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שבסופה  , הדרך הארוכה בה בחרו ללכת"
או פריצת דרך  , מחכה תגלית חשובה

נראית  , או אולי תובנה חדשה, מדעית
אבל לאורכה חווים  , לעיתים קשה ומפרכת

,  לפרקים הצלחות קטנות של יומיום
הדרך  . שמביאות איתן הרבה סיפוק ושמחה

." עצמה היא ליבו של העניין
(אנטיןאורה ' פרופ)



אבני הדרך

,  אוגוסט
2020

, ספטמבר
2020

,נובמבר

2020

,דצמבר

2020

,ינואר

2021

הנחת קווי היסוד  
;לעבודה

הגדרת הצורך
הגדרת שאלת המחקר

ציר הזמן

תפוקות ותוצרי  
ביניים

דיון באתגרי התפקיד  
וניסוח טיוטה

1מפגש 
מהלך

היוועצות עם הפורום  
המלווה ואיסוף חוות  

דעת

3מפגש 2מפגש 

פורום

5מפגש 

סוגים של התקדמות  
בסולמות הקריירה



יעדים וחלומות מקצועיים

לקבוצה שאני מנחה או  לכיתה שלי

מלווה

לעולם התוכן  לעצמי

ת/שבו אני עוסק

למערכת החינוך

–זמן לחקר מתמטי•
התלמידים כיום שקועים  
,  בהכנה לקראת הבגרות

והלוואי שהיה לנו  
יותר אפשרות  , כמורים

לרתום אותם לעבודות  
החקר  . חקר מתמטיות

יכול לשמש בעבורם 
מפלט וכמובן להגדיל  

ועם זאת  , מוטיבציה
נראה שקשה להגיע  

.לזה
יכולת להתמודד עם•

הלחץ וההיסטריה
הכרוכים סביב למידת  

המתמטיקה

שינוי דרכי ההוראה של  •
בדגש על מורי  , המורים

.  ב"המתמטיקה בחט
שיפור איכות ההוראה  •

להעביר –במתמטיקה 
ליותר מורים ומורות  
צעירים את תחושת  

האמונה העצמית
ביכולותיהם

למסע  יותר זמן •
בעולם

יותר זמן  •
לפיתוח  
וכתיבה

פיתוח יכולת  •
אישית לסחוף  

אנשים

לשלב בין  •
הוראת הכימיה  

להוראת  
התנועה

פיתוח כתב עת  •
מקצועי למורים  

למקצועות  
המדעים

–יציבות ורוגע•
כרגע מערכת 

החינוך לא  
אין  , יציבה

ביטחון תקציבי  
בעניין פתיחה  

של קהילות





דילמות

סוגיית ההתאמה הדיסציפלינרית של המענים

?עד כמה צריך הליווי להיות כרוך גם ברכיבים רגשיים

סוגיית מחיר מיסוד התפקיד

סוגיות נוספות



לא בכדי בשנה האחרונה  "
סוגיית הלמידה הרגשית  

חברתית במערכת החינוך  
.  קיבלה משנה תוקף

היום יותר ויותר מתכוונן השיח  
-Socialלמקום של 

Emotional Teaching”

רגשיבליוויוהצורךמשברביןהקשרסוגיית➢
ההוראהובצוותבכיתה

אלא"חומרמעבירי"אינםמוריםומוריםמורות➢
מלווים
לשוויוןכמפתחהמוריםמשרתהגמשת➢

,מקומיתשיחה,גרטלגיל)בחינוךהזדמנויות
21.1.21).

מנטוריםלתלמידיםישמשושלאמורים"➢
ליאור)"הקריירהאתייגמרו–רים'וקואוצ

.(13.12.20,הארץ,דטל
➢Making the most of teachers’ time

ליווי טוב הוא ליווי מותאם  
אין  . ואישי וצריך להיות רגשי

יכולת להפריד בין המקצועי  
.לרגשי

https://www.mekomit.co.il/%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0/
https://www.themarker.com/news/education/.premium-1.9367503
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/d005c027-en.pdf?expires=1611842528&id=id&accname=guest&checksum=AB760B03E9C7A2EC21AA97108F619301


אני מדמיינת בעיני רוחי מכון  
כל  . כי אם גנרי, שאינו נושאי

העולם זז מהשיח  
הדיסציפלינרי

יש לשאול את עצמנו  
בהקשר זה מה מקום  
משרד החינוך בליווי מורי  

האם הליווי צריך  . המאסטר
להיות ממלכתי וחוצה  

דיסציפלינות או לחילופין  
מכוון לתחומי דעת נפרדים



אני חושבת שהניסיון  
להכניס מורה מאסטר  
לתוך קופסה מוגדרת 
היטב חוטאת לעצם  
הרעיון של הוראת  

מאסטר  

לגבי חוסר בהכרה וחוסר  
אולי כדאי . גמישות בהוראה

, כולל)שלמורים , לחתור לכך
יינתן יותר חופש ( מורי מסטר

בבחירת שיטות ודרכי 
גם להגמיש את , ההוראה וכן

הקשיים הביורוקרטיים הנוגעים  
להכרה המקצועית באנשי  

.  ההוראה

–יש לומר זאת בבהירות 
כדי לייצר הכרה יש לצמצם  

או להגמיש את שעות  
לייצר מערכת , ההוראה

לתוספת שכר שתהיה  
תואמת להיקפי העבודה  

בצורת  לקרדטציהולדאוג 
תעודת מורה מאסטר  

פורמלית

בראש ובראשונה  
ההכרה צריכה 
להיות מצד 

המנהלים

למה לייצר תפקיד חדש  
שיכרסם ברכזי המקצוע  

?בבית הספר
המערכת הינה  

אם מורי  , פטריארכלית
המאסטר יהיו בצוות  
אחד עם הרכז יגרום  
לחיכוכים בתוך הצוות



לתלמידותההוראהבהתמחות"מאסטריות"➢
או)חלשיםלחילופיןאומחונניםותלמידים
.(מוחלשים

המקצועיתבהתפתחותהמאסטרמוריתפקיד➢
.ההוראהלמקצועוהעמיתותהעמיתיםשל

ההובלהבתהליךמפנהנקודתבתורשבתוןשנת➢
."מאסטריות"וה

גםכמומהצלחות)למידההמאפשרת,שיפוטיתאווירהללאמקצועיבית➢
(מכשלונות

למשרדהאקדמיהביןהפעולהשיתופיבייעולהמאסטרמוריתפקיד➢
החינוך



What next?


