
סוד המצוינות
מורים מצויינים למקצועות המדע והמתמטיקה בישראל – 

עמדות, תפיסות וצרכים ביחס לחינוך מדעי בישראל

יוני, 2015 סיון, תשע"ה      



נעמה בר־און, מנהלת יחידת הערכה מכון דוידסון לחינוך מדעי

ניהול הדגימה ועיבודים סטטיסטיים: יוליה גומוש, מכון דוידסון לחינוך מדעי
סקר ספרות: ויויאן דיזנדרוק

עיצוב הדו"ח: חופית קינדיל וכרמל בר

צוות מלווה: 
ד"ר אריאל היימן, מנכ"ל מכון דוידסון לחינוך מדעי

ד"ר מירי קסנר, מנהלת יחידת התמד"ע בשנת תשע"ד – השתלמויות מורי מדעים, מכון דוידסון לחינוך מדעי

תודות:
תודתנו לד"ר אריאל היימן וד"ר מירי קסנר, על ליווי המחקר בקריאה, במתן משוב ובדיון על הממצאים.

תודתנו נתונה לד"ר תמי חלמיש־אייזנמן, מזמינת המחקר והמלווה שלו מטעם קרן טראמפ, על תרומתה המשמעותית למחקר.
כמו כן נתונה תודתנו למי שסייעו בהארת ממצאים שונים במחקר או תובנות לגבי התחום.

אנשי מכון דוידסון לחינוך מדעי: 
ירדן בן־חורין, ד"ר אבי גולן, ד"ר נעמה חריט, ד"ר דבורה כהן, ד"ר אורלי לכיש־זליאט, ד"ר מירי לוין־רוזליס, ד"ר אבי סאייג, יוני 

עמיר, ד"ר שולי קוצר.

אנשי שוורץ-רייזמן רחובות: 
ד"ר רונן מיר — מנהל

אלי שלו — מנחה ויועץ פדגוגי ומקצועי
מורים מרואיינים: הראל גוב, אלירן חן, אושרית סבג ורעות קינן



תוכן ענינים

תמצית מנהלים:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רקע ושיטה: 

10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עיקרי הממצאים 

11 מיהו המורה המצוין?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ומהי הוראה מצוינת? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מקצוע ההוראה  

18 . . . . . . . . . . . . . . . . . בתי-הספר שבהם עובדים המורים והליווי שקיבלו

אז היכן הבעיות?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . איך אפשר לשפר את מערכת החינוך? 

האם מבחנים משווים הם הפתרון לקשיים? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

השוואת הממצאים בין קבוצות משיבים שונות – תמצית . . . . . . . . . . . . 23

המלצות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

סוגיות מרכזיות כמבוא להמלצות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המלצות ברובד המערכתי

המלצות בנושא ליווי והכשרות מורים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

27 . . . . . . . . . . . . . . המלצות בנושאי תוכניות לימוד, דרכי הוראה והערכה

המלצה למחקר המשך. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29



תמצית מנהלים:
המורה הופך למצוין בזכות אהבתו לתחום, להוראה   .2
ולתלמידים. הוא ניחן ברצון עז ללמוד, להתפתח ולהשתפר, 
ומקדיש זמן רב ומאמץ מתמשך להעשיר את הידע שלו תוך 
התייעצות ולמידה ממורים אחרים, בבית הספר ומחוצה לו. 
העוגנים המקצועיים של המורים המצוינים הם רמת הבקיאות 
בהוראה  שלהם  המתמשך  הניסיון  בתחום,  שלהם  הגבוהה 

והנחישות שלהם להיות קשובים לצרכים של כל תלמיד. 
במקצוע  מבחירתם  מרוצים  המצוינים  המורים   .3
תחום  את  לעזוב  מתכוונים  אינם  שהם  ציינו   83% ההוראה. 
החינוך ושדבקותם בהוראה נובעת מרצון עז לעזור לתלמידים 
ללמוד ולהתפתח )68%( ולגרום להם להתרגש מתחום הלימוד 
חייהם  להמשך  עבורם  ביותר  החשובים  ההיבטים   .)63%(
תלמידים  עם  לעבוד  להמשיך  ביכולת  טמונים  המקצועיים 
ובה בעת לחלוק מניסיונם וידיעותיהם באופן שיעזור למורים 

אחרים לפתח את מיומנויות ההוראה שלהם. 
בשונה  הישראליים,  המצוינים  המורים  כי  נמצא   .4
מעמיתיהם האמריקאים, לוקחים אחריות אישית גבוהה יותר 
ובראשונה  בראש  לדעתם  נובעת  )הצלחתם  הצלחתם  על 
פחות  ומיחסים  עצמם(,  שלהם  והכישורים  ההשקעה  בשל 
משקל בתהליך ההתפתחות המקצועי שלהם לגורמים שאינם 
בתי  הנהלות  )למשל,  באחריותם  שאינם  או  שלהם  אישיים 
הספר, הדרכות והשתלמויות(. כיוון שכך, זיהינו את המורים 

המצוינים הישראלים כבעלי מוקד שליטה פנימי.
כמו כן נמצא שכאשר שואלים את המורים המצוינים   .5
הישראלים מהי הוראה מצוינת, הם מכוונים יותר לתלמידים 
כל  המורים.  לכלל  בהשוואה  ההוראה  שיטות  ולהתאמת 

המורים מדגישים את חשיבות הידע במידה דומה.

במערכת החינוך בישראל משרתים מורים מצוינים, שפועלים 
בכישרון ובמאמץ רב למען הצלחת תלמידיהם. הם מציבים 
יכולותיהם  את  מאבחנים  שאפתניים,  יעדים  לתלמידים 
וקשייהם, בונים עמם תוכנית למידה אישית בהתאם לצרכים 
שמורים  ההבנה  למרות  אולם  הדרך.  לאורך  בהם  ותומכים 
מצוינים עושים את כל ההבדל, כשמתקבלות החלטות בתחום 

החינוך עדיין נדיר למצוא מורים מסביב לשולחן. 
מדעי,  לחינוך  דוידסון  מכון  פנה  מתבקש  תיקון  של  כצעד 
מורים  כ־200  אל  למדע,  ויצמן  מכון  של  החינוכית  הזרוע 
מצוינים למתמטיקה ולמדעים. המורים נשאלו, בהתבסס על 
כדי לקדם  , מה צריך לעשות  דומה שנעשה בארה"ב  מחקר 
את החינוך בישראל בכלל ואת תחומי המתמטיקה והמדעים 
בפרט, מהי הוראה איכותית, מיהם מורים מצוינים ואיך אפשר 

לסייע למורים רבים יותר להפוך לכאלו. 
בצד זאת, על מנת להרחיב את התובנות, פנה המכון באותן 

שאלות מחקר גם לכ־250 מורים שהוגדרו כ"כלל המורים".  
להלן עיקרי התובנות של המורים המצוינים:

מה הופך מורה למעולה?

להוראה  פנימית  מתשוקה  מונע  מצוין  מורה   .1
תחום  את  אוהב  המורה  תלמיד.  לכל  עמוקה  וממחויבות 
את  מתאים  תלמידיו,  בקרב  השראה  ומעורר  שלו  ההוראה 
שיטות ההוראה והתכנים לכל תלמיד ושוקד על כך שיתקדם 
ויתפתח בלמידתו. הוא מקיים קשר הדוק עם תלמידיו, מאתגר 

אותם ומסייע להם לבנות יכולת להצליח באופן עצמאי.

1קישור לארגון ולמחקר שבוצע בארצות הברית:

http://tntp.org/ideas-and-innovations/view/perspectives-of-irreplaceable-teachers



מהי הוראה איכותית?

היא  המצוינים,  המורים  בעיני  איכותית,  הוראה   .6
הוראה שמובילה לבקיאות בידע ובמיומנויות אצל התלמידים, 
לצד הצלחה לעורר בקרב התלמידים אהבה לתחום הנלמד. 
בקרב  משמעותית  למידה  לקיים  מצליחים  שהם  סבורים  הם 
תלמידיהם, אך אינם משוכנעים כי ירדו לסוף דעתו של משרד 
החינוך שביקש לעודד את המורים לקדם למידה משמעותית. 
זקוקים  התלמידים  הלמידה,  את  לחזק  שכדי  מדגישים  הם 

לבסיס ידע מוצק יותר מזה שנלמד בכיתות היסוד.
84% מהמורים המצוינים סבורים שהוראה לא טובה   .7
כמחצית  רק  אמנם,  בישראל.  החינוך  במערכת  בעיה  יוצרת 
סבורים שהבעיה הזו קיימת גם בבית ספרם, אולם גם את בית 
ספרם הם מתארים כמקום שחסרה בו מידה של מקצוענות. 
של  משותפת  פדגוגית  תפיסה  של  היעדרה  על  מדווחים  הם 
בית הספר, מחסור במשוב שוטף למורה והעדר של מחויבות 

מוסדית לשיפור ההוראה. 

כיצד ניתן לשפר את איכות ההוראה?

תלוי  ההוראה  ששיפור  מציינים  המצוינים  המורים   .8
נדרש  כך  לשם  אחרים.  ממורים  ללמוד  מורים  של  ביכולת 
להעביר את משקל הכובד מהאקדמיה אל בתי הספר, מהידע 
למורים  זמן  משאבי  ולהקצות  המעשי  הידע  אל  התיאורטי 
החונכים ולמורים הנחנכים. הם מציינים את התרומה הגדולה 
שהם קבלו ממורים ותיקים שבהם הם צפו מלמדים או שצפו 
שצורה  מדגישים  הם  משוב.  להם  והעניקו  אותם  ליוו  בהם, 
כזאת של התפתחות מקצועית כמעט שאינה קיימת במערכת 

החינוך וודאי שאינה שיטתית.
ארגון ההוראה בפועל הוצג בהבלטה על ידי המורים המצוינים 
חשיבות  את  מדגישים  המורים  ומשפיע.  ביותר  חשוב  כגורם 
ההוראה,  ובשיטות  בתכנים  וגיוון  הלימודים  תכנית  עדכון 
ובצד זאת, גם רואים צורך בסידור מערכת השעות בבית ספר, 
כך ששיעורים מתוכננים אכן יתקיימו ושתלמידים שמיועדים 
להשתתף בשיעור אכן יגיעו. ביטולי שיעורים והיעדרויות של 
תלמידים מסיבות שונות )זימונים לצבא, טיולים, ועוד(, צוינו 

כמכשול משמעותי.
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ונעשתה התייעצות עם מומחי מכון דוידסון לחינוך  מצוינים 
מדעי. נתוני הקבוצות והראיונות האלה העמיקו והרחיבו את 

התובנות מהמחקר.

