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  רקע 

משרד החינוך, פותח על ידי הוא מיזם ש המהלך)  –גם (להלן " מורים מובילים מהלך השקפה"

  פועל בבתי הספר באופן נרחב החל משנת הלימודים תשע"ו. היד הנדיב,  קרןבשיתוף עם 

 מקצועי פיתוח תהליכי תנחהאשר  מובילים מורים של שדרה הוא פיתוח חזון המהלך

 בניתוח העמיתים למידת את ימקדו המובילים המורים. ספרה בבתי עמיתיםמורים  של מתמשכים

 דרכים ובפיתוח בזיהוי, בעבודתם הקונקרטיים ובאתגרים הפרקטיקה חקרב, הוראה ייצוגי

, ההוראה טיובשם ל המורים כלל לרשות יעמדו המורים צוותי של למידתם תוצרי. לשיפורה

  .בבית הספר ערכיםהוהחינוכי  אקליםה קידום וציוניהם ו התלמידיםשיפור הישגי  ה,למידה

באופן מתמשך את תהליכי  כדי להובילמוכשרים  פרס מורים מבתיבמסגרת המהלך נבחרים 

ספק מענה המיטבית לדרך ב מדוברהנחה שצעד זה יסודו בהפיתוח המקצועי של עמיתיהם. זאת 

יומית בכיתות: תכנון משותף של -להם מורים נדרשים במלאכת ההוראה היוםשלבעיות ולאתגרים 

מטרות השיעורים ומהלכם; תיעוד מצולם או כתוב של ההוראה וניתוחה על ידי צוותי מורים; זיהוי 

תפת סביב ; היוועצות משופחות פעולות הוראה מוצלחות והפקת לקחים מפעילויות מוצלחות

לחדד את  כדיבעיה קונקרטית של מורה; מתן משוב למורים על הוראתם; ושילוב מידע ונתונים 

בסופו של התהליך מבקשים מובילי המהלך לבסס  הקשר בין פעולות המורים ולמידת התלמידים.

  .תנחה תהליכי פיתוח מקצועי מתמשכים של עמיתיהם בבתי ספראשר  מובילים מורים של שדרה

  

  :המובילי על ידיהמהלך, כפי שהוגדרו מטרות 

 המובל על ידי מורים.והדרכה מיסוד מערך אפקטיבי של פיתוח מקצועי  .1

 שיפור פרקטיקות ההוראה.  .2

 הישגיהם.בשיפור בלמידת התלמידים ו .3

 קבוצה – הספר בבית מורים קהילת של זו היא המהלך של והמהותית המרכזית הפעילות שיטת

 שנתי-רב או ושנתי שוטף באופן פועלתה" מוביל מורה" ידי על ומונחה מודרכת אשר, מורים

  .שוטפים בבית הספר מפגשים של במתכונת

 הקהילה אל מביא, בית הספר  מנהל בהמלצת, המחוז ידי על לתפקידו שנבחר" המוביל מורה"ה

 מקבל שהוא מתמשכת הכשרהמהלך ב ספוגל אמור שהוא ואוריינטציה כלים ,ידע הספר בבית שלו

 או/ו במחוז מגורמים מקבל שהוא פרטני ליווי כדי תוך וכן, במחוז הפיתוח המקצועי במסגרת

  .במהלך המחוז את שמלווה אקדמי מקצועי גוףמסגרת ב

 ותכלול פעולה עקרונות, מדיניות של בהיבטים אותו מובילהוא ש המהלך מטה ,הארגונית ברמה

 הפעולה דפוסי של והסופי המעשי והגיבוש יומי-םיוה האופרטיבי הניהולואילו , מערכתי-כלל
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 מחוז כל המהלךיישום  של הראשונות בשנים. במחוזות ההנהלות של לפתחן מונחים הספציפיים

 מן להיפרד אמור המחוז היישום של יותר מתקדם בשלב. כך לשם שבחר מקצועי גוף ידי על מלווה

  . עצמו בכוחות המהלך של בהקשר ענייניו את ולנהל לגבש ולהמשיך המלווה הגוף

שנת הלימודים בו ,בשנת הלימודים תשע"ו הופעל המהלך בשלושה מחוזות של משרד החינוך

מורים  400-מחוזות. בשנת הלימודים תשע"ז פעלו במהלך כ שבעההורחב והופעל בהוא תשע"ז 

- כבו  המהלך ויפעלו יתרחב   שנים חמש של בטווחשהשאיפה היא ו , בתי ספר 180-מובילים מ

  .ספר בתי 1,200-בכ מורי קהילה 30,000–25,000-כו מובילים מורים 4,000

  מטרות ושאלות המחקר

 את ילווה אשר הערכה מחקר לביצוע בבקשה ה"לראמ פנה המשרד במטה הוראה עובדי מינהל

על הפעלת  וכוללת לספק תמונת מצב ארציתלמחקר ההערכה היו שתי מטרות: הן  המהלך.

  בשנת. בעתיד שלו יותר טוב יישום לאפשר ובכךת המהלך הפעל בשיפור לסייעוהן  1המהלך

  :אלו בנושאיםהתמקד המחקר  ז"תשע

  מהלך ה ה שלהפעלליישום ולערכות יה

 בחירת המורים המובילים ומורי הקהילה ושיקולי ההצטרפות לקהילות )1

 פים לבחירת הנושאים תהמטרות והנושאים לפעילות הקהילות, כיצד נבחרו ומי היו השו )2

 בבית הספר, מסגרת הזמן, תדירות המפגשים הלךמהפעילות לקראת הפעלת האופן  )3

 מתודות ודפוסי העבודה בקהילה )4

  מקום מנהל בית הספר במהלך. )5

  במורים המוביליםהכשרה, ליווי ותמיכה  

 טרום תפקיד למורה המוביל-הכשרת )1

 במחוז, האם הוא עונה לצרכים.הפיתוח המקצועי הקבוצתי של המורים המובילים  )2

 הליווי האישי במסגרת המהלך )3

 רכי פיתוח מקצועי עתידיים של המורים המובילים.וצ )4

  עמדות הגורמים השונים כלפי המהלך

 בעיני הגורמים השונים בבית הספר "מורים מובילים קפהמהלך הש" של התפישה )1

 נקודות החוזק והנקודות לשיפור לפי תפישת הגורמים השונים )2

   .תנאים אשר יאפשרו את קיימות המהלך בשנים הקרובות ואת התרחבותוה )3

                                                      

1
 מכשירים והמלווים.הגופים הפנימיים שבוצעו ע"י למחקר ההערכה הארצי קדמו מחקרי הערכה  
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  תרומה נתפשת של המהלך

 לגורמים המשתתפים בו: מורים מובילים ומורי קהילההמהלך תרומה נתפשת של  )1

   . תלמידיםהתרומה נתפשת לבית הספר: כלל חדר המורים,  )2

  מערך, אוכלוסייה וכלים  –שיטת ההערכה 

 מערך הערכה .1

 לקבל לנו שתאפשר, כמותית הערכה הכולל ,)mixed methods( משולב מערך נבחר למחקר

, קשיים השטח פני על להציף לנו שתסייע, איכותנית והערכה, ומייצגת רחבה ארצית תמונה

  מיישום המהלך בבית הספר. שעולים וצרכים דילמות

  

השנה בתי ספר  בתי ספר. הוחלט שבהערכה ישתתפו 15-ה ליכללה פני הערכה האיכותניתה

  ותיקים בלבד. בנוסף נערכו מפגשים עם גורמים מהמטה ומהמחוז.

 להשתתף רבויס מהם 6בתי ספר, אך  16נרצה לציין כי בתחילה נדגמו להערכה האיכותנית 

 שותפות חוסר לתחושת קשור הספר בתי סירוב כי נראה. אחרים 5 נדגמו ובמקומם ,בהערכה

 הסכמה של מידה בהם שיש הספר בתי את רק מיצגים האיכותנית הערכה ממצאי כן על. בתהליך

  .במסגרתו להתנהל ויכולת המהלך עם

  

פנינו לכלל המורים המובילים ומורי הקהילה המשתתפים במהלך.  כמותיתההערכה הבמסגרת 

בשלב הראשון התקבלו ממשרד החינוך  :איסוף רשימות המשתתפים במהלך נעשה בשלבים

מובילים. עבור כל מורה מוביל פורטו המורים המשתתפים בקהילה שלו. רשימות של המורים ה

  נעשתה השלמה של פרטי הקהילות. ,הרשימות שהתקבלו ממשרד החינוך היו חלקיותשהיות 

   

 אוכלוסייה  .2

  הערכה איכותנית

 מציג את בתי הספר שהשתתפו בהערכה  1לוח  .בתי ספר 15הערכה האיכותנית כללה ה

איכותנית.ה
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  בתי הספר שהשתתפו בהערכה האיכותנית :1לוח 

)N(  15 בתי ספר  

  סוג חינוך

  14  חינוך רגיל

  1  חינוך מיוחד

  שלב גיל

  11  יסודי

  3  יסודי-על

  1  שלבי-רב

  מגזר שפה ופיקוח

  11  דובר עברית ממלכתי

  2  דתי -דובר עברית ממלכתי

  2  דובר ערבית

  

נו מנהל בית ספר, מורה מוביל,  מורה הפעיל בקהילה של המורה המוביל. יבכל בית ספר רואי

 תצפיתנערכה  או המוביל המורה של הקהילה מן מורים עם קבוצתי איוןירבנוסף נערך 

  .הקהילה של משותפת בפעילות

  

 כמו, הנדיב ויד החינוך משרד מטעם המהלך במטה תפקידים בעליבנוסף נערכו ראיונות עם 

 החינוך משרד מחוזות מטעם המהלך יישום על המופקדים תפקידים בעלי  מדגם עם גם

  .המחוזות את שמלווים המקצועיים הגופים ומטעם

 עםריאיון  וכן ,החינוך במשרד הוראה עובדי אגף מטעם המהלך על האחראי עם איוןיר �

  .מטעמו למהלך הרפרנטית

  .הנדיב יד מטעם לו והשותף המהלך על האחראי עם איוןיר �

  .השקפה פ"מו צוות מנהלת עם איוןיר �

  .ובמסגרתם מחוזות של  מטעמם המהלך של מנהלות שתי עם ראיונות �

 .מחוזות שמלווים מקצועיים גופים של דםימצ המהלך לנושא אחראיות 4 עם ראיונות �

  

  הערכה כמותית

  : במהלך המשתתפת האוכלוסייה כלל את כללה הכמותית ההערכה

  מובילים מורים 392 �

 קהילה מורי 1,388 �

 2017הראיונות התקיימו לקראת סוף שנת הלימודים תשע"ז, בחודשים יוני עד אוגוסט 



 

 8                                     , שנה"ל תשע"ז          מהלך השקפה –מורים מובילים 
  

 

  אוכלוסיית ההערכה הכמותית ושיעורי היענות: 2לוח 

  קהילה מורי  מורים מובילים

מספר מורים 

(רשימות 

 המשרד)

שיעור   משיבים

  היענות
מספר מורים 

(רשימות 

  המשרד)

שיעור   משיבים

  היענות

  79%  1,090  1,388  81%   319   392   מוריםהכלל 

  מגזר שפת אם

  77%  895  1,157  83%   264   317   דוברי עברית

  84%  195  231   73%   55   75   דוברי ערבית

  

  

 כלי מחקר .3

  חקר נעשה שימוש בכלי המחקר הבאים:מבמסגרת ה

  הערכה איכותנית

. מורים מובילים ומורי קהילה, ספר בתי מנהלי עם, פנים אל פנים, למחצה מובנה ריאיון �

 בבית פעילות המהלך מתכונת, להפעלת המהלך בבית הספר ערכותיה: הריאיון נושאי

, המהלך כלפי עמדות, הכשרה, פיתוח מקצועי וליווי הניתן במסגרת המהלך, הספר

 .לשיפור ונושאים קשיים, של המהלך נתפסת תרומה, חסרונות/יתרונות

פיות יהצנושאי הריאיון: באופן פעילות הקהילה,  וקהילה אשר עסקקבוצתי עם מורי ריאיון  �

 מפעילות זו, עמדות ותרומה נתפשת של פעילות הקהילה.

  הערכה כמותית

להפעלת  ערכותיה: השאלונים נושאי .מורי קהילהלשאלונים טלפונים למורים מובילים ו �

 ותפיסות עמדות, וליווי הכשרה, מתודות ודפוסי הפעולה של הקהילה בבית הספר, המהלך

מהלך בכללותו ולתרומתו למורים עצמם ולבית הספר בנוגע ללפעילות הקהילה ו בנוגע

 .לשיפור ונושאים קשיים, ובכללות

   



 

 9                                     , שנה"ל תשע"ז          מהלך השקפה –מורים מובילים 
  

 

  ממצאי ההערכה

 המהלךיים שהתקבלו מהערכת נהאיכותהממצאים הדוח מציג במשולב את הממצאים הכמותיים ו

עם מורים מובילים וממצאי הדוח מתבססים על סקרים טלפוניים עם  ז.בשנת הלימודים תשע"

ועם  איכותניים עם מובילי המהלך במטה, במחוזות ובגופים מלוויםוכן על ראיונות מורי קהילה 

  בתי ספר. 15-ב 2מנהלי בתי ספר, מורה מוביל ומורה קהילה

  עברית ודוברי ערבית. לפי מגזר שפת האם בבתי הספר: דוברי מפולחים הנתונים הכמותיים 

מופיעים  ם ממורי הקהילהנתוניבכתום, מופיעים  ממורים מוביליםבתרשימים, נתונים שהתקבלו 

  .בירוק

בתיאור הממצאים הכמותיים משולבים רעיונות, תובנות וציטוטים שעלו בחלק האיכותני של 

  .כחולהמחקר. ממצאים אלה מסומנים בצבע 

הכשרת המורים המובילים, בדרכי הפעילות שלהן, במאפייני הקהילות, פרקי הדוח עוסקים 

את השפעות או הניסיון לאמוד את בעמדות של המורים המובילים ומורי הקהילה כלפי המהלך וב

  תוצרי המהלך. 

סכמות שגובשו על ידי תובנות מדיון וובו שני הפרקים האחרונים בדוח מציגים סיכום של ההערכה, 

  .על סמך ממצאיה צוות ההערכה

  

  

   

                                                      

2
קבוצתי עם מורים מן הקהילה של המורה ריאיון עומק עם מורה חבר בקהילה וכן ריאיון בכל בית ספר נערך  

  המוביל או תצפית בפעילות משותפת של הקהילה

 



 

 10                                     , שנה"ל תשע"ז          מהלך השקפה –מורים מובילים 
  

 

  היערכות והקמה של הקהילה –פרק א' 

מוקמות קהילות מורים בבתי הספר העוסקות בנושאים  "מהלך השקפה מורים מובילים"במסגרת 

יום של עבודת המורה. בפרק זה נסקור את נסיבות ההתכנסות של הקהילה: כיצד -מחיי היום

מקרים שבהם הקהילה הפסיקה  , וכן נסקורנבחרו המורים המובילים, כיצד נבחרו מורי הקהילה

ם שלהן וממצאים של ילפעול. בהמשך נציג את הרכב הקהילות, את נושאי העיסוק המרכזי

  .הספר תהליכי ההקמה וההתארגנות של הקהילות בבתיההערכה האיכותנית ביחס ל

  

  נסיבות ההתכנסות של הקהילה.   1

פר בשנת הלימודים תשע"ו. בשלב הראשון מהלך השקפה מורים מובילים החל לפעול בבתי הס

ר קול קורא להזמנת מורים להציע את עצמם לתפקיד מורים מובילים. המורים פורסם בבתי הספ

  :1. תשובותיהם מוצגות בתרשים זה נבחרו לתפקיד כיצדהמובילים נשאלו בשאלון 

דיווחי מורים מובילים - לתפקידמוביל מורה העל ידי מי וכיצד נבחר ה :1תרשים 

  

 אחר: בעקבות התפקיד בבית הספר (מנהל, חבר צוות ניהול וכו') *

התפקיד שמדוברי הערבית) דיווחו  67%-מדוברי העברית ו 76%( מרבית המורים המובילים

בהתאמה דיווחו שהמפקח הציע להם את  7%-ו 4%. הוצע להם על ידי המנהל או סגן המנהל

  התפקיד.

קרב מורים מ 8%: התקיימה רק בשיעורים נמוכיםשל מורה לקבלת התפקיד  יה יזומהיפנ

דוברי ערבית דיווחו שהגיעו לתפקיד ביוזמתם (בעקבות פרסום קרב מורים מ 2%-דוברי עברית וכ

  ).הציעו את מועמדותםבקול קורא, כנס או השתלמות או ששמעו על התפקיד ו

76%

11%
4% 3% 2% 3% 2%

67%

24%

7%
2% 0% 0% 0%
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אחר מהמחוז  
הציע לי או 
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בעקבות כנס 
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שמעתי על כך  
וביקשתי  
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*אחר
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שי
ה

ש
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דוברי עברית  
N=257

דוברי ערבית  
N=54



 

 11                                     , שנה"ל תשע"ז          מהלך השקפה –מורים מובילים 
  

 

על ידי התמנו לתפקיד ערבית העברית וכרבע מדוברי הלעומת זאת, כעשירית מהמורים דוברי 

  .דווקא מתוך מוטיבציה פנימית, לא את התפקיד, וקיבלו עליהם המנהל או סגן המנהל

  

לאחר הכשרה מטרימה שניתנה למורה רק (שבחלק מהמחוזות חל  בבניית המהלך  השלב השני

הצטרפו לקהילת המורים בבית  קהילת המורים. מורי הקהילה נשאלו כיצדשל  ייההמוביל) היה בנ

  :2תשובותיהם מפורטות בתרשים  .הספר

 דיווחים של מורי קהילה – נסיבות הצטרפות מורי קהילה למהלך :2תרשים 

  

אחר: הצטרפתי בגלל התפקיד שלי (מנהל, סגנית מנהל, יועצת, קלינאית תקשורת) או בעקבות  *

  המלצה של הצוות המוביל

 

ערבית דיווחו שהצטרפותם המעמיתיהם דוברי  34%-עברית והממורי הקהילה דוברי  40%

מחצית בהתאמה כ. כשליש והצעה או דרישה של מנהל בית הספרתה בעקבות ילקהילה הי

שני מגזרי השפה דיווחו מקרב המורים ב 15%-. כהצעה של המורה המובילהצטרפו כתוצאה מ

ה יזומה יפני. גם במקרה זה הספר הצטרפו לקהילה כל מורי השכבה, המקצוע או ביתש

ערבית דיווחו ששמעו על הדוברי מ 5%-עברית והדוברי מ 9%: נעשתה בשיעורים נמוכים

הקהילה המתגבשת וביקשו להצטרף. הסיבות שהניעו את מורי הקהילה להצטרף למהלך 

   :3מפורטות בתרשים 

40%
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  דיווחים של מורי קהילה – רי הקהילה להצטרף למהלךמה הניע את מו :3תרשים 

  

שותף הרצון להיות  ומתוכםרוב המורים ציינו יותר מגורם אחד שהניע אותם להצטרף לקהילה, 

ממורי הקהילה דיווחו  90%-יותר מ ;הוא הגורם המשמעותי ביותר ליצירת שינוי בית ספרי

הוא הגורם  להתפתח מבחינה מקצועיתשגורם זה הניע אותם להצטרף לקהילת המורים. הרצון 

ערבית דיווחו על המעמיתיהם דוברי  92%-עברית והממורי הקהילה דוברי  86%השני בחשיבותו: 

עברית הוברי מד 81% להצטרפות אליה הקהילה הניעעוסקת בו שנושא העניין הכרוך בגורם זה. 

או הקשר של המורה המוביל בהתאמה דיווחו שהאישיות  84%-ו 76%ערבית. המדוברי  91%-ו

הניעה אותם להצטרף לקהילה. המורים האחרים בקהילה וההיבט החברתי גם הם היו גורם  מוע

עברית ושלושה רבעים מדוברי המשמעותי להצטרפות: כשני שלישים ממורי הקהילה דוברי 

  . כמניע שלהם להצטרפות לקהילה וחו על גורם זהערבית דיוה

  

  סיבות להפסקת פעילות הקהילה.   2

פנתה לכלל המורים המובילים ומורי הקהילה. במקרים בודדים דווח על הכמותית ההערכה 

  הפסקת פעילות:

רטו את הסיבות לכך ישלהם ופ הקהילהשל  ההפסקת פעילותדיווחו על  מורים מובילים 7

 שונות סיבות אישיות, התאמה לתפקיד או אכזבה מהתוכנית-תחושת אי(לפי שכיחות הופעתן): 

 :מעבר להנחיית מורים מובילים, (מעבר בית ספר, פרישה מהוראה)

וברמה האישית לא הרגשתי שזה  ,וכל פעם אמרו משהו אחר ,"הגישות היו סותרות, היה בלבול

  .אלא הגביל אותי ותקע אותי" (מורה מוביל) ,קידם אותי
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המורה המובילה : הבאות מהסיבות שהקהילה הפסיקה לפעולציינו מורי קהילה  9בדומה לכך, 

מכדי מורי הקהילה עזבו או היו עסוקים , או עזבה את בית הספרבהובלה לא יכלה להמשיך 

  להיפגש: 

  "ו את זה מרוב עומסנ"כולם היו מאוד עסוקים ולא ארג

  : בהשתתפות בהשתלמות ארוכההותנתה כך שהפעילות או שדווח על 

 .שעות" 30"השתלמות של  

אישיות (מעבר בית ספר, ביוזמתם מסיבות  פרישה מהמהלךציינו מורי קהילה  11בנוסף, 

  :התנגשות עם משימות הוראה אחרותאו עקב  עומס בהשתלמויות, ריון)יה

אח"כ כשנוצרה קהילה חלופית לא  מסוימת שחדלה לפעול.לה בקהילה יהייתי אמורה להיות תח"

  ".יכולתי להשתתף בה בגלל אילוצי מערכת

  

  הקהילה הרכב.   3

כגון מטרה  בבתי הספר נוצרו קהילות מורים שהתכנסו סביב תחומי עיסוק ומטרות מגוונים, 

של הקהילה גזרו, מתכונת בית ספרית. התחום או המטרה עבודה בדיסציפלינרית, יוזמה לשינוי או 

בהתייחס לגודלה ולתחומי העיסוק המרכזיים  ,בין היתר, את גודלה. להלן יפורט הרכב הקהילה

  שלה. 

