחקר 
יישום  מורים,  צוותי  בין  פעולה  ושיתוף  שיח  ולמידה,  הוראה  בנושאי  העוסקת  הפדגוגיה, 
אוניברסיטת  של  לחינוך  במכון  מרצה  היה  בעבר  חינוכי.  שיפור  ותהליכי  חינוכית  מדיניות 
לונדון, וניהל את 'תוכנית קהילות החשיבה' במכון ברנקו־וייס בירושלים. מחקריו מתמקדים 
שלישי  תואר  בעל  הלימוד.  בכיתות  ואינטראקציה  פדגוגיה  מדיניות,  שבין  הגומלין  בקשרי 
הפיתוח  של  מיטבי  ניהול  לנושא  המומחים  ועדת  חבר   .2005 לונדון,  קולג'  מקינגז  בחינוך 

המקצועי וההדרכה במערכת החינוך. 



אילנה הורן  

כן  ונדרבליט שבנשוויל, טנסי. לפני  אילנה הורן היא פרופסור לחינוך מתמטי באוניברסיטת 
כיהנה כפרופסור באוניברסיטת וושינגטון ועמיתת מחקר באוניברסיטת סטנפורד. עבודתה של 
פרופסור הורן נמצאת בנקודת המפגש של כמה תחומי ֵחֶקר: חינוך מתמטי, מחקר סוציולוגי 
 )sociolinguistics( חברתית  בבלשנות  משתמשת  היא  הלמידה.  ומדעי  הספר  בית  חיי  של 
ובשיטות פרשניות כדי לבחון את תהליכי הלמידה של מורים למתמטיקה בבתי ספר תיכון 
בהקשר של מקום עבודתם, ובכך יוצרת דימויים של למידה ופרקטיקות של מורים שמשקפים 
את ההקשר הממסדי של בתי הספר ואת הלחצים המופעלים עליהם. במסגרת מחקרה על 
תהליכי הלמידה של מורים במקום עבודתם, מציעה הורן כמה דרכים שבהן אפשר להפוך את 
הלמידה והפיתוח המקצועי של המורים לשמישים ולרלוונטיים עבור אנשי חינוך. פרופסור 
 American Educational Research הורן זכתה בכמה מענקים על מחקרה, שמומן על ידי ארגון
Association, הקרן הלאומית למדע )NSF(, קרן קרנגי לקידום ההוראה וקרן ספנסר. בעלת 
שלישי  ותואר  בפנסילבניה   )Swarthmore( סווארתמור  ממכללת  במתמטיקה  ראשון  תואר 

בהוראת המתמטיקה מאוניברסיטת ברקלי בקליפורניה. 

דנה ודר־וייס  

מרצה במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן־גוריון בנגב. כמו כן מובילה עם משרד החינוך מחקר 
התערבות  במסגרת "מהלך השקפה" לטיפוח למידה מקצועית ומנהיגות פדגוגית בתוך בתי 
פורמלית  בלתי  למידה  הלמידה:  של  הרגשיים־חברתיים  בהיבטים  עוסקים  מחקריה  הספר. 
של מורות במקום עבודתן, בדגש על מוטיבציה, רגשות וזהות; למידת מדע בסביבות בלתי 
פורמליות; מוטיבציה והבניית זהות של מתבגרים בלמידת מדע בתוך בית הספר ומחוצה לו; 
ושיתופי פעולה בין האקדמיה והשדה החינוכי בנושאים הללו. בעלת תואר שלישי בהוראת 

המדעים ממכון ויצמן למדע, 2012.  

איל רם  

סמנכ"ל וְמנהל ִמנהל עובדי הוראה במשרד החינוך משנת 2014. במסגרת עבודתו אחראי על 
הגעתו  לפני  בישראל.  ההוראה  עובדי  והפיתוח המקצועי של  ההערכה  הקליטה,  ההכשרה, 
למשרד החינוך עסק בהכשרת מורים במשך כ־15 שנה ועמד בראש תוכניות ויוזמות ייחודיות 
הקיבוצים  בסמינר  מרצה  שימש  כן  כמו  ייחודיים.  ספר  בתי  ובהקמת  להוראה  במכללות 
ובאוניברסיטת תל־אביב בתחומי חדשנות חינוכית, פילוסופיה, יזמות וחינוך פרוגרסיבי. נוסף 
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ופיתוח  שינוי  בתהליכי  רשויות  כעשרים  שליווה  דמוקרטי,  לחינוך  המכון  את  ניהל  כך  על 
מקצועי. בעל תואר שני בהיסטוריה ובפילוסופיה של החינוך מאוניברסיטת תל־אביב.