שלנו?  למחקר  מצוין  כמורה  נבחר  מי 
סוגיית ההגדרה של מורים כמורים מצוינים היא נושא מורכב. 
את  שעברו  ככאלה  מצוינים  מורים  הגדרנו  המחקר  לצורך 
שזכו  מורים  טראמפ,  קרן  לפרסי  המתקדמים  המיון  שלבי 
מפתח  מאנשי  המלצות  שקיבלו  ומורים  אחרים  בפרסים 
בהמשך,  שנראה  כפי  מצוינים.  מורים  בתור  בתחום  מובילים 
הקבוצה הזאת אכן נמצאה מובחנת מקבוצת "כלל המורים" 
לשתי  ייצוג  ניתן  במדגם  הזה.  במחקר  שנבדקו  בהיבטים 
חטיבות הגיל, כל מגזרי החברה הישראלית, רמות ותק שונות 

והוראה של מתמטיקה ומגוון מקצועות המדע.

מורים   199 השיבו  השאלון  על  המחקר:  משתתפי 
ידוע אם הם מורים  ועוד 258 מורים שלא  שהוגדרו מצוינים 
המצוינים  מהמורים  אחוז   58 המורים.  "כלל  )להלן  מצוינים 
מילאו  אחוז  ו־71  וארוך  מלא  שאלון  מילאו  פנינו  שאליהם 
לפחות שאלון חלקי. לעומת זאת, מבין כלל המורים שאליהם 
מילאו  אחוזים   3 ורק  חלקי  שאלון  מילאו  אחוז   15 רק  פנינו, 

שאלון מלא.
כדאי לקחת בחשבון הטיה מסוימת, משום שלמורים המצוינים 
כמורים מצוינים בשאלות של מצוינות  פנינו בבקשה לסייע 
בהוראת המדע והמתמטיקה ואילו מכלל המורים ביקשנו רק 

לסייע בשאלות של מצוינות בהוראת מדע ומתמטיקה.
המדגם  של  טוב  ייצוג  התקבל  ומחוז  מגזר  של  בהיבטים 
ספר  בתי  של  חסר  ייצוג  בו  יש  זאת,  עם  האוכלוסייה.  לכלל 

ממלכתיים־דתיים ושל בתי ספר בחטיבות הביניים.

אחת הסוגיות המרכזיות שמעסיקות כיום את מערכת החינוך 
היא סוגיית המצוינות של מורים בתחומי המדע והמתמטיקה. 
קשיים  ניצבים  הללו  התחומים  של  הברורה  החשיבות  בצד 
רבים שבמרכזם נשירה של מורים מהתחום ומיעוט התלמידים 
מנסה  שלפניכם  המחקר  האלה.  המקצועות  את  שלומדים 
מצוינים  כמורים  שזוהו  מורים  של  הראות  נקודת  את  לזהות 
הללו.  לסוגיות  מענה  לתת  במטרה  ולמדעים  למתמטיקה 
הממצאים נועדו לשמש את מערכת החינוך, גופי חינוך וקרנות 
טראמפ,  קרן  ואת  מדעי  לחינוך  דוידסון  מכון  את  זה  ובכלל 
מורים  הכשרות  בישראל,  החינוך  מדיניות  על  להשפיע  כדי 
עתידיות, חוקרים וקרנות, ומתוך כוונה לסייע בשיפור החינוך 

המדעי והמתמטי בארץ.

מורים  מחקר  ומרחיב  שמשחזר  היקף  רחב  במחקר  מדובר 
מורים,   117 בהשתתפות  הברית  בארצות  שנעשה  מצוינים 
 Master" או ”Best Teachers“ ,"שהוגדרו כ"מורי עילית
המורים  ארגון  ביצע  האמריקאי  המחקר  את   ."Teachers

.TNTP1:  The New Teacher Project

המקורי,  המחקר  משאלות  רבות  כלל  הישראלי  המחקר 
שהותאמו לתחום הוראת המדעים )המחקר המקורי התייחס 
שרלוונטיות  סוגיות  של  תוספת  עם  ההוראה(,  תחומי  לכל 
הישראלי  המחקר  כלל  כן  כמו  בישראל.  המדעים  להוראת 
קבוצת ביקורת של מורים למדעים ומתמטיקה שלגביהם לא 
התקבלה אינדיקציה אם הם מורים מצוינים או לא. להלן הם 

ייקראו "כלל המורים".

כל המורים בשתי קבוצות המחקר הישראלי הם מורים למדעים 
בחטיבה  או  הביניים  בחטיבת  ומלמדים  למתמטיקה  או 
העליונה. במסגרת המחקר כונסה גם קבוצת מיקוד עם מורים 

1קישור לארגון ולמחקר:

http://tntp.org/ideas-and-innovations/view/perspectives-of-irreplaceable-teachers 

רקע ושיטה: 
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מדגם – 
מורים מצוינים

מדגם –
כלל המורים

כלל כוחות ההוראה 
מתמטיקה ומדעים  בישראל 1

מספר
199

שיעור המשיבים
71%

ותק ממוצע בהוראה
22 שנים

מגדר
נשים           גברים

35%    65%

מספר
258

שיעור המשיבים
15%

ותק ממוצע בהוראה
15 שנים

מגדר
נשים           גברים

28%    72%

מספר
18,347

ותק ממוצע בהוראה
18 שנים 2

מגדר
חטיבת ביניים 

נשים במדעים           

   82%
חטיבה עליונה

נשים בביולוגיה   נשים בפיסיקה        

32%            76%

מקצוע ההוראה
                            מתמטיקה               30%
                            מדעים                     55%
                            מדע וטכנולוגיה     15%

מקצוע ההוראה
                            מתמטיקה               30%
                            מדעים                     38%
                            מדע וטכנולוגיה    32%

מקצוע ההוראה
                         חט"ב מתמטיקה        68%
                         חט"ב מדעים              32%
                         חט"ע מתמטיקה        58%
                                חט"ע מדעים              42%

מגזר
                                יהודי                 79%
                                דרוזי/ערבי       21%

מגזר
                                יהודי                 90%
                                דרוזי/ערבי       10%

מגזר
                                יהודי                  78%
                                דרוזי/ערבי       22%

בית הספר
                       ממלכתי                         60%
                       ממלכתי־דתי                  8%
                       מוכר שאינו רשמי          7%

                       שייך לרשת או פרטי     25%

בית הספר
                    ממלכתי                              65%
                    ממלכתי־דתי                      10%
                    מוכר שאינו רשמי               5%

                    שייך לרשת או פרטי          20%

בית הספר
                       ממלכתי                           61%
                       ממלכתי־דתי                 25%
                       מוכר שאינו רשמי          14%

1 על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנים שונות ולעיתים לא רק במדעים.

2 מורי המקצועות השונים, לא רק מדעים

לוח מס' 1: מיפוי המשיבים על השאלונים והשוואתם לכלל מורי המדע 
והמתמטיקה בחט"ע בישראל
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מדגם – 
מורים מצוינים

מדגם –
כלל המורים

כלל כוחות ההוראה 
מתמטיקה ומדעים  בישראל

מחוז
                                 דרום                 13%
                                 מרכז                27%
                                 תל אביב          8%
                                 מנח"י               5%

                                 ירושלים           12%
                                 חיפה                11%
                                 צפון                 17%
                                 התיישבותי      7%

מחוז
                                 דרום                 16%
                                 מרכז                32%
                                 תל אביב          16%
                                 מנח"י               2%
                                 ירושלים           6%
                                 חיפה                6%
                                 צפון                 8%

                                 התיישבותי      14%

מחוז
                                 דרום                 16%
                                 מרכז                28%
                                 תל אביב          16%
                                 ירושלים           17%
                                 חיפה                 11%
                                 צפון                 12%

שכבות הגיל שבהן המורים 
מלמדים

                             חט"ב                      12%
                             חט"ע                     50%
                             חט"ב + חט"ע      38%

שכבות הגיל שבהן המורים 
מלמדים

                             חט"ב                     27%
                             חט"ע                     37%
                             חט"ב + חט"ע      36%

שכבות הגיל שבהן המורים 
מלמדים

                             חט"ב                     27%
                             חט"ע3                     73%

השכלה
                                 לא אקדמאי      1%

                                 תואר ראשון     18%
                                    תואר שני     68%
                                    דוקטורט      13%
                              תעודת הוראה     40%

השכלה
                                תואר ראשון      38%
                                   תואר שני      56%
                                   דוקטורט       6%

                             תעודת הוראה      40%

השכלה
                                לא אקדמאי       8%
                                תואר ראשון     55%
                          תואר שני ומעלה      37%

3 כולל מורים המלמדים בחט"ע+בחט"ב
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 Gifted teacher;  :2010 הרפז,   ;2004 )אלוני,  ומאפיינים 
 ;Sternberg, 1998: Expert teacher; Hattie, 2003
 Irreplaceable teacher; TNTP, :1998 ,זילברשטיין וכץ
שמוצגת  המורחבת  הספרות  בסקירת  ועוד(.   ;,2012, 2013
בדו"ח המחקר המפורט המצוי בידי צוות הכותבים, נציג את 
הגישות השונות, את מאפייני המורים המצוינים למדעים כפי 

שנמצאו במחקרים שונים והצעות מסוימות לטיפוחם.

מילאו  רבים  כה  שמשיבים  העובדה  כי  להדגיש  חשוב 
שאלון ארוך ומקוון בזמן קצר מאוד, בלי שהיו מעורבים 
מעידה  קשר,  אנשי  או  סמכות  גורמי  אליהם  בפנייה 
הללו  המורים  של  והרצון  השותפות  הצורך,  תחושת  על 
להשפיע. עובדה זו גם מתקפת את העובדה שאכן מדובר 
מחויבים  מורים  של  תמונה  מתקבלת  מצוינים.  במורים 
ורואים  התלמידים  ואת  העבודה  את  שאוהבים  מאוד, 
וחסכים  כאב  של  גם  אבל  שלה,  מאוד  מגוונים  היבטים 

משמעותיים שחשוב למורים הללו לחלוק.

