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!? פיתוח מקצועי 
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."  טירוף הוא לעשות שוב ושוב את אותו הדבר ולצפות לתוצאות שונות"
( איינשטיין)

נותר בעינו למרות גוף ידע , ידי רבים כבלתי אפקטיבי-הנתפס על, מדוע פיתוח מקצועי

?הולך וגדל המדגים ומצביע כיצד אפשר לקיימו באיכות גבוהה יותר
( Darling-Hammond et al., 2009: למשל)

, הסבר אפשרי אחד להתמשכותם של תהליכי פיתוח מורים שיעילותם מוטלת בספק

זיהוי . נוגע למבנים הארגוניים המעצבים אותם ולהקשרים שבתוכם הם מתקיימים

.וניתוח של המבנים האלה במערכת החינוך הישראלית מצריך דיון רחב ומעמיק יותר

ידע מעשי על מנהיגות  : עושים בית ספר(. 2016( )עורכות)' שוורץ מ-ובוזו' לוי נ-מנדל: מתוך, פישר גל

.מכון אבני ראשה: ירושלים. פדגוגית

פיתוח מקצועי מחולל שינוי: לעזור למורים לעזור לעצמם

http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/effective_professional_development.aspx


:פיתוח מקצועי משולב

נתיבים

השתלמויות  •

קהילות מורים•

(בגרות, ב"מיצ)הערכת מבחנים •

פיתוח חומרי למידה•

אופי ההשתלמויות

פנים אל פנים•

מתוקשבות•

משולבות•

גורמים מגוונים מעורבים בפיתוח המקצועי

ר ומדריכיו"מפמ•

מרכזי המורים הארציים•

אקדמיה ועוד, ג"רט, ח"מט, רשתות, מוזיאונים: גופים חיצוניים כגון•



דוגמאות להשתלמויות במספר תחומי דעת

מתמטיקה יסודי•

ל"מוט•

מדעי הסביבה•

פיסיקה•

ביולוגיה•

כימיה•

.בסקירה זוהוצגושלאהאחריםהדעתבתחומיגםורבהדומהעשייה•



משאבים רבים מוקדשים לפיתוח מקצועי 

של מורי המתמטיקה ביסודי

:מורים ביסודי3850-ח משתלמים כ"בתשע

(.מורים3,000-כ)ה "במרכזי פסגהשתלמויות 126•

(.משתלמים650-כ)ארציות מקוונות השתלמויות 5•

המודל נפתח  ( )מורים200-כ)במודל מיקרו קרדיטציה השתלמויות 5•

(.2018בינואר 

:בכל מחוז יש•

.השתלמות ייחודית לרכזי מתמטיקה–

.השתלמות למדריכים במתמטיקה–

.השתלמות ארצית למדריכים ארציים ומחוזיים•

.מדי שנה, יום עיון לרכזי המתמטיקה שבמחוז•



משאבים רבים מוקדשים לפיתוח מקצועי 

של מורי המתמטיקה ביסודי

:  פיתוח ההשתלמויות נעשה על ידי

י צוות מרכז המורים ומועבר באמצעות  "חלק מהשתלמויות ע•

.צוות מרכז המורים

.ח"י מט"ההשתלמויות המקוונות פותחו ע•

:כעת בפיתוח

שילוב טכנולוגיה בפיתוח המקצועי : בנושא, למורי מוריםMOOCהשתלמות –

שתי יחידות מיקרו קרדיטציה נוספות–



(ל"מוט)פיתוח מקצועי במדע וטכנולוגיה לכל 



(ל"מוט)פיתוח מקצועי במדע וטכנולוגיה לכל 



אופי  הגוף המפעיל  המשתתפים' מסשם ההשתלמות  

ההשתלמות  

משולבגרבייה-ה באקה אל"פסג60השתלמות מחוזית  

פ"פאגרבייה-ה באקה אל"פסגעדיין אין נתוניםקמפוס שדה בוקר

משולבמרכז המורים19מורים מובילים

משולבאלנט13פדגוגיה בעידן החדש

מתוקשבמרכז המוריםמשתתפים  50עדכון ידע מדעי  

משולב  הטכניון16קהילת המורים  

ההשתלמויות6•

משתלמים  158•

קהילת מורים למדעי הסביבה בטכניון•

פיתוח מקצועי במדעי הסביבה



פיתוח מקצועי בפיזיקה

/  מנחיםהשתלמויותאוכלוסייה

מרצים

מורים בראשית  

דרכם

פיזיקה  , מעבדות, "דרכי הוראה"