אושרית פרץ   

מחנכת כיתה, רכזת הערכה ומדידה וחברה בצוות הניהול בבית הספר היסודי 'נווה מנחם' ע״ש 
מנחם בגין בבאר־שבע. בעלת ותק של שש עשרה שנים בהוראה. מורה מובילה במשך ארבע 
שנים, שנתיים במסגרת ברנקו־וייס ושנתיים במסגרת מהלך ״השקפה״. מדריכה ומנחה מורים 
פרויקטים  מובילה  והערכה.  חדשנית  פדגוגיה  תקשוב,  שונים:  בתחומים  שנים  עשר  במשך 
בית ספריים בתחומים שונים לקידום ולפיתוח המורה והתלמיד. בעלת תואר שני בתוכניות 

לימודים והוראה מאוניברסיטת בן־גוריון בנגב.

אנה ספרד   

פרופסור אמריטה בחוג לחינוך מתמטי בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, לשעבר פרופסור 
להוראת מתמטיקה באוניברסיטת מישיגן ופרופסור אורח במכון לחינוך של אוניברסיטת לונדון. 
היום מכהנת כפרופסור לחינוך באוניברסיטה למדעים יישומיים של מערב נורבגיה. מחקריה 
ובתיאוריות  דיסקורסיבית  בגישה  חשיבה  בחקר  מתמטית,  חשיבה  בהתפתחות  מתמקדים 

למידה. בעלת תואר שלישי בחינוך מתמטי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1989.

ניר מיכאלי   

לייסוד מהלך  ושותף  כיו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך  כיהן  אורנים.  רקטור מכללת 
'השקפה' )מורים מובילים(. בעבר שימש דיקן פיתוח פדגוגי וראש החוג לחינוך במכללת סמינר 
הקיבוצים. כמו כן שימש סגן מנהל מכון כרם להכשרת מורים, מנהל יחידת 'קהילות חשיבה' 
העולים'.  'המחנות  הנוער  תנועת  ומזכ"ל  ברנר  גבעת  בתיכון  ומחנך  מורה  ברנקו־וייס,  במכון 
חינוך,  מדיניות  הם  שלו  העיקריים  המחקר  תחומי  חינוכית.  למנהיגות  מנדל  הספר  בית  בוגר 
פדגוגיה בלתי פורמלית והכשרת מורים. בעל תואר שלישי במדיניות חינוך מאוניברסיטת תל־

אביב, 2007. חבר ועדת המומחים לנושא ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת 
החינוך.
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עינת רום   

היא  תפקידה  במסגרת  החינוך.  במשרד  הוראה  עובדי  של  מקצועי  לפיתוח  א'  אגף  מנהלת 
מופקדת על גיבוש מדיניות הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה ועל מנגנוני ההטמעה והיישום 
של מדיניות זו. לפני כן שימשה מפקחת על הפיתוח המקצועי במחוז תל־אביב במשרד החינוך, 
שמונת  באמצעות  בעיקר  במחוז,  ההוראה  עובדי  כל  של  הלמידה  לתהליכי  אחראית  והייתה 
מרכזי הפסג"ה )מרכזים לפיתוח סגלי הוראה( ובעזרת כ־800 מדריכי המחוז. בעלת תואר שני 

בחינוך מאוניברסיטת בר־אילן, 1997.

שירלי רימון ברכה   

מערכת  על  אחראית  תפקידה  במסגרת   .2016 מרץ  מאז  תל־אביב־יפו  החינוך  ִמנהל  ראשת 
חינוך המונה 130 בתי ספר יסודיים, על־יסודיים וחינוך מיוחד, 620 גני ילדים, 80,000 תלמידים, 
4500 עובדי מינהל החינוך וכ־5000 מורים. מובילה במערכת החינוך העירונית מהלכים נרחבים 
כן  לפני  תל־אביב.  ומחוז  הפסג"ה  בשיתוף  מורים,  של  מקצועי  ופיתוח  ספרי  בית  שינוי  של 
תוכן  כסמנכ"לית  האחרון  בתפקידה  שימשה  שם  ברנקו־וייס,  במכון  שנה  כ־15  שירלי  עבדה 
ואסטרטגיה. בעלת תואר ראשון ושני ביחסים בין־לאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 

בוגרת תוכנית העמיתים של מעוז.