  גודל הקהילה 3.1

. הממצאים מוביל)מורה ובנוסף ( חברי קהילה 8-5מטה המשרד המליץ על קהילות שכוללות 

הן ערבית הדוברות הילות מהק 47%של עברית והקהילות דוברות מה 57%גודלן של  מלמדים כי

התרשים שלהלן מציג את התפלגות הקהילות לפי מספר מורי הקהילה  .המומלץבטווח 

 , לפי דיווחי המובילים ובחלוקה לפי מגזר שפת אם:ןהמשתתפים בה
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  מוביליםדיווחים של מורים  –(ללא מורה מוביל)  גודל הקהילה :4תרשים 

    

מורים בבתי ספר דוברי ערבית.  4-מורים בבתי הספר דוברי עברית ו 5גודל הקהילה השכיח הוא 

מורי  30עד  11 מונותמהקהילות  8% -7%-מורים ו 3עד  מונותהקהילות בהתאמה מ 12%-ו 9%

  .קהילה

מורי הקהילה כן של ודוברי ערבית)  85%-דוברי עברית ו 78%(מובילים מורים ההשל רוב גדול 

. בניתוח שמספר החברים בקהילה "מתאים"סברו דוברי ערבית)  81%-דוברי עברית ו 93%(

מנו  קהילותיהםמורי קהילה דוברי ערבית שהדיווחים של מורי הקהילה לפי גודלה עולה כי בקרב 

(בקרב קהילות דוברות עברית לא  סברו שמספר החברים בקהילה "מתאים"פחות  ,חברים 8מעל 

 ווחים לפי גודל הקהילה).נמצאו הבדלים בדי

  

  תחום העיסוק המרכזי של הקהילה 3.2

אותו היא רוצה לקדם. שבו היא רוצה לעסוק ושקהילת המורים מתכנסת סביב נושא או תחום 

בשאלונים הכמותיים המורים המובילים התבקשו לפרט מהו המיקוד או נושא העיסוק המרכזי של 

  ואלו מפורטות בלוח שלהלן: ,סווגו לקטגוריותאותה הם מובילים. תשובותיהם שהקהילה 

  מוביליםמורים דיווחים של  - העיסוק המרכזי בקהילה תחוםשכיחות : 3לוח 

 
  דוברי עברית

N=53  
  דוברי ערבית

N=240  
: אסטרטגיות הוראה, (כולל דרכי הוראה ולמידה

הוראה דיפרנציאלית, הוראה דיאלוגית, למידה 
  )משמעותית

25%  23%  

  25%  20%  מתחומי הדעתאחד 

  13%  17%  הגברת שיח פדגוגי ועבודה שיתופית

  9%  9%  אקלים חברתי, רגשי ומוגנות
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  6%  5%  תהליכי הערכה

  13%  3%  עידוד מסוגלות עצמית והעלאת מוטיבציה ללמידה

  2%  5%  העצמת מורים או תהליכי חניכה למורים

  6%  3%  שילוב מדיה ותקשוב בהוראה

כנית עבודה בית והובלת שינוי או ייחודיות או ת
  0%  5%  ספרית

  4%  3%  אוכלוסיות תלמידים מיוחדות

  0%  1%  קשר הורים וקהילה

  6%  5%  סוגיות משתנות או עדיין בתהליך גיבוש נושא

  

, כרבע מהקהילות עוסקות בנושא זה, דרכי הוראה ולמידהבמדרג ראשון עוסקות הקהילות ב

: כחמישית עד רבע מהקהילות אחד מתחומי הדעתב מתמקדיםבשני מגזרי השפה. במדרג שני 

מהקהילות  17%-ב :הגברת השיח הפדגוגיעבודה שיתופית ועוסקות בכך. במדרג שלישי צוינה 

. בבתי ספר כךעוסקים ב בבתי ספר דוברי ערביתמהקהילות  13%-בבבתי ספר דוברי עברית ו

בעידוד מסוגלות עצמית ) גם קהילות העוסקות 13%נפוצות בשיעורים דומים ( דוברי ערבית

רגשי , אקלים אקלים חברתיבבמדרג רביעי נפוץ הטיפול  .והעלאת המוטיבציה ללמידה

. בנוסף צוינו קהילות בודדות שעוסקות עוסקות בכך בשני מגזרי השפהמהקהילות  9% :ומוגנות

הובלת שינוי או ; שילוב מדיה ותקשוב בהוראה; תהליכי חניכה למוריםבהעצמת מורים או ב

  . קשר הורים וקהילהו אוכלוסיות תלמידים מיוחדות; כנית עבודה בית ספריתוייחודיות או ת

מהמורים המובילים התקשו לציין תחום פעילות ספציפי וציינו כי הם עוסקים בסוגיות  5%-כ

  א נמצא עדיין בתהליך גיבוש.משתנות או שהנוש

  

המורה המוביל  -ה הילה הם על פי רוב המשתתפים בהשותפים בבחירת תחום העיסוק של הק

. בתהליך הבחירה שברוב מהמקרים יוחסה לו שותפות גבוהה ,ומורי הקהילה, וכן מנהל בית הספר

 ושל המחוזבהתאמה)  62%מול  74%(ערבית נפוצה יותר מעורבות של המנהל הבקרב דוברי 

 שלהלן: 5תחום העיסוק, כפי שמוצג בתרשים בבחירת  בהתאמה) 26%מול  58%(
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   - בו עוסקת הקהילהש תחום העיסוקמי היו השותפים בהגדרת  :5תרשים 

  דיווחים של מורים מובילים

  

  יועצת ארגונית אחר: צוות ניהול, בעלי תפקידים שונים בבית הספר, יועצת בית הספר, *

 

  

  מסגרת זמן המפגשים.   4

רים לאורך שנת הלימודים. על כן נשאלו ית בקיום מפגשים סדיהצלחתה של קהילת מורים מותנ

רוב הקהילות נפגשות כי מפגשי הקהילה. מדיווחיהם עולה להמורים המובילים על הזמן שהוקצה 

מקרב המורים  64%. רי ערבית)דוב 89%-דוברי עברית ו 76%( פעם בשבוע או פעם בשבועיים

מערכת השעות מאפשרת דיווחו כי  - 85% -ערבית הדוברי מקרב עברית ויותר הדוברי 

התקיימו בכמחצית מהקהילות המפגשים . התכנסות סדירה של הקהילה בתוך יום הלימודים

  השעות.  במערכת לכךשהוקדש זמן ייעודי ב

על אופן הניצול של מסגרת הזמן שהוקצתה מציג את דיווחיהם של מורי הקהילה  6תרשים 

 למפגשי הקהילה:
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   –הערכת הניצול של מסגרת הזמן הנתונה למפגשי הקהילה  :6תרשים 

  דיווחים של מורי קהילה

  

במהלך  ניצול זמן יעיללמפגשי הקהילה ועל  הגעה שוטפתכמעט כל מורי הקהילה מדווחים על 

כעשירית ממורי הקהילה בבתי ספר דוברי עברית ורבע ממורי קהילה דוברי  ,המפגשים. עם זאת

   אילוצים שונים. בשל  ביטולים רבים של מפגשי קהילהערבית דיווחו על 
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ממצאים מהראיונות  -תהליכי ההקמה וההתארגנות של הקהילות.   5

  איכותנייםה

ממצאי נתמכים בבמסגרת המהלך התארגנות ההקמה והאודות תהליכי על  הממצאים הכמותיים

קיימים מגוון  נושא של תהליכי ההתארגנות של הקהילות בגם כי נמצא   ית:נהערכה האיכותה

באותו מחוז. למדנו על דרכים שונות  אף, לעתים שהשתתפו בהערכה הספר ושונות בין בתי

הצטרפות מורים של ן על מתכונות שונות של גיוס או , וכזהשדרכן הגיעו מורים מובילים לתפקידם 

 ת שונות המתבטאת בהגדרת תפקיד או בולט שעלו המקרים מגוון לקהילה של מורה מוביל. בין 

במסגרת  ולפעמים גם של המורה המוביל עצמו בית הספר של מנהל  שונות דרכי מעורבות ב

  .ההתארגנות וההקמה

 של והצטרפות למהלך, של מורים מובילים של הרשימה הבאה פורשת מתכונות שונות של גיוס או 

  :בהם ביקרנושהספר -קהילות של מורים מובילים, שפגשנו בבתים בחבריהמורים 

  גיוס המורה המוביל  5.1

פונה למורה מסוים בצוות שלו, מספר לו על המהלך ומציע לו  להיות מורה בית הספר מנהל  •

  מוביל.

הספר  ספר אחרים, מתלהב ומבקש ממנהל בית מורה שומע על המהלך ממכרים שלו בבתי •

  הספר שלהם. שלו לקבל פרטים ולהצטרף אל המהלך כמורה מוביל בבית

 הספר, מספרים לו על המהלך מנהל פסג"ה או מפקח פונים ישירות למורה מסוים בתוך בית •

הספר, כדי להצטרף אל המהלך ולהפוך  ם לו לבקש פרטים והמלצה ממנהל ביתיומציע

  שלו. בית הספר למורה מוביל ב

שולח את המורה  ,הספר ממנה מורה מן הצוות שלו לתפקיד מורה מוביל מנהל בית •

בתיאום עם המחוז, וזאת הספר כמורה מוביל,  להשתלמות המחוזית ומגדיר אותו בבית

 .זום זאת בעצמוייבחר או יכאשר המורה מסכים לכך, אולם מבלי שהמורה 

 

 מורים לקהילה של גיוס או הצטרפות  5.2

חדר המורים פני באי הספר מציג את הקהילה המתארגנת של המורה המוביל ל מנהל בית •

העונה לקריטריון מסוים,  ,מסוים של מורים מהצוותחלק ומזמין את כלל המורים בצוות או 

  לשקול מי מהם רוצה להצטרף לקהילה.

נה למורים מסוימים בצוות, מעניין אותם בקהילה ומציע להם להצטרף הספר פו מנהל בית •

  אליה.

  הספר קובע את הרכב הקהילה, ולמעשה מחייב מורים מסוימים להשתתף בה. מנהל בית •
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הספר כי הוא פותח קהילה, ומזמין את מי  מורה מוביל מפרסם לכלל ציבור המורים בבית •

  להצטרף אליה.בכך שרוצה 

 נסה לעורר בהם ענייןהספר, מ למורים ספציפיים שהוא מכיר בביתמורה מוביל פונה  •

 בקהילה שלו ומציע להם להצטרף אליה.

הספר שומע שנפתחת קהילה עם מורה מוביל, ואז פונה אל המורה  מורה כלשהו בבית •

  ממנו פרטים על הקהילה ו/או להצטרף אליה. והמוביל ומבקש

הספר  ה מוביל, ואז פונה אל מנהל ביתהספר שומע שנפתחת קהילה עם מור מורה בבית •

 שיצרף אותו לקהילה של המורה המוביל. וומבקש

  

  סיכום: 

מדוברי הערבית) נבחרו לתפקיד על ידי  67%-מדוברי העברית ו 76%מרבית המורים המובילים (

יזום. באופן  ). מעטים בחרו בתפקיד באופן7%-ו 4%המפקח ( ל ידיסגן המנהל או  ע , או המנהל

דומה גם רוב מורי הקהילה הצטרפו לקהילה בעקבות הצעה של המנהל או של המורה המוביל 

   33%-וכ ,ערבית כתוצאה מפניית המנהלהדוברי מ 34%-עברית והדוברי מ 40%(

  .הצעה של המורה המוביל)כתוצאה מ ,בהתאמה  50%-וכ

בשל התאמה לתפקיד או -תחושת אי במקרים בודדים דווח על הפסקת פעילות הקהילה בעקבות

  .או אילוצים מקצועיים סיבות אישיותמכן ו אכזבה מהתוכנית

על  גודל המומלץהן בטווח הערבית הדוברות מהקהילות  47%-עברית והקהילות דוברות מה 57%

 יותרו 80%-. כמוביל)המורה לנוסף (חברי קהילה  8-5 הן מונות  , כלומרמטה משרד החינוך ידי

  .סברו שמספר החברים בקהילה "מתאים" קהילה  ם מובילימוריקרב מ

: שיפור דרכי הוראה ולמידה (כרבע םים של הקהילות היהעיסוק המרכזארבעת תחומי 

ערבית),  הדוברי מרבע כעברית והדוברי ממהקהילות), התמקדות באחד מתחומי הדעת (כחמישית 

ערבית שעסקו הדוברי מ 13%-עברית והדוברי מ 17%עבודה שיתופית והגברת השיח הפדגוגי (

, אקלים חברתי) וטיפול בבשיעורים דומים גם בעידוד מסוגלות עצמית והעלאת מוטיבציה ללמידה

תחומי העיסוק של הקהילות נבחרו במשותף על ידי המורה המוביל,  ).9%( רגשי ומוגנותאקלים 

  מנהל בית הספר.על ידי מורי הקהילה, וכן 

כמחצית מהקהילות ו ,פעם בשבועייםשל פעם בשבוע או בתדירות של  רוב הקהילות נפגשות

כמעט כל מורי השעות (לפי דיווחי המובילים).  במערכת לכךשהוקדש זמן ייעודי ב נפגשות 

  .במהלכםועל ניצול זמן יעיל  םעל הגעה שוטפת למפגשי דיווחוהקהילה 
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  בקהילהפעילות דרכי מתודות ו – ב'פרק 

בניצול הידע והמומחיות של המורים המובילים לצורך פיתוח כישורים  אהיהמהלך ייחודיות 

השיח כותלי בית הספר. ההערכה ביקשה לבחון כיצד ובתוך  ואסטרטגיות של כלל חברי הקהילה

  .ואלו פחותיותר אלו מתודות נפוצות , בפועל יםקהילה מתבצעוהעבודה השיתופית של ה

  

  קהילה מתודות, ייצוגים וכלים בשימוש ב   .1

דיווחים של מורים מובילים  -  ות, ייצוגים וכלים בשימוש בקהילהמתוד :7תרשים 

  

הן המתודות המרכזיות  חקר מקרה, פיתוח משותף של רעיונות ולמידה משותפת

  .או במרביתם והן נוכחות בכל מפגשי הקהילה שבאמצעותן פועלות הקהילות

של מורי הקהילה בשיעורים של המורה  הן, צפייה בשיעוריםהתבצעה מתודה של  הקהילותברוב 

צפייה של המורה המוביל הן צפייה הדדית של מורי קהילה אלו בשיעוריהם של אלה ו , הןהמוביל

מציג את  9ואילו תרשים  ,מציג את דיווחי המורים המובילים 8. תרשים בשיעורים של מורי קהילה

 :קהילהדיווחיהם של מורי ה

82%
74%

64%
55%

43% 41%
35%

24%

85% 85% 85%
79% 77% 81%

73%

58%

14%
16%

24%

20%

27% 27%
27%

24%

11% 11% 8%
12% 17%

17%

17%

19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

דיון  
בעקבות  
דילמות  

או מקרה  
שאחד  
ממורי  

הקהילה  
העלה

פיתוח  
משותף  

של  
,  רעיונות
,  כלים

,  חומרים
פעילויות

למידה  
משותפת  

של  
חומרים  
או כלים  
ממקורות  
חיצוניים

דיון  
בקשיים  

או 
בהישגים  

של  
תלמידים  
ספציפיים

תכנון  
משותף  

של  
מערכי 
שיעור

דיון  
בעקבות  
צפייה  
בשיעור

ניתוח  
משותף  

של  
עבודות  

או 
מבחנים

נושאים  
מינהליים  

או 
ארגוניים

דיון  
בעקבות  
דילמות  

או מקרה  
שאחד  
ממורי  

הקהילה  
העלה

פיתוח  
משותף  

של  
,  רעיונות
,  כלים

,  חומרים
פעילויות

למידה  
משותפת  

של  
חומרים  
או כלים  
ממקורות  
חיצוניים

דיון  
בקשיים  

או 
בהישגים  

של  
תלמידים  
ספציפיים

תכנון  
משותף  

של  
מערכי 
שיעור

דיון  
בעקבות  
צפייה  

בשיעור  

ניתוח  
משותף  

של  
עבודות  

או 
מבחנים

נושאים  
מינהליים  

או 
ארגוניים

N=240, דוברי עברית N=53, דוברי ערבית

בו
שי

ה
ש

ם 
לי

בי
מו

ר 
עו

שי

בכל או במרבית המפגשים במחצית מהמפגשים



 

 21                                     , שנה"ל תשע"ז          מהלך השקפה –מורים מובילים 
  

 

 מוביליםדיווחים של מורים  –שימוש במתודה של צפייה הדדית  :8תרשים 

  

ערבית דיווחו המהמורים המובילים דוברי  87%-עברית וכהכמחצית מהמורים המובילים דוברי 

צפו ים במעט דיווחו שהם והשמורי הקהילה צפו בשיעורים שלהם לפחות פעם אחת. שיעורים גב

  בשיעורים של מורים מהקהילה שלהם.

 :מובילים על היקפי שימוש במתודות של צפייה בשיעוריםמורים המורי הקהילה דיווחו בדומה ל

  של מורי קהילה דיווח –מתודה של צפייה הדדית ב שימוש :9תרשים 

   

, הן יותר מתודת הצפייה ההדדיתנפוצה  ערביתהשבקרב דוברי  9-ו 8עוד עולה מתרשימים 

יתרה  גבוהים יותר על שימוש במתודה זו.המורים המובילים והן מורי הקהילה מדווחים בשיעורים 

   .שלוש צפיות ומעלהעל  יותרבשיעורים גבוהים ווחו דוברי הערבית די מכך,
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משוב  אם ניתן להםנשאלו אשר דיווחו על צפייה של חברי קהילה בשיעוריהם מורי הקהילה 

  :והתבקשו להעריך את מידת התרומה של המשוב צפייה אותה בעקבות

  דיווח מורי קהילה –משוב בעקבות צפייה בשיעור  :10תרשים 

  

דוברי ערבית בבתי ספר מעמיתיהם  76%-ממורי הקהילה בבתי ספר דוברי עברית וכ 44%-כ

בלו משוב מחברי הקהילה ימהם ק 95%-כדיווחו שחברים מהקהילה צפו בשיעורים שלהם. 

  בלו היה יעיל ומקדם.יבהתאמה דיווחו כי המשוב שק 81%-ו 98%בעקבות הצפייה. 

פי מטרותיה, להתמקד בידע פנימי של חברי הקהילה על שהקהילה אמורה, אף על פי , בנוסף

עברית המהקהילות דוברות  בכשלישמורה המוביל), ה נים על ידיהליווי שניתו(בתוספת התמיכה 

שנפגשו או הרצו  מומחים חיצונייםדווח על הזמנת הערבית  ותדוברהקהילות ובכשני שלישים מ

עברית ובשליש מהקהילות דוברות המהקהילות דוברות  13%-ב  .לפחות פעם אחת בפני הקהילה

  יותר.  ואףים שלוש פעמים הערבית הוזמנו מומחים חיצוני

  

היבטים של שיתוף לתכנון מפגשי הקהילה, לוהמורים המובילים התבקשו להתייחס מורי הקהילה 

מובילים מורים הדיווחי הרלוונטיות התכנים לעבודת המורים. לבעבודת הקהילה וואחריות הדדית 

כן מוצגות להלן דומים לאלו של מורי הקהילה, ולנמצאו בהקשר של דרכי העבודה בקהילה 

  :של מורי הקהילה בלבדתשובותיהם 
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  דיווח מורי קהילה –דרכי עבודה בקהילה  :11תרשים 

  

. המורים מדווחים בשיעורים גבוהים דיווחו על דרכי עבודה דומותמורי הקהילה משני מגזרי השפה 

משני מגזרי השפה מדווחים על  90%-כ :במסגרת פעילות הקהילה פתיחותו עבודה שיתופיתעל 

נוחה להעלות סוגיות  השיתוף בחומרי למידה וידע ועל תחושעל קשיים, בשיתוף בלבטים ו

דיווחו על גיבוש משותף של יעדים ודרכי מכך נמוכים מעט הרלוונטיות לעבודה בכיתה. שיעורים 

    ו בקהילה.ע החלטות שהתקבלוציעבודה ועל אחריות משותפת של מורי הקהילה לב

מחלוקות מקצועיות על ווחו בשיעורים נמוכים יחסית על ביקורת או ימורי קהילה דוברי ערבית ד

  שהתעוררו במהלך דיוני הקהילה. 

  

 ,מורי הקהילה נשאלו גם על דרכי עבודה ומאפייני פעילות המתקשרים להרכב של קהילת המורים

  :בית הספרבתוך  הקבוצה הפועלתולמתכונת  לגודלה
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  דיווח מורי קהילה – מאפייני הפעילות בקהילה בהתייחס להרכב ולגודל שלה :12תרשים 

  

תחושה נוחה לחשוף קשיים ממורי הקהילה בשני מגזרי השפה מדווחים על  90%מעל 

  בפני עמיתיהם בקהילה ועל כך שגודל הקהילה מאפשר שיח ולמידה מעמיתים.  ואתגרים

הרכב הקהילה מאפשר הפריה שערבית מדווחים גם המדוברי  88%-עברית והוברי מד 94%

בהתאמה  90%-ו 86%. שיעורים דומים מדווחים שנוצרו יחסי אמון ופתיחות בין המורים. הדדית

  בקהילה. תמיכה מקצועית מעמיתיהםמדווחים אף שהם מקבלים 

מעדיפים מדוברי הערבית  -שני שלישים  -כפול מכך עברית והעם זאת, כמעט כשליש מדוברי 

 .לבית הספר במסגרת חיצונית פיתוח מקצועילמפגשים של  או קהילה להיות שותפים 

  

  איכותנייםמראיונות ממצאים  – דפוסי עבודה שנמצאו בקהילות השונות   .2

 נמצא כיזוהו דפוסים שונים ופעילויות שונות אשר מאפיינים את המתרחש במפגשי הקהילות. 

קיים מגוון נרחב של דפוסים ופעילויות שמיושמים בעבודת הקהילות מצד המורים 

להכשרה הן הספר גדולה, ומן הסתם קשורה  בתיבין . השונות בהקשר זה בין מחוזות והמובילים

הספר ושל חברי הקהילה, ו  לתרבות ולמאפיינים של בית הןולליווי שמקבל המורה המוביל במחוז, 

  נטיותיו של המורה המוביל.לכישוריו ול, כמובן, לאישיותו

מוביל הוא שברובן המורה המוביל  . בקהילות השונות יםעיקרידפוסי עבודה  הנמצאו ארבע  .א

עצמם.  המובילים  המוריםמובילים אותם ובחלקן הקטן,  , יהיאת התכנים ואת העש

 סוגיות בעלי אופי תיאורטי / מחקריבעיסוק בתכנים ו

אשר מציגים מחקרים / תיאוריות / גישות  ,מאמרים / סרטים לקהילההמורה המוביל מביא  •

 ), ומנחה סביבם בקהילה דיון.Case Studiesחינוכיות / סוגיות או סיפורי מקרים (
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המורה המוביל מציג בפני הקהילה מקרה או סוגיה תיאורטיים ועורך סביבם דיון, בעיקר דרך  •

כלל  תוך הובלת  בדרך ,ההתייחסויות והתובנותשאילת שאלות מנחות וריכוז וסיכום של 

 תכנן להגיע מראש. ןמסקנות מסוימות שאליהלהדיון לתובנות ו

המורה המוביל מזמין את חברי הקהילה להביא אל המפגש ולהציג בו דמות או יצירה או  •

את זה עבורם. החברים מתבקשים להסביר בפורום ב ימשמעותכלשהו שהוא אובייקט 

שמעות שטמונים מבחינתם בדבר שבחרו להציג, כמו גם את ההקשר שיש לו הייחודיות והמ

  לעבודתם כאנשי חינוך בפרט.ובחייהם בכלל,  

ציג במפגש מאמר / סרט שהכין . כדי שזה יהמורה המוביל נותן לחבר בקהילה את הבמה  •

לעתים בהנחיית המורה שקשור לנושא שהובא, דיון  תקייםמ  סיום הקטע המוצג,לאחר 

 עצמו.הקהילה וביל ולעתים בהנחיית חבר המ

 

 בית לגבי  הםהמורה המוביל מזמין את חברי הקהילה לשתף בחלומות שיש ל :תמונת עתיד  .ב

עורך דיון סביב הדברים הוא עבודתם כאנשי חינוך, ולאחר מכן לגבי הספר, עולם החינוך או 

 שהחברים מעלים.

 

  שעולות במהלך העבודהעיסוק בסוגיות   .ג

המוביל מזמין את משתתפי הקהילה לשתף במקרים / סוגיות / קשיים שחוו במהלך המורה 

אלה, שבו המורה המוביל או  עבודתם עם תלמידיהם, ולאחר מכן מנהל דיון סביב שיתופים

  ., אן מעניקים עצות או טיפים לעמיתיהםתובנות ,התייחסויות משתתפים אחרים מספקים 

  

 ד. עיסוק בתכנון, יישום והדגמה

תוצר פיסי, דוגמת מערך המתמקד ב קבוצתיהמורה המוביל מנהל ומנחה תהליך עבודה  •

להמשך פעולת הנחוצים תוכנית לימודים או תוכנית עבודה   ,פעילות או שיעור, חומר למידה

  הקהילה בתקופה נתונה.

עוסקים המורה המוביל וחברי הקהילה חושבים ודנים יחדיו, בהנחיית המורה המוביל, ו •

ספרית מסוימת, שתתרחש סביב מטרות, תכנים  פעילות ביתלשם  וכניתת ן ובגיבוש בתכנו

 וחומרים שמפותחים במסגרת הקהילה.

  .הנחיית דיון משובו צפייה בשיעור  •

להעביר משוב.  כדי חברים מן הקהילה נכנסים לשיעור של קולגה מן הקהילה וצופים בו  •

כני המשוב ותעל אופן העברת המשוב ואשר נסב על בהמשך מתקיים בפורום הקהילה דיון 

מגבש כללים לשיח משוב בונה, כיצד יש להעביר עצמו. המורה המוביל מדריך את החברים 

  מנחה את שיח המשוב, ומסכם אותו.חיובי, 
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חברים ובו בכיתותיהם,  Modelingהמורה המוביל או חבר אחר מן הקהילה מבצעים שיעור  •

ני יישום פהדרכה לאוכ, כהדגמה ו. שיעורים אלו משמשיםם בהםאחרים מן הקהילה צופי

  אפשריים של תהליכים ופעילויות שנידונים ו/או מפותחים בעבודת הקהילה.

  

  מנהל בית הספר ומעורבותו בקהילה   .3

המלאה ד תמיכתו וחשובה מא גיסא, מנהל בית הספר במסגרת המהלך מורכב. מחד ו של תפקיד

ו מוביל אותו. המורים המובילים נשאלו על מעורבות המנהל נאינ הואגיסא  ומאידך ,במהלך

  :13בקהילה. תשובותיהם מוצגות בתרשים 

  

  דיווחים של מורים מובילים – קהילהבפעילות המנהל בית הספר מעורבות  :13תרשים 

  

 *בהיגד זה ערכים גבוהים משקפים היבט לא רצוי
  

בפעילות  המנהלשל מעורבות ווחו על ירוב המובילים ד -שנע בין מעורבות להתערבות  טווחב

מהמובילים דוברי  75%מטרותיה. בו תומך בקהילההמנהל כי דיווחו  יותרו 90%: הקהילה

 66% .במפגשי הקהילה השבקיא בנעשהמנהל  ערבית דיווחוהמעמיתיהם דוברי  87%-עברית וה

בפורומים בית ספריים. על  נותן במה לנעשה בקהילההל אף בהתאמה דיווחו שהמנ 83%-ו

מתערב : כרבע מהם מדווחים שהמנהל דוברי ערביתהתערבות המנהל מדווחים בעיקר מובילים 

  .שסבורים כך מקרב מובילים דוברי עברית 3%-בהשוואה ל ,בנעשה בקהילה יותר מדי

ערבית מדווחים על מעורבות גבוהה יותר של ההמובילים דוברי  המורים במרבית ההיגדים ם,לסיכו

 .עבריתההמנהלים בהשוואה למובילים דוברי 
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  איכותנייםהראיונות הממצאים מ –מקומו של מנהל בית הספר במהלך 

קומו מ  -בשטח  הלךלהתנהלות המ יםהקשוראחד הפרמטרים חוסר בהירות מאפיינת את 

  .בעניין זה המטה שלעדר הגדרות ברורות יבה  בתהליך, וזאת ותפקידו של מנהל בית הספר

 תוכנית.מקומו של המנהל ב לגביבראיונות עם קברניטי המהלך הוסבר שעדיין אין ידע או החלטות 

כלל תוכניות מערכתיות של המשרד נוטות לייחס למנהל  כן הושמעה העמדה, שלפיה, בדרךכמו 

שהמגע של מערכת , היות עמדה זולפי מרכזיות יתרה, שהיא אולי מוגזמת ושגויה.  בית הספר 

 ידי המורים בכיתות, ולא על החינוך עם התלמידים, ולמעשה עבודת החינוך עצמה, מתבצעים על

ראות את המורה ולא את המנהל הרי חשוב ונכון יותר ל –ידי המנהלים שהמגע שלהם הוא עקיף 

  .מסגרת הכמרכזי יותר ב

מוביל ומנהל ובין עבודת המורה מורה  ,ים בין מורהיחסמופעים הנוגעים לפגשנו בשטח מגוון 

. ברוב הלךכלפי המ יםת המנהלוגישב זיהינו שונות רבה גם . כמו כן המוביל והקהילה שלו

הסיוע שהוא מושיט למורה המוביל, ו בדרך כללשהמנהל מספק והעידוד  הגיבוי  יםהמקומות בולט

שחרור והקצאת זמן בלוח השעות למפגשי הקהילה, לו בנושאים טכניים ואדמיניסטרטיביים (כמו 

בכל הקשור להסדרת סיוע , או על חשבון עיסוקיהם האחרים השתתפות במפגשי הקהילהמורים  

תים פועל המנהל לקידום ענייני הקהילה של המורה המוביל אל יהכרה ותגמול למורי הקהילה). לע

את זהות המורים שיש לגייס או את  תיב לומכ ויש שהוא מסייע לו, יש שהוא מול מליאת המורים, 

מצטרפים למפגשי בפעם קהילה ועוד. יש מנהלים שמדי פעם בחירת הנושא שבו תתמקד ה

אחרים שומרים על מידה רבה של מנהלים ן, בעוד בנעשה בהבאופן עקבי קהילות ו/או מתעדכנים 

את אחריותו הבלעדיים של המורה המוביל ללניהולו ואירים ש, ומחוסר מעורבות וריחוק 

  ובין המורה המוביל.בין חבריה לבין עצמם ובינם היחסים בקהילה ואת ההתרחשות 

ההנחיות  והליווי המקצועי והאישי ישירות , את ההכשרההמורה המוביל מקבל  הללו בכל המקרים

נהל מצטרף מדי עובר דרך המנהל. במקומות מעטים קורה שהמאינו מהמחוז, במסלול שלרוב 

לפגישות של המורה המוביל עם המדריך שלו מן המחוז. אולם ככלל העבודה בפעם פעם 

  .אינו נוטל בה תפקיד מרכזימתרחשת ישירות בין המחוז למורה המוביל, והמנהל 

 בקרבהמצב הזה  מחולל בדרך כלל ם, עולה כי ההספר עם מנהלי מתוך הראיונות שבוצעו בבתי

שבין המורה המוביל הישיר נוחה. רבים מהם רואים את ערוץ התקשורת  תיבלהמנהלים תחושה 

אין להם שחשים שלא בנוח מכך הם מנהלים רבים לטענת והמחוז כערוץ שמתקיים מעל לראשם. 

