313

12.512.5

יעל אוסטר ודוד קור

ההכשרה להוראה כמקצוע פרופסיונלי
עיו מחודש בעקבות חובת ההתמחות
בעבר השתלב בוגר מוסד להכשרת מורים בבית הספר עם תום לימודיו .לאחר
מספר שנים הוא קיבל רישיון הוראה )בחינוך העל-יסודי( או קביעות )בחינוך
היסודי( .בעשור האחרון כל מורה מתחיל נדרש לעמוד בקריטריונים שנקבעו
במשרד החינוך ולקבל רישיון הוראה בתוך שנתיים מכניסתו לעבודה במערכת
ההוראה .כדי לקבל את הרישיון על המורה להיות בעל תואר אקדמי ותעודת
הוראה ולעבור שנת התמחות )סטאז'(.
מטרתו של מאמר זה להציע דגשים להדרכה הפדגוגית במכללה כדי שתהיה
משמעותית ומותאמת למציאות שבה עלינו להכשיר מורה פרופסיונלי .בראשית
המאמר נגדיר את המושג "פרופסיה" – מקצוע חופשי ,מקצוע הדורש מומחיות.
על סמך המקורות הביבליוגרפיים נגבש רשימת קריטריונים שלדעתנו הם
התבחינים המחייבים להגדרת פרופסיה .נציג מיון היוצר הבחנה בין קריטריונים
בתחום המקצועי לקריטריונים בתחום הציבורי.
אשר לשאלה האם ההוראה מוגדרת פרופסיה ,נצביע על קביעת משרד
החינוך )חוזר מנכ"ל ,מאי  (2004שהוראה היא פרופסיה .אולם מהמחקרים
שעשינו עולה המסקנה שלמרות האמונה והרצון של אנשי החינוך לראות את
מקצוע ההוראה כפרופסיה ולמרות הרפורמות שנעשו בשנים האחרונות ,עדיין לא
ניתן להגדיר את ההוראה פרופסיה .טענתנו היא שכדי לקדם את ההוראה להיות
פרופסיה יש לקשר בין לימודי הדיסציפלינות האקדמיות בתחומי הדעת השונים
)בהתאם להתמחות הסטודנט( ,לימודי החינוך )פדגוגיה ,סוציולוגיה ,פסיכולוגיה,
פילוסופיה חינוכית( והמעשה הבית ספרי .על המדריכים הפדגוגיים לפתח מודל
תיווכי מלווה בהמשגה שיהפוך את ההתמחות בהוראה ללימוד תאורטי-פרקטי.

מי מדליָו) 26–25 ,למדי מ ההגדות( ,תשע"דתשע"ה
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המלצה זו היא קלה יחסית לביצוע .אנו טוענים שהואיל ותחום ההוראה צובר
ידע מקצועי סיסטמתי הנשען על תאוריות שונות ,אפשר לשתף את המורים בבתי
הספר הן בידע הן במחקר ,וכעת נוצרה הזדמנות לבנות דיסציפלינה אקדמית
חדשה :לימודי הוראה.
המלצה נוספת היא שרק בעל רישיון הוראה בפועל ייקרא "מורה" .אין זה
אומר שבית הספר לא יוכל להעסיק בעלי תפקיד אחרים ,למשל "תומכי הוראה"
או "סייעי הוראה" ,אך מחובתנו לבדל אותם מהמורים.

מבוא

עד לפני פחות מעשור לאחר סיו הלימודי במסגרת הכשרת המורי השתלב
המורה החדש בעבודתו בבית הספר )יש אומרי "זרוק לנפשו"( בתקווה שהידע
שצבר במהל הכשרתו כמורה יעזור לו בהתמודדות החינוכית והפדגוגית .חיי
המורה המתחיל הביאו אותו להבי את הכללי הגלויי והסמויי בבית הספר
בניסיו לשרוד את היומיו .הסוציולוגי ירחיבו מ הסת בנושא וידברו על
תהלי החיברות )הסוציאליזציה( שעובר המורה המתחיל.
מבחינה פורמלית ,מי שהצליח להשתלב בבית הספר קיבל רישיו הוראה
מטע משרד החינו לאחר כשתי שנות עבודה )לעתי התהלי נמש מספר
שני רב יותר( .רישיו ההוראה לא הותנה בתעודת הוראה או בתואר כלשהו.
נוהג זה היה מקובל במערכת החינו העליסודי )מה שהוביל לכ שאלפי מורי
ללא תעודת הוראה ממלאי בקביעות תפקידי הוראה( .בחינו היסודי – ש
לימדו בעיקר בוגרי סמינרימכללות – בעלי תעודת הוראה זכו לקביעות בבית
הספר )תו  4–2שני( ,ומורי שלא הייתה ביד תעודת הוראה קיבלו קביעות
לאחר ארבע שני )בחינו היסודי לא היה קיי מושג "רישיו הוראה"(.
בעשור האחרו כל מורה במערכת החינו נדרש לעמוד בקריטריוני
שנקבעו במשרד החינו ולקבל רישיו הוראה תו שנתיי מיו כניסתו לעבודה
במערכת החינו .כדי לקבל את הרישיו על המורה להיות בעל תואר אקדמי
ותעודת הוראה ולעבור שנת התמחות )סטאז'( הכוללת ליווי מורה חונ בבית
הספר ,סדנה מלווה ועמידה בהצלחה בתהליכי הערכה מעצבת ומסכמת )חוזר
מנכ"ל ,מאי  .(2004נית לציי שבמקביל לחובת הסטאז' נכנסו למערכת החינו
הרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" המעידות על תפיסה מקצועית הרואה
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את ההכשרה להוראה ) (preserviceכחלק מתהלי העשרה מקצועית הממשי
במהל העבודה כמורה ) .(inserviceלמורה המתחיל מוצעות היו מסגרות
לליווי ותמיכה עלידי מורי ובעלי תפקיד שעברו הכשרה )חוזר מנכ"ל ,תש"ע
/1ב(.
מטרתו של מאמר זה להציע דגשי להדרכה הפדגוגית במכללה כדי שתהיה
משמעותית ומותאמת למציאות שבה עלינו להכשיר מורה פרופסיונלי .משרד
החינו מגדיר את ההוראה כפרופסיה )חוזר מנכ"ל ,מאי  (2004ועל מערכת
הכשרת המורי לבצע התאמות מתו הבנה שכל בוגר יעבור שנת ההתמחות
)סטאז'( .בהתנסות המעשית המפגש של המתכשר להוראה ע המערכת הבית
ספרית מהווה את ליבת הכשרת המורי .הבניית הסטודנט כמורה פרופסיונלי
מתבצעת במסגרת זו .לאור הממצאי של מחקרנו ,בעזרת ההתנסות ברפלקציה
– מושג שנברר אותו בהמש – נראה כיצד לדעתנו אפשר להפו את המורה
המתחיל לפרופסיונלי מההיבט האינטלקטואלי.
ההכשרה להוראה כוללת לימודי דיסציפלינות הוראה ,לימודי חינו ובתוכ
קורסי בפסיכולוגיה חינוכית ,פדגוגיה ,סוציולוגיה ופילוסופיה חינוכית.
ההוראה היא תחו המבוסס על דיסציפלינות אקדמיות חיצוניות להוראה .לא
נית להגדיר את לימודי ההוראה עצמ כדיסציפלינה אקדמית )תחו
אקדמימחקרי( .א שכיו מתפרסמי מחקרי רבי על הוראה ולמידה,
ומחקרי פעולה רבי מלווי תהליכי בהוראה ,עדיי אי גו ידע שנית להגדירו
"הכשרה להוראה".
הגדרת "פרופסיה"
בקרב סוציולוגי שוררת תמימות דעי ש"פרופסיה" היא עיסוק בעל מאפייני
המבחיני אותו מעיסוקי שאינ פרופסיה .אי הסכמה על ההגדרה המדויקת
של הביטוי "מקצוע פרופסיונאלי" .במאמרנו מושג זה מובהר באמצעות
ההבחנה שנעשית בינו ובי מקצועות אחרי ואומנויות ) ,(craftאלה הדורשי
מיומנויות מסוימות אשר נרכשות בשיטת החיקוי )החונכות( או כאלה הנרכשי
בעזרת מומחיות ופיתוח .לעתי ה יכולי להגדיר את הגור להצלחת ולעתי
ה מסתפקי באמירה כוללנית "א תעשה כ – זה עובד" .חשוב לציי שג
במקצועות האלה יש בדר כלל הכשרה מקצועית )א כי קצרה ולא אקדמית(,
ולפעמי בעלי המקצועות האלה משתתפי בהשתלמויות מקצועיות .יש
מקצועות שלא יוגדרו "פרופסיה" א דורשות רישוי פורמלי שבלעדיו אי לעסוק
בתחו.