פאתנה חגלה   

מנהלת בית ספר יסודי 'אלמוסתקבל' בג'לג'וליה זה שבע שנים. קודם לכן לימדה מתמטיקה 
ומחשבים בבית ספר יסודי, שימשה רכזת הדרכה לחברה הערבית במחוז מרכז ועבדה כמדריכה 
ארצית באגף הערכת עובדי הוראה. בעבודתה כמנהלת בית הספר, מטמיעה חגלה את 'הפדגוגיה 
סטארט־ היא  הנאמית  הפדגוגיה  הספר.  בבית  הלימודים  בשגרת  גנרית  כפרקטיקה  הנאמית' 

אפ חינוכי, המזמן מסע צמיחה לתלמידים ולצוות החינוכי בבית הספר, במסגרתו הם לומדים 
לקבוע יעדים אישיים וקהילתיים ומצליחים לממש אותם אגב העשרת משאבי התודעה. בבית 
בכיתה,  שונות:  אימון  בזירות  המתנהלים  ולימודית  אישית  צמיחה  תהליכי  מתרחשים  הספר 
בחדר המורים, בחדר המנהלת ובקהילה. תהליכי הצמיחה מתועדים ביומני מסע אישי, מערכי 
הספר.  בית  לצורכי  בהלימה  ופותחו  שהונגשו  וכלים  שגרות  לומדות,  למידה,  מרחבי  שיעור, 

בעלת תואר שני בתכנון לימודים, תקשורת ומחשבים מאוניברסיטת תל־אביב.



ורדה שיפר   

משילּות  של  מודלים  לפיתוח  תוכנית  ומובילה  בירושלים  ליר  ון  במכון  בכירה  מחקר  עמיתת 
משולבת )Collaborative Governance( ברשויות המקומיות ובמיוחד במערכות החינוך שלהן. 
וכיהנה  בירושלים  מנדל  מכון  בראש  עמדה  בנגב,  למנהיגות  מנדל  מרכז  את  וניהלה  ייסדה 
כנשיאת קרן מנדל בישראל. כמו כן כיהנה בתפקיד מדענית ראשית בנציבות שירות המדינה, 
הייתה הממונה על הביקורת על משרד החינוך במשרד מבקר המדינה, עסקה במחקר ובהוראה 
'חברה  בתוכנית לניהול מלכ"רים באוניברסיטת בן־גוריון בנגב וערכה את כתב העת האקדמי 
אזרחית ומגזר שלישי בישראל'. תחומי המחקר העיקריים שלה הם מערכת החינוך ברשויות 
המקומיות, הפרטה בחינוך ומשילּות משולבת ברשויות המקומיות. בעלת תואר שלישי במדע 
המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 2004. חברת ועדת המומחים לנושא ניהול מיטבי 

של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך. 

ג'ושוע ל. גלזר    

וההוראה של  וושינגטון. עבודת המחקר  ג'ורג'  אוניברסיטת  לחינוך של  בבית הספר  פרופסור 
פרופסור גלזר בוחנת שלל גישות לשיפור בתי ספר בעלי ביצועים נמוכים שנמצאים בסביבות 
עירוניות עניות מאוד. כיום הוא מנהל שני מחקרים רב־שנתיים הנוגעים לתפניות בבתי ספר. 
המחקר הראשון בוחן מחוז בטנסי שבו הוציאה המדינה בתי ספר בעלי ביצועים נמוכים ִמְיֵדי 
השלטון המקומי והעבירה אותם לבתי ספר בזיכיון כדי לשפר אותם. המחקר השני בוחן את 
המאמצים של מחוז בטנסי לתכנן ולנהל את תוכניתו לשיפור בתי ספר בעלי ביצועים נמוכים 
באמצעות משאבים מחוזיים. כמו כן פרופ' גלזר מכהן כחוקר הראשי במחקר השייך לשותפויות 
שיצא  לספר  שותף  עורך  הוא  כך  על  נוסף  יורק.  ניו  ובעיר  בבולטימור  ופרטיקה  מחקר  של 
 charter( הבוחן את מערכת היחסים בין בתי ספר בזיכיון ,"Choosing Charters" לאחרונה בשם
וושינגטון  ג'ורג'  לאוניברסיטת  שהצטרף  לפני  תלמידים.  והישגי  )סגרגציה(  הפרדה   ,)schools
אחראי  תחילה  שימש  שם  בישראל,  הנדיב  יד  בקרן  שנים  חמש  במשך  גלזר  פרופסור  עבד 
אירופה  בהיסטוריה של  ראשון  תואר  בעל  בקרן.  החינוך  חטיבת  מנהל של  כך  ואחר  תוכניות 

מאוניברסיטת ברנדייס, ותואר שלישי מאוניברסיטת מישיגן. 