באיזו כל דרך לדעת מהן בדיוק החובות שמוטלות על המורה המוביל? כיצד הוא אמור להימדד? 

טובה? עד כמה איכותית ההתנהלות של המורה המוביל הוא מבצע את תפקידו בצורה  מידה

בהשתלמות המחוזית? עד כמה הוא מצליח שם? מה בדיוק אמור לקרות בקהילה ומה צריך לקרות 



 

 28                                     , שנה"ל תשע"ז          מהלך השקפה –מורים מובילים 
  

 

בה כדי שהמהלך יוכל להיחשב כהצלחה? במקרים רבים המנהלים מוחים על כך שמקור 

לנושא של "מורים מובילים", כל הקשור ב , הפתוח בפניהםהאינפורמציה העיקרי, אם לא הבלעדי

  הוא המורה המוביל עצמו.

דגשי את את חזון בית הספר ותמיד מבטאת אינה שהקהילה על ידי המנהלים בנוסף, נטען 

 נוגעבהם מרגישים שחסרה להם הדרכה כי מנהלים שונים שרואיינו העידו  ההובלה של המנהל.

ורה מוביל מהצוות שלהם ולתמוך בו עצמם יכולים או אמורים לעבוד מול מ-לאופנים שבהם הם

כבר עולים מן  של חשיבה ועשייה בכיוון זהראשונים מנת לשפר את סיכויי הצלחתו. ניצנים  על

  .השטח

"הדבר שהמורה המוביל מקדם חייב מבחינתי להשתלב בחזון ולהיות משמעותי בעייני. מושקעים בזה 

לעזור להם להטמיע את זה מול שאר הצוות. בלי המון משאבים, גם שלו וגם של אחרים. התפקיד שלי זה 

לא יהיה בזה שום טעם. כמה שיש לו  –התמיכה שלי והדאגה שלי של לחבר לזה מורים מההיקף 

אוטונומיה הוא לא רץ עם זה לבד ולא באמת יכול לרוץ עם זה לבד... כמנהל אתה מוציא מישהו כזה לדרך 

יש בזה  ,יודע מה הוא אמור לעשות או לקבל. מצד אחדעם המון דרישות ואחריות, אבל אתה לא באמת 

כי זה מפתח אצל המורה המוביל עצמאות, מצד שני, אפילו כדי לעזור לו, שלא לדבר על לבקר  ,משהו טוב

אני לא יודעת איך אני יכולה או אמורה לעזור... אני לא באמת יודעת מה רוצים ממנו אז לא יכולה  –אותו 

  )ת(מנהל ה. אין לי מושג איך הוא עומד בציפיות של התוכנית".לעזור כפי שהייתי שמח

  

"חושבת שזה דבר מאוד מבורך. הזדמנות לקדם כוח הוראה. מתנה למנהל שיש לו דבר כזה בצוות... אין 

ליווי למנהלים של המורים המובילים, למרות שיש מנהלים שצריכים עזרה בלדעת איך לתת מקום למורה 

המשאב הזה טוב יותר. אין החלפת דעות / תובנות / המלצות בנושא הזה בין מוביל ואיך לנצל את 

של  loop-מנהלים. כל התקשורת היא של המורה המוביל עם מי שמפעיל אותו מהמחוז. המנהל לא ב

התקשורת. אף אחד לא מיידע אותי בכלום. אין לי שום פידבק... לא קיבלתי שום הנחיות או שיתוף לגבי 

  (מנהל) זה. לא יודעת מה אני יכולה לעשות או לצפות מול המורה המובילה שלי".חלקי בסיפור ה

  

"התנאי הראשון להצלחת התוכנית הזו הוא המנהל. הכרחי שהמנהלת תסייע בבניית הקהילה, וביצירת 

מוכנות אצל המורים ללמוד מקולגה שלהם. אפילו יכול להיות שזה צריך לבוא כלפי חדר המורים 

  (מורה מוביל) נהלת".כהנחתה של המ

"מאוד מאוד חשובה התמיכה של המנהלת. כמובן בכל הדברים הטכניים והפיסיים. אבל גם מעבר לזה: 

הספר שהיא  זה לתת לנו את הגושפנקא לחלום ולעשות, לפתח דברים ולנסות ליישם אותם בתוך בית

  (מורה מוביל) מנהלת".

אמנם יש מקרים שבהם המחוז מקיים מפגשים ואף קורסים עם מנהלים סביב הנושא של מקומם 

מעטות  הן ההתרחשויות הללו בינתיים נראה כי ודרכי עבודתם בהקשר של מורים מובילים, אולם 
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כללי הוא של חוסר בהירות ההלך הרוח  לעומתן  .וספורדיות, ומתקיימות רק במקומות מסוימים

נדמה שהממשק הזה שבין המורה המוביל  במהלך מקום המנהל ואופן השתלבותווידע סביב 

  חוסר שקט.כרוכה במידה רבה של  העמימות המלווה אותו בשטחוהמנהל טרם עובד או הוסדר, ו

הביקורים  -המנהל בין ממשק בין המורה המוביל ומוגדרות וחוסר בהירות זו ב-עם איבד בבד 

, מלמדים על חשיבותו הרבה של בפרט שבוצעו עם מורים מוביליםהראיונות והספר בכלל,  בבתי

להצלחת המהלך. בה בשעה שקיימת במטה עמדה שלפיה יש לייחס למנהל  דווקא הממשק הזה 

 ובתמיכה מצדמורה המוביל בשיתוף הפעולה ה שלהתלות הרבה בשטח , ניכרת פחותה מרכזיות

מבחינת סביב המהלך ת של הקהילה להתכנס הוא זה שבו תלויה היכול , כאמור,. המנהל המנהל

זמן ופניות במערכת השעות. למנהל תפקיד מהותי ביכולת להשיג הכרה ותגמול למורי הקהילה, 

הספר. ברוב המקרים  והוא זה שחולש על יכולת הקהילה לבוא לידי ביטוי מול מליאת הצוות בבית

יתור וגיוס המורים לקהילה. למעורבות התומכת של המנהל יש משמעות קריטית בהקשר של א

הקהילה את הספר אינו אוהד את עבודת המורה המוביל או  להערכתנו, במקום שבו מנהל בית

המורה  –שלו, או במקום שבו המנהל עוין את המהלך של מורים מובילים במובן עקרוני כלשהו 

ברמה העקרונית  . גם אםאמיתיים ולהגיע להישגיםבמלוא מובן המילה יכול לתפקד  אינוהמוביל 

, ההתרחשות בשטח מלמדת, מרכזיים פחות בהפעלת התוכניתמטה המהלך רואה את המנהלים כ

במנהל  במידה רבהתלויות עדיין ,  פעילותו והצלחתו חרף מרכזיותה של דמות המורה המובילכי 

ומשמעותי מאוד, . מכאן שמקומו של המנהל במהלך חשוב המתקיים עמוובממשק בית הספר 

  ב מאוד כנראה להתוות אותו ולמסד אותו ככזה.וחשו

 

  לסיכום

חקר מקרה, פיתוח משותף של רעיונות ולמידה משותפת הן המתודות המרכזיות שבאמצעותן  •

 נוכחות בכל או במרבית מפגשי הקהילה.  . מתודות אלהפועלות הקהילות

כשליש מהקהילות דוברות הוזמנו להרצות או להיפגש לפחות פעם אחת עם מומחים חיצוניים  •

  .דוברי הערביתקהילות כשני שלישים מעם עברית וה

התבצעה המוביל ולהיפך)  ה(מורי הקהילה בשיעורים של המור מתודה של צפייה בשיעורים •

המקרים שבהם  מן. ברוב גדול ערביתהקהילות. מתודת הצפייה נפוצה יותר בקרב דוברי ברוב 

  "מקדם ומועיל".על מורי הקהילה דיווחו עליו כשניתן בעקבותיה משוב בוצעה צפייה 

שיתוף בחומרי למידה וידע ועל על שיתוף בלבטים וקשיים, ממורי הקהילה דיווחו על  90%-כ •

  במסגרת פעילות הקהילה. תחושת נוחה להעלות סוגיות הרלוונטיות לעבודה בכיתה

על דיווחו י הקהילה ממור 90%-יותר מאשר למתכונת הפעילות של הקהילה בתוך בית הספר:  •

על כך שגודל הקהילה מאפשר  ,תחושה נוחה לחשוף קשיים ואתגרים בפני עמיתיהם בקהילה

נוצרו יחסי וכי  הרכב הקהילה מאפשר הפריה הדדיתדיווחו כי  90%-. כשיח ולמידה מעמיתים
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שני וכהעברית עם זאת, כשליש מדוברי . ובין עצמם משתתפי הקהילהאמון ופתיחות בין 

לבית  מחוץהמתקיימת במסגרת פיתוח מקצועי לעבור שלישים  מדוברי הערבית מעדיפים 

  הספר.

מוביל את התכנים הוא שאשר ברובן המורה המוביל  ,נמצאו ארבע קבוצות פעולה עיקריות •

סוגיות בעיסוק בתכנים ו) 1: המורים עצמם מהן עוסקים בכך ובחלק קטןבהן, ואת העשייה 

קשיים שעולים בועיסוק בסוגיות ) 3) עיסוק בתמונת עתיד;  2;   טי / מחקריבעלי אופי תיאור

  של תהליכי עבודה. עיסוק בתכנון, יישום והדגמה) 4במהלך העבודה;  

 בפעילות הקהילהשלו ותמיכה  המנהלשל מעורבות ווחו על יהמובילים דמויותר  90% •

בפעילות של המנהל יתר -דיווחו על התערבות ערביתהדוברי , אולם כרבע ממטרותיהבו

הממשק בין המורה המוביל כי ראיונות האיכותניים השתקף גם מן ה ,בדומה לכך הקהילה.

. במסגרת המהלךכראוי  מטופלועל כן אינו מוגדר  במסגרת המהלך אינו בהיר ואינו והמנהל 

מחוז, ה מןישירות  את ההכשרה, ההנחיות  והליווי המקצועי והאישי שלוהמורה המוביל מקבל 

של  אצל המנהלים תחושה יוצרכלל -דרךבשמצב   - עובר דרך המנהל אינובמסלול שלרוב 

 .חוסר ידיעה
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  הפיתוח המקצועי והליווי של המורה המוביל - ג'פרק 

אחת מאבני היסוד של מהלך השקפה היא הפיתוח המקצועי הניתן למורה המוביל כדי לאפשר לו 

ם על הפיתוח יספרו. בפרק זה נציג את דיווחי המורים המוביללהוביל את קהילת המורים בבית 

 איכותנייםהבתחום זה בעתיד וכן ממצאים שעלו בראיונות צרכים ת הערכעל  ,המקצועי שקיבלו

  .הליווי ו התמיכההפיתוח המקצועי, תהליכי על 

  

  השתתפות המורים המובילים בתהליכי פיתוח מקצועי   .1

למידה היא הכשרת המורה המוביל לתפקידו  תבלת קהילהוב החאחד מהתנאים ההכרחיים להצל

במסגרות הפיתוח המקצועי מציג את השתתפות המורה המוביל  14תרשים כמוביל הקהילה. 

התומך במהלך תפקיד, פיתוח מקצועי -טרוםה הכשר פיתוח מקצועי הכולל ,שהוצעו במחוזות

  :ביצוע תפקידםמורים המובילים במהלך ותמיכה לליווי אישי ו ההובלה

וליווי אישי* בפיתוח מקצועי: השתתפות המובילים 14תרשים 

   

  * כולל מורים שאינם מובילים בפועל קהילה בתשע"ז

 
ערבית הדוברי המורים מ 69%-ית ורעבהמהמורים המובילים דוברי  80%הממצאים מלמדים כי 

דיווחו על  - בהתאמה 81%-ו 90% - שיעורים גבוהים יותר .תפקיד-דיווחו על קבלת הכשרה טרום

בשני סוגי תפקיד. ביצוע התוך כדי אשר ניתן על ידי המחוז או על ידי הגוף המלווה פיתוח מקצועי 

  ., זאת לפי דיווחיהםיותר דוברי עבריתהשתתפו הפיתוח המקצועי 
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מהמורים המובילים (בשני תר ממחצית בנוסף לפיתוח מקצועי באמצעות מפגשים קבוצתיים, יו

דיווחו (משני מגזרי השפה) מהמובילים  30%-כ ועוד סדיראישי מגזרי השפה) דיווחו על קבלת ליווי 

  .בהתאם לצורךשניתן להם קיבלו ליווי נקודתי, כי 

 

  והתמיכה במובילים הפיתוח המקצועיהערכת רכיבי    .2

כל אחד התבקשו להעריך  ,המקצועי השונים השתתפו ברכיבי הפיתוחהמורים המובילים אשר 

  . מהם בנפרד

  - דוברי ערבית 95%-דוברי עברית ו 69% - הפיתוח המקצועי טרום התפקידמשתתפי רוב 

  .אותם לקראת התפקיד הוא הכיןחשבו כי 

את המהלך, התבקשו  או של הגוף המלווה של המחוז בפיתוח מקצועימורים שהשתתפו 

של הקניית ידע, כלים, רעיונות והערכה כללית של תרומה הפיתוח אותו בהיבטים להעריך 

 המקצועי:

  של המחוז או הגוף המלווה הפיתוח המקצועיהערכת : 15תרשים 

  

זמן במפגשים ערבית מדווחים שההדוברי מהמורים  95%-מהמורים המובילים ו 78%באופן כללי, 

  .נוצל באופן יעיל

הקשורות לעבודתם וכי  לשתף בדילמותמהמורים המובילים דיווחו כי הם חשים נוח  85%-כ

בפיתוח להקניית כלים וידע ביחס . והעלאת רעיונות מקור חשוב ללמידההקבוצה מהווה 

מהם דיווחו על  70%: דוברי הערביתלעומת  גות יחסיתדוברי העברית הציגו עמדות מסוי המקצועי
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בהשוואה  ,דיווחו על רכישת כלים למתן משוב 66%-מסייעים להם בהנחיה ורכישת ידע וכלים ה

  ערבית.הבהתאמה בקרב דוברי  88%-ו 84% -ל

מהמנחה של מפגשי הדרכה האת (כמחציתם) קיבלו  באופן סדיר רוב המובילים שהודרכו

 ההדרכקיבלו  השארדוברי ערבית.  72% -מהמובילים דוברי עברית ו 63% -המובילים במחוז 

-בהתאמה), ו 14%-ו 16%(מטעם הגוף המלווה בהתאמה),  14%-ו 19%( מטעם המחוז תאחר

  . לא ציינו מי הגורם שנתן להם הדרכהעברית הדוברי מ 2%

דיווחו  ,בשני מגזרי השפה ,מהם 81% .ההדרכה שהודרכו התבקשו להעריך את איכות המורים

  שההדרכה והליווי סייעו להם להובלה מיטבית של קהילות העמיתים. 

רך לצולהם  הם זקוקיםשרכי הפיתוח המקצועי העתידי ולבסוף נשאלו המורים המובילים על צ

בסוגיות שונות  התייעצותצורך ללפנות  הם יכולים יש כתובת שאליה אם  , וכןהובלת הקהילה

   מציג  ממצאים אלה: 16ם תרשי .קהילהבהובלת השעולות 

רכי ההכשרה וצהתמיכה שהם מקבלים ואת הערכת המורים המובילים את : 16תרשים 

העתידית

 

  * נשאל רק מורים שקיבלו הדרכה (לפי דיווח עצמי)

הידע והכלים הנדרשים דיווחו שיש להם את מהמורים המובילים (בשני מגזרי השפה)  90%-כ

שאליה ניתן לפנות על מנת כתובת המורים מדווחים שיש להם מ 85%-, כלהנחות מורים

  .לקבל תמיכה בהובלת הקבוצה

ש להם שיערבית דיווחו המהמובילים דוברי  70%-עברית והמהמובילים דוברי  63% ,עם זאת

דיווחו ת פעילות אחת שניותר מנמצא כי מובילים בעלי ותק של . ליווי נוספיםבצורך בהכשרה ו

בכך . (בהשוואה למובילים עם קהילה חדשה) הכשרה וליוויתהליך של על צורך גדול יותר בהמשך 
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אשר תספק להם כלים וידע נוספים  ,הם מעידים על צורך בהכשרה ייעודית למובילים ותיקים

   את המשך פעילות הקהילה. ושיאפשר

בקשותיהם  את  וביליםהמורים המ , פירטובתשובה לשאלה פתוחה בשאלונים הכמותיים

  : שלהם המקצועי הפיתוח להמשך המלצותיהםו

 למידה, למטרה מותאמות משימות, הצלחה סיפורי, והדרכה להובלה פרקטיקה, כלים מתן •

 מחוזות בין הדדית

ברגע  .שלחו לי את הטופס עם הפגישותיות למרכה תהיה יותר מדויקת ולא תוך כדי השתדשהה"

וכמובן שבאופן ישיר זה מחזק את  ...גם ההדרכה תהיה יותר טובה אזל מוגדר מראש ושיהיה הכ

  ..."ההובלה שלי 

  "הכשרה מעמיקה יותר להנחיית קבוצות"

השנה כמעט לא קיבלנו כלים להנחיה. נתנו אבל לא מספיק, בעיקר דנו כל מיני סיטואציות שבאו "...

  "מהשטח

 :)בפרקטיקות ופחות( הקהילה לנושא בהתאם בתכנים העמקה •

  "יותר ידע ברמת התוכן לא ברמת האיך"

חשפו לקהילות נוספות ודרכי עבודתם באופן מפורט יותר. לאפשר זמן שיתוף ישהמורים המובילים י"

על המהלכים שאני מובילה בקהילה, ללמוד כיצד ליישם את הידע התיאורטי הנרחב בעבודת הקהילה 

 "השוטפת

   קהילה בבית הספר של ההובלה למורה המוביל לפני מטרימה הכשרהלהקפיד על  •

 .מתמשך מקצועי בפיתוח להשתתף ותיקים מובילים מורים לחייב לא •

  

 – והליווי שהמורים המובילים מקבלים תמיכהפיתוח, התהליכי ה   .3

  איכותנייםמראיונות ממצאים 

ובין מצא מגוון נרחב של אופני יישום, ושונות גבוהה מאוד בין מחוזות נבתחום הפיתוח המקצועי 

לא ניתן להצביע על דפוסים אופייניים יותר או פחות בהקשרים בהערכה האיכותנית ספר.  בתי

 ההרשימה הבא על פרמטרים שמהווים צירים למגוון ולשונות.כן אלה. עם זאת ניתן  להצביע 

  פורשת את מרחב הפרמטרים מהסוג הזה:

 נה "קורס" או "הכשרה").שהמורה המוביל עובר במחוז (לעתים מכו הפיתוח המקצועימשך  •

, כאשר תחילת היישום בלבד במחוז כוללת למידה פיתוח המקצועיהאם השנה הראשונה של ה •

 מתכונת כוללת יישום כבר מהשנה הראשונה.שהמתוכננת לשנה השנייה, או 
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 ההשתלמות במחוז. ם שלנושאיהו םתכניה •

 ,המובילים מוצאים בה איכות ההעברה של ההשתלמות ומידת העניין והרלוונטיות שהמורים •

 .דיווחיהם פי על

 הםהמורים המובילים חשים נתרמים ביותר ובהם שיש מחוזות ומחזורי השתלמות במחוזות, 

, ויש מחוזות הגורמים האחראים ואת  מאוד את מה שקיבלו בהשתלמותכים ימוקירים ומער

היא  –ואף להפך מועילה כלל,  שקיבלו אינהשבהם המורים המובילים מדווחים כי ההשתלמות  

 ומעיקה.דיה מיותרת, לא  מקצועית 

שבהעברת רק מן המחוז, או אלו הגיעו האם  –במחוז  הפיתוח המקצועישיוך ארגוני של מעבירי  •

 מהגוף המלווה את המחוז.כאלה המגיעים מן המחוז עם   ההשתלמויות עבדו במשותף מרצים

 המורים בין ששוררים היחסים טיב – ובילים במחוזטיב ואינטנסיביות הקשרים בין מורים מ •

   מידה ובאיזו אופן באיזהו, במחוז השתלמות תקבוצ באותהו מחזור באותו החברים המובילים

 שיתוף, דעות החלפת, ידידות קשרי  להם ומעבר ההשתלמות מפגשי בין ביניהם מתקיימים

 .וסיוע ניסיוןב

יש מחוזות שבהם המורים המובילים מדווחים על ערך רב מאוד שהם מוצאים בקבוצת חבריהם 

- למחזור ההשתלמות, על סיוע רב, תמיכה וטיפים שהם מקבלים מן הקבוצה, על יחסים בלתי

בכל  WhatsApp פורמליים שמתבטאים בתקשורת שוטפת בין המפגשים, טלפונים ותקשורת 

מחוזות שבם למעשה לא קיים כלל היבט חברתי / קבוצתי מעבר יש לעומת זאת,  .זמן וכו'

למפגשים הפורמליים של ההשתלמות, (לפחות לא קיים מבחינתם של המורים המובילים 

 שרואיינו).

  – אינטנסיביות וערוצי האינטראקציה שבין המורה המוביל ובין מי שמעניק לו ליווי פרטני •

 ל"ודוא WhatsApp, טלפון שיחות ללתוכ אהיו, שבועית היא התקשורת שבהם מקרים יש

, הספר בבית מפגשים בכמה ורק אך מסתכמת האינטראקציה שבהם מקרים ויש, שוטף

 .מזה זה חודשים או שבועות של במרווחים, כולה השנה חודשי לאורך הפזורים

ולעיתים גורם מהמחוז, זהו  לעיתים –המעניק למורה המוביל את הליווי הפרטני  ו של זהזהות •

גורם מהגוף שמלווה את המחוז. לפעמים המורה המוביל נמצא בקשר מקביל גם עם הגורם מן 

 המחוז וגם עם הגורם מן הגוף המלווה ולפעמים רק עם אחד מהם.

של הגורם שמספק למורה המוביל את הליווי הפרטני: ומעגלי המעורבות אופני המעורבות  •

אך ורק בין המורה המוביל המתקיימים ש ושיח לפעמים אינטראקציית הליווי כוללת מפג

והגורם המלווה אותו. אולם יש מקומות שבהם הגורם המלווה מצטרף מדי פעם למפגשים של 

מתערב ואקטיבי, עד כדי מקרים שבהם הגורם המלווה  בין כמשתתף כצופה, ו בין הקהילה, 

 .מול הקהילה מוביל  מפגש או פעילות שבהם הוא נוכח
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 הליווי אינטראקציית המקומות מן בחלק – הספר בליווי הפרטני מעורבותו של מנהל ביתאופן  •

 של מעורבות או קשר שום ללא, אותו המלווה רםווהג המלווה המורה שבין במעגל מתרחשת

 הגורם כאשר יחדיו יושבים הספר בית ומנהל המוביל המורה, המלווה הגורם  םובחלק, המנהל

 .המוביל המורה של ובקהילה הספר בבית לביקור מגיע המלווה

 המוביליםרוב המורים  -שביעות הרצון של המורים המובילים מן הליווי הפרטני שהם מקבלים  •

 כמותה כי העידו כלל ובדרך, הפרטני הליווי מאיכות ונתרמים רצון שבעי הם כי העידו שרואיינו

 בתוך פגשנו, כאמור, זאת עם. רכיהםולצ יחסית  נמוכות הן הפרטני הליווישל  אינטנסיביותהו

כאלה שמסתמנת בהם מגמה  ואף אחרים דיווחים גםשנחקרו,  והקהילות הספר בתי דגימת

עולה בעניין זה תמונת מצב  שנסקרו, ספר בתי 16לסיכום, אם כן, ניתן לומר כי מתוך , הפוכה. 

כלשהן,  שיש בהן  ותנמסק חלץ ממנה לשבולטים בה מידה רבה של גיוון ושונות, ועל כן קשה 

 . פות או דפוס מוביל תמשוכדי לשקף מגמות 

  לסיכום

מדוברי  69%-לית ורעבהמהמורים המובילים דוברי  80%-ל ןטרום תפקיד נית פיתוח מקצועי •

פיתוח המקצועי החשבו כי  )דוברי ערבית 95%-דוברי עברית ו 69%( המשתתפים רוב. ערביתה

  .אותם לקראת התפקיד הכין

- לועברית הדוברי מהמורים המובילים  90% -ניתן ל כדי ביצוע התפקידתוך פיתוח מקצועי  •

כי הקבוצה מהווה מציינים מהמורים המובילים  85%-כערבית. הדוברי מעמיתיהם  81%

, בפיתוח המקצועיביחס להקניית כלים וידע עבורם מקור חשוב ללמידה והעלאת רעיונות. 