316

יעל אוסטר ודוד קור

בתרגו מילולי "פרופסיה" היא עיסוק .אנו משתמשי במונח זה לתאר
עיסוק חופשי אשר פעילויותיו ה נושא לניתוח תאורטי ,תחו הפעולה מבוסס
על ידע אקדמי ,כל פעולה יכולה לעבור אנליזה ואפשר לבחו אותה א נעשתה
בהתא למודל התאורטי או שהיא מבוססת על חיקוי ,או נעשית מתו ניסוי
עצמי.
קליינברגר ) (1966מרחיב את ההבחנה וכותב שייחוד המהותי של
המקצועות החופשיי הוא ביכולת לפתור בעיות מעשיות ,בעלות אופי מסוב
ובלתי שגרתי ,על ידי יישו תאוריה מגובשת במערכת שיטתית של חוקי
ועקרונות מוכללי לגבי מקרי קונקרטיי מסוימי .כמוב  ,חוסר השגרה איננו
מוחלט ,כי ג בעלי מקצועות חופשיי מרבי לטפל בענייני שגרתיי בעזרת
טכניקות קבועות ,אבל מידת השגרה פחותה כא באופ יחסי מאשר בחלק ניכר
ממשלחי יד אחרי .בעלי המקצוע החופשי לעול אינ יכולי לסמו על
טכניקות מכניות ושגורות ועל כללי נוהג ניסיוניי בלבד ,וזאת משלושה טעמי
עיקריי (1) :ה מטפלי במצבי אינדיווידואליי מורכבי ,שבה עליה
להביא בחשבו מערכת מסועפת של תנאי נתוני ושל תוצאות משוערות; )(2
הבעיות המעשיות שה נקראי לפתר  ,משתנות ומתחדשות בהתמדה בעקבות
התפתחות התנאי והצרכי החברתיי המולידי בעיות אלה; ) (3התפתחות
התיאוריה השיטתית ,המשמשת בסיס לפתרו בעיותיה המעשיות ,מחדשת בלי
הר את האמצעי ,המכשירי ,התהליכי והטכניקות שה נזקקי לה.
מלבד הידע התאורטי ג המומחיות והמיומנויות וכושר יישו התאוריה
למצבי ייחודיי ומשתני ה מאפייני נוספי לתפקיד הפרופסיונלי:
• איש הפרופסיה הוא בעל מחויבות למקצוע ופועל לפי מצפו מקצועי,
• התפקיד הפרופסיונלי מכתיב מחויבות ללקוח,
• קיימת לגיטימציה של הסמכות ,שבבסיסה המומחיות ולא סמכות,
הנובעת ממיקומו של האד בסול ההיררכי,
• הביקורת והפיקוח על צורת ביצוע התפקיד נתוני לחברי לעבודה,
• לרכישת המקצוע נדרשת הכשרה ברמה גבוהה המקנה מומחיות בתחו
הידע.
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על סמ הידע המחקרי הקיי בתחו 1,בחרנו להציע רשימת קריטריוני להגדרת
"פרופסיה" ,במיו בי הקריטריוני בתחו המקצועי ובי הקריטריוני בתחו
הציבורי.
בתחו המקצועי:
 .1ידע :בעלות על גו ידע שיטתי וייחודי שחסרי לאד שאינו מקצוע .
הידע ,המיומנויות ,הכישורי והפרקטיקה של המקצוע צומחי על בסיס תאוריה
ומחקר שיוצרי חוקרי מקרב העוסקי בתחו ואנשי אקדמיה,
 .2אינטלקטואליז :ניתוח אירועי בהתא לתאוריות מבוססות תאוריה
ומחקר .הפרופסיונלי משתמש בידע שלו כדי לנתח סיטואציות ,לקבל החלטות,
להסיק מסקנות ,להערי ולשפוט את המעשי,
 .3רישוי :כל העוסקי במקצוע חייבי שיהיו בעלי רישיו עיסוק במקצוע,
 .4פתרו בעיות :כושר לטפל במצבי בלתי שגרתיי ,אוטונומיה בפעולה
תו שימוש במער של שיקול דעת,
 .5השכלה והכשרה טרו תפקיד :מחויבות לתקופת הכשרה אקדמית
וחברות )סוציאליזציה( למקצוע,
וארוכה הכוללת אימו מעשי ִ
 .6השכלה והכשרה במהל ביצוע התפקיד :מחויבות להשתלמות לאור
כל החיי המקצועיי,
 .7אתיקה מקצועית :מחויבות לקוד אתי )האתיקה עוסקת בר של
ההתנהגות הראויה הנגזרת מהבנת מהות המקצוע(,
 .8סטאז' – פרקטיקה )מעשית( – שולייאות ) :(apprenticeshipמקצוע
המחייב חניכה מעשית נוס ללימוד העיוני.
בתחו הציבורי:
 .1מקצוע "חופשי" :מקצוע נדרש בחברה ,מת שירות העונה לצור
חברתי חיוני ,העוסק יוכל לעבוד בתחו המקצועי במסגרות ציבוריות ופרטיות,
 .2שירות לציבור :הכוונת הפעילות על פי אינטרסי של הלקוחות,
 .3מעמד חברתי :רכישת עמדת כוח ויוקרה הנגזרי מ ההתמחות,
 .4שייכות לקהילה מקצועית :אנשי הפרופסיה מאוגדי מבחינה מקצועית,
ועקב כ זוכי ל"כוח כלכלי ,חברתי ומקצועי".
_____________________________________

