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ומ leרב-

המסלולרקטוררוזנברנ,יעקבפרופ'המנחה:

למינהל.המכללההאקדמי

יו"רסנןטלר,יחזקאלפרופ'המשתתפים:

ישורון,יוסףפרופ'נבוהה,להשכלההמועצה

דןפרופ'בר-אילן,אוניברסיטתרקטור

ושומרון.יהודהמכללתנשיאמאירשטיין,

"איכותהכללית:הכותרתתחתרןזנברג:פרןפ'

אבני-הבוחןהןמהכמו:בשאלותמתלבטימאנוההוראה"

בהעברתהמדוברהאמגבוהה?בהשכלהההוראהלאיכות

בטטודנטימ?טקרנותביצירתמעניינת?בצורההחומר

הטטודנטימ?בשיתוףמעודכן?לימודחומרבהעברת

איננואבלחשובות,שאלותהןאלועצמית?עבודהבעידוד

טדריליצורמבקשימאנואלאהשאלות,בזיהוימטתפקימ

עלהמשפיעימהעיקריימהרכיבימאתלזהות-עדיפות

היאהמתבקשתהשאלהגבוהה.בהשכלהההוראהאיכות

כן,ואמההוראה?איכותאתולכמתלמדודניתןהאמ-

בעיקרעוטקימאנוזה,בהקשרזאת?לעשותהדרךמהי

כליהמהטטודנטיממשוביהאמהטטודנטימ.במשובי

שלהבודד?המרצהשלההוראהאיכותלהערכתמהימן

קשורותשאינןנוטפותושאלותהמוטד?שלהמחלקה?

עלמעידהההוראהאיכותהאמהן:הטטודנטימבמשובי

ההוראהאיכותהערכתהאמהטטודנט?שלהלמידהאיכות

הטטודנטשלהלמידהיכולתשלמהימנהתמונהלנונותנת

המורהשלעיטוקוהאמולאחריה?שלוהלימודימבתקופת

במכללה,כאןאנחנושלו?ההוראהלאיכותתורמבמחקר

לשאלהשהתשובהטבורימאחרות,רבותבמכללותכמו

זהאמיודעואינני-מכךוכתוצאהחיובית,היאהאחרונה

בניגודאוגבוההלהשכלההמועצהשללציפיותיהבהתאמ

המחקרהאחרות,במכללותוגמשלנובמכללה-להן

נכבד.מקומתופט

איכותלקידומהמדיניותבתחומהשאלותשאלת

נלמדת?יכולתהיאאיכותיתהוראההאמהיא:ההוראה

להשקיעהמרצהאתלעודדכיצדהוראה?לשפרניתןהאמ

שובבהמתלבטימשאנחנושאלהועודאיכותית?בהוראה

חשובקריטריוןלהיותצריכהההוראהאיכותהאמושוב:

להעלותמבקשימאנחנוכאשרטגל?חברשלבקידומ

הנבוה",בחינוךההוראהאיכות"קידוםבנושאהעיוןיוםמתוך .ו

המסלולשלוהמחקרההוראהרשותידיעלו, 2ו.-2.04בשנערך

לציון.בראשוןלמינהלהמכללהבקמפוסלמינהל,המכללההאקדמי

הקריטריונימומעלה,חברפרופטורלדרגתטגלחברי

אושבאוניברטיטאות,לאלהזהימבמכללהשמופעלימ

אלמנטהטגלאיששלהקריירהבתחילת .זהימכמעט

קריטריוןמשמשהמילה,שלביותרהרחבבמובןההוראה,

שלמשקלומתקדמ,טגלשאישככלאבלבקידומו.חשוב

איכותשלוהקריטריונימופוחת,הולךזהקריטריון

מכירימשאנחנוהקריטריונימושארהפרטומימ,המחקר,

כךהאמיותר.למשמעותיימהופכימהאוניברטיטאות,מן

לאיכותרבמשקלמתןהאמ-שנייהושאלהלהיות?צריך

בתמרי')יפגעלאהטגלחברישלבקידוממההוראה

,ולהיפך?לחקור

 :היאומעלימשבימשאנוהשאלותאחת :טלרפרןפ'

תשומותעללדברנוטימאנחנוהוראה?ומהילמידהמהי

מלמדימ?אנחנואיךמשקיעימ?אנחנומההוראה:של

במערכותשימושבאמצעותההוראהאתלשפרומשתדלימ

אלהדברימהלאה.וכןבטדנאות,אור-קוליות,ממוחשבות

קיימתשלאכמעטשבאר')משומבעיקרמאוד,חשובימ

באופןמופעלתאינהשהיאאולהוראה,מרצימהכשרת

ההוראה,שיטותאתמאלתרימכמרצימאנחנושיטתי.