  דוברי הערבית.עומת עמיתיהם ל ת מסויגות יחסיתדוברי העברית  עמדו הציגו 

נוספים מקרב המורים  30%-כו ,ליווי אישי סדיר ניתן למעט יותר ממחצית מהמורים המובילים •

מהמודרכים חשבו שההדרכה והליווי סייעו להובלה  81% .ליווי בהתאם לצורךהמובילים קיבלו 

 .עמיתיםהמיטבית של קהילת 

 63%אולם   דיווחו שיש להם ידע וכלים הנדרשים להנחות מורים,המובילים  מהמורים 90%-כ •

דיווחו שיש להם צורך בהכשרה ערבית המהמובילים דוברי  70%-עברית והמהמובילים דוברי 

 יותרמובילים שהקהילה שלהם פועלת  בקרבבר וצורך שגנראה כי מדובר ב. ליווי נוספיםבו

 ת).שנה אחת (בהשוואה למובילים של קהילות חדשומ

מגוון נרחב של אופני יישום, ושונות גבוהה מאוד בין מחוזות ובין בהערכה האיכותנית נמצא  •

, כך שלא ניתן להצביע על דפוס מוביל של בהקשר של יישום הפיתוח המקצועי ספר בתי

 .או ליווי פיתוח מקצועי
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המהלך כלפי עמדות - פרק ד'  

המורים על  המהלךהתרומה של ההשפעה ותייחס לבחינת ה ראיונותבשאלונים והיבט מרכזי ב

תרומות של לשפעות ושל המרואיינים ביחס להניתוח העמדות . מורי הקהילההמובילים ועל 

לצמיחה אישית ומקצועית, תרומה לעבודת המורה בכיתה,  תרומה :היבטים שלל מתייחס המהלך

ילה תופסים את כיצד מורי הקה -ובאופן כללי  ,תרומה לתרבות למידה ושיתוף בבית הספר

הפרקים מציגים  ועד כמה הם שבעי רצון מהמהלך בכללותו. ההצלחה של המהלך בבית הספר

פרק נוסף -תת דיווחים של מורי הקהילה לצד היגדים זהים שדווחו על ידי המורים המובילים.

  בצבע כחול). מופיעיםוהם ( ממצאים מראיונות איכותנייםל מוקדש

  

  מקצועית-אישיתתרומה לצמיחה    .1

של המורה המוביל והן ולפיתוח מנהיגות צמיחה מקצועית לזמנית הן -המהלך נועד לתרום בו

היבט זה בעיני של ההערכה בחנה את תפיסת התרומה  לצמיחה של המורים הפועלים בקהילה.

 המובילים ומורי הקהילה:

  מקצועית- אישית לצמיחה המהלךשל תרומה הערכת ה :17תרשים 

  

 מרחיב את האופק המקצועימהמורים המובילים (בשני מגזרי השפה) דיווחו שהתפקיד  90%-כ

  שלהם.

תרומה גבוהה יותר לפן המקצועי ופחות להיבטים  הלךלמו ייחסמורי קהילה דוברי עברית 

שפעילות מהם דיווחו שהדיונים בקהילה הרחיבו את נקודת המבט שלהם ו 80%-כ: אישיים

דיווחו שהתפקיד מרחיב את האופק  74%הקהילה תורמת לצמיחה אישית ומקצועית שלהם. 
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ועל כך שהקהילה שלהם דיווחו על תרומה לפיתוח מיומנויות ההוראה  70%-המקצועי שלהם. כ

. כמחציתם דיווחו  גם על הגברת הביטחון שלהם התורפהולהכיר את נקודות החוזק להם מסייעת 

  .יםכמור שלהםהעצמי 

מורי קהילה דוברי ערבית העריכו את תרומת המהלך בשיעורים גבוהים יותר בהשוואה לעמיתיהם 

עליהם בטים שיד בכל ההומהם דיווחו על תרומה רבה או רבה מא יותרו 80%דוברי עברית. 

  נשאלו.

 

  תרומת המהלך לעבודת המורה בכיתה   .2

  בכיתה: יומית-םהיו תםלעבוד מהלךההשתתפות בבנוסף נשאלו המורים על תרומת 

  לעבודת המורה בכיתה של המהלךתרומה הערכת ה :18תרשים 

  

עברית נמוכים יחסית לדיווחי המורים דוברי הדוברי   דיווחי המוריםבהיבט זה  ,ככלל

  , הן בקרב המובילים והן בקרב מורי הקהילה:ערביתה

שינתה את דרכי עבודתם הלמידה בקהילה עברית דיווחו כי המהמורים המובילים דוברי  65%

גם בקרב מורי הקהילה התקבלו  .ערביתהמהמורים המובילים דוברי  95%-בהשוואה ל בכיתה

  דוברי ערבית). 77%-דוברי עברית ו 50%שפה עבור היגד זה (מגזר פערים דומים לפי 

 הגבירה את המוטיבציהבקהילה עברית דיווחו שהפעילות המדוברי  81%בקרב מורי הקהילה, 

השיח בקבוצה סייע להם מהם דיווחו ש 78%, לשפר את ההוראה בכיתהשלהם 

בהתאמה בקרב דוברי  87%-ו 92%-בעבודה בכיתה. זאת בהשוואה לבהתמודדות עם אתגרים 
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כלים מעשיים לעבודה בכיתה להם עברית חשו שהמפגשים נותנים המהמורים דוברי  73% ערבית.

  בקרב דוברי ערבית. 86%-ואה לזאת בהשו

   



 

 40                                     , שנה"ל תשע"ז          מהלך השקפה –מורים מובילים 
  

 

  תרומת המהלך לתרבות למידה ושיתוף בבית הספר   .3

  לבסוף נשאלו המורים על תרומת המהלך ליצירת תרבות של שיתוף בבית הספר.

  לתרבות למידה ושיתוף בבית הספר הערכת התרומה של המהלך :19תרשים 

  

 משקפים תפיסה / היבט לא רצוייותר בהיגד זה ערכים גבוהים  *

  

מתכונת כי מדוברי ערבית) דיווחו  91%-מדוברי עברית ו 85%שיעור גבוה של מורי קהילה (

. שיעורים גבוהים מעט העבודה של קהילות למידה תורמת לתרבות של למידה ושיתוף

  בהתאמה).  89% -ו 93%על כך ( םמהמורים המובילים דיווחו גם ה

כלל המורים בבית של שיתוף שיעורים נמוכים יחסית מהמורים המובילים דיווחו על  במקביל,

ערבית דיווחו שכלל המדוברי  79% -עברית והמדוברי  63%: קהילהשמתבצעת בבפעילות  הספר

 74%-ו 46%המורים בבית הספר חשים שפעילות הקהילה רלוונטית ותורמת לכלל בית הספר, 

מהמורים  9%, בנוסףמורים נחשף לתהליך ולתוצרי הקהילה. בהתאמה דיווחו שכלל חדר ה

הקהילה שישנם גורמים בבית הספר אשר סברו ערבית הדוברי מ 37% -עברית וההמובילים דוברי 

  שלהם באופן לא רצוי. חודרת לטריטוריה המקצועית

בוצע ניתוח של  ,הקהילהשבו מתמקדת ללמוד אם התרומה של המהלך מושפעת מהנושא  כדי

, הממצאים מוצגים 3ותהקהיל שלהשכיחים  תחומי העיסוקארבעת נתוני המורים המובילים לפי 

  :4בלוח 

                                                      

3
  מדי קטן היה מספר הקהילות בתחומי עיסוק אחרים  
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העיסוק בפילוח לפי נושא  -  של המהלך בעיני המורים המובילים תפיסת התרומה: 4לוח 

  4קהילההמרכזי של 

  

  היגד:

דרכי 

הוראה 

 ולמידה

67N=  

אחד 

מתחומי 

  הדעת

60N=  

שיח 

פדגוגי 

ועבודה 

 שיתופית

47N=  

אקלים 

חברתי, 

רגשי 

 ומוגנות

27N= 

מתכונת עבודה של קהילות למידה תורמת לצמיחת 

  של למידה ושיתוף ת ספריתתרבות בי
95%  86%  91%  96%  

כלל המורים בביה"ס חשים שפעילות הקהילה 

  רלוונטית ותורמת גם להם או לביה"ס בכללותו
59%  72%  71%  52%  

לתהליך ולתוצרים של כלל חדר המורים נחשף 

  הקהילה
53%  53%  53%  42%  

"ס שעבודת הקהילה חודרת הישנם גורמים בבי

(ערכים לטריטוריה המקצועית שלהם באופן לא רצוי 

  משקפים היבט לא רצוי) יותר גבוהים

8%  20%  9%  12%  

הלמידה שלכם בקהילה שינתה את דרכי עבודתך 

  בכיתה
74%  78%  72%  64%  

האופק המקצועי שלך בבי"ס התפקיד מרחיב את 

  או מחוצה לו
93%  86%  91%  73%  

  

 עולות הנקודות הבאות:לעיל הלוח מ

  .המהלך של תרומה גבוהה יחסית מדווחות ולמידה בהוראה העוסקות קהילות )1

דווח פחות על חשיפת תוצרים ופחות על תחושה של בשיפור האקלים בקהילות שבהן עסקו  )2

 .תרומה לכלל חדר המורים

, שיעורים גבוהים יותר של מובילים דיווחו על מתחומי הדעת אחדבקהילות העוסקות ב )3

 נתקלות בחיכוכים מול גורמי תוכן שקהילות אלהן יתכי, חדירה לטריטוריה המקצועית

   ספר.הית בבהפועלים מקצועיים 

   

                                                      

4
 כולל את שני מגזרי השפה  נושא קהילההפילוח לפי  
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   הקהילה:נותחו גם על פי ותק של נתוני המורים המובילים 

ה ותק בהובלבפילוח לפי  -  של המהלך בעיני המורים המובילים תפיסת התרומה: 5לוח 

  5הנוכחיתקהילת המורים  של

  

שנה עד 
  אחת

N=220  

שנה 
וחצי עד 
  שנתיים

N=41 

שלוש 
שנים או 

  יותר
N=18  

מתכונת עבודה של קהילות למידה תורמת 

 לצמיחת תרבות בית ספרית של למידה ושיתוף
92% 90% 94% 

חשים שפעילות הקהילה כלל המורים בביה"ס 

שלכם רלוונטית ותורמת גם להם או לביה"ס 

 בכללותו

61% 73% 94% 

כלל חדר המורים נחשף לתהליך ולתוצרים שבהם 

 אתם עוסקים בקהילה
46% 66% 72% 

אתה חש שישנם גורמים בבית הספר שעבודת 

הקהילה חודרת להם לטריטוריה המקצועית באופן 

 משקפים היבט לא רצוי) יותר (ערכים גבוהים לא רצוי

12% 12% 33% 

הלמידה שלכם בקהילה שינתה את דרכי עבודתך 

 בכיתה
68% 78% 72% 

התפקיד מרחיב את האופק המקצועי שלך בבית 

 הספר או מחוצה לו
89% 85% 83% 

  

שנה אחת במשך  מורים המובילים את הקהילהכי  עולה לפי ותק הקהילההממצאים מניתוח 

ועל שינוי דרכי עבודתם בכיתה על חשיפה של פעילות הקהילה לכלל בית הספר  פחותדיווחו 

   בעקבות הפעילות של הקהילה.

תרומה לכלל חדר על גם  יותרים דיווחו המוביל בעלות ותק של שלוש שנים או יותרבקהילות 

פלישה של הקהילה לטריטוריה המקצועית של גורמים שונים בבית המורים ובמקביל גם על 

את הרחבת ממובילים בעלי ותק של עד שנתיים קבוצת מובילים זו גם העריכה פחות  .הספר

  האופק המקצועי שלהם בזכות התפקיד.

  

ההצלחה של כיצד הם תופסים את נשאלו מורי הקהילה הערכת התרומה של המהלך לסיכום כ

  :20, הנתונים מוצגים בתרשים הקהילה שלהם

  מורי הקהילה בעיניתפיסת ההצלחה של המהלך בבית הספר  :20תרשים 

                                                      

5
 כולל את שני מגזרי השפה לפי וותק קהילה הפילוח  
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 משקפים תפיסה / היבט לא רצוייותר בהיגד זה ערכים גבוהים  *

 

ערבית דיווחו שהדיונים בקהילה מובילים הדוברי המורים מ 89%-עברית והדוברי המורים מ 79%

, שיעורים דומים אך נמוכים במקצת דיווחו שהם מצליחים הפקת תובנות משמעותיותל

  . להגשים את מטרות הקהילה

הביעו ביקורת על שיעורים גבוהים של מורי קהילה דוברי ערבית  ,אלהבמקביל לדיווחים 

מהם חשבו שהם בעיקר חברתיים ורבע אף דיווחו שמרביתם הם  64%: התנהלות המפגשים

  עברית. הדוברי מורי הקהילה בהתאמה בקרב  5%-ו 24% -בזבוז זמן, זאת בהשוואה ל

  

  

  המהלךכלפי שביעות רצון כללית    .4

שביעות הרצון שלהם מהשתתפותם במהלך. התבקשו לדרג את המורים המובילים ומורי הקהילה 

את עמדות מורי הקהילה. בנוסף בוצע   22ותרשים  ,המורים המובילים עמדותמציג את  21תרשים 

  הנתונים בפילוח לפי שנות ההובלה של הקהילה הנוכחית.של ניתוח 
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  מוביליםהמורים השביעות רצון כללית, לפי  :21תרשים 

  

 משקפים תפיסה / היבט לא רצוייותר בהיגד זה ערכים גבוהים  *

  

מרוצים מתפקידם ערבית הדוברי מהמובילים  81%-עברית והמהמורים המובילים דוברי  90%

בהתאמה, על  90%-ו 69% ,אלהשיעורים גבוהים מב הם מדווחים עם זאת .כמורים מובילים

לפי שנות ההובלה של  ,דיווחי המורים המוביליםניתוח  .שהתפקיד דורש מהם השקעה רבה מדי

  מוצג בלוח שלהלן: ,הקהילה הנוכחית

  - כללית שביעות רצון שיעור מורים מובילים שדיווחו על  :6לוח 

 הנוכחיתקהילת המורים  ה שללפי ותק בהובל

שנה עד   
  אחת
N=220  

שנה 
וחצי עד 
  שנתיים

N=41  

שלוש 
שנים או 

  יותר
N=18  

 89% 90%  89% אתה מרוצה מתפקידך כמורה מוביל

אתה מרגיש שהפעילות שלך כמורה מוביל 

בהיגד (  בקהילה דורשת ממך השקעה רבה מדי

 )משקפים היבט לא רצוייותר זה ערכים גבוהים 

72%  78% 78% 

אינה תלויה במספר שנות של המורה המוביל מתפקידו  שביעות הרצוןהממצאים מלמדים כי 

לאחר שנת ההובלה עולה שחשים המורים המובילים של הקהילה, אולם תחושת העומס  ההובלה

  תכן שהיא מעידה על שחיקה ועומס מצטבר.י, יהראשונה
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  קהילהה, לפי מורי שביעות רצון כללית :22תרשים 

  

 משקפים תפיסה / היבט לא רצוייותר בהיגד זה ערכים גבוהים  *

  

, שיעורים מרוצים מהשתתפותם בקהילת מוריםממורי הקהילה (בשני המגזרים)  90%-כ

זאת  . עםלקהילות, ימליצו למורים נוספים להיכנס בהתאמה 96% -ו 91%גבוהים במקצת, 

עבורם ושהם  מעמסהמדווחים שהשתתפות בקהילה היא  ערביתהדוברי ממורי הקהילה  כרבע

שיעורים נמוכים  זאת לעומת ,במסגרת פעילות הקהילה דורשים מהם יותר מדישמרגישים 

  בהתאמה. 6% -ו 9%יחסית של דוברי עברית שדיווחו כך: 

להמשיך  םכוונתב כי דיווחו  -ערבית הדוברי מהמורים  95%-עברית והדוברי מהמורים  86%

  להשתתף כמורי קהילה גם בתשע"ח

  

  לסיכום

ערבית הדוברי מהמורים  81%-עברית והמהמורים המובילים דוברי  90%ממורי הקהילה,  90%-כ

מרוצים מהמהלך (כמשתתפים/ מובילים), אולם בקרב המובילים, לאחר שנת ההובלה הראשונה 

  עומס כתוצאה מהתפקיד. עולה תחושת

מקרב  90%עברית וכמעט הדוברי מקרב  80%: כמעט תפיסת ההצלחה בעיני מורי הקהילה

הם מצליחים וכי שהדיונים בקהילה מובילים להפקת תובנות משמעותיות  ערבית חשבוהדוברי 

בעיקר  על כך שהם הובעה ביקורת על התנהלות המפגשים  להגשים את מטרות הקהילה. במקביל

, בעיקר על )בהתאמה 5% מולרבע ( ושמרביתם הם בזבוז זמן ה)בהתאמ 24%מול  64%( חברתיים

  . ערביתהידי דוברי 
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דיווחו שהתפקיד מרחיב את האופק המקצועי מהם  90%-: כתרומה בעיני המורים מובילים

ו כי ערבית דיווחהדוברי בקרב עברית וכשלושה רבעים הדוברי בקרב ; כשני שלישים שלהם

הלמידה בקהילה שינתה את דרכי עבודתם בכיתה. מובילים של קהילות שפעלו שנה אחת דיווחו 

פחות על שינוי דרכי העבודה בכיתה בהשוואה למובילים ותיקים יותר; תרומה לתרבות בית ספרית  

מורי מהמובילים. שיעורים נמוכים יותר דיווחו על רלוונטיות לכלל  90%-של שיתוף דווחה על ידי כ

 ל ידיבית הספר ועל חשיפת התוצרים לכלל חדר המורים. האחרון דווח בשיעורים נמוכים יחסית ע

 37%-עברית והמהמורים המובילים דוברי  9%מובילים של קהילות שפעלו שנה אחת. בנוסף, 

דוברי הערבית סברו שישנם גורמים בבית הספר אשר הקהילה חודרת לטריטוריה עמיתיהם מ

רצוי. מובילי קהילות שעסקו באחד מתחומי הדעת דיווחו על כך  שאינולהם באופן המקצועית ש

  בשיעורים גבוהים במיוחד.

ערבית העריכו את תרומת המהלך לצמיחה הקהילה דוברי ה: מורי תרומה בעיני מורי קהילה

עברית. ה) בהשוואה לעמיתיהם דוברי יותרו 80%-מקצועית בשיעורים גבוהים יותר (כ-אישית

להיבטים  ) ופחות 80% -74%יותר תרומה לפן המקצועי (בשיעורים גבוהים חרונים העריכו הא

והגברת שלהם היכרות עם נקודות חוזק ותורפה תרומה לדיווחו על  70%אישיים (כמחצית עד 

ערבית הקהילה דוברי המורי  77%-עברית והביטחון עצמי כמורה); כמחצית ממורי הקהילה דוברי 

ידה בקהילה שינתה את דרכי עבודתם בכיתה. שיעורים גבוהים יותר של מורי קהילה דיווחו כי הלמ

דוברי ערבית) דיווחו על הגברת מוטיבציה לשפר את ההוראה  90%-דוברי עברית וכ 80%-(כ

בכיתה ועל סיוע בהתמודדות עם אתגרים בעבודה בכיתה. תרומת הקהילה לתרבות למידה 

   ממורי הקהילה. 90%-כ עד 85%-ידי כשיתוף בבית הספר דווחה על לו
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  תוצרים של מפגשי הקהילההשפעות ו -ה'פרק 

על פי זאת התוצרים של מפגשי הקהילה, את תמקד בניסיון להעריך את ההשפעות ופרק זה י

   המרואיינים.תפיסת 

  השפעות ושינויים בעקבות המהלךתפיסות בדבר    .1

 ,של המהלך על היבטים שונים בחיי בית הספר תופסים את ההשפעההמורים כיצד  על מנת לברר

, "לטובהד ומאלטובה או "השתנו בעקבות המהלך: היבטים שונים דרג באיזו מידה התבקשו להם 

תרשים הלצורך הצגה נוחה של הממצאים,  ."לרעה  מאודהשתנה לרעה או "או  "לא השתנה"

. ראשית מוצגים דיווחי בלבד בה"לטוד ומאאו  שינוי לטובה"שיעור המדווחים על מציג את שלהלן 

  :מורי הקהילההדיווחים של המורים המובילים ולאחר מכן 

  , : הערכת השפעות ושינויים בעקבות המהלך23תרשים 

  לפי המורים המובילים ומורי הקהילה

 

  
  

באיכות מורי הקהילה דיווחו על שינוי לטובה  של והןמובילים המורים השל הן שיעורים גבוהים 

   .מדוברי ערבית 90%-מדוברי עברית וכ 80%-כ כך דיווחו :המורים בקהילהההוראה של 
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עברית דיווחו על שינוי לטובה באווירה המדוברי  60%-קצת פחות מ המורים המוביליםבקרב 

דיווחו על שיפור  88%ערבית, הבחדר המורים, באקלים החברתי ובהישגי התלמידים. בקרב דוברי 

   דיווחו על שיפור באקלים החברתי. 81% , לטובה באווירה בחדר המורים ובהישגים

חברתי, באווירה בחדר העברית דיווחו על שיפור באקלים המדוברי  60%-כ מורי הקהילהבקרב 

הם דיווחו מ 84%ערבית התקבלו דיווחים גבוהים יותר ה. בקרב דוברי התלמידים בהישגיוהמורים 

   מורים.העל שיפור באווירה בחדר  73%-על שיפור באקלים החברתי ו - 79%על שיפור בהישגים, 

(הן מובילים והן מורי  רובם המכריעבדיווחו  –אלה שלא דיווחו על שינוי לטובה  –המורים  שאר 

רעה דיווחו על שינוי ל 1%-2%2%-1%כי לא חל שינוי בעקבות התוכנית. בודדים,   קהילה)

  בהיבטים של אווירת חדר המורים, אקלים חברתי ורגשי והישגים לימודיים.

תחומי ארבעה  , בוצע ניתוח של דיווחי המורים המובילים על פיהדיווחיםאת כדי ללמוד לעומק 

 :24הממצאים מוצגים בתרשים  .6המרכזיים של הקהילות העיסוק

  לפי מורים מובילים  - ושינויים בעקבות המהלךהשפעות הערכת  :24תרשים 

 לותהקהי תחומי העיסוק המרכזיים שלבפילוח לפי ו

    

    

                                                      

6
  מדי קטן היה מספר הקהילות בנושאים אחרים  
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ניכר בכל תחומי העיסוק של הקהילות,  זאת  איכות ההוראהשינוי לטובה ב כימהתרשים עולה 

מכל  מוביליםה בקרב המורים רובל ידי עצוין שיפור בהיבט זה  .מוביליםמורים התפיסת העל פי 

  .התחומים

מדווחים  שיח פדגוגי ועבודה שיתופית ובדרכי הוראה ולמידהב בקהילות העוסקותבנוסף נראה כי 

באווירה בחדר ) על שינוי לטובה בהתאמה 70%-66%ם יותר מהמובילים (ישיעורים גבוה

ילות הקהשל מהמובילים  58% –בהשוואה לקהילות העוסקות באחד מתחומי הדעת  המורים

  דיווחו על שינוי לטובה בתחום זה. העוסקות באחד מתחומי הדעת  

שיעור המורים המובילים אשר דיווחו על  באקלים חברתימעניין לראות כי בקהילות העוסקות 

  . 48%יחסית ועומד על  נמוך וירה בחדר המוריםובאשינוי לטובה 

התקבלו בשיעורים גבוהים יחסית ממובילים של  בהישגי התלמידיםדיווחים על שינוי לטובה 

בדרכי ילות העוסקות ה). בק68%( שיח פדגוגיוב) 69%( אחד מתחומי הדעתבקהילות העוסקות 

 מהמובילים דיווחו על שינוי לטובה בתחום זה. שיעור נמוך יחסית (אך לא מפתיע 58% הוראה

, 41% -סקות באקלים חברתי ) מהמובילים קהילות העובו מתמקדת הקהילהשבהתחשב בנושא 

  דיווחו על שינוי לטובה בהיבט זה. 