 1אנו ממליצי לעיי במאמרה של אבדור ,2007 ,המציג בהרחבה את הנושא.
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הא ההוראה מוגדרת "פרופסיה"?
כבר צוי לעיל שמשרד החינו הגדיר את ההוראה "פרופסיה" )חוזר מנכ"ל ,מאי
 ,(2004ואכ נעשי מאמצי ברורי לחיזוק הגדרה זו למעשה .ג בשאלת
המבוא במחקר שיוצג שיוצג להל הצגנו שאלה זו :הא לדעתכ ההוראה היא
פרופסיה )כמו רפואה ,הנדסה ,ראיית חשבו ועריכת די ( או שאינה פרופסיה
)כמו נהג ,מורה לנגינה ,מאמ כדוריד ,נגר ואופה( .רוב מוחלט מהנחקרי
)רוב קשורי בהוראה( רואי בהוראה פרופסיה .הא ה מאמיני בכ? הא
זוהי המציאות לאשורה? איננו בטוחי ,א ממחקרנו עולה שאנשי החינו רוצי
לראות את ההוראה ככזו!
בספרות המקצועית קיימות הבחנות בי פרופסיות בכירות כמו משפטי
ורפואה ,ובי משניות כמו עבודה סוציאלית וחינו ) .(Schon, 1983עבודה
סוציאלית וחינו מוצגי כעיסוקי סמיפרופסיונאליי ,משו שאינ עוני
להגדרת הפרופסיה במלואה .עציוני ) Etzioni, 1969אצלHowsam et al., :
 (1976, p 8רואה “סמיפרופסיה“ כתחו שההכשרה קצרה יותר ,משק פחות
ידע ומומחיות ,ושהעוסקי בו אינ אוטונומיי לגמרי אלא נתוני לפיקוח
חברתי .שולמ ) (Shulman, 1986מביע דעה שבשלב זה עדיי ההוראה לא
עומדת בדרישות ההגדרה .לורטי ) ,(Lortie, 1975המנתח את פרקטיקת ההוראה
ואת מאפייני ההגדרה של המושג "פרופסיה" ,מראה שלא כול תקפי לגבי
ההוראה .עוד הוא טוע כי המורי עצמ אינ פועלי ואינ מתפתחי בדרכי
שיקדמו את עיסוק למעמד של פרופסיה .דויל ) (Doyle, 1990מסווג את
ההוראה כסמיפרופסיה משו שלדעתו עבודת המורה אינה מושתתת על דעת
הקשורה דיה לידע תאורטי ומחקרי ואינה מגיעה לרמה של מומחיות הנבנית על
סמ מחקר .שולובברק ) (1991טוענת כי היעדרות קודקס אתיקה מקצועית
מקובל ואיקיומו של גו ידע תאורטי ושיטתי ,נוס על המורכבויות הרבות
שבמאפייני ,כגו סמכות או אוטונומיה מקצועית ,אינ מאפשרי להגדירה
כפרופסיה )עמ'  .(35סוקט ) (Sockett, 1989מדגיש כי הפער בי המחקר
לפרקטיקה הוא “קרע“ ממוסד בי הפרקטיק לאינטלקטואל ,והוא אשר יוצר ג
את הפער בי מאפייני העיסוק הרווחי בהוראה לבי מאפייני הפרופסיה .יש
הרואי בהוראה מקצוע אמנתי ,ואפילו מקצוע שאינו נמצא בקטגוריה של
עיסוקי סמיפרופסיונאליי ,למשל ) (Darling-Hammond, 1998המצביעי
על המספר הרב של העוסקי בהוראה שלא מאפשר התפתחות מקצועית .מחקר
מצביע שאי תמיד התאמה בי ההתמחות וההוראה בפועל ,דוגמת סטודנט
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שהתמחה להוראה בשכבת גיל מסוימת ומלמד בשכבת גיל שלא הוכשר אליה,
וכ מציאות שבה מועסקי "מורי" חסרי כל הכשרה פורמלית.
ההוראה כפרופסיה ,על פי דרלינגהמונד ואחרי ) Darling–Hammond et
 ,(al, 1983היא לא רק שליטה ברפרטואר של טכניקות ספציפיות ,אלא תחו
הדורש תרגול ביישומ ברגע המתאי .ביצוע זה מותנה בשליטה ג בידע
תאורטי וג בשיטות .בהקשר זה מצטטת דרלינגהמונד את הבחנתו של בראודי
בי אומנות ) (craftלפרופסיה" :אנו מבקשי מהפרופסיונאל לאבח קשיי,
לאמוד פתרונות ולבחור ביניה .אנו מבקשי ממנו ליטול על עצמו אחריות
מלאה ה על האסטרטגיה וה על הטקטיקה ...בניגוד לכ ,מהאומ אנו מצפי
לאבחו סטנדרטי ולביצוע נכו של תהליכי ,ולא יותר מכ" )אבדור.(2007 ,
לפני כחמישי שנה כתב קליינברגר ) (1966בי השאר ..." :כל האספקטי
השוני האלה ...מרחיבי את תחו פעולותיו ואחריותו של המורה ומעמידי
אותו בפני תפקידי חדשי ,שאינ יכולי להתבצע באמצעות שימוש שגרתי
בתכניות מוכנות ובכללי נוהג קבועי .עליו להתאי את תוכני ההוראה ,אמצעיה
ודרכיה לצרכי המיוחדי של תלמידיו ושל הסיטואציה החינוכית .אול לש
אבחו הצרכי המיוחדי הללו לא די עוד באמפתיה ובאינטואיציה )א בכלל
היה איפע די בכ( ,אלא צרי לנתח ולהגדיר את בעיות הטיפול במקרה
האינדיבידואלי כפי שיתהוו כתוצאה מפעולות הגומלי של מערכת מורכבת של
גורמי אישיי ותנאי חברתייתרבותיי ולהשתמש לש כ בכלי מתודיי
בעקרונות ובממצאי של מדעי האד ,החברה והחינו" .מדבריו אפשר להבי
שלדעתו ההוראה היא פרופסיה )א שעדיי רבי ה המורי שכל פעילות
בנויה על אינטואיציה ולא על תאוריה(.
ל ) (1968מבחי בי רפואה להוראה ,וכותב" :ברפואה התחוללה התמורה
שאפשרה לה לספוג באורח מתמיד ומידי את החידושי של המחקר ובזכות
התכונה הזאת היא לא רק ממלאת ביתר הצלחה את תפקידיה אלא ג חיזקה את
מעמדו הפרופסיונאלי של הרופא ותרמה להרגשתו הסובייקטיבית כאיש שאינו
רק עוסק במקצועו אלא ג יוצר אותו .הנס הזה לא קרא עדיי להוראה."...
כלומר מאחר שהמורה לא פועל כפרופסיונלי לא נוכל לראות בהוראה פרופסיה.
הבחנה אחרת בי ההוראה ובי הרפואה עושה ארלי ) (1969מ ההיבט של
פיזור וטשטוש הפונקציות..." :ואכ יש מידה רבה של דיפוזיות בתפקידי המורה,
היינו פיזור וטשטוש הפונקציות ,ודבר זה גורע ,לדעתי ,ממעמדו הפרופסיונאלי
של המורה .יש מידה רבה של ספציפיות בפונקציות שממלא הרופא ,למשל,
לרופא אי מרחב כה גדול של מטרות ויכולתו להתמקד ולהתרכז בפונקציות
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מסוימות מאפשרת התמחות גבוהה בענייני ספציפיי ,החינו פועל בחזית
רחבה יותר וגדול הצור לאיזו דיפרנסיאציה מושגית ,תחו תפקידי
והגדרת."...
לדעתו ברמת העיקרו ההוראה היא פרופסיה ,א בשל רוחב העיסוק קשה
למצוא בה את כל המרכיבי של פרופסיה .ע זאת ,מתו ההבחנה בי רפואה
להוראה אפשר לתק את הטעו תיקו כדי להשלי את הפיכתה של ההוראה
לפרופסיה ,עניי שהוא תומ בו בהתלהבות במאמרו.
תפיסת ההוראה כפרופסיה בעשור האחרו
תבחיני אלו ודומיה שימשו לא אחת בסיס לדיוני בשאלה א אכ ההוראה
היא פרופסיה .כיו ,בעיד הסטאז' ,כל בוגרי מסלולי הכשרת המורי )בי
באוניברסיטאות ובי במכללות להוראה( עוברי בסיומה של שנת הסטאז'
הערכה ומקבלי רישוי מקצועי .א ננתח את הדרישות שקבע משרד החינו
)חוזר מנכ"ל ,מאי  (2004כדי לקבל את רישיו ההוראה ,נראה שהגורמי
המובילי במדינת ישראל את תחו הכשרת מורי רואי את ההוראה
כפרופסיה.
חשוב לציי שכדי לעבור את שנת ההתמחות על המורה לעבוד בהיק
מינימלי )שליש המשרה( להיות בעל זכאות לתואר אקדמי ראשו ולמלא אחר
הדרישות שמפרס אג הסטאז' )מבח רישוי( .לכאורה ,כל מורה חייב ברישוי
מטע משרד החינו! לא נעבור על כל התבחיני דלעיל אחד לאחד משו שכל
סעי יעורר אותנו לדיו  ,ואנו מעונייני להדגיש את התבחי המתמקד
באינטלקטואליז ובידע .תבחי זה נרכש בהכשרה האקדמית ,וכפי שבפרופסיות
האחרות ההכשרה בשלב "טרו תפקיד" מובילה את המתכשר להיות
פרופסיונלי ,כ לדעתנו צרי להיות ג בתחו הוראה.
אי זה בגדר סוד שאלפי מורי פעילי באופ קבוע במערכת החינו
וממלאי תפקידי בהוראה ללא רישוי ,ללא ההשכלה הפורמלית הרלוונטית.
ראוי לציי שמורי אלה בחלק נחשבי כמעולי בהוראה ומצליחי מאוד.
יתרה מזאת ,כאשר מורה חסר בבית הספר מוזמני למלא את מקו המורה החסר
הורי ,סטודנטי ובעצ כל מי שמוכ להתמודד ע התלמידי בכיתה .תופעה
כזו אינה מוכרת בשו פרופסיה אחרת ,בוודאי לא במקצוע כמו עריכת די ,
ראיית חשבו ורפואה .מבחינה זו ודאי שאי אפשרות להגדיר את ההוראה
כפרופסיה ,ע זאת אנו בטוחי שכוונת מובילי החינו היא לקד את ההוראה,
ועלינו להתאי את הכשרת המורי לכוונות אלה .על כ יעידו המודלי של
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שותפויות  PDSהמוצגות למשל במאמר של משכית ומבר ) .(2013ה
מצביעות על הדג הזה כמכוו לכיוו הפרופסיונלי ,וג ה רואות את ההכשרה
להוראה כהכשרה פרופסיונלית לפחות בדג .PDS
לסיכו ,יש כאלה הרואי בהוראה כמקצוע פרקטי ,כסמיפרופסיה ,וישנ
הסבורי שהוראה היא פרופסיה .ממצאי המחקר שלנו יראו כי בקרב כל קבוצות
הנחקרי – סטודנטי להוראה ,מתמחי ,מורי בראשית דרכ ,מורי ותיקי,
בעלי תפקידי ניהוליי ,מדריכי פדגוגיי והנחקרי שאינ קשורי בהוראה
כלל ,מצייני באופ מובהק שההוראה היא פרופסיה.
הא ה מאמיני בכ ,או שמא זוהי משאלת לב? ברצוננו להדגיש
שלפחות שני מאפייני מרכזיי בהגדרת פרופסיה אינ מאפשרי לנו לראות את
ההוראה ככזו .באשר לעיסוק בהוראה ללא רישוי ,ברור לנו שהמציאות מחייבת
לאפשר ג למי שאינ מורי ללמד .במסקנות האופרטיביות בסו מאמר זה
נציע לקובעי המדיניות להבחי בי מורה לבי בעל תפקיד אחר.שישולב
במערכת ,א אי להגדירו "מורה" ,א לא כמורה ממלא מקו.
רפלקציה בהכשרת המורי
תחו נוס המאפיי את הכשרת המורי כפרופסיונלית הוא הדגשת תהליכי
רפלקטיביי בהוראה .אמנ במחקרנו לא בדקנו את הנושא ואת יישומו בהוראה
ונתו דגש למאפיי אחר )אינטלקטואליז( ,ע זאת מצאנו לנכו לציי בכמה
משפטי את ההיבט התאורטי שמאחורי החשיבות בהלי הרפלקטיבי.
כדי לבסס את הידע המדעי שנרכש במהל הלימוד יש לבצע פעולות
יישומיות שיהפכו אותו מידע תיאורטי לידע פרקטי .המרצי במכללות להוראה
המלמדי את הקורסי התאורטיי ,מציגי את הידע כפי שהוא נלמד
באוניברסיטאות .זהו ידע אבסטרקטי ,מכוו לחקירה ,לגילוי ולניסוח של
עקרונות וחוקי ,שבאמצעות נית להגיע להבנה מושגית בהתא לתחו הדעת
הנלמד ,כגו פילוסופיה ,פסיכולוגיה )בתחו החינו( ,או בתחו הדיסציפלינרי
– ידע על מבנה של שירה ,של תפיסה פרשנית וכיו"ב.
ידע פרופסיונלי הוא שילוב בי ידע אקדמי ,עיוני ומדעי ,שמקורו
בדיסציפלינות האקדמיות ,ובי ידע טכנולוגי וידע פרקטיאישי הנצברי תו כדי
התנסות בפרקטיקה ,באופ אישי או בשיתו עמיתי .מטרת הידע הפרופסיונלי
לספק תשובות לשאלות קונקרטיות ,תו התייחסות להיבטי מורכבי של הקשר
הפעולה ותו בחינת משמעויות אתיות ומוסריות של יישומו.
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ארוט ) (Eraut, 1994מטיב להביע את ההבחנה בי שני סוגי הידע" :ידע
פרופסיונאלי ,שלא כמו ידע מדעי ,מכיל את כל סוגי הידע וצורות החשיבה
המאפייני את הניגודי :תיאוריה ופרקטיקה ,ידע ציבורי וידע אישי ,ידע היגדי
וידע תהליכי ,חשיבה אנליטית וחשיבה אינטואיטיבית".
2
רפלקציה הוא מונח התופס מקו מרכזי בהכשרת מורי .מטרת
הרפלקציה היא יצירת הקישור ברמה מילולית שתסביר את התהליכי שאות
חווה הסטודנט בצפייה בשיעור או בהוראה בהתא לנלמד בקורסי.
בשני האחרונות נעשה מאמ #לכוו את ההכשרה להוראה במכללת
ליפשי #בירושלי לכיוו הפרופסיונלי .הא מטרות ההתנסות בהוראה כפי
שנוסחו במכללת ליפשי) #קור  (2012 ,אכ מובילות לכ? הבה נבח את רשימת
המטרות המוצעות ש:
 .1להכשיר את הסטודנט להיות מורה ראוי ,בעל ידע בתחו הדעת
ובמקצועות החינו,
 .2להכשיר את הסטודנט להיות מורה מנחיל ערכי,
 .3להכשיר את הסטודנט להיות מורה סקר ,
 .4להכשיר את הסטודנט להיות מורה מאפשר ומעודד למידה,
 .5להכשיר את הסטודנט להיות מורה מניע ללמידה ומקור השראה.
בהמש הדברי מוצגת התפיסה הזאת :בבניית תכנית הלימודי במכללה
מוקדש זמ ללמידה תאורטית בתחו הדעת שבו מתמחה הסטודנט וזמ ללמידה
של מקצועות החינו )פדגוגיה ,פסיכולוגיה ושיעורי נוספי בהתא לתפיסת
המכללה את ההכשרה מתחומי הפילוסופיה והמתודיקה( .הלימודי התאורטיי
מלווי בהתנסות מעשית במערכת החינו כ שעל הסטודנט לפתח בעזרת
ההתנסות המעשית יכולת להסביר את האירועי המתרחשי בבית הספר בהתא
למודלי תאורטיי.
כאשר נבח את העשייה של הסטודנט במהל יו ההתנסות המעשית,
ובעיקר לאחר שראינו עשרות תלקיטי של סטודנטי להוראה ממכללות שונות,
נראה שהמדריכי הפדגוגיי )מד"פי( מכווני לבצע בהתנסות המעשית את
הפעילויות האלה:

_____________________________________

 2ראו למשל זילברשטיי  1998 ,ב; ב פר ; 1998 ,מילאת וזילברשטיי .2001 ,
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• הסטודנט יצפה בשיעורי בבית ספר ובעבודת המורה מנקודות מבט
שונות ,יכי דו"חות תצפית מהיבטי שוני .תפקיד המדרי הפדגוגי יהיה
לראות שהסטודנט מנתח את המעש בהתא לתיאוריות שלמד.
ילמד שיעורי מסוגי שוני הכוללי שימוש מושכל
• הסטודנט ַ
בטכנולוגיות הוראה שונות .תפקיד המדרי הפדגוגי יהיה לראות שהביצוע מנצל
כלי חדשי וישני שנלמדו בשיעורי התיאורטיי ובעיקר שימוש
בטכנולוגיות חדישות שלא תמיד קיימות בבתי הספר .כל שיעור ינותח )לעתי
על ידי המורה המאמ ולעתי הניתוח יהיה של המד"פ(.
שילמד יכתוב את
• הסטודנט יתאמ בעריכת רפלקציה ,ולכל שיעור ַ
התובנות שלו מתהלי ההתנסות .המד"פ יכוו את הסטודנט לכתיבת משוב
בהתא לכלי מקצועיי.
• הסטודנט יקיי פעילויות חינוכיות הקשורות בתחו התמחותו
הדיסציפלינרית ושאינ קשורות בתחו התמחותו )לתלמיד הבודד ,לכיתה
ולכמה כיתות( .המד"פ יצביע על החשיבות של הכשרת המורה מעבר לתחו
המקצועי שבו הוא מתמחה לתפקידו כאיש חינו ולהכשרתו כמחנ כיתה.
הא הכשרת המורי מובילה את המתכשרי להיות פרופסיונליי?
בשל היק המאמר לא נרחיב בכל הנקודות לדיו בטיבה של הכשרת מורי
והא היא מובילה את המתכשרי להיחשב פרופסיונליי .לכאורה ,תהלי
האקדמיזציה של מער ההכשרה והוספת שנת ההתמחות הפכו אותה לכזאת.
המנהיגות האקדמית אפשרה לפתוח מסגרת לבעלי תואר ראשו ממוסד אקדמי
מוכר ,ללמוד בתכנית לתואר שני בהוראה ) .(M. Teachא שמובילי ההכשרה
להוראה מאמיני שהיא פרופסיה ,לא השכילו להפו אותה להכשרה
פרופסיונלית .אמנ להגדרת ההוראה כפרופסיה הצגנו רשימה של דרישות ,א
אנו טועני שהאינטלקטואליז היא דרישה מספר אחת.כדי שמורי ינמקו את
הצלחותיה וכישלונותיה בהוראה עליה להתבסס על תאוריות נלמדות ,וכדי
לבצע זאת עליה להתאמ בכ .רוב המורי עוסקי באומנות ולא בפרופסיה,
ה מבצעי את תפקיד על יסוד תהליכי שגרתיי ורק לעתי רחוקות ה
מנסי דברמה היכול להיחשב כחדש מבחינה משמעותית .הכשרת מורי
מעמידה את ההוראה על מערכת ביצועי בדג החיקוי ולא כהכשרת בעלי
מקצוע חופשי המבססי את עבודת על מסגרת של יסודות תאורטיי רחבי.
טענתנו זו סותרת את הממצאי המדברי שבקבוצות ה M. Teachמתקיימת
התנסות קלינית מיטבית המעודדת חדשנות ומחקר .נראה שהממצאי האלה
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נכוני לארצות הברית 3.כשניתחנו את מעט השאלוני של משתתפי תכנית זו
ראינו שבישראל ההתנסות המעשית בכל התכניות היא די דומה ומתבססת על
ה"מצוי" – דהיינו המדרי הפדגוגי והאפשרויות שלו להשתלב בבתי הספר
הקיימי .אי לנו ספק שהמדריכי הפדגוגיי משתדלי ומנסי להשיג את
המיטב.
במחקרנו בחרנו להתמקד בעיקר בנקודה הנראית לנו כאמור כמהותית
ביותר :הא ההכשרה להוראה משפיעה על דר ניתוח האירועי הפדגוגיי,
והדגשנו את החשיבות של השימוש בטרמינולוגיה הנלמדת בקורסי
התאורטיי.

המחקר וממצאיו

שאלות המחקר
 .1הא ההוראה נתפסת כפרופסיה בעיני המורי וקהיליית החינו?
 .2הא המורי משתתפי ב"קהילת לומדי" ומנצלי את הידע שיש
לעמיתיה?
 .3הא המורי מנתחי אירועי על בסיס ידע כפי שמצפי מאנשי
פרופסיה?
שיטת המחקר
נבחרו באופ אקראי  15–10נחקרי מכל קבוצה :מנהלי ואנשי צוות ניהול,
מפקחי ומדריכי ,מורי ותיקי ,מורי בראשית דרכ ,סטאז'רי בהוראה,
סטודנטי משנה ג ומדריכי פדגוגיי .את הממצאי השווינו לקבוצת נחקרי
שאינ קשורי כלל להוראה ,כמו פקידי ,עקרות בית ובעלי מקצועות שוני.
א שכל הנחקרי מילאו את השאלו המחקר בעיקרו הוא כמותי .אנו,
החוקרי קראנו לפניה את ההיגדי והשאלות .להקראה שלנו הייתה משמעות
כי השתמשנו הרבה בשפת גו כדי לעודד את הנחקר למלא את כל הסעיפי לפי
הבנתו.
כדי לברר מהי תפיסת הנחקר לגבי שאלת המחקר הראשונה ,כל נחקר
התבקש לשיי את ההוראה לאחת משתי רשימות כפי שמופיע בשאלו שבנספח.
_____________________________________

נציי מספר חוקרי שעסקו בחקירת התכניות בארצות הבריתBamfileld et al. 2014; Conroy :
.& hulme, 2014; Davies & Rickards, 2014; Wilson & Young, 2014
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בתחילת הריאיו נשאלה השאלה הכללית" :מה דעת – הא ההוראה היא
פרופסיה או לא" ,אחר הוסבר" :א את/ה צרי/ה להחליט א המורה שיי
לקבוצה המוגדרת כפרופסיה ,כמו עור די  ,רופא ,מהנדס רואה חשבו  ,או
לקבוצת המקצועות שנחשבות שאינ פרופסיות כבעלי מלאכה ,או אנשי
אומנויות ,כמו נהג ,מורה לנגינה ,נגר ,מאמ כדוריד .ניתנה לנחקר תחושה שזה
לגיטימי לומר "ג וג" ,א כי יצרנו איזשהו לח #להכריע בי "כ " ל"לא".
אחת מהדרישות של אנשי הפרופסיה היא השתייכות ל"קהילה מקצועית",
שמשמעותה :שיתו בעבודה ,ניתוח אירועי משות ,התייעצות ע עמיתי.
בשאלה השנייה בדקנו א המורה צפה בעבודתו של עמית בשנה האחרונה
)הבהרנו" :בשני עשר החודשי האחרוני"( .הסברנו שאנו מדברי על צפייה
בעמית ולא במדרי פדגוגי שצפה בסטודנט או במורה במהל עבודתו כמד"פ.
ג צפיית חונ במתמחה לא תיחשב כצפייה .ע זאת צפיית מתמחה שצפה
במורה החונ שלו החשבנוה כצפייה .המנהלי וחברי צוות ניהול נדרשו לומר
א מורי צפו בה ,והא בעקבות הצפייה ה קיימו דיו מקצועי.
כדי לבחו את ההבדל בניתוח סיטואציות של אנשי הפרופסיה ושל כאלה
שאינ באי מהתחו ,השווינו את דר ניתוח האירועי המקצועיי בקרב
עורכידי  ,רופאי ואנשי הוראה לכאלה שאינ מתמחי הבאי מהתחו
המקצועי .בנינו שלושה שאלוני בה חמישה מקרי מקצועיי שנלמדו באחד
מהקורסי בשלב ההכשרה ,השווינו את ההתייחסות של רופאי למי שאינ
רופאי ,עורכי די למי שאינ עורכי די ומורי למי שאינ קשורי בחינו
ובהוראה .כל האירועי מעלי סיטואציה המאפשרת ג למי שאינו בקי בתחו
להתייחס אליה .לצור המחקר השווינו בי  10רופאי ל 10שאינ רופאי ,בי
 10עורכי די ל 10שאינ עורכי די  ,וכאמור ,בקהילת אנשי החינו וההוראה
בחרנו לפחות  10נחקרי מכל קבוצה שלהל  :מנהלי ובעלי תפקיד ניהולי,
מדריכי פדגוגיי ,מורי בסטאז' ,מורי מתחילי ,מורי ותיקי וסטודנטי
להוראה בשנה ג ,וזאת בהשוואה ל 17נבדקי שאינ קשורי להוראה כלל
)בקבוצה זו היו גברי ונשי ,שני עורכי די  ,שני רופאי ,שלוש בעלי מקצוע
בכירי מתחומי שוני ,חמש מזכירות ,נהג ,מבלט ושלוש מוקדניות ומוכרות(.
כש שאת קבוצת "אנשי החינו" חקרנו אנחנו והדגשנו את המקצועיות
שלנו ,ביקשנו מרופא שיחקור את הרופאי ,ומעור די בעל תואר שני שיחקור
את עורכי הדי  .המחוו שבנינו אפשר לראותו מבחינות מסוימות כשאלו
נטורליסטי ,א אנו השתדלנו לתרג את הנאמר למילי ,ובכ לקבוע סול סודר
מניתוח מקצועי ) (3ועד לניתוח לא מקצועי ושיפוטי ).(0
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השוואה בי רופאי למי שאינ רופאי
מתמחה בבית חולי )רופא צעיר( קרא את הסיטואציות לעשרה רופאי
מתחומי שוני ,והנחקר נתבקש להתייחס לסיטואציה בהתא להבנתו.
המתמחה רש פרוטוקול .לרופא היה ברור שהוא מדבר ע מישהו שמבי את
השפה הרפואית .המתמחההחוקר רש את המילי שבאמצעות הרופא התייחס
לאירוע .המראיי תחקר ג עשרה אנשי שאינ קשורי לעול הרפואה ,ואופ
הניתוח שלה את האירועי נרש בפרוטוקול.
המחוו :המראיי הערי בסול  3–0עד כמה )לדעתו( הניתוח ענה לצפיות
של מי שלמד את הקורס 0 .הוא ציו שנית לניתוח אירוע שיפוטי אוטוביוגרפי
ולא מקצועי )הייתי עושה 3 .(...נית לניתוח שעמד בציפיות וכלל שימוש
במונחי המקצועיי שנלמדו בקורס 2 .נית לניתוח אירוע ללא השימוש
במונחי המקצועיי בשפה מקצועית 1 ,לניתוח אירוע לא מקצועי.
להל ניתוח השאלו  .בעמודה הימנית תיאור חמשת האירועי ,במרכז
הטבלה מוסבר באיזה קורס נלמד הנושא ובעמודה השמאלית המילי שציפינו
לשמוע.
נלמד בקורס
רפואה על בסיס
ידע מוכח

האירוע
שני מחקרי מוצגי בפני בנושא לח ד.
האחד מוכיח שנית להוריד את לח הד
על ידי נטילת שני כדורי מדי יו שפועלי
במנגנוני שוני וביחד מביאי לאפקט
הרצוי .המחקר השני מוכיח שפעילות
גופנית של  50דקות מדי יו תפחית את לח
הד באותה מידה.
ילד ב  4חוזר ממשחק בחצר כשהוא מרייר הרעלות )מתו
הקורס רפואה
מהפה ,סובל מכאבי בט ומקיא ,אישוניו
פנימית(
מצומצמי ,הוא דומע וקצב לבו איטי.

שני ילדי התלוננו על כאבי בט ,הראשו
ילד כב  ,12מתלונ על כאבי בט ,מקיא

רפואת ילדי

מילי בניתוח האירוע
תופעות לוואי,
היענות לטיפול,
תועלת מול עלות

תסמיני של הרעלת
אוארגנופוספאטי
שגורמי להפעלת
המערכת
הפרהסימפטטית
ביתר .טיפול :זריקת
אטרופי
הילד בסיכוי
לאפנדיציט
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וע חו  38מעלות .השנייה ילדה כבת אחת
עשרה המתלוננת על כאבי בט ,צריבה
במת שת ,הקאות וחו  40ע צמרמורת.
אתיקה רפואית
אד חולה במחלת סרט גרורתי .הוצע לו
טיפול ניסיוני וחדשני שעשוי להארי את
ימיו.
קשיש ב  80נמצא אובד ברחוב ,הוא נלקח גריאטריה
לחדר מיו .הוא יודע איזה יו היו ,א לא
מה השנה .יודע את שמו ,א לא את
כתובתו .יכול לספור מאחד עד  100א לא
מ 100למטה .אינו יכול לצייר שעו.
כשהגיעה משפחתו הסתבר שהוא מצליח
להתלבש ולהסתרק לבד א אינו יכול
להתקלח לבד .אינו יודע לנסוע באוטובוס
או להתקשר לקרוביו בטלפו .בדיקות ד
כלליות וסריקת מוח היו בגדר הנורמה.
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אפקט פסיכולוגי
פלסבו
תופעות לוואי
מה יכולי לעשות
לבד
AIDL

מינימנטלטסט
אבחו אצל
נוירוגריאטר

השוואה בי עורכי די למי שאינ מהתחו
החוקרהמראיי הקריא את הסיטואציות מתו שאלו המחקר )הנחקר ידע
שהמראיי מורה ,ואינו קשור לעול המשפט( לעשרה עורכי די מתחומי שוני
)פלילי ,אזרחי ,שופט ,עבודה ומומחה מקרקעי ( .הנחקר נתבקש להתייחס
לסיטואציה בהתא להבנתו .המראיי רש פרוטוקול וניתח את האירוע בהתא
להבנתו .המראיי תחקר  10אנשי שאינ קשורי לעול המשפט ,ואופ
הניתוח שלה את האירועי נרש בפרוטוקול.
המחוו :בעזרת עור די בעל תואר שני הערי החוקר בסול  3–0עד כמה
)לדעתו( הניתוח ענה לציפיות של מי שלמד את הקורס 0 .הוא ציו שנית לניתוח
אירוע שיפוטי אוטוביוגרפי ולא מקצועי )הייתי עושה 3 .(...נית לניתוח שעמד
בציפיות וכלל שימוש במונחי המקצועיי שנלמדו בקורס 2 .נית לניתוח אירוע
ללא השפה המקצועית 1 ,לניתוח אירוע לא מקצועי.
להל ניתוח השאלו  .בעמודה הימנית תיאור חמשת האירועי ,במרכז
הטבלה מוסבר באיזה קורס נלמד הנושא ובעמודה השמאלית המילי שציפינו
לשמוע.
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האירוע
שני מחקרי מוצגי בפני בנושא לח ד.
האחד מוכיח שנית להוריד את לח הד
על ידי נטילת שני כדורי מידי יו
שפועלי במנגנוני שוני וביחד מביאי
לאפקט הרצוי .המחקר השני מוכיח
שפעילות גופנית של  50דקות מדי יו
תפחית את לח הד באותה מידה.
ילד ב  4חוזר ממשחק בחצר כשהוא מרייר
מהפה ,סובל מכאבי בט ומקיא ,אישוניו
מצומצמי ,הוא דומע וקצב לבו איטי.

שני ילדי התלוננו על כאבי בט ,הראשו,
ילד כב  ,12מתלונ על כאבי בט ,מקיא
וע חו  38מעלות .השנייה ,ילדה כבת ,11
מתלוננת על כאבי בט ,צריבה במת שת,
הקאות וחו  40ע צמרמורת.
אד חולה במחלת סרט גרורתי .הוצע לו
טיפול ניסיוני וחדשני שעשוי להארי את
ימיו.
קשיש ב  80נמצא אובד ברחוב ,הוא נלקח
לחדר מיו .הוא יודע איזה יו היו א לא
מה השנה .יודע את שמו א לא את כתובתו.
יכול לספור מאחד עד  100א לא מ 100
למטה .אינו יכול לצייר שעו .כשהגיעה
משפחתו הסתבר שהוא מצליח להתלבש
ולהסתרק לבד א אינו יכול להתקלח לבד.
אינו יודע לנסוע באוטובוס או להתקשר
לקרוביו בטלפו .בדיקות ד כלליות
וסריקת מוח היו בגדר הנורמה.
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נלמד בקורס
רפואה על בסיס
ידע מוכח

מילי בניתוח האירוע
תופעות לוואי,
היענות לטיפול,
תועלת מול עלות

הרעלות )מתו
הקורס רפואה
פנימית(

תסמיני של הרעלת
אוארגנופוספאטי
שגורמי להפעלת
המערכת
הפרהסמפטטית
ביתר .טיפול :זריקת
אטרופי
הילד בסיכוי
לאפנדיציט

אתיקה רפואית

אפקט פסיכולוגי
פלסבו
תופעות לוואי
מה יכולי לעשות
לבד

רפואת ילדי

גריאטריה

AIDL

מינימנטלטסט
אבחו אצל
נוירוגריאטר
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השוואה בי "אנשי הוראה" למי שאינ מהתחו
החוקרהמראיי הקריא את הסיטואציות מתו שאלו המחקר )כאמור ,הנחקר
ידע שהמראיי הוא מורה במכללה למורי( .הנחקר נתבקש לנתח את
הסיטואציה בהתא להבנתו .החוקר הסביר לנחקר את מטרת המחקר באופ
כללי .לפני הקראת הסיטואציות הוסבר שמדובר במורה בכיתה ו בצפו האר#
המנהלת בלוג ,והאירועי לקוחי מתו הבלוג שלה .את ההיגד קרא החוקר תו
שימוש במימיקה ודיבור המלווה בשפת גו .הוא השתדל ל"החיות" את האירוע.
תו כדי הריאיו החוקר רש פרוטוקול שכלל תקציר של ניתוח האירוע
וציי את המילי שבה השתמש הנחקר לניתוח האירוע .כחוקרי שימשו אנשי
סגל בתפקידי שוני :המנהל ,מורי מתחילי ,מורי ותיקי ,מפקחי,
סטודנטי להוראה ומתמחי .כדי ליצור את ההשוואה כאמור לעיל ,בחרנו
בקבוצת אנשי שאינ קשורי לעול ההוראה.
המחוו :המראיי הערי בסול  3–0בשאלה עד כמה )לדעתו( הניתוח ענה
לציפיות של מי שלמדו את הקורס 0 .הוא ציו שנית לניתוח אירוע שיפוטי
אוטוביוגרפי ולא מקצועי )הייתי עושה 3 .(...נית לניתוח שעמד בציפיות וכלל
שימוש במונחי המקצועיי שנלמדו בקורס 2 .נית לניתוח האירוע בצורה
ראויה א ללא שימוש בשפה המקצועית 1 ,לניתוח לא מקצועי.
להל השאלו המתאר את האירועי .במרכז הטבלה מוסבר מאיזה קורס
הוא לקוח ובעמודה השמאלית המילי המקצועיות שנלמדו בקורס.
נלמד בקורס
האירוע
תכניות לימודי
לקראת חנוכה המורה ביקשה מהתלמידי
להביא את מחברת "חגי" .בשיעור הראשו דידקטיקה
כללית
המורה הודיעה לתלמידי כי השנה
מתוכנני  5שיעורי לקראת החג,
בשיעורי נעסוק במנהגי ודיני החג ,נדו
בנושאי כמו נס פ השמ ,אמירת הלל,
וככל שהזמ יאפשר ננסה ללמוד על
ההיסטוריה של החשמונאי.
תגובת התלמידי" :או ,את זה עשינו ג
בשנה שעברה"!
אמצעי המחשה פני
אני המורה למתמטיקה בכיתה ואני מתכננת מתודיקה
מתמטיי וחו
ללמד מספרי מכווני ,אני מתלבטת הא מקצועית

מילי בניתוח האירוע
תכנית לימודי
ספיראלית ,שיתו
התלמידי בתכנית
השיעורי
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להתחיל בסיפור על בניי שיש לו  10קומות
מעל הקרקע ו 5קומות מתחת לקרקע
)קומת מסחר 3 ,קומות חנייה וקומת
מחסני( ,או לגשת מיד לפעולות חשבו
ותנועות על ציר המספרי.
לימדתי את פרקי א–ח בשמואל א וערכתי
מבח מסכ .במבח היו  7שאלות קצרות
של ידע ו 3שאלות שדרשו הבנה והשוואה
בי פרשני.
לאחר הבדיקה התברר ש  60%מהתלמידי
נכשלו ,החלטתי לבדוק רק  8שאלות ,ואז
רק  30%נכשלו.
בכיתה  28תלמידי 11 ,תלמידי מאובחני
כבעלי קשיי 12 ,תלמידי נוספי ה
מיוצאי אתיופיה .לרוב קשיי לימודיי
ונמצאי במעקב של היועצת .תכננתי ללמד
שיעור בפרשת השבוע לל ,ביקשתי
מהתלמידי לספר מה מרגישי כשמצווי
עלי לעזוב את הבית וללכת למקו לא
ידוע )הודגש ששיעור זה הוא שבועי ,ובכל
שבוע פרשה חדשה( .בכיתה התפתח דיו
שהשתתפו בו כשליש מתלמידי הכיתה ,אבל
לא הצלחתי להגיע לקשיי של אבר
והרגשתי החמצה שלא קראנו אפילו פסוק
אחד מהפרשה.
אחד מהתלמידי הפריע למהל השיעור
ודיבר ע כמה מהתלמידי שמסביבו.
ביקשתי ממנו שיעבור מקו והוא התנגד.
שלחתי אותו למזכירות ,הוא סירב.
כשנעמדתי לידו הוא ק ,בעט בפח האשפה,
יצא מהדלת בטריקה.
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הערכה
ומבחני

שילוב ילדי
בעלי צרכי
מיוחדי
הוראה בכיתה
הטרוגנית

מתמטיי,
קירוב חומר ,התאמת
שיטות הוראה
לתלמידי ,שיקול
דעת דידקטי
תקפות ומהימנות,
בדיקת מבחני,
החזרת מבחני,
פקטור במבח,
משוב למורה
ולתלמיד
הוראת תלמידי
מתקשי ,פיתוח
רגשי ,גמישות
בהוראה ,למידה
אסוציאטיבית ,תיוו

התקה/סובלמציה,
פסיכולוגיה
שליטה עצמית,
משמעת
מתודיקה כללית דחיית תגובה
)השהייה( ,מציאת
נקודה חיובית
בהתנהגות שלילית,
דרכי תגובה לאירועי
משמעת ,השפעה על
הפרט ועל הכיתה,
צוות
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ממצאי

א .הא ההוראה פרופסיה
להל תוצאות המחקר בשאלה הא ההוראה היא פרופסיה.
גר  :1הצגה גרפית של התפלגות תשובות הנבדקי:

מגר  1אפשר להסיק כ:
 .1הרוב המכריע של הנבדקי ) (79%רואי בהוראה פרופסיה ,ומיעוט
יחסי ) (12%חושבי כי ההוראה אינה פרופסיה.
 94% .2מהעוסקי בהוראה בפועל )להוציא סטודנטי וסטאז'רי( רואי
את עצמ כפרופסיונלי.
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 .3רק  71%מהמיועדי לעסוק בהוראה )סטודנטי וסטאז'רי( רואי
בהוראה פרופסיה ,פחות מאלה שאינ עוסקי בהוראה ).(76%
בגר הבא מובא הנתו המתאר את מספר הפעמי שצפו הנבדקי בעמיתי
למקצוע בשנה האחרונה )במש  12חודשי(.
גר  :2הצגה גראפית של התפלגות מספר הפעמי בשנה שצפו הנבדקי בעמית
למקצוע:

מגר  2אפשר לראות כ:
 .1כשני שלישי מהסטאז'רי צפו מקסימו בשני שיעורי )למרות
הדרישה של אג הסטאז'(
 .2כ 80%מהמורי )מתחילי וותיקי כאחד( לא צפו כלל בעמיתי.
 .3ג בעלי תפקידי ניהול וא מדריכי פדגוגיי לא צפו בעמיתי.
ב .ניתוח אירועי
גר  :3השוואה מבחינת רמת המקצועיות בניתוח אירועי בי רופאי ובי מי
שאינ מתחו הרפואה:
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 :3–0רמות מקצועיות של ניתוח ) – 0ניתוח לא מקצועי – 3 ,ניתוח מקצועי
הכולל שימוש בטרמינולוגיה ובמונחי של תחו הדעת כפי שנלמדו במהל
ההכשרה(.

מגר  3אפשר לראות כ:
 .1למעלה מ 70%מהרופאי מנתחי אירועי בשיחה ע רופא בשפה
רפואית.
 .2פחות מ 20%מאלה שאינ קשורי לעול הרפואה מנתחי אירועי
בשפה רפואית או קרוב לשפה רפואית.
גר  :4השוואה של ניתוח אירועי בי עורכי די לבי מי שאינ במתחו
זהעריכת הדי:
 :3–0רמות מקצועיות של ניתוח ) – 0ניתוח לא מקצועי – 3 ,ניתוח מקצועי
הכולל שימוש בטרמינולוגיה ובמונחי של תחו הדעת כפי שנלמדו במהל
ההכשרה(
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מגר  4אפשר לראות כ:
 .1כ 80%מעורכי הדי מנתחי אירועי בשפה מקצועית.
 .2רוב הנחקרי שאינ מהעול המשפטי מנתחי אירועי בצורה פשוטה
ואוטוביוגרפית.
ג .השוואה בי הניתוח של האירועי בי הקשורי בהוראה לאלה שאינ
קשורי כלל לחינו:
 :3–0רמות מקצועיות של ניתוח ) – 0ניתוח לא מקצועי – 3 ,ניתוח מקצועי
הכולל שימוש בטרמינולוגיה ובמונחי של תחו הדעת כפי שנלמדו במהל
ההכשרה(
גר  :5הצגה גראפית של חמשת האירועי – השוואה בי אנשי חינו ,רופאי
ועורכי די ובי נחקרי שאינ קשורי לתחו החינו:
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מגר  5אפשר לראות כ:
 .1לא נמצא פער בי כלל הנחקרי מתחו החינו למי שאינ מתחו
החינו.
 .2אנשי שאינ מתחו החינו מנתחי את האירועי בשלושת התחומי
ברמה דומה.
ד .ניתוח אירועי מתחו ההוראה
גר  :6הצגה גרפית של חמשת האירועי מתחו החינו – השוואה בי אנשי
חינו למי שאינ אנשי חינו:
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מגר  6אפשר לראות כ:
 .1בדר כלל הנחקרי לא ניתחו את האירועי על פי הנלמד.
 .2אי הבדל מהותי בי הנחקרי מתחו החינו לאלה שאינ קשורי
לחינו.
גר  :7ניתוח ממצאי הסיטואציה הראשונה הלקוחה מהקורס העוסק בתכניות
לימודי:

מגר  7אפשר לראות כ:
 .1מעט יותר מ 20%מבעלי התפקיד הניהולי חינוכי ניתחו את האירוע תו
שימוש במונחי הצפויי ,וזאת נוס ל 40%שניתחו את האירועי
כצפוי א מבלי להשתמש בטרמינולוגיה.
 .2כ 40%מאלו שאינ קשורי בחינו ניתחו את האירוע כמצופה ,א
מבלי להשתמש במונחי הצפויי.
גר  :8ניתוח ממצאי הסיטואציה השנייה הלקוחה מהקורס העוסק במתודיקה
מקצועית:
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מגר  8אפשר לראות כי ל 40%בער מאלה שאינ קשורי בחינו והוראה יש
תובנות מקצועיות נכונות ,א חסרה לה הטרמינולוגיה.
גר  :9ניתוח ממצאי הסיטואציה השלישית הלקוחה מהקורס העוסק בהערכה
ומבחני:

338

יעל אוסטר ודוד קור

מגר  9אפשר לראות כי א לא אחת מהקבוצות ניתחה את הסיטואציה כצפוי
א על פי שלהערכה ומדידה מקדישי  4–3ש"ש בלימוד התאורטי ולפחות 5–4
פגישות הדרכה פדגוגית עוסקות בנושא.
גר  :10ניתוח ממצאי הסיטואציה הרביעית הלקוחה מהקורס העוסק בטיפול
בבעלי צרכי מיוחדי ובכיתה ההטרוגנית:

מגר  10אפשר לראות כי א שזהו אחד הנושאי החשובי ביותר בלימוד
התאורטי ,בכל הקבוצות הממצאי נמוכי מאוד ,להוציא את בעלי התפקיד
ניהוליחינוכי שקצת יותר מ 40%מה גילו תובנות ראויות.
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גר  :11ניתוח ממצאי הסיטואציה החמשית הלקוחה מהקורס העוסק במשמעת:

מגר  11אפשר לראות כי בכל הקבוצות נושא המשמעת מנותח בצורה בלתי
מקצועית .השאלה היא הא יש לנתו זה השתמעות מעשית.

דיו

מריאיונות העומק שקיימנו ע הנחקרי העוסקי בהכשרת מורי ,ובעיקר ע
מדריכי פדגוגיי ,על אודות הקריטריוני והאפיוני שהוזכרו לעיל ,עלה
שהמורה מטפל במצבי אינדיווידואליי מורכבי ,בבעיות מעשיות משתנות
בעלות אופי מסוב ולא שגרתי ,ואת הפתרונות הוא אמור למצוא על ידי יישו
התאוריה הנלמדת במוסדות להשכלה גבוהה במסגרות ההכשרה .בפרק הראשו ,
כאשר בחרנו למיי את הקריטריוני באבחנה שבי מאפייני בתחו המקצועי
למאפייני בתחו הציבורי ,מצאנו שמעבר למשאלת לב לראות את ההוראה
כפרופסיה ,בתחו הציבורי היא בוודאי נתפסת כפרופסיה בכ שהיא עונה על כל
הקריטריוני .הוראה היא מקצוע "חופשי" הנדרש בחברה ומהווה שירות העונה
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לצור חברתי חיוני הפועל במסגרות ציבוריות ופרטיות .מעל לכל ספק ההוראה
מהווה שירות נדרש לציבור ,ואפילו בתי ספר ממלכתיי משתדלי למלא את
האינטרסי של הלקוחות )קהיליית בית הספר( .א שאנו נוטי היו להפחית
ממעמדו של המורה ,ודאי שבחברה המסורתית בישראל )שהיא רובה של מערכת
החינו( ,למורה ניתני מעמד חברתי ,עמדת כוח ויוקרה הנגזרי מ העיסוק
בהוראה .ברור לכל קוראי העיתוני עד כמה ארגוני המורי המהווי את
המסגרת של הקהילה המקצועית ,ה בעלי כוח כלכלי ,חברתי ומקצועי )א
שמשרד החינו נטרל את ארגוני המורי משותפות בהלי הרישוי(.
זהו לדעתנו ,א כ  ,ההסבר לכ שההוראה נתפסת כפרופסיה .בקריטריוני
המקצועיי ראינו שמשרד החינו שוא להפו את ההוראה לפרופסיה ומכוו
לכ.
באופ כללי מצאנו שאנשי החינו אינ עוני לקריטריו של
"אינטלקטואליז" :באופ מובהק כל הנחקרי אינ מנתחי אירועי בהתא
לתאוריות המבוססות על מחקר כמו שלמדו בהכשרה .אנשי החינו ,בדומה
מאוד למי שאינ באי מהתחו ,מנתחי את האירועי בצורה רגשית,
אוטוביוגרפית ולא אינטלקטואלית.
אנו מסבירי זאת בכ שההוראה אינה דיסציפלינה ,והאימו בה אינו מכוו
תאוריה ,והתאוריה אינה מכוונת אימו  .במסקנות נרחיב בנושא זה ונצביע על
השקפתנו לאור הממצאי.
כיו אפשר לראות שמשרד החינו דורש מכל מי שעוסק בהוראה רישוי
מקצועי .למורי יש צור להציג יכולת בפתרו בעיות ובטיפול במצבי לא
שגרתיי ,אוטונומיה בפעולה תו שימוש במער של שיקול דעת .ההוראה
וחברות
כמוב מחייבת הכשרה אקדמית וארוכה הכוללת אימו מעשי ִ
)סוציאליזציה( למקצוע .כ היא מחייבת השתלמות לאור כל החיי
המקצועיי .כל מורה חדש כיו מחויב בשנת סטאז' ובבחינת רישוי.
בשלב זה לא מצאנו א לא גור אחד המדבר על פיתוח מחויבות לקוד אתי
שיוביל מורה שנכשל לאחריות מקצועית .יכול להיות שנושא זה קשה מאוד
למדידה ,ועדיי לא ברור מהי באמת המחויבות של המורה לתלמידיו .הא לידע
שלה? להצלחת כבוגרי?
הדברי האלה המדריכי הפדגוגיי ,הובילו אותנו לשאול עד כמה הדברי
באי לידי ביטוי בניתוח אירועי .כאשר הצגנו בפני את ממצאי המחקר עברנו
לדיו על המצב הרצוי .ה מצפי שהמורי ינתחו אירועי מקצועיי כמקובל
בפרופסיות אחרות ,בכלי שנלמדו בקורסי.
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אי אפשר לומר שהמורי מייצגי פרופסיה ,בוודאי לא בדרכ בניתוח
אירועי פדגוגיי .נתייחס בזה לכמה נקודות מעניינות:
א .הסטודנטי ניתחו את האירועי בממוצע הגבוה ביותר )!(,קרוב מאוד לרמת
הניתוח בממוצע של המדריכי הפדגוגי.
ב .מורי ותיקי ,מנהלי ומפקחי ניתחו את האירועי בפער קט מאוד
בהשוואה לנחקרי שאינ קשורי בהוראה.
ג .הסטאז'רי והמורי בשנותיה הראשונות ניתחו את האירועי באופ כמעט
שווה .בס הכול הפער בי כל הקבוצות הנחקרות הוא קט .
ד .המדריכי הפדגוגיי האמוני על הסוציאליזציה של הסטודנטי ,ה עצמ
אינ משתמשי בטרמינולוגיה ,ומכא התוצאה שהסטודנטי ,ואולי כל מי
שבתחו החינו ,אינ משתמשי בשפה מקצועית )הטענה הנשמעת בדיוני
היא הא מורה שמשתמש במילי "גבוהות" הוא מורה יותר טוב?(.
ה .עורכי הדי ובעיקר הרופאי ניתחו את האירועי )המקצועיי בתחומ(
בצורה מקצועית מאוד ,וזאת בפער גדול מאלה שלא באו מהתחו המקצועי.
התופעה המעניינת ביותר היא שכבר המתמחי בסטאז' ,וג מורי בפועל )בלי
קשר לוותק בהוראה( ,מנתחי אירועי בדומה למי שאינ באי מתחו
ההוראה .אנו מסבירי זאת בכ שבמהל הלימודי יש איזושהי סוציאליזציה
של הנלמד שמתפוגגת ע המפגש בשדה החינו.
אנו נוטי לראות את כלל הציבור כמושפעי מאוד מ 15–12שנות לימוד.
ויש מחקרי המראי כי רוב המורי מלמדי כמו שה למדו )בעיקר בבית
הספר התיכו ( ,ולא לפי התאוריות שנלמדו בהכשרת מורי .נראה לנו שבמהל
לימודי ההכשרה לסטודנטי יש הבנה פנימית שמצפי מה להשתמש במה
שלמדו ,וכ הדבר בא לידי ביטוי בממצאי.
כדי לבדל את ה"מקצוע " ממי שאינו כזה ,יש לבסס את הידע ,כלומר
בעלות על גו ידע שיטתי וייחודי שחסרי לאד שאינו מקצוע  .הידע,
המיומנויות ,הכישורי והפרקטיקה של המקצוע צומחי על בסיס תאוריה
ומחקר שיוצרי חוקרי מקרב העוסקי בתחו ומבי אנשי אקדמיה.
עורכי הדי פתחו באמירה שה לא נותני עצות חינ )לעתי זה נאמר
בחיו .(...היו כאלה שממש דחו שיתו פעולה .הא זהו חלק מבניית תדמית
מקצועית?
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מסקנות

א .כדי להכשיר את הסטודנט לנתח את האירועי באופ מקצועי ,על
הסטודנט לעבור תהלי כזה בתקופת הכשרתו ובשנת הסטאז'.
ב .יש לנסח מחדש את מטרות ההדרכה הפדגוגית ,את הדרישות מהמדרי
הפדגוגי ,את ההכשרה הנדרשת )תנאי למילוי תפקיד מדרי פדגוגי( ,לקבוע את
המטלות על הסטודנט בהכשרה מתו מחשבה מחודשת שלאחר ההכשרה הוא
יעבור שנת סטאז' ובהמשכה יקבל ליווי מורי בראשית דרכ.
ג .יש חשיבות לבניית שפה מקצועית ,ויש לחייב את המדריכי הפדגוגיי
ואת מובילי הסטאז' להשתמש בטרמינולוגיה הנלמדת בקורסי השוני.
הצעה לגיבוש תפיסה של הדרכה פדגוגית מכוונת פרופסיה:
ההתנסות בבתי הספר מכוונת ליצירת הקישור שבי לימודי הדיסציפלינות
האקדמיות בתחומי הדעת השוני )בהתא להתמחות הסטודנט( ,לימודי החינו
)פדגוגיה ,סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ,פילוסופיה חינוכית( וקישור למעשה הבית
ספרי.
ההתנסות בהוראה במכללה מבחינה בי מרכיבי הוראה )מאפייני ייחודיי
של דיסציפלינה( של תחו הדעת ,ובי מרכיבי הוראה שאינ קשורי בתחו
הדעת אלא בכישורי הוראה כלליי.
ההתמחות הפרופסיונלית היא תאורטיתפרקטית ,ולכ צריכה להיבנות על
ידי דיאלוג תאורטיפרקטי .ההוראה היא מקצוע פרקטי רפלקטיבי ,ולכ
ההתנסות המעשית וההתייחסות המושכלת אליה ה עיקרו מנחה בהבניית
ההכשרה ובהתמחות הפרופסיונלית.
הא הכשרת המורי מובילה את המתכשרי להיות פרופסיונליי?
בשל היק המאמר לא נרחיב בכל הנקודות לדיו בטיבה של הכשרת מורי
ובשאלה הא היא מובילה את המתכשרי להיחשב פרופסיונליי .לכאורה,
תהלי האקדמיזציה של מער ההכשרה והוספת שנת ההתמחות הפכו אותה
לכזאת .המנהיגות האקדמית אפשרה לפתוח מסגרת לבעלי תואר ראשו ללמוד
בתכנית לתואר שני בהוראה ) .(M. Teachבסקר אקראי שערכנו בי בוגרי ה
במסגרת הרגילה של המוסדות להכשרת מורי ,ה במסגרת החדשה ,וא
במסלולי תעודת ההוראה השוני לבעלי תארי אקדמיי ,נמצא שרוב הבוגרי
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רואי את עצמ כפרופסיונליי .זהו ממצא המצטר לסקרי שנעשו בקרב
מורי בפועל.
לצערנו הרב ,א שכל מובילי ההכשרה להוראה האמינו שהיא פרופסיה ,ה
לא השכילו להפו אותה להכשרה פרופסיונאלית .לדעתנו ,האינטלקטואליז
הוא דרישה מספר אחת ברשימת הקריטריוני .א מורי אינ מנמקי את
הצלחותיה וכישלונותיה בהתבסס על תאוריות שנלמדו ,וההסברי שה
נותני דומי להסברי של מי שאינו בתחו החינו ,הרי ה עוסקי באומנות
ולא בפרופסיה .מרבית המורי מבצעי את תפקיד על יסוד תהליכי שגרתיי,
ורק לעתי רחוקות ה מנסי דברמה היכול להיחשב כחדש מבחינה
משמעותית .הכשרת מורי מעמידה את ההוראה על מערכת ביצועי בדג
החיקוי ,ואינה מוציאה בעלי מקצוע חופשי המבססי את עבודת על המסגרת
של יסודות תאורטיי רחבי.

סיכו

כפי שראינו ,למרות הרצו של אנשי החינו לראות את מקצוע ההוראה
כפרופסיה ולמרות הרפורמות שנעשו בשני האחרונות – עדיי לא נוכל להגדיר
את ההוראה כפרופסיה .כפי שאמר גריפיתס ) ,(Griffiths, 1973אי ההוראה
עומדת במבח העיקרי של הדרישות מפרופסיה .לדעתו ,היסוד לכל פרופסיה
הוא האינטלקטואליז ,ומכ התרחקה ההוראה עד כה בשיטתיות .מרבית
המורי עוסקי באומנות ולא בפרופסיה ,ה מבצעי את תפקיד על יסוד
תהליכי שגרתיי ,ורק לעתי רחוקות ה מנסי דברמה היכול להיחשב כחדש
מבחינה משמעותית.
ממצאי המחקר שערכנו מצביעי באופ חדמשמעי כי מורי אינ מנתחי
אירועי כמצופה מאנשי פרופסיה.
מה עלינו לעשות כדי לשנות את מעמד ההוראה ולהפכה לפרופסיה? תחו
ההוראה צובר ידע מקצועי סיסטמתי וכיו יש תיאוריות בלמידה ובהוראה.
האקדמיזציה במכללות המניעה את המרצי להשתת בקבוצות מחקר ,מייצרת
את הידע והופכות אותו לממשי .אפשר להעביר את הידע ולשת את המורי
בבתי הספר ה בידע ה במחקר .רפורמת "אופק חדש" המחייבת מורי בדרגות
הגבוהות לעסוק במחקר יכולה להוביל את התחו לעבר פרופסיה.
הידע הנלמד כיו במסגרות הכשרת המורי הוא ידע אקלקטי מכמה
תחומי ,ויש מקו להדגיש את הלימוד של ההוראה מתו המעשה .אנו רואי
שהידע הצומח מתו מערכת ההכשרה ומתו בתי הספר יוצר הזדמנות שעליה
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אמוני המדריכי הפדגוגיי .א ההדרכה הפדגוגית תפעל נכו  ,היא עשויה
להוביל את ההכשרה בעשור הקרוב להוות את הבסיס האקדמי של הכשרת
המורי.
אנו רואי את המדרי הפדגוגי מנתח אירועי משדה ההוראה בהתא
לקורסי הנלמדי .כדי לעשות זאת יש לפתח את ההדרכה הפדגוגית כ שכל
סגל לימודי החינו יהיה שות להוראה ולהדרכה בבתי הספר.
הכשרת המורי נדרשת לשנות את כיוונה מהכשרה המבוססת על היבטי
4
אקדמיי להכשרה המבוססת על התנסות קלינית בשדה ההוראה.
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נספחי

שאלו מחקרי 1
במסגרת מחקר שאנו עורכי לצור פרסו מדעי פנינו לקבוצות מגוונות של
אנשי חינו ושל מתכשרי להוראה.
א .הא ההוראה מבחינת היא פרופסיה? )הק( כ/לא
הערה__________________________________________:
)הא מורה הוא כמו :רופא ,עור די ,רואה חשבו ,מהנדס; או כמו:
רפת ,טייס ,נגר ,נהג ,מעצב גרפי ,מאמ כדור יד וכיו"ב(
ב .כמה פעמי בשנה האחרונה צפית בשיעור של מורה עמית ,מורה
מנוסה ,וקיימת דיו מקצועי בעקבות השיעור?
 3ויותר
 2–1פעמי
א לא פע אחת
ג .לפני  5אירועי מחיי עבודת המורה בכיתה ו בבית ספר ממ"ד באזור
הצפו .נתח את האירוע בקצרה!
האירוע
לקראת חנוכה ביקשה המורה מהתלמידי להביא את
מחברת "חגי" .בשיעור הראשו המורה הודיעה
לתלמידי כי השנה מתוכנני  5שיעורי לקראת החג,
"בשיעורי נעסוק במנהגי ודיני החג ,נדו בנושאי
כמו נס פ השמ ,אמירת הלל וככל שהזמ יאפשר
ננסה ללמוד על ההיסטוריה של החשמונאי"
תגובת התלמידי" :או ,את זה עשינו ג בשנה
שעברה"!
אני המורה למתמטיקה בכיתה ,ואני מתכננת ללמד
מספרי מכווני .אני מתלבטת הא להתחיל בסיפור

אני מסביר את האירוע
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על בניי שיש לו  10קומות מעל הקרקע ו 5קומות
מתחת לקרקע )קומת מסחר 3 ,קומות חנייה וקומת
מחסני( ,או לגשת מיד לפעולות חשבו תו הצגת
התנועה בציר המספרי.
לימדתי את פרקי א–ח בשמואל א וערכתי מבח
מסכ .במבח היו  7שאלות קצרות של ידע ו 3שאלות
שדרשו הבנה והשוואה בי פרשני.
לאחר הבדיקה התברר ש 60%מהתלמידי
נכשלו.החלטתי לבדוק רק  8שאלות ואז רק 30%
נכשלו.
בכיתה  28תלמידי 11 ,תלמידי מאובחני כבעלי
קשיי 12 ,תלמידי נוספי ה מיוצאי אתיופיה.
לרוב קשיי לימודיי וה נמצאי במעקב של
היועצת .תכננתי ללמד שיעור בפרשת לל ,וביקשתי
מהתלמידי לספר מה מרגישי כשמצווי עלי לעזוב
את הבית וללכת למקו לא ידוע.
בכיתה התפתח דיו שהשתתפו בו כשליש מתלמידי
הכיתה ,אבל לא הצלחתי להגיע לקשיי של אבר,
והרגשתי החמצה שלא קראנו אפילו פסוק אחד
מהפרשה.
אחד התלמידי הפריע למהל השיעור ודיבר ע כמה
מהתלמידי שמסביבו .ביקשתי ממנו שיעבור מקו
והוא התנגד .שלחתי אותו למזכירות ,הוא סירב.
כשנעמדתי לידו הוא ק ,בעט בפח האשפה ויצא
מהדלת בטריקה.

תודה על עזרתכ
ד"ר יעל אוסטר וד"ר דוד קורן

שאלו מחקרי 2
האירוע

שני מחקרי מוצגי בפני בנושא לח ד .האחד

ניתוח האירוע

יעל אוסטר ודוד קור
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מוכיח שנית להוריד את לח הד על ידי נטילת שני
כדורי מדי יו שפועלי במנגנוני שוני וביחד
מביאי לאפקט הרצוי .המחקר השני מוכיח שפעילות
גופנית של  50דקות מדי יו תפחית את לח הד
באותה מידה.
ילד ב  4חוזר ממשחק בחצר כשהוא מרייר מהפה,
סובל מכאבי בט ומקיא ,אישוניו מצומצמי ,הוא
דומע וקצב לבו איטי.
שני ילדי התלוננו על כאבי בט .הראשו ,ילד כב
 ,12מתלונ על כאבי בט ,מקיא וע חו  38מעלות.
השנייה ,ילדה כבת  ,11מתלוננת על כאבי בט ,צריבה
במת שת ,הקאות וחו  40ע צמרמורת.
אד חולה במחלת סרט גרורתי .הוצע לו טיפול
ניסיוני וחדשני שעשוי להארי את ימיו.
קשיש ב  80נמצא אובד ברחוב ונלקח לחדר מיו.
הוא יודע איזה יו היו א לא מה השנה .יודע את
שמו א לא את כתובתו .יכול לספור מאחד עד 100
א לא מ 100למטה .אינו יכול לצייר שעו.
כשהגיעה משפחתו הסתבר שהוא מצליח להתלבש
ולהסתרק לבד א אינו יכול להתקלח לבד .אינו יודע
לנסוע באוטובוס או להתקשר לקרוביו בטלפו.
בדיקות ד כלליות וסריקת מוח היו בגדר הנורמה.

שאלו מחקרי 3
האירוע

השכ חס את האוטו שלי בחניה הפרטית שלנו.
לאחר שביקשתי ממנו שיוציא את האוטו שלו הוא
אמר" :א עוד פע תפנה אלי אני יהרוג אות"!
הלכתי ע שלושה מחבריי הטובי וראינו את ראש
העיר צועד לידנו .צעקנו אליו" :מושחת ל הביתה!
מושחת ל הביתה! העיר מאז שהתחלת בתפקיד
מוזנחת ומלוכלכת הכול אצל פרוטקציות
ופוליטיקה" .ראש העיר הזמי משטרה והיא עצרה

ניתוח האירוע
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אותנו.
ראיתי מודעה על דירת  4חדרי ב . 990,000לאחר
שיחה שערכתי ע אשתי ,נכנסתי למשרד הקבל
וחתמתי על הסכ שהגיש נציג המכירות ושילמתי לו
 .3000כעבור כשבוע התברר לי כי "לא מתאי לי"
להיכנס בשלב זה למחויבות כספית כל כ גדולה.
רכבתי באופניי על המדרכה ופגעתי בהולכת רגל
כבת  .50הזמנתי אמבולנס .התברר שהגברת שברה
את רגלה.
קניתי דירה של  6חדרי בבניי ב  4קומות .לאחר
ששילמתי את כל התשלומי קיבלתי מפתח לדירה.
כעבור חודש ימי קיבלתי תביעה מהשכני לפינוי
כל השטחי המשותפי ,בטענה שארבעה חדרי
נבנו ללא היתר בשטח המשות.
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