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  תקציר

כוונתו של מאמר זה היא לבחו� הא� וכיצד התכניות הייחודיות שנבנו עבור 

אכ� מכוונות להבכיר , הסטודנטי� בתכנית להכשרת מצויני� להוראה בשלוש מכללות

סקירת הספרות מצביעה על קושי בהגדרה ממוקדת ומוסכמת של . מורי� מצויני�

קושי זה נובע מהתייחסויות מגוונות לנושא המציגות קשת . מאפייני המורה המצוי�

אחת מה� דמות המורה המצוי� שבכל , כמעט אינסופית של מאפייני� ושל גישות 

 : במחקר זה נבחנה ההשערה הבאה, בהתבסס על כ�. מוגדרת באופ� שונה

  �הרי ש, ג� א� התכניות להכשרת מצויני� מכוונות להבכרת מורי� מצויני�

מסגרת (י "הקורסי� והפעילויות המתבצעי� בכל אחת מהמכללות במסגרת המל  )א(

  ;יהיו שוני� זה מזה) הלימודי� הייחודית

 .ה� יהיו מכווני� לטיפוח מאפייני� שוני� של המורה המצוי�  )ב(

וג� יעדי ההכשרה ) של ההשערה' אליה� מתייחס חלק א(ג� אמצעי ההכשרה , דהיינו

יהיו שוני� אלה מאלה בשלוש התכניות שנבחנו ) של ההשערה' אליה� מתייחס חלק ב(

  .כא�

                                             
1 

בקריאת המאמר ובמת� הערות  ר נחו	 כה� שהיה שותפי באיסו� הממצאי	 ובניתוח	 וכ�"תודה לד
מסטודנט מצוי� למורה '(מאמר זה  מתבסס על ממצאיו של מחקר אחר שפרסמנו  . חשובות לשיפורו

טיפוח	 וקידומ	 של סטודנטי	 להוראה בתכנית המצויני	 על פי תכניות ההעשרה הייחודיות של : מצוי�
   ).2009(' נ, וכה�' ר, ראו קלויר"). שלוש מכללות
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שלוש תכניות מצויני�  השערה זו נבחנה באמצעות ראיונות שנערכו ע� מרכזי� של

בראיונות אלה  תיארו המרכזי� את תכניות . בשלוש מכללות השונות זו מזו במידה רבה

המצויני� והסבירו את דר� הבחירה בכל אחד מהקורסי� ומהפעילויות הכלולי� 

ניתוח תוכ� של תמלילי הראיונות מצביע על ממצאי� התומכי� בהשערה רק . י"במל

ות המצויני� בשלוש המכללות שנבדקו במדג� אכ� מכוונות תכני) 1: (באופ� חלקי

זאת באמצעות מגוו� רחב ויצירתי של אמצעי הכשרה ) 2. (להבכרת מורי� מצויני�

א� שוני� אלה מאלה באופיי� , במתכ�נ�תיה� הכלליותשאמנ� דומי� ברוב� 

דומי�  כל שלוש התכניות שבמדג� מעמידות לעצמ� יעדי הכשרה שברוב�) 3( .הספציפי

  .אלו לאלו

  

; )אקסקוריקולרית(תכנית העשרה ייחודית ; תכנית המצויני� להוראה: מילות מפתח

  יעדי טיפוח; תכנית הכשרה להוראה; מאפייני� של המורה המצוי�

  

  מבוא

 �  תכנית המצויני� במכללות האקדמיות לחינו

ראה התכנית להכשרת סטודנטי� מצויני� במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הו

והוכרה , ביזמת האג# להכשרת עובדי הוראה)  1999�1998(ט "הוקמה בשנת תשנ

כיו� התכנית פועלת ברוב המכללות ).  2003�2002(ג "כתכנית של קבע בשנת תשס

משנה (האקדמיות להכשרת מורי� במדינת ישראל ולומדי� בה כאל# סטודנטי� בשנה 

כדי להתמודד ע� ההידרדרות  יזמה זו היא אחד הצעדי� שנקט האג#). 'עד ג' א

המתמשכת במעמד מקצוע ההוראה וע� הקושי של המכללות לחינו� למשו� אליה� 

הצור� בחשיבה מחודשת על הדרכי� להתאמת : זאת ועוד. סטודנטי� איכותיי�

תכניות הלימודי� במכללות לחינו� לתפיסות החדשות המתגבשות באר$ ובעול� בכל 

. חות� המקצועית הביא לפיתוח� של מספר אמצעי�הנוגע להכשרת המורי� ולהתפת

: 2009, גרינפלד וקלויר, כה�(תכנית הכשרה ניסויית זו היא אחד מאמצעי� אלה 

הראשונה קשורה לגיוס סטודנטי� : שלוש מטרות מרכזיות הוגדרו לתכנית).11

, איכותית –השנייה קשורה לבניית תכנית לימודי� אלטרנטיבית . איכותיי� לתכנית

שהתכנית , המורי� לעתיד, והשלישית קשורה לאיכות בוגרי התכנית, חודית ומואצתיי

ראו חוזרי (מחנכי� מובילי� ומנהיגי� חינוכיי� , מקווה להבכיר� כמורי� מצויני�

  :וביתר פירוט). 2004, ינואר ;2001, אפריל  ;2000, מנהלת האג# מר$
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תכנית היא למשו� למקצוע מטרתה של ה, כאמור  – בתכנית הסטודנטי� איכות. א

, להל�(ההוראה סטודנטי� בעלי כישורי� אשר בדר� כלל אינ� פוני� למקצוע זה 

לצור� הגשמת מטרה זו נקבעו מספר תנאי� שעל הסטודנטי� ). סטודנטי� מצויני�

ותנאי� שעליה� לעמוד בה� כדי ) תנאי קבלה(לעמוד בה� כדי להתקבל לתכנית 

תנאי קבלה אלה מציבי� ר# גבוה מזה ). בר משנה לשנהתנאי מע(להמשי� וללמוד בה 

ר# הדומה לזה הנדרש לקבלה למסלולי� , הנדרש מרוב הסטודנטי� במכללות לחינו�

יכולת : שלושה תנאי קבלה נקבעו לתכנית. ולחוגי� יוקרתיי� באוניברסיטאות

פי ציו�  על(יכולת למידה גבוהה  ;)על פי ציו� במבח� הפסיכומטרי(קוגניטיבית גבוהה 

כולל , ערכיי� והתנהגותיי� הולמי�, ומאפייני� אישיותיי�)ממוצע במבחני הבגרות

מטרת� של תנאי המעבר משנה לשנה ). על פי ריאיו� אישי(מוטיבציה לעסוק בהוראה 

היא להבטיח את השמירה על האיכות הגבוהה של הסטודנטי� בתכנית ג� במהל� 

 90ציו� ממוצע של , בקורסי� האקדמיי� 90ציו� ממוצע של : הלימודי� ואלה ה�

חברתית במהל� �ערכית�והוכחת הצטיינות אישית) התנסות מעשית(במעשה ההוראה 

ט נוס# תנאי קבלה "ל תשס"בשנה). לדעת מרכז התכנית והנהלת המכללה(הלימודי� 

לשנה זו בתכנית : בתכנית' נוס# המתייחס לאפשרות של קבלת סטודנטי� ג� לשנה ב

תקבל א� ורק סטודנטי� שבלטו במעשה ההוראה בשנת לימודיה� הראשונה יוכלו לה

כלל הסטודנטי� הלומדי� בתכנית זוכי� במלגות לאור� לימודיה� ובתכנית . במכללה

  .לימודי� ייחודית כפי שיתואר להל�

  

יוזמי התכנית קבעו מספר עקרונות אב לתכנית  – אלטרנטיבית לימודי� תכנית. ב

נוס# .  מדובר בתכנית מואצת של שלוש שני� במקו� ארבע שני�ראשית : הלימודי�

נקבע כי מסלול ההכשרה של הסטודנטי� ישלב למידה במסגרת הלימודי� , לכ�

בנוגע למסגרת הלימודי� הייחודית . הרגילה ע� למידה במסגרת לימודי� ייחודית

  : נקבעו שני עקרונות כלליי�) י"מל, להל�(

תוספת של –) העשרה והמרה(סקוריקולרית ייחודית תכנית הלימודי� היא אק. 1

או במקו� /ו) העשרה(סדנאות ופעילויות בנוס# ללימודי� במסגרת הרגילה , קורסי�

כ השעות עד לסיו� "מסה 25%עד  20% �התוספת תהווה כ). המרה(חלק ממנה 

לימודי : נקבע שעל התכנית האקסקוריקולרית להתייחס לכל רכיבי ההכשרה.התואר

וכ� שהסטודנטי�  הלומדי� בתכנית זו יהוו קבוצה , חינו� ודיסציפלינות, הכשרה

  . לומדת נפרדת

לה המותני� באישור המוסדות האקדמיי� של כל מכל, נקבעו הסדרי� מיוחדי�. 2

המאפשרי� לסטודנטי� המצויני� ללמוד חלק  מתכנית הלימודי� הרגילה , ומכללה
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.  באופ� גמיש המותא� ליכולותיה� ולבחירת�)  בלימודי� המסלוליי� ובהתמחויות(

למידה ) 1:  (שלושת ההסדרי� העיקריי� המוצעי� לסטודנטי� בתכנית המצויני� ה�

; � שוני� בעצמ� ללא נוכחות בכיתההמאפשרת לסטודנטי� ללמוד קורסי –עצמאית 

להגדיל את ) בהדרכת אחד מהמרצי�(המאפשרת לסטודנטי�  –למידה מודרכת ) 2(

) 3(; .העמקה והרחבה נקודות הזכות שניתנות לקורס תמורת מטלות נוספות הכוללות

ללמוד בקורסי� אחרי� מאלה ) כיחידי� וכקבוצה(המאפשרת לסטודנטי�  –בחירה 

  –מהיק# תכנית הלימודי�  10%בהיק# של עד (הלימודי� הרגילה הכלולי� בתכנית

, הציפייה היא שכל מכללה תפתח תכנית זו בדרכה). 2009אפריל , ראו חוזר מנהל האג#

במהל� שנות , ואכ�. בהנהגתו של מרכז התכנית ותו� ליווי של ועדת היגוי מכללתית

� מגוונות שעוצבו על בסיס קיומה של התכנית נבנו במכללות השונות תכניות לימודי

 .א� יושמו בכל מכללה בהתא� לאופייה ולצרכיה, י"העקרונות הכלליי� של המל

בעודדו את המכללות לבנות לסטודנטי� המצויני� תכניות הכשרה אלטרנטיביות 

לאפשר ) א: (קיווה האג# להכשרת עובדי הוראה להשיג לפחות שלושה יעדי�

מידה בתכנית מאתגרת המותאמת ליכולותיה� לסטודנטי� המצויני� להתנסות בל

לאפשר למכללה לבנות תכניות הכשרה אלטרנטיביות ואיכותיות לקראת  ) ב(; הגבוהות

התקווה הייתה שמרכיביה  3.שינוי תכנית ההכשרה של כלל הסטודנטי� להוראה

הייחודיי� והאיכותיי� של תכנית ההכשרה האלטרנטיבית יחלחלו אל תכנית ההכשרה 

ת במכללות וכ� יתחולל שינוי ג� בתכניות ההכשרה של כלל הסטודנטי� הכללי

, יש לציי�. כמתואר לעיל, בהתאמה לתפיסות החדשות של הכשרת המורי�, להוראה

אמצעי� אלה יש . שהמכללות מלוות את התכנית במחקר ומעריכות אותה באופ� שוט#

תכנית בעלת "ווה י תה"האג# ציפה שהמל) ג(; בה� כדי לתרו� לשיפורה המתמיד

דהיינו תעמיד את המצוינות של בוגריה בהוראה כיעד מפורש ותחתור ". השפעה מציינת

, ראו בהרחבה במטרה השלישית של התכנית(להשיגו באמצעות תכניה ודר� פעולתה 

  ).להל�

, מחנכי� מובילי�, הכשרת מורי� מצויני�, כפי שנאמר כבר לעיל – מצויני� מורי�. ג

. כיי� היא אחת ממטרותיה המפורשות והמוצהרות של תכנית המצויני�מנהיגי� חינו

הבחירה בסטודנטי� איכותיי� לתכנית ושמירה על רמת� הגבוהה במישורי� 

אמצעי אחר הוא תכנית . המקצועיי� והאישיי� ה� חלק מ�  האמצעי� לכ�, האקדמיי�

עומדת ההנחה  מאחרי יעד זה . ההכשרה המיוחדת המכוונת  להבכיר מורי� מצויני�

                                             
' נ, וגרינפלד' ר, עבאדי', נ, כה�', ר, קלויר:  דוגמאות לכ� אשר לה� מוקדש השער השלישי בספר 6ראו  3