מיכל בלר    

נשיאת מכללת לוינסקי לחינוך. תחום התמחותה העיקרי הוא מדידה והערכה חינוכית. הייתה 
המנכ"לית המייסדת של הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(, ועמדה בראשה מאז 
הקמתה בשנת 2005 במשך שמונה שנים. עד כניסתה לתפקידה זה הייתה פרופ' בלר מנהלת 
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 Educational  – בעולם  הגדול  המבחנים  מכון  של  והפיתוח  המחקר  במחלקת  בכירה  מחקר 
Testing Service – בפרינסטון, ניו־ג'רזי. קודם לכן עמדה פרופ' בלר במשך שמונה שנים בראש 
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, מיסֹודן של האוניברסיטאות בישראל. לפני כן הייתה חברת 
סגל בדרגת פרופסור-חבר במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, שם גם הקימה 
וניהלה את מרכז שה"ם )שילוב טכנולוגיות בלמידה(. פרופ' בלר פרסמה מאמרים רבים בתחום 
את  ייצגה  שבהם  רבים,  בינלאומיים  בכנסים  השתתפה  כן  כמו  החינוכית.  וההערכה  המדידה 
ישראל, והיא משמשת חברה בוועדות היגוי מקצועיות בארץ ובעולם. פרופ' בלר היא בעלת 
ועדת  חברת   .1983 בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  לפסיכולוגיה  מהמחלקה  שלישי  תואר 

המומחים לנושא ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך. 

חנה עזר    

לוינסקי לחינוך: רקטור,  ניהול במכללת  פרופ' חנה עזר שימשה עד לאחרונה במגוון תפקידי 
סגנית נשיאה וחברת הנהלה. לפני כן הקימה את הפקולטה לחינוך ושימשה דיקנית הפקולטה, 
וכן עמדה בראש רשות המחקר ושימשה משנה לראש המכללה לעניינים אקדמיים. מחקרה 
בחברה  תרבותיות  וברב  מורים  בהכשרת  שינוי  של  בתפיסות  ובכתיבה,  באוריינות  מתמקד 
ידע  בהבניית  הספר,  ובבית  בחברה  לשוניות  ורב  תרבותיות  ברב  עוסקת  בהוראה  ובחינוך, 
באמצעות כתיבה ובניתוח מצבי הוראה של מורים. בעלת תואר שלישי בתחום הדו־לשוניות 

בחינוך מאוניברסיטת בוסטון, ארה"ב, 1990.

לילי אורלנד־ברק    

פרופסור מן המניין ודיקן לימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה. בין השנים 2016-2012 כיהנה 
והדרכה  הוראה  ללמידה,  החוג  כראש  כן  ולפני  חיפה  באוניברסיטת  לחינוך  הפקולטה  כדיקן 
וראש המגמה להדרכה בלימודי התואר השני באוניברסיטה. בשנים 2012-2004 כיהנה פרופ' 
אורלנד־ברק כיו"ר ועדת מקצוע להוראת האנגלית בישראל. פרופ' אורלנד־ברק חוקרת תחומים 
של למידה פרופסיונלית, הכשרת מורים, פיתוח תוכניות לימודים והוראת אנגלית כשפה שנייה. 
מחקריה מתמקדים בשלושה כיוונים משלימים בתחום של הכשרת מורים ולמידה פרופסיונלית: 
הדרכה ולמידה מודרכת, חינוך והכשרת מורים ופיתוח תוכניות לימודים. בעלת תואר שלישי 

בחינוך מאוניברסיטת חיפה, 1997.  
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דליה פרץ    