קבוצות  נתוני  על  סטטיסטיים  ניתוחים  בוצעו  ניתוח: 
של  השוואות  נעשו  כן  כמו  הישראלים.  המצוינים  המורים 
המחקר  ולנתוני  הישראלים  המורים  כלל  לנתוני  הממצאים 
האמריקאי למרות המגבלות )המחקר האמריקאי עסק כאמור 
במורי כל המקצועות וכל שכבות הגיל(. בוצעו השוואות לפי 
זרמי חינוך, ותק בהוראה והשתתפות בתוכניות "אופק חדש" 
ו"עוז לתמורה". כל המורים במדגמים הישראלים הם מורים 

למדעים או למתמטיקה.

רבים  וחוקרים  הוגים  התאורטי:  הרקע  מתוך 
ובדרכים  הדיוקן,  ההגדרה,  בשאלת  עסקו  החינוך  שדה  של 
חינוך  למערכות  לסייע  במטרה  מצוינים,  מורים  של  לזיהוי 
ולתגמל  לעודד  לזהות,  גם  ולעתים  מצוינים,  מורים  להכשיר 
להתמקד  הציבורי  הדיון  החל  האחרונים  בעשורים  אותם. 
בהיבט של איכות המורים, ושל מקצוע ההוראה כפרופסיה, 
פלדמן,  )לוי  מצוינת  חינוך  מערכת  של  הכרחיים  כמרכיבים 
2010( בכלל וזיהוי מאפייני המורה המצוין בפרט. סקירה של 
הספרות הקיימת בנושא מגלה ריבוי גדול של גישות, הגדרות 
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בראייה כללית
"מורה מצוין הוא מחנך טוב שרוצה לעשות חינוך, המדע הוא 
עשייה  של  תוצאה  הוא  החינוך   – והפוך  החינוך  של  תוצאה 
עושה  אני  בכיתה  עושה  שאני  מה  כל  משמעותית....  מדעית 

כמורה לחיים, לא רק כדי שידעו פיסיקה טוב יותר".    

דברים אלה של מרואיין בקבוצת המיקוד, מבטאים היטב את 
הממצאים שהתקבלו בשאלונים שהועברו בהיקף רחב: נמצא 
ורואים  למקצוע  מחויבים  הישראלים  המצוינים  המורים  כי 
לנגד עיניהם בראש ובראשונה את תלמידיהם. הם רואים את 
התלמידים בהיבט הרחב והמלא, רואים עצמם כאנשי חינוך 
העשייה  את  ולקדם  רחב  ידע  תשתיות  להקנות  ומחויבים 
רואים  שהם  המרכזיים  החסמים  לכך,  בהתאם  הפדגוגית. 
לנגד עיניהם הם בעיקר חסמים פדגוגיים )במיוחד אצל מורי 
הדרכה  להם  שחסרים  מדווחים  המורים  העליונה(.  החטיבה 
מרכיבי  מכלול  את  לבצע  כלים  וגם  עבודה,  כדי  תוך  וליווי 
יש מוקד שליטה  למורים המצוינים  התפקיד באופן מעמיק. 
בארץ  החינוך  מערכת  כלפי  במיוחד  שיפוטיים  הם  פנימי4. 
ופחות כלפי בתי הספר שבהם הם עובדים. הם מחויבים ליעד 
של למידה משמעותית אך רואים קשיים רבים בדרך למימושו.

בניגוד למורים המצוינים האמריקאים, המורים הישראלים 
מדגישים יותר היבטים פנימיים בהתפתחותם ובעבודתם. הם 

עיקרי הממצאים 

בבתי  לעבוד  חברתיים,  רעיונות  לקדם  מהרצון  יותר  מונעים 
להתרגש  לתלמידים  ולגרום  מצוינים  משאבים  בעלי  ספר 

מהמקצוע שהם אוהבים.

חיצונים  לגורמים  משקל  מייחסים  פחות  הישראלים  המורים 
ולסטנדרטים  אחרים  של  לדעות  המקצועית,  בהתפתחותם 
חיצוניים בהערכותיהם ונותנים פחות משקל לקהלים אחרים, 

כגון מנהלים, בהחלטותיהם להישאר בהוראה. 

החינוך  מערכת  את  לשפר  ניתן  איך 
המורים  לפי  המצוינים?  המורים  לדעת 
למורים  לספק  הלימוד,  תוכניות  את  לעדכן  יש  המצוינים, 
הכשרות והשתלמויות וליצור דרכי למידה חווייתיות ומבוססות 
המרכזיות  בבעיות  לטפל  לדעתם  יהיה  אפשר  כך  פרויקטים. 
רלוונטיות, קשיים בקשר  של המערכת, שהן דרכי הוראה לא 
עם התלמידים והיעדר ידע מצד מורים שאינם מצוינים. ברמה 
מספר  ואת  השעורים  ביטולי  את  לצמצם  צריך  המערכתית 

התלמידים בכיתה. 

המורים  עמדת  היחיד.  הפתרון  אינם  משווים  מבחנים 
המצוינים בהיבט הזה אמביוולנטית, הם רואים את היתרונות 
ואת החסרונות אך רובם מסכימים שיש להשתמש גם או רק, 
במגוון דרכים חלופיות להערכה – ובעיקר בעבודות חקר או 

בשילוב אחר של חשיבה ועשייה מדעית.

4 מוקד שליטה עוסק בתחושת השליטה שיש לאדם או שאין לו על המאורעות שבחייו, ובאמונתו באשר למה שגורם לדברים הטובים והרעים בחייו )ככלל 

חיצוני )האדם מאמין שחייו והחלטותיו  פנימי )כלומר, האדם מאמין שהוא שולט בעצמו ובחייו( או  או בתחום מסוים(. מקור השליטה עשוי להיות 
נשלטים בידי סביבתו, בידי כוח עליון או בידי אנשים אחרים(. את המונח טבע בשנת 1954 הפסיכולוג האמריקאי ג'וליאן רוטר כציון של היבט חשוב של 

האישיות.
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מיהו המורה המצוין? 

תרשים מס' 1 – מיהו המורה המצוין?, התפלגות עיקרי הממצאים בשאלה – מה 
מאפיין מורים מצוינים, בהשוואה בין מורים מצוינים וכלל המורים

מורים 
מצויינים

מורים 
מצויינים

כלל
המורים

כלל
המורים

מוקד ידע

מוקד רגשי אישי

בקיא

מעודכן בידע מדעי מתקדם

מחנך ומכוון להתפתחות

השראה לתלמיד

המאפיינים החשובים ביותר של מורים מצויינים
בחירת 4 מאפיינים מתוך 12 אפשריים

מתאים את שיטות ההוראה

78%97%
36%

52%28%

68%

61%

48%29%

46%

הוראה מצויינת
מוקד רגשי אישימוקד ידע
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תרשים מס' 2 –  'מה הפך אותך למורה מצוין?', תוצאות ניתוח גורמים

ממצא מרכזי:
למורה המצוין מוקד שליטה פנימי

מה הופך אותך למורה מצוין?

מוקד שליטה פנימי**:
״אני מאתגרת את תלמידי ונותנת להם 
כלים להגיע להצלחה בכוחות עצמם״

מוקד שליטה חיצוני**:
למידה ממקורות חיצוניים

ניסיון מתמשך 
בהוראה

״רצון ענק ללמוד״ ״אהבה לתחום״

״מורה לחיים,
לא רק לפיזיקה״

ו אחוז המורים שבחרו במידה רבה

ו ו מוקד שליטה עוסק בתחושת השליטה שיש לאדם על המאורעות שבחייו. האם מקורה פנימי, כלומר האדם 
מאמין שהוא שולט בעצמו ובחייו, או חיצוני, משמע האדם מאמין שחייו והחלטותיו נשלטים בידי סביבתו, 

בידי כוח עליון או בידי אנשים אחרים

ו רק 25% מהמורים בחרו במידה רבה בלמידה ממקורות חיצוניים כמשמעותית בהפיכתם למורים מצוינים

התפתחות
אישית

בקיאות
בתחום הדעת

קשר עם
תלמידים

חונכות
השתלמויות

ספרים

תצפיות וידאו
אינטרנט

קורסים
צוות

כנסים

74
ו

25
ו

72
ו

71
ו

63
ו
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למדע  המצוין  המורה  של  פרופיל  לשרטט  אפשר  אם 
שמדובר  הרי  הממצאים,  מן  שעולה  כפי  ולמתמטיקה 
במקצוע,  ותיק  חינוך,  איש  במורה,  ובראשונה  בראש 
עצמאי בהתפתחותו, בעל תשתית ידע רחבה שהחיבור 
הוא  הקריירה  ובהמשך  בהווה  להוראה  שלו  המרכזי 
המצוינים  המורים  בין  החינוכית.  והעשייה  התלמידים 
רק  לא  כשלם,  הילד/הנער  את  שרואים  רבים  יש 

במסגרת תפקידו כ"לומד מדע". 

מגדירים  המורים(  מכלל  )וגם  המצוינים  מהמורים  אחוז   87
מורים  יותר  יש  הוותיקים  המורים  בין  כמצוינים.  עצמם 

שמגדירים עצמם מצוינים מאשר בין הפחות ותיקים.

המצוינים  מהמורים  יותר  מדגישים  המורים  כלל  בעוד 
שהמורים  הרי  הלימוד,  בחומר  והתעדכנות  ידע  של  היבטים 
לעורר  היכולת  את  המורים  מכלל  יותר  מדגישים  המצוינים 
אצל התלמידים עניין ואהבה למקצוע, חינוך, התאמת 
בעל  מצוין  מורה  של  והיותו  לתלמיד  ההוראה  שיטות 

ידע רחב ועשיר.