)2009.(   
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– –שיש בכוחה של התכנית להשפיע על הסטודנטי� במידה רבה עד להשגת המטרה 

, זאת באמצעות תכנית החותרת לכ� באופ� פורמאלי ובלתי פורמאלי. מצוינות בהוראה

מרכיביה הייחודיי� של . בתכניה הגלויי� ובתכניה הסמויי�, בלימודי� כמו ג� בעשייה

באופי , בהתנסות בהוראה, בתכני�, הוראה�י בלמידההתכנית יבואו על כ� לביטו

נית� לשאול הא� להנחה זו יש . בדרכי ההערכה ובהוויה היומיומית במכללה, המטלות

הא� נית� להניח כי יש בכוחה של הכשרה המכוונת , כלומר ?במחקר? בשדה ביסוס

הלב ברצו� הנובע מהמיית רק או שמא מדובר  ,למצוינות להבכיר מורי� מצויני�

  .היתכנותו מוטלת בספקוש

  

סוגיות יסוד הניצבות בבסיס הדיו� על מהותו של המורה המצוי� ועל 

  דרכי הכשרתו

הא� נית� להניח כי יש בכוחה של הכשרה המכוונת למצוינות : הסוגיה הראשונה

  ?להבכיר מורי� מצויני�

מה� : לותמשמעית לשא�כיו� אי� עדיי� תשובה מגובשת וחד, יש להדגיש כי מצד אחד

וכיצד כדאי לשנות את אופני ? דרכי ההכשרה היעילות ביותר להשגת מצוינות בהוראה

נושא זה ממשי� להעסיק את , מ� הצד האחר? ההכשרה הרווחי� כדי להשיג מצוינות כזו

למשל (חוקרי הכשרת המורי� ואת מקבלי ההחלטות במדינת ישראל ובעול� כולו 

 & ,Bergner, Steiny, & Armstrong, 2007  Wilson, Floden ;ראו , ב"בארה

Ferrini-Mundy, 2001(  ומניתוח הספרות המקצועית העכשווית נראה כי מתגבשת

דוגמה לתמיכה . התפיסה כי יש קשר בי� אופ� ההכשרה לאיכות המורי� שהיא מבכירה

 ;Darling-Hammond, 2000(המונד �דרלינג ל נית� למצוא אצל"אפשרית בקשר הנ

Darling-Hammond & Sykes, 2003(.  בנוגעבעקבות סקירה רחבה שערכה 

מאפייניה� של תכניות הכשרה במדינות שונות בארצות הברית ובהתבססה על מחקרי ל

הכשרה רבי� היא הגיעה למסקנה כי להכשרה בכלל ולהכשרה איכותית בפרט יש 

על , כלומר ".השפעה מציינת: "� אחרתובלשו –המורי�  � שלהשפעה על העלאת איכות

. המכוונת למצוינות� כמורי� בעתיד, לעבור תהלי� של הכשרה איכותיתהסטודנטי� 

מורי� שהוכשרו להוראה , ראשית: מסקנה זו מתבססת על כמה ממצאי� אמפיריי�

ממצאי מחקרה . זאת וא# יותר. נמצאו איכותיי� יותר ממורי� שלא הוכשרו להוראה

ניות המקדמות יותר מאחרות לקראת הוראה המונד מצביעי� על כ� שיש תכ�דרלינג

מורי� שהוכשרו בתכניות המדגישות מרכיבי� החשובי� , לטענתה). מציינות(איכותית 
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, למצוינות בהוראה ומציבות ר# גבוה יותר של דרישות וציפיות נמצאו יעילי� יותר

 מדבריה. מצליחי� יותר ואיכותיי� יותר ממורי� שהוכשרו באמצעות תכניות אחרות

מגוו� תכניות ההכשרה . אי� רק דר� אחת להכשרה כזו –עולה נקודה חשובה נוספת 

הוא , כאלה המצליחות להכשיר מורי� טובי� יותר, המונד מתארת כאיכותיות�שדרלינג

כל אחת מה� בדרכה מציבה ר# גבוה לפני המכשירי� , כאמור, ע� זאת. גדול

עשויי� להוות ה� אלה ה, פיסתהאשר לת ומדגישה את טיפוח המרכיבי�  והמוכשרי�

בנייר עמדה . מצויני� עד להפיכת� למורי� תפקוד� של מורי העתיד שיפור מנו# ל

 תיכו� על ידילהכשרת מורי� לחטיבות ביניי� ול בנוגעב "שנכתב בנושא זה בארה

 טענותנית� למצוא שתי  The Alliance for Excellent Education4 הארגו� המכונה

עליה� . תכניות ההכשרה להוראה הקיימות כיו�נוגעת לאחת טענה : ינולעניהחשובות 

 כאלה אשר ,צריכות לעבור שינוי כדי להבכיר בוגרי� שיהיו מורי� איכותיי�שה�  נאמר

היא כי  השנייההטענה . �21הצלחה במאה היוכלו להצעיד את תלמידי ההווה לקראת 

מורי� צליחות להכשיר תיות המתכניות הכשרה איכו, מצוינות מספר איי יש ב"בארה

דוגמאות כותבי נייר עמדה זה מדגישי� שיש ללמוד . מצויני�: בלשו� אחרת. איכותיי�

יישו� , ע� זאת. כדי שנית� יהיה לייש� את עקרונותיה� בתכניות הכשרה נוספות אלה

ל צרי� להיות מלווה ג� בהעלאת הסטנדרטי� בכל הנוגע להכשרת "העקרונות הנ

סטודנטי� בעלי יכולות   יש לקבל –בכל הנוגע לתנאי� לקבלת הסטודנטי�  המורי� וכ�

ג� חוקרי� אחרי� מדגישי� ). Miller, 2009(גבוהות שיוכלו לעמוד בסטנדרטי� אלה 

, את הצור� בהצבת ר# קבלה גבוה ובהצבת דרישות גבוהות במהל� לימודי ההכשרה

 ;Darling-Hammond & Sykes, 2003(שכ� ה� מרכיב חשוב בהבכרת מורי� מצויני� 

Rice, 2003.(  

בחירה  –תכנית ההכשרה האלטרנטיבית מקשרת למעשה בי� המטרה הראשונה 

מטרתה . מורי� מצויני� –לבי� המטרה השלישית –בסטודנטי� איכותיי� להוראה 

. דהיינו להכשיר� להיות מורי� מצויני�. לציי� את הסטודנטי� המתקבלי� לתכנית

לבחו� כיצד מטרתו  . בתכנית ההכשרה האלטרנטיבית –במטרה זומחקר זה מתמקד 

בכל הנוגע להכשרת�  פועלות תכניות ההכשרה של הסטודנטי� המצויני� במכללות 

הכשרה על תכנית א� לסכ� את האמור לעיל נית� לומר כי . לקראת מצוינות בהוראה

לקבלה ודרישות  הצבת ר# גבוה – האחד: מסוג זה לעמוד בשני תנאי� מרכזיי� לפחות

טיפוח המאפייני� שהוגדרו כמאפייני� את המורה  – והשני; גבוהות במהל� הלימודי�

                                             
4

 The Alliance for Excellent Education  :ראו, מטרותיו ודרכי פעולתו, על  הארגו� :

http://www.all4ed.org/about_the_alliance 
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שכ� בכל , כל התכניות ממלאות את התנאי הראשו�. המצוי� שהוא יעד התכנית

והסטודנטי� שלא הוכיחו הצלחה , התכניות הר# לקבלת הסטודנטי� הוא גבוה

במחקר זה . י� לעבור משנה אחת לבאהבלימודי� ובהתנסות בהוראה אינ� יכול

הא� תכניות הלימודי� למצויני� , יעדה של התכנית –ביקשתי לבחו� את התנאי השני 

קוד� לבחינת נושא זה חובה ? אכ� מכשירות את הלומדי� בה� להיות מורי� מצויני�

שעל תכניות ההכשרה   מה� מאפייניו של המורה המצוי�:  עלינו לברר שתי שאלות

  ?ר� כיעדיה� וכיצד ה� יכולות לטפח� כדי להבכיר מורי� מצויני�להגדי

 וה� נעשות מורכבות א# יותר ,מורכבות מאוד  לכשעצמ� התשובות לשאלות אלה

כאשר מבקשי� להערי� א� תכנית הכשרה מסוימת אכ� מכוונת לטיפוח אות� 

זו משלוש בעייתיות  להציגנסה א .של המורה המצוי� ומוגדרי� כמאפייניהמאפייני� 

  .המוצגות בסוגיה השנייה נקודות מבט

  

ריבוי תפיסות המצוינות של מורי� והמשתמע מה� לגבי תכניות : הסוגיה השנייה

  ההכשרה

קובע כי חוקרי� ) Sternberg, 1998(סטרנברג : ריבוי מאפייני� ועמימות הגדרת�) 1(

לל מינוח זה ולאיזה בלי לברר מה כו) gifted teacher(שוני� מתייחסי� למורה המחונ� 

כ� שמאפייניו של מורה זה והדרכי� הנכונות להכשרתו  לקראת , סוג מורה הוא מכוו�

 & Palmer, Stough, Burdenskiראו ג� (מוגדרי� באופ� עמו� " מורה מחונ�"היותו  

Gonzales, 2005 .(בספרות נית� למצוא מספר  רב מאוד של מאפייני� : זאת ועוד

מורה , מורה לחיי�, מקצוע�, מומחה, מחונ�: על כינוייו השוני�(וי� המגדירי� מורה מצ

עד כי , ושל פרקטיקות הכשרה המוצעות כדי להכשירו לכ�) מורה גדול ועוד, לדוגמה

די להסתמ� .  ברור כי לא תימצא תכנית הכשרה שתצליח לטפח מאפייני� אלה כול�

לחל$ , בעול� כדי לאתר כי מספר המחקרי� שנערכו) 2003(על הערכתה של חטיבה 

כדי להסיק כי בהתא� לכ� עצו� , ולהגדיר את מאפייני המורה המצוי� מוער� באלפי�

נית� לצפות אפוא . ג� מספר המאפייני� ומספר הדרכי� המומלצות לטיפוח�

י של תכניות "שהקורסי� והפעילויות המתבצעי� במכללות השונות במסגרת המל

ואפילו יהיו כול� מכווני� לטיפוח מאפייניו של , היהיו שוני� אלה מאל, המצויני�

כלומר ייתכ� שכל . לא כול� יהיו מכווני� לטיפוח אות� המאפייני�, המורה המצוי�

אחת מתכניות המצויני� במכללות השונות תציב לעצמה יעדי� אחרי� ותתמקד 

  .בטיפוח מאפייני� שוני� של המורה המצוי�
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כנגזרת ) לרבות מאפייניו ודרכי הכשרתו(מצוי� השונות בי� הגדרות המורה ה) 2(