דליה פרץ, מנהלת אגף עובדי הוראה בתפקידי הדרכה במשרד החינוך. קודם לכן הייתה מעורבת 
בכמה וכמה יוזמות חינוכיות: היא ייסדה והובילה את יוזמת 'רבדים', החותרת לקידום תלמידים 
מבתי ספר יסודיים בפריפריה, ושימשה מנהלת־שותפה של בית הספר הירושלמי הדו־לשוני 'יד 
ביד' על שם מקס ריין. כמו כן הייתה מורה ומחנכת בבתי ספר שונים וקידמה מגוון פרויקטים 
שנועדו לספק לילדים מרקע מוחלש כלים להישגים לימודיים בעתיד. דליה פרץ היא בוגרת 
ואנתרופולוגיה  בסוציולוגיה  ושני  ראשון  תואר  בעלת  חינוכית,  למנהיגות  מנדל  ספר  בית 

מאוניברסיטת תל־אביב ותואר שני במינהל ציבורי מבית הספר קנדי באוניברסיטת הארוורד.

ענת שושני    

בהרצליה  הבינתחומי  במרכז  לפסיכולוגיה  הספר  בבית  סגל  חברת  היא  שושני  פרופסור 
ומנהלת אקדמית של 'מרכז מיטיב לחקר וליישום הפסיכולוגיה החיובית' במרכז הבינתחומי. 
היא פיתחה והובילה התערבויות חינוכיות מבוססות פסיכולוגיה חיובית לקידום רווחה נפשית 
של מורים ותלמידים שהופעלו בקנה מידה נרחב במערכת החינוך. בשיתוף עמיתים ממכללת 
לוינסקי, פרופ' שושני מובילה בשנתיים האחרונות את מהלך 'מורים מובילים' במחוז ירושלים 
ובמנהל ההתיישבותי. כמו כן, בשיתוף עם 'קרן טראמפ' היא מובילה תוכניות לטיפוח תבנית 
תחומי  והפיזיקה.  בלימודי המתמטיקה  תלמידים  של  הפוטנציאל  ומיצוי  חשיבה מתפתחת 
המחקר העיקריים שלה הם פסיכולוגיה חיובית, עמידּות ילדים בסיכון, גורמי חוסן של ילדים 
בהתמודדות עם מצבי לחץ וטראומה, וטיפוחן של חוזקות אופי בגילאי הילדות. פרופ' שושני 
היא פסיכולוגית קלינית מומחית ובעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה מאוניברסיטת תל־אביב, 
2007. חברת ועדת המומחים לנושא ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך. 
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תקצירי קורות חיים של חברי ועדה נוספים    

קריסטה אסטרחן מרצה בכירה במחלקה לחינוך, ראש המגמה ללמידה ולהוראה ומנהלת 
עוסקים  מחקריה  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  והאינטרקציה  הלמידה  לחקר  המעבדה 
בלמידה והוראה באמצעות שיח, בקרב תלמידים ומורים כאחד, בתיווך כלי תקשורת דיגיטליים 
ובלעדיהם. בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה חינוכית מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 2007. 

מונא חורי־כסאברי פרופסור מן המניין בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית 
באוניברסיטה העברית בירושלים. את התמחותה הבתר־דוקטורלית עשתה באוניברסיטה של 
שיקגו. הייתה חוקרת־אורחת בפקולטה לעבודה סוציאלית באוניברסיטה של טורונטו. פרופ' 
באוניברסיטה  הערבית  לחברה  הגבוהה  ההשכלה  של  ההנגשה  על  אחראית  חורי־כסאברי 
באוניברסיטה  והרב־תרבותיות  המגוון  מדיניות  לבחינת  ההיגוי  ועדת  יו״ר  ומשמשת  העברית, 
העברית. משנת 2016 חברה באקדמיה הצעירה הישראלית, ומשנת 2017 חברה גם באקדמיה 
הצעירה העולמית )Global Young Academy(. תחומי המחקר שלה הם אלימות בית־ספרית, 
עבריינות נוער, בריונות ברשת וכללי משמעת הוריים. בעלת תואר שלישי מבית הספר לעבודה 

סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, 2002.  