של  הידע  חשיבות  את  מדגישים  המצוינים  המורים 
הכל.  חזות  אינו  שהוא  מבינים  אך  במדעים,  התלמידים 

חשוב להם שינוי עמדות והם מבינים שהם עצמם התפתחו 
יכולת למידה,  זה  ובכלל  )לא רק מדעי(  ידע רב  גם בזכות 
פי  על  עצמם  את  בודקים  הם  בידע.  והתפתחות  פדגוגי  ידע 
דמויות  היותם  סמך  ועל  למדע  סקרן  אדם  לפתח  הצלחתם 

משמעויות לתלמיד.

מה שהפך את מורי החטיבה העליונה למורים מצוינים הוא 
לשילוב  גם  משמעותי  משקל  יש  אך  הפדגוגי  הידע  כל  קודם 
ידע רחב ולאהבת תלמידים. מורי חטיבת הביניים רואים  של 
שילוב של נושאים שהפכו אותם למורים מצוינים, אך בפחות 

בולטות ופחות דגש על ידע רחב בתחום. 

התכונות  את  הוסיפו  המיקוד  בקבוצת  שהשתתפו  המורים 
פשרות  ללא  כמיהה  עיקרן:  מצוינים.  למורים  אותם  שהפכו 
עם  והתייעצויות  מאחרים  למידה  ובצדם  והבנה,  לידע 

אחרים בבתי הספר ומחוצה להם.

המורה המצוין רואה בעצמו את הגורם המרכזי שעיצב 
זולתו היה משקל  את התפתחותו המקצועית. לאחרים 
נמוך יותר בעיצובו כמורה מצוין. במקרים המעטים בהם 
קיבל המורה ליווי, הליווי לא כלל הקדשת זמן משמעותית ולא 

העניק לו כלים מובנים. 
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תרשים מס' 3 – תוצאות ניתוח גורמים – בתשובה לשאלה: "באיזו מידה את/ה 
מעריכ/ה שהגורמים הבאים שיפרו את איכות ההוראה שלך או סייעו לך להיות 

מורה טוב/ה יותר?", באחוזים
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לוח מס' 2: בתשובה לשאלה: "באיזו מידה את/ה מעריכ/ה שהגורמים הבאים 
שיפרו את איכות ההוראה שלך או סייעו לך להיות מורה טוב/ה יותר?" ממוצע 

בסולם 4-1

מוקד שליטה על פי 
הניתוח של כותבי הדו"ח

מספר משיבים ההיגדים
ממוצע בסולם 

1-4
סטיית תקן

מוקד שליטה פנימי

1633.80.4ניסיון מתמשך בהוראה

הבקיאות שלי בתחום ההוראה 
)בדיסציפלינה — מדע/מתמטיקה(

1623.80.6

1593.60.6תהליכי התפתחות אישיים שעברתי

לימוד עצמי בעזרת ספרים; מאמרים 
מדעיים; אתרי אינטרנט בתחום המדע 

או המתמטיקה; השתתפות בכנסים 
מקצועיים; שיחות לא פורמליות עם מורים 

אחרים למדע או מתמטיקה; קורסים 
אינטרנטיים

1613.60.5

1593.50.6היכרות טובה שלי עם תלמידיי

1603.40.7משוב או תגובות של תלמידיי

מוקד שליטה חיצוני

עבודה בצוות עם מורים אחרים בתחום 
שלי

1503.20.8

1623.20.6עבודה עם טכנולוגיות מתקדמות

1593.00.9השתלמויות מורים פורמליות

עצה או משוב מחונך, מלווה, רכז מקצוע 
או מורים עמיתים שצפו בי או העריכו את 

ההוראה שלי
1493.00.8

תצפית במורים אחרים בעבודתם 
בכיתותיהם

1453.00.8

הכשרה רשמית להוראה )כמו תעודת 
הוראה(

1582.80.9

התבוננות בקטעי וידאו של ההוראה שלי 
או של הוראת אחרים

952.70.9
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ידע  הטמעת  של  כשילוב  מצוינת  הוראה  מזהים  המורים 
עם שינויי עמדות. המורה המצוין מדגיש בראש ובראשונה 
אהבה  תלמידיו  אצל  לעורר  יכולתו  ואת  בחומר  בקיאות 
את  יותר  אף  מדגישים  העליונה  החטיבה  מורי  למקצוע. 
של  האישית  וההתפתחות  החינוך  חשיבות  של  ההיבטים 
הביניים  בחטיבת  המורים.  של  הידע  עושר  ואת  התלמידים 

שמים יותר דגש על שילוב המחשב בהוראה. 

מציבים  שהמורים  ההצלחה  מדדי 
סקרן  כאדם  התלמיד  פיתוח  ובראשונה  בראש  לעצמם: 
בעיני  עצמם  של  המקום  גם  כמו  באתגרים,  ומתעניין  למדע 
התלמידים. המורים זקוקים למשוב הזה מהתלמידים. ההבדל 
הוא  ואמריקאים  ישראלים  מצוינים  מורים  בין  המרכזי 
אחרים  של  דעתם  את  יותר  מחשיבים  האמריקאים  שהמורים 
ואילו הישראלים שמים  ואת חשיבות הסטנדרטים החיצוניים 

יותר דגש על היבטים הקשורים בעצמם.

המורים המצוינים מרוצים למדי מבחירתם בהוראה )ממוצע 
3.4 בסולם של 4-1, כמעט בלי הבדל בין חטיבות הגיל ובדומה 
הישראלים,  המורים  כלל  האמריקאים(.  המצוינים  למורים 
אחוז   83 בהוראה.  מבחירתם  פחות  מרוצים  זאת,  לעומת 
מהמורים המצוינים מציינים שהם אינם מתכוונים לעזוב את 
הרצון  ידי  על  ובראשונה  בראש  מונעים  ושהם  החינוך  תחום 
לעבוד עם תלמידים ולהשפיע עליהם )ממוצע 3.4 בסולם של 
4-1(. רובם מעוניינים בהתחדשות ובהרחבת מניפת ההשפעה 
שלהם. המכשלות המרכזיות שהם רואים לנגד עיניהם הן בעיות 
ארגוניות־מערכתיות. המורים עמוסים מאוד. עם זאת, 18 אחוז 
מהם עוסקים במקצוע אחר במקביל לעיסוקם בהוראה. בחלק 

לא  אך  משמעותית,  ללמידה  מחויבים  המצוינים  המורים 
וסבורים שהתלמידים מגיעים  יודעים איך לקדם אותה  תמיד 
אחוז   97 מספקות.  ידע  תשתיות  בלי  העליונה  לחטיבה 
מהמורים סבורים שלמידה משמעותית היא יעד חשוב, 
אך מחציתם טוענים שלא בטוח שניתן ליישם אותו במערכת או 

שדרוש עוד לימוד לצורך כך. מדברי מורים בשאלות פתוחות:

)למידה משמעותית(,  "אינני בטוחה שאני מבינה את המושג 
המקצוע  את  מלמדת  שאני  מאמינה  אני  המשרד.  כוונת  לפי 
באופן משמעותי ומצליחה להנחיל את עקרונותיו ואת האהבה 
ל"למידה משמעותית" שאני כבר  חיזוק  רואה  אני  אליו. בכך 

מבצעת."

"אם יהיה שינוי בשיטות ההערכה ויישארו רק מבחנים וציונים 
קבלת  למען  למידה  אלא  משמעותית  למידה  תהיה  לא  אז 

ציונים טובים בלבד בלי להעמיק ולהתחשב בתוכן".

מהמקרים העיסוק הנוסף אינו בתחום החינוך.

מדווחים  המורים  שעליהם  ביותר  המשמעותיים  הגורמים 
בשאלה פתוחה כאלה שיגרמו להם להישאר בהוראה הם:

הרצון לעזור לתלמידים להתפתח אינטלקטואלית 	 
ואקדמית )68% מהמשיבים(

הרצון לגרום לתלמידים להתרגש מהמקצוע	 

       )63 מהמשיבים(

הרצון לתרום לקהילה לקדם אידיאולוגיה חברתית	 

       )45% מהמשיבים( 

ועוד רבים.

ומהי הוראה מצוינת?

מקצוע ההוראה  
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תרשים מס' 4 – שביעות רצון מבחירת ההוראה כקריירה – ממוצע בסולם 4-1 
בהשוואה בין מורים מצוינים לכלל המורים לפי שנות ותק בהוראה

תרשים מס' 5 - מוטיבציות מרכזיות להישאר בהוראה. תשובות מרכזיות 
בשאלה פתוחה, באחוזים מתוך המשיבים
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תרשים מס' 6 – הגורמים שמשפיעים על השאיפות להמשך הקריירה, תשובות 
מרכזיות בשאלה סגורה, ממוצע בסולם 4-1 – לא מהווה גורם, גורם שולי, גורם 

מרכזי ואחד הגורמים החשובים ביותר

המורים המצוינים האמריקאים, כמו הישראלים, מונעים על 
ידי הרצון לעבוד עם תלמידים, אך בשונה מהישראלים חשוב 
עמיתים  הנהלה,   – אחרים  עם  עבודה  של  ההיבט  יותר  להם 

הערכת המורים את בתי הספר – 
מקצועיים  נתפסים  לא  המורים  מלמדים  בהם  הספר  בתי 
בהיבטים של הובלה. המורים המצוינים חשים במידה בינונית 
בלבד שצוות ההנהלה איכותי, שיש הגדרה בהירה של ציפיות 
כלפי ההוראה, שמתקיים שיח שוטף אודות הוראת המדעים, 
שיש לצוות בית הספר חזון משותף, שבית הספר מחויב לשיפור 

ההוראה ושהמורה מקבל משוב שוטף. )ראו תרשים 10(.

48 אחוז מהמורים המצוינים הישראליים חשים שהוראה לא 
מהם  אחוז   84  – שלהם  הספר  בבתי  בעיה  מהווה  טובה 
חשים שהוראה לא טובה מהווה בעיה במערכת החינוך 

בארץ.

ותלמידים חלשים. לישראלים, לעומת זאת, חשוב יותר לקדם 
רעיונות חברתיים, לעבוד בבתי ספר בעלי משאבים מצוינים 

ולגרום לתלמידים להתרגש מהמקצוע שהם אוהבים.

