םהי םדיניות נכונה כקידום
איכות ההוראה כסי Jור הגכוה?
רבle -

מו

המנחה :פרופ' יעקב רוזנברנ ,רקטור המסלול

חברי טגל לדרגת פרופטור חבר ומעלה ,הקריטריונימ
שמופעלימ במכללה זהימ לאלה שבאוניברטיטאות ,או

האקדמי המכללה למינהל.

כמעט זהימ  .בתחילת הקריירה של איש הטגל אלמנט

המשתתפים :פרופ' יחזקאל טלר ,סנן יו"ר
המועצה להשכלה נבוהה ,פרופ' יוסף ישורון,
רקטור אוניברסיטת בר-אילן ,פרופ' דן
מאירשטיין ,נשיא מכללת יהודה ושומרון.

ההוראה ,במובן הרחב ביותר של המילה ,משמש קריטריון

חשוב בקידומו .אבל ככל שאיש טגל מתקדמ ,משקלו של
קריטריון זה הולך ופוחת ,והקריטריונימ של איכות
המחקר ,הפרטומימ ,ושאר הקריטריונימ שאנחנו מכירימ

מן האוניברטיטאות ,הופכימ למשמעותיימ יותר .האמ כך

צריך להיות? ושאלה שנייה

-

האמ מתן משקל רב לאיכות

ההוראה בקידוממ של חברי הטגל לא יפגע בתמרי'(
לחקור ,ולהיפך?
פרןפ' רןזנברג :תחת הכותרת הכללית" :איכות

פרןפ' טלר  :אחת השאלות שאנו שבימ ומעלימ היא :

ההוראה" אנו מתלבטימ בשאלות כמו :מה הן אבני-הבוחן

מהי למידה ומהי הוראה? אנחנו נוטימ לדבר על תשומות

לאיכות ההוראה בהשכלה גבוהה? האמ המדובר בהעברת

של הוראה :מה אנחנו משקיעימ? איך אנחנו מלמדימ?

החומר בצורה מעניינת? ביצירת טקרנות בטטודנטימ?

ומשתדלימ לשפר את ההוראה באמצעות שימוש במערכות

בהעברת חומר לימוד מעודכן? בשיתוף הטטודנטימ?

ממוחשבות אור-קוליות ,בטדנאות ,וכן הלאה .דברימ אלה

בעידוד עבודה עצמית? אלו הן שאלות חשובות ,אבל איננו

חשובימ מאוד ,בעיקר משומ שבאר'( כמעט שלא קיימת

מטתפקימ בזיהוי השאלות ,אלא אנו מבקשימ ליצור טדרי

הכשרת מרצימ להוראה ,או שהיא אינה מופעלת באופן

עדיפות

-

לזהות את הרכיבימ העיקריימ המשפיעימ על

איכות ההוראה בהשכלה גבוהה .השאלה המתבקשת היא

-

האמ ניתן למדוד ולכמת את איכות ההוראה? ואמ כן,

מהי הדרך לעשות זאת? בהקשר זה ,אנו עוטקימ בעיקר

שיטתי .אנחנו כמרצימ מאלתרימ את שיטות ההוראה,
מנטימ לחקות את המורימ הטובימ שהיו לנו ,וההוראה
מתפתחת באופן אקראי.

אבל אינני רואה את הבעיה רק בתחומ התשומות .

במשובי הטטודנטימ .האמ משובי הטטודנטימ המ כלי

השאלה הגדולה היא איך אנחנו בודקימ את התפוקות? מה

מהימן להערכת איכות ההוראה של המרצה הבודד? של

אנחנו בעצמ מצפימ מבוגר אוניברטיטה או מבוגר של חוג

המחלקה? של המוטד? ושאלות נוטפות שאינן קשורות

מטוימ או של תחומ דיטציפלינרי מטוימ? הדברימ לרוב

במשובי הטטודנטימ הן :האמ איכות ההוראה מעידה על

אינמ מוגדרימ דיימ ומאוד כלליימ .אנחנו מדברימ על

איכות הלמידה של הטטודנט? האמ הערכת איכות ההוראה

אזרחימ שצריכימ מחר להיות האנשימ שיובילו את

נותנת לנו תמונה מהימנה של יכולת הלמידה של הטטודנט

החברה .עד כמה אנחנו מפתחימ רגישות חברתית? עד

בתקופת הלימודימ שלו ולאחריה? האמ עיטוקו של המורה

כמה אנחנו מכשירימ בעלי מקצוע שיוכלו להשתלב בעולמ

במחקר תורמ לאיכות ההוראה שלו? אנחנו כאן במכללה,

העבודה ולהיות בעלי מקצוע מעולימ? האמ אנחנו בודקימ

כמו במכללות רבות אחרות ,טבורימ שהתשובה לשאלה
האחרונה היא חיובית ,וכתוצאה מכך

-

ואינני יודע אמ זה

בהתאמ לציפיותיה של המועצה להשכלה גבוהה או בניגוד
להן

-

במכללה שלנו וגמ במכללות האחרות ,המחקר

תופט מקומ נכבד.

שאלת השאלות בתחומ המדיניות לקידומ איכות

זאת? האמ יש קשר בין מה שאדמ לומד באקדמיה לבין
הצלחתו העתידית בקריירה שלו? אני לא בטוח .אולי זה
תלוי בעיקר באישיותו

-

עד כמה אישיותו מאפשרת

התקדמות ,למידה נוטפת ,יצירת מטלול קריירה ,ואולי
הוא התפתח והתקדמ לאו דווקא עקב לימודיו אלא אולי
למרות הלימודימ האקדמיימ? איננו בודקימ די הצורך את

ההוראה היא :האמ הוראה איכותית היא יכולת נלמדת?

הנושאימ הללו ,כי אנחנו מאוד ממוקדימ בתשומות .אין

האמ ניתן לשפר הוראה? כיצד לעודד את המרצה להשקיע

טפק שיש יתרון בכך שהמרצה הוא גמ חוקר ,שהוא יוצר

בהוראה איכותית? ועוד שאלה שאנחנו מתלבטימ בה שוב

ידע וגמ מעביר אותו לתלמידיו .ופרופ' רוזנברג ,אני רוצה

ושוב :האמ איכות ההוראה צריכה להיות קריטריון חשוב

לומר לך ,המועצה להשכלה גבוהה מעולמ לא אטרה על

בקידומ של חבר טגל? כאשר אנחנו מבקשימ להעלות

איש לעטוק במחקר ,להיפך .היא רק אומרת שאיננה יכולה
לממן מחקר מעבר לזה המתבצע בשבע אוניברטיטאות
המחקר ,ושהאחרימ יעשו מחקר בכוחות עצממ ,ועובדה

ו.