משה יוסטמן דיקן ביה"ס לכלכלה ומנהל עסקים במרכז האקדמי רופין ופרופסור אמריטוס 
במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן־גוריון בנגב. בעבר כיהן בה כדיקן הפקולטה למדעי הרוח 
חברה  תחום  ְמרֵּכז  שימש  ובעבר   2007 משנת  בירושלים  ליר  ון  במכון  בכיר  עמית  והחברה. 
אזרחית במכון. תחומי המחקר העיקריים שלו הם כלכלה פוליטית של חינוך, שוויון הזדמנויות 
על  החינוך  מערכת  השפעת  שלה,  המימון  ומקורות  החינוך  מערכת  מבנה  להשכלה,  ונגישות 
המשק ומדידה בשדה החינוך. כמו כן חקר בהרחבה נושאים במדיניות תעשייתית־טכנולוגית 

ונושאים בפיתוח אזורי. בעל תואר שלישי בכלכלת עסקים מאוניברסיטת הרווארד, 1982.

ראשת התכנית ללימודי תואר שני, סגנית מנהל ומרצה בכירה בחוג למדעי  תמי יחיאלי 
הטבע במכללה ירושלים. מכהנת כיו"ר ועדת המיצ"ב )מדדי יעילות וצמיחה בית־ספרית( במדע 
וטכנולוגיה לחטיבת הביניים. עסקה בהוראת המדעים בחטיבת ביניים ובהכשרת מורים להוראת 
מדעי הטבע במכללה ירושלים. תחומי העיסוק העיקריים שלה הם למידה משמעותית והוראה 
משמעותית של מושגים מדעיים, תפיסות שגויות במדע ופיתוח חשיבה יוצרת באמצעות מדע 

יום־יומי. בעלת תואר שלישי בהוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1997.
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על הוועדה ותהליך הלמידה  

ועדת המומחים של היזמה למחקר יישומי בחינוך בנושא 'ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי 
וההדרכה במערכת החינוך' הוקמה במענה לבקשת משרד החינוך, והיא ועדה בלתי תלויה של 
חוקרים מתנדבים. חברי הוועדה מקיימים תהליך למידה מקיף בנושא פיתוח מקצועי והדרכה 
של מורים, שבמהלכו הם בוחנים ידע ממחקר קיים בארץ ובעולם ולומדים מניסיונם של אנשי 
מקצוע בישראל ובעולם. בסוף התהליך תפרסם הוועדה את ממצאיה, מסקנותיה והמלצותיה 

למדיניות עתידית במסמך מסכם. 

במסגרת עבודת הוועדה נערכו שלושה מפגשי למידה רחבים ומשותפים לאנשי מטה, שטח 
)מנהלים ומורים( וחוקרים:

מפגש שהתמקד בשרשרת הפיתוח המקצועי וההדרכה במשרד החינוך. )לפרטים נוספים(  •

ברשויות  החינוכיות,  ברשתות  המקצועי  הפיתוח  בתחום  לעשייה  שהוקדש  מפגש   •
המקומיות ובארגוני המגזר השלישי. )לפרטים נוספים(

מפגש שיועד להיכרות עם תוכניות מובילות של פיתוח מקצועי ובהן תוכניות מקוונות,   •
וכן למידה מהעוסקים בלמידה מקצועית במכללות להכשרת מורים ובתחומים נוספים 

כגון רפואה ועבודה סוציאלית. )לפרטים נוספים(

ופרטניים  מצומצמים  מפגשים  ונציגיה  הוועדה  חברי  קיימו  הרחבים  המפגשים  על  נוסף 
למנכ"ל  המשנה  וביניהם  הישראלית,  החינוך  במערכת  בתחום  העוסקים  שונים  גורמים  עם 
המשרד, סמנכ"ל וְמנהל ִמנהל עובדי ההוראה, מנהלת אגף א' לפיתוח מקצועי, מנהלת אגף 
עובדי הוראה בתפקידי הדרכה, ממלא מקום המדען הראשי, מנהלת אגף חינוך יסודי במנהל 
מבנה  בעניין  המל"ג  ועדת  של  הראש  ויושבות  והערכה  למדידה  הארצית  הרשות  הפדגוגי, 

ומתווה ההכשרה להוראה.