המורים המצוינים הישראלים שיפוטיים במיוחד כלפי מערכת 
החינוך בכל הארץ ופחות כלפי בתי הספר שבהם הם עובדים, 
והמתמטיקה  המדע  למקצועות  ישראל  מורי  כלל  לעומת 
שאצלם המגמה הפוכה. המורים המצוינים חושבים שהוראה 
אך  בארץ,  החינוך  במערכת  בעיה  מהווה  אמנם  טובה  לא 
נצפתה  דומה  מגמה  ספרם.  בבית  פחות  הרבה  אותה  רואים 
שמה  אפשר  יותר.  קטן  בפער  אך  האמריקאים,  המורים  אצל 
התחושה  הוא  הישראלים  המצוינים  המורים  את  שמייחד 
ששלהם טוב, אבל בחוץ פחות טוב. ייתכן שתחושה זו קשורה 
למוקד השליטה הפנימי שלהם. כמו כן, אפשר שהדבר מעיד 
המצוינים  שהמורים  ייתכן  אותם:  שמעסיקים  המוסדות  על 
מגיעים בסופו של דבר לבתי הספר הטובים ביותר, אולי משום 

שבתי הספר האלה יודעים לגייס טוב יותר מורים מצוינים. 

בתי הספר שבהם עובדים המורים והליווי שקיבלו
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תרשים מס' 7 – האם הוראה לא טובה מהווה בעיה בבית ספרך ובמערכת 
החינוך בארץ. אחוז המשיבים "במידה רבה" ו"במידה רבה מאוד" בסולם 5-1, 

בהשוואה בין קבוצות

תרשים מס' 8 – האם הוראה לא טובה מהווה בעיה בבית ספרך ובמערכת 
החינוך בארץ, באחוזים בהשוואה בין קבוצות. אחוז המדווחים "מסכים" 

ו"מסכים במידה רבה"
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תרשים מס' 9 – עמדות כלפי מקצועיות ההובלה בבתי הספר שבהם מלמדים 
המורים, ממוצע בסולם 6-1

הערכת המורים לגבי הליווי המקצועי –
הליווי המקצועי שאחרי תקופת ההכשרה נתפס כחשוב ביותר אך גם חסר. 

מתשובות מורים לשאלות פתוחות בשאלון:

מורים  ומנחת  מקצוע  "כרכזת  בליווי:  הצורך  על 
חדשים מזה שנים רבות למדתי שרוב ההכשרה מתבצעת, תוך 
לא  משאבים:  אין  ולכך  בכיתה.  המורה  של  הפרקטיקה  כדי 
משאבי זמן של המונחה ושל המנחה, ולא משאבים תקציביים 
החדשים  המורים  עם  שלי  המפגשים  התהליך.  את  שיעודדו 

שאני "מגדלת" הם על חשבון הזמן הפנוי שלי ושלהם". 

הערכה   / תמיכה  קיבלתי  לא  הכשרתי  מאז  שחלף  "בעשור 
הייתי  אילו  המערכת.  של  גדול  חיסרון  זהו  שהוא.  כל  מגורם 
תלמידי  כישלון  בעקבות  רק  לכך  לב  שמים  היו  גרועה  מורה 
בבגרות. כלומר, יתכן מצב בו תלמידים ישלמו מחיר אישי בשל 

חוסר מעקב של המערכת."

על חשיבות הליווי: "המורים שליוו אותי בשיעורי 
רבות.  מהם  שלמדתי  מורים  היו  ההוראה  ובשיעורי  הצפייה 

עד היום אני זוכרת חלק מהשיעורים למרות שעברו כמעט 20 
שנה."

"הלימודים לתעודת הוראה לא תרמו לי הרבה בעבודה 
תיאורטי  בלימוד  היה  הדגש  בכיתה.  שלי  המעשית 
צריכה  מורים  שהכשרת  חושבת  אני  מעשי.  ופחות 
להתבצע במהלך השנים הראשונות של עבודת המורה 

כליווי קבוע".

המורים מדווחים כי חסרים הערכה וליווי מקצועי, וגם כשהם 
קיימים, אין לדמויות המעריכות די כלים לבצע אותם. 

על  אחראי  אינו  הספר  בבית  שאיש  ציינו  מהמורים  שליש 
הערכת ביצועיהם ועם זאת הם חשים שקיבלו ליווי מספק אך 
את  מקבלים  המורים  היינו,  השנים.  לאורך  מאוד  מספק  לא 
כללי המערכת ומסתפקים בהם. יש הבדל מסוים בין מגזרים: 
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תרשים מס' 10 – הליווי שקיבל המורה לאורך השנים, אחוז המשיבים "מספק 
מאוד" בהשוואה בין זרמי החינוך השונים

אז היכן הבעיות? 
עיקר המכשלות הן פדגוגיות:

המצוינים  שהמורים  המרכזי  הדבר  לעיל,  שהוצג  כפי 
בתחום אוהבים הוא התלמידים, הקשר עמם וטיפוחם. 
לבעיות  פרט  כבעיה,  מצוינים  שאינם  כמעט  תלמידים 

משמעת.

שעמן  המרכזיות  שהבעיות  סבורים  המצוינים  המורים 
למידה  דרכי  לימודים,  תוכניות  הן  להתמודד  יש 
בהכשרות  מחסור  מעודכנים,  שאינם  לימוד  וחומרי 

והשתלמויות מורים וכן השכר.

דרוזיים  או  וערביים  ממלכתיים  ספר  מבתי  מורים  יותר 
בבתי  מורים  לעומת  טוב  שקיבלו  שהליווי  חשים 
מצוינים  מורים  בין  הבדלים  אין  ממלכתיים-דתיים.  ספר 
שמלמדים במסגרות של "אופק חדש" או "עוז לתמורה" לבין 
מורים מצוינים אחרים. ניכר שהכלים שיש בידי המעריכים 

את  לשפר  ניתן  השאלונים,  על  המשיבים  המורים  לדעת 
לימוד  תוכניות  עדכון  של  שילוב  באמצעות  החינוך  מערכת 

לסייע למורים לשפר את הוראתם מעטים מאוד על פי 
חוויית המורים המוערכים, והם כוללים בעיקר שיחות ופחות 

כלי עבודה ממשיים.

מורי  משל  יותר  רחבה  ראייה  יש  העליונה  החטיבה  למורי 
יותר  חטיבות הביניים, גם בהיבט של החסמים. הם מדגישים 
חסמים פדגוגיים בהוראה, כלומר מחסור של תשתית ידע אצל 
התלמידים, ופחות חסמים ארגוניים שעיקרם צפיפות בכיתות 

והמצב הפיזי של בתי הספר והציוד.

המצוינים:  המורים  שמקבלים  הליווי 
חסר מאוד כפי שהוצג לעיל.

איך אפשר לשפר את מערכת החינוך? 
)65% מהתשובות(, הכשרות, השתלמויות וליווי מורים )49% 
ומבוססות  חווייתיות  למידה  דרכי  הענקת  מהתשובות(, 
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פרויקטים )31% מהתשובות( ושכר מתאים )30% מהתשובות(. 
המרכזיות,  בבעיות  לטפל  היא  הללו  ההצעות  של  המטרה 
שהן דרכי הוראה לא רלוונטיות, קשיים בקשר עם התלמידים 
המערכתית  ברמה  מצוינים.  שאינם  מורים  מצד  ידע  והיעדר 
הלומדים  מספר  ואת  השיעורים  ביטולי  את  לצמצם  צריך 

בכיתה. 

הטעויות המרכזיות של מורים שאינם מצוינים לדעת המורים 
או  מאתגרות  לא  רלוונטיות,  לא  הוראה  דרכי  הן  המצוינים 
מהתשובות(;  אחוז   49( לשינון  אלא  להבנה  מכוונות  לא 
אחוז   26( בהם  אמונה  וחוסר  התלמידים  עם  בקשר  קשיים 
מהתשובות(; היעדר ידע מקצועי או פדגוגי )18 אחוז(; והשאר 
הן חוסר אחריות וארגון או בעיות מבניות של מיון תלמידים, 

עומס וכו'.

חצי  הזה.  בהיבט  מאוד  אמביוולנטית  המורים  עמדת 
יותר  גורמים  מהמורים המצוינים חשים שהמבחנים המשווים 
תועלת מנזק והחצי השני חשים שהם גורמים יותר נזק מתועלת 
המרכזי  הנזק   .)12 תרשים  )ראו  המורים  לכלל  בדומה   —
בעיניהם הוא מיקוד יתר בלמידה לקראת מבחנים וכן היעדר 
והאהבה  היצירתיות  וצמצום  מיותר  מתח  יצירת  אמינות, 

למקצוע.

המורים המצוינים מציעים להעריך את תלמידיהם במגוון 
דרכים, שהעיקרית מבניהן היא עבודות חקר או שילוב אחר 
 9 רק  מהמשיבים(.  אחוז   39( מדעית  ועשייה  חשיבה  של 
ועוד 34  אחוזים מציעים להסתפק במבחנים חיצוניים בלבד 

מעצב  גורם  הייתה  שהכשרתם  חשו  )שלא  המצוינים  המורים 
הכשרות  זאת  בכל  מבקשים  המקצועית(,  בהתפתחותם 
נוספות, כמו גם עדכון של תוכניות וחומרי הלימוד בכלל ושל 
אילו  היו עושים  חוויה בפרט. כשנשאלו מה  למידה מבוססת 
יכלו לבצע שינוי אחד משמעותי, הם ציינו בעיקר פחות ביטולי 
התלמידים  כמות  צמצום  מהמשיבים(;  אחוז   34( שיעורים 
חקר,  מעשי,  לימוד  ויותר  מהמשיבים(;  אחוז   31( בכיתה 

תחרויות וסיורים )11 אחוז(. ראו פירוט נוסף בגרפים.

האם מבחנים משווים הם הפתרון לקשיים5? 

אחוז   12 חלופית.  והערכה  מבחנים  של  בשילוב  דוגלים  אחוז 
מבקשים מבחנים פנימיים.

המשווים  במבחנים  ההצלחה  אחר  "הריצה  מורים:  מדברי 
גורעת מהחינוך ומההשקעה בתלמידים". 

"כיום המבחנים לא קשים מספיק והדבר מסמן רף נמוך מדי 
עבור תלמידים חזקים. אלו מבחנים שניתן לקבל בהם ציונים 
ידי פתרון שאלות מהשנים שעברו. אפשר לפתור  גבוהים על 

80% מהמבחן באופן מבריק והציון יהיה רק 80."

"בחלק גדול מבתי הספר ההוראה הופכת משועבדת להכנה 
למבחן. כתוצאה מכך המורה לא יכול להעמיק ולהרחיב..."

5 המורים נשאלו לגבי מבחנים משווים בכלל, לא ציון שם המבחן.
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תרשים מס' 11 – האם מבחנים משווים גורמים יותר תועלת מנזק או להיפך? 
באחוזים

מצוינים  מורים  בין  השוואה  נתוני  הוצגו  לעיל  בתמצית 
ישראלים  מצוינים  מורים  ובין  המורים  כלל  לבין  ישראליים 
ואמריקאים. כמו כן בוצעו בדיקות משוות בתחומים נוספים, 
הנוספים  הממצאים  את  נציג  להלן  פירות.  הניבו  לא  שרובן 

שנמצאו אך לא הוצגו לעיל:

TNTP האמריקאית  הקרן  ממחקרי  באחד   א. 
)TNTP, 2013( עלו שלושה מאפיינים ברורים של מורים 
מצוינים למדעים. נדמה שהמורים המצוינים הישראלים 
המאפיינים  בשני  האמריקאים  המצוינים  למורים  דומים 

הראשונים, אך שונים מהם מעט בשלישי: 

על  אפקטיבית  הוראה  זיהו  האמריקאים  המשיבים   .1
את  להעריך  בבואם  מידע.  ומקורות  סממנים  מגוון  פי 
האפקטיביות של ההוראה של עצמם הם הסתמכו במידה 
חיובי  משוב  על  שלהם,  התלמידים  הישגי  על  דומה 
מובילות  דמויות  מעריכים,  שהם  למקצוע  מעמיתים 
כלפיהם  התלמידים  עמדות  ועל  והורים  הספר  בבית 
וכלפי שיעוריהם. גם המורים המצוינים הישראלים ביטאו 

עמדות דומות.

מאוד  מעט  ייחסו  האמריקאים  המשיבים   .2
מהצלחתם כמורים להכנה הפורמלית שקיבלו לפני 
להתפתחות  לתוכניות  או  כמורים  לעבוד  שהחלו 
עבודתם.  במהלך  השתתפו  שבהן  מקצועית 
בהתפתחותם  במיוחד  כמועילות  שסימנו  הפעילויות 
של  תרגול  שמזמנות  פעילויות  הן  המקצועית 
המורים  גם  מעמיתים.  ולמידה  חדשים  כישורים 

המצוינים הישראלים ביטאו עמדות דומות.

כלפי  האמריקאים  המצוינים  המורים  של  עמדותיהם   .3
"אהבה/ יחסי  וביטאו  מורכבות  היו  ההוראה  מקצוע 

שנאה". הם אהבו את העבודה היומיומית עם התלמידים 
אך שנאו את המשכורות הנמוכות, הדרישות הבירוקרטיות, 
תנאי העבודה הדלים וההתמודדות עם ממונים ועמיתים 
הישראלים  המצוינים  המורים  עמדות  אפקטיביים.  לא 
ביטאו אף הן את היבט האהבה למקצוע וחיוץ כלשהו בין 
אהבה לבין כעס וביקורת. אי אפשר להגדיר את עמדתם 
השליטה  מוקד  בזכות  דווקא  אולי  כ"אהבה/שנאה", 
כוח  רואים את עצמם כבעלי  הפנימי שהם מפגינים, הם 

בסיטואציה ועל כן פחות 'שונאים'.

ב.  בהשוואה בין מורים מצוינים שמשתייכים לבתי ספר שבהם 
פועלת רפורמת אופק חדש" או "עוז לתמורה" לבין מורים 
מצוינים שאינם משתייכים למסגרות אלה, לא נמצאו כל 

הבדלים.

בין מורים שעובדים בזרמי חינוך שונים, נמצאו  ג. בהשוואה 
מעט הבדלים. כפי שציינו קודם, מורי החינוך הממלכתי־
בזרם  מורים  מאשר  ליווי  פחות  שקיבלו  חשים  דתי 
מחשבים  האחרונים  ואילו  הערבי/דרוזי  או  הממלכתי 
כגורם  תלמידיהם  עם  ההיכרות  של  ההיבט  את  פחות 
מפתח להיותם מורים מצוינים )ממוצע של 3.3 לעומת 3.6 
ההכשרה  את  יותר  מחשיבים  אך  יחד(,  הקבוצות  בשאר 
בשאר   2.7 לעומת   3.2 של  )ממוצע  להוראה  הרשמית 
המגזרים(. אפשר שההבדלים נובעים מהבדלים ממשיים 
שהם  גם  ייתכן  אך  מקבלים,  שהמורים  הליווי  במידת 

נובעים מרמת ציפיות שונה.

נמוכים.  שההבדלים  או  הבדלים  אין  הנושאים   בשאר 
רצוי לעבות את הדגימה של מורים מבתי ספר ממלכתיים־

דתיים.

השוואת הממצאים בין קבוצות משיבים שונות – תמצית
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המלצות
סוגיות מרכזיות כמבוא להמלצות

תרשים מס' 12 – ריכוז ההמלצות 

כמה  מעלה  הממצאים  על  התבוננות 
סוגיות מרכזיות:

שנמצא  ההגדרות  ריבוי  לאור  המצוין?  המורה  מיהו  א. 
)הישגים,  שונים  מדדים  נגזרו  שמהן  הגדרות  בספרות, 
אותו  מיהו  עדיין פתוחה השאלה  נשארה  וכו'(,  ייחודיות 
בראש  היא  זו  לשאלה  התשובה  למדעים.  מצוין  מורה 

ובראשונה תשובה ערכית. 

שליטה  במיקוד  מתאפיין  בישראל  מצוין  שמורה  זיהינו  ב. 
נשאלת  אך  שלו,  התכונות  שאר  כל  עם  שמתקשר  פנימי, 
בקרב  הזו  התכונה  את  לפתח  אפשר  והאם  איך  השאלה 
המערכת  ראיית  את  לכוון  אפשר  האם  אחרים?  מורים 
פנים  לגורמי  משקל  יותר  מעניקים  איך  הזה?  לכיוון 
מצוין?  למורה  להפוך  שעתיד  מורה  של  בהתפתחותו 
לגרום  נוכל  איך  ההפוכה:  התמונה  עולה  זה  היבט  בצד 
למורה המצוין להאמין יותר במערכת ולהסתייע בה, כפי 
שעושים המורים האמריקאים. מוצע לבחון גם אם מדובר 

בהבדל תרבותי בין החברות.

 – מבניים  בשינויים  צורך  על  מרמזים  המצוינים  המורים  ג. 
בחומרי  ההוראה,  בדרכי  ההערכה,  במתכונות  שינויים 
התגייסות  דורשים  אלה  כל  הכיתות,  ובמבנה  הלימוד 
משמעותית של השותפים השונים להובלת מערכת החינוך 

בארץ.

הילד/נער  את  שמים  המצוינים  המורים   – התלמידים  ד. 
במרכז. התלמידים הם המניע המרכזי לעבודתם והמוקד 
את  רואים  הם  עבודתם.  את  בראייתם  ביותר  החשוב 
גם בהיבט  ומבינים את תפקידם  התלמידים באופן שלם 
איך  לשאול  מוצע  כך,  אם  והעמוק.  הרחב  החינוכי 
למדע  המורים  במיון  האלה  ההיבטים  את  לשלב  אפשר 

ולמתמטיקה ובהכשרתם.

מורים,  ליווי  של  בתהליכי  עמוק  צורך  יש   – מורים  ליווי  ה. 
בצד אי־שביעות רצון מהתהליכים הקיימים ומהאופן שבו 

הדברים מתנהלים כיום.

להעריך

ללוות

לשנות

לדבר על

להגדיר

שימוש במגוון כלי הערכה המותאמים 
לעושר של דרכי הוראה

דגש על ישומים בהכשרת המורים וליווי 
מתמשך שלהם

עדכון תוכנית הלימודים, דרכי ההוראה 
ושינוי מבני של הכיתות

פיתוח מוקד השליטה הפנימי 
 ויצירת אמון של מורים במערכת

מיהו מורה מצוין
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הממד  את  בחשבון  לקחת  מציעים  אנו   )2010( להרפז 
האידיאולוגי בחשיבה על המורה המצוין ולאפשר למורה 
לאורן.  ולפעול  אותו  שמנחות  האידיאולוגיות  את  לזהות 
האטי  של  המחקר  ממצאי  את  גם  בחשבון  לקחת  מוצע 
 Expert( מומחים  מורים  שלפיהם   ,)Hattie, 2003(
מורים  ממדים:  חמישה  ידי  על  מאופיינים   )teachers
מומחים יכולים לזהות ייצוגים מהותיים בנושא שלהם, הם 
אינטראקציות,  באמצעות  בכיתה  הלמידה  את  מכוונים 
הם מסוגלים לעקוב אחר למידת התלמידים ולתת משוב 
מסוגלים  והם  רגשיים,  להיבטים  מתייחסים  הם  מועיל, 

להשפיע על התוצרים ועל ההישגים של התלמידים. 

 ,TNTP ארגון  של  הממצא  את  בחשבון  לקחת  מוצע 
ניתן  בלתי  "מורה  המונח  את  לאחרונה  שטבע 
מצא  הארגון   .)Irreplaceable teacher( להחלפה" 
מצוין  מורה  של  ויחיד  אחד  מאפיין  לזהות  אפשר  שאי 
ומרחב לשלל מאפיינים. אנו מציעים לאמץ  ולתת מקום 
את ההמלצה של הארגון )TNTP, 2013(, שלפיה הכרחי 
ביותר  המצוינים  סביב  ההוראה  פרופסיית  את  לבנות 
שלהם  הפרספקטיבות  ולכן  בה,  שעוסקים  אלה  מבין 
מערכת  את  לשפר  המאמץ  במסגרת  במיוחד  חשובות 
החינוך. מכאן נגזר הצורך לערב את המורים המצוינים 

בהמשך פיתוח החשיבה על הפרופסיה.

מול  פנימי  שליטה  מוקד  של  בשאלה  לעסוק  1.ב.  
האמון במערכת – המורים המצוינים הישראלים ניחנים 
יצירתיותם ואהבתם  במוקד שליטה פנימי, ומכאן כוחם, 
שלהם  האמון  מידת  זאת,  עם  ולמקצוע.  לתלמידים 
במערכת נמוכה משל חבריהם האמריקאים. אף שמדובר 

בהבדלים תרבותיים, נשאל:

שליטה  מוקד  של  זו  תחושה  לטפח  אפשר  ואיך  האם   .1
אחרים  מורים  אצל  גם  אישיותי,  מאפיין  שהיא  פנימי, 
שאינם מצוינים בהכרח, ולשלב את ההיבט הזה בהכשרת 

המורים או במיונם?

2. האם רצוי ואיך ניתן לפתח מידה גבוהה יותר של אמון 
במערכת אצל המורים המצוינים, בלי לאבד את ההיבט 

של מוקד השליטה הפנימי.    

1. המלצות ברובד המערכתי

יותר  ולהגדיר טוב  1.א. מוצע לעסוק בשאלת המורה המצוין 
מהו מורה מצוין. מעבר לצורך לתת הגדרה ברורה, חשוב 
לעסוק בשאלה הזו. העיסוק בשאלה יחדד את הציפיות 
עבור המערכת ועבור המשתתפים. מדובר באתגר קשה, 
ההיבטים  את  לכמת  קשה  שכן  בר־יישום,  תמיד  לא 
במערכת  תלוי  והוא  למצוין,  טוב  מקצוע  איש  שהופכים 
של  לפשרות  הזה  בתהליך  להתפתות  לא  חשוב  ערכית. 
מדדים קלים למדידה אך לא תמיד רלוונטיים, כגון ציוני 

התלמידים. 

גם  לעסוק  חשוב  המצוין  המורה  על  החשיבה  במסגרת 
במחקר  לשאלות  התשובות  ופנימיים.  אישיים  במשתנים 
הנוכחי מדגימות את חשיבותם של המשתנים האלה )כגון 
עם  היכרות  רחבה,  ראייה  שליטה,  מוקד  עולם,  תפיסת 
התלמיד, היבטים חינוכיים, בחירה ומוטיבציה( והיבטים 
הגינות  קשב,  אכפתיות,  כמו  אישיותיות  איכויות  של 
מרכיבים  שהם  העלתה  המחקרית  שהספרות  ורגישות, 
עם  ולהצלחתו  מצוין  למורה  מורה  להפיכת  בסיסיים 

תלמידיו. 

חמשת  את  לאמץ  מציעים  אנו  הממצאים  בסיס  על 
www.( מצוין  למורה  טראמפ  קרן  של  הקריטריונים 

 :)trump.org.il/award

)בכתב מוטה הצעותינו לתוספות(

מעניק טיפול אישי לכל תלמיד; בעל ראייה רחבה 
של התלמיד ושל עצמו.

אינטראקציות 	  מבוססת  פעילה,  למידה  מעודד 
ומשמעותית בכיתתו;

מפעיל כלי מעקב ונותן משוב רגשי;	 
שותף פעיל בקהילה מקצועית;	 
מסייע לבית ספרו להפעיל מערך תומך בלמידה;	 
ובעל ראייה עמוקה 	  מומחה להוראת תחום הדעת 

של התחום; 

 ,)2004( לאלוני  בדומה  שהוצגו,  הנתונים  בסיס  על 
למאפיינים  אישיות,  לתכונות  להתייחס,  מציעים  אנו 
פרופסיונליים  לכישורים  וגם  להשכלה  הנוגעים 
בדומה  המצוין.  המורה  דמות  על  בחשיבה  פדגוגיים 
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כחלק  להוראה  וכניסה  מיון  בתהליכי  לטפל  2.א. 
התחום  של  וההתמקצעות  ההשבחה  מתהליכי 
המורה  שבו  האופן  את  השיח  במרכז  להציב  מוצע   –
לעתיד רואה את תלמידיו ואת עיסוקיו עמם, אולי במודל 
תהליכי  החינוכיים.  היועצים  או  הפסיכולוגים  של  המיון 
התמקצעות אלה יסייעו בתורם גם להעלאת היוקרה של 

תחום ההוראה.

להשתלמויות  לליווי,  מותאמים  מודלים  לפתח  2.ב. 
הליווי  תהליכי  את  ולשפר  מורים  ולהדרכת 
פתוחה  בשאלה  ביטאו  מהמורים  אחוז   49( הקיימים 
הדרישה  אם  הזה(.  ההיבט  בפיתוח  הצורך  את  בשאלון 
פדגוגי  ידע  למידה,  יכולת  זה  ובכלל  עמוק,  לידע  היא 
והתפתחות של הידע, מובן הצורך בלמידה לאורך החיים, 
בתצפיות,  שימוש  לעודד  ובהתפתחותם.  מורים  בליווי 
בווידאו ובמשובי עמיתים כדי ליצור ליווי מותאם לצרכים 

ומאפשר התפתחות. 

התייחסויות ממוקדות להכשרת מורים 
)ובכלל זה להשתלמויות(:

המורים 	  השתלמויות  המיקוד,  בקבוצות  המורים  לטענת 
חסרות  אך  הצעירים,  למורים  ורציני  טוב  היצע  מציעות 

השתלמויות שיתאימו למורים הוותיקים והמקצועיים.

ההכשרה 	  בצד  יישומי  אופי  בעלת  הכשרה  על  להקפיד 
צריכה  העבודה  מורים.  להכשרת  במוסדות  התיאורטית 
לשלב ידע תיאורטי עם התנסות לצורך הבניה טובה יותר 

של הידע הדרוש.

להקפיד על הקניית כלים למורים המשתלמים, ובהם מתן 	 
משוב, ניהול הכיתה, טיפול בבעיות משמעת, התפתחות 

מקצועית באמצעות תצפיות מצולמות ועוד.

לבצע ניתוח תוכן של התכנים הנלמדים בהכשרות ולבחון 	 
אותם על סמך מה שאכן ישמש את המשתתפים בעתיד, 

מה רלוונטי להם ומה לא.

להקצות משך זמן מספק להכשרות גם בהסבת אקדמאים 	 
לחינוך.

התאמה 	  מידת  פי  על  ומיפוי  מיון  תהליכי  על  לחשוב 
לעיסוק – גם לצורך השבחת תהליכי הלימוד וגם כחלק 

מתהליכים של יצירת יוקרה מקצועית.

חיונית 	  להוראה  ההכשרה  כמה  עד  בשאלה  לדון 
למורים המצוינים. ל־29 אחוז מאלה שמוגדרים "מורים 

מצוינים" אין הכשרה בהוראה.

כמו  וילסון,  הספרותית,  בסקירה  גם  עולה  הזה  ההיבט 
חוקרים אחרים, מצביעה על גורם מרכזי שממתן ולעתים 
להתפתחות  תוכניות  של  האפקטיביות  את  מבטל  אף 
ומסגרות  זמן  די  היעדר  מורים:  של  מקצועית 
מתאימות לתרגול ולהתנסות של מורים ביישום של 
כישורים חדשים, תוך בקרה עצמית וקבלת משוב בונה 
Osborne, Simon, Christodoulou, Howell-(
.)Richardson & Richardson, 2013; Wilson, 2013

של  ומנגנונים  מודלים  כמה  ומיושמים  קיימים  בעולם 
תמיכה מתמשכת וליווי מתמשך במורים שמעוניינים לסגל 
 Rhodes & Beneicke,( חדשות  הוראה  פרקטיקות 
אחת  היא   )Coaching( הקואוצ'ינג  גישת   .)2002
של  מקצועית  להתפתחות  ביחס  ביניהן.  הפופולריות 
מורים, קואוצ'ינג מוגדר כסיוע של מורה אחד למורה אחר 
ותמיכה בו, או סיוע הדדי בין מורים, לשם פיתוח ושיפור 
 Nishimura,( של כישורים, אסטרטגיות ושיטות הוראה

.)2014

על הרקע הזה מסתמן שקיים צורך להפעיל מודלים או 
מנגנונים של התפתחות מקצועית שיספקו למורים 
יותר הזדמנויות לתרגול, רפלקסיה ומשוב, במעבר 
בתוכניות  החדשים  והכישורים  הידע  מלימוד 

.)Nishimura, 2014( השונות ליישומם בכיתה

השנים  בעשרים  שנערך  המחקר  של  עדכנית  סקירה 
האחרונות על האפקטיביות של קואוצ'ינג מעידה ששיטת 
בפרקטיקות  שינויים  של  להטמעה  תורמת  הזו  העבודה 
הוראה חדשות, לעומת הגישה של "קבל ויישם בעצמך" 

.)Nishimura, 2014(

בשונה ממודלים אחרים של עבודה שיתופית בין מורים, 
כגון מנטורינג של מורים מתחילים, קבוצות דיון וכדומה, 
בהתפתחות  לתמוך  ספציפי  באופן  מיועד  הקואוצ'ינג 
להם  ולסייע  מתחילים  לא  מורים  של  המקצועית 
הוראה  ואסטרטגיות  הוראה  שיטות  להטמיע 
 .))Kohler, Good, Crilley & Shearer, 2001 חדשות
ובחינה  ניתוח  המורה,  בעבודת  תצפיות  כולל  קואוצ'ינג 

2. המלצות בנושא ליווי והכשרות מורים
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3. המלצות בנושאי תוכניות לימוד, דרכי הוראה והערכה

משוב  בעיות,  ופתרון  מוחות  סיעור  הוראה,  תוצרי  של 
באווירה  מקצועית  ורעות  תמיכה  של  והיבטים  מעצב 
 Kohler, Good, Crilley &( מאיימת  ולא  שוויונית 

.)Shearer, 2001

המיקוד  קבוצת  משתתפי  המורים:  מנחה  דמות 
על  המורים:  מנחה  של  לדמותו  ממוקדות  המלצות  הציעו 
שונות,  לשאלות  להתפנות  שיכול  אדם  זמין,  להיות  המנחה 

לשים לב למה שקורה למורה ולא לוותר על חתירה למצוינות.

אם  גם  מורים,  של  צוות  לעבודות  מודלים  לפתח  2.ג. 
אינם עובדים באותו בית ספר. מוצע לייצר קהילות, קבוצת 
או  וירטואליים  באמצעים  מורים  של  הדדית  ועבודה  תמיכה 

בעזרת מרכזים מתאימים, ולדאוג למערך תגמול הולם.

מורים  צוותי  ליצור  אפשר  אי  רבות  שפעמים  מאחר 
בחלק  מורים  מספיק  )אין  הספר  בבתי  מקצועיים 
לייצר  יחיד(, הרי שמומלץ  ממקצועות המדע בבית ספר 

מפגשים וקבוצות עבודה משמעותיות במודלים שונים:

 	 — פיזור  לעומת  המדעים,  בהוראת  התמחות  ריכוז 
מודל מרכזים יישוביים ללמידת תלמידים, כגון קהילת 
המורים בפיסיקה, מודל חמד"ע או מודל אחר שייקח 
בחשבון למשל התמחות בית ספרית באחד ממקצועות 

המדע. 

יצירת  עדכון,   – הלימוד  בתוכניות  שינויים  לבצע  3.א. 
אחוז   65 ידי  על  עלה  הנושא  לצרכים.  והתאמה  עניין 
קבוצת  מתוך  בשאלונים.  פתוחה  בשאלה  מהמורים 

המיקוד: 

אמיתית', 	  'פיסיקה  ללמד  יותר  שתאפשר  תוכנית 
לתלמידים  שתגרום  כזו  הביניים,  בחטיבת  לפחות 

לרצות ללמוד פיסיקה בהמשך. 

המדע, 	  ממקצועות  אחד  כל  של  משמעותית  למידה 
ולא למידה מעורבת עם לימודי מדעים כלליים. 

גם 	  ילמדו  העליונה  בחטיבה  למדע  שמורים  חשוב 
בחטיבת הביניים. 

הצעיר, 	  בגיל  כבר  המדעים  בהוראת  להתחיל  חשוב 
התנסות.  דרך  בהתחלה   – לכן  קודם  או  ה'  מכיתות 

של 	  דו־שבועיות  השתלמויות  במסגרת  הדרכות 
קהילות מורים חיצוניות לבתי הספר.

לעודד 	  הצורך  את  העלו  המיקוד  בקבוצת  המורים 
לימודים  תוכניות  באמצעות  מורים  קהילות  יצירת 
של  ועבודה  מורים  בצוותי  עבודה  שיחייבו  למורים 
תמיכה  משאב  משמשת  הקהילה  מורים.  קהילות 
לעתיד. מדברי מורה: "אנו מנסים ללמד את התלמידים 

לעבוד בצוותים אך בעצמנו לא עושים את זה".

ויצמן 	  רוטשילד  תוכנית  כגון  אקדמיות  תוכניות 
שמדגישה מצוינות.

בדפי 	  לשיתוף  הכוונה  ובהשתלמויות:  בפורומים 
עבודה ובחומרי הוראה.

מענה טלפוני אינו נתפס כאפשרות טובה דיה.	 

2.ד. לפתח אתרי אינטרנט כגון אתר המורים לפיסיקה – 
אתרים כאלה מועילים אך אין בהם ייעוץ זמין דיו במועד 
לאיבוד".  שם  "הלכתי  בעייתית:  והפלטפורמה  מתאים 
מילות  פי  על  מתקדם  חיפוש  יאפשרו  שהאתרים  חשוב 
מפתח, אפשרות לשיתוף בחומרי לימוד ועוד. )המלצה זו 

עלתה רק בקבוצת המיקוד(.

שמות  את  צעיר  מגיל  כבר  לתלמידים  להכיר 
הדיסציפלינות המדעיות )פיסיקה, כימיה וביולוגיה( 

ואת מושגי המפתח שדרושים להבנה, כמו מדידות.

מאורגנים, 	  ספרים   – ומלאים  טובים  לימוד  ספרי 
רחבים דיים, שכוללים נושאים שאינם נלמדים קיימים 
כיום, כמו ביוטכנולוגיה ואסטרונומיה, "בסוף בסוף, 

ספר הלימוד הוא הכלי שעוזר ביותר למורה".

3.ב. שינויים בפדגוגיה ובדרכי ההוראה: 

המורים המצוינים ביקשו יותר לימוד מעשי – מסוג 	 
חקר, למידה עצמאית, תחרויות, סיורים ועוד. אפשר 
להסתייע בממצאים המתוארים בסקירה הספרותית 

בהיבטים האלה. 

על 	  מוקדם  מחקר  באוסטרליה  ערכו  ופרייסר  טובין 
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שעמיתיהם  למדעים  מורים  של  ההוראה  מאפייני 
 Tobin &( למקצוע הצביעו עליהם כמורים מצוינים
Fraser, 1990(. במחקר נמצא כי מאפייני ההוראה 
שמורים  הם  לאחרים,  בניגוד  מצוינים,  מורים  של 
התלמידים  מעורבות  את  ניהלו  מצוינים 
באסטרטגיות  השתמשו  בה,  ותמכו  בלמידה 
ההבנה  את  התלמידים  אצל  להגביר  שנועדו 
שעודדו  באסטרטגיות  השתמשו  במדעים, 
הלמידה  בפעילויות  להשתתף  תלמידיהם  את 

ויצרו בכיתותיהם אקלים לימודי חיובי.

של 	  מאפייניהם  את  שבחן  מחקר  ערכו  ומנט  וילסון 
מתקבלים  שהם  כפי  למדעים  לדוגמה"  "מורים 
 Wilson & Mant,( .בעיניהם של כ־5,000 תלמידים
המרכזיים  שהמאפיינים  נמצא  במחקר   .)2011a
דיונים  החשיבה,  עידוד  בהירים,  הסברים  הם 
רבים ופתרון של בעיות מדעיות, יותר ניסויים 
הדגמה  )ופחות  התלמידים  של  מעשית  ועבודה 
לחיי  המדע  לימוד  בין  וקישור  המורה(  של 

היומיום.

כמו כן אפשר לציין את מחקרם של אלסופ, בנקזה 	 
 ,)Alsop, Bencze and Pedretti, 2004( ופדרטי
של   )Case studies( מקרים  חקר  על  שמבוסס 
נותן  המחקר  באוסטרליה.  למדעים  מצוינים  מורים 
לשימוש  מתייחסים  שתלמידים  לסברה  תימוכין 
למידה  שמזמנות  יצירתיות  למידה  באסטרטגיות 
ופתרון  דיונים, עבודה מעשית,  אקטיבית, כגון 
מורים  של  בהוראה  מרכזיים  כאלמנטים  בעיות, 
מצוינים למדעים. בנוסף נמצא שתלמידים מעריכים 
 Alsop( בעלי ידע מעמיק בנושא הלימוד מורים 

 .)et al., 2004

ויש עוד רבים אחרים.	 

בגישות 	  בעצמם  יתנסו  שהמורים  חשוב  להערכתנו, 
ייחודיות כדי לקבל ביטחון בהפעלה שלהן.

להסתפק  ולא  לתלמיד  הערכה  כלי  מגוון  לפתח  3.ג. 
ביצועי  על  להתבסס  זה  ובכלל  אחד  הערכה  במודל 
צוות,  עבודות  דיונים,  פרויקטים,  חקר,  עבודות  הבנה, 
להערכת  נוספים  וכלים  ספריות  בית  פנים  הערכות 

כמובן  קשורים  ההערכה  בדרכי  שינויים  הישגים. 
לשינויים בדרכי ההוראה )ראו פירוט בסעיף הבא(. 

המבחנים: 	  סוגיית  את  לעומק  לבחון  מוצע 
לבדוק איך אפשר לקיים מבחנים פנימיים איכותיים, 
נכון,  באופן  חלופית  הערכה  לשלב  אפשר  איך 
את  לצמצם  אפשר  ואיך  למורה  ושימושי  איכותי 
שמורים  החיצוניים,  המבחנים  שגורמים  הנזקים 
לימודים  לתוכנית  )שעבוד  עליהם  מצביעים  רבים 
מצומצמת שלא מאפשרת העמקה והעשרה, ולמידה 

לצורך ציון(.

3.ד. שינויים מבניים:

על 	  )צוין  לדאוג לצמצום כמות התלמידים בכיתות 
אפשרות  פתוחה(,  בשאלה  מהמורים  אחוז   31 ידי 
המורים  תלמידים.  ומיון  המדעים  בתחום  בחירה 
מגיל  כבר  בחירה  לאפשר  ביקשו  המיקוד  בקבוצת 
ורצוי  אחד  כל  מעניין  לא  שהתחום  וטענו  צעיר 
להשקיע את המאמצים במתעניינים, במקום לאבד 
אותם כשמנסים להישאר ברמה הבינונית של הכיתה 

כולה.

זה 	  היבט   – ובשכר  בתגמולים  לשיפור  לדאוג 
ציינו  עלה רק בהקשר אחד, אך 30 אחוז מהמורים 

אותו בשאלה פתוחה.  

תוספת 	  הלימודים,  במערך  שינוי  לבצע 
עלה   – שיעורים  ביטולי  ופחות  שיעורים 
ציינו  מהמורים  שליש  משמעותי.  כגורם  בשאלונים 

אותו בשאלה פתוחה. 

להכיר בחשיבות הלבורנטים ולטפחם – מתברר 	 
לא  הספר,  מבתי  בחלק  בלבורנטים  חוסר  שיש 
הולם,  לגמול  זוכים  ולא תמיד  תמיד הם מקצועיים 
הלבורנטים חיוניים ללמידה משמעותית של מדעים. 
חשוב  הלבורנטים  של  מעמדם  את  להעצים  כדי 
יריעה,  רוחב  עם  משמעותי  תפקיד  להם  להגדיר 

למשל "אחראיים על הניסויים בבתי הספר". 

באותו 	  למדעים  מורה  של  משרה  לרצף  לשאוף 
מוסד.

)שתי המלצות אחרונות אלה עלו רק בקבוצת המיקוד(.
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4. המלצה למחקר המשך
להעמיק ולהרחיב את המחקר בחטיבות הביניים ובבתי הספר הממלכתיים־דתיים.
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