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 שלום-אלעד בר :  עבור

 יחידת הערכה - מירי שמאי, יובל פורת ד"ר מיכל אפללו,  : מאת

 2019,  באפריל 14 :  תאריך

  

 ממצאים מתוך קבוצת מיקוד    – מורים בתהליכי התחדשות חוויות  הנדון: 

 

 מבוא

אמי"ת   את רשת  התחדשות    מיישמת  בקהילות  התהליכי  הלומדות פדגוגיים    )קח"ל(  החינוכיות 

הרשת למצפן  השלכות  1בהלימה  ההתחדשות  תהליכי  ליישום  תפקיד  .  על  ה המורמשמעותיות 

ידי  -בתחילת שנת הלימודים הוצגו ממצאים ראשוניים בנושא, במסגרת מאמר שנכתב עלוחווייתו.  

 : ממצאים אלו מצביעים על כך ש .2יחידת הערכה

 בוד קשה יותר מאשר ביישום שיעור בשיטות מסורתיותצוות בתהליכי התחדשות נדרש לע •

 צוות נדרש לשנות את תפיסתו ביחס למשמעות ואופי ההוראה  •

 הצוות נדרש לוותר על תחושת השליטה בכיתה •

הצוות מגיע עם ציפיות ותקוות גדולות, אך במקרים רבים מתאכזב מכך שהתלמידים אינם   •

 תופסים את הדברים באותה דרך

צורך  כעת   העלה  של  בהרחבת  והבירור  ההתחדשות,  בתהליך  המורה  הנגזרות  משמעויות  חוויית 

 . )בעיקר שעות עבודה( ידיו-דגש להיקף המשאבים המוקדש עלשימת ממנה, תוך 

.  בה השתתפו מורים בתהליך התחדשות ייעודית ש קבוצת מיקוד  מסמך זה נועד להציג ממצאים מ

יועבר בקרב שולהוות בסיס לשאלון כמותי    ,גה של הנושאנועדה להרחיב את ההמשקבוצת המיקוד  

 :מאפייני הקבוצה.  אוכלוסיה רחבה של מורים 

 4/4/2019 –מועד  •

  5-, מהשותפים בהובלת תהליכי התחדשות מגוונים   משתתפים   9  –משתתפים וקח"לים   •

 קח"לים 

מרכזי   • לה,    – נושא  הנדרשים  האישיים  והמשאבים  ההוראה  חוויית  המונחים בירור  וזיהוי 

 השגורים בפי המורים לתיאור מאפיינים אלו 

 שעתיים – משך הקבוצה  •

כי   רבים שעלו בקבוצה  יצוין,  מיקוד שבוצעו במסגרת    חזרו עלממצאים  מידע שהתקבל בקבוצות 

מייצג אך  הערכות עומק פרטניות בקח"לים שנמצאים בתהליך התחדשות. יחד עם זאת, מחקר זה  

 .הסקה והכללה תתאפשרנה רק לאחר ביצוע איסוף כמותי -בו שהשתתפו  ורק את עמדות המורים 
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 חוויה כללית בתהליך ההתחדשות 

 : תנועת נגדיחס למשרד החינוך

 עבודתם: מפריע להמורים תופסים את משרד החינוך כגורם מעכב, אשר 

כגורם   • אותו  תופסים  הם  היומיום  עומסשבחיי  ויוצר  פדגוגיות   באמצעות   מתערב  דרישות 

 ואדמיניסטרטיביות

שמייצרות תנועה מנוגדת    כאלוברמה המהותית הם תיארו את תפיסות ודרישות המשרד כ •

ההתחדשות  בזמן   –  לתנועת  חדשים,  עשייה  ומרחבי  התחדשות  לעבר  נעים  והרשת  הם 

היתר  בין  אותם  ומכווין  "פעם"  של  פעולות  לבצע  דרישה  בפניהם  מציב  החינוך  שמשרד 

משרד למבח לתלמיד,  אוטונומיה  מקדמת  שההתחדשות  בזמן  במקביל,  ולבגרויות.  נים 

 החינוך פוגע בעיניהם באוטונומיה של המורה 

על נמסרה  הממדים  שני  את  המאחדת  בולטת  על -דוגמה  הפיקוח  לדבריה,  מקצוע:  מורת  ידי 

לתלמידיה  המקצוע   לבצע  ממנה  במחצית   10דורש  עומס  הערכות  מייצר  כזה  היקף   .

 , והמוקד שלו עומד בניגוד לתפיסות ההתחדשות.  ייניסטרטיבאדמ

 

 : ארעיות חוויה עיקרית 

התחושות  ידי המשתתפים היא תחושה של ארעיות ושל חוסר שליטה.  -החוויה העיקרית שהוצגה על 

 לידי ביטוי במספר רבדים: האלו באות 

הם יוכלו לשוחח    המורים מתארים כי אין להם מרחב אישי שלהם, ואף חסר מרחב שבו  -פיזי   •

 עם תלמיד או עם מורה אחר באינטימיות וללא הפרעות 

העבודה   • הפועלהמקורי  התכנון    –שבוע  אל  יוצא  עקב  לא  )"בלת ,  מקום(כגון  מים  , מילוי 

 משרד החינוך, בית ספר(של הנחתות ) 

לתחושתם, בפדגוגיה המסורתית כשהמורה עמד מול הכיתה בהוראה    -השליטה בכיתה   •

, או לפחות תחושה של שליטה כזאת או פרונטלית היתה להם שליטה על הנעשה בכיתה

בשיעור הנעשה  על  פדגוגית,   . אחרת  התחדשות  של  במתכונות  המבוצעים  בשיעורים 

פיזית הם לא יכולים לראות  פתוח:    במרחב  מבוצע  לימוד הבמיוחד כאשר    תחושה זו אבדה,

ה כלל  על  שליטה  להם  אין  התלמידים,  כל  התלמידים,  את  מעורבים  שבהם  התרחשויות 

ובחלק מהשיעורים גם לא מבוצע איסוף של התלמידים בתחילת השיעור או בסוף כך שאפילו 

זו תוארה גם במחקרי עומק אחרים שבוצעו  כי חוויה  יצוין,  נוכחות.  ידע מלא על  אין להם 

 באחרונה  

 תואר למשל:

בא  אתה  החדשה.  בשיטה  מהעבודה  והישרדות  התלהבות  של  תחושה  מרגיש  "אני 

ועושה מה שהתכוונת שחשבת על הוראה, אבל כדי לעשות את זה אתה צריך לרמות את  

המערכת כדי להתאים אותה לשיטה. כל דבר קטן שנותנים לך צריך להודות. הכל נעשה  

זמן ה כי  מורים  ליותר  לדאוג  צריכה  כנת שיעור לא תואם את השעות  בלחץ, המערכת 

 שהוגדרו במערכת"  
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'לא   ואומר  צופה  התלמיד  ובסוף  שיעור,  ומכינים  יושבים  אנחנו  תסכול.  מרגישה  "אני 

לי'   אין לי פרטנר לעבוד איתו. התלמידים הולכים לאיבוד במרחב, אי   – הבנתי תסבירי 

ושג איפה התלמיד אפשר להשתלט על כולם. אח"כ צריך למלא ב'משוב' נוכחות ואין לך מ

היה. אי אפשר להגיע לכולם, יש כאלה שמחפשים את תשומת הלב של המורה, אם אני  

 לא אבוא ואכניס אותם ללמידה הם לא ילמדו"  

יותר קל  יותר שליטה מאשר במרחב. ברור שלא כולם איתי אבל  יש  "בשיעור פרונטלי 

 בשיעור או לא"  לשים לב מי לא איתי. במרחב אי אפשר לדעת אם התלמיד נמצא 

 "במרחב אנחנו בתנועות שונות אין שום משותף לכולנו"

 

 יחס כלפי ההתחדשות: מעורב

. חלקם מדווחים כי התחושה העיקרית שלהם  מעורבותבקח"ל  ההתחדשות  תהליך  התחושות כלפי  

 חיובית, חלקם מדווחים על תחושה שלילית וחלקם מדווחים על תחושה מעורבת: 

ביטוי ב • לידי  חיוביות שבאות  "התחלה חדשה", "התלהבות", מושגים  מצד אחד, תחושות 

שניתנה   מכך  בעיקר  נובעות  אלו  תחושות  "צמיחה".  את  יכולת    למורים "סיפוק",  לבטא 

 להתחדש בעצמםו צמם ע

"תסכול", "אי ודאות", "הישרדות"  מושגים  מצד שני, תחושות שליליות שבאות לידי ביטוי ב •

שעולים לגבי שיטת הלימוד החדשה, ספקות ולבטים  ו"לחץ". תחושות אלו נובעות בעיקר מ

הן ברמת   –  לתחושתם   המוטל עליהם העומס הגדול  יישומה באופן שעדיין לא שלם וברור, ו

עליהם הדרי מטילים  החינוך(  ומשרד  רשת  )קח"ל,  שהסביבה  והציפיות  בשל  והן    ,שות 

 שהם נדרשים להשקיע הנוספים המשאבים 

 נאמר למשל:

"החוויה שלי כמורה יותר מספקת מאשר בעבר. השבוע הגעתי לכיתה והיה ביטול שיעור, 

 הצטערתי. פעם זה לא היה ככה" 

התאפשרו  שלא  דברים  רוצים,  רק  שאנחנו  מה  עושים  אנחנו  התלהבות.  מרגיש  "אני 

לעשות קודם לכן. גם עבודת צוות של המורים, המורים לא תלויים אחד ליד השני אלא 

 אחד בשני. אני מרגיש שאני עושה משהו נכון"  

 "בסופו של יום התלמידים יוצאים עשירים, היום אני עם התלמיד ולא נגדו"

יותר   4הלחץ נמצא לפני השיעור בהכנה, וגם בזמן השיעור, להכין שיעור מרחב לוקח פי  "

במאי   לבין  )פרונטלי(,  יחיד  בהופעת  שחקן  להיות  בין  הבדל  יש  רגיל.  מפרונטלי  זמן 

בתור שחקן אני יודע את המגבלות שלי ונמנע מהם, בתור במאי אני מתמודד   :)מרחב(

כמו מאמן כדורגל, אני צריך להתאים את האימון לכל   . ומתאים את הסיטואציה לשחקנים

  "אחד, האימון אינטנסיבי, מגוון

לחץ בשיעור אחר, הכל שונה. אני יוצא משיעורים כאלה מותש, מסיים שיעור עם כדור "ה

אני יוצא מהשיעור   . אבל התחושה שהשיעור משמעותי יותר מגיעה ביחד , אב ראשנגד כ

  "זה ממלא ומשמעותי ומתיש ביחד . בתחושה שהתקדמתי בעצמי ועם התלמידים
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מרגישה   מהשטח  ודאות-אי"אני  שמגיעים  קולות  נכון    . בגלל  זה  אם  יודעת  לא  אני 

בהרגשה שלנו ווך ותסכם. לתלמידים, אני בספקות. התלמידים צריכים את המורה שתת

   "אבל כרגע הם ילדים בכדי להבין , עושים משהו אדיר, התלמידים מקבלים המון אנחנו

העובדה   עקב  מהקח"לים,  בחלק  המתעוררים  מתחים  הוא  התחושה  על  המשפיע  נוסף  גורם 

 שהתהליך עדיין לא מקיף את כלל המורים. בהקשר זה נאמר: 

להם להתחדש ולבין אלו שלא, זה תלוי באישיות. נוצרים מתחים בין המורים שמתאים  "

המורים שלא בהתחדשות מרגישים שדחקו אותם החוצה, אנחנו לא משתפים עם צוות  

   "המורים שלא בתהליך כלום כי לא נעים. יש מורים שלא יודעים כלום

 

ללימוד בשיטה   –רואים אפשרות של חזרה לאחור  אינם    מורים בתהליך ההתחדשות יחד עם זאת, ה

הלמידה לדבריהם, אם יש צורך לבצע שינויים, הם צריכים ללבוש צורה של ייעול  המסורתית בלבד.  

- למיומנויות התלמיד וקשרים בין מורהשיגבירו את התרומה  שיטות לימוד  של  שילוב  ו/או  החדשנית,  

 נאמר למשל: תלמיד. 

המנהלת שלנו דוחפת לחשוב, לצאת, להתקדם ולי באופן   אחור[. ]לחזור ל  לא הייתי רוצה"

 " אישי זה טוב

, העולם מתקדם. זה כמו שנבטל את כל הרכבים ונחזור  ]לחזור לאחור[  זה לא רלוונטי"

 " לסוס ועגלה

  "תלוי במקצוע, במתמטיקה קשה ללמד בשיטה כזו. בעיקר בהכנה לבגרות"זה 

 

 ת צוותמפתח להצלחה בפדגוגיה החדשה: עבוד

ברשת,    בהלימה נוספים  עומק  במחקרי  שמצאנו  המורים,  לממצאים  לא לדברי  היא  צוות  עבודת 

,  שלא בצוות הוראה בשיטות התחדשות    ממשלא ניתן לסף בפדגוגיה חדשה:  דרישת  העדפה, אלא  

שלביה   /  ב  –בכל  מורים   תיאום ובבכיתה,  ,  הכנהפיתוח  ב.  בין  לפעול  רצון  הביעו  אף   יםצוות הם 

 יות ברמה קהילתית וארצית, ולצאת ממרחב חדר המורים שלהם. שותפובו

שהציג   לדוגמה  את   משתתףמקרה  מחדד  הוקם,  לא  שצוות  כיוון  בצוות,  עובד  שאינו 

שבו הוא עובד לא ניתן להקים צוות פיתוח במקצוע שאותו   חשיבות הצוות: לדבריו, בקח"ל

הצורך שלו בצוות הוביל אותו לשתף שהוא על סף קריסה.  הוא מלמד. בשלב זה הוא חש  

הם מעבירים מערכי שיעור זה לזה    –פעולה עם מורה מקח"ל אחר, שהוא כלל אינו מכיר  

 ומתייעצים כיצד לפתח אותם. 

, חיכוכים   בשלבים הראשונים לעבודת הצוות התגלעו קשיים והתרחשוכי    ,שבצוות מדווחים   מורים 

 . על רקע תפיסות שונות וטריטוריה

ביישום    המורים בנוסף,   שהצלחה  מורים תהליך  מדווחים  נוספים:  משאבים  מצריכה  ההתחדשות 

במרחב "עוגנים"  נוספים  מספיק  בו  שיהיו  כך  הצוות  של  כללית  וכלים  ,  והרחבה  תשתיות  שדרוג 

 . ובכלל זה אספקה של אמצעים המיועדים להם ולא רק לתלמידים )כגון מחשבים(  דיגיטליים 
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 המורהמשימות 

 שבוע עבודה של מורה: ספגטי 

במסגרת   .המורים התבקשו לתאר את שבוע העבודה שלהם 

על והתקדמות  ליניאריות  של  מוצא  הנחת  שללו  הם  פני -זו 

ע ששבוע  ודיווחו  של רצף,  הדימוי  את  מזכיר  שלהם  בודה 

לתכנון,   :"ספגטי" בהתאם  מתנהלים  אינם  הדברים 

יצוין, כי לצד העובדה   ההתרחשויות אינן עקביות ואין רציפות.

  ששבוע העבודה מגוון משימות, כך גם יום עבודה בודד.

עבודה  בשבוע  שמתרחשות  משימות  מגוון  תיארו  המורים 

מעוררת   כזאת  משימה  שכל  התחושות  את  והציגו  שלהם 

 בקרבם, כמצוין להלן. 

 

 

 המשימה החשובה ביותר: מפגש אישי תלמיד מורה 

. עם זאת הם נוטים  בעיני המורים, המשימה החשובה ביותר היא קיום שיחות אישיות עם התלמידים 

הספר אינו מקדם את ביצועה וגם לא עוקב  - בין היתר כי בית   ,חור ברשימת המשימות לדחוק אותה לא

כיוון שמפגשים אישיים הם הבסיס   ,חשיבותה גוברת עם המעבר למרחבאחריה. לתחושת חלקם,  

למשוב והתקדמות. דווח כי לעתים קיים חסר בפניות נפשית מצד המורה ו/או בתמיכה בו בהיבטים  

שהמשרגשיים.   מעוררת רגשות  שזה ימה  "משמח  זמן",  לזה  למצוא  "חשוב  משמעותי",  "סופר   :

הכי חשוב, המנוע להכל". לצד זאת: -קורה", "כיף", "סיפוק", "מרגיז שעדיין לא מבינים שזה אולי ה

 בהקשר זה המורים ציינו גם: "מחייב פניות נפשית שלא כל כך זמינה".

הגעתי איתם לשיחה השנייה ואנחנו בסוף השנה. "אני מחנך כיתה, יש לי תלמידים שלא  

הספר, אין לי מקום, אין לי זמן מערכת, אין מעקב, אין חניכה. זה  - זו לא השפה של בית

ולא מתעסקים בו ברמת בית ספר, אני רץ לגמרי לבד. יש לי תלמיד שבכלל לא -הלב, 

 עשיתי לו שיחה אחת מתחילת השנה וזה לא מפריע לאף אחד"
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כמה זה משמעותי. אני באופן אישי הבנתי שזה מקדם את המטרות שלי ושל   "לא מבינים

 התלמיד ואני מוותר על דברים אחרים" 

 הספר"- תלמיד חשובה מאוד. חייבת במה בבית-"תקשורת מורה

להגיע   לא  יכולים  אנחנו  משוב  בלי  מורים.  להוסיף  הוא  יקרה  שזה  הגדול  "השינוי 

 ירצו להיות שם"  לתלמידים, אם לא נגיע אליהם הם לא 

 

 המעוררות בעיקר רגשות חיובייםמשימות 

. המורים נוטים לחשוב שזוהי התהליךהשיעורים ועל  עצמם  של המורים    ה רפלקציהכוונה ל  .רפלקציה

צריך להקפיד על ריבוי רפלקציות )בלי  ",  "דרך החיים ",  "מלמדת המוןמשימה חשובה ומשמעותית: "

 ".למידה לטווח רחוק", "הגזמה(

 

.  שבו המורה ליד לוח והתלמידים יושבים בשורותפי הגישה המסורתית,  -עליעור  . ש שיעור פרונטלי

בדרך נתפס  כזה  מסוג  משום - שיעור  וכן  הנעשה,  על  שליטה  חשים  שהמורים  כיוון  כחיובי,  כלל 

שיעור פרונטלי  ביצוע    בנוסף, יש שתופסים .  הקבוצה ביחד   –ערך חברתי  שלדעתם לשיעור מסוג זה  

בחלקים  לדעתם  באוניברסיטה, המתקיימים  לקראת לימודים    -ום מיומנות נדרשת לתלמידים  כקיד 

הצגה שהיא חוויה משותפת כיפית שלי ",  "שמחה"הועלו הרגשות:  בין    .גדולים שלהם באופן שכזה

 ". לצד זאת נאמר גם "שיעמום". שליטה שלי", "כיף", "מרגש", "עם קבוצה

 המורים הרחיבו:

ויה שלי עם הקבוצה, מגבש ומחבר אותנו יחד. ותר על פרונטלי לגמרי, זה חולא צריך לו"

  "במרחב הקשר הזה מתפרק

ולכן כל עוד זה לא משתנה אנחנו צריכים לתת להם    , האוניברסיטאות מלמדות בפרונטלי"

 "דקות רצוף 45זו מיומנות לקראת האוניברסיטה שילמדו לשבת  . זההאת הכלי  

 נטלי בא לי לשבת ולהשתעמם להיות פאסיבי"  שאני מגיע לשיעור פרו"

 

, צוות . המסגרת שבה מכינים את מערך השיעור מגוונת מאוד, ומשתנה בין קח"להכנת מערך שיעור

מקצוע ואף מורה. בחלק מהמקרים תואר, כי הכנת מערכי השיעור מבוצעת במסגרת ישיבות צוות 

כלל בבית בשעות הפנאי. -ייעודיות, בזמן שבמקרים אחרים המורים מכינים את השיעור לבדם, בדרך

הותית  מרבית המורים ייחסו להכנת השיעור רגשות חיוביים, כיוון שהם מוצאים את ההכנה חשובה ומ

היחס(",  את  לשנות  )צריך  חשוב  הכי  "הדבר  )מהיישום(",  "ציפייה  "סיפוק",  "כיף",  לעבודתם: 

"אוהבת לפתח", "אוהבת חברה", השראה, "למידה", "חשוב מאוד", "מלמד", "מצמיח", "שמחה". 

נוכח   משאבים מחסור ביחד עם זאת, הכנת מערך השיעור מעוררת גם תחושות שליליות, בעיקר 

 עה: "לחץ", "עומס", "אין מספיק", "תסכול )שזה על זמן המשפחה(", "לא מתגמל". לביצו

מחוץ לכותלי בית הספר, ולא    –שעות הפנאי שלהם  בכמחצית מהמורים דווחו, כי ההכנה מבוצעת  

 כשעות חליפיות לשעות שהייה.



 

7 
 

המורים   בלדברי  מערך  ההתחדשות פיתוח  יותר  צורך    תהליך  ממושך  מערך  זמן  כונת במת מאשר 

המערך אמור  ש . מדוע? משום  כנתו תצרוך זמן ממושך יותר גם בעתיד שההם מעריכים  .  מסורתית 

 להתאים את עצמו לתנאים המשתנים משנה לשנה ומכיתה לכיתה.

 נאמר בין היתר:

"יש הבדל בין זמן הכנת השיעור שרק התחלתי להכין מערכי שיעור לבין היום, אני מרגיש 

 לוקח הרבה זמן ביחס לשיעור פרונטלי"  משוכלל יותר, אבל עדיין

"אווירת הלחץ נכונה גם בהקשר ההכנה של שיעורים. למרות שההכנה של שיעור מפעם 

לפעם הופכת ליותר קלה, עדיין צריך לעדכן אותו כל פעם. משתדלים לעשות רפלקציות, 

רשים ועושים הכל כדי לא לקבע שוב את המתכונת הלימודית, ולכן יש לחץ והדברים דו

 הרבה הכנה"  

להשתמש במושג השגור "מערך שיעור", ולא במושג מתוך   נוטים בהקשר זה ראוי לציין, כי המורים  

 שיח ההתחדשות "יחידת לימוד". 

 

כלל, של תחום  -בדרךישיבות כלליות  המורים דווחו על קיומן של  )לא של צוותי פיתוח(.    ישיבת צוות 

שלא מייחסים לישיבות  אחרים  ישיבות הצוות כחשובות ומקדמות, ו. ישנם מורים שרואים את  מקצועי

האלו משמעות רבה. התייחסות חיובית כללה את הביטויים: "יש מישהו להתייעץ איתו ולהתקדם 

ופורייה". התייחסות שלילית   איתו", "חשוב להתכונן", "זמן איכות עם חברים", "אתנחתא נעימה 

 כללה: "מה רוצים )דורשים( הפעם?" 

 

מבחנים ועבודות, מתן  תחת בדיקת תוצרים המורים דווחו על בדיקת    .בדיקת תוצרים של התלמידים 

חלק מהמורים מרגישים שבדיקת  .  משוב לתלמידים על עבודה. משימה זו מעוררת תחושות מעורבות 

ומשעמם",  "מיותר לחלוטין  :  התוצרים מגבירה עומס ולחץ לצד העובדה שחשיבותה פחותה בעיניהם 

וגם סיפוק שכן היא מהווה סגירת מעגל לעבודה .  "תסכול", "לחץ" רואים בה חשיבות  חלק מהם 

עצמם  "רוגע".:  שלהם  "נחת",  לבדיקת    "סיפוק",  הנדרש  המשאבים  בהיקף  עלייה  שיש  גם  דווח 

 התוצרים בתהליכי ההתחדשות. בין היתר נאמר:

 זה משמח לדעת שהם למדו"   -"נורא כיף לבדוק 

 מינונים השתנו: יש יותר משימות לבדוק במרחב, דפי עבודה, מיומנויות""ה

 

. שיעורים אלו מבוצעים בשיטות פדגוגיות מגוונות. המורים הביעו התייחסות שיעור במרחב למידה

. מהצד השני, "רעננות", "משמעותי":  התחדשות המבטאות    . מצד אחד תחושות חיוביות מעורבת 

על ודורש המון  ייה ברמת המאמץ:  התחושה המרכזית היא של  "מעייף, לפעמים מספק", "מעייף 

גם  מהמורה בשטח", "לשון בחוץ", "מתיש". לצד    , סר בשליטהוחה של  תחושאלו, כאמור, עולה 

 שהוצגה קודם לכן.
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הפכה   הדינמיקה  יחד,  אנחנו  היום  פרונטלי  בשיעור  איתם  קשה  לי  שהיה  "תלמידים 

ל לרצון  רצוי  לא  תלמיד  של  רק מהרגשה  אלא  לכולם,  לא  אך  מפריע,  הוא  עדיין  למוד. 

 לעצמו. מראש בראש הפכנו ללכת יד ביד. בתור מורה זה משמח אותי"  

 צריך שילוב"  -  "לקיים שיעורים רק במרחב כל השבוע זה לא נכון

 אכולל  , אין לי שניה לשבת  . שעות דינאמיות. הכל שקוףה"מרחב מזמן יום ללא הפסקות,  

 סנדוויץ" 

 

 משימות המעוררות בעיקר רגשות שליליים

עדכון  כגון  ,  פעולות ניהוליות מן מחוץ לשיעורים להמורים דווחו כי הם מקדישים ז  .שעות ניהול כיתה

הבנה   לצד  המשוב.  תכנת  באמצעות  לעתים  ואיחורים,  חיסורים  חשיבות    מסוימת נוכחות,  של 

נוטה להיות של  )"משמעותי"( התחושה  זמן", "מבאס", "כמעט לא מגיעה :  ילית המשימה  "חוסר 

 . נאמר בין היתר:לזה"

 "ניהול וענייני המשמעת עולים על המקום האישי והרפלקציה האישית של התלמיד"  

"מילוי משוב יומי על כל שיעור ותלמיד הופך ללא אמיתי. מסתכלים על המורה כטוב ורציני 

 מצטיין" כשהוא ממלא משוב, מי שלא ממלא לא מקבל 

 

מורים מדווחים על ביקורים רבים מהרשת, ממשרד החינוך וממוסדות אחרים. ה.  ביקורים ויחסי ציבור

אלו   בביקורים  שרואים  מורים  וכהפרעה  יש  כמטרד  הביקורים  את  חווים  רובם  אך  להצלחה,  ביטוי 

גם במחקרי עומק שנערכו באחרונה בקח"  .למהלך הדברים  דווחו  כאלו  כי חוויות  נאמר    לים.יצוין, 

   למשל:

ספר " בתי  וגם  אלינו  שולחת  הרשת  ביקורים,  מהמון  סובלים  אנחנו  השנה  במהלך 

על כל ביקור אנחנו עובדים   –מבקשים. מתחילת השנה לא היה שבוע אחד בלי ביקור  

   "המון, התלמידים עושים הצגה שהם לומדים

 

מהמערכת המתוכננת של המורה, כגון מילוי . הכוונה למשימות בלתי צפויות שאינן חלק  בלת"מים 

והן  משימות    מקום. כרבות,  נחוות  רגשות שליליים כאלו  "מעוררות  , "מלחיץ"  ,"פעם   בשו",  "אוף: 

". עלתה הצעה לנסות ולהכניס שעות בלת"מ  מתסכל ודורש יצירתיות ",  "מפריע לתכנון",  "מאתגר"

 לתוך מערכת המורה.

 

הקשר עם משרד החינוך, בין שמבוצע באמצעות מפקחים או    .פיקוח/מדריכים מטעם משרד החינוך

מדריכים, נתפס כשלילי. בעיני המורים הוא מייצר בעיקר עומס ומסיט אותם מנתיב העבודה העיקרי 

, "תורידו אותם ממני",  "בזבוז",  "מיותר",  "תסכולהקשר הזה מעורר אצלם את התחושות: "  . שלהם 

 נאמר למשל: ".ולא תואם את השטחלא נוח בכלל ", "מסרים כפולים "
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ביום ראשון שולחת לי תיקונים. כאילו .  מצגת למשרד לבקשתם, התפטרתי מזה  יהגשת"

יש לי זמן לזה. המשרד לא מודע, לא מרפה, על אף שרשת אמי"ת נמצאת בתהליכים  

 " עמוקים הוא דורש שנבוא להציג

 

  ינוך או הרשת מחייבים את נוכחות . במקביל, כנסים והשתלמויות שמשרד החכנסים והשתלמויות

ם בהם נתפסים בעיקר כבזבוז משאבים אל מול הצורך שלהם במשאבים נוספים בקח"ל. אלו המורי

מרגיש מן תירוץ להוסיף כסף  ",  "כעס",  "בזבוז זמן",  "לרוב לא רלוונטימעוררים את הרגשות הבאים: "

לעומת זאת    ".ייאוש ",  "הטובים מעטים ",  "תסכול" ,  "למורים כי אין מספיק הערכה לעבודה השוטפת 

עלה צורך בהכשרות ייעודיות רלוונטיות, לדוגמה: מורה שמשתתף בפרויקט מנטורים זיהה כי הוא  

 צריך הכשרה מקצועית בתחום, שמערכת החינוך התקשתה לספק לו, ויצא לרכוש אותה בחוץ. 
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  משאבי המורה 

 עבודה: מעבר להסכם היקף שעות 

המורים התבקשו לדווח על הזמן שהשקיעו בכל אחת מהמשימות שמנו במהלך שבוע עבודה ממוצע 

מדווחים על עבודה    –ללא יוצא מן הכלל    –שלהם. כאשר סכמו את כלל המשימות נמצא, כי כולם  

 שעות שבועיות. כלומר, על עבודה בהיקף הגדול מההגדרות בהסכם העבודה עמם.   40-בהיקף גדול מ

לבין   ,משרד החינוךהגדרות  פי  -עלהעבודה  שעות    התפלגות התאמה בין  אף דווחו על חוסר    המורים 

מעבר לקושי שלהם להקצות שעות למשימה    .התפלגות בפועל במסגרת ההתחדשות הפדגוגית ה

לדבריהם בהתחדשות הפדגוגית יש עלייה משמעותית בזמן    –קשר מורה תלמיד    –החשובה ביותר  

 ו הולם את הגדרות משרד החינוך.הנדרש לפיתוח, אשר אינ 

 מציאת מקום ב קשיים  יתר על כן, לדבריהם הזמן המוקצה לשהייה בקח"ל אינו מנוצל ביעילות עקב  

דפי  ו בדיקת  בדיקת מבחנים, הכנת מערך שיעור,  )כגון:  וריכוז  הדורשות שקט  לביצוע מטלות  זמן 

ידי בלת"מים. התוצאה היא  -ומשום שמערכת השעות שלהם מופרעת על  עבודה ומשוב לתלמידים(

בשעות הפנאי שלהם בבית. תוצאה זו מגבירה  מטלות  שהם מדווחים כי הם נאלצים לבצע חלק מה

 נאמר למשל:ייאוש ותסכול. אצלם תחושות של 

במוצאי שבת אני יושבת ומסדרת את לוח הזמנים שלי לשבוע הקרוב, ואז מגיע חמישי "

 "ורואה שלא הספקתי כלום

 " בין מה שתכננו לבין מה שתכננו לנויש הבדל "

דקות לפיתוח זזה לא אפקטיבי, בדרך נשארות   45  . הן לא נקיותלפיתוח  שעות המוגדרות  "

  "דקות שבאמת עובדים 25

 " אני בודק מבחנים בבית, לא יכול בבית הספר. בבית בשקט שלי"

 "זה בעיקר התחושה , שעות בבית הספר, לא יודע בדיוק כמה  40אני יותר מ"

 

 סמוישנתיות: רכיב שעות 

עבודה   שעות  על  כי  רוטיניות  נמצא,  למשימות  שבועהמוקדשות  של    ממוצע,  במהלך  שעות  יש 

כגון: ליווי טיול )שיכול להימשך מספר ימים(, ליווי   לעתים רחוקות יותר, אירועים ייחודיים המתרחשים  

שעות כאלו מאפיינות    .החורגות משעות השהייה  פעולות חברתיות / התנדבויות, דיוני ועדות פדגוגיות 

  באופן בולט את עבודת המחנכים, אשר ציינו למשל:

מרגישים מחויבים יותר להיות עם התלמידים בסיורים וטיולים. אני מרגישה חייבת   "אנחנו

   "שהתלמיד צריך משהו , להיות שם

 ' " הכל כלול'להיות מחנך זה "

 

  זמן הנדרש למשימות מפתחשונות בתפיסת ההשפעה על התהליכי התחדשות פדגוגיים: 

בבדיקת היקף הזמן המוקדש לכל משימה, נמצא, כי במספר משימות יש עלייה משמעותית בהיקף 

הזמן הנדרש בתהליכי ההתחדשות לעומת הפדגוגיה המסורתית: הכנת מערך שיעור, ישיבות צוות,  



 

11 
 

הבאים על חשבון שיעורים   במתכונת של התחדשות פדגוגית תהליכי פיתוח מקצועי וכמובן שיעורים  

. בנוסף, בקרב המורים שהשתתפו מספר גדול עוסק בריכוז צוותים, והם דווחו כי מסורתית   במתכונת 

 גם ההשקעה בפעולה זו עלתה באופן משמעותי. 

היו נדירות  עם המעבר לתהליכי התחדשות מורים נדרשים להשקיע זמן במשימות שכי  ,  הם דיווחו עוד 

 וביקורים.  / גורמים חיצוניים, פיקוחקשר עם ה: בעבר

 באופן טבעי, חלה ירידה בהיקף הזמן המוקדש לשיעורים פרונטליים. 

את   שמאפיינת  זמנית  תוצאה  היא  שונות  משימות  עבור  הנדרשים  הזמן  בהיקפי  העלייה  האם 

נותרה פתוחה. המורים  זו  סוגיה  או שתישאר קבועה עקב השינויים הפדגוגיים?  הסטטוס הנוכחי 

החל בכך שחלק מהשעות    -בות בעלות שונות גבוהה  התקשו לצפות את פני העתיד, וסיפקו תשו 

בשעות  צורך  יהיה  בעתיד  שגם  לכך  ועד  החדשה,  לשיטה  ההסתגלות  עם  בהמשך  ירדו  שנוספו 

   אף מעבר למה שהם חווים כעת. הנוספות 
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   יםפומאפיינים נוס שבועשעות העבודה בהתפלגות נספח: לוח לבחינת 

 בקרב מספר רחב של מורים.טיוטה ראשונית של סוגיות שיש לבחון בשאלון מצ"ב 

 

 היקף שעות עבודה 

 היקף שבועי בשעות   הסעיף 

 עצמאי  –הכנת מערך שיעור  
 

 בצוות  - הכנת מערך שיעור 
 

 בדיקת תוצרים של התלמידים 
 

 תקשורת עם ההורים 
 

 (מערך  פיתוחעבור  לא שישיבות צוות ) 
 

 מורה-תלמידמפגש אישי  
 

 כנסים והשתלמויות 
 

 ניהול כיתה 
 

 שיעור פרונטלי 
 

 שיעור מתחדש )הפעלה/חוויתי( 
 

 רפלקציה אישית  
 

 )כגון מילוי מקום( בלת"מים
 

חיצוני: ביקורים/ פיקוח/ מדריכים מטעם  
 משרה"ח 

 

מענה לפרט )ח"מ / תגבורים /ועדות  
 (השמה / כתיבת תכנית יחדניות 

 

חברתי ערכי )טיולים/ ערבי כיתה/  חינוך 
 התנדבויות/ סיורים( 

 

 סה"כ שעות 
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 מידע נוסף 

 היקף שבועי בשעות  הסעיף 

  )בשעות(   היקף משרה כללי

היקף המשרה שלך שנוגע בהתחדשות  

הכנה ופיתוח, הוראה וגם   –  פדגוגית

 היבטים אחרים הנגזים מההתחדשות 

 

  מספר תלמידים בכיתה 

 

 יוצא לך לעבוד מהבית: כמה שעות במהלך שבוע, 

 הספר  -כתחליף לשעות שהייה בבית

)כלומר, אלו שעות שאינן נוספות מעבר לשעות  

 שאת/ה מחויב להן(  

 הספר -בנוסף לשעות שהייה בבית

)כלומר, שעות נוספות שהן מעבר לשעות שאת/ה  

   מחויב/ת להן(

  

 

 _____  כמה שנים את/ה עובד/ת כמורה?

 

 האם את/ה: 

 מחנך .1

 מקצוע .2

 גם וגם  .3

 

 האם את/ה מלמד/ת:

 כיתות חטה"ב  .1

 כיתות תיכון  .2

 וגם גם  .3

 

 : לפיתוח מערכי שיעור באופן שיתופיבצוות פיתוח, אשר פועל  האם את/ה 

 מוביל / רכז צוות כזה  .1

 חבר צוות כזה  .2

 לא נמצא בצוות כזה  .3

 

 אם חבר / מוביל בצוות פיתוח: 

חשיבות העבודה  עד כמה עובדים בעבודת צוות? גודל הצוות? כמה מהצוות חלק מההתחדשות?

 בצוות? 
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 שמלמדים בתהליכי התחדשות פדגוגיתמורים 

 : ___________ שיטת לימוד עיקרית בהתחדשות הפדגוגית

 ____ כמה שנים את/ה מלמד/ת בשיטה מסוג זה? 

להעריך:   לימוד נסה/י  שעת  כל  מרחב  מול   / התכנון בכיתה  זמן  היקף  מה  הנדרש   ,   והפיתוח 

 ? )בשעות(

בהתחדשות  של שעה שיעור  זמן נדרש להכנת 

 פדגוגית 

  זמן נדרש להכנת שיעור של שעה במתכונת 

   תמסורתי

  

 

 תחושהסוגיות הנוגעות לחוויה ול

 

 

 

 

 


