
 ר המערכת"דבר יו
משקפת  , בדומה להתפתחות של כל המפעלים האקדמיים במכללה, ואולי, הדהמכללה חוגגת את שנת השלושים להיווס

ורב מספר מאמרי המחקר , מעגל המחברים גדל בשיעור ניכר. עליית מדרגה "מעוף ומעשה"חוברת זו של כתב העת 

 . עשה במכללה בפרטהעוסקים בשאלות המרכזיות בהכשרת מורים בכלל ובנ

 פנינו יריעה רחבהב נפרשת, כאילו חברו להם רוב המאמרים יחדיו, אום מראשיללא ת

דרך תהליך , מקצוע ההוראהמבחירתו ב,  על כל שלביההמורהשל  והתפתחותהמאמרים מתייחסים ל .של תיאוריה ומעשה

. ליוויו בקליטה ומניעת נשירתו מן המערכת, קיד בהוראה ותוך כדי ביצוע התפתפקידקבלת  לפני ,הכשרתו , קבלתו למכללה

 .שדהלבתוך כל אלה נדון גם שיתוף הפעולה בין המכללה 

 ,לטענתה? איזה כלים יכולים לנבא את הצלחתם? איך מזהים את מניעיהם? שרה נגר שואלת מי הם הבוחרים במקצוע

ית זים ליחסי הגומלין בין הפרט לבין הסביבה הפיהמועמדים רגיש). חברתיים ותרבותיים (םהמניעים העיקריים הם ייעודיי

, ולבנות את האני מאמין שלהם, המסקנה המתבקשת  היא שהמוסד צריך להעשיר אותם רוחנית וערכית. והאנושית

 .שיתרום לתהליך ההגשמה העצמית

המכללה מספקת האם ? מה הדרך לזהות  מניעים אלה? האם המכללה מעוניינת להתחשב במניעי המתדפקים על דלתותיה

   ?חרההם ב שבפרחי ההוראהל הכשרה רוחנית מתאימה

שניתנה  ההערכהקשר בין ה חוסר  והצביעו על , אב חקרו את תפקוד ועדות הקבלה למכללה-אריאלה טייכמן ומרסדס בן

כלים עדר יבע מהושלון בניבוי ני הכ,ןלדעת. בלימודי ההוראהכסטודנטים ועדות הקבלה לבין הצלחתם ו בלמועמדים

 . להתרשמות מספקת מהמועמדים בתהליך ההערכה

האם יזוהו ויועדפו המועמדים בעלי המניעים ? האם תמשיך המכללה להפעיל את ועדות הקבלה ומה יהיו דפוסי תפקודן

 ?הייעודיים

" מןהמורה המא" שוש מלאת ומשה זילברשטיין מציעים להחליף את. והנה מגיע שלב ההכשרה, התקבל המועמד ללימודים

פרקטי של המורה במצבים - הידע הפדגוגיקנייתלבית  הספר שמור תפקיד חשוב בהמתוך אמונה כי  ,"ספר מאמן בית"ב

התפתחות ל תורמתהו מחקרים ארוכי טווח תבצעהמ ,םימדות לי קהילי התפתחות,לטענתם, אפשרתתמבדרך זו . אותנטיים

 כרוך הפורה בין המכללה  לבית הספר קשרה. הגם במכללו ספרהת ימתמשכת של מורים ושל אנשי מנהל גם בב מקצועית

האמנם ימצא כל צד את מקומו בשיתוף .  שני הצדדיםעל ידי בהפעלתה ובהערכתה, תכנית ההכשרהה משותפת של בנייב

 ?תקציבייםהפוליטיים וה,  להכשרת המורה למרות הקשיים הארגונייםוםויתר

שוש מלאת טוענת כי שנת עבודתו ? האם יעמוד במשימה.  הוראהקיבל הסטודנט את תעודת ההוראה וקיבל משרת

פערים בין  ה-אחת הסיבות לכך . עבודהה מנשירההגורמת לשיעור גבוה של , שחיקה גבוההמלווה בל המורה הראשונה ש

קד  שבוגר המכללה יתפ,בית הספריפיות צפער זה נוצר במיוחד בגלל .  לבין המציאות שאליה הוא נקלע המורהציפיות

 טיפוח מיומנויות העצמה ומיומנויות   שליווי המורה בשנת עבודתו הראשונה יכלול, המחברת מציעה.כמורה ותיק

 .ה בעבודהקליטההתמודדותו עם קשיי לו ו שהן הכרחיות לגיבוש הידע העצמי של, ציהרפלק

 ?  במהלך קליטת המורה החדשבית הספראת גם האם אין צורך ללוות 

מתוך הנחת ?  האם ינוח עתה על זרי הדפנה, ונקלט תהליכי הסוציאליזציה שלו במערכתהתמודדות עםעמד המורה החדש ב

". מרכזי מורים"מצביעה אתי גלעד על הפוטנציאל להתפתחותו המקצועית הגלום ב, היסוד שהמורה חייב ללמוד כל חייו

פעילויות ב מיושם בו זמנית  במרכז המוריםהידע הנרכש כש, הרעיון המרכזי במסגרות אלה הוא שילוב ההוראה עם הדרכה

 . הלימודים במרכז והעבודה המעשית מלווים במדריכים מן השדה.בית הספרהמעשיות ב

המכללה מצויה בעיקר .  להגשמת תכנית העבודה שלוה דמות המורה הדרושי צובר ידע פרקטי והוא יודע  מהבית הספר

 כבסיס לדיאלוג ,מציעות כלי הערכהיוסף  אסתיורינת אורן , אורית אבידב ? האם יתקיים דיאלוג פורה ביניהם.  בתיאוריה

, הפיקוח, )המעסיק אנשי תיאוריה לצד אנשי מעשה (מרכז המורים: הספר לשותפיו בתוך בית הספר ובין בית, פנימי וחיצוני

תהליך גיבוש תכנית . יסייע להטמעת תכנית העבודה הבית ספריתזה  דיאלוג . של משרד החינוךהמחוז והמטה הארצי

מתוך שלוש נקודות , מכוונים להעצמת המערכות הבית ספריות הקיימות, העבודה הבית ספרית וקבלת המשוב להפעלתה

פיתוח תפיסה חינוכית פנים ;  המצב הפדגוגי של בית הספרלגביניתוח רציונלי המבוסס על נתונים ועובדות : מוצא עיקריות

 .עדי משרד החינוךבקידום יהתמקדות ; בית ספרית



וממנו נסלול נתיב אחר ונתחבר למאמר של , בו עוסקת שרה נגר בהגשמה עצמית של המורהש, נדלג לרגע למאמר הראשון

כולל בתוכו  ההגשמה העצמית להמחבר טוען כי  אידיא.  הדן באפשרות ההגשמה של ההגשמה העצמית,'ישראל אידלוביץ

" מימוש עצמי: "ניתן לבטא בעזרת שני מושגים" הגשמה עצמית"עויות של את המשמ. מרכיב מושגי ומרכיב נורמטיבי

 ". אקטואליזציה עצמית"ו

 . מעניין לבחון את אפשרות ההגשמה העצמית של המורה לאור מושגים אלה

החינוך העברי שאפיין את דוד שחר דן בקונפליקט . נורמות של החברהבאידיאלים ובבדרך להגשמה עצמית פוגש המורה 

 הנובעת, חברתיים לבין התפיסה הפדגוגית החדשה-בין השאיפות והצרכים הלאומייםשהקונפליקט . ץ ישראל בראשיתובאר

היה , בתקופה ההיאידי כל הזרמים החינוכיים   עלהעיקרון שהתקבל .מעמידה אותם במרכזהמהכרת צורכי הילדות והילד ו

 העמלנות והעבודה העצמית נועדו .למידהבהוראה וב" צמיתעבודה ע"שהתגלם הלכה למעשה בדרך של , "עמלנות"עקרון ה

ולפתח על יסוד העבודה את כל כוחות הנפש של , להגביר את פעילותו העצמית של התלמיד ואת שיתופו בתהליך הלמידה

 .שרק על ידי פעלתנות יכול להגיע לעצמּות אמיתית, הילד

 ?היש חדש תחת השמש: לאור זה מתבקשת השאלה

העושה , ו'ג-טכניקת אימוני גוהמציעים , מנטלי ורגשי מוצעת במאמרם של ישראל קים וירון בנימיני, נוך גופנימזיגה של חי

 .מן הלחימה) האגרסיה(להשגת שליטה ברגש ולעיקור הלוחמות שימוש במטפורות 

ון של תלמידים שליהמנסה להתמודד עם כ, חינוך נמצא במאמר של נתן גרברב הבדרך להצלחהמצויות ביטוי למהמורות 

 על ידי ן וממוריהם את תסכול הכישלותלמידים לחסוך מהע יצהמחבר מ. המחשב בחטיבה העליונהמדעי בהתמחות בלימוד 

 .  על סמך הישגיהם בלימודי הגיליון האלקטרוני'תלמידי כתה טהעתידית של  םהצלחת ויבינ

שיטתו החינוכית מאמרה מזכיר את . ק'וש קורצאל על יאנ-נגיעה אחרת בנושא החינוך נמצא בעבודתה של עדינה בר

 דאג לגופו , מציינת המחברת, ק'יאנוש קורצ. דמות המורה האידיאליעל ו "כוליות הילד"המעוררת הרהורים על , המיוחדת

  .רצון לחנך אותו להיות עצמאי ומחושלוביסוד גישתו החינוכית היה יחס של כבוד לילד . ולנפשו של הילד

כתיבה מדעית היא כלי ? עיתון ביידיששל  עורך שבזכותו הוא היה ,שרון כתיבהין המחנך הדגול גם בכהאם במקרה ניח

יכולתו לתאר את משנתו החינוכית בדרך ברורה ומעניינת ודאי השפיעה במידה ניכרת על . כמקצועביטוי חשוב להוראה 

. ג על הסופר שלום עליכם ומשנתו הציוניתהכתיבה והפרסום מובילים למאמר של זאב גולדבר. הנחלתה לדורות הבאים

המאמר מראה כי שלום . חרטה על דגלה את שלילת היידיש התנועה הציוניתבה שהסופר הציוני כתב ביידיש בתקופה 

רתו מאמריו את ימאוחר יותר ש, כן יתר על. יחסו לציונות  להשפיע עלשפהלעל הקשר בין הציונות  לא נתן לוויכוח עליכם

מוזיאון של  ההקמ: החוברת נסגרת בתיאור שני מפעלים חינוכיים חדשים במכללה. עה בהפצת הרעיון הציונימנהיגי התנו

תקשורת של , מרכזים אלה מטפחים רמות  גבוהות של תיעוד. מרכז לספרות ילדים ולדידקטיקהשל פעיל בנושא השואה ו

 .  במכללה ובסביבתה,למידה עצמית פעילהשל ו

 ,בברכה

 סר יעקב גרו"ד