כיוו� שתפיסות אידיאולוגיות או מחקריות מדגישות מאפייני�  :מתפיסות שונות

הרי לעתי� הגדרתו של המורה המצוי� על פי גישה אחת שונה , השוני� אלה מאלה

ההתייחסויות ) Korthagen, 2004(לדעת קורטאג� . מהגדרתו על פי הגישה האחרת

וונות אל המורי� הטובי� ואל המרכיבי� הנדרשי� מההכשרה המקצועית של המג

מורי� אלה לובשות המשגות שונות בשל התחלפות� של התפיסות הרווחות ושל נקודות 

מנתחי� את )  1998(זילברשטיי� וכ$ , לדוגמה. המבט השונות של העוסקי� בתחו�

יטריוני� השאובי� משלוש באמצעות קר, "אשר"המורה , דמותו של מורה מצוי� אחד

, מורה גדול: שכל אחת מה� מעניקה למצוינות כינוי אחר, תפיסות מחקריות שונות

בוחרי� החוקרי� שלושה  מורה גדולכ כדי לאפיינו. מורה מצוי�, מורה מומחה

יושר  –אינטגריטי (וישרה בקיאות בתחו� הדעת , אכפתיות :מאפייני� מייצגי�

ה�  כמורה מומחהכדי לאפיינו ). אישית�ת בתקשורת הבי�כנות והגינו, אינטלקטואלי

בוחרי� בשני מאפייני� מרכזיי� מתו� שלל התכונות הנכללות בהגדרת המורה המצוי� 

היות� מורכבי� ושאובי� (ריבוי שיקולי דעת  ,הראשו�: על פי תפיסת המומחיות

תכני� יכולתו של המורה לטפל במהל� השיעור ב, השני; )מתחומי דעת מגווני�

. בשילוב ע� עקרונות ומסרי� כלליי� אחרי�, בהקשר מוגדר, ספציפיי�, קונקרטיי�

ה�  מורה מקצוע� של מזווית הראייה" אשר"ואילו בנתח� את מצוינותו של המורה 

 � הסתמכות על ידע פרופסיונאלי, אוטונומיה של המורה :נעזרי� במאפייני� הבאי�

א� נשווה בי� המאפייני� . ל התלמידי�ציבורי והתייחסות לצרכי� המיוחדי� ש

הרי שה� , השוני� המהווי� קריטריוני� למצוינותו של המורה על פי תפיסה אחת

וכל אלה שוני� מהמאפייני� , שוני� במידה רבה מאלה הנגזרי� מהגישה השנייה

מכא� שמשימת הבחירה במאפייני המורה המצוי� . הנגזרי� מהגישה השלישית

, כפי שתואר בסעי# הראשו�, שית מורכבת לא רק בשל מספר� הרבהראויי� לטיפוח נע

  .המוכתב על ידי גישות שונות, אלא ג� בשל השוני בי� מאפייני� אלה

 

השונות בי� המאפייני� הנחשבי� מהותיי� להגדרת המורה המצוי� ג� במסגרת ) 3(

י� ג� חוקרי� ואנשי חינו� הדוגלי� באותה תפיסה חלוק :אותה תפיסת מצוינות

ג� א� נקבל למשל את , כ�. ביניה� אילו מאפייני� יש לטפח אצל מורי� מצויני�

את מי נית� להגדיר כ� ומה� , עדיי� לא ברור מיהו מומחה, "מורה מומחה"המינוח 

לא יתיר את הסב� ולא ינחה טוב " מורה מומחה"מכא� שג� השימוש במינוח . מאפייניו

דוגמה למגוו� רב כזה של . שיר את הסטודנטי�יותר את קברניטי התכנית כיצד יש להכ

 ,.Palmer et al(' כיווני� ואפיוני� מובאת בהרחבה במחקר� של פאלמר וחוב, הגדרות
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במחקר זה ה� מראי� כיצד המורי� המומחי� מוגדרי� במחקרי� מסוימי� ). 2005

ע� כמורי� המצטייני� במידת שיתו# הפעולה שלה�  –באחרי� , כמורי� בעלי ניסיו�

 .כמורי� המתמצאי� היטב במדיה ובטכנולוגיה חינוכית –מורי� אחרי� ובנוספי� 

למורכבותה של הגדרת המורה המצוי� השלכה על עיצוב� של תכניות הכשרה 

איזו ). 2008, הרפז(כיעד� המרכזי ) 'הטוב וכו, האיכותי(המציבות את המורה  המצוי� 

מגוונת , בעת שהגדרתו כה מורכבת דר� תבור לה התכנית כדי להבכיר מורה מצוי�

כיצד תיבננה מסגרות למידה עבור סטודנטי� בתכניות להכשרת ? ורבת פרשנויות

אילו מרכיבי� של המורה ? מורי� אשר שמו לה� כמטרה להכשיר מורי� מצויני�

מטרתו של מחקר זה היא שאלות ? המצוי� ה� תבחרנה וכיצד ה� תבחרנה להשיג� 

  . אלה

  

הקורסי� והפעילויות המתבצעי� בכל אחת מהמכללות במסגרת  :השערת המחקר

יהיו מכווני� לטיפוח . ב; יהיו שוני� זה מזה. א): יחודיתיימודי� הלסגרת המ(י "המל

אליה� מתייחס חלק (ג� אמצעי ההכשרה , דהיינו. מאפייני� שוני� של המורה המצוי�

יהיו שוני� ) של ההשערה' אליה� מתייחס חלק ב(וג� יעדי ההכשרה ) של ההשערה' א

  .אלה מאלה בשלוש התכניות שנבחנו כא�

  

  מתודולוגיה

מגוונות , לצור� המחקר נבחר מדג� הכולל תכניות לימודי� ייחודיות בשלוש מכללות

, )חיפה –המכללה האקדמית הערבית לחינו� בישראל (אחת ערבית בצפו� : ככל האפשר

ואחת ) רחובות –מורשת יעקב , ינו�המכללה האקדמית הדתית לח(אחת דתית לאומית 

בכל אחת מהמכללות נבחנה  5).המכללה האקדמית בית ברל(חילונית במרכז האר$ 

כפי שזו תוארה על ידי מרכז , י של הסטודנטי�"תכנית הלימודי� הכלולה במל

, חשוב להדגיש כי מרכז התכנית בכל אחת מהמכללות הוא העומד בראשה. התכנית

מפלס את דרכה במכללה ומלווה , )ע� ועדת היגוי מכללתית יחד(מעצב את דמותה 

על אופייה ועל , על כ� נית� ללמוד ממנו על מרכיבי התכנית. אותה על כל מרכיביה

רואיי� כל אחד ממרכזי תכניות המצויני�  בשלב הראשו�. החשיבה שעמדה מאחוריה

                                             
5

המכו� להכשרת מורי	 , בית הספר לחינו�: הפועלות בתחומהבמכללה זו התייחסנו לשלוש המסגרות   
  . ערבי	 והמדרשה לאמנות
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נסבה באופ� כללי השיחה  6.ושיחה זו הוקלטה, התנהל כשיחה חופשית הריאיו�. בנפרד

על תכנית הלימודי� האקסקוריקולרית ועל ההסדרי� , י"על אופייה של המל

על מאפייני המורה המצוי� שהוגדרו כיעדי� לטיפוח באמצעות , המיוחדי� הכלולי� בה

וכ� על הדרכי� ועל האמצעי� שננקטי� בכל אחת מהתכניות במטרה לטפח , י"המל

טודנטי� המצויני� בהווה להיות מורי� מצויני� להכשיר את הס, קרי. מאפייני� אלה

כל אחד ממרכזי התכניות הציג את פרטיה של תכנית הלימודי� , בשלב השני. בעתיד

כלומר להסביר את השיקולי� , תיאר אותה והתבקש להתייחס אליה, הייחודית

 מה הוא ומובילי התכנית: רוצה לומר. לבחירתו של כל אמצעי ולבחירתה של כל פעילות

הוא נשאל שאלות הבהרה בנוגע לדברי� , נוס# לכ�. במכללה ביקשו להשיג באמצעות�

תמלילי הראיונות ותכניות .שאמר במהל� הריאיו� הראשו� שלא היו בהירי� די צורכ�

" תיאוריה מעוגנת בשדה"על פי הגישה של " ניתוח תוכ�"הלימודי� נותחו באמצעות 

(grounded theory) .הקטגוריות ואל אל שנאספו צאת מ� הנתוני� זאת מתו� כוונה ל

מבלי שהניחו  7,הניתוח נער� על ידי שני חוקרי� במשות#. התיאוריה העולה מה�

, שקדי(הנחות מראש ומבלי שתיאוריה מוקדמת כלשהי הנחתה את דר� הניתוח שלה� 

2003; Glaser, 1992; Strauss, 1987 .( קידוד הנתוני� נער� בארבעה שלבי�)גבתו�, 

 י�היגדהינו כל ומ) coding level 1(בשלב הקידוד הראשו�  )210�201: 2001

התקבלו שתי ). אחת לכל אחד מחלקי ההשערה( מהפרוטוקולי� לאחת משתי קבוצות

י "קבוצות של היגדי� האחת שמתייחסת למאפייני הקורסי� והפעילויות הנכללי� במל

מאפייני השנייה שמתייחסת לו ,להל� אמצעי ההכשרה, )מסגרת הלימודי� הייחודית(

המורה המצוי� כפי שאלה עלו בראיונות והוגדרו כיעדי הקורסי� והפעילויות הנכללי� 

בכל אחת  )coding level 2( השניבשלב הקידוד . להל� יעדי ההכשרה, י"במל

בשלב . קטגוריות מתו� ניתוח תוכ� של ההיגדי��מהקבוצות הוגדרו קטגוריות ותת

הדבר . זוככו הקטגוריות בכל אחת משתי הקבוצות )coding level 3( השלישיהקידוד 

בסופו של שלב זה . בוצע בתהלי� שכלל חזרה לתהלי� מחודש של קידוד כלל ההיגדי�

 coding( הרביעיבשלב הקידוד . כל היגד שוי� רק לקטגוריה אחת בתו� כל קבוצה

level 4( על � פית בי� קטגוריותכולל ההירארכיה הסו, אורג� סופית מבנה הממצאי�

תהלי� הניתוח והקידוד על כל . קטגוריות בקבוצת האמצעי� ובקבוצת היעדי��ותת

                                             
; חיפה, מרכז תכנית המצויני	 במכללה הערבית לחינו� בישראל, ר טהא מסאלחה"ד: המרואייני	 היו   6

מרכזת , ר נורית בוכויי�"מורשת יעקב וד –מרכז התכנית במכללה למקצועות היהדות , נת� פריד
    .במכללת בית ברל לחינו� התכנית

7
ראו . ר נחו	 כה� שהיה המרכז הארצי של תכנית המצויני	 במכללות"ד, השני. כותבת המאמר: האחת   

  .1לעיל ג	 הערה 
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שלביו נער� על ידי שני החוקרי� במשות# וכל החלטה התקבלה במהל� דיו� עד להגעה 

 .להסכמה מלאה ביניה�

  

  ממצאי�

  .הממצאי� יוצגו לגבי כל אחד משני חלקיה של ההשערה

  

הקורסי� והפעילויות המתבצעי� :  אמצעי ההכשרה –ת המחקרשל השער' חלק א

  .י יהיו שוני� זה מזה"בכל אחת מהמכללות במסגרת המל

בכל הנוגע לחלקה הראשו� של ההשערה המתייחס לשוני ולדימיו� בי� אמצעי ההכשרה 

 מתכ�נ�תיה� הכלליות. 1: נמצא כי את השוני ואת הדימיו� נית� לתאר לפי שני ממדי�

למאפייניה� כמסגרת פעולה , הכוונה היא לתבנית� הכוללת. קורסי� והפעילויותשל ה

באיזו מידה ה� מוגדרי� כמסגרות , במערכת השעות של הסטודנטי�הא� ה� נכללי� (

. 2; )למידה שה� חובה או רשות ובאיזו מידה ה� מכווני� להעניק זיכוי אקדמי

, נושאי�:  הכוונה למרכיבי� כגו�.  של הקורסי� והפעילויות מאפייניה� הספציפיי�

, מקומו של המורה ותפקידו, דרכי הארגו� של הקבוצה הלומדת, דרכי למידה והוראה

ועל , כל קורס ופעילות נותחו על פי שני הממדי�, כ�.  סוגי המטלות וא# דרכי ההערכה

  :להל� הממצאי�. כ� ג� הוגדרה מתכונת� וג� הוגדרו מאפייניה� הספציפיי�

  

