
 

 1108.01.82 –מפגש רשת השותפים 

 עיקרי הדברים שעלו בשולחנות הדיוןסיכום 

 נושא: הרחבת מעגל הפונים להוראה

 אתגרים

  בקרב מורים פוטנציאליים ובקרב הציבור  -דימוי נמוך לתפיסת מקצוע ההוראה כפרופסיה

הרחב לא קיימים המודעות והידע הנדרשים להבנת המקצוע. נדרשת טרנספורמציה מהותית 

 בדימוי הקיים למקצוע ההוראה.  

 יצירת מסלול כזה תסייע  – אין מסלול של רישוי, מבחני הסמכה והתמחות הנדרשים למקצוע

תהליך מיון אשר מחזק את היוקרה והחשיבות של  בחיזוק מקצוע ההוראה כפרופסיה, ויצור

 המקצוע. 

  מורים מובילים אינם משולבים כיום בהכשרות  –ניתוק בין מורים מובילים למורים מתחילים

המורים המתחילים. יש לשלב ולייצר מסלול התפתחות מקצועית אשר יכול לחזק באופן הדדי גם 

המערכת. מודלים כאלה קיימים במערכות את המתחילים וגם את המובילים ובכך לחזק את 

 אחרות, כגון מערכת הבריאות וניתן ללמוד מהם.  

  כיום אין פתרון ברמת המדיניות לסוגיית הוותק וניתנים  –אי הכרה בוותק לבוגרי תכניות הסבה

מענים פרטניים. התכניות השונות מעניקות מענק הנותן מענה נקודתי זמני מצד אחד, ויוצר 

דלות מהמורים האחרים מצד שני. פתרון לסוגיית ההכרה בוותק של מורים בוגרי פערים ונב

 תכניות ההסבה הינו חיוני ביותר על מנת להמשיך ולרתום אנשים מעולים למערכת. 

  חוסר הכרה של מנהלי בתי ספר ומורים במערכת לגבי החוזקות והערך המוסף של בוגרי

בשטח קיימים סימני שאלה לגבי ההתאמה של מהנדסים, יוצאי צבא וכו'   – תכניות ההסבה

למקצוע ההוראה ולמידה שבה ההכשרות יכולות להקנות את הכישורים הנדרשים על מנת 

 שהבוגרים יתאימו להוראה ברמות מצוינות.  

  תכניות הבוטיק מבוססות על מערך מסייע נרחב  –עלויות גבוהות לתכניות הבוטיק להסבה

 ומלגות קיום היוצרות עלויות גבוהות ביותר לתכניות אלה. 

 גורמים מאפשרים:  

  המהלך של השנתיים האחרונות  – יחידות מתמטיקה 2אמירה חברתית והתגייסות לחשיבות

ומשרד החינוך יצרו מצב חדש. יש להמשיך ולחזק את האמירה  2פי5ושיתוף הפעולה בין יוזמת 

עוצמה רבה, והשפעה על חשיבות מקצוע ההוראה. יש להרחיב  החברתית המערכתית כי יש לכך

 את האמירה ממתמטיקה לפיסיקה וכימיה. 

  ליווי   -השנים הראשונות להוראה היא קריטית להצלחה  1-2קליטת המורים החדשים במהלך

אישי, הצטרפות לקהילת מורים מקצועית וגישה קלינית לתמיכה במורים הם מרכיבים קריטיים 

אפקטיבית של מורים חדשים. יש לפתח את הגישה הקלינית עם ממדים רכים על מנת בקליטה 



של מורים חדשים ולהבנות מנגנון ליווי ותמיכה מקצועית  wellbeing –לחזק את תחושת ה 

המתבססים על ליווי אישי וקהילות מורים. מרכיבים אלה נחוצים למורים חדשים בכלל ולמורים 

יש חשיבות רבה לליווי מורים חדשים על ידי המפמ"ר והפיקוח  בוגרי תכניות הסבה בפרט.

 בעיקר בשנתיים הראשונות להוראה. 

  תכניות הסבה הקיימות בשטח מהוות את אחד הפתרונות לצורך הגדול במורים מעולים

תכניות אלה בנו תשתית של ידע ומומחיות בגיוס, מיון והכשרה של בעלי  –לרמות מצוינות

צוע ההוראה. מערכת החינוך מעודדת את המגמה של תכניות ההסבה ויש קריירה שנייה למק

 לחזק את המגמה ולייצר את התנאים הנדרשים לשילוב מיטבי של מורים אלה במערכת.  

  הזדמנות למנף את הקשר עם התעשייה ולבנות מודלים נוספים של מסלולי קריירה משולבים

 תח ע"י  קדימה מדע. מורה ומהנדס שפו m&mללמוד ולבחון את מודל  –

  חיזוק תפקידם הקריטי של מנהלי בתי ספר ביצירת סביבה בית המעודדת שילוב מיטבי של

כיום בתי ספר אינם ערוכים לקלוט מורים המגיעים מרקע ומסלול  –בוגרי תכניות ההסבה 

 קריירה שונה. 

 כתומך  התנסות – מודל תומכי הוראה כמודל לחשיפה והתנסות ראשונית עבור מהנדסים

הוראה מהווה הזדמנות לחשיפה והכרות ממקור ראשון עם אתגר המורה בכיתה ומהווה 

 אוריינטציה ראשונית למי ששוקל להשתלב במערכת כמורה. 

  0מינוף מודלים של קהילות חקר היוצרים סביבת הוראה מתגמלת ומאתגרת עבור מורים  

 משתתפים: 

 שיתופיםמנחות הדיון: ענבר הורביץ וליאת גוברין, 

 ארגון שם

 משרד החינוךמפמ"ר פיסיקה,   ד"ר צביקה אריכא

 מכללת אורנים פרופ' יערה בראון

 IATI עומר גמרמן

 רשת אורט ד"ר לאה דולב

 קדימה מדע איריס וולף

 משרד החינוך כמאל חוואלד

 משרד החינוך ד"ר צילה חורש

 עיריית אשדוד אריה מימון

 ערדאורט  פוזניאנסקיגרגורי 

 משרד החינוך אילנה רוזנברג

 מכללת אורנים פרופ' עטרה שריקי

היוזמה:  תלהערות ומחשבות על עיקרי הדברים שלהלן, מוזמנים לפנות לשחר רוזנק רכז
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