באקלים דיווחו על שינוי לטובה  האקלים החברתיבתחום כשני שלישים מהמובילים קהילות 

, פדגוגיבשיח מהמובילים של קהילות העוסקות  64% וכן החברתי והרגשי בבית הספר

  .בתחום דעתאו  הוראהבדרכי וסקות עמהמובילים בקהילות ה 56% -בהשוואה ל

  

  

  לפי המובילים ומורי הקהילה –גורמים שסייעו להצלחת הקהילה    .2

שאלה פתוחה על הגורמים אשר בשאלונים הכמותיים המורים המובילים ומורי הקהילה נשאלו 

מפורטות הן תשובותיהם סווגו לקטגוריות ו .לתפיסתם סייעו להצלחת קהילת הלמידה שלהם

  :להלן

פעולה, עבודת צוות, למידת עמיתים, אחריות הדדית ומוטיבציה השיתופי בזכות 

  :שנותוללהשתפר , משותפת להצליח

(מורה  "מציאות בבית הספר. הגברת השותפותשיח בין המורים, הפריה הדדית, ניתוח משותף של ה"

 קהילה)
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לעניין, יש המון "קו אחיד. ברגע שאנחנו מחליטים החלטות מסוימות בבית הספר כולם נרתמים 

(מורה  זה לא סתם לסיים וללכת הביתה. הרבה מורות נכנסו לכיתה ושינו את דרכי הלמידה" ,הקשבה

 קהילה)

לראות את ההון האנושי  ,למפות אותם בהתאם ,יםיספר יכולת לזהות צרכים בית ,שיתוף פעולה"

 "לחקור את הפדגוגיה שלנו ,מקום שמאפשר גם להבין דברים שלא מסתדרים ,אמון .שקיים בבית ספר

  (מורה מוביל)

  (מורה מוביל) "וילהביא שינ מסירות של הצוות ולמידה שיתופית ורצון להצליח,"

  (מורה מוביל) "נינוייחס טוב ב ,רצון להצליח ,צוותמסירות של ה ,למידה שיתופית"

יש להם רצון לשנות  ,הצוות שאני מובילה חזק מבחינה מקצועית .השיתופיות שנמצאת בצוות שלנו"

(מורה  "..הערכה פדגוגית משהו שהיה מסייע להם לפתור כמה דברים.של ס והם ראו בנושא "את ביה

  )המוביל

 :בקהילה של המשתתפים פתיחות והכלה

" (מורה כמו למשל תוצרים של תלמידים, שיעורים מצולמים ,שיתוף ושימוש במיצגים ,מרחב בטוח"

  בקהילה)

שאין אחד שמשתף ואחד  , זאת אומרתהקשר שקיים לפני, השיתוף מצד כולם ...הפתיחות של הצוות"

  " (מורה בקהילה)הרצון להיות חלק ,זה הדדי לכולם ,ששותק

  (מורה מוביל) "מקום שלא שופטים. נוח להתייעץ ולשאול ,פתיחות ,אמון"

התמיכה של ההנהלה בפעילות ובהחלטות הקהילה, כולל הקצאת מקום וזמן פנויים 

 :במערכת

  קהילה)ב(מורה  "נותנת יד חופשית ,תומכת ,גורם חשובהיא המנהלת "

(מורה  "תמיכת המנהל ובכך ששתל שעה שבועית במערכת הבית ספרית למען מפגשי הקהילה"

  מוביל)

 "התמיכה של המנהלת, פינוי של שעות לצורך העבודה, גמישות מערכתית לקראת הצגת תוצרים"

  (מורה מוביל)

  וההדרכה הצמודה פיתוח המקצועיבזכות ה

הם כלים מאוד  .אני מקבלת אותם ואני מעבירה .הכלים שניתנו ושניתנים במהלך המפגשים"

  )ה" (מורה מובילאיכותיים התורמים להוראה ולפרט

ועוזרת לנו לשים  המנחה שמלווה שלב אחר שלבוניתוח תוצרים על פי הכלים שלמדנו בהשתלמויות "

  מוביל) " (מורהלב לנקודות

 רלוונטי עיסוק בתחום / נושא בזכות 
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אנחנו כולנו מכוונים לאותה הרלוונטיות של התוכנית והערך הפדגוגי של המורים בעשייה שלהם, וש"

  " (מורה מוביל)המטרה

 (הוזכר בעיקר ע"י מורי קהילה דוברי עברית)ההנחיה של המוביל בזכות 

מוכנה להגיע לכיתת אם  ,ה לכל שאלהנוימסבירה, סבלנית, פ .המורה עצמה מעוררת השראה"

  (מורה קהילה) "ומסבירה

  (מורה קהילה)" והייתה אווירה ותכנון טוב ,מוכשרתהמובילה הייתה מאוד רצינית ו"

 (לא נדרשות נסיעות)בבית הספר  ו: קיוממורי קהילה) ל ידי(צוין ע מהלךהפורמט של הבזכות 

  ובהרכב מוכר, אינטימי

יוצר שפה ש מלמדים את אותה אוכלוסיית יעד מה ,כולם מאותה הקהילה .מיתיקבוצה קטנה ואינט"

  (מורה קהילה) "משותפת מול תרבות שכולם מכירים

ץ עיכולה להתייש מחברות שלי וזה תורםמורכב צוות האני לא צריכה לנסוע.  ,שהקבוצה בבית הספר"

  (מורה קהילה) "עם המורה מובילה

מטרה משותפת וערכיות דומה לאנשי הצוות. יחד עם זה,  שימאוד מוצלח בעיני. הרגשתי שהפורמט "

כל אחד בא עם עולמו. הבאת החומרים מהשטח, הניתוח שלהם והחזרה לשטח הרבה יותר מוצלחת 

  (מורה קהילה) "הרבה פעמים מהשתלמויות חיצוניות

  

  

   קשיים בהובלת קהילה כפי שתוארו על ידי המובילים   .3

עברית דיווחו הדוברי מ 3%להם: ש בקושי בהובלת הקהילהאם חשו המורים המובילים נשאלו ה

ערבית דיווחו על הדוברי מ 31%-עברית והדוברי מ 18%בנוסף  ."קושי רב" " אומאודעל "קושי רב 

מובילים שהם מורים כי העלה הדיווחים על קשיים של ניתוח נוסף . "קושי בינוני" בהובלת הקהילה

, נראה שהמעמד כחברי על קשיים בהובלה פחותדיווחו  ת הספרחברים בצוות ניהול של בי

   הנהלה מקנה להם זכות בעיני מורי הקהילה.

 . סיבות אלה לקושי מעלה התבקשו לפרט את הסיבותודיווחו על קושי במידה בינונית שהמובילים 

  :בסדר שכיחות יורדמפורטות להלן, 

התנגדויות של מורי ידי מורים מובילים הוא הצורך להתמודד עם הקושי המרכזי שצוין על 

  :קהילה

  רים"צריך לשבור מגננות של מורים אחלא תמיד יש אנשים שרוצים לשתף. "

  "מורים וקשה לי לתת ביקורת לקולגהאני קולגה של ה ...ה מורכבזאתה משמש כמורה בבית הספר ו"
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ורך בזמן זה שבא על חשבון שעות השהייה ויש להם צהתנגדויות של המורות בגלל הזמן של המפגש "

  "קצועיתמלפעילות חשובה יותר 

חוסר זמן עקב עומס מטלות הוראה או חוסר פניות אחרת של מורי בשכיחות שנייה צוין 

  :הקהילה

מפגשים בעקבות ביטול  ;מציאת זמן פנוי ומציאת מקום פנוי ושקט ,קושי טכני בסדירויות השעות"

  "רועי משמעתיאבטיפול 

 "משתתפות עסוקות אבל ןה .לא כל הזמן יש להן זמן פנוי ,יש שתי מורות שלומדות תואר שני"

בהנחיה, חוסר בכלים, שלהם ניסיון או חוסר ידע בשכיחות שלישית המורים המובילים ציינו 

  : קושי בהבנת המטרות המבוקשות מהמהלך

אני לא בעלת הידע, אלא מביאה נושאים לקהילה ואני חלק ממנה כמו כל  .ההנחיה חדשה לי"

  "מורה אחרת מבחינת ההשתתפות בדיונים

השתלמות וכבר חוסר בעבודה מעשית, והעובדה שלא היה מספיק זמן להבין את המטרה של ה"

 "הייתי צריכה להוביל

  "ה של המוריםגם מחשש אישי שלי לתגוב... ניתנו בהשתלמות אגם מחוסר כלים של"

דרישות או  פיתוח המקצועיהתנגשות בין ה ואףחוסר תיאום ציפיות בשכיחות רביעית צוין 

    :רכי הקהילהוצבין ושונים בבית הספר גורמים של או מחוז השל 

 "רכי בית הספרומחוסר התאמה של ההשתלמות שאנו עוברים לצ"

  "יישום הוא שונההמעגל  .ובקהילהההתארגנות  הנחיות מהמחוז מגיעות באיחור מה שמקשה על"

  "גורמים שלא קשורים לתוכנית בתוך בית הספר לא רואים בתוכנית איזה יתרון משמעותי"

  

של  דיווחים –גורמים שבגינם נכשלו בהשגת המטרות שהוגדרו לקהילה    .4

   מורי הקהילה

 "מועטה", "בינונית"דיווחו על הצלחה  דוברי ערביתמורים  14%-דוברי עברית ומורי קהילה  24%

התבקשו לנמק את הסיבות לקושי (בתשובה  שהוגדרו לקהילה. הם מטרותבהשגת ה "כלל לא"או 

שכיחות סדר בתשובותיהם, לאחר סיווג, מפורטות להלן, ו לשאלה פתוחה בשאלונים הכמותיים)

  יורד:

 אודוברי עברית)  על ידי(צוין בעיקר  המטרות שהוצבו לא ריאליות להשגה בשנה ראשונה

  במסגרת הזמן שהוקצבה למפגשי הקהילה

  "שנה הבאה נגיע לפרקטיקה .זה לא היה פרקטי ,יותר דיברנו על תאוריות"
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  "ייה , יש מהלכים שיותר צלחו ויש שפחותתההנושא היה מאוד רחב וגדול, היה צורך בניסוי ו"

בשבוע לא הספיק, לא הצלחנו לעמוד פעמי -היה חוסר בזמן, היה מחסור בחומר לימודי, מפגש חד"

 "יתיות, משחקים לילדים)יילויות חווינו (לבנות פעצבתכנונים שלנו במידה שר

(עקב  קושי במציאת מכנה משותף בין מורי הקהילהעקב מועט שיתוף פעולה קבוצתי 

דוברי על ידי הטרוגניות הקבוצה בהיבט של תחומי דעת שונים או ניסיון של המורים) (צוין בעיקר 

  ערבית) 

ואצלנו הייתה קבוצה  ...שפה ,מתמטיקה :היינו קבוצה מעורבת. ברוב הקבוצות זה היה מאוד ספציפי"

  "גם מדעים וזה היה פחות מלוכד ,גם אומנות ,גם אנגלית :של מורים מקצועיים

  "תקוהעניין שלוקחים מורים ותיקים וחדשים, צריך להתאים את הו"

 "לו שלא רוצים לקבל מאחרים ביקורתהדעה, יש כאלו שלא מסכימים, כאלפעמים לא כולם באותה "

  :קושי ביישום החלטות הקהילה בפועל

  "לא תמיד השיעור תאם לדרכים ולאסטרטגיות שלמדנו ,הרכב הכיתהו אופי התלמידים" 

  "רמות 3-אים את עצמך לתמדובר בבית ספר לחינוך מיוחד, בכל כיתה אתה נדרש לה"

  המטלות של המוריםעומס בין כלל 

  "וזה סוג של מעמסה כנראה ,עוד פרויקט ועוד לבית הספר ,שנכנסים יםישנם פרויקט"

 .מפגש של הקהילות לקח הרבה זמן ומעמיס עלינו את המערכת ואין לנו זמן לעבוד עם התלמידים"ה

 "כי לא היה לנו זמן להיות איתם ,לכן זה לא עזר לנו לעזור לתלמידים

  מטרות או חוסר מיקוד במטרה מסוימתחוסר הבנה של 

נו. מה שהתחלנו לא היה מה שבהכרח יהמטרות היו דינמיות וצמחו מתוך התכנים שאנחנו העל"

  "אבל זה בהקשר מאוד חיובי ,ו איתוהמשכנ

  "אוריהיל תוהכ ,אין משהו פרקטי ,לפעמים מדברים "

ת אושהגענו למעשי היה מאוחר ולא הספקנו לעשות  ,המורה משך יותר לכוון תיאורטי ופחות מעשי"

 "ס גדולהוספפוהייתה תחושת  ,עליוהקטע המעשי שכל המורים בנו 

  יישוםהחוסר שיתוף פעולה של הנהלה / כלל חדר המורים לגבי 

טמעות בכל ביה"ס והקבוצה הקטנה של המשתתפים לא והמטרות היו כאלו שהיו צריכות להיות מ"

  "ץ כדי שזה יקרהולעשות זאת, היה צורך ביותר תמיכה מבחכולה יהייתה 

 מן"ים טכנולוגיים מתאימים, חוסר בזחוסר התאמת המערכת לרעיונות שמועלים שם וחוסר באמצע"

  המוביל אינו מנהיג/מוביל, או שאינו מומחה תוכן
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ם ימשאירלא  קצרים מדי, כננים היטב,והמפגשים לא מת ,לא מקצועית נחהמההובלה של המורה ה"

  "ימודי בבית הספרשהי תרומה לפיתוח לואין איז פתח לדיונים מקדמים ומשמעותיים,

  "הנחיה יותר מקצועית ,עדר מומחי תחום בקהילה הלומדתי"ה

  שהמהלך כולו מיותר:והיו בודדים שסברו 

   "זה מיותר כל הקהילה הזו"

 "שום דבר אפקטיבי ,יושבים ומפטפטים .ל היה דיבוריםוהכ"

  ממצאים מראיונות  –מסתמנות של המהלך בקרב קהלי היעד השפעות .   5

 איכותניים

בקרב קברניטי המהלך במשרד החינוך, ביד הנדיב ובמרכז המו"פ, שוררת הסכמה כי ייעודו המרכזי 

של המהלך נעוץ בקידום תחום הפיתוח המקצועי, תוך יצירת דפוסי עבודה מסוג חדש, שיח חדש, 

  חדשה ואופקים חדשים בתחום זה. תרבות חדשה, עשייה 

בקרב אוכלוסיית המורים המובילים עצמה, ויש  שיש לקוות להן השפעותמדברים על היש   •

חברים בקהילות, הבפיתוח המקצועי של המורים של המהלך רואים את עיקר התוחלת ה

לפיתוח המורים  הם בגדר אמצעים תהליכי הפיתוח שעוברים המורים המובילים כש

. גם אלה וגם אלה מתייחסים באופנים שונים להשפעות הרצויות של החברים בקהילתם

הספר ובקרב אוכלוסיית היעד הסופית של המערכת,  המהלך במרחב הרחב יותר של בית

  קרי ציבור התלמידים.

בעצם בחידוש שמביא המהלך המוטו הבולט ביותר בראיונות בנושא הפיתוח המקצועי, נוגע 

ובהובלת כוחות  הספר עצמו הכנסתו של תהליך הפיתוח המקצועי אל תוך סביבת בית

הספר היו יצאים ממנו אל הפסג"ה כדי להשתלם ולהתפתח,  אם עד היום מורים מבית .פנימיים

הספר לפתח מקצועית את חבריו בתוך  מורה מתוך ביתמוסמך   עתה, במסגרת המהלך,הרי ש

  המהלך נתפס כמהלך מוביל, חשוב וגורם משיכה בבתי הספר.הספר.  גבולות בית

 –ללו מצוינות על ידי המרואיינים השונים בכל המישורים השל המהלך השפעות חיוביות 

. גם בקרב המורים המובילים שרואיינו, גם בקרב מורים מן הקהילות שרואיינו ונצפו

דה מסוימת ובעקיפין  במיעלו  בראיונות אלה ובראיונות עם מנהלים של בתי הספר

הספר בכללותם, ובקרב  בקרב חדרי מורים בבתיגם  ההשפעעל ניצני דיווחים ועדויות 

  תלמידים.ה

משוב, דרך ההוראה,  , בנושאים כגוןניהול למידהבווח על שינויים בפרקטיקות הוראה ומדֻ 

כתיבת תעודות;  מתכונות ישיבות הצוות ושיפור באינטראקציות בתוך צוותים; 

  פרקטיקות של למידה ושפה בית ספרית שמודגשת עוד יותר בשיח הפרטני.
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  השפעות נתפסות בקרב מורים מובילים 5.1

ם מדווחים על חוויה מעצימה משמעותית ביותר, הן מקצועית, הן אישיותית. ימורים מוביל

 יכולת למימוש עצמי בתוךהושתופס המורה, לתחושתו, ההעצמה ממוקדת במישור של המקום 

מקדמים את המהלך  רבים מהם מדווחים כי הם כמורה. שלו הספר ובקריירה המקצועית  בית

, ובתוך כך מקדמים וגורמי פיקוח ומחוז בית הספר מול קהל מורים, כמו גם מול הנהלת  ,בהצלחה

העצמי. המקום שהמורים  נםובתוך כך חווים חיזוק משמעותי בביטחועצמם באופן חדש ומאתגר 

פותחים עבורם  בית הספר שהם מחוללים שינוי ה והאמון שהם זוכים לו בשל המובילים מקבלים 

שתלמות שמעביר ה. הלמידה בכאחד הספר ובתחום ההוראה עולם חדש של מימוש עצמי בבית

  שית.המחוז ברוב המקרים נתפסת כמעשירה במידה רבה, מאתגרת ומקדמת מבחינה מקצועית ואי

המורים המובילים חשים כי מנהלי בתי הספר, גורמי הליווי והמחוז מתגייסים בכל הקשור רוב 

 אקטיביות מצד המנהל חווים  ים, הם מתחים או קשי אם מתעורריםווי הפרטני. ילללהכשרות ו

. המפגש עם נציגי השונים התאמת המעניםלשם בתיווך מול הגורמים החיצוניים המעורב 

 מחוז הוא מפגש מעצים עבור המורה המוביל.המוסדות וה

 להלן מובאות שמעידות על ההשפעות האלה, מתוך הראיונות שנערכו עם מורים מובילים:

הספר.  הספר. להיות בעל השפעה בתוך בית "ניתנה לי במה לעשות משהו שאני מאמין בו בתוך בית

מרמה אחרת עם המנהלת ואני מרגיש בה ואני מרגיש מאוד משמעותי בתוכנית הזו... נוצרה לי תקשורת 

הספר ונותנים להם  מאוד משמעותי... עם הרבה השפעה... זה שמשתמשים בכוחות פנימיים בתוך בית

   )מורה מוביל( זה נכון" –מקום 

ספרי. עכשיו יודעת יותר טוב להקשיב, להיות  "פיתח אותי במישור האישי, הכיתתי והמישור הבית

ים, לדברים שהאחר מציג, ולהתארגן עם עצמי. ואת זה אני לוקחת לשיחה סבלנית, לשים לב לפרט

  )מורה מובילה( האישית עם התלמידים. יודעת עכשיו יותר טוב להקשיב לתלמידים"

"אני מקבלת העצמה, ודימוי עצמי יותר חזק. יותר מפעילה בקרה על עצמי. הוספתי לעצמי המון בכל 

בחינה מקצועית. העבודה שלי היום עם תלמידים בקבוצה קטנה התחום הפדגוגי, מאוד העשיר אותי מ

זה משהו אחר לגמרי. קיבלתי כלים חדשים לעבודה פרטנית... מאוד מאמינה בתוכנית, בייעוד שלה... 

  ).מורה מובילה( ספר, ומקדמת אותו" היא מפתחת, מפרה, נותנת אפשרות להתפתחות תוך כדי בית

ים של לימודים מחוץ לקופסה, בקבוצה איכותית ברמות, עם המון שנ 3מאוד נתרמת. - מרגישה מאוד"

שיתוף עזרה, פרגון... קיבלתי תחושת מסוגלות וביטחון עצמי, יכולת וביטחון להביא דברים גם לא 

 סטנדרטיים.. זה מגרה לך את המחשבה, את היצירתיות, את הרצון לעשות שינוי... אני באה היום לבית

תה עם ביטחון עצמי. יודעת שהילדים אצלי מקבלים יותר. שעוברת ומגיעה גם הספר זקופה. נכנסת לכי

מורה ( אליהם התחושה של המסוגלות והביטחון שאני קיבלתי... אני אוהבת וחיה את מה שאני עושה"

  )מובילה
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הספר הפכתי להיות איזשהו גורם... מישהי שאפשר  "זה לימד אותי על עצמי. על היכולות שלי... בבית

שאני לומדת  ,ות אליה... פתח אותי לדברים חדשים, לאנשים מדהימים בקהילת המורים המוביליםלפנ

 המור" (בה. נוצרו קשרים מעבר, לומדים אחד מהשני, מתייעצים... מרגישה כמו במשפחה טובה...

  ה)מוביל

רעיונות, מקבלת "...תורם לי עניין, מרגישה שאני מתפתחת מקצועית, לומדת ומשתפרת כמורה, מקבלת 

י כאדם בקבוצה... מאוד גאה בעצמי שזה יק עלבאומץ, מתנסה בדברים חדשים, זו קהילה שנותנת לי פיד

למורה לא תמיד יש פרספקטיבה וקנה מידה  הספר... מצליח... זה הדבר הכי מהנה שאני עושה בבית

  ה)ילמוב המור( להצלחות ולאתגרים שלו, והשיתוף בקהילה מעצים ומקנה תמיכה"

"יש בהחלט תרומה. כשאתה בא בצורה מקצועית ויודע בדיוק את הדרך... כולם יוצאים נשכרים... ברמה 

האישית נותן לי תחושה טובה, שיש משהו שאני מצליחה להוביל בצורה מקצועית, שאני מצליחה לסייע 

  )מורה מובילה( למורים, והם מתפתחים, וגם אני מתפתחת"

בכך שהייתי צריכה ללמוד תפיסות חדשות בהוראה, ללמוד  יהשפיע עלי"מבחינה מקצועית המהלך 

חוקרים עכשוויים, ללמוד עקרונות פדגוגיים... החשיבה שלי נעשתה יותר מערכתית, יותר פילוסופית... 

פתאום חושבת למה נועד מוסד ביה"ס, פעם לא חשבתי על זה.. אני מנסה לשלב בעבודתי את נקודת 

את עצמי מתעסקת בהטמעה של חדשנות ונזכרת כמה אני נהנית להביא לכיתה המבט הרעיונית, מוצ

  ).מובילמורה (דברים שאני לומדת"

  

  המורים החברים בקהילותעמדות  5.2

ההעשרה  ,שההדרכה  בשל כך את המהלך שבחיםמורים בקהילות מהגורמים להשפעות: 

המורה המוביל. לא  - בית ספרי -םבאמצעות גורם שהוא פני ים במסגרתו מובאשניתנו והפיתוח 

שיובאו הצד, מביאים ידע ועצות תיאורטיים ן מ בפעם מגיחיםעוד מדריכים חיצוניים שמדי פעם 

, שמכיר אותו פרהסת מקומות אחרים, וממשיכים לדרכם עד לפעם הבאה, אלא מורה מצוות בימ

ההיסטוריה, התרבות הפוליטיקה , הנפשות הפועלות, האופייניות לו על הבעיותמלפני ולפנים, 

בית -ת החוץיו. כמו כן, המהלך מתמודד עם סוגיית ההשתלמוהשוררים בו והיחסים הפנימיים

השפעתן מוגבלת ולעיתים המורים המשתלמים מתקשים להחזיר את פעמים רבות ספריות, ש

המהלך התפתחות מקצועית של המורים לעומת זאת מאפשר בית הספר.   לאהידע שצברו 

  המובילים ושל מורי הקהילה.

המורים בקהילות מייחסים חשיבות רבה לכך שמי שמנחה אותם במסגרת המהלך מכיר  נמצא כי

  .בית הספר חיי המסדרון של את את הסביבה והאתגרים ויחד עימם אותם אישית וחי 

נמצא כי מורים בקהילות מרגישים עצמם מועצמים, מסופקים ובעלי ווחות: ההשפעות המדֻ 

הספר, תוך  וטיבציה גבוהה סביב מה שהם רואים כיכולת לפעול ליצירת שינוי משמעותי בביתמ
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בהיררכיה מרקם ושלהם ב אישי מהמקום הוזאת , בית הספר השתתפות בצוות חשוב ומשפיע ב

  דווקא בראש פירמידת הארגון. אינו , שתספריהבית 

  אישיים. היבטים ב הן מקצועיים ולימודיים ו הן בהיבטים  מתבטאתההעצמה שהם מעידים עליה 

וגם  ת הספרהספר מדגישים כי העובדה שהמורה המוביל גם צומח מתוך בי המרואיינים בבתי

צמה מבטאת הע – ת הספרמחזיר לתוכו ידע ומקדם את הצוות מתוך המקום הפנימי שלו בבי

כפי  קודם לכן,הייתה כמותה העצמה מסוג חדש שלא , הספר משמעותית מאוד של בית

  : שהגדיר זאת אחד המנהלים

הספר בעצם מקבל יכולת לקדם מקצועית את עצמו, בשונה מהמצב לפני התוכנית, שבו מורים של  "בית

 (מנהל)הספר הלכו החוצה אל הפסג"ה כדי להתמקצע, או נשענו על מדריכות חיצוניות" בית

רכי בית הספר ומותאמת לצכנית ו: התידי בבית הספרילהדרכה זו יתרון של יישום מ

 ידי.יומאפשרת יישום מ

להלן מובאות מראיונותיהם של מורים חברי קהילות, אשר מעידים על ההשפעות של המהלך 

 בקרב קהל היעד שלהם:

"אני חושב שיש לזה השפעה עצומה על איך שאני רואה את המקצוע שלי, על איך שאני עובד בצוות... 

(מורה  צוות הזה... להביא את החלומות שלי ולהפוך את זה לפרקטיקה"אני מצליח לבוא לידי ביטוי ב

  קהילה)

"כמורה ותיקה את כבר באזור הנוחות, יודעת איך לעבוד עם הילדים, יש חומרים שאני מלמדת כבר 

וההשתתפות בצוות הזה מוציאה מאזור הנוחות ומחייבת לחדש   .שנים, כבר יודעת מה ואיך ללמד..

  קהילה) (מורה ולהתחדש"

"עצם המפגש שמאפשר לכל אחד להביע את התחושות שלו ואת האמת שלו, את איך שהוא רואה 

הספר, מאוד משמעותי לי.  מאוד חשוב בבית-בשבילי זה מקום מאוד –ורוצה, והיכולת לחשוב יחד 

(מורה  ייה"תההפגישות מאוד מפרות, מכילות, הרבה למידה, הרבה יצירתיות, הרבה מקום לניסוי ו

  קהילה).

"מדברים המון על הצורך בשינוי במערכת, וקשה בפועל לעשות שינוי כזה בלי משהו כזה מבחוץ שעוזר, 

הספר  כמו התפקיד של המורה המוביל. עצם זה שהוא הולך ולומד ומביא את זה אלינו, אל בתוך בית

  (מורה קהילה) שלנו"

(מורה  האנשים שאיתך. כולם מאוד נתרמים""הקהילה הזו היא סוג של אוורור, גם מקום שלומדים בו, מ

  קהילה)

הספר זה מתחיל לשעמם. ההשתתפות בקהילה מביאה עניין, מביאה  "כשאתה נמצא הרבה שנים בבית

  קהילה)(מורה אפשרות ביטוי... בא לי בזמן, גם אני הייתי צריכה שינוי, לא רק החינוך"
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איש שאתה לא מכיר ואין דינמיקה  30-אחד מ האת ,כלל כשאתה יוצא לקורסים בפסג"ות "בדרך

הספר, אנשים שאני מכירה, וזה מאפשר להעביר דברים  אישית, וכאן זו קבוצה אינטימית, בתוך בית

עושה גאווה. היא מכירה את הצוות ואת  –הספר. זה שהמורה המובילה היא מתוך הצוות  לרמת בית

כה מבחוץ. בתנאים האלה התקשורת קרובה ויותר הספר, מכירה את הרוח שלו. היא לא עוד מדרי בית

הספר... אתה מרשה לעצמך להיפתח ולהגיד ולהעלות דברים ומצבים  קל לשתף וליישם דברים בבית

באמת מהשטח, מה שלא תמיד נוח או אפשר לעשות בקבוצה גדולה בפסג"ה... רוב ההשתלמויות הן לא 

הספר...  גם לומדות, וגם מנסות ומביאות בתוך ביתמשמעותיות וזו כן השתלמות משמעותית, כי אנחנו 

הספר וחלק  הספר, שהמורה המובילה היא מתוך בית יש המון משמעות לכך שזה קורה בתוך בית

  (מורה קהילה) מהצוות. הרבה יותר קל לשתף פעולה ככה... לדעתי זה דבר מבורך"

אחרת... זה לא עוד דבר שבו אתה עושה בדיוק "לי זה פותח, נותן עוד כלים, נותן להסתכל אחרת, ללמד 

מה שמשרד החינוך מכתיב.. פה אפשר ללמד אחרת כמו שאתה יותר רוצה... וזה גורם הנאה. גם לי וגם 

  קהילה)(מורה לתלמידים"

"אף פעם לא ישבנו בצורה צוותית מול דילמה פדגוגית, פסיכולוגית. וזה נותן הזדמנות. ממש הזדמנות 

  )קהילה(מורה  אנחנו שמות לב עכשיו לדברים שקודם לא היינו ערות להם"לשוחח, לשיח. 

"העובדה שהמורה המובילה מובילה, והצורה שבה היא עושה את זה מולנו, גורמות לכל אחת מאתנו גם 

כן להוביל... ללמוד מעצמנו, להביא דברים אל הכיתות שלנו, ולקחת דברים מהכיתות שלנו אל הקבוצה 

המפגשים עצמם עושים טוב, כעין טיפול. יש דברים שאנחנו עושות ולא חושבות  ...כדי לחשוב יחד

עכשיו אני נותנת משוב טוב  עליהן, פתאום אנחנו חושבות עליהם. חושבות על מה שהיה בכיתה...

יותר... אנחנו חושבות אחרת על האופן בו כותבות את התעודות... המפגשים יוצרים שפה משותפת... 

ות עם תובנות... ישנה תרומה מקצועית רבה... גם באופן אישי שמתי לב שהמפגשים הללו אנחנו יוצא

י, למשל מפגש אחד עסק באופן שאנחנו מודים, ולאחריו שמתי לב שאיני מקבלת את יהשפיעו על

  (מורות קהילה) התודה מבני משפחתי על דברים שאני עושה בחיי האישיים"

ם אנו מנסים לשלב וליישם... אני עושה הרבה שיחות אישיות עם "מרגיש לי טוב שכל מה שאנו לומדי

הילדים, יותר מאשר בעבר. גם בבית הקשר שלי הרבה יותר טוב... השעתיים של פגישת הקהילה 

חולפות בלי שנשים לב ואני צמאה להן. זה מהנה ומפרה. מעלים בעיות, דברים מהשטח ופותרים 

יכולת לראות את כולם מזוויות שונות. זה מאוד עוזר לי. ויותר דילמות. מקבלים איזו ראייה מרחבית, 

  (מורה קהילה) הקבוצה נעימה והחיבור דינאמי" -מהכול 

  

  ספרי הכללי (על תלמידים / מורים מחוץ לקהילה) השפעות נתפסות במרחב הבית 5.3

 ספר מתוך אלה שבוקרו מדווח שפעילות המורה המוביל עם הקהילה כבר בכמה וכמה בתי

מתרגמת את עצמה לצורות עבודה ופעילויות חדשות ואיכותיות מול התלמידים. לפעמים בכיתות 

של חברי הקהילה, לפעמים גם בכיתות של מורים נוספים שלא בקהילה, ולפעמים ממש ברמת 
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הספר שרואיינו מרגישים שהמהלך מצליח להשפיע, ובאופן חיובי, על  ספרית. רוב מנהלי בתי בית

גיוון דרכי ההוראה תחומים של ווחים הם בוויה של התלמידים. עיקר השינויים המדֻ הלמידה והח

  והלמידה ויישום כלים חדשים בכיתות ובשיח הפרטני.

מתוך עור בחירה יש לומדים הילדים  שבמסגרתו במשך שעתיים בשבוע  "קמפוס בחירה" :למשל

 ם.הא-תתימורים שלא במסגרת כ היצע של נושאים שמועברים על ידי

  אם.-תותיבו עובדים בצוותים של שלושה ילדים שאינם משתייכים לאותן כשאו פרויקט שכבתי 

שאר המנהלים שרואיינו, גם אלה ביניהם שמחזיקים בביקורת לא מעטה כלפי המהלך, סבורים 

המהלך לייצר השפעות חיוביות בקרב ציבורי המורים לא ארוך, עתיד הבשלה זמן בתוך ש

הלמידה במסגרת של חוויות ותובנות מתוך ווח על העברה בכללם. כן מדֻ  ספר בית הוהתלמידים ב

  למורים אחרים שאינם חברים בקהילות.המהלך 

, במובנה המהלך תלהלן מובאות מדבריהם של מנהלים ומורים שהתייחסו בראיונות להשפע

  הספר שלהם: על בתי הרחב,

משהו חדש מקדם התמקצעות... הזדמנות לצאת  בית הספר "יש פה משאב שמאפשר להביא ל

  )מנהלת("פרהסת מהקופסה ולעשות משהו אחר... מבחינת משקל הצוות הזה הוא הכי מרכזי בבי

"אני מרגישה שזה מעצים את המורות שבקבוצה. אנחנו באים ללמד, וזה מקדם כשאפשר להסתכל על 

את הסוגיות וחושבות ביחד, זה משפר עצמנו ולשפר. מעצם זה שהמורות בקבוצה מדברות ומעלות 

  )מנהלת (ומביא להסתכל על דברים אחרת"

"אני חושבת שזה מגיע לתלמידים דרך הגישה של המורה. באיך שאנחנו מגיעות לכל תלמיד. מנסות 

מורה (לשתף את כולם. מגוונות את ההוראה. זה גורם לכל מורה בקבוצה לנסות לתת את הכול" 

  )קהילה

מבוסס. יש גם מורות שלא מהצוות של המורה המובילה שנכנסות לזה. זה זולג מהצוות "זה כבר משהו 

  )מנהלת (למורות אחרות"

"יש הדים עצומים בקרב התלמידים, סביב צורת העבודה שהנהגנו בצוותים מעורבבים חוצי כיתות 

  )מורה מובילה( מקבילות. מרגישים שזה עושה המון טוב. הילדים אוהבים ומחכים לזה"

"בהשתלמויות בחוץ יש את התיאוריה אבל אין את הליווי והמעורבות המעשית. בתוכנית הזו אני חלק 

יכולה תמיד  ,בית הספרוכל הזמן נמצאת בו. כל הזמן זמינה וכל הזמן חלק מההתרחשות ב בית הספר מ

 75%לסייע למורות בסוגיות מעשיות יומיומיות. זה לדעתי היתרון הכי גדול של מורים מובילים. כיום 

מיישמים את מה שאנחנו מקדמים בקבוצה. כלומר זה לגמרי יצא אל מעבר  בית הספר מהמורים של 

איך זה יצטייר שאני לקבוצה... לדעתי זה גם מאוד שיפר את האקלים בחדר המורים. בהתחלה חששתי מ

מגיעה כמובילה, אבל זה שעברתי את כל התהליך ביחד איתם, וגם אני התנסיתי, וגם פספסתי, ולמדנו 

  "(מורה מובילה)יחד
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היום אני לא מרגישה ולא נתפסת כמישהי שמגיעה עם איזו סמכות מבחוץ... קיבלנו פה הזדמנות "

אמת לתקשר אחד עם השני ממש, ולשבת לשיח פדגוגי לעצור את הטירוף של היומיום, שאין לנו בו זמן ב

רב ביננו... יצר שיח טוב ישבאמת נוגע לכולם, וכל אחד יכול לשתף בשאלות ובקשיים שלו, וזה מאוד ק

  מורה מובילה)(בחדר המורים"

"...בטוחה שזה מגיע לכיתות ולתלמידים. אני מכירה דוגמאות לזה מתוך מה שמשתפים בקהילה. גם אני 

  )מורה מובילה( יישמתי דברים שלמדתי דרך צפייה במורה מן הקהילה. ניסיתי דברים בכיתה שלי"

"המורות יוצאות באמירות שהמפגשים אחרים, יותר משמעותיים, שישיבות הצוות נראות אחרת. השפה 

קצת השתנתה. יש גם שינוי ברמה הפרקטית עד לתלמידים. שינויים בצורת העבודה של המורות מול 

התלמידים. כשאני צופה בשיעורים אני רואה את זה. השפה של המורות השתנתה. זה מאוד משמעותי. 

השיח הפרטני השתנה. יש יותר שיח מקרב. משהו קצת אחר. שינה קצת את האינטראקציה בצוות. 

  )מנהלת(מורות שמשתפות במליאה אומרות שהן מרגישות כמקבלות חיבוק" 

ציה ענקית להניע את התהליך. המורות של הקהילות מגיעות מהמפגשים "למורים המובילים יש מוטיב

מספרות  ,אישי פן. הן אומרות שזה משהו אחר. הן לא באות רק לקבל ידע אלא גם מעושרות באו'היי'ב

שהן מרגישות פתיחות רבה במפגשים... בקרב התלמידים אני עדיין לא מרגישה שינוי, אני לא מצפה 

אני מאמינה שזה יגיע בהמשך... בקרב ההנהלה יש תחושה שהמורים המובילים  להרגיש זאת בשלב זה,

מזינים אותנו בתהליכים שהם עושים, יש רצון רב בהנהלה לעזור כי מרגישים גל חיובי. המהלך יוצר 

 חשופים למהלך ויש סביבו שיח ערני בחדר המורים" ת הספר... כל המורים בבית הספרז חיובי בביאאב

  ).מנהלת(

  

   המובילים ומורי הקהילה לשיפור המהלךהצעות    .6

המורים כלל המרואיינים, הוצגה ללאחר סקירת הסיבות להצלחה ולכישלון של קהילות מקומיות, 

להציג הצעות שבה התבקשו , שאלה פתוחה בשאלונים הכמותיים, המובילים ומורי הקהילה

  :לשיפור המהלך

שלא על חשבון שעות שהייה, והקצאת  יצירת סדירויות למפגשים במערכת השעות, )1

 תקציב לחומרים ולאביזרים

זה הופך את המורה למתוסכל  .שהוא משווע להן השזה לא יבוא על חשבון שעות השהייה של המור"

 " (מורה קהילה)יותר וגורם לו לא לרצות להשתתף בזה בשנים הבאות

 ותשעתיים לא מספיק-שעה .לאפשר יותר מפגשים וצפיות על שיעורי עמיתים ,להוסיף שעות להדרכה"

  " (מורה קהילה)למרות היעילות הגבוהה ,לכמות הנושאים הרצויים

  " (מורה מוביל)שעה קבועה שבה נפגשים כולם ,צריך שתהיה זמינות במערכת"

 תגמול למובילים ולמורי הקהילה שמקנה פיתוח מקצועי הכרה במהלך כ )2

  כנית תוכר כהשתלמות עם גמול" (מורה קהילה)ושהת"
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 " (מורה מוביל)תפות בקהילהתהמורים צריכים לקבל תגמול על ההש"

(רווח יותר  מוגדרת מראשמטרתה  אשר וד הקהילה סביב נושא או פרקטיקה,מיק )3

 בקהילות דוברות עברית)

וזה נבנה לאורך  ,בתחילת התוכנית לא הבנו מה רוצים מאיתנו .בעיקר שלא יהיה חוסר ודאות"

  " (מורה קהילה)התוכנית... לתת יותר הוראות ברורות ותיאום ציפיות

 " (מורה קהילה)י שיהיה יותר ברור מה המטרות של התוכניתאכד"

עיסוק של הקהילה ומתודות העבודה של הקהילה הלאפשר חופש בחירה בתחומי  )4

 ת הספררכי ביובהתאם לצ

  " (מורה קהילה)לבחור גם את נושאי הקהילה וגם את ההשתייכותלאפשר למורים "

 " (מורה מוביל)רכי בית ספר וצ ל פיהשנה שיהיה עאליו שנכנסים  המהלך"

אמנם אנו עוסקים בתחום השפה, אך יש לדעתי להעלות נושאים שונים ונוספים  ,לאפשר גמישות"

 " (מורה מוביל)בקהילה

כמו: הרחבת הקהילה, הקפדה על הרכב קבוע ויציב סוגיות הקשורות הרכב הקהילה  )5

ופשי אם להשתתף בקהילה, לשתף את המוביל , שיבחרו באופן חשל משתתפים

 בבחירת המשתתפים

ברגע שמגיעים מרצון זה  ...שמורים יגיעו מרצונם ולא מהכתבה מלמעלה, שישאלו איזה מורים רוצים"

  קהילה)(מורה  "חרת מאשר כשזה משהו שחובה לעשותא

היה ניתן לעשות  ,ואולי אם זה היה הומוגני יותר ,חלק מהקבוצה הייתה ותיקים מאוד או צעירים מאוד"

  " (מורה קהילה)מהלך שיהיה יותר משמעותי לכולם

 " (מורה מוביל)צוותים קבועים כל השנה על סות לשמורלנ"

 מורי הקהילהשל  יותרהשתתפות פעילה בחלק מהמורים המובילים טענו שיש צורך  )6

  " (מורה מוביל)להכריח מורים שלא רוצים להיות שםלא  יש מורים שלא משתפים פעולה,"

 חשיפת המנהל למטרות המהלך, הגברת מעורבותו ומתן גיבוי שלו למהלך )7

כי  ,המנהל צריך לשבת ולשמוע מה יש לקהילה להגיד, צריך לתת את הזמן והכלים לממש את היוזמה"

  " (מורה קהילה)ויר ולא יודעת כמה המנהל פתוח לשמוע את הביקורות שישוזה הרגיש קצת בא

 " (מורה קהילה)יותר דיאלוג מול צוות ההנהלה בבית הספר"

חשיפה לכלל חדר המורים או לקהל היעד של הקהילה (כלל מורי המקצוע, ההנהלה  )8

 דוברי עברית) ל ידי(צוין רק עוכו') 

בית -התוצרים והדיונים שעולים בקהילות במסגרות כלללהקדיש יותר זמן למפגשים ולחשיפת "

 " (מורה קהילה)ספריות

" שלא רק צוות של תחום מסוים יהיה, אלא שתהיה שפה בית ספרית אחידה וזה יכוון את התלמידים"

  (מורה קהילה)
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 פיתוח המקצועישיתוף מורי הקהילה ב: של הקהילה סוגיות הקשורות לאופי ההנחיה )9

 :או בליווי 

 " (מורה מוביל)לחשוב איך לתת למורים חלק מהתהליך"

 :) CO-או לאפשר הנחייה משותפת (הנחייה ב

" (מורה חשיפה לקבוצות אחרות, לא להישאר רק בקבוצה הזו. להיחשף למורות מובילות אחרות"

 קהילה)

(מורה " לקבל הפריה כצוות במקומות אחרים ...הייתי משלבת יותר ביקורים בבית הספר האחרים"

  קהילה)

ששתי מורות מובילות  ן,לעבוד גם בשיתוף פעולה ביניה ,לאפשר יותר אוטונומיה למורות המובילות"

 " (מורה מוביל)ועובדות ביחד

  :או הנחייה חיצונית

ורים לאג'נדה שמורים רוצים הקש על נושאיםלהביא אנשי מקצוע לתחומים מסוימים שירצו "

  ל"(מורה קהילה)להובי

  את דרך הבחירה של המורים המובילים:והיו מורי קהילה שסברו שצריך לשנות 

המנהל שלא לבחור סתם אדם  ,להשתנות ,שיבחרו בבנאדם הנכון שיש לו את המוטיבציה להתקדם"

 (מורה קהילה) "בחר בו או שעושה למען השתלמות וזהו

למהלך (הקהילה,  המעורביםבין הגורמים הגדרת מטרות ביצוע תיאום ציפיות ו )10

   :)והמחוז ההדרכה גורמי, הספר ביתהנהלת 

 (כך) יתנו לנו את האפשרות לעשות דברים מהשטח ושלא ינחיתו עלינו איך להוביל ומה להוביליש"

  (מורה מוביל) "ררכי בית הספושבאמת יהיה מותאם לצ

בין היתר צריך ליצור  .זה הביא לקשיים וגם בית הספר לא נערך לזה ...מימותעבשנה הראשונה  יש "

  (מורה מוביל) "ומצד שני ההנהלה צריכה לקחת בזה יד ,סדירויות של שעות ,צריך תקציב ,יותוסדיר

  

  לסיכום,

שינוי לטובה באיכות ההוראה שיעורים גבוהים של מורים מובילים ושל מורי הקהילה דיווחו על 

שיעורים נמוכים יותר . )ערביתהמדוברי  90%-עברית וכהמדוברי  80%-(כ של המורים בקהילה

, דוברי ערבית) דיווחו על שינוי לטובה באווירה בחדר המורים 73%-88%-דוברי עברית ו 60%-(כ

  .  באקלים החברתי ובהישגי התלמידים

פעולה, השיתופי (דיווחי מובילים ומורי קהילה):  שסייעו להצלחת הקהילהמרכזיים גורמים 

להשתפר , משותפת להצליחהמוטיבציה ההדדית והאחריות העמיתים, הצוות, למידת העבודת 

התמיכה של ההנהלה בפעילות ובהחלטות , בקהילהשל המשתתפים הכלה הפתיחות וה, שנותול

, וההדרכה הצמודה פיתוח המקצועיה, הקצאת מקום וזמן פנויים במערכת שכללההקהילה, 

  .עיסוק בנושא רלוונטיה
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עברית דיווחו על "קושי רב הדוברי מ 3%מבין המורים המובילים, קשיים בהובלת הקהילה: 

ערבית דיווחו על "קושי בינוני" הדוברי מ 31% -עברית והדוברי מ 18%" או "קושי רב", ועוד  מאוד

בהובלת הקהילה. הסיבות העיקריות לקשיים הן:  הצורך להתמודד עם התנגדויות של מורי קהילה; 

הוראה או חוסר פניות אחרת של מורי הקהילה; חוסר ידע בהנחיה או עומס מטלות  חוסר זמן עקב

חוסר בכלים או קושי בהבנת המטרות המבוקשות מהמהלך; חוסר תיאום ציפיות ואף התנגשות 

  רכי הקהילה.וגורמים שונים בבית הספר לבין צשל המחוז או דרישות של בין הפיתוח המקצועי או 

עברית הדוברי מ %24(דיווח של מורי קהילה): הילה הצלחה בהגשמת מטרות הק- סיבות לאי

 המהלך השגת מטרותב "כלל לא"ערבית דיווחו על הצלחה בינונית, מועטה או הדוברי מ 14%-ו

ריאליות להשגה במסגרת הזמן שהוקצבה היו את הסיבות לכך: המטרות שהוצבו לא  וופירט

למפגשי הקהילה; מיעוט שיתוף פעולה קבוצתי עקב הטרוגניות הקבוצה; קושי ביישום החלטות 

מטרות או חוסר ההקהילה בפועל, בין היתר בגלל עומס רב שמוטל על המורים; חוסר הבנה של 

רים לגבי יישום; בגלל הנהלה / כלל חדר המוהמיקוד במטרה מסוימת; חוסר שיתוף פעולה של 

  יכולות לא מספקות של המוביל

השפעות מדברים על  ה: יש  ממצאים מראיונות איכותניים על השפעות בקרב קהלי היעד

המהלך רואים את עיקר תוחלת הבקרב אוכלוסיית המורים המובילים עצמה, ויש  שיש לקוות להן

עצם הכנסתו של תהליך  ואה מהלךשמביא החברי הקהילה. החידוש הבולט בפיתוח המקצועי של 

ווח על שינויים בפרקטיקות מדֻ בראיונות  .עצמו בית הספר הפיתוח המקצועי אל תוך סביבת 

משוב, דרך ההוראה, כתיבת תעודות; מתכונות  , המתבטאים בנושאים כגון הוראה וניהול למידה

ושפה בית ספרית  ישיבות הצוות ושיפור באינטראקציות בתוך צוותים; פרקטיקות של למידה

יתר על כן, במידה מסוימת (בדיווחים בראיונות, בתצפיות  שמודגשת עוד יותר בשיח הפרטני.

הספר בכללותם ובקרב  בבתי ,מוריםהחדרי גם ב ים ניצני השפעה של המהלך ובעדויות) ניכר

   תלמידים.ה

למפגשים במערכת השעות, שלא על  יצירת סדירויותהצעות המרואיינים לשיפור המהלך: 

מיקוד הקהילה  ; קבלת גמול השתלמות בגין השתתפות ובגין הובלת המהלך;חשבון שעות שהייה

חופש בחירה בתחומי עיסוק של הקהילה  איפשורשתוגדר מראש;  סביב נושא או פרקטיקה

יב של הקפדה על הרכב קבוע ויצ; ת הספרוהמתודות העבודה של הקהילה בהתאם לצרכי בי

חשיפת המנהל למטרות המהלך, הגברת שיבחרו באופן וולונטרי אם להשתתף;   משתתפים

 ; תיאוםחשיפה לכלל חדר המורים או לקהל היעד של הקהילה; מעורבותו ומתן גיבוי שלו למהלך

 הגברת. עלו גם סוגיות הקשורות לאופי הקהילה: כל הגופים המעורבים במהלך ביןומטרות ציפיות 

, שיתוף מורי הקהילה בפיתוח המקצועי של המובילים, פעילה של מורי הקהילההת השתתפוה

(כך שמורה  המורה המוביל החלפת תפקידים עם או  CO -הנחייה חיצונית או הנחייה ב בוליש

   .הוק, עפ"י הצורך)-מתוך הקהילה הופך למוביל אד
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 האיכותניתסוגיות ארגוניות ברמת מטה ומחוז שעלו בהערכה  -'ופרק 

  ר חיבורים ושותפויותשבהירות ואחידות במהלך הניהולי מול ביזור שמאפ   .1

המהלך של מורים מובילים, על מטרותיו, עקרונותיו וקווי המתאר הרעיוניים והאופרטיביים שלו, 

והתפתח והתגבש בתהליך ממושך של הגדרה, במרחב שיח משותף ורוחבי ובשולחנות  ,נולד

ידי  עלמובל ברמת המטה שלו,  ,גורמים רבים. גם כיום המהלך הארציקבצו נעגולים שסביבם 

קואליציה של גורמים הפועלים בשיתוף: בעלי תפקידים באגף עובדי הוראה במשרד החינוך, קרן יד 

עיקר משקל הכובד צריך להיות תפיסה עקרונית, שלפיה הנדיב ומרכז מו"פ השקפה. כל זאת מתוך 

שבעלי התפקידים באגף עובדי הוראה מנהלים את עיקר באופן כללי במחוזות.  ניתן לומר 

התקשורת הניהולית מול המחוזות וכי מרכז מו"פ השקפה מנהל את עיקר התקשורת מול הגופים 

קבלת ההחלטות הניהוליות המהותיות ביחס למהלך עם זאת, המקצועיים שמלווים את המחוזות. 

צוותים משותפים. אין בי המטה, במסגרות של ועדות ומתרחשת בעיקרה בעבודת צוות של כל גורמ

הלכה עומד בראש המהלך, אחראי לו, ומחזיק מי ששניתן לראותו כאחד בעל תפקיד מסוים 

  בזכות המילה האחרונה בקבלת ההחלטות.למעשה 

חיבורים ושותפויות  ,כנראה ,ניהולית מאפשר-אופן זה של התנהלות ארגוניתמחד גיסא, 

ונים לכרוך גורמים ושותפים רבים ומגותומך בצורך הוא , ומבטבוי עמדות וזוויות ריב המאופיינים

  מהלך ארצי מסדר גודל כה גדול ומשמעותי,  כתנאי וכמנוף לעוצמתו ולהצלחתו.ב

גם בלי להתייחס לכך שהפעלת ניהולית, -אופן זה של התנהלות ארגוניתנראה כי , גיסא מאידך

, מייצר  ריבוי של מסרים ניהוליים, לעתים סותרים, והרבה בלבדראשונים ה הבשלבי המהלך מצויה

עד לאישור תקנות  ממושךהזמן האלו ו. שטחעולים אל פני הש חוסר בהירות, תהיות ותעיות

קרב המחוזות והגופים ב. מרואיינים הקיימת מורכבותמוסיפים אף הם לההדרכה החדשות 

נוחה  מנם הרבה שניתנת להם במסגרת המהלך אהמלווים הדגישו בראיונות עימם כי האוטונומיה 

גם בנושאים לא תמיד ניתן למצוא קו מנחה ברור, ומקלה על היישום, אולם בו בזמן,  מאוד ומטיבה

לאן יש לכוון את עבודת  כגוןתים קרובות, לשאלות רבות ומהותיות יצורך. לעבו שבהם קיים 

מי קהל היעד  ;רים המובילים בהמשך הדרךאיזה אופק התפתחותי (ותקצובי) ממתין למו ;הקהילות

הספר או  מנהלי בתי של מה מקומם לקהל זה; העיקרי ומהן המטרות העיקריות של המהלך ביחס 

מהן הדרישות והמתכונות ההכרחיות בתחום הכשרת המורים המובילים או  במהלך; הפסג"ותשל 

והאם "קהילה" הוא המינוח אפילו מהו המינוח היאה לקבוצת המורים שהמורה המוביל מוביל, 

תחושת לפי המרואיינים  תסביב כל השאלות הללו ושאלות נוספות, שורר –הפורמלי המתבקש 

משמעיים. ניתן לשער שבחלק -חד שאינםמסרים ניהוליים מגוונים הנובעת מבהירות, -אי

ה קהילה לייצר הגדרות עבור עצמהשל  היכולתמבחינת חשיבות דווקא מהמקרים לעמימות יש 
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אין ספק וכך להיות שותפה אקטיבית יותר במהלך. מצד שני, לעיתים נדרשות תשובות, ו

  .קושיכדי להוות יש  תשובות סותרותשב

  

דווקא   –מגיעות הנחיות מהמטה המורכב של המהלך רבות בנוסף, מציינים מרואיינים כי  פעמים 

בלי שברור מהם הכללים שבבסיס בחירת  –אל הגופים המלווים או אל שניהם  או אל המחוזות

הנמענים. מרואיינים חשים שקיימות רשימות תפוצה בידי גורמים שונים בהנהלת התוכנית, וכי 

הבחירה ברשימת תפוצה כזו או אחרת לטובת עניין מסוים אינה ברורה או מקרית. למשל, רכזת 

שנשלח אליה מן המטה, הגיע  בעניין מסוים,ה בטוחה שעדכון מהותי פרה שהייתישל גוף מלווה ס

  גם אל האחראית במחוז, עד שהתברר שהמחוז לא קיבל את העדכון הזה.

  

התחושה הנוחה הנלווית  , יחד עם לומר שברמת המחוזות והגופים המלווים , אפשרככלל

קברניטי צמו ושל המהלך ע של לאוטונומיה  ולגמישות הרבה, ולצד הסיפוק מאיכותם 

שוררת לעתים  – האחרוניםמזמינותם, עזרתם ומחויבותם של שביעות הרצון ו  ,המהלך

חוסר ודאות וחוסר בהירות של של כאוטיות ובלבול,  עמימות, גם תחושה מסוימת של 

  .שלעיתים נתפס כחוסר כיווןמעין ערפול , לגבי העתיד לבוא

שמגיעים אל השטח מן המטה , בעניינים שונים, נים מרואיינים ציינו שלתחושתם, המסרים המגוו

 מלא פוגמים באפקטיביות של הפעילות בשטח, מגבילים אותה ועומדים בדרכו של המהלך למיצוי

  .של היתרונות הרבים הגלומים בו

  

מדיניות משרדית מול עצמאות מחוזית / הגדרות מלמעלה מול היווצרות    .2

  מלמטה

היקפיו בבסיס המהלך, שלפיה המונחת קברניטי המהלך ספרו בראיונות עימם על תפיסה ניהולית 

גמישות וטולרנטיות  יםמערכתית בכל המחוזות, מחייבאותו שואפים ליישם של המהלך, ש הגדולים

בין המחוזות השונים של משרד החינוך. היות ששל מתכונת הפעולה כלפי השונות הרבה 

ם, צורות העבודה, הסגנון, האילוצים, האוכלוסיות והאנשים הפעילים בכל מחוז שהתרבות, הדגשי

מסוים , התפיסה הניהולית של המהלך גורסת שלא נכון "להנחית" מודל פעולה אלה מאלה שונים

תכן מאוד יי ,מחוז אחדמאפייניו של ם מודל כזה יתאים לגם אאחד מעל ראשי המחוזות, כיוון ש

"במהלך נרחב שכזה חייבים  באחד הראיונות נאמר:  מחוז אחר.בישום שיהיה בלתי מתאים לי

י אפשר לכפות רוחבית פתרון -לעבוד עם מה שיש. עם המאפיינים השונים שפזורים בשטח. א

   כי לא יהיה לזה סיכוי להיאחז בכל השטח" ,ספציפי
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התפיסה הניהולית הזו, מטה המהלך נוטה להגדיר כלפי המחוזות קווים מנחים עקרוניים  בשל

 להתעצב  בצורה אוטונומית ונפרדת, שמתאימהבכל מחוז להתנהלות בשטח  ניחבלבד, ומ

  .למאפייניו ולצרכיו

בשטח היא של שונות מהותית בין מתכונות הפעילות  אותה אפשר לזהותהתוצאה שאשר על כן, 

וות במחוזות השונים במסגרת המהלך. למעשה ניתן לומר שבכל מחוז המודל המעשי שמתה

, כפי שמצאנו השונות בין המודלים במחוזות השונים והביטוי המעשי של המהלך הוא שונה וייחודי.

המורים מסוימים מקרים בפני פרמטרים מהותיים ביותר. למשל:  יכולה להתפרש על בשטח,

מורים במקרים אחרים המרצונם להשתתף במהלך, ו בוחריםמם ו/או המובילים מציעים את עצ

הספר שלהם. יש מחוזות שמזמינים את  ידי מנהלי בתי להשתלמות המחוזית על נשלחיםמובילים 

והמבקר  בבתי הספר שלהםבמסגרת הקהילות שינויים כלשהם המורים המובילים ליזום ולפתח 

נושא השינוי המקודם יכול למצוא בהן מגוון של רעיונות ויוזמות, ויש מחוזות שבהם אלו בקהילות 

מוגדרים ומתוחמים מראש. יש מחוזות  , או לפחות גבולות הגזרה של השינוייםעל ידי הקהילה 

עם הפסג"ות, ויש מחוזות שבהם מעורבות הפסג"ות במסגרת המהלך שכורכים את הפעילות 

במחוזות מסוימים מובילי המהלך במחוז מקיימים מפגשים ואף קורסים ספורדית או לא קיימת. 

הספר נחשבים  ספר שיש בהם מורים מובילים, שעה שבחוזות אחרים מנהלי בתי למנהלי בתי

  כחיצוניים למהלך.

פיה המתבטאת בגישה שלשבה נוקטים קברניטי המהלך במטה,  ,מחוזותבאסטרטגיית הביזור 

כולו רוח המהלך משפיעה על , Bottom-Upרכו,  במידה רבה בצורת לשטח לעצב את ד  מניחים 

 הספר, ואף בתוך המערך הבית-מובילי הנושא במחוזות ובין בתישבין  ווחיםלמרומחלחלת  גם 

של המחוזות השונים, צורת העבודה מתעצבת במידה  המגווניםמקומי. גם בתוך המודלים הספרי 

רמת המחוז.  ואלבית הספר של המורה אל רמת מנהל מהרובד  - רבה מאוד מלמטה כלפי מעלה

ספר שבהם הקהילה של המורה המוביל מתכנסת מדי שבוע  כך ניתן למצוא באותו מחוז בתי

אחת בטווח שמאחת לשבוע ועד ספר שבהם הקהילה מתכנסת  יום הלימודים, לצד בתי מהלךב

,  שלמורים החברים בהן קהילותלכמה שבועות, לאחר שעות הלימודים. ניתן למצוא באותו מחוז 

כהשתלמות פסג"ה, לצד קהילות שבהן אין הכרה או תגמול כלשהו למורים  נחשבת עבודתם בהן 

בתוך אותו מחוז מודלים שונים של יחסים בין המורה כמו כן, ניתן למצוא שמשתתפים בקהילה. 

 המפגשיב ופות שלוהשתתשל המנהל עם הקהילה מעבודה צמודה  :בית הספרהמוביל ובין מנהל 

ספר מסוים, שבו המורה המוביל התנה את הסכמתו להתראיין  שנתקלנו בו בבית ,ועד למצב

  .אף הוא שותף לטענתו במהלך בשום מובן, לא ירואיין אינוש ,להערכה, בכך שהמנהל

הספר, העידו שלדעתם אסטרטגיות -רוב המרואיינים, גם במחוזות גם בגופים המלווים וגם בבתי

, מצד מאוד גישה חדשה ורוח חדשה,  טובהעמן של המהלך מביאות  Bottom-Up -ר וההביזו

 ,בשונה מרבות אחרות ,"התוכנית הזו :אמרושמרואיינים היו הנהלת משרד החינוך כלפי השטח. 
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עושה משהו נכון". או "התוכנית התגבשה ומגיעה אלינו בצורה טובה". וכן ש"יותר קל ליישם כי אין 

ה אלא זרימה עם הצרכים והנטיות שלנו. לשם שינוי לא מתנגשים אתנו אלא הכתבה מלמעל

  זורמים אתנו".

יש גם מחירים לא מבוטלים. היבט אחד  Bottom-Up-עם זאת, נדמה שלאסטרטגיות הביזור וה

לא מספיק ברור מה מצב שבו הכאוס,    ,חוסר הבהירותתחושות שכבר נידון למעלה, הוא זה של 

שרווחות  בקרב העושים במלאכה. כפי שכבר הוסבר, שוררת בשטח  תחושות – לעשותואיך צריך 

כל בעלי  בעינינתפסים ה וערפול הנובעים מסימני שאלה רבים מדי,  בלבולה של במידה רבה אוויר

  .תוומעכבים את הצלחהמהלך ככאלה שפוגמים באפקטיביות   העניין בשטח

צורות התנהלות, הרב, שפע כמובן לריבוי הרב, למגוון קשור  של בלבול וחוסר בהירות, מצב זה 

חסר במידה רבה קול שמתחרות ביניהן בשטח, עד שנראה כי השטח  עצותהרעיונות והדעות ה

  ..קבע באופן חד משמעי כיצד יש לפעולסמכותי מרכזי שיכריע, יבהיר וי

מיתים. כששאלנו למידת העלשיתוף בידע והקשור ל ,השונות הרבה מייצרת קושי במישור נוסף

מטעם גופים מלווים עד כמה הם מחליפים דעות, ידע, רעיונות, עצות מובילם מובילים במחוזות או 

הייתה ברוח ה ברוב המקרים שמענ, עם קולגות שלהם ממחוזות אחרים, התשובה שוכיוצא באלה

  זו: 

צורה שבה "יש סוגיות ואתגרים משותפים ומתקיימים שיתוף ולמידה משותפת סביבם, אבל ה

נעשים דברים בכל מחוז היא שונה עד כדי כך שההתנסות שמתרחשת במחוזות אחרים היא כמעט 

  לא רלוונטית לזו שלנו". 

הגיע להכללות בכל הנוגע קשה ל השונים, חוזות במת יוהתנהלובשל הגיוון והשוני הרב בכלומר, 

מקום ולהחילם על   ,מהםשהופקו תובנות ללקחים ולו שהתרחשו במקום אחד למידה לתהליכי 

  .אחר

  

  כניתופרשנויות שונות להגדרה ברורה של קהל היעד העיקרי לת   .3

במחוזות ובגופים  ההתוכנית בקואליציית המטה שלה, כמו גם עם מובילי בראיונות עם קברניטי

ביחס לשאלה "מיהו קהל היעד המרכזי במעט זו מזו שונות שהיו תשובות כמה המלווים, שמענו  

  המהלך בהקשר של הפיתוח המקצועי?" של

היו שאמרו שהמהלך מיועד לאפשר ולקדם פיתוח מקצועי של אוכלוסיית מורים בעלי פוטנציאל 

מיוחד, שיכולים לשמש כמורים מובילים. לעומתם היו שאמרו שעיקר מטרתו של המהלך היא 

ת מורים מובילים הספר, באופן פנימי, באמצעו לאפשר ולבסס פיתוח מקצועי של מורים בבתי
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. כלומר שאוכלוסיית היעד המרכזית היא קבוצת המורים שאותם מוביל המורה בית הספרמתוך 

  המוביל.

לכאורה שתי התשובות הללו קרובות, כיוון שהשיטה להשגת המטרות מול שתי האוכלוסיות 

האוכלוסיות בין שתי שום חפיפה שלאמיתו של דבר לא קיימת לכך לשים  ישהשונות דומה. אולם 

חשוב מאוד לתת את . למהלך ידי מרואיינים שונים כאוכלוסיית היעד המרכזית שמוגדרות על

בהמשך שנקודות מוצא שונות ביחס לאוכלוסיית היעד, מכתיבה, בייחוד הדעת לנקודה זו, מאחר 

ו ז מהותיתות שונ, הדגשים אופרטיבייםשל משמעויות ושתי מערכות נפרדות של חייו של המהלך, 

  .מזו

במושגי  אם אוכלוסיית היעד העיקרית היא זו של המורים המובילים, הרי שככל שהמהלך יעמיק

יהיה צורך לחשוב על המשך מסלולי הפיתוח של מי שהיו מורים מובילים. כבר   זמן וניסיון גם יחד

 םמנחי דרגת היום יש מחוזות שבהם מוצע למורים מובילים מצליחים לעבור הכשרה להתקדם ל

אם אוכלוסיית היעד העיקרית היא המורים שבקהילות, הרי  מורים מובילים חדשים.ל םומלווי

החברים בקהילות, כיצד את מספר להגדיל את מספר הקהילות או  אפשרשחשוב יותר לבחון כיצד 

אולי למסד את ההכרה והגמול שהמורים הללו מקבלים, מה צריכים להיות התכנים  יתאפשר

כלומר ההגדרה ביחס לקהל היעד העיקרי היא  ים הללו עוברים בקהילות וכו'.והתהליכים שהמור

משמעיות וברורות, -יתקבלו לגביה הסכמות חדכן חשוב ש סוגיה מהותית בעלת השלכות, ועל

  בקרב כל בעלי העניין.שיהיו מוסכמות 

  

שיתופיות מול תחרות במערך הגופים המלווים את המחוזות ושקיפות    .4

  המשאביםבהקצאת 

, במסגרת המהלך מלווים את המחוזות נדרשים  לשבת זה עם זה בפורומים משותפיםההגופים 

חומרים בבחירות, בהתלבטויות, ב, שלהם עבודההבדרכי ומצופה מהם כי ישתפו זה את זה 

  .כדומהו שהם מתמודדים עימם מערכתייםה

סיפוק חיוביות ותחושות  שותהתרשמנו מקיומן של תחובקרב נציגי הגופים המלווים שרואיינו 

מרכז המו"פ. רוב הנציגים  על ידיביחס למסגרת העבודה המתואמת ביניהם, שמובלת ומונחה 

ומקדמים, וכי כל השותפים בהם מכבדים את  מועילים חשים שהמפגשים המשותפים ביניהם 

שותף של במרחב המושומרים עליו. עם זאת, ובמקביל,  הםענייני ששורר בהאקדמי -השיח הסמי

  קיימים גם  מתחים, תחרות ותחושה שהאמון ההדדי איננו מלא.הגופים המלווים 

יש לזכור כי וישתפו פעולה ביניהם, אך  שוטףמצופה מהגופים המלווים כי יקיימו ביניהם שיח 

כל אחד של היקפי הפעילות (והרווחים) . כמו כן מתחרים זה בזה על ליבם של המחוזותגופים אלה 
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  -  משרד החינוך למחוזות השוניםשל בהקצאות תלויים בהמשך,  הםצפויים לואלה המהם, 

  .םלה יםידוע םשאינסכומים 

ם של נתוניההגופים המלווים והמובילים במחוזות אינם חשופים אל לא זו בלבד שיתרה מזו. 

 במחוזות אחרים ואינם מכירים אותם, אלא שהם גם מדווחים על כך שלא מוכר להם הפעילות

המנגנון שלפיו המטה קובע את ההקצאות למחוזות השונים. הגופים המלווים לא מכירים שימוש 

מורים מובילים  Z -ספר, במחוז, תקצוב ל בתי Yמורים או  Xבמפתחות הקצאה, מהסוג של "על כל 

אמיתו של דבר, נציגי הגופים במחוז (ולשעות השתלמות והנחיית מורים מובילים בהתאם)". ל

אם ההקצאה למחוזות מתבססת על מפתחות אחידים שכאלה, יודעים לבטח אינם ם המובילי

לשיקולי קביעת ההקצאות וחלוקת  בנוגעחשדנות מעוררים אצלם  הללו השאלה  ניוסימ

  . המשאבים בין המחוזות (והגופים המלווים)

את ההיבטים הפחות  , כמובן,הערפל ששורר מבחינתם של הגופים המלווים בנושא זה, מזין

הגופים המלווים הם גופים עסקיים, והתחרות  תחרות הטבעית ביניהם.ב הכרוכים ,מקדמים

זה לשתף וביניהם  מתבקשת, צפויה ולגיטימית. לצד התחרות, גם הדרישה לפעול בשיתוף פעולה 

מובנת,  , היאבחומרים מקצועיים שוניםהתלבטויות ובלקחים, בעד רמה מסוימת בתובנות, את זה, 

ונדמה כי רוב הגופים המלווים חיים עמה בקבלה ובשלום, ואף רואים עצמם נתרמים ממנה. עם 

של המטה בכל הקשור להקצאות למחוזות תמתן יותר שהתנהלות שקופה  אפשר להניח  ,זאת

   רוחשים אף הם ואת היבטי חוסר האמון ש והתחושות השליליותבצורה משמעותית את המתחים 

גורעים כפי הנראה מאיכות התבשיל שבקדירתם חן המשותף של הגופים המלווים, והשולסביב 

  המשותפת

נכון להיום הגופים המלווים והמובילים של המהלך בכל מחוז, יודעים כמובן כמה מורים 

כמה ביודעים הם אינם ידי המשרד במחוז שלהם, אבל  מובילים תוקצבו ומתוקצבים על

להיות מתוקצבים כל אחד מהמחוזות האחרים. אנשי  עתידים מתוקצבים או   ,תוקצבו

 ינואמהם במחוזות אחרים. אף אחד  פעילות המהלך בכל מחוז אינם חשופים לנתוני ה

כמה קהילות,  מורים בתוך קהילות, ויודע כמה מורים מובילים יש במחוזות אחרים, 

, ועלים במחוזות אחריםפ מנחים ומלווי מורים מובילים מצד המחוז והגוף המלווה אותו

וכו'. התחושה או ההשערה שזוהתה בקרב  ניתנו להן כמה שעות השתלמות מתוקצבותו

במתכוון המרואיינים, היא שהמטה שומר את הנתונים הללו ברמתם הרוחבית לעצמו, ו

דבר  –בהקשר זה  ממדר בין המחוזות והגופים המלווים, ושומר על עמימות ביניהם

 ות של "הפרד ומשול". כמדיניאפשר לפרשו ש
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  של המהלך ויכולת ההרחבהעל הקיימות   -  'פרק ז

פעילות ממשית רבה של  . מתקיימת במסגרתובשטחבפועל המהלך לבוא לידי ביטוי כיום מצליח 

קרנו, רובם יבהם בשהספר  מורים מובילים רבים ושל קהילות של מורים מובילים. מסתמן כי בבתי

, פעילות המהלך היא לרוב אינטנסיבית המהלך זו השנה השנייהשבהם מתקיים בתי ספר 

  תוצאות והשפעות. עמהומשמעותית ונושאת 

כנית ובראשם השותפויות הרבות ועוד מסתמן כי ננקטו מהלכים מרכזים להבטחת קיימות הת

לבניית תשתית ארגונית ומקצועית, שתבטיח  ש שמסייעדבר  - במסגרתה ועיגונה בתוך המחוזות

 מחוז.הברמת  ניהולית חדורה יכולת ומוטיבציה לניהול עתידי  של המהלך שדרה

מדגם מגיעים מביקורים ב המהלך ואיכותואודות רלוונטיות על עם זאת, חשוב לזכור שהממצאים 

צוות נתקל  אום ביקורים אלהיבדרך לתש . ולא זו בלבד אלא )במספר 16(ספר  של בתי מצומצם 

בתי  15מתוך  6-, שאירע בובחוסר שיתוף פעולה סביב תיאום הביקורהמעריכים גם בקשיים רבים 

הם בתי ספר אך רק שניים מהם ( מבתי הספר שנדגמו במדגם המקורי 40%הספר, שהם 

חוסר שיתוף פעולה, וודאי שלא אחוזים גבוהים אלה של למגוונות סיבות עשויות להיות . 7)ותיקים

הספר שבהם  אולם קיימת האפשרות, שלצד בתיניתן להסיק מסקנות מחקריות ממנו בלבד. 

שמחים בשל כך לארח ביקורי מעריכים, קיים גם מספר לא מבוטל של הם המהלך מתבסס היטב ו

מצב שבו  לספר שבהם קשיים שונים מנעו את הצלחת היקלטות המהלך או התפתחותו, עד   בתי

בכך אולי כדי ללמד משהו על  מלהציג את פני הדברים כלפי מעריכים חיצוניים. ישבהם נמנעים 

  קיימות המהלך במתכונת שבה הוא פועל כיום. הדבר מחייב כמובן בדיקה נוספת.

במיוחד במחוזות שבהם הוא נוכח יותר זמן, ספר שבהם קוימו בהצלחה ביקורים,  לפי אותם בתי

פועלים ש   דפוסי פעילותניכר שהמהלך הצליח ליצור לעצמו  מנגנון ו - חדשיםמחוזות אבל גם ב

הספר, במחוזות, ועם  . מכל הראיונות שבוצעו בשטח, בבתיניבים תוצאותבשטח ומ בהצלחה

הגופים המלווים, עולה בבירור כי יחד עם תחושות של חוסר בהירות, סימני שאלה ביחס לדברים 

בעלי  –לגבי דפוסי התנהלות מסוימים של המהלך כלשהן וטענות  תומםמוגדרים עד  אינםש

סבורים כי הוא מעריכים את המהלך, חושבים שהוא נכון ומקדם,  , רובם ככולם,בשטחהעניין 

מאופן ניהולו ורוצים לראות אותו ממשיך  בסך הכולפוטנציאל רב, מרוצים  חדשני וכי קיים בו 

  ואת עצמם ממשיכים לקחת בו חלק. ומתבסס, 

.  

מהשתתפותם סיפוק  יעו הבהמורים המובילים  רובם המכריע של  הספר שבהם ביקרנו בבתי

  , שכולם כמעטהמנהליםכך גם לגבי   הבאות. שנים בעניין להמשיך במהלך הביעו ובמהלך, 

                                                      

7
 אחרים בתי ספר 6 ובמקומם נדגמו  
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ספרם תוך גיוס מורים מובילים נוספים, והקמתן של  מביעים עניין להרחיב את המהלך בבית

  קהילות נוספות של מורים מובילים.

  וורוצים לראותממנו  מרוציםלך בשטח רוב השותפים למהתחתונה,  ברוב המקרים השורה ב

של  יהםועמדות נם עד כמה שהדבר תלוי בשביעות רצוש נראה, אם כך, , מעמיק ומתרחב.ממשיך

נהנה מפוטנציאל של הוא אופק של קיימות ו יש לו , בשטחהיטב  המהלך נטוע –בעלי עניין 

  התרחבות.

עם זאת, בהיבטים של התנהלות ארגונית ושל אסטרטגיה ניהולית, ישנן מספר סוגיות שמוצע לתת 

ישות או בתור שלו  ויכולת ההרחבהעליהן את הדעת, בהקשר של הבטחת קיימותו של המהלך 

  מהות ארגונית / מערכתית מובחנת, ניתנת לניהול וקוהרנטית:

הספר  דפוסי העבודה במחוזות השונים ובבתיהוזכרה לעיל השונות הרבה שמאפיינת את  •

השונים. כמו כן הזכרנו שונות שקיימת בקרב מובילי המהלך סביב ההגדרות של מטרות המהלך 

וקהלי היעד העיקריים שלו. ראינו שקיימת שונות לא רק באופני הפעולה אלא גם בסוג 

הרב ועל כך שקווי הנושאים שבהן עוסקות קהילות המורים המובילים. כתבנו על הביזור 

הוזכרו  כן כמו  . שטח מלמעלה הם מעטים וכללייםאל ההמתאר וגבולות הגזרה שמשודרים 

גם ניכר גיוון   .Bottom-Upהמגוון והשונות שנובעים מן הדגש שמושם  על צמיחה והתפתחות 

בטרמינולוגיה של המהלך כפי שהיא רווחת במקומות שונים: יש מקומות שבהם הלמידה 

ים המובילים עוברים מכונה בשם "הכשרה", ויש מקומות שבהם מכנים אותה שהמור

הספר מכנים את קבוצת המורים שעובדת עם המורה  "השתלמות" או  "קורס". ברוב בתי

המוביל בשם "קהילה", אולם ישנם גם מקומות שבהם היא מכונה "צוות". אפילו המינוח 

מקומות. יש מי שמכירים את הכותרת מוכר רק בחלק מן ה –"מהלך"  –שמשמש בכותרת 

"מהלך השקפה", ויש מי שמבחינתם מדובר ב"מהלך מורים מובילים", כאשר במקומות אחרים 

כעוד "תוכנית", או כעוד  ותפשטבהנושא וגדר המונח "מהלך" כלל אינו מוכר, ובמקומו מ

 "השתלמות".

את הפעילות הופכות   Bottom-Upוגישת ההצמחה וההתעצבות  ביםהשונות הרוהביזור  •

שקיימת בהם במחוזות  - מולבחור בו ולייש יותר למשהו שנוח, פשוט, ונעיםבמסגרת המהלך 

שונים מאוד זה מזה, בקרב מורים ומנהלים ממגוון מאפיינים שאף הם ספר  בבתישונות גבוהה ו

 לאוטונומיה האהאצלת חוסר הריכוזיות ונראה כי . כפי שהניחו קברניטי המהלך והוגיו, דומהוכ

 –, לבעל תכונה של סקיילביליות (סולמיות) לבעל גמישות רבהשטח הופכות את המהלך ה

המענים שהיא מציעה לצרכים שונים, כולת להתאים את כלומר מדובר במערכת שהיא בעלת י

, שניתן להתאימו תריאלימדובר בשיטה  –במילים אחרות  בקנה מידה רחב מאוד  משתנים

 .והשונים של כל בעלי העניין בשטח רביםהים לתנאים ולמאפיינ



 

 72                                     , שנה"ל תשע"ז          מהלך השקפה –מורים מובילים 
  

 

בו בזמן, השונות הקיצונית באופני היישום, בטרמינולוגיה שהשטח מכיר, בדפוסי העבודה  אולם •

כל אלה מחלישים את ההגדרתיות והמובחנות  –הספר ובתכנים של הקהילות  במחוזות ובבתי

הם שלו ואת היכולת לראות ולזהות את "המוצר" שבו. עצמיות הייחודית של המהלך, את ה

תוכו תובנות ולקחים, להוביל אותו לפי מאת היכולת לנהל אותו, להפיק למעשה מחלישים 

שלו, לקדם ולפתח אותו, מועילות קווים אסטרטגיים ורעיוניים מסוימים ואחידים, ליהנות מה

 ולשמר אותו לאורך שנים כדבר קונקרטי, מוכר, מזוהה.

הספר שנדגמו, היו מקרים  כבר כיום, בעת שצוות המעריכים ניסה לתאם את הגעתו לבתי •

לפיה כדי להגיע למסקנה המשותפת  בית הספרשבהם נדרשה שיחה של ממש מול מנהל 

 מנסה לחקור"מהלך השקפה / מורים מובילים" שאותה המעריך  שנעשית במסגרתהפעילות 

יודע שמתרחשת אצלו, תחת טרמינולוגיה  נהל מהשבעלת המאפיינים הדומים והפעילות 

הן אותה הגברת בשינוי  - המסויםבית הספר של מסוימים ייחודיים מאפיינים תחת אחרת ו

 ...אדרת

אם כן, שאותם אפיונים ניהוליים ואסטרטגיים שמחזקים לכאורה את הסקיילביליות  ,תכןיי •

שלו. אנחנו רושמים  באותה נשימה מחלישים את הקיימותהם שהגבוהה של המהלך, 

 "לכאורה" מחזקים את הסקיילביליות, כיוון שברור, שבלי קיימות אין משמעות לסקיילביליות.

בכל הנוגע ההמלצות שהוצגו בפרק הסוגיות הארגוניות, בהקשר של ריכוזיות לעומת ביזוריות 

-Topל בכיוון שהמועברים מסרים למידת הבהירות/חד המשמעות של קווי מתאר ול ,הגדרותל

Down -  .הן ההמלצות שרלוונטיות גם לדיון שכאן 

המהלך מביא עמו חידוש של ממש בכל הקשור לפיתוח מקצועי ולהתפתחות מקצועית של  •

מציע מסגרת התנהלות הוא הספר. החידוש הוא ברמה קונספטואלית יסודית, ו מורים בתוך בתי

שונים בתכלית  מכל מה שהיה נהוג בתחום שהם בתחום הפיתוח המקצועי ודפוסי התנהלות 

שיהיה לו אופק ארוך טווח משל עצמו,  הרי שכדימהותי, כה זה עד היום. כיוון שהשינוי הוא 

שתוכל , שתהייה בהן עקיבות, שיטתיות ולכידות פנימית שיטה נראה כי עליו להציע פתרון או 

כיום נדון  המהלך ות, ששל שנים בודדקצר מעבר לטווח להבטיח את שרידות השיטה גם 

כיום תהליך ההכשרה והתקצוב שהמורה המוביל מקבל לטובת עבודתו עם הקהילה  במסגרתו.

שלו, מתוחמים לשנים ספורות. בשטח מרחפת כיום השאלה, מה יהיה אחרי שנים ספורות 

אלה. "האם יהיה למורים המובילים אופק או מסלול התפתחותי המשכי ארוך טווח בתום שלוש 

 ,?" מה יהיה מקומו של מורה מוביל "בדימוס" במערכתלמהלך חמש השנים הראשונות או

הלאה במסלול ההתפתחות והקידום שלו? ישרת אותו גם והאם  התהליך שעבר כמורה מוביל 

 ינומורה מוביל שקיבל את ההכשרה והליווי במסגרת המהלך ועבד עם קהילה מספר שנים א

כן. האם ניתן לצפות שבתום כהונתו כמורה מוביל יחזור נמצא באותו מקום שבו היה לפני 

דרך למצות את ניסיונו וכישוריו באופנים לו ?  האם תהייה בית הספרלשמש כמורה "רגיל" ב
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ברמת המחוז? בית הספר מחוץ ליוכל לעשות זאת אולי  ,בית הספרנוספים, המשכיים, בתוך 

לתפקידי הובלה וריכוז בהכרח כמורה מוביל ינתבו את המורה המוביל  וומעמד והאם פעילות

? האם תהייה זיקה בין הרקורד של המורה כמורה מוביל מוצלח ובין בית הספראחרים ב

ומתקדמים ספר? האם יהיו תפקידים חדשים  היכולת או הסיכוי שלו להתקדם לניהול בית

 במסלול שלהם? אפשרייםויהוו שלבי המשך כלשהם במערכת,  שיהיו שמורים למורים מובילים 

העמוק שהמהלך מביא יהיה קשה להתבסס ולהכות שינוי נדמה כי ל -בהקשר של קיימות 

  תשובות לשאלות אלה.  יסופקוארוך, מבלי שהשורשים לטווח 

  

עשויים שאלות הללו מענים אפשריים לש השתמע  הספר מן הראיונות בבתינוסף על כך, 

עשויים להצטרף למהלך כמורים וכישוריהם  שמתאימים מבחינתורים מהבין לקבוע מי מ

. מנהלים דיווחו שלעיתים קשה להם  יצטרף למהלך בפועל, ומי מהם לא יצטרף אליומובילים, 

מורים מובילים מתוך הסגל שלהם בשל סימני השאלה הללו. היו גם מורים  לעניין ולגייס

צמם בשנה הבאה או בשנים הבאות, בהקשר של לשאלה היכן הם רואים עבתגובה מובילים, ש

שלהם וחוסר הבהירות חוסר הידיעה שהושפעה מ , לא מחויבת, תשובה מהוססתענו המהלך, 

נבעה לא הספקנות . ובעתיד הרחוק יותרנראה לעין המשך קיום המהלך בעתיד הביחס ל

אין להם מתוך ש , אלא מורים מובילים בהווהכ מתחושת חוסר סיפוק שנלוותה לפעילותם 

המשיך לקחת בו ביטחון בקיומו של המהלך בטווח הרחוק ולכן גם אינם בטוחים שכדאי להם ל

 .חלק

הצטרפותם של מורים בהתבססות ארוכת טווח והתרחבות של המהלך מותנים בהתגייסותם ו •

  ולהבטיחאת ההצטרפות הזו הספר אל קהילות המורים המובילים. נראה שכדי להסדיר  בבתי

בקנה מידה גדול ולטווח ארוך, יש צורך למסד את ההכרה והתגמול שהמורים יעשה שת

בחלק מן המקומות הקהילות מתכנסות על חשבון  .בהן בקהילות מקבלים בגין השתתפותם

ו/או המורה המוביל בית הספר שעות שהייה או שעות פרטניות. במקומות אחרים מנהל 

, כך או בחסותה השתלמות מטעם  הפסג"ההצליחו להקנות למפגשי הקהילה מעמד של 

. דפוסי ההתנהלות בתחום בית הספר שהמשתתפים מתוגמלים כמו בהשתלמות רגילה מחוץ ל

זה אינם אחידים או מסודרים, ונדמה כי בכל מקרה ומקרה הם תלויים ביצירתיות המקומית 

שהקהילות היכן שאין תגמול למשתתפי הקהילה או היכן  ובנפשות הפועלות הספציפיות.

 עולה  –מצליחות להתכנס רק אחרי שעות  הלימודים, על חשבון זמנם הפרטי של המשתתפים 

אין הקהילה ובתפוקה שלה.   תבאוויר תא פוגעי, שניכר שההתמרמרות של המוריםתים ילע

חסם להשתתפות בקהילת מורה מבחינתם של מורים רבים עדר תגמול מהווה ישהחולק על כך 

הנושא אינו מהווה מכשלה  ,המהלך מתנהל בקנה מידה מבוקר ובאווירת פיילוטמוביל. כל עוד 

קנה מידה נרחב, בכאשר באים להתוות את המהלך לטווח הארוך ונראה כי של ממש, אולם 

 .יותר מסודרים פעולה פתרון ודפוסי  התגמולחשוב  לגבש לנושא 
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, הצביעו על עומס כבד מדי ספר רבים כמו גם רוב המורים המובילים שרואיינו מנהלי בתי •

השתתפות לשם הטמון בשעות הרבות שנדרשות זה שמונח על כתפי המורים המובילים. עומס 

בהשתלמות המחוזית (המרוחקת לעתים גיאוגרפית), במטלות הבית של ההשתלמות, בחובות 

ההגשה של מסמכים מסביב לעבודת הקהילה, בשעות ההכנה הרבות שנדרשות סביב הנחיית 

 .ועוד עבודה מול המלווה הפרטניבילה עצמה, הקה

במעבר מורים  17-מורים מ 9באחד המחזורים של קורס המורים המובילים במחוז צפון נשרו 

, הסיבה לנשירה המשיכה בלימודיםלדברי מורה מובילה מהקבוצה ש .מהשנה הראשונה לשנייה

 דרמטית זו היא העומס.

מטילה על המורה מורה מובילה אחרת התלוננה על כך שהשתתפות במהלך כמורה מובילה, 

ת, פוגעמגבלה זו תואר שני. לללמוד  במקביל גם  ו בשום דרךמאפשר ל עומס כזה, שאינו  

בחור במסלול להיות מורים מובילים טובים, ל מורים שעשוייםשל  םביכולתשל המורה,  לדעתה 

  אופק המיטבי להתפתחותם המקצועי.כ ותם לראותזה, מאחר שאין ביכול

  

  תובנות והמלצותסיכום,  –' חפרק 

  סיכום   .1

במסגרת המהלך  .מהלך ההשקפה בבתי הספרלפעילות של שנת הפעילות השנייה  אתשע"ז הי

אשר בעקבותיה הם מנחים  ,"מורים מובילים"ועוברים הכשרה כ נבחרים בית הספר מורים מצוות 

  בית הספר שלהם.קהילת מורים בתוך 

מסתמן כי הפעילות בקהילות מתאפיינת ברצינות ובמחויבות של המובילים מממצאי ההערכה 

פעילות ממשית ומשמעותית נעשית  בקהילות. כמו כן נראה שכאחד ושל חברי הקהילה

   .המתמקדת (על פי רוב) בשיפור הפדגוגיה

מהשתתפותם במהלך  שביעות רצון גבוהההביעו  מובילים ומורי הקהילהמורים הה ם שלרוב

  .קהילהכתוצאה מפעילות ה לפן המקצועיתרומה גבוהה על דיווחו ו

יתכן שהדבר מעיד על יו ,שסירבו להערכת המהלךבתי ספר היו עם זאת, בהערכה האיכותנית 

עלו גם בהערכה הכמותית או התחושות סביבה.  הכנית, הישגיובעיות הקיימות סביב יישום הת

  . בעיקר בקרב דוברי הערביתאלו נשמעו  .קולות (מעטים) שהביעו הסתייגויות מהמהלך

 חברי קהילה  5-4התמנ ממוצעת קהילה  : ותדירות התכנסותה היבטים של גודל  הקהילה

במרבית . . רוב המובילים ומורי הקהילה סברו שמספר החברים בקהילה "מתאים"(ומורה מוביל)

המורים  בחרו להשתתף / להוביל אותה): ורק מיעוטלות נבחרו (משתתפי הקהי המקרים
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ברוב הצטרפו מורי הקהילה  ואילו ,סגנועל ידי בית הספר או  מנהל על ידיהמובילים נבחרו 

  .מורה המובילשל ההמנהל או בעקבות בקשה של המקרים 

תחום בבחירת למורה המוביל ולחברי הקהילה במרבית המקרים מנהל בית הספר היה  שותף 

וכתב "מלמעלה", על ידי תחום העיסוק הכי במקרים מסוימים נראה . אולם העיסוק של הקהילה

עיסוק המרכזיים של הקהילות הם: דרכי חומי הת. הגוף המפעיל או ההנהלהעל ידי המחוז או 

וץ הוראה ולמידה, תחומי דעת, הגברת שיח פדגוגי ועבודה שיתופית. בבתי הספר דוברי ערבית נפ

  .גם נושא המסוגלות העצמית והעלאת המוטיבציה

, בקיא בנעשה במפגשים ונותן במה לקהילה שהמנהל תומך בקהילהווחו ירוב המובילים ד

יתר של המנהל -דיווחו על התערבות ערביתעם זאת כרבע מדוברי ה .מים בית ספרייםובפור

כי מעורבים דיים בקהילות ו מנהלים שטענו כי אינםנשמעו גם בראיונות האיכותניים בקהילה. 

  מטרותיו.עם אינם בטוחים שהקהילות פועלות בהלימה עם בית הספר ו

רק , אך שבועייםאחת לאחת לשבוע או לפגישות הקהילה היא  ביותר שכיחהה תדירותה

חברי הקהילה ברובם  .במערכת השעותלכך שהוקצה  כמחצית מהקהילות נפגשות בזמן ייעודי

  .היא שזמן המפגשים מנוצל באופן יעיל תםותחוש ,למפגשים באופן שוטףגיעים מהמכריע 

דיון בעקבות דילמה או תיאור מקרה, פיתוח משותף נפוצות במפגשי הקהילה כוללות:  מתודות

 את התכניםאו יוזם מביא הוא  שברוב המקרים המורה המוביל  של רעיונות, כלים או פעילויות.

צפייה מתודה של ם מסוג "ישיבה" או "דיון" נפוץ שימוש בנוסף למפגשי קהילה.שבהם דנה ה

מתודת  .קהילההבשיעורים של מורי  ביןמוביל ומורה ההשמעביר   בין בשיעורים :בשיעורים

  עברית הכמחצית מהמובילים דוברי ( ערביתהקרב דוברי נפוצה יותר ב הצפייה

בשיעורים שלהם לפחות פעם ערבית דיווחו כי מורי הקהילה צפו הדוברי המובילים מ 87%-ו

. לאחר צפייה בשיעורים של מורי הקהילה, כמעט תמיד חברי הקהילה נתנו משוב לצפייה .)אחת

  מקדם.כרוב מקבלי המשוב ראו אותו כיעיל ו

 מאודמורי הקהילה מדווחים בשיעורים גבוהים ככלל, מערכת היחסים בין מורי הקהילה: 

 . אולם במקביל לדיווחיםת ופתיחות בעבודת הקהילהשיתוף, אחריו יחסי על) 90%(בסביבות 

במערכת היחסים הצביעו על קשיים  ערביתהקהילה דוברי המורי מ 60%-יותר מהחיוביים, 

התנהלות של ה כי בית ספרי והלינו -השתלמויות בפורום חוץילה: הם דיווחו על העדפה של בקה

  ."בעיקר חברתית"היא  מפגשי הקהילה

רוב גדול מהמובילים דיווחו על השתתפות בהכשרה טרום : של המורים מובילים פיתוח מקצועי

ליווי והדרכה קבלת תפקיד. כמחציתם דיווחו גם על כדי מילוי התוך  פיתוח מקצועיעל ו תפקיד

הפיתוח לאיכות ולתרומת  בנוגעהציגו תפיסות חיוביות מרבית המורים המובילים סדירים. 

ליווי נוספים. במרגישים צורך בהכשרה ו מהםעם זאת, כשני שלישים , והליווי שקיבלו המקצועי
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בכך  .נמצא כי מובילים בעלי ותק של שנה אחת דיווחו על צורך גדול יותר בהמשך הכשרה וליווי

אשר תספק להם כלים וידע נוספים  ,הם מעידים על צורך בהכשרה ייעודית למובילים ותיקים

   את המשך פעילות הקהילה. ושיאפשר

תפישה חיובית ככלל, המורים המובילים מציגים  :מוביליםמורים הבעיני ההמהלך תפיסת 

יעורים גבוהים מהמובילים מדווחים על וש ,שלהם תפקיד ולתרומתו לאופק המקצועיה לש

  . דוברי ערבית) 94%-דוברי עברית ו 79%( שיפור באיכות ההוראה שלהם

תרבות של  ה שלתורמת לצמיחמדווחים שמתכונת העבודה בקהילה מהמובילים  90%-כ אמנם

בעיקר ווחה תרומה של פעילות הקהילה , אולם בשלב זה של המהלך דֻ למידה ושיתוף

בפני של תוצרי הקהילה ווח על הרחבת החשיפה בהרבה דֻ  נמוכיםלמשתתפים בה. בשיעורים 

שיפור באווירה ועל  לות הקהילהות של כלל המורים מפעיעל תחושת היתרמ ,כלל חדר המורים

המוביל תפס את  ,פועלת יותר שניםככל שהקהילה נמצא כי  בחדר המורים, באקלים ובהישגים.

בשיעורים יותר מובילים "ותיקים" דיווחו מצד שני, יותר.  גבוההתרומתה לתרבות למידה ושיתוף כ

המקצועית של גורמים שונים בבית פולשת לטריטוריה מי שהקהילה כשל  העל תפיסגבוהים יותר 

. נמצאו משתנים נוספים אשר משפיעים על תפיסות המובילים בהקשר של חשיפה ושיתוף הספר

  כלל חדר המורים:

דיווחו על תרומה גדולה יותר של הפעילות בית ספרי חברים בצוות ניהול מובילים שהיו  )1

  .לכלל בית הספר הן למורי הקהילה והן 

יותר על שיתוף חדר המורים ועל  גבוהיםיותר, דווח בשיעורים  גדולהככל שהקהילה  )2

  תרומת הקהילה לכלל חדר המורים

  .על השפעה על כלל חדר המורים פחותבנושא אקלים דיווחו  שעסקוקהילות  )3

בקהילת  מרוצים מהשתתפותםממורי הקהילה  90%-כ :מורי הקהילהבעיני  המהלך תפיסות

 86%-דוברי עברית ו 76%-(כמורים וממליצים למורים נוספים להצטרף לקהילות. חלק גדול מהם 

מורי . קהילה שלהםהמטרה שהוגדרה לאף חשים שהם מצליחים להגשים את דוברי ערבית) 

הן לפן המקצועי והן גבוהה של השתתפות בקהילה התרומה הדגישו את ה ערביתקהילה דוברי 

 תרומה גבוהה יותר לפן המקצועיהעריכו  עבריתהדוברי עמיתיהם . עבודתםב לפן האישי

. הבדל נוסף בין מגזרי השפה הוא דיווחים גבוהים יותר (ככלל) של מורי ופחות להיבטים אישיים

רוב גדול של מורי הקהילה דיווחו שההשתתפות בקהילה הגבירה את : דוברי ערביתקהילה 

שהשיח בקהילה סייע בהתמודדות באתגרים וה בכיתה לשפר את העבודשלהם המוטיבציה 

   בכיתה. שיעורים נמוכים יותר אף דיווחו שההשתתפות בקהילה שינתה את דרכי עבודתם בכיתה.

 קהילהמהעמיתים שיעורים גבוהים של מורי קהילה דיווחו על שיפור באיכות ההוראה של מורים 

כי בעצמם שינו את שיעורים נמוכים יותר דיווחו  .ערבית)הדוברי מ 90%-עברית והדוברי מ 80%-(כ



 

 77                                     , שנה"ל תשע"ז          מהלך השקפה –מורים מובילים 
  

 

(מחצית מדוברי העברית וכשלושה רבעים  בעקבות ההשתתפות בקהילהבכיתה  תםדרכי עבוד

גם מורי הקהילה דיווחו  ,. בדומה לדיווחים הנמוכים יחסית של המורים המוביליםמדוברי הערבית)

בעקבות  רים, לאקלים ולהישגיםכלל חדר המולשחלחל שיפור על בשיעורים נמוכים יחסית 

  . פעילות הקהילה

מורים והקהילה המורי דיווחי  :ערביתהדוברי קהילות במגזר תפיסות המהלך בקרב 

עברית. שיעורים גבוהים מהם הערבית היו גבוהים יחסית לעמיתיהם דוברי הדוברי מובילים ה

דיווחים היו  ,לכך במקביליבטים שונים. תו להעל תרומדיווחו הביעו שביעות רצון מהמהלך ו

קהילה העדיפו הממורי  63%ערבית: השל הקהילות דוברות  ןחריקות בפעילות המעידים על

הלינו על התנהלות "בעיקר חברתית" של מפגשי  64%, בית ספרי-השתלמויות בפורום חוץ

 ניםלו בגלל אילוצים שוממורי הקהילה דיווחו כי מפגשים מתוכננים רבים התבטכרבע , הקהילה

מהמורים המובילים  26%. בנוסף בזבוז זמןחשבו שמפגשי הקהילה הם מורים בשיעור דומה ו

הוערכו בשיעורים נמוכים  לה(היבטים א יתר של מנהלים בפעילות הקהילה-על התערבותדיווחו 

  .עברית)הדוברי  בקרב באופן משמעותי

  המלצות להמשך הדרך   .3

תרומה על דיווחו ושל הקהילות בבתי הספר מסודרת התנהלות המרואיינים שיקפו באופן כללי 

 כמפורט להלן:  ,נושאיםמספר של חיזוק טיפול ולצד זה נדרש  .משמעותית של המהלך

חשיבה נדרשת ממטה המהלך  ולכן לפעול בשדה החינוכי לאורך שנים, מיועדמהלך השקפה  )1

לאפשר לה הקהילה וכיצד למנוע שחיקה של פעילות , פעילותההמשך שנתית על -רב

  .פיתוח מקצועי רלוונטי ואפקטיבי למורי הקהילה לשמש לצורךלהמשיך 

להחזיקם ו לגייס מורים מוביליםקיימות המהלך ויכולת ההרחבה שלו תלויה ביכולת  )2

יווי והכשרה בלצורך דיווחו על . כשני שלישים מהמורים המובילים פעילים לאורך שנים

על כן חשוב להבנות ר שנת התנסות בהובלה של קהילה. צורך שגבר ועלה לאח, נוספים

העיסוק המרכזי  לתחוםמסלולי פיתוח מקצועי מותאמים למורים מובילים ותיקים, בהתאם 

  .שלהם של הקהילה

תפקיד במקרים אלה מתבקשת חשיבה על  .מהקהילות עוסקות בתחום דעת מסוים ניכרחלק  )3

, קהילות הפועלות בבית הספרה מולשל תחום הדעת  המקצועית הפיקוח וההדרכה

צוות המורים של תחום  ובין הקשרים  בין קהילות העוסקות בתחום דעת מסוים  ד על ויחיוב

  .ועל ההבדלים ביניהם דעת זה בבית הספר

של תמיכה בקהילת המורים בבית הספר תלויה במידה רבה במחויבות ושל פעילות ההצלחת  )4

קבוע במערכת השעות למפגשים, יאפשר את קיומם  . מנהל תומך יקצה זמןמנהלי בתי הספר

 הממצאים מלמדים כי . ועוד הסדיר וייתן במה בית ספרית למהלכים ולתוצרים של הקהילה
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 תפקידגבי על כן מומלץ לגבש תפיסה ברורה ל .תפקיד מנהל בית הספר במהלך אינו ברור דיו

מעורבות של ועל אפשרות סא גיתוך שמירה על האוטונומיה של פעילות הקבוצה מחד  ,המנהל

חיבור בין העשייה בקהילות לבין המטרות/ היעדים של על וכן גיסא, ומעקב של המנהל מאידך 

 .בית הספר

בבסיס תפיסה זו   .מהממצאים עולה שבמקרים רבים נתפס המהלך כסוג של "השתלמות" )5

על צוות  השתלמויות אחרות.גין בהבקשה לקבלת גמול כפי שמתקבל עומדת, בין היתר, 

המהלך לחדד את מטרות  המהלך ולהחליט אם מטרת המהלך היא להטמיע בבתי הספר את 

כפיתוח מקצועי.  ,לחילופיןלראותה, קהילות המורים כדרך עבודה שגרתית בבתי הספר או 

  .התפיסה היא של פיתוח מקצועי יש צורך להסדיר את קבלת הגמול בגין השתתפותשבמידה 

 המשתתפים הביעו  גיסא, מחד :התקבלו דיווחים סותרים בדבר המהלך ערביתהבמגזר דובר  )6

-בשיעורים גבוהים על התערבות וווחידהם גיסא, , מאידך כלפי המהלך מאודעמדות חיוביות 

על העדפה ואישיים בתוך הקהילה -יתר של מנהלים בפעילות הקהילה, על קושי ביחסים בין

. נראה כי צריך לבחון כיצד ניתן להתאים את מחוץ לבית הספרשייעשה  פיתוח מקצועישל 

של המגזר דובר הערבית וכיצד נכון להטמיע אותו בקרב בתי  םהמהלך לצרכים ולמאפייני

 .מגזר זהבהספר 

לעשות לקידום  , עם זאת חשובאוטונומיית המחוזותמהלך ההשקפה שומר במידה רבה על  )7

 : התהליכים הבאים

אשר  ,בידי המחוזותות הרלוונטיות שיש להשאיר לגבי מה הסמכוילקבל החלטה ברורה   .א

תחומים צריכים להיות אחידים  אילו ו ברמה המחוזית, התאמות ליש בו פתח לשינויים ו

  .ארציתהברמה  ומשותפים

 ,באופן ברור ,להגדיר מטרות משותפות, מדדי ההצלחה וקווי יסוד משותפים של המהלך  .ב

 .עקרונות הגמישות והאוטונומיה כלפי המחוזות ובתי הספר ה עללצד שמיר

  .כך לאפשר המשכיותבו ,מטהגם ברמת הבמחוזות הקיים לשמר את הידע   .ג

פעילות המהלך במחוזות נתמכת במידה רבה על ידי הגורמים המלווים, שבחלקם אף שותפים  )8

ללא תלות  המהלךשל לאפשר המשך פעילות כדי לתהליך ההנחיה של המורים המובילים. 

, ובכך לאפשר לשמר את הידע במחוזות ובמטהלחשוב על דרכים  מומלץ ,בגורמים חיצונים

  .המשכיות

: קיימות המהלך ויכולת ההרחבה שלו תלויה ביכולתו איזון בין עומס לבין הירתמות למהלך )9

על כן חשוב להיות מודעים לעומס  .לגייס מורים מובילים ולהחזיקם פעילים לאורך השנים

ולבחון אפשרות להבנות מסלולי קידום למורים  ,על המורים המובילים ולהשלכותיומוטל ה

 .מובילים ותיקים