מחקרית

מדריכים

, PBL, חקר: התמחויותמורים מנוסים

,  פיזיקה מחקרית,וידקטיקה

אנרגיה, ע"חלומד, פיזיקה-רובו

מומחי  

אקדמיה

מומחימובילים  , וידקטיקה, רכזי מקצועמורים מובילים

אקדמיה



שם 

הקהילה

עיסוק  נושאים 

מרכזי

אוכלוסיית היעדמובילים

קהילת  

"חברותא"

היחס בין  –1:2

מורים למובילים

דרכי הוראה/ 

אקדמיה  

ומדריכים

מורים בראשית  

דרכם

קהילה  

קרוב לבית

התמחות בדרכי  

הוראה

אקדמיה  

ומורים  

מובילים

,  מורים מנוסים

מורים בראשית

דרכם

התמחות בידע תוכן  גרעין חקר

ופרויקטים

,  תוכןמומחי

רכזים  

מורים  –ח"ממ

מומחי חקר

פיתוח מקצועי בפיזיקה



פיתוח מקצועי בביולוגיה

אוכלוסיית  ההשתלמות
היעד

המנחים
בהשתלמות

,  קהילת מורים מובילה

קהילות מורים לביולוגיה קרוב לבית

,  מורים מובילים
מורים לביולוגיה

צוות המרכז  
,הארצי

מורים מובילים

:  מול ייחודהשתלמויות במודל איחוד
, PBL, ויקיפדיה, אינפוגרפיקה, רכזי מקצוע

', ב+ ' פדגוגיה בעידן החדש א, פיתוח חשיבה
דיבור  , (חדשים ובוגרים)בגרות מתוקשבת 

בציבור

מדריכים ומורים מורים לביולוגיה
מובילים

טבע , ביולוגיה ימית, עדכון ידע מדעי
בגנים

מרצים מהאקדמיהמורים לביולוגיה

מורים לביולוגיה  ביוחקר ברשת,  ביוחקר
בתחילת דרכם

מדריכים

מדריכיםמורים לביולוגיה"(חליפה)"השתלמויות מחוזיות 

מדריכים ומרצים  מדריכיםהשתלמויות לצוות ההדרכה
מהאקדמיה



בביולוגיהפיתוח מקצועי 

ביוחקר ברשת



:מבחן חובק ארץ בין תלמידים מ

.פסגת זאב, ש טדי קולק"ס ע"בי
.מכמורת,ס רמות ים "בי

. טמרה, בוחן

תלמידות בזמן הבחינה במכמורת

הדרך והתוצר–שאלה שיתופית במהלך המבחן 



פיתוח מקצועי בכימיה

אוכלוסיית  ההשתלמות
היעד

המנחים
בהשתלמות

,  קהילת מורים מובילה

קהילות מורים לכימיה קרוב לבית

,  מורים מובילים
מורים לכימיה

צוות המרכז  
,הארצי

מורים מובילים

:  מול ייחודהשתלמויות במודל איחוד
, אינפוגרפיקה, רכזי מקצוע, הערכת חקר
', ב+ ' פדגוגיה בעידן החדש א, מטלת ביצוע

בגרות מתוקשבת

מדריכים ומורים מורים לכימיה
מובילים

מורים לכימיה  בכימיה70%הוראת 
בתחילת דרכם

מדריכים ומורים 
מובילים

מורים לכימיה  מעבדת החקר בכימיה
בתחילת דרכם

מדריכים

מדריכיםמורים לכימיה3מיני מחקר רמה 

ומרצים  מדריכים מדריכיםהשתלמויות מדריכים
מהאקדמיה



פיתוח  
חומרים לקהילות

קהילת  
המורים המובילים

קהילות  
מורים קרוב לבית

תלמידים בכיתה

קהילת  
מורים קרוב לבית

קהילת  
המורים המובילים

קהילות מורי הכימיה  
שנה רביעית

חדר בריחה כימי
שנה שנייה

,  חולון, השרון, באר שבע

רחובות, טמרה, טירה, חיפה



,פיתוח מקצועי למדריכים במחוזות
מדעים בשיתוף  ' למדריכים ארציים באגף א

עם אגף ההדרכה