  :התכניות בשלושי "במל הכלולי��נ�תיה� הכלליות של הקורסי� והפעילויות מתכ. 1

י "הרי שכל אחד מהקורסי� ומהפעילויות הכלולי� במל, 1כפי שמוצג בטבלה מספר 

מתכונות : המשתייכות לשלוש קבוצות עיקריות, מתכונות למידה �14פועל באחת מ

כשהשתיי� הראשונות נחלקות  ,פורמאלי�פורמאלי ובלתי�סמי, בעלות אופי פורמאלי

  : וביתר פירוט. קבוצות כל אחת�א# ה� לשתי תת

מסגרות למידה הכוללות קורסי� ופעילויות  – פורמאלי אופי בעלות מתכ�נ�ת .א

הרשומי� במערכת השעות הפורמאלית של הסטודנטי� ומזכות אות� באקרדיטציה 

נת זו נית� לחלק לשתי את הקורסי� והפעילויות הנכללי� בתו� מתכ�.  אקדמית

הכוונה היא  –קורסי� ופעילויות המכווני� להעשרה. 1.א: משנה�קבוצות של מתכ�נ�ת

, המתקיימי� בעיקר במסגרת התכנית האקסקוריקולרית) 2(ולסדנאות ) 1(לקורסי� 

כוונת� של קורסי� . ובנוס# לקורסי� ולפעילויות הנדרשי� במסגרת ההכשרה הרגילה

בהתנסות ובאופני , במיומנויות, א להעשיר את הסטודנטי� בידעוסדנאות אלה הי

פעולה שנראי� מצד אחד חשובי� לטיפוח אצל מי שעתידי� להיות מורי� מצויני� ומ� 

. 2.א". רגילה"ה� אינ� נכללי� בדר� כלל באופ� זה במסגרת ההכשרה ה, הצד האחר
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לסטודנטי� " מותאמי�"פעילויות וקורסי� הלקוחי� מהקוריקולו� המכללתי ו

ארבע את הקורסי� והפעילויות הנכללי� במתכ�נת זו נית� לחלק ל. בתכנית המצויני�

קורסי� ופעילויות שה� בגדר חובה לכלל הסטודנטי� במכללה  )1(2.א: מתכ�נ�ת משנה

בדרכי הלמידה , בנושאיה�(א� עברו התאמה , "רגילה"וכלולי� בתכנית ההכשרה ה

קורסי� ובפעילויות ב. סטודנטי� מתכנית המצויני�עבור ה) וההוראה וברמת הדרישות

מתכ�נת זו היא הנפוצה . אלה הסטודנטי� מתכנית המצויני� לומדי� כקבוצה נפרדת

. והיא מתקיימת בכל אחת משלוש התכניות,  שבי� המתכ�נ�ת הכלולות בקטגוריה זו

היא , ת שנבחנוא� המתקיימת בשתיי� משלוש התכניו, מתכ�נת פחות נפוצה )2(2.א

שלה� " הרגילי�"מת� אפשרות לסטודנטי� מתכנית המצויני� לבחור מבי� הקורסי� 

קורס או מספר קורסי� שבה� ה� ) שאינ� מיועדי� דווקא לה� כקבוצה נפרדת(

במקרי� אלה הסטודנטי� יכולי� לבחור . מעונייני� להגדיל את הזיכוי האקדמי 

שתי מתכ�נ�ת נוספות . נושאי� לעבודה נוספתסוגיות להרחבה ו) בתיאו� ע� המרצי�(

 )3(2.א: שזוהו בקבוצה זו ושכל אחת מה� מתקיימת רק באחת משלוש התכניות ה�

, של מסלולי� מסויימי�" רגילה"קורסי� ופעילויות הכלולי� בתכנית ההכשרה ה

נכללי� בתכנית ההכשרה שא# על פי שאינ� , תחומי התמחות או שנתוני� מסוימי�

, מפני שה� מתמחי� במסלול אחר( פית של סטודנטי� מתכנית המצויני� הספצי

ניתנת לה� האפשרות ) בהתמחות ספציפית אחרת או מפני שה� שייכי� לשנתו� אחר

קורסי� ופעילויות הכלולי�  )4(2.א. לבחור בקורסי� אלה ולקבל עליה� זיכוי אקדמי

המתקיימות במכללה ) 'וכד קורסי מנהלי�, התמחויות" (מתקדמות"בתכניות לימודי� 

    .וניתני� ג� לסטודנטי� בתכנית המצויני�

לכא� שייכי� קורסי� ופעילויות אשר אינ�  – פורמאלי�סמי אופי בעלות מתכ�נ�ת. ב

ה� אינ� מזכי� , למשל: עומדי� בחלק מהקריטריוני� של המתכ�נת הפורמאלית

שה�  מזכי� בזיכוי אקדמי רק או , בזיכוי אקדמי על א# שה� מוגדרי� כלימודי חובה

ה� , כלומר. א� ה� אינ� בבחינת חובה לכל סטודנט במכללה,  את המשתתפי� בה�

אינ� מופיעי� במערכת השעות לא של הסטודנטי� במכללה ולא של הסטודנטי� 

: משנה של מתכ�נ�ת למידה�בקבוצה זו כלולות שתי קבוצות. המצויני� הלומדי� בה�

בכל תכנית ) כול� או חלק�(פעילויות אשר הסטודנטי�  –ארציותפעילויות כלל  .1.ב

היזמה לקיומ� באה . משתתפי� בה� ברמה הארצית וה� מחו$ לתכנית המכללתית

פעילויות אשר  פעילויות מכללתיות .2.ב. מקברניטי התכנית במשרד החינו�

ה�  א�, ההשתתפות בה� נקבעה כחובה בתכנית המצויני� בכל אחת מהמכללות בנפרד

. ולא השבועית(לעתי� ה� מופיעות במערכת השעות השנתית . אינ� מקנות זיכוי אקדמי

ולעתי� ה� נקבעות במועדי� שוני� במהל� ) למשל אחת לחודש ביו� מסוי� בשבוע
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. במכללה" רגיל"שנת הלימודי� והסטודנטי� משתתפי� בה� במקו� ביו� לימודי� 

לי� ובפרויקט סיכו� המזכי� בזיכוי לעתי� פעילויות מסוג זה מלוות בקורס מש

  . אקדמי

  י"המתכ�נ�ת לפיה� פועלי� כלל הקורסי� והפעילויות הכלולי� במל: 1טבלה מספר 

 

משנה של �קבוצות מרכזיות וקבוצות

  מתכ�נ�ת
  מתכ�נ�ת למידה

  מתקיימי�

במכללת 

 בית ברל

במכללה 

 הערבית חיפה

מורשת 

  יעקב

מתכ�נ�ת . א

 בעלות  אופי 

  פורמאלי

קורסי� . 1א

ופעילויות 

המכווני� 

  להעשרה

 + + +  קורסי העשרה )1(

 + + +  סדנאות העשרה )2(

פעילויות . 2א

וקורסי� 

הלקוחי� 

מהקוריקולו� 

המכללתי 

" מותאמי�"ו

לסטודנטי� 

בתכנית 

  המצויני�

קורסי� ופעילויות מתכנית ההכשרה  )1(

  שעברו התאמה" רגילה"ה
+ + + 

/ סלולי�קורסי� ופעילויות ממ )2(

משנתוני� אחרי� / מהתמחויות

  כקורסי בחירה

 +  

קורסי� ופעילויות מתכניות לימודי�  )3(

  במכללה" מתקדמות"
  + 

קורסי� ופעילויות מתכנית ההכשרה  )4(

שבה� ניתנת אפשרות " רגילה"ה

  לבחור להרחיב את היק� הלמידה

+ +  

מתכ�נ�ת . ב

בעלות  אופי  

 פורמאלי�סמי

 פעילויות כלל.1ב

  ארציות

 + + +  מכללתי�פורו� הסטודנטי� הבי� )1(

 + + +  כנסי� כלל ארציי� )2(

אחריות : פעילות התנדבותית )3(

  חינוכית ומעורבות חברתית
+ + + 

פעילויות . 2ב

  מכללתיות

 + + +  סיורי� )1(

 + + +  מפגשי� ע� מומחי� אורחי� )2(

בלתי מתכ�נ�ת בעלות  אופי  ג 

  פורמאלי

�סטודנטי�:  י�מפגשי חשיבה משותפ) 1(

  מובילי התכנית
+ + + 

מרכז �סטודנט: מפגשי� אישיי�) 2(

  התכנית
+ + + 

�סטודנטי�(מפגשי עמיתי� ) 3(

  )סטודנטי�
+ + + 
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כא� נכללות פעילויות מגוונות המשלימות את  – פורמאלי�מתכ�נ�ת בעלות אופי בלתי. ג

ת דעות כמו ג� מפגשי מהוות מסגרות למפגשי� חברתיי� ולהחלפ, הלמידה בתכנית

הפעילויות הכלולות בקטגוריה זו . עבודה שבה� מתנהלי� דיוני� ומתקבלות החלטות

ע� זאת ה� . במערכת השעות ואינ� בבחינת חובה אקדמית בדר� כלל אינ� מופיעות

מהוות חלק בלתי נפרד מהווייתה המיוחדת של התכנית בכל אחת משלוש התכניות 

  .שנבדקו

הכשרה המשמשי� במתכונות השונות  בשלוש תכניות המצויני� אמצעי ה: לסיכו�

הפועלות ) 14מתו�  11(מהמתכ�נ�ת  80%שלוש התכניות חולקות כמעט , דהיינו. דומי�

� ובלתי) 5(פורמאלי �סמי) 3(ביניה� מתכ�נ�ת בעלות אופי פורמאלי . בכל אחת מה�

ת מצוי רק בתו� המתכ�נ�ת כי השוני בי� המכללו, עוד מעניי� להדגיש). 3(פורמאלי 

  .הפורמאליות וג� כא� השונות אינה רבה

  י בשלוש התכניות"אופיי� הספציפי של הקורסי� והפעילויות הכלולי� במל. 2

י פועל "בצד העובדה שכל אחד מהקורסי� ומהפעילויות שמתקיימי� במסגרת המל

. יני� ייחודיי�באחת המתכ�נ�ת שתוארו לעיל הרי שלכל אחד מה� נמצאו ג� מאפי

דרכי הארגו� של , דרכי למידה והוראה, נושאי�: אלה מתייחסי� למרכיבי� כגו�

סוגי המטלות וא� דרכי ההערכה , מקומו של המורה ותפקידו, הקבוצה הלומדת

כשהשילוב בי� , כא� השונות היא רבה ).באות� מסגרות שבה� מתקיימת הערכה(

חוש# מגוו� של קורסי� ופעילויות בעלי  ל"המאפייני� הספציפיי� של המרכיבי� הנ

שונות זו תודג� באמצעות ארבע . א# כי ה� מתקיימי� באותה המתכונת, שונות וייחוד

  .דוגמאות

במתכונת זו נמצאו קורסי� העוסקי�  –) 1( 1.אקורסי העשרה  :הדוגמה הראשונה

ת יהודית ודרכי אקטואליה וזהו, שילוב בי� אמנות ומדע, מנהיגות: כגו�, במגוו� נושאי�

ע� זאת עלו . בחלק� המרצה הוא שמחליט על מבנה תכנית הקורס ועל תכניה. למידה

: בקורס, למשל. כא� ג� ואריאציות נוספות הקשורות למקומו של המורה ולתפקידו

הסטודנטי� מתמקדי� בכל שנה , )במכללת מורשת יעקב" (אקטואליה וזהות יהודית"