על  ללמוד  כדי  בין־לאומיים  מקצוע  ואנשי  חוקרים  עם  מפגשים  כמה  קיימה  גם  הוועדה 
הנעשה בתחום הפיתוח המקצועי במדינות אחרות ולהתעדכן במגמות מחקריות רלוונטיות. 
בין המפגשים שנערכו: מפגש לימודי עם חוקרים ובעלי תפקידים ממשרד החינוך בסינגפור,  
)לפרטים נוספים( מפגש עם פרופ' הנרי בראון מבוסטון קולג', )לפרטים נוספים( מפגש עם 
 Nationalפרופ' לי שולמן מאוניברסיטת סטנפורד ומפגש עם פגי ברוקינס נשיאת ארגון ה־

Board for Professional Teaching Standards שבארה"ב.
והמחקר  הידע  תשתית  להרחבת  ספרות  סקירות  שלוש  הוועדה  הזמינה  עבודתה  במהלך 
המצויים בידיה – האחת בנושא יעילות של פיתוח מקצועי )לסקירה המלאה(, השנייה בנושא 
מסלולי קריירה של עובדי הוראה )לסקירה המלאה( והשלישית בנושא מודלים להערכה של 

פיתוח מקצועי. 
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http://education.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=1035&entryId=21063
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http://education.academy.ac.il/Index3/?nodeId=991&activity=%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94%20(%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D)%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://education.academy.ac.il/Index3/?nodeId=991&activity=%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94%20(%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D)%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://education.academy.ac.il/Index3/?nodeId=991&activity=%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94%20(%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D)%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://education.academy.ac.il/Index3/?nodeId=991&activity=%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94%20(%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D)%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
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הוועדה פרסמה, בשיתוף מכון מופ"ת, קול קורא לכתיבת מאמרים בנושא פיתוח מקצועי. 
הפרסום הופנה אל ציבור מגוון המעורב בתחום זה. במענה לקול הקורא התקבלו כחמישים 
מורים  של  אישי  ניסיון  בסיס  על  עמדה  ניירות  שונות:  מזוויות  בנושא  העוסקים  מסמכים 
וכתבות  ודיווחים  להוראה  במכללות  מצליחות  בתוכניות  המשתפים  מאמרים  ומנהלים, 

מבוססות־מחקר. 

המסכם  לדוח  כיוונים  גיבוש  לקראת  והחשיבה  הלמידה  תהליך  את  ממשיכה  הוועדה 
ולהמלצותיו. בתהליך מסתמנות כמה שאלות חשובות המעוררות דיון וחשיבה, וביניהן כיצד 
מקדמים ותומכים בלמידה ובפיתוח מקצועי תוך כדי עבודה בבית הספר - דרך אשר סומנה 
על ידי חוקרים ופרקטיקנים כיעילה ללמידה, וכיצד משלבים למידה כזו עם הפיתוח המקצועי 
השגור. בהקשר זה עולה שאלה נוספת: מהו מקומו ותפקידו של הפיתוח המקצועי בפיתוח 

האישי של המורים ובמהלכי הקריירה שלהם?

כל המעוניין לשתף את הוועדה במידע ובידע רלוונטי, מוזמן ליצור קשר עם רננה 
renana.education@academy.ac.il :פרזנצ'בסקי אמיר, המרכזת האקדמית של הוועדה

להרחבה על הוועדה ופעילויותיה בקרו באתר היזמה למחקר יישומי בחינוך בכתובת:

www.education.academy.ac.il

חברי הוועדה 

פרופ' מריו מיקולינסר  |  המרכז הבינתחומי בהרצליה, יו"ר הוועדה

ד"ר קריסטה אסטרחן  |  האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מיכל בלר  |  מכללת לוינסקי לחינוך

פרופ' מונא חורי כסאברי  |  האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' משה יוסטמן  |  אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ומכללת רופין

ד"ר תמי יחיאלי  |  המכללה ירושלים

פרופ' אדם לפסטיין  |  אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

ד"ר ניר מיכאלי  |  המכללה האקדמית אורנים

ד"ר ורדה שיפר  |  מכון ון ליר בירושלים

פרופ' ענת שושני  |  המרכז הבינתחומי בהרצליה

מרכזת הוועדה: רננה פרזנצ'בסקי אמיר

mailto:renana.education%40academy.ac.il?subject=
http://education.academy.ac.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=995&branchId=783


ומבוקר בתהליכי  יישומי בחינוך מקדמת שימוש שיטתי בידע מחקרי עדכני  היזמה למחקר 
קבלת החלטות בחינוך. ידע מחקרי נגיש וזמין למקבלי החלטות ולציבור הרחב חיוני לגיבוש 

מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות – לשיפור הישגי החינוך בישראל. 

היזמה למחקר יישומי בחינוך