מתוך יום העיון בנושא "קידום איכות ההוראה בחינוך הנבוה",

היא שאתמ עושימ זאת ,ולא רק אתמ .הרבה מכללות

שנערך ב  2.04-ו 2 .ו ,על ידי רשות ההוראה והמחקר של המסלול

מעודדות מחקר ועושות מחקר .כמובן ,כל הקרנות

האקדמי המכללה למינהל ,בקמפוס המכללה למינהל בראשון לציון.

הלאומיות והרב-לאומיות פתוחות בפני כולמ  .ועובדה היא
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מ ' מ'ן לשמאל  :פרופ' ' חזקאל טלר ,פר ו פ' ' וסף ' שור ו ן ,פר ו פ ' 'עקב רוזנברג ופר ו פ' ד ן מא'רשט"ן

שגם אנשי טגל ממכללות מקבלים תקציב מקרנות מחקר

מדיניות לקידום ההוראה ,אני מצפה שהאקדמיה תשים

יוקרתיות ,וזה רק מעיד על הרמה הגבוהה של אנשי הטגל

דגש גם על יצירת אזרח טוב ,אדם בעל רמה אישית,

שבהן ועל התפוקות החשובות שיש.
הייתי רוצה להוריד מטדר היום הציבורי את נושא

תרבותית ומוטרית גבוהה ובעל רגישות חברתית; אין די
בכך שיהיה מומחה בתחומו.

פריפ' ישיריו :אתחיל מהבטיט .מהן מטרות ההשכלה

הפיכת המכללות לאוניברטיטאות; תואר שני נלמד לרוב

במטגרות אוניברטיטאיות ,וכך מקובל גם בעולם הרחב.
שאיפת המכללות להפוך לאוניברטיטאות היא שאיפה
טבעית ,אבל אני חושב שמוטב להתמקד ביתרונות שיש

הגבוהה? להשכלה הגבוהה שתי מטרות מרכזיות :הוראה

ומחקר .ההוראה היא העברת הידע הקיים מדור לדור,
ממורה לתלמיד ,והמחקר

-

ייצור של ידע חדש .אנחנו

למכללה על האוניברטיטה ,והוא הדגש על התלמיד.

מייצרים ידע חדש ,שאותו נעביר אחר כך למערכת

לצערי ,אני חייב לומר ,ששמעתי יותר מפעם אחת מפי

ההוראה ונלמדו לתלמידינו .מה המינון הרצוי בין הוראה

מרצים ואנשים בכירים ,שהאוניברטיטה הייתה יכולה

למחקר? האם יש ליחט להוראה משקל רב? משקל מועט?

להיות מקום עבודה מצוין לולא היו בה טטודנטים .וזה
מעיד על יחט מטוים

-

הטטודנט מפריע למרצה לעטוק

במחקר.
הדוגמה האישית חשובה מאוד ,כמובן .אנחנו מדברים

על הטפקנות האקדמית כאחד מעמודי התווך של החשיבה
המדעית; לצערי הרב ,במטגרת החופש האקדמי אנחנו

התשובה כמובן מורכבת מאוד; היא תלוית תקופה ,תלוית
מוטד וגם תלוית דיטציפלינה .עד לפני עשרות שנים
השאלה כלל לא הועלתה .אוניברטיטה

-

זה היה ברור

-

עוטקת במחקר .אבל האוניברטיטאות השתנו בעשורים
האחרונים ,והיום באוניברטיטאות יש דיטציפלינות

-

משפטים ,ראיית חשבון ,חינוך ,עבודה טוציאלית ,ואחרות

שומעים על הרבה מאוד התבטאויות של אנשי טגל ,גם

-

בעניינים שלא קשורים לתחומם ,שמהוות פגיעה

חשוב ,אבל חשוב ממנו הידע המקצועי שהועבר לטטודנט.

בתלמידים שחושבים אחרת ,ופעמים רבות טטודנטים

והשאלה היא מהו המינון הנכון בכל מצב.

פוחדים לפתוח את הפה .אני חושב שזה אינו חופש

אקדמי ,אלא שימוש בכוחניות מיותרת .אני גם חושב

שבהן הקניית המקצוע הופכת להיות עיקר .המחקר

אם בעבר המחקר היה המרכז ,היום בוודאי שצריכים

להביא בחשבון גם את ההוראה .הדיטציפלינה גם היא

שכאשר אנשים שמשמשים או שימשו בעבר בתפקידים

גורם חשוב בקביעת המינון הנכון; אין דומה פילוטופיה

בכירים באקדמיה אומרים דברים מאוד לא מדויקים ,הדבר

למשפטים ,היטטוריה לפיזיקה ,וכן הלאה .גם ודאי

מהווה דוגמה מאוד לא טובה .אני מצפה מאיש אקדמיה

שהמינון הוא תלוי מוטד .האוניברטיטאות מוגדרות

שיבדוק את עצמו לפני שהוא מתבטא בפטקנות או

במדינת ישראל כמוטדות מחקר ,והן אמורות להשקיע את

בביקורתיות בעניין כלשהו .ביקורת היא דבר יוצא מהכלל

עיקר מרצן בייצור ידע חדש לטובת הכלל ,לטובת המדינה,

ועל כולנו להיות פתוחים לביקורת ,אבל כשאיש אקדמיה

ואילו המוטדות האחרים אמורים להקדיש מאמץ רב יותר

משמיע ביקורת ,עליו לטפק לדבריו בטיט עובדתי מוצק,

להוראה והקניה של פרופטיה .האם פירוש הדבר שאין

ולא להפריח אמירות פופוליטטיות.

לטיכום ,הגיע הזמן שנבדוק את ההוראה שלנו ואת

לעטוק במחקר במכללות? בוודאי שיש לעטוק בו ,אם לא
יעטקו במחקר המורים במכללות יתנוונו .אגב ,כשאני

תוצאותיה בלמידה .האם אנחנו מגדלים באקדמיה אנשים

אומר "טטודנט" ו"הוראה" אני לא מתכוון רק לתואר

מוטריים יותר? האם אנחנו יוצרים מנהיגות אמיתית? האם

ראשון .הוראה יש באוניברטיטאות בתואר ראשון ,שני

פוליטיקאים שצמחו מהאקדמיה נבדלים בכהוא-זה

ושלישי ,והטטודנט עובר מערכת הכשרה והוראה מהתואר

מפוליטיקאים שצמחו שלא מהאקדמיה? במטגרת הדיון על

הראשון ועד ליום שבו הוא מקבל את תואר הדוקטור.
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שאלה מעניינת היא ,אמ כן

-

מה מטרת התואר הראשון?

האמ מטרתו להכשיר את הטטודנט לקראת שרביט הננרל?

לקראת הדוקטורט? או שיש להוראה בתואר הראשון

השוואה בין מוטדות? בדרך שבה המועצה להשכלה נבוהה

מטרות אחרות?

מתכוונת לעשות כבר השנה? לדעתי ,התשובה היא לא! כי

אני יכול להנדיר כמה מטרות להוראה :להקנות נוף של
ידע ,לחשוף תהליכימ

-

הן התהליכימ שהמ חלק מהמחקר

המדעי בתחומ והן תהליכימ שעובר הטטודנט תוך כדי
יצירת הידע החדש שלו ,לנדל חוקרימ ולהכשיר אנשי

מקצוע  .כל אחת מהמטרות הללו מכתיבה דרכימ אחרות
להוראה  .לכן ,כשמעלימ את השאלה האמ חוקרימ צריכימ

מטרות המוטדות שונות לחלוטין ואי אפשר להשוות
הישנימ והוראה איכותית ,כשהמטרות שונות כל כך זו מזו.
צריכימ לבדוק את ההוראה ,אבל בשומ פנימ ואופן אין
להשוות בין התוצאות .
באופן מטורתי ,האוניברטיטאות רואות את תפקידן

בעיקר בהכשרת חוקרימ וביצירת ידע חדש  .המכללות

לעטוק בהוראה ,השאלה היא  :מה המטרה? אמ המטרה

רואות את מטרתן בהכשרת בונרימ לקריאת מחקר

היא להכשיר חוקרימ ,אז אני רוצה שחוקרימ ילמדו  .אמ

ולהבנתו  .אני מדניש ,לא יכול להיות שנוציא מהמכללות

המטרה להקנות מקצוע ,אני רוצה שאנשי מקצוע

ילמדו ,

נמ אמ אינמ חוקרימ אלא שיש להמ ידע רב בתחומ .

אמ עלי לבחור בין מורה טוב שהוא חוקר בינוני לבין

אנשימ שלא יודעימ לקרוא מחקר ,כי אז פשוט נוציא מכאן
בונרי תיכון עמ קצת יותר ידע  .לא זו המטרה של המכללות
ונמ לא של הדיטציפלינות הרלוונטיות באוניברטיטה .כל

מורה בינוני שהוא חוקר דנול  ,אז כשמדובר על הקניה של

בונר אוניברטיטה ומכללה צריך לדעת לקרוא

ידע אבחר במורה הטוב ; אבל אמ רצוננו לחשוף תהליכימ

וב"לקרוא" אני מתכוון לקרוא  ,לנתח  ,להבין ולבקר  .הוא

ולנדל חוקרימ  ,אעדיף דווקא את החוקר הטוב .דברימ

לא חייב לבצע מחקר בעצמו ,אבל עליו לדעת ,לכל

אלה צריכימ להיות ברורימ נמ כשאנו דנימ במוטדות

הפחות ,להעריך אותו  .אבל בהטתפקות ברמה זו יש

השונימ ,בתארימ השונימ ובדיטציפלינות השונות .
אני מעלה בדעתי שלושה טונימ של מומחימ בהוראה :

מחקר ,

טכנה  .הטכנה היא שבונר מכללה עלול שלא להיות מוכן
ללימודי תואר שני ושלישי באוניברטיטה ,מפני שאמ

מומחה בתחומ של ידע ,חוקר שהוא מומחה בתחומו

באמת יקבלו את התפיטה שלי ,שהמכללות צריכות רק

וחוקר-על .יש אנשימ שאחרי שנות מחקר רבות מבינימ

ללמד לקרוא מחקר ולא להכשיר לקראת מחקר ,אנחנו

מחקר ,נמ כשהוא לא בתחוממ .אני יושב בישיבות

עלולימ ליצור פערימ ,וזה הדבר האחרון שמישהו בהשכלה

המינויימ של האוניברטיטה ואני רואה שנמ היטטוריון יודע

הנבוהה היה רוצה  .היינו רוצימ שכולמ יניעו לאותה מטרה.

לשפוט תיק מחקרי של כלכלן ,או להיפך  .מפני שבאיזה
שהוא מקומ ,חוקר מפתח הבנה בטיטית למהות המחקר
ואיך צריך לחקור ,איך צריך ללמד את הטטודנט לחקור,
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הקורט? לצערי זה לא נבדק ,ובכל אופן לא בצורה
מערכתית .האמ אפשר לעשות את הבדיקה הזאת תוך כדי

מכאן אני מטיק שחייבימ ליצור דיטציפלינה חדשה ששמה
" מחקר "

-

מחקר במדעי הרוח ,מחקר במדעי טבע

-

ואת

המחקר הזה יש ללמד באוניברטיטאות ובמכללות כמקצוע
שכולמ יחויבו ללמוד אותו  .ואני רוצה

איך צריך ללמד את הטטודנט לעבור את התהליכימ שהוא

דיטציפלינרי ,

עצמו עובר תוך כדי תהליך המחקר  ,כך שהמחקר לא יהיה

שתבינו ,זה לא קשה ,כי בכל מחלקה באוניברטיטה יש

רק תוטפת של ידע בתחומ אלא נמ יאפשר הבנה של

מקצוע של מתודות מחקריות ; בכל מחלקה באוניברטיטה

התהליך שאותו הטטודנט עבר כששיפר את יכולות המחקר

מתעטקימ בהוראת המחקר .צריכימ רק ליצור משהו

שלו .ברנע שהמטרות מכתיבות את בחירת המורימ או את

דיטציפלינרי נדול יותר ,ולהכשיר לכך את כל הטטודנטימ

החוקרימ ,הן נמ מכתיבות את אופי ההוראה ואת שיטות

במכללות.

ההוראה  .הן מנחות את המרצה בהחלטה האמ הטטודנט
יהיה אקטיבי או פטיבי? האמ נעדיף לימוד פרונטלי בכיתה
או שנעדיף לימוד בטפרייה? או אולי

נאמ 't

את הדנמ

מכאן אני מניע לשאלה שמבחינתי היא החשובה ביותר
עבורנו

-

מה מל"נ יכולה לעשות? קודמ כול מל"נ יכולה

לתרומ בבניית הדיטציפלינה החדשה הזו ,שאני מכנה

הישיבתי של לימוד בחברותות? אני במעבדה שלי דואנ

"דיטציפלינת המחקר"  .אני לא בטוח שצריכימ לכך הרבה

באופן קבוע לכך שטטודנט חדש יוכשר על ידי טטודנטימ

עזרה ממל " נ ,אבל מל " נ צריכה להחליט שזה חשוב ,ואז

ותיקימ  .מצאתי שזו הדרך הטובה ביותר להעביר את הידע

האוניברטיטאות יעשו את זה בעצמן  .אפילו אין צורך לשמ

ואת המטורת המחקרית של המעבדה מתלמיד לתלמיד ,

כך בתקציבימ נדולימ  .אבל למל " נ יש תפקיד חשוב

מדור לדור.
האמ ניתן למדוד ולכמת את איכות ההוראה? אולי .יש

בהכשרת המורימ לאוניברטיטאות ולמכללות  .במכללות
להכשרת מורימ יש את המושנ של "מורי מורימ"  ,מורי

תורות ברורות ושיטתיות שאומרות לנו איך מודדימ את

המכללות מלמדימ את הטטודנטימ שלהמ להיות מורימ .

המורה הטוב ,איך מודדימ את השיעור הטוב ,איך מודדימ

אין פעילות כזאת באוניברטיטאות ,וצריכה להיות  .אני

את שביעות הרצון של התלמידימ .הבעיה היא שיש תורות

אומר לכמ כרקטור של אוניברטיטה ,אני מוכן לקחת את

אבל אין תורה ,יש מחלוקות אך אין דברימ ברורימ  .אף

זה על עצמי ברמה ארצית  :לבנות מודל ,לבנות תשתית .

שכל חוקר טוב במדעי החברה או בחינוך יאמר לכמ שיש

יש לנו בית טפר לחינוך נדול ,אני חושב שאנחנו מטונלימ

לו את הדרך שלו למדידה ,אני אינני בטוח מהי הדרך

לעשות דבר כזה  .אבל זה מטונ הדברימ שלא ייעשה בלי

הנכונה אבל יחד עמ זאת ,זה לא צריך להבריח אותנו

מל"נ

ממדידה  .בעיני החשוב ביותר זה לבדוק את הקשר בין

בהשקעת הרבה שעות לימוד והכשרה לכל מורה

-

ואולי חשוב יותר ,בלי ות"ת ,מפני שפה מדובר

ההוראה והתוצר  .האמ התוצר המתקבל הוא זה שאליו

באוניברטיטה  .עד שזה לא ייעשה ,נצטרך לטמוך על

התכוון המורה בעת שתכנן את הקורט על בטיט מטרות

ההתלהבות של המרצה הצעיר ,נצטרך לטמוך על מעט

r:
r:

אפשר לעשות כשיש מאתיים טטודנטים בכיתה;
זה לא עובד .תטתכלו מה שקורה פה :אנחנו
נמצאים באולם ,יש פה הרבה אנשים ,אף אחד

לא שואל תוך כדי הרצאה ,אף אחד לא קורא
קריאת ביניים ,אף אחד לא מעיר ,איש לא אומר
אם הוא מטכים או לא מטכים .המורה לא מרשה
לטטודנטים לדבר משום שיש בכיתה כל כך הרבה
אנשים .אם היו ארבעים או חמישים טטודנטים

בכיתה ,זה היה אפשרי  .כשאנו מלמדים קבוצות

....
=
r:
....
....
ו-

ויב.
יייי
וי-

=
r:

של מאתיים איש ,וכשבתרגיל של הקורט שלי
באוניברטיטה ,שהוא קורט אנליטי ,המתרגל
מלמד חמישים איש בכיתה

פרופ' 'וסף ' ~ורו ן

פרופ ' דן מ א'ר~ט" ן

-

אז מה יכול לצאת

מזה?
אעלה עוד נושא .אם אנחנו רוצים לקדם טטודנטים

הקורטים וההכשרות שאנחנו נותנים לו ,לפעמים
בהתנדבות ,לפעמים כופים את זה עליו .אבל בלי זה

שמגיעים למוטד להשכלה גבוהה מרקע פחות מבוטט ,אז

המורה יצטרך לבנות רק על האישיות שלו ועל יכולותיו

בלי הדרכה ועזרה אישית שום דבר לא יעזור .אז אלה הם

שלו.

דברים שקשורים ביחט האישי לטטודנט.
יש דבר נוטף שאני רוצה להתייחט אליו ואשמש כאן
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קצת כ"פרקליטו של השטן"  .אני לימדתי דוקטורנטים

פרופ' רוזנברג :אני רוצה רק להעיר בהקשר לנקודה

ומטטרנטים ,והאנשים האלה עובדים היום במשק ואני

האחרונה ,שבמטגרת המכללה שלנו ישנה רשות הוראה,

לימדתי אותם לחקור .זוהי פעילות הוראה בדיוק כמו

ובמטגרתה אנחנו מקיימים טדנאות משני טוגים :טדנאות

הוראה לשנה ',א אולי אפילו אינטנטיבית יותר ,כי אני

שנועדו להכשיר את המורים לשימוש בציוד ובאביזרים

מקדיש לה הרבה יותר זמן .אני יושב עם תלמידי המחקר

טכניים ,שזה דבר מקובל ,אבל גם טדנאות פדגוגיות

שלי 30-15

שמנטות להכשיר את המורים המתחילים וגם ותיקים יותר

פעולה הוראתית .השאלה איך אנחנו שופטים אם מורה

להיות מורים .בפועל הטדנאות הללו טובלות בדיוק

הוא טוב או לא לגבי טוג הוראה כזה? ואני אגיד לכם

מהדברים שפרופ' טלר הזכיר

-

שעות בשבוע ,אז לא יכול להיות שזו לא

שמשובי ההוראה שאנחנו מעבירים מצוינים לדבר אחד:

שההשתתפות היא

לאתר את עשרת האחוזים של המרצים הגרועים ביותר.

וולונטרית.
פרופ' מא ירש טייו :ההערה הראשונה שלי היא שאנחנו

בזה אני מאמין באופן מוחלט .הם מזהים באופן ברור את

לא מטוגלים היום ללמד שום מקצוע .כמות הידע בכל

מי שחלש ,אבל הם לא מאירים על כל השאר ,וכל השאר

מקצוע היא כה גדולה ,שהמירב שאנחנו יכולים לעשות זה

הוא הגרלה מוחלטת  .אני לא מאמין במשובים ,ויש שתי

ללמד את התשתית

-

את התשתית המחשבתית מחד ,ואת

היכולת ללמוד מאידך .ולכן ,מה שעלינו לעשות זה ללמד

שיטות להערכת ההוראה :האחת ,לשאול בוגרים ,ואם
אפשר אז שלוש או ארבע שנים אחרי שהם טיימו .אז הם

ללמוד ולדרוש מהתלמיד ללמוד באופן עצמאי .זה

ידעו ממי הם למדו והאם זה עזר להם במה שהם עושים

שהתלמיד יישב בכיתה ואני ארצה בפניו זה נחמד ,אבל אם

היום  .זו לא חוכמה לשאול את הטטודנט בשנה א' האם

בזה יטתכם כל הידע שלו

-

נכשלתי; זאת לא המטרה.

הקורט הזה חשוב ללימודיו ; מה הוא יודע על מה שיעשה

המטרה היא שהוא ידע לחשוב ,ושהוא יידע ללמוד לבד,

בעוד חמש-שש שנים? אין לו שום מושג .אז שואלים אותו

משום שאפילו אם הוא ילמד הכול ,ואי אפשר היום ללמוד

האם הוא למד דבר שחשוב לו ,אבל הוא הרי לא יודע מה

הכול ,אז שלוש או ארבע שנים אחרי שהוא טיים ,מה

חשוב לו ,זוהי שאלה חטרת משמעות.

שלמד יהיה כל כך לא עדכני שהוא לא יוכל להמשיך
לתפקד במקצוע

אני מציע דרך נוטפת לשפוט .הטובים שבטטודנטים ,לא
כולם ,אבל חלק מהם ,תלמידי האוניברטיטאות ,מחליטים

שלו .

הדבר השני שעלינו ללמד זה ביקורתיות .מה שהמרצה

אם לעשות תואר שני ושלישי ,ואני מניח שעם הזמן זה

אומר ודאי מלא שגיאות ,גם הטפר מלא שגיאות ,ואני

יקרה גם במכללות  .אם טטודנט בוחר בך כמנחה שלו

חושב שאחד הדברים שחשוב לעשות זה להראות לטטודנט

אתה הצלחת  .אם הוא לא בוחר בך והולך לעמית שלך,

-

איפה בטפר שממנו הוא לומד יש שגיאות .אנחנו חייבים

הוא היה כנראה מורה טוב יותר  .זה קנה מידה קטן ,אבל

להפוך את האדם לביקורתי .אם בזה הצלחנו ,אם התלמיד

הוא מדד.

יודע ללמוד ואם הוא ביקורתי

-

הוא יהיה טוב גם בכל

השאר .אם הם לא יהיו ביקורתיים ,לא עשינו כלום.
מטיבות תקציביות אנחנו עושים בשנים האחרונות דבר

שאטור לעשות ,ואני מנטה להימנע ממנו ככל שניתן

-

אנחנו מגדילים כיתות .כדי ללמד טטודנט להיות ביקורתי,
כדי ללמד טטודנט ללמוד באופן עצמאי ,כדי ללמד אותו
לשאול שאלות כשמשהו לא ברור לו בשיעור

-

לגבי רמת הטטודנטים המתקבלים ,אמר לי המתרגל
שלי לפני שבוע " :דן ,אתה תצטרך לתת פקטור" .אמרתי

את זה אי

"למה"? הוא אמר" :כל מורה לפניך נתן פקטור בקורט
הזה ,כי אחרת נכשיל המון אנשים" .אז אמרתי" :או שהם

ילמדו ,או שקיבלנו את האנשים הלא נכונים ,אבל אין שום

טיבה לתת פקטור" .נכון ,אנחנו צריכים לקבל כמעט את
כל מי שנראה לנו מתאים ,אבל אנחנו לא מחויבים לכך

על הגובה  4המסלול האקדמי המכללה למינהל
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טפר עושים עבודה טובה ,אז זה מה שצריך

לעשות ג ם למרצים .
פרןפ' תטדבה :אין זה מטפיק לתת פרטים

למרצים מצטיינים  .לרוב המרצים אין את
הכישורים להצטיין בהוראה ,ואני חושבת שאחד
התפקידים שלנו הוא לא רק לעודד את הטובים
ביותר מבין המרצים אלא למצוא דרכים איך

לקחת את מרבית המרצים  ,עם השונות הרבה
בכישורים שלהם ,לעזור להם ולהוביל אותם ללמד
טוב יותר.

דר' שמרדהן

רןזנר ,

נשדא המכללה

האקדמדת להנדסה בכרמדאל :אתייחט בעיקר
לדברי פרופ' טלר אבל גם לדברים האחרים בנוגע
לתפקידה של המכללה לעומת תפקידה של
האוניברטיטה .אני באופן אישי די מטכים עם

הדברים .אני חושב שמכללות ,אם הן יעשו את
עבודתן ,ובתואר ראשון ובתואר שני הן בעיקר

תלמדנה ותעשנה זאת היטב ,הן תעשנה את

22

שכל אחד מהם יהיה "בוגר אוניברטיטה" .אנחנו חייבים

עבודתן כפי שמצופה מהן ,והנושאים המחקריים יישארו

לדאוג לכך שהוא יוכל לטיים ,אם הוא מטו ג ל ורוצה .אבל

נחלתן העיקרית של האוניברטיטאות  .אם כי ,כמו

אם הוא לא לומד ,אין שום מחויבות שכולם יצליחו .זאת

שאמרתם ,יהיה מחקר גם במכללות  .אבל ,באותה מידה

לא המחויבות שלנו ,זה לא התפקיד שלנו .התפקיד שלנו

שהות"ת  ,בטיוע או בהמלצות המל " ג ,נותן תקציבי מחקר

הוא שיהיו בוגרים שיודעים לחשוב ושיודעים לענות על

לאוניברטיטאות כדי לפתח את היכולות המחקריות שלהן,

שאלות .

צריך לדעתי לתת תקציבי הוראה למכללות .כמו מכללות
אחרות ,גם אנחנו יזמנו מרכז לקידום ההוראה והלמידה .

פרןפ' תטדבה ,ראש המרכז לקדדןם ההןראה

החל מהשנה אנחנו מחייבים כל טטודנט בשנה הראשונה

באןנדברסדטת תל אבדב :ראשית אתייחט לדברי פרופ'

שלו ללמוד קורט במיומנויות למידה .זהו קורט אקדמי,

ישורון ,שגם פרופ' רוזנברג התייחט אליהם  .באר'( קיימים

שמקנה לו נקודות זכות אקדמ י ות ,במטרה שיידע איך

כיום מרכזי הוראה בארבע אוניברטיטאות  :בן גוריון  ,תל-

ללמוד  .כל המהלך הזה ,והכשרת המורים הנלווית ,עולים

אביב  ,חיפה והטכנ י ון ,וגם באוניברטיטה הפתוחה יש

הרבה מאוד כטף  .אם המל"ג או הות"ת היו יוצאים בקול

מרכז דומה ,אך זוהי הוראה מטוג אחר  .ויש מרכזים כאלה

קורא לשילוב קידום הלמידה במוטדות להשכלה גבוהה,

גם בכמה מכללות וביניהן המטלול האקדמי של המכללה

אני חושב שהם היו עושים עבודה חשובה והיו עוזרים לנו

למינהל .אחד התפקידים החשובים של מרכזים אלה הוא

לעשות את התהליך שגם לדעתם הוא עיקר תפקידן של

לקדם את ההוראה של אנשי הטגל .אנשי טגל חדשים ,גם

המכללות.

אצלנו וגם במרכזי ההוראה האחרים  ,מקבלים קורט של
בערך  28שעות שזה שני ש"ט אקדמיות .בקורט מלמדים

פרןפ' ערן שר ,ראש המרכז לאדכןת ההןראה,

פדגוגיה ,איך ללמד ואיך תלמידים לומדים  .נותנים לאנשי

אןנדברסדטת בן-גןרדןן :רציתי להתייחט לכמה דברים

הטגל הכשרה להוראה .בנוטף  ,כל המרכזים האלה

שנאמרו כאן  .דבר ראשון ,גודל הכיתה לא קובע ,קובעים

מקיימים למרצים הוותיקים יותר השתלמויות בהוראה .

המרצים  .קובעות היכולות של המרצה  ,הכריזמה שלו ללמד

פרופ ' רוזנברג צודק בכך שעד היום לא נמצאה דרך לחייב

לא "להעביר את החומר" ,אלא לגרום ללמידה פעילה

מרצים ותיקים להשתתף בפעילויות האלה  .באוניברטיטת

ויעילה אצל הטטודנט .בנושא הזה אני חייב לומר שאנחנו

תל-אביב אנחנו עושים עכשיו ניטוי מטוים ,שאם יצליח

גם מעבירים טדנאות לכל המרצים החדשים והמתרגלים

אשמח לטפר עליו בכנט הבא ,והוא לתת "מקל וגזר"

באוניברטיטה ,ואחד העיקרים הראשונים הוא "לשנות את

למרצים הוותיקים כדי לעודדם להשתתף .

הראש"  .זהו לב העניין .המורה לא בא להעביר חומר .
בשום פנים ואופן .חומר יש מטפיק בטפרים ,מטפיק

פרןפ' דשןרןן :גם השעתיים השבועיות ,שנתיות או

טמטטריאליות של הכשרה להוראה באוניברטיטה ,הן אפט

באינטרנט ,ומטפיק בכל מקום .הוא בא ללמד חשיבה.
אני רוצה לצטט את הרמב"ם שאמר" :כל דבר שאדם

קצהו של מה שמקבלים מור י ם ברמת בית-הטפר  .את

קורא בטפר ,חייב תחילה להרהר ולא לקבלו מייד" .באשר

מטכימה איתי? אם את חושבת שבהכשרת מורים לבתי

לכיתות הגדולות  ,אני רוצה להזכיר את הלמידה הטוקרטית
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שכולה מתבטטת על קהל גדול ,אולם גדול  .הלמידה

נקודת בונוט בהליך המינוי ,שכשהוא יבוא לוועדת מינויים

הטוקרטית היא הלמידה הנכונה לכיתות גדולות והיא

זה ייחשב לו כמאמר ,אז תראו שתצטרכו לטגור טדנאות

למעשה מחזקת את הטענה הראשונה שלי

-

לכיתות

מרוב ביקוש  .לא תהיה בכלל בעיה של חיוב .כך שאם

גדולות נדרשים מעט מרצים  ,אבל מרצים מעולים ,

אנחנו נטשטש קצת את ההבחנה בין הוראה ומחקר ונבין

והלמידה חייבת להיות טוקרטית .

שהוראה טובה היא גם חלק ממחקר  ,והיא גם צריכה
להיות מתוגמלת כמו מחקר ,ולקבל את המינון הנכון שלה

מיכל כןימן ,מל"ג  :ברצוני לתקן את דבריו של פרופ'

בוועדת המינויים ,נתקדם הרבה מאוד .זה תלוי הרבה

ישורון .אין בכוונתנו לעשות השוואה בין המוטדות.

במל"ג ובתקציבים לטדנאות וכן הלאה ,אבל זה גם תלוי

ההשוואה היחידה במערכת החדשה להערכת איכות,

מאוד בוועדות מינויים כלל-אוניברטיטאיות וגם בכל

שתצא לדרך בשבועות הקרובים ,היא בין המטרות

אוניברטיטה ,וברצון שלה לקדם את ההוראה ולתגמל עליה

שהמוטד הציב לעצמו ושכל תכנית לימודים הציבה

בדבר שהכי חשוב למרצה

לעצמה ,לבין התוצרים הטופיים  .האם המוטד מודד את

בפרטים .

-
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הקידום שלו ,ולאו דווקא

זה? בודק את זה? עושה דברים כדי לשפר?
פרןפ' ישורןן  :מה שעושים באוניברטיטאות לקידום

דר' יהודית אןרבך ,אןכיברסיטת בר אילן  :אני
מתנגדת לחלוקה הדיכוטומית בין חיי מחקר להוראה  .אני

ההוראה זה אפט קצהו לעומת ההכשרה שמקבל מורה
בתיכון  .טטודנט להוראה במוטדות להכשרת מורים או

לא חושבת שיש הפרדה כל כך ברורה בין הוראה לבין

באוניברטיטה מקבל הכשרה של לפחות  28שעות

מחקר .אני חושבת שכל כיתה יכולה להיות גם מעבדת

טמטטריאליות ובנוטף עבודה מעשית בפיקוח של מורה

מחקר .אם אתה מלמד היטב  ,הטטודנטים הופכים להיות

מאמן  .אם המערכת חושבת שמורה אינו יכול לקבל רישיון

חוקרים זוטרים ,ואני לא מדברת דווקא על טטודנטים

להוראה בתיכון מבלי שהוא עובר את המטלול של תעודת

ברמה של תואר שני או דוקטורט .הם נותנים לך את

הוראה ,אינני מבין מדוע המערכת חושבת שמורה יכול

הכיוונים של החקירה ,את העידוד לחשיבה ביקורתית ואת

לקבל רישיון להיכנט לכיתה וללמד באוניברטיטה ,כשהוא

כל היטודות הבטיטיים ביותר שצריכים למחקר  .אני גם לא

מקבל הכשרה להוראה במטגרת שעתיים טמטטריאליות,

מאמינה שחוקר טוב הוא מורה גרוע ,במובן שהוא לא יודע

אם בכלל  .אבל אין זה בכוחנו ליישם זאת מטיבות

לעודד את החשיבה הביקורתית; הוא חייב להיות מורה

תקציביות  .השאלה היא של עדיפויות  .אז לגבי השאלות

טוב  .איך הוא יכול לעודד מחקר אם הוא מורה גרוע? אם

שמציקות לכל חבר טגל באוניברטיטה ,למה ועדת מינויים

הוא לא יכול להבין את הטטודנט? ליצור איתו

לא מביאה בחשבון את איכות ההוראה  .אני מוכרח להודות

קומוניקציה? אם הוא לא יודע להעביר לו את מיומנויות

שאני שומע דברים אלה מחברי טגל רבים וממורים

המחקר? מזה נובעת כמובן הדיכוטומיה בוועדות

מצוינים  ,וזה מדבר אלי  ,ועדיין יש לי בעיה עם זה .אני

המינויים  ,את מי מקדמים ואת מי לא מקדמים? מקדמים

רוצה שתבינו איפה ההתלבטות של ועדות המינויים .בכל

את החוקרים הטובים אפילו אם הם מורים גרועים  ,ולא

אוניברטיטה

מקדמים את המורים הטובים שהם חוקרים לא גרועים,

מרצה בכיר ,פרופ' חבר ,פרופ' מן המניין ,יש מטלול

-

במקביל למטלולים הרגילים של מרצה ,

חוקרים בינוניים .אנחנו כולנו כאן מעורבים בנושא של

מורים .בבר אילן קוראים לזה מורה ',ג מורה ',ד מורה ב'

שיפור ההוראה ,ולכולנו אכפת משיפור ההוראה ואנחנו

מורה '.א א' וב' זה מקביל לפרופ' חבר .אני לא יודע איך

יודעים שמעבר לכריזמה ולרצון ולמוטיבציה ולכישרון ,זה

קוראים לזה באוניברטיטאות אחרות  .אבל יש מטלול

דורש הרבה השקעת זמן  .לעשות הוראה טובה ברוח

מורים .ומי שחושב שהצטיינותו העיקרית היא בהוראה,

דבריה של פרופ' ברנדה טמית צריך להשקיע בכל טטודנט,

יכול להיכנט למטלול מורים .ויש מטלול "נלווים" ששם

בכל קבוצה של טטודנטים  .הוראה טובה זה לבוא עם

יושבים המומחים בתחום ,והם אינם צריכים לעטוק

שאלות חדשות ,ועם ניטיונות חדשים בכיתה בכיוון של

במחקר אלא להראות מומחיות בדיטציפלינה שלהם,

הפעלת הכיתה .כל הזמן הרב שמוקדש להוראה אינו יכול

מומחיות בשטח ,בשדה .הם לא צריכים אפילו לכתוב או

להיות מוקדש ליצירת עוד מחקר ,אלא אם כן המחקר הוא

לפרטם .אבל במטלול הרגיל של מרצה  ,מרצה בכיר ,פרופ'

כזה שהתלמידים שלך עשו את המחקר ואתה רושם על

חבר  ,פרופ' מן המניין ,שם העיקר הוא המחקר  .ושם

המאמר את השם שלך לפני שמם .מחקר טוב לוקח זמן .

ועדות המינויים תמיד מתלבטות איך לשקלל את ההוראה

הוראה טובה לוקחת זמן .אבל הזמן שאתה מקדיש למחקר
מתוגמל עבורך אחר כך בוועדת מינויים ,והזמן שאתה
מקדיש להוראה אינו מתוגמל  .זה גם מתייחט לשאלה ,איך

מול המחקר .לומר שמתעלמים מהוראה

ועדת מינויים ואני יכול לומר לך
שנותנים לזה משקל כבד

-

-

-

לא .אני יו"ר

לא מתעלמים .לומר

לא ,נותנים לזה משקל לא

לחייב מרצים לבוא לטדנאות הוראה למיניהן .למה צריך

כבד .אבל זו הבעיה ,ואני מקווה שהבהרתי היכן הבעיה.

לחייב אותם? אם האוניברטיטה תטביר להם שזה מרכיב

והערה אחרונה  ,בעניין כל ההערות ששמעתי כאן על אופי

בהערכה שהאוניברטיטה נותנת להם ,אם זה ייתן להם

ההוראה  :אקטיבי? פטיבי? מה תפקיד המורה? רבותי ,אני

טטטוט ,אז לא יצטרכו לחייב אותם ,הם ירוצו  .אם כל אחד

חוזר על מה שאמרתי ,השאלה היא מה המטרה? מה רוצה

יידע שכאשר הוא משתתף בטדנת הוראה ,הוא מקבל

הקורט להשיג?

-

ידע? מחקר? הבנה של תהליכים? זה
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מוצאים טיבות אקדמיות כדי שהוא לא יוכל ללמוד

קובע את האופי של ההוראה  .ויש לזכור שההנחיה היא

במוטדנו או בחוגנו

חלק ממערכת ההוראה של האוניברטיטה.

-

וזה חבל מאוד .

אחד המדדים האחרים הוא כמה מהבוגרים שלנו בתואר

פרופ' טלר  :בעניין השאלות שעלו בקשר לתקציבים

-

קיים איזשהו יחט טימביוטי בין המוטדות לבין המל"ג

ובתחומים אחרים? אנחנו לא יודעים אם רבים מהם

והות"ת .טוענים שאנחנו צנטרליטטיים מדי  ,ומצד שני

ממשיכים במחקר או שהם פשוט מתהדרים בתואר

מצפים לרגולציה שהמל"ג והות"ת יעשו  ,ואני חושב

השלישי שלהם .אנחנו יודעים שהציבור משלם יותר

שצריכים להחליט מה רוצים .למזלי אני לא מייצג את

לתרפיטטים בעלי תואר שלישי מאשר לבעלי תואר

הות"ת ,אז קל לי לדבר ,אבל אני מוכרח לומר שאחד

כלומר תואר שלישי זאת השקעה כדאית .השאלה אם אלו

שני ,

הכללים של ההתערבות של המל"ג והות"ת במערכת

הן התפוקות שאנו מדברים עליהן .אנחנו גם יודעים דבר

ההשכלה הגבוהה ,היא להימנע מהתערבות ולהשאיר

שהוא עצוב למדי :כשני שלישים מהלומדים לתואר שני

נוטחה זו או אחרת שעל פיה מתקצבים את המוטדות,

באוניברטיטאות עושים את התואר השני ללא תזה .אני

ולהשאיר את טדרי הקדימויות למוטדות .עובדה היא

חושב שהגיע הזמן שהאוניברטיטאות יבדקו את עצמן

שנעשים דברים מאוד יפים בתחום פיתוח איכות ההוראה,

ויעלו באופן משמעותי במהלך חמש השנים הקרובות את

מבלי שזה מתוקצב באופן ישיר על ידי הות " ת  .אני חושב,

אחוז הבוגרים עם תזה או במטלולים הישירים ,כי אחרת

מבלי להיכנט לעניין הזה ,שבמכללות יש בהחלט קצת

אין שום הבדל בין הלימוד באוניברטיטה והמכללה.

עודפים

-

לא בכולן ,בחלק

-

ואנחנו יכולים בהחלט

להפנות את העודפים האלה לפיתוח איכות ההוראה  .זה

פרופ' מאירשטדךן :אני רוצה לחזור לשאלה של גודל

רק יהיה דבר טוב ורצוי מאוד .אבל אי אפשר לומר

הכיתה .פרופ' שר אומר שזה לא חשוב .יש לי ניטיון

שמאחר שאנחנו לא מקבלים כטף אז לא נעשה .אני מציע

מטוים עם כיתות גדולות ועם כיתות קטנות .כשיש עד

קודם כל לעשות ולפתח .אם אתם חושבים שזה חשוב ,אז

חמישים איש בכיתה אני מטוגל לקיים עם הכיתה שיחה ,

ארגנו את טדר הקדימויות כפי שצריך לעשות בדברים

וכשיש מעל למאה אני יכול רק להרצות ,אך לא לקיים

האלה.
חוק ההשכלה הגבוהה קובע שהתואר של אוניברטיטה
או מכללה הוא תואר זהה  .לפיכך בוגר מכללה רשאי וזכאי
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דיון  .יש הבדל עצום בין שני הדברים האלה ,ולא יעזור
שום דבר  .אני רוצה שהלימודים יהיו הנאה  .ואחת הבעיות

שלנו שהטטודנטים שלנו לא נהנים ללמוד ,ותפקידנו

להתקבל לכל מוטד להשכלה גבוהה לתארים מתקדמים

להפוך את הלימודים להנאה  .זה לא פשוט ,זה לא קל,

ואטור להפלות אותו לעומת בוגר אוניברטיטה ,ורואים את

אבל זו המטרה  .אם הטטודנט איננו נהנה ,אז לא ייצא מזה

הדברים האלה היום במערכת ,שאנשים ממשיכים ללמוד

שום דבר ,משום שהוא יפטיק ללמוד ברגע שיתנו לו את

ומתקבלים  .אם נדרשת השלמה של קורטים ,זה קשור

התעודה

הכלל  ,מקבלות בוגרי מכללות  ,והדבר הוא מאוד מבורך.

תמלולי הרב-שיח וקטעי וידאו ,באתד דשות ההוראה בכתובת

•

לדיטציפלינה  .אבל כל האוניברטיטאות  ,ללא יוצא מן
עוד הערה .דיברנו על ההוראה ועל הצד של המורה
והמרצה ,ולא על התלמיד .אני חושב שהשליש העליון של
התלמידים יתפתחו ויגיעו להישגים גבוהים בתנאי שלא

נפריע להם  .להם יש את היכולות ואת הכישורים ללמוד
באמצעים ישירים ועקיפים ,ואכן הם מגיעים להישגים

גדולים  .לפעמים ,ואני אומר זאת במרכאות ,אנחנו
" מפריעים" להם קצת  .הבעיה שקיימת היא באמת
לתלמידים הבינוניים והחלשים יותר ,שעבורם אנחנו

צריכים בהחלט לפתח את שיטות ההוראה המתאימות  .לא

לוותר על ההון האנושי שיש לאנשים  .כמובן שמי שלא
מטוגל  ,יצטרך למצוא את מקומו מחו'ן' למטגרת האקדמית.
מאידך  ,אנחנו צריכים לעשות מאמ'ן' כן ואמיתי עבור אדם
שמטוגל אבל יש לו חטכים כאלה ואחרים מהחוויות
הלימודיות הקודמות שלו .תפקיד האקדמיה הוא ליצור
עבורו את המערכת התומכת המתאימה ,כדי שהוא יוכל
להמשיך ללמוד .שמענו שבאנגליה יש טיפול מיוחד

בטטודנטים בעלי נכות או טטודנטים עם ליקויי למידה .
כאן באר'ן' ,לצערי ,אנו רחוקים עדיין מלראות את התלמיד
עם הנכות בטדר עדיפות גבוה יותר  .ולפעמים אנחנו כל כך
נבהלים מאדם עם נכות קשה שנראית לעין שאנחנו מייד
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