א אחד מבוגריה של תכנית המצויני� ואת תכנית המרצה הו, בנושא אקטואלי אחר

הלימודי� הוא מגבש בכל שנה יחד ע� הסטודנטי� עצמ� לפי הסוגיות שה� בוחרי� 

שא# הוא נכלל , )במכללה הערבית חיפה" (למידה מודרכת"לעומת זאת הקורס . ללמוד

י מתכ�נ�ת בעלות אופ"משנה של � מתכ�נת{) 1(בתו� המתכ�נת של קורסי העשרה 

, כל קבוצה עוסקת בסוגיה הנגזרת מנושא הגג: מתנהל בקבוצות},  )א" (פורמאלי

המנחה נפגש ע� כל אחת מהקבוצות אחת . כשתפקיד המרצה הוא להיות מנחה

. לשבועיי� לפגישת פני� אל פני� ואילו ביתרת הזמ� הוא מנחה אות� באופ� מקוו�
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שבפניה הקבוצות מציגות את נפגשי� כלל הסטודנטי� למליאה , אחת למספר חודשי�

שתי דוגמאות אלה חושפות . מסקנותיה� ושבמסגרתה נער� דיו� בהנחיית מנחה הקורס

דרכי למידה : במרכיבי�דהיינו , הבדלי� ג� ברוב המאפייני� האחרי� שצוינו לעיל

. מקומו של המורה ותפקידו וסוגי המטלות, דרכי הארגו� של הקבוצה הלומדת, והוראה

זאת  א# על פי ששניה� . את אופיו הייחודי של כל אחד משני הקורסי� הדבר מבליט

  .מוגדרי� כמשתייכי� לאותה המתכ�נת

  

א� ניתני� " רגילה"קורסי� אשר כלולי� בתכנית ההכשרה ה :הדוגמה השנייה

ג� בתו� מתכונת זו נית� לזהות  –)1(2.במסגרת התכנית הייחודית במתכ�נת שונה א

מרכיביה� של קורסי� שוני� : רוצה לומר. פייניה� של הקורסי�שונות גדולה בי� מא

שונו על ידי מרכזי התכניות ועל ידי " הרגילה"הנלמדי� במסגרת תכנית ההכשרה 

בהתאמה (ועדות ההיגוי בניסיו� לרתו� אות� לטיפוח מאפייניו של המורה המצוי� 

כ� נית� ). שלהל� #1 סעי, בפרק הממצאי�' ראו ג� חלק ב, ליעדיה של תכנית המצויני�

תכנית "למצוא כא� קורסי� שכותרת� אמנ� דומה לזו של הקורסי� הנלמדי�  ב

א� ה� שוני� מה� כמעט בכל אחד , "פדגוגיה"או " סמינריו� בחינו�: "כגו�, "הרגילה

  :יתרה מזו. מ� המרכיבי� שפורטו לעיל

� מתכנית אופני הפרשנות של קורסי� אלה ודרכי ההוראה שלה� שוני, לא אחת

כ� ג�  ). לעתי� דרכי ההוראה מגוונות מאוד ויצירתיות(לימודי� אחת לאחרת 

נית� . נלמדי� בכל תכנית מצויני� באופ� שונה)  1(2.א במתכ�נתהקורסי� הכלולי� 

מחקר מלווה ". 1: למשל, להדגי� מגוו� דרכי הוראה אלה באמצעות שני קורסי� שוני�

, הסטודנטי� מלווי� את התנסות� במחקר): יעקב מכללת מורשת( " לעבודה המעשית

זאת במסגרת פעילות ייחודית הנלווית להתנסות . ולאור� שנתיי�' החל בשנה ב

כחלק בלתי נפרד , כמו כל שאר הסטודנטי� במכללה, שבה ה� משתתפי�(המעשית 

מטרת החיבור בי� ההתנסות למחקר היא לאפשר "). רגילה"מתכנית ההכשרה ה

כולל קריאת (בחור סוגיות מתו� ההתנסות המעשית ולחקור אות� לעומק לסטודנטי� ל

הערכתו של ). מאמרי� בתחו� המסייעי� בחיבור בי� הידע התיאורטי לידע המעשי

הסטודנט נקבעת בהסתמ� על פרוייקט מחקרי שהוא מבצע בהנחייתו של מנחה הקורס 

): מכללת בית ברל( "�אשכול של קורסי� פדגוגיי". 2. שעליו להגישו בסו# כל שנה

תורת החינו� : "באשכול זה נכללי� תוכניה� של שני קורסי� מהקוריקולו� המכללתי

האשכול נית� ברצ# במהל� שנתיי� ומיועד בשנה " . פסיכולוגיה בחינו�"ו" וההוראה

והמשכו נית� ") אשכול פדגוגי: "חלק זה מכונה(' ב�ו� 'הראשונה לסטודנטי� משני� א

לאחר שסיימו ללמוד את האשכול הפדגוגי ' ומיועד לסטודנטי� משנה ג –בשנה השנייה 
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בקורס זה על שני חלקיו משתתפי� כלל "). סמינריו� פורו� חינו�: "חלק זה מכונה(

בגיל (ה� לומדי� יחד בלי קשר למסלול התמחות� . הסטודנטי� מתכנית המצויני�

תוכני ). טיקה או ספרותמתמ(ולתחו� התמחות� ) בעל יסודי או בחינו� מיוחד, הר�

" תורת החינו� וההוראה: "האשכול נבחרי� מתו� אלה הנכללי�  בקורסי� המקוריי�

: כגו�, ונלמדי� בו נושאי� עקרוניי� חוצי תחו� התמחות, "פסיכולוגיה בחינו�"ו

המטלות הניתנות לסטודנטי� באשכול זה כוללות יישו� .  'תהליכי למידה וכד, שונות

מתבקשות , בחלקו השני של הקורס.  לולי התמחות� ותחומיה�הנושאי� לפי מס

ללמוד , לבחור סוגיה) לפי מסלולי הגיל שבה� ה� מתמחי�(קבוצות של סטודנטי� 

ה� מציגי� את , לאחר ניסוח ההצעה הראשונית. אותה לעומק ולהציע לגביה רפורמה

רגני� מפגשי� שעמ� ה� מא, כולל חברי כנסת(הצעותיה� לפני מקבלי החלטות שוני� 

לאחר שכל . כדי לשמוע את דעת� וכדי לערו� שיפורי� ברפורמה המוצעת, )לש� כ�

נערכי� דיוני� על כל אחת מהצעות הרפורמה , מוצגות במליאה) המתוקנות(ההצעות 

כ� יכולי� הסטודנטי� . ועל השלכותיה� של כלל הרפורמות המוצעות על המערכת כולה

ממקבלי ההחלטות ברמת המחוקק ועד : המערכת להגיע להבנה רחבה וכוללת של

טוענת , באופ� כזה.  לרמות הביצוע בבתי הספר ולאור� הגילאי� השוני� על רצ# אחד

להתמודד , יש לסטודנטי� הזדמנות לתכלל את כלל הידע שלמדו: "מרכזת התכנית

זו הזדמנות לראות את : "בהדרגה ע� מטלות שרמת מורכבות� הולכת וגדלה וכ�

לא ... יש פה רצ# התפתחותי וה� יכולי� להבי� אותו לכל האור�... נה השלמההתמו

, כ� ה� יכולי� לפתח". ...להסתכל רק מבעד לתחו� ההתמחות הצר שלה� ובמקוטע

  .ראייה מערכתית רחבה והסתכלות כוללת על המערכת החינוכית, לדעתה

  

סגרת זו של הרצאות ג� מ – )2(.2.ב: מפגשי� ע� מומחי� אורחי�: הדוגמה השלישית

בנושאיה וא#  במיקומה במערכת ,  בתכניה –אורח שונה ממכללה אחת לאחרת 

זאת על א# העובדה שהרצאות האורח בכל תכניות המצויני� מוגדרות . השעות

שונות זו עולה מתיאור� של . פורמאלית� סמימתכ�נת כפעילויות מכללתיות בעלות  

במכללת מורשת . מומחי� מתחו� החינו� מפגשי� ע�. א: שלוש מסגרות מסוג זה

יעקב מתקיימי� אחת לחודש מפגשי� בי� הסטודנטי� לבי� מומחי� העוסקי� בבתי 

מפגש ע� עובדת סוציאלית העוסקת בתחו� : למשל, הספר בתחומי חינו� שוני�

") י דרכו"חנו� לנער עפ("המלמד בשיטה מיוחדת ע� מורה , ע� פסיכולוגית, החינו�

שבדר� כלל אי� , גשי� אלה מאפשרי� לסטודנטי� לפגוש מומחי� אלהמפ. וכדומה

 .ימי עיו�. ב. ולשוחח עמ� במתכ�נת של דיוני� ושל שיח פתוח, לה� הזדמנות לפוגש�

ימי עיו� אלה כוללי� . מדי יו� שישי מתקיימי� במכללת בית ברל ימי עיו� קצרי�
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בנושאי� משלימי� של סוגיות  עוסקי�"ה, בעיקר הרצאות בנושאי� חינוכיי� מגווני�

בית הספר כמערכת : "כגו�, נושאי�). כדבריה של מרכזת התכנית( "חינו� והוראה

  ". דמוקרטיה וחינו� רדיקלי בבית הספר�פארא", "המורה כאוטוריטה", "ערכית

ההרצאות מכוונות לכלל הסטודנטי� ). במכללה הערבית חיפה(הרצאות העשרה  .ג

שומות במערכת השעות הקבועה של הסטודנט אלא ניתנות א� ה� אינ� ר, בתכנית

לעתי� ה� נושאות אופי של ימי עיו� והרצאות . במועדי� שוני� ובמתכ�נת משתנה

; "שיווק ומיתוג במוסדות חינו�:  "כגו�, הרצאות.  של מפגשי� פתוחי� יותר –ולעתי� 

צי בתי הספר מחלו, בית ספר ייחודי מסוגו באר$, מפגש ע� מנהל בית ספר מסאר

אחת ממטרותיו : לדברי מרכז התכנית.  הממוק� בנצרת הדמוקרטיי� במגזר הערבי

של המפגש האחרו� ומפגשי� הדומי� לו היא להפגיש את הסטודנטי� ע� מנהיגי� 

חלוצי� אשר חולקי� ע� הסטודנטי� את החזו� שלה� כמו ג� את הקשיי� , חינוכיי�

י� הזדמנות ג� לפגוש דמויות המפתחות אצל כ� יש לסטודנט. ואת דרכי ההתמודדות

   .הסטודנטי� את החתירה למצוינות וג� לפתח בעצמ� השקפת עול� משלה�

: 1.במכללה גפורמאליי� בי� הסטודנטי� לבי� מובילי התכנית �המפגשי� הבלתי .ד

במפגשי� משתתפי� . מתקיימי� מפגשי� כאלה אחת לחודש במכללת מורשת יעקב

זוהי הזדמנות , לדברי האחרו�. ראש המכללה ומרכז התכנית, כניתכלל הסטודנטי� בת

במפגשי� אלה הסטודנטי� מעלי� . על מטרותיה ועל דר� פעולתה, לשוחח על התכנית

אחת ממטרותיה� . להרחבה ולשינוי, קשיי� ותהיות ומוזמני� להציע הצעות לשיפור

רהוריה� ולשתפ� ול ר� את השל מפגשי� אלה היא לאפשר לסטודנטי�  להעלות בק

מתקיימי� מפגשי�  במכללה הערבית. כ� ואמתי בעיצוב תכנית הלימודי� שלה�באופ� 

כאלה אחת לשבוע ובשל תדירות� ה� מאפשרי� ג� לעסוק בענייני אקטואליה 

כחברי� בקהילה החינוכית , ובסוגיות שוטפות הנוגעות לחייה� כסטודנטי� במכללה

למפגשי� אלה מספר . י� במדינת ישראלוהחברתית שמחו$ למכללה וא# כאזרח

לאפשר לסטודנטי� לגבש את תפיסת העול� החינוכית שלה� באמצעות :  כגו�, מטרות

במכללת בית . שיח פתוח ה� בינ� לבי� עצמ� וה� ע�  עמיתיה� מכלל תחומי ההתמחות

מסגרת זו איננה קבועה א� היא מתקיימת לאור� התכנית במועדי� שוני� ומהווה  ברל

להעלאת רעיונות ולשיתו# בקבלת החלטות ג� בנוגע לתכנית , גרת לשאילת שאלותמס

אחד הסטודנטי� בתכנית . בכללותה וג� בנוגע לכל אחד ואחד מהסטודנטי� בנפרד

המפגשי� הקבוצתיי� משמשי� בי� . נבחר כנציג� בוועדת ההיגוי של התכנית במכללה

צעות ושאלות מנציג� אל ועדת ה, צדדית של בקשות�היתר ג� הזדמנות להעברה דו

  .ההיגוי ומוועדת ההיגוי אליה�
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מאושש , המתייחס לאמצעי ההכשרה, נראה אפוא כי חלקה הראשו� של ההשערה

פותחו מתכ�נ�ת דומות של אמצעי , אמנ� בכל אחת משלוש התכניות שנבחנו: חלקית

, הקורסי�: א� ע� זאת אופיי� הספציפי של מתכ�נ�ת אלה, י"הכשרה ליישו� המל

בדרכי הלמידה , בנושאי�שוני זה ניכר . הסדנאות והפעילויות האחרות שונה זה מזה

בסוגי , במקומו של המורה ובתפקידו, בדרכי הארגו� של הקבוצה הלומדת, וההוראה

הדבר נכו� אפילו .  )באות� מסגרות שבה� מתקיימת כזו(המטלות וא� בדרכי ההערכה 

 .יות הכלולי� באותה מתכ�נת עצמהבכל הנוגע לקורסי� ולפעילו

  

הקורסי� והפעילויות המתבצעי� בכל : יעדי ההכשרה –של השערת המחקר' חלק ב

יהיו מכווני� לטיפוח מאפייני� שוני� של המורה  י"אחת מהמכללות במסגרת המל

  המצוי�

  י לטיפוח מורה מצוי�"התכוונות� של הקורסי� והפעילויות שבמל. 1

התוספות , י עולה שהשינויי�"עילויות הכלולי� במלמניתוח הקורסי� והפ

וההתאמות שבוצעו בה� בכל שלוש התכניות שנבחנו נעשו מתו� מטרה לענות על 

יעדיה של תכנית המצויני� ובתו� כ� ג� לטפח את הסטודנטי� שבתכנית לקראת 

כאשר השיחה נסבה על , כ� באחד מחלקי הריאיו� הפתוח. היות� מורי� מצויני�

ה שעמדה מאחורי תכנו� התכנית האקסקוריקולרית ומאחורי הבחירה החשיב

  : אומרת המרכזת מבית ברל את הדברי� הבאי�, במסגרות הלמידה השונות

חשבנו על מרכיבי� שוני� של המורה המצוי� וניסינו לתרג� את זה 

למשל הנושא של שפה , לא תמיד הגדרנו באופ� ברור וגלוי...לתכנית...לקורסי�

ומשהו שקראנו לו העצמה , חשיבה רפלקטיבית ועצמאית, הרחבת הידע ,תקנית

, שנועדו להרחבה בהשכלה, חטיבה מסוימת של קורסי�למשל כשנתנו ...אישית

אלא ג� על אי� לתת ... הייתה מחשבה על הרחבת ההשכלה א� בעצ� לא רק

י� מתו� מחשבה שה� יכול...שהמטלות הנדרשות מהסטודנטי� יתבעו יותר...מטלות

מתו� זה שיש לו ידע , יהיה מורה יותר טוב, ושככל  שהסטודנט עובד קשה ידע יותר

בסוג , זה עבר הרבה דיוני�  ובסו# התבטא בסוג המרצה שבחרנו.. יותר רחב

בסוגי המטלות שעל הסטודנטי� לעשות בכל מיני פעילויות , הקורסי� שבחרנו

  ... אקסקוריקולריות שבחרנו

י "� עמדו ג� ביסוד החשיבה על אופי הפעילויות הנכללות במלמאפייני המורה המצוי

בכול� נבנתה התכנית באופ� המכוו� . של שתי התכניות האחרות שנכללו במדג�

כ� לאחר שמרכז . לטיפוח אות� מאפייני� שנראו כמהותיי� למצוינות של המורה

והוראה  התכנית במכללה הערבית תיאר במסגרת הריאיו� מגוו� רחב של דרכי למידה
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ולאחר שחזר והדגיש שמגוו� זה הוא , הנכללות במסגרות הלמידה האקסקוריקולרית

הוא נשאל מדוע הוחלט על פ� , אחד מפניה הייחודיי� של תכנית המצויני� במכללה

  : כ� הוא השיב. זה דווקא

כדי שה� יוכלו להיות מורי� מצויני� ה� צריכי� להכיר שיטות הוראה מגוונות רבות 

ויכולת לפתח שיטות כאלה ...וג� לדעת את יתרונותיה� וחסרונותיה�... פשרככל הא

  ... באופ� יצירתי ובהתא� לצור�, ואחרות בעצמ�

אחת הדרכי� המעניינות להתמודד ע� משימה זו של תרגו� היעד לכלל מעשה 

ההכשרה בתכנית האקסקוריקולרית מתוארת על ידי מרכז התכנית במכללת מורשת 

  : יעקב שמספר

זה נבע . ועדת ההיגוי של התכנית החליטה לעבוד על העצמת אישיותו של הסטודנט

א� לא עוסקי� ) המורה המצוי�(מכ� שמצאנו שמדברי� הרבה על המוצר הסופי 

הוחלט ) המצויני�(לכ� בתכנית . בעיצוב האישיות של הסטודנט עצמו במהל� הכשרתו

התבקשו ) י"במל(בכל הקורסי� המרצי� , למשל... להדגיש את זה בכל מיני דרכי�

יש קורסי� ייחודיי� ' ג�'מלבד זאת לשני� ב. להתייחס לדמויות מופת ולעיצוב�

הרב זאב (עצמה פנימית והעצמה אישית . 2המורה כדמות חינוכית . 1: שעוסקי� בכ�

בכל הקורסי� הללו הדגש הוא על העצמה אישית ופיתוח האישיות מתו� )... הס

  ...תכנית הלימודי�

  

כפי שאלה הוגדרו על ידי המכללות , הרי שמאפייניו של המורה המצוי�, א� נסכ�

מהווי� את יעדי ההכשרה , אכ� עומדי� בבסיס החשיבה על התכנית הייחודית, השונות

הסדנאות , של הסטודנטי� מתכניות המצויני� ומתווי� את אופיי� של הקורסי�

התייחסויות הכמעט אינסופי המתואר על בסיס מגוו� ה. י"והפעילויות הכלולי� במל

של ' ראו חלק ב, וכ� ג� נעשה(בספרות באשר למאפייניו של המורה המצוי� יש לצפות 

שמאפייני� אלה של המורה המצוי� יהיו שוני� אלה מאלה בכל אחת ואחת , )ההשערה

שכ� , של ההשערה מגבירות ציפייה זו' התוצאות המתייחסות לחלק א. מהתכניות

שרה שפותחו בשלוש התכניות ג� א� ה� דומי� במתכ�נת פעולת� ה� עדיי� אמצעי הכ

סביר להניח שכגודל ההבדל בי� אמצעי ההכשרה כ� .   שוני� מאוד זה מזה באופיי�

כל אחת , דהיינו. יהיה גדול ג� ההבדל בי� יעדי ההכשרה של כל אחת משלוש המכללות

כיעדי טיפוח בתכנית ההכשרה תגדיר לעצמה מאפייני� אחרי� של המורה המצוי� 

שהל� מתוארי� הממצאי� המתייחסי� לחלק זה של  2בסעי# . הייחודית שלה

  .ההשערה
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המאפייני� של המורה המצוי� שנמצאו כיעדי� לטיפוח באמצעות : יעדי ההכשרה. 2

  י"הקורסי� והפעילויות הכלולי� במל

מרכזי : בשלוש התכניותדימיו� במאפייני המורה המצוי� המהווי� יעדי טיפוח ) א(

התכניות הטעימו חזור והטע� שהמחשבה שעמדה מאחורי בניית� של הקורסי� 

בדבריה� ניכר היה . והפעילויות באופ� כזה ולא אחר הייתה השגת יעדיה של התכנית

שמאפייני� שוני� של המורה המצוי� עומדי� במרכז החשיבה על דרכי ההכשרה 

מאפייני� ספציפיי� .  שלהל� 2כזי� בטבלה הממצאי� מרו. הייחודיות בתכנית

כאלה המוגדרי� על ידי שתי , המוגדרי� בכל שלוש המכללות מופיעי� על רקע כהה

מכללות מופיעי� על רקע בהיר ואילו כאלה המוגדרי� רק בתכנית אחת ולא באחרות 

  . מופיעי� על רקע לב�

קרי , אשכולות 5): של המורה המצוי�(אשכולות של מאפייני� : להל� הממצאי�

כולל , נמצא שכל אחד מה�, זאת ועוד. זוהו בדברי המרכזי�, מאפייני� מרכזיי�

מהווה יעד לטיפוח בכל אחת משלוש ) שזוהו בתו� שני אשכולות(קבוצות המשנה שלו 

ראו טבלה (אשכולות אלה כוללי� את המאפייני� המרכזיי� הבאי� . התכניות שנבדקו

. 2.א�ו השכלה כללית. 1.א: ובכלל זה ,וידע חינוכי עשירהשכלה רחבה ) א): (2מספר 

תחושה של עצמה  )ג(; יכולת פדגוגית איכותית) ב(; רחבה וכוללת השכלה חינוכית

דפוסי התנהגות והתנהלות החותרי� להשגת ) ד(; אישית גבוהה והכרה בער� עצמי

 למצוינות אישית חתירה. 2.ד�דפוסי למידה מקדמי מצוינות ו. 1.ד: ובכלל זה ,מצוינות

כל שלוש נית� א� כ� לומר ש. תפיסה ייחודית של תפקיד המורה .ה )ה(;  ומקצועית

שלושת�  תופסות את דמות  ;התכניות שבמדג� מעמידות לעצמ� יעדי הכשרה דומי�

בכול� מתייחסי� לכל , המורה המצוי� כמי שיש לו אות� חמישה מאפייני� מרכזיי�

ושלושת� מתייחסות " מורה מצוי�"�המוגדרת כ חמשת האשכולות כחלק מהדמות

. ל"לסטודנטי� בתכנית המצויני� כמי שיש לטפח אצל� את חמשת המאפייני� הנ

כא� נמצאה תמונה , המפרטי� את המאפייני� המרכזיי� למאפייני� הספציפיי�באשר 

 מאפייני� ספציפיי� של המורה המצוי� 37בכל שלושת הראיונות נמצאו ) א. (מעט שונה

מהווי� יעדי טיפוח ) 60%( 22, רוב�) ב. (המוגדרי� כיעדי� לטיפוח במסגרת התכנית

: תכניות מהווי� יעדי טיפוח משותפי� לשתי) 8%( �3משותפי� לשלוש התכניות ועוד כ

נית� נמצא כי בצד ) ה, ג, א(בשלושה אשכולות ) ג. (בית ברל והמכללה הערבית חיפה

  .ש מאפיי� ספציפי הייחודי למכללה מסוימתהמאפייני� הספציפיי� המשותפי� י
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מאפייני המורה המצוי� המוגדרי� כיעדי� לטיפוח הסטודנטי� : 2טבלה מספר 

 המצויני� באמצעות התכנית הייחודית בשלוש המכללות
אשכולות של 

  מאפייני�
  מאפייני�  ספציפיי�

  מורשת יעקב  במכללה הערבית חיפה  במכללת בית ברל
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  בתחומי האקטואליה והחברה )1(

 יהודית�זהות לאומית) 2( בתחומי  המדע והטכנולוגיה) 2(  הכרת האר�) 2(

הכרת מסגרות חיי� רב ) 3(
תרבותיות במדינת ישראל 
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  תהיכרות ע� מסגרות חינו� מגוונו) 1(

  הבנה של סוגיות חינוכיות מגוונות) 2(

 ידע של תפיסות חינוכיות שונות) 3(

 הבנת המערכת החינוכית כמכלול) 4(
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  הוראה מגוונות� ידע של דרכי למידה) 1(

  וודאות� יכולת לקבל  החלטות פדגוגיות בתנאי עמימות ואי) 2(

  פדגוגיות באופ� מושכל וגמישיכולת לפתור בעיות ) 3(

  ביקורתית לצור� שיפור עצמי מתמיד�חשיבה רפלקטיבית)  4(

  תפיסת ההוראה כתהלי� שנית� להבנותו ולנתבו באופ� יצירתי) 5(
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  תחושת אמו� ביכולת העצמית) 1(

  תחושת ער� עצמי גבוה) 2(

 המערכת/ כולת האישית להשפיע על אחרי�הכרה בי) 3(

  תפיסת ההצלחה כפונקציה של מאמ� והתמדה) 4(

  תפיסת קשיי� ומצבי� מורכבי� כאתגרי�)  5(
בעל עצמה אישית הנשענת על ) 5(

  היכולת להעצי� אחרי�
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  ביכולתו ללמוד באופ� עצמאימאמי� ) 1(

 יכולת של למידה בצוות והכרה בערכה) 2(

  אוטונומי בהחלטותיו מה ואי� ללמוד) 3(
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  מציב לעצמו ציפיות אישיות ומקצועיות גבוהות וחותר להשיג�) 1(

  תופס את ההשקעה והמאמ� כתנאי להשגת מצוינות) 2(

  אלא ג� כרו� באחריות ומחויבות" זכויות"תופס את המצוינות לא רק כיעד המקנה  )3(

נכו� לקחת חלק מעשי בייזו� שינויי� ) 4(
  תו� הפעלת שיקולי דעת לגבי , ויישומ�
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איש חינו� , חונ�, מדרי�, מנחה ,מחנ�, מלמד:  תופס את תפקידו כמורה באופ� רב ממדי) 1(
  ומנהיג

  ערכי מגובש� חברתי� פועל מתו� שליחות ועל בסיס חזו� חינוכי) 2(

  אכפתיות ואחריות לפרט ולכלל, מתפקד מתו� עמדה של מובילות) 3(

מורה מצוי� הוא מורה ) 4(
המאמי� בער� הסובלנות 

  ופועל לאורה

מורה מצוי� מתעדכ� באופ� ) 4(
ומי מתמיד  בתח

 הטכנולוגיה והמולטימדיה

מורה מצוי� הוא מי ) 4(
שמאמי� ביכולתו 

 את תלמידיו' לציי�'
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י מכוו� לטפח מספר מאפייני� "כל אחד מהקורסי� ומהפעילויות הכלולי� במל) ב( 

וכל אחד ממאפייני המורה המצוי� מטופח באמצעות מספר , של המורה המצוי�

רכבות התכנית ומכוונותה להשגת היעדי� מו: י"קורסי� ופעילויות הכלולי� במל

  :ל"המוצבי� במרכזה באות לביטוי בשני הכיווני� הנ

י מכוו� לטפח מספר "כל אחד מהקורסי� ומהפעילויות הכלולי� במל –הכיוו� הראשו� 

ניתוח הפרוטוקולי� מצביע על כ� שכל אחד ואחד : מאפייני� של המורה המצוי�

כנית האקסקוריקולרית מכווני� להשגת מספר מהקורסי� ומהפעילויות שפותחו בת

בכל אחת מהתכניות נית� למצוא קורסי� ופעילויות הפועלי� , כ�. יעדי טיפוח במשולב

במיומנויות  הקורס, לדוגמה, להשגת מספר יעדי� בעת ובעונה אחת ובמגוו� דרכי�

מכללה קורס זה נית� ב. הנכלל בתכנית המצויני� במכללת מורשת יעקב, וכלי� לניהול

. והסטודנטי� מתכנית המצויני� משתלבי� בו, למנהלי� צעירי� בראשית דרכ�

שכ� , הבחירה בשילוב זה מתבססת על התאמתו להשגת מטרותיה של תכנית המצויני�

 לניהול וכלי� מיומנויותללמד�  ": מטרתו כפי שהיא מוגדרת עבור המנהלי� היא

טודנטי� מתכנית המצויני� בשל הקורס נראה מתאי� ג� לס, יתר על כ� ".ס"ביה

, זאת ועוד. העובדה שג� המנהלי� הצעירי� הלומדי� בומהווי� קבוצה איכותית

) מובילות ומשמעותו של חזו� חינוכי בהנהגה חינוכית, מנהיגות, ניהול(נושאי הקורס 

באופ� זה הקורס מכוו� לטפח את מאפייני . תואמי� את אלה של תכנית המצויני�

ומתמקד ) 3.ה� ו 1.ה: מאפייני�(נהיגות החינוכית של הסטודנטי� המובילות והמ

ג� על ידי נושאי הקורס ואופ� , כ� לתקוות המרכז, ההעצמה מושגת). 2.ג(בהעצמת� 

התנהלותו וג� מעצ� העובדה שהסטודנטי� זוכי� ללמוד יחד ע� מנהלי בתי ספר 

אות המלוות הכלולות יש להוסי# כי נוס# להרצאות העוג� ולסדנ. כשווי� בי� שווי�

שבאמצעות� הסטודנטי� זוכי� לרכוש יחד ע� , במתכ�נתו המקורית של הקורס

}, )4(2.א�ו) 1(2.א: מאפייני�({המנהלי� השכלה חינוכית בתחומי� חינוכיי� מגווני� 

. הוכנסו בו ג� מספר התאמות שכוונו לטיפוח הסטודנטי� המצויני� בכיווני� נוספי�

  : ית מתאר את מטלת הסיכו� של הקורס באופ� הבאמרכז התכנ, כ� למשל

 את לקחת צרי� הוא: הסטודנטי� אחד את לחנו� מתבקש מנהל כל, הסיכו� בעבודת

 חוויותיו על אתו לשוחח, הספר בית את לו להכיר, עובד הוא שבוס "לביה הסטודנט

 בלכתו צרי� מנהל כל, מכ� לאחר...מהמפגש שעולות שונות סוגיות על אתו ולדו�

 על פורטפוליו לכתוב צרי� והסטודנט, שלנו הסטודנט ע� שלו המפגש על פורטפוליו

  . ס"וביה המנהל ע� שלו המפגשי�

: ביניה�. סוג כזה של מטלה מזמ� אפשרות לטפח מאפייני� רבי� של המורה המצוי�

וכ� משמש כאמצעי לפיתוח ) 1.ב(הוראה �התנסות בהכנת פורטפוליו כאמצעי למידה
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חשיפה לתהליכי� של פתרו� , )4.ב(ביקורתית רפלקטיבית של הסטודנט החשיבה ה

, יתרה מזו).  2.ב(ולתהליכי קבלת החלטות ) 3.ב(בעיות פדגוגיות על ידי מנהל בית ספר 

החונ� מאפשרת � ג� חשיפתו של כל סטודנט לפורטפוליו שכתב עליו  המנהל

ועל תפקוד� ולהתנסות  לסטודנטי� בתכנית המצויני� לקבל משוב על דר� התנהלות�

  .חשיבה ביקורתית רפלקטיבית): 4.ב(באופ� נוס# בפעילות המפתחת את מאפיי� 

  

י יש "הדוגמה שהובאה לעיל ממחישה את הממצא שלפיו בכל אחד ממרכיבי המל

ע� זאת .  התכוונות ממוקדת לטיפוח ולפיתוח של מספר מאפייני� של המורה המצוי�

  .ונות מצביע ג� על הכיוו� השני כמתואר להל�ממצא נוס# שעלה מניתוח הראי

כל אחד ממאפייני המורה המצוי� מטופח בתכנית הייחודית באמצעות  –הכיוו� השני 

 5במכללה הערבית נמצאו לפחות , למשל: י"מספר קורסי� ופעילויות הכלולי� במל

קורסי� ופעילויות אשר בכל אחד מה� ניתנת לסטודנטי� הזדמנות לפתח את הידע 

א� באמצעות התנסות : באופ� אחר) 1.ב(הוראה מגוונות �שלה� באשר לדרכי למידה

וא� באמצעות התנסות ) שאות� נוקטי� מורי� בקורסי�(בלמידה בדרכי� מגוונות 

מד שאות� מתבקשי� הסטודנטי� עצמ� לנקוט כדי ללַ (בהוראה בדרכי� מגוונות 

ידע כללי בתחומי  –המאפיי� ואילו  טיפוח ). תלמידי בתי ספר או עמיתי� לתכנית

סיורי� , הרצאות: סוגי פעילויות �3מודגש לפחות ב) 2.א(האקטואליה והחברה 

  ).2.ג,  )3(2.ב, )1(1.א: לעיל 1ראו בהתאמה בטבלה (ומפגשי� 

  

מאושש , המתייחס ליעדי ההכשרה, נראה אפוא שג� חלקה השני של ההשערה

נמצא כי יעדי� , זאת ועוד. יעדי הטיפוחבי� שלוש התכניות קיי� דמיו� ברוב  :חלקית

י וההתמקדות "אלה מוגדרי� כיעד� של קורסי� ופעילויות מגווני� הכלולי� במל

  .באמצעי� מגווני�בטיפוח� נעשית 

  

  דיו�

כוונתו של מאמר זה הייתה לבחו� כיצד פועלות התכניות הייחודיות שנבנו עבור 

ההשערה . ולא� ה� חותרות, להוראההסטודנטי� בתכנית להכשרת סטודנטי� מצויני� 

הניחה כי תכניות המצויני� בכל אחת מהמכללות תכלולנה אמצעי הכשרה שוני� כדי 

שכל אחת משלוש התכניות שבחנו , דהיינו. לטפח מאפייני� שוני� של המורה המצוי�

משו� שבכל תכנית יוגדרו מאפייניו של , תתכוו� להכשיר את המורה המצוי� באופ� שונה

זאת משו� שספרות המחקר הצביעה על . באופ� שונה –יעדי הטיפוח  –רה המצוי� המו
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, כאמור לעיל.  קושי בהצגת הגדרה  ממוקדת ומוסכמת למאפייניו של המורה המצוי�

קושי זה נובע מ� ההתייחסויות המגוונות לנושא המציגות מגוו� רחב וכמעט אינסופי של 

ונות שמכל אחת מה� נגזרת דמות אחרת של מאימוצ� של תפיסות עול�  ש, מאפייני�

לעתי� א# חוקרי� הדוגלי� באותה הגישה מגדירי� את  –ויתרה מזו , המורה המצוי�

מרבית החוקרי� מסכימי�  כי הגדרת יעדי . המורה המצוי� בהגדרות שונות זו מזו

ולפיכ� הנחנו  שאמצעי ההכשרה בתכניות , הטיפוח משפיעה על אופי ההכשרה

כדי לבחו� את . השונות שנבחרו לצור� השגת יעדי הטיפוח יהיו שוני� המצויני�

הדברי� רואיינו שלושת מרכזי התכניות שתיארו את תכנית� האקסקוריקולרית 

והסבירו את מטרותיה� ואת יעדיה� של כל אחד מהקורסי� ומהפעילויות הנכללי� 

את  –קרי , ל"יות הנכ� נית� היה לבחו� את מאפייניה� של הקורסי� ואת הפעילו. בה

רוצה .  אמצעי ההכשרה שניבנו בכל אחת משלוש התכניות ואת היעדי� המנחי� אות�

  .את מאפייני המורה המצוי� שכל אחד מהקורסי� ומהפעילויות מכוו� לטפח: לומר

הדיו� שלהל� יתמקד בשלוש סוגיות . ניתוח הממצאי� מצביע על תמונה עשירה ומעניינת

  .המרכזיות העולות ממנ

, בדרכה, ל היא שכל אחת מהתכניות"מסקנה מרכזית העולה מממצאי המחקר הנ. א  

על אמצעיה� שתכניות ההכשרה הייחודיות , כלומר. מכוונת להבכרת מורי� מצויני�

להכשיר את אינ� מסתפקות בכוונה , כפי שה� משתקפות בדברי המרכזי�, ויעדיה�

ופ� ממוקד וברור להכשיר את ונות באמכE  אלא ,"להיות מורי�"הסטודנטי� 

המורכבות המתלווה כל על " (להיות מורי� מצויני�"הסטודנטי� שנבחרו לתכנית 

והטיפוח שנבחרו ונבנו לש� כ� הדבר נכו� ה� בהתייחסות לאמצעי ההכשרה . )לכינוי זה

בתכניות הייחודיות כיעדי� שה� ג� שהוגדרו , ליעדי הטיפוח וההכשרה בהתייחסות וה�

שכ� ההתכוונות לטיפוח , לממצא זה  משמעות מיוחדת. וג� כניתני� להשגהראויי� 

ולרוב אינה נשמעת , אינה מובנת מאליה תמיד, מצוינות בכלל ומורי� מצויני� בפרט

  ): 2003(אומר אסא כשר , "ג� בהוראה, על ההצטיינות: "במאמרו. בקול חד וברור

 מרכיב בגדר להיות יכולה הצטיינותה, אחרת בלשו�. ער� בגדר להיות יכולה ההצטיינות

 להתבטא שאמור מה בגדר להיות יכולה ההצטיינות, אחרת בלשו� ועוד. הראוי של

  ). 48' עמ( מקצועית בהתנהגות

ההצטיינות שהיא מילה יפה שרבי� רוצי� להתעטר בה , הוא ממשי� וטוע�, כיוו� שכ�

לישה שאי� מאחוריה הולכת ונעשית לעתי� קרובות ק, ושלא מעטי� מתרפקי� עליה

זאת . זאת מטעמי� רבי� וביניה� הקושי לדבוק בה ולהוביל אליה. התכוונות אמיתית

, הבינוניות של הלח$, העצלות שללעג "בכיוו� שההתמודדות עמה מלווה לא אחת 

ל  "חר# הקשיי� הנ). 51' עמ( "הרדידות של הדעת קלות, השחיתות של הציניות
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צויני� להוראה מכוונות לפיתוח מצוינות� של התכניות להכשרת סטודנטי� מ

ה� אינ� מסתפקות באמירות ובקלישאות אלא מכוונות את דרכ� להכשרת . הסטודנטי�

כפי , תפקיד התכניות. בידע שלה� ובמכוונות�, הסטודנטי� להיות מצויני� בערכיה�

קר זה ומח,  הוא להבכיר מורי� מצויני�, שנקבע  על ידי האג# להכשרת עובדי הוראה

לחינו� ) 2003(לדברי כשר . מצביע על כ� שה� אכ� מכוונות להשגת יעד זה הלכה למעשה

הדרגה (לקראת המצוינות המהותית , והמורה בכלל זה, תפקיד חשוב בהכשרת האד�

נראה כי , כאמור). החמישית והגבוהה שבי� דרגות המצוינות שהוא מתאר במאמרו

זאת על ידי . ל"פועלות כדי להשיג את היעד הנ תכניות המצויני� אימצו גישה זו וה�

להוכיח , בניית תכנית המכוונת לפתוח לפני הסטודנטי� אפשרות ללמוד על המצוינות

להתנסות במצבי� המחייבי� מצוינות ולחשוב עליה בהקשר לעצמ� כמורי� , מצוינות

י "מלזאת ה� באמצעות הקורסי� והפעילויות הכלולי� ב. ובהקשר לתלמידיה� לעתיד

הציפייה שיהיו בעלי אות� . וה� באמצעות ציפייה המופנית כלפיה� כמורי העתיד

כפי שזו הותוותה בכל אחת , מאפייני� המהווי� את מרכיבי ההגדרה של המורה המצוי�

  .מהמכללות

  

בי� אמצעי ג�  ,שוני שהנחנו כי יימצאה. שתי השערותינו לא אוששו במלוא�. ב  

וג� בי� מאפייני המורה המצוי� המוגדרי�  לוש המכללותההכשרה שנבחרו ופותחו בש

השוני והדמיו� בי� אמצעי : באשר לאמצעי ההכשרה. לא נמצא במלואו, כיעדי התכניות

מתכ�נת פעולת� של  .1: ההכשרה נבחנו במחקר זה באמצעות בחינה של שני ממדי�

ל הקורסי� דהיינו ש, אפייניה� הספציפיי� של אמצעי� אלהמ .2. אמצעי ההכשרה

, ביניה� וכאמור אכ� מצאנו דמיו� רב, באשר למתכ�נ�ת.  י"והפעילויות הנכללי� במל

כל אחת משלוש המכללות כללה בתכנית הייחודית , כ�. זאת בשונה מהשערתנו

פורמאלי כדי לקד� את טיפוח בלתי פורמאלי ו� סמי ,אופי פורמאליפעילויות בעלות 

כפי שמתואר , נמצאובכול� , יתרה מזו . טיפוח המאפייני� שהגדירה לעצמה כיעדי

מתקיימות ג� פעילויות  האופי הפורמאליבמסגרת הפעילויות בעלות ש, 1בטבלה מספר 

פעילויות הלקוחות מהקוריקולו�  וג�העשרה הנוספות על תכנית ההכשרה הרגילה 

ופי האהפעילויות בעלות במסגרת . לתכנית הייחודית וליעדיה" מותאמות"המכללתי ו

נמצאו שני סוגי מסגרות פעולה המכוונות לכלל הסטודנטי� בתכנית  פורמאלי�הסמי

ואילו . ארציות ומכללתיות�כלל: מעבר לשנתו� זה או אחר ומעבר להתמחות מסוימת

 בי� מפגשי חשיבה משותפי�: נמצאו פורמאלי�האופי הבלתיבי� הפעילויות בעלות 

מפגשי ו מרכז התכניתו סטודנט בי� ישיי�מפגשי� א, מובילי התכניתלבי� סטודנטי� 

מסגרת ייתכ�  שדמיו� זה  מקורו בכ� ש. בינ� לבי� עצמ� סטודנטי�בי� העמיתי� 
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י תכנית שלד "בשלוש המכללות נבנתה במידה רבה עפ) י"מל(הלימודי� הייחודיות 

  . אחידה שנקבעה על ידי האג# להכשרת עובדי הוראה במשרד החינו�

הממצאי� המצביעי� על השונות הרבה שנמצאה באשר , כ� ע� זאת ודווקא בשל

אמנ� הדבר . ה� המענייני� במיוחד, לאפיוני� הספציפיי� של הקורסי� והפעילויות

עולה בקנה אחד ע� השערתנו א� העובדה שמתכ�נ�ת דומות הולידו קורסי� ופעילויות 

בדרכי הארגו� , הבדרכי הלמידה וההורא, בנושאי�(השוני� אלה מאלה בכל מרכיביה� 

בסוגי המטלות וא# בדרכי , במקומו של המורה ובתפקידו, של הקבוצה הלומדת

מרשימה א# העובדה שקורסי� ופעילויות מגווני� , זאת ועוד. היא מרשימה) ההערכה

מגוו� . ב.2בסעי# , שבפרק הממצאי� 2כפי שהוצג בחלק , מכווני� להשגת יעדי� דומי�

במחקר זה משק# חשיבה יצירתית ופתוחה של מוביל  הקורסי� והפעילויות הנפרש

-Darling(המונד �דרלינגדבריה של את . 1: הדבר תוא�. התכניות במכללות

Hammond, 2000; Darling-Hammond & Sykes, 2003(  באשר לריבוי הדרכי�

את כוונת קברניטי תכנית .  2. האפשריות להכשרת מורי� בכלל ומצויני� בפרט

א� , רד החינו� להעמיד את תכניות המצויני� כדג� אלטרנטיבי אמנ�המצויני� במש

שנית� ללמוד ממנו ג� על דרכי הכשרה מגוונות ואיכותיות בתכניות ההכשרה המיועדות 

את דבריה� של מרכזי . 3. לכלל הסטודנטי� להוראה במכללות האקדמיות לחינו�

, כה� וגרינפלד, או קלוירר –כפי שאלה עולי� במסגרת מחקר אחר (תכניות המצויני� 

באשר לאופ� שבו תכניות ההכשרה הייחודיות שבנו והחשיבה על דרכי� ) 2009

אלטרנטיביות ויצירתיות להבכרת מורי� מצויני� מהווה לא רק אמצעי המכEו� כלפי 

באותו מחקר על תרומת התכנית , כ�. הסטודנטי� אלא  אמצעי המכוו� ג� לה� עצמ�

כל אחד ממרכזי התכניות שרואיי� לצור� המחקר כי היה חוזר  אמר, למרכזי התכניות

המרחב : בי�  הסיבות שמנה היו הסיבות באות. ולוקח על עצמו את הובלת התכנית

והרשות , כיצד להכשיר למצוינות, שנית� למרכזי� ללמוד יחד ע� ומהסטודנטי�

ת ומתפתחות יצירתיו, הניתנת בידיה� להתנסות בפיתוח תכניות לימודי� דינאמיות

  .המכוונות להשגת יעדי המצוינות

  

המהווה את " מורה מצוי�"סוגיה שלישית מתייחסת לתפיסת המכללות באשר למושג . ג

כא� מעניי� דווקא הדמיו� הרב שנמצא בי� מאפייני המורה . יעדה המרכזי של התכנית

מדמיו� אמנ� אפשר שחלק . המצוי� כפי שזה הוגדר על ידי כל אחת מהמכללות בנפרד

,    זה נובע מ� הניסיו� לעמוד ביעדי� שנוסחו לתכנית על ידי האג# להכשרת עובדי הוראה

אול� עדיי� נותרת השאלה כיצד האינטרפרטציה שניתנה ליעדי� אלה הובילה לדמיו� 

. זאת ועוד. כה רב בי� שלוש מכללות בעלות מאפייני� השוני� מהותית אלה מאלה
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בדמות המורה המצוי� כפי שהדבר עולה מהתמונה השלמה ניתוח המאפייני� הכלולי� 

צירופ� של המאפייני� אלה לאלה אינו , דהיינו. מדגיש שלא מדובר בגישה אחת מוגדרת

 מורה"או  "גדול מורה",  "מומחה  מורה"מצביע על כ� שהתכניות מכוונת לטפח 

חי� מכל אחת בכל שלוש התכניות הוגדרו מאפייני� הלקו –נהפו� הוא , "פרופסיונאל

ייתכ� . כול� חוברו לכלל מכלול חדש שכל אחד מחלקיו ראוי לטיפוח –מהתפיסות 

משמעי של � שהדבר מצביע על ההבדל שבי� גישות תיאורטיות הנגזרות מניתוח לוגי וחד

כפי שהדבר נעשה למשל במחקר� של " (מורי� מצויני�"דמויות שכבר הוגדרו כ

הנגזרות באופ� תיאורטי מתו� אידיאולוגיות וא# כאלה ) 1998, זילברשטיי� וכ$

לבי� ) 1978, ול� 2008, כפי שהדבר נעשה למשל על ידי הרפז(ותפיסות עול� חינוכיות 

, מיומנויותיו, תפיסותיו, מציאות שבה מורה מצוי� הוא מורה שאורחותיו. המציאות

ה עשוי להיות שונה  ופסיפס ז, יעדיו וערכיו יוצרי� פסיפס ייחודי לו, ציפיותיו, הידע שלו

לפיכ� אולי הוא אינו נית� להגדרה אחת ויחידה בעלת . ממורה מצוי� אחד למשנהו

ייתכ� שדווקא על . מכלול מוגדר וקבוע של מאפייני� השייכי� לגישה אחת ולא אחרת

רקע השונות הגדולה בי� התפיסות באשר לדמות המורה המצוי� מובילי התכניות 

הרי נראה שה� הונחו , ו לעצמ� מראש גישה סדורה מסוימתג� א� לא הגדיר, במכללה

ממדית תקי# מכלול גדול של מאפייני� שטיפוח� יבכיר �על ידי אמונה כי גישה רב
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