,וההוראהלנושהיוהטובימהמורימאתלחקותמנטימ

אקראי.באופןמתפתחת

 .התשומותבתחומרקהבעיהאתרואהאינניאבל

מההתפוקות?אתבודקימאנחנואיךהיאהגדולההשאלה

חוגשלמבוגראואוניברטיטהמבוגרמצפימבעצמאנחנו

לרובהדבריממטוימ?דיטציפלינריתחומשלאומטוימ

עלמדברימאנחנוכלליימ.ומאודדייממוגדרימאינמ

אתשיובילוהאנשימלהיותמחרשצריכימאזרחימ

עדחברתית?רגישותמפתחימאנחנוכמהעדהחברה.

בעולמלהשתלבשיוכלומקצועבעלימכשירימאנחנוכמה

בודקימאנחנוהאממעולימ?מקצועבעליולהיותהעבודה

לביןבאקדמיהלומדשאדממהביןקשרישהאמזאת?

זה.אוליבטוחלאאנישלו?בקריירההעתידיתהצלחתו

מאפשרתאישיותוכמהעד-באישיותובעיקרתלוי

ואוליקריירה,מטלוליצירתנוטפת,למידההתקדמות,

אוליאלאלימודיועקבדווקאלאווהתקדמהתפתחהוא

אתהצורךדיבודקימאיננוהאקדמיימ?הלימודימלמרות

איןבתשומות.ממוקדיממאודאנחנוכיהללו,הנושאימ

יוצרשהואחוקר,גמהואשהמרצהבכךיתרוןשישטפק

רוצהאנירוזנברג,ופרופ'לתלמידיו.אותומעבירוגמידע

עלאטרהלאמעולמגבוההלהשכלההמועצהלך,לומר

יכולהשאיננהאומרתרקהיאלהיפך.במחקר,לעטוקאיש

אוניברטיטאותבשבעהמתבצעלזהמעברמחקרלממן

ועובדהעצממ,בכוחותמחקריעשוושהאחרימהמחקר,

מכללותהרבהאתמ.רקולאזאת,עושימשאתמהיא

הקרנותכלכמובן,מחקר.ועושותמחקרמעודדות

היאועובדה .כולמבפניפתוחותוהרב-לאומיותהלאומיות



מא'רשט"ןןדפ'וופררוזנברג'עקב 'פופרן,ושור'וסף'פ'ופרטלר,חזקאל'פרופ' :לשמאלמ'ן'מ

מחקרמקרנותתקציבמקבליםממכללותטגלאנשישגם

הטגלאנשישלהגבוהההרמהעלמעידרקוזהיוקרתיות,

שיש.החשובותהתפוקותועלשבהן

נושאאתהציבוריהיוםמטדרלהורידרוצההייתי

לרובנלמדשניתוארלאוניברטיטאות;המכללותהפיכת

הרחב.בעולםגםמקובלוכךאוניברטיטאיות,במטגרות

שאיפההיאלאוניברטיטאותלהפוךהמכללותשאיפת

שישביתרונותלהתמקדשמוטבחושבאניאבלטבעית,

התלמיד.עלהדגשוהואהאוניברטיטה,עללמכללה

מפיאחתמפעםיותרששמעתילומר,חייבאנילצערי,

יכולההייתהשהאוניברטיטהבכירים,ואנשיםמרצים

וזהטטודנטים.בההיולולאמצויןעבודהמקוםלהיות

לעטוקלמרצהמפריעהטטודנט-מטויםיחטעלמעיד

במחקר.

מדבריםאנחנוכמובן.מאוד,חשובההאישיתהדוגמה

החשיבהשלהתווךמעמודיכאחדהאקדמיתהטפקנותעל

אנחנוהאקדמיהחופשבמטגרתהרב,לצעריהמדעית;

גםטגל,אנשישלהתבטאויותמאודהרבהעלשומעים

פגיעהשמהוותלתחומם,קשוריםשלאבעניינים

טטודנטיםרבותופעמיםאחרת,שחושביםבתלמידים

חופשאינושזהחושבאניהפה.אתלפתוחפוחדים

חושבגםאנימיותרת.בכוחניותשימוש,אלאאקדמי

בתפקידיםבעברשימשואושמשמשיםאנשיםשכאשר

הדברמדויקים,לאמאודדבריםאומריםבאקדמיהבכירים

אקדמיהמאישמצפהאניטובה.לאמאודדוגמהמהווה

אובפטקנותמתבטאשהואלפניעצמואתשיבדוק

מהכלליוצאדברהיאביקורתכלשהו.בענייןבביקורתיות

אקדמיהכשאישאבללביקורת,פתוחיםלהיותכולנוועל

מוצק,עובדתיבטיטלדבריולטפקעליוביקורת,משמיע

פופוליטטיות.אמירותלהפריחולא

ואתשלנוההוראהאתשנבדוקהזמןהגיעלטיכום,

אנשיםבאקדמיהמגדליםאנחנוהאםבלמידה.תוצאותיה

האםאמיתית?מנהיגותיוצריםאנחנוהאםיותר?מוטריים

בכהוא-זהנבדליםמהאקדמיהשצמחופוליטיקאים

עלהדיוןבמטגרתמהאקדמיה?שלאשצמחומפוליטיקאים

תשיםשהאקדמיהמצפהאניההוראה,לקידוםמדיניות

אישית,רמהבעלאדםטוב,אזרחיצירתעלגםדגש

דיאיןחברתית;רגישותובעלגבוההומוטריתתרבותית

בתחומו.מומחהשיהיהבכך

ההשכלהמטרותמהןמהבטיט.אתחילישיריו:פריפ'

הוראהמרכזיות:מטרותשתיהגבוההלהשכלההגבוהה?

לדור,מדורהקייםהידעהעברתהיאההוראהומחקר.

אנחנוחדש.ידעשלייצור-והמחקרלתלמיד,ממורה

למערכתכךאחרנעבירשאותוחדש,ידעמייצרים

הוראהביןהרצויהמינוןמהלתלמידינו.ונלמדוההוראה

מועט?משקלרב?משקללהוראהליחטישהאםלמחקר?

תלויתתקופה,תלויתהיאמאוד;מורכבתכמובןהתשובה

שניםעשרותלפניעדדיטציפלינה.תלויתוגםמוטד

-ברורהיהזה-אוניברטיטההועלתה.לאכללהשאלה

בעשוריםהשתנוהאוניברטיטאותאבלבמחקר.עוטקת

-דיטציפלינותישבאוניברטיטאותוהיוםהאחרונים,

ואחרותטוציאלית,עבודה,חינוך,חשבוןראייתמשפטים,

המחקרעיקר.להיותהופכתהמקצועהקנייתשבהן-

לטטודנט.שהועברהמקצועיהידעממנוחשובאבלחשוב,

מצב.בכלהנכוןהמינוןמהוהיאוהשאלה

שצריכיםבוודאיהיוםהמרכז,היההמחקרבעבראם

היאגםהדיטציפלינהההוראה.אתגםבחשבוןלהביא

פילוטופיהדומהאיןהנכון;המינוןבקביעתחשובגורם

ודאיגםהלאה.וכןלפיזיקה,היטטוריהלמשפטים,

מוגדרותהאוניברטיטאותמוטד.תלויהואשהמינון

אתלהשקיעאמורותוהןמחקר,כמוטדותישראלבמדינת

המדינה,לטובתהכלל,לטובתחדשידעבייצורמרצןעיקר

יותררבמאמץלהקדישאמוריםהאחריםהמוטדותואילו

שאיןהדברפירושהאםפרופטיה.שלוהקניהלהוראה

לאאםבו,לעטוקשישבוודאיבמכללות?במחקרלעטוק

כשאניאגב,יתנוונו.במכללותהמוריםבמחקריעטקו

לתואררקמתכווןלאאניו"הוראה""טטודנט"אומר

שניראשון,בתוארבאוניברטיטאותישהוראהראשון.

מהתוארוהוראההכשרהמערכתעוברוהטטודנטושלישי,

הדוקטור.תואראתמקבלהואשבוליוםועדהראשון

למינהלהמכללההאקדמיהמסלול 4הגובהעל
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הראשון?התוארמטרתמה-כןאמהיא,מעניינתשאלה

הננרל?שרביטלקראתהטטודנטאתלהכשירמטרתוהאמ

הראשוןבתוארלהוראהשישאוהדוקטורט?לקראת

אחרות?מטרות

שלנוףלהקנותלהוראה:מטרותכמהלהנדיריכולאני

מהמחקרחלקשהמהתהליכימהן-תהליכימלחשוףידע,

כדיתוךהטטודנטשעוברתהליכימוהןבתחומהמדעי

אנשיולהכשירחוקרימלנדלשלו,החדשהידעיצירת

אחרותדרכיממכתיבההללומהמטרותאחתכל .מקצוע

צריכימחוקרימהאמהשאלהאתכשמעלימלכן, .להוראה

המטרהאמהמטרה?מה :היאהשאלהבהוראה,לעטוק

אמ .ילמדושחוקרימרוצהאניאזחוקרימ,להכשירהיא

 ,ילמדומקצועשאנשירוצהאנימקצוע,להקנותהמטרה
 .בתחומרבידעלהמשישאלאחוקרימאינמאמנמ

לביןבינוניחוקרשהואטובמורהביןלבחורעליאמ

שלהקניהעלכשמדובראז ,דנולחוקרשהואבינונימורה

תהליכימלחשוףרצוננואמאבל ;הטובבמורהאבחרידע

דברימהטוב.החוקראתדווקאאעדיף ,חוקרימולנדל

במוטדותדנימכשאנונמברורימלהיותצריכימאלה

 .השונותובדיטציפלינותהשונימבתארימהשונימ,

 :בהוראהמומחימשלטונימשלושהבדעתימעלהאני

בתחומומומחהשהואחוקרידע,שלבתחוממומחה

מבינימרבותמחקרשנותשאחריאנשימישוחוקר-על.

בישיבותיושבאניבתחוממ.לאכשהואנממחקר,

יודעהיטטוריוןשנמרואהואניהאוניברטיטהשלהמינויימ

שבאיזהמפני .להיפךאוכלכלן,שלמחקריתיקלשפוט

המחקרלמהותבטיטיתהבנהמפתחחוקרמקומ,שהוא

לחקור,הטטודנטאתללמדצריךאיךלחקור,צריךואיך

שהואהתהליכימאתלעבורהטטודנטאתללמדצריךאיך

יהיהלאשהמחקרכך ,המחקרתהליךכדיתוךעוברעצמו

שלהבנהיאפשרנמאלאבתחומידעשלתוטפתרק

המחקריכולותאתכששיפרעברהטטודנטשאותוהתהליך

אתאוהמורימבחירתאתמכתיבותשהמטרותברנעשלו.

שיטותואתההוראהאופיאתמכתיבותנמהןהחוקרימ,

הטטודנטהאמבהחלטההמרצהאתמנחותהן .ההוראה

בכיתהפרונטלילימודנעדיףהאמפטיבי?אואקטיבייהיה

הדנמאת t'נאמאוליאובטפרייה?לימודשנעדיףאו

דואנשליבמעבדהאניבחברותות?לימודשלהישיבתי

טטודנטימידיעליוכשרחדששטטודנטלכךקבועבאופן

הידעאתלהעבירביותרהטובההדרךשזומצאתי .ותיקימ

 ,לתלמידמתלמידהמעבדהשלהמחקריתהמטורתואת

לדור.מדור

ישאולי.ההוראה?איכותאתולכמתלמדודניתןהאמ

אתמודדימאיךלנושאומרותושיטתיותברורותתורות

מודדימאיךהטוב,השיעוראתמודדימאיךהטוב,המורה

תורותשישהיאהבעיההתלמידימ.שלהרצוןשביעותאת

אף .ברורימדברימאיןאךמחלוקותישתורה,איןאבל

שישלכמיאמרבחינוךאוהחברהבמדעיטובחוקרשכל

הדרךמהיבטוחאינניאנילמדידה,שלוהדרךאתלו

אותנולהבריחצריךלאזהזאת,עמיחדאבלהנכונה

ביןהקשראתלבדוקזהביותרהחשובבעיני .ממדידה

שאליוזההואהמתקבלהתוצרהאמ .והתוצרההוראה

מטרותבטיטעלהקורטאתשתכנןבעתהמורההתכוון

בצורהלאאופןובכלנבדק,לאזהלצעריהקורט?

כדיתוךהזאתהבדיקהאתלעשותאפשרהאממערכתית.

נבוההלהשכלההמועצהשבהבדרךמוטדות?ביןהשוואה

כילא!היא,התשובהלדעתיהשנה?כברלעשותמתכוונת

להשוותאפשרואילחלוטיןשונותהמוטדותמטרות

מזו.זוכךכלשונותכשהמטרותאיכותית,והוראההישנימ

איןואופןפנימבשומאבלההוראה,אתלבדוקצריכימ

 .התוצאותביןלהשוות

תפקידןאתרואותהאוניברטיטאותמטורתי,באופן

המכללות .חדשידעוביצירתחוקרימבהכשרתבעיקר

מחקרלקריאתבונרימבהכשרתמטרתןאתרואות

מהמכללותשנוציאלהיותיכוללאמדניש,אני .ולהבנתו

מכאןנוציאפשוטאזכימחקר,לקרואיודעימשלאאנשימ

המכללותשלהמטרהזולא .ידעיותרקצתעמתיכוןבונרי

כלבאוניברטיטה.הרלוונטיותהדיטציפלינותשללאונמ

 ,מחקרלקרואלדעתצריךומכללהאוניברטיטהבונר
הוא .ולבקרלהבין,לנתח ,לקרואמתכווןאניוב"לקרוא"

לכללדעת,עליו,אבלבעצמומחקרלבצעחייבלא

ישזוברמהבהטתפקותאבל .אותולהעריךהפחות,

מוכןלהיותשלאעלולמכללהשבונרהיאהטכנה .טכנה

שאממפניבאוניברטיטה,ושלישישניתוארללימודי

רקצריכות,שהמכללותשליהתפיטהאתיקבלובאמת

אנחנומחקר,לקראתלהכשירולאמחקרלקרואללמד

בהשכלהשמישהוהאחרוןהדברוזהפערימ,ליצורעלולימ

מטרה.לאותהיניעושכולמרוצימהיינו .רוצההיההנבוהה

ששמהחדשהדיטציפלינהליצורשחייביממטיקאנימכאן

ואת-טבעבמדעימחקרהרוח,במדעימחקר- "מחקר"

כמקצועובמכללותבאוניברטיטאותללמדישהזההמחקר

רוצהואני .אותוללמודיחויבושכולמ ,דיטציפלינרי

ישבאוניברטיטהמחלקהבכלכיקשה,לאזהשתבינו,

באוניברטיטהמחלקהבכל ;מחקריותמתודותשלמקצוע

משהוליצוררקצריכימהמחקר.בהוראתמתעטקימ

הטטודנטימכלאתלכך,ולהכשיריותרנדולדיטציפלינרי

במכללות.

ביותרהחשובההיאשמבחינתילשאלהמניעאנימכאן

יכולהמל"נכולקודמלעשות?יכולהמל"נמה-עבורנו

מכנה,שאניהזוהחדשההדיטציפלינהבבנייתלתרומ

הרבהלכךשצריכימבטוחלאאני .המחקר""דיטציפלינת

ואזחשוב,שזהלהחליטצריכהנ"מלאבלנ,"ממלעזרה

לשמצורךאיןאפילו .בעצמןזהאתיעשוהאוניברטיטאות

חשובתפקידישנ"למלאבל .נדולימבתקציבימכך

במכללות .ולמכללותלאוניברטיטאותהמורימבהכשרת

מורי ,מורימ""מורישלהמושנאתישמורימלהכשרת

 .מורימלהיותשלהמהטטודנטימאתמלמדימהמכללות

אני .להיותוצריכהבאוניברטיטאות,כזאתפעילותאין

אתלקחתמוכןאניאוניברטיטה,שלכרקטורלכמאומר

 .תשתיתלבנותמודל,לבנות :ארציתברמהעצמיעלזה

מטונלימשאנחנוחושב,אנינדוללחינוךטפרביתלנויש

בליייעשהשלאהדבריממטונזהאבל .כזהדברלעשות

מדוברשפהמפניות"ת,בלייותר,חשובואולי-מל"נ

מורהלכלוהכשרהלימודשעותהרבהבהשקעת

עללטמוךנצטרךייעשה,לאשזהעד .באוניברטיטה

מעטעללטמוך,נצטרךהצעירהמרצהשלההתלהבות



ן~ורו''וסףפרופ'ןא'ר~ט"מדן 'פרופ

,לפעמיםלונותניםשאנחנווההכשרותהקורטים

זהבליאבלעליו.זהאתכופיםלפעמיםבהתנדבות,

יכולותיוועלשלוהאישיותעלרקלבנותיצטרךהמורה

שלו.
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לנקודהבהקשרלהעיררקרוצהאנירוזנברג:פרופ'

הוראה,רשותישנהשלנוהמכללהשבמטגרתהאחרונה,

טדנאותטוגים:משניטדנאותמקיימיםאנחנוובמטגרתה

ובאביזריםבציודלשימושהמוריםאתלהכשירשנועדו

פדגוגיותטדנאותגם,אבלמקובלדבר,שזהטכניים

יותרותיקיםוגםהמתחיליםהמוריםאתלהכשירשמנטות

בדיוקטובלותהללוהטדנאותבפועלמורים.להיות

היאשההשתתפות-הזכירטלרשפרופ'מהדברים

וולונטרית.

שאנחנוהיאשליהראשונהההערהטייו:ירשמאפרופ'

בכלהידעכמותמקצוע.שוםללמדהיוםמטוגליםלא

זהלעשותיכוליםשאנחנושהמירבגדולה,כההיאמקצוע

ואתמחד,המחשבתיתהתשתיתאת-התשתיתאתללמד

ללמדזהלעשותשעלינומהולכן,מאידך.ללמודהיכולת

זהעצמאי.באופןללמודמהתלמידולדרושללמוד

אם,אבלנחמדזהבפניוארצהואניבכיתהיישבשהתלמיד

המטרה.לאזאתנכשלתי;-שלוהידעכליטתכםבזה

לבד,ללמודיידעושהואלחשוב,ידעשהואהיאהמטרה

ללמודהיוםאפשר,ואיהכולילמדהואאםשאפילומשום

מהטיים,שהואאחרישניםארבעאושלושאזהכול,

להמשיךיוכללאשהואעדכנילאכךכליהיהשלמד

 .שלובמקצועלתפקד
שהמרצהמהביקורתיות.זהללמדשעלינוהשניהדבר

ואנישגיאות,מלאהטפרגםשגיאות,מלאודאיאומר

לטטודנטלהראותזהלעשותשחשובהדבריםשאחדחושב

חייביםאנחנושגיאות.ישלומדהואשממנובטפראיפה

התלמידאםהצלחנו,בזהאםלביקורתי.האדםאתלהפוך

בכלגםטוביהיההוא-ביקורתיהואואםללמודיודע

כלום.עשינולאביקורתיים,יהיולאהםאםהשאר.

דברהאחרונותבשניםעושיםאנחנותקציביותמטיבות

-שניתןככלממנולהימנעמנטהואנילעשות,שאטור
ביקורתי,להיותטטודנטללמדכדיכיתות.מגדיליםאנחנו

אותוללמד,כדיעצמאיבאופןללמודטטודנטללמדכדי

איזהאת-בשיעורלוברורלאכשמשהושאלותלשאול

בכיתה;טטודנטיםמאתייםכשישלעשותאפשר

אנחנופה:שקורהמהתטתכלועובד.לאזה

אחדאףאנשים,הרבהפהישבאולם,נמצאים

קוראלאאחדאףהרצאה,כדיתוךשואללא

אומרלאאישמעיר,לאאחדאףביניים,קריאת

מרשהלאהמורהמטכים.לאאומטכיםהואאם

הרבהכךכלבכיתהשישמשוםלדברלטטודנטים

טטודנטיםחמישיםאוארבעיםהיואםאנשים.

קבוצותמלמדיםכשאנו .אפשריהיהזהבכיתה,

שליהקורטשלוכשבתרגילאיש,מאתייםשל

,המתרגלאנליטיקורטשהואבאוניברטיטה,

לצאתיכולמהאז-בכיתהאישחמישיםמלמד

מזה?

טטודנטיםלקדםרוציםאנחנואםנושא.עודאעלה

אזמבוטט,פחותמרקעגבוההלהשכלהלמוטדשמגיעים

הםאלהאזיעזור.לאדברשוםאישיתועזרההדרכהבלי

לטטודנט.האישיביחטשקשוריםדברים

כאןואשמשאליולהתייחטרוצהשאנינוטףדבריש

דוקטורנטיםלימדתיאני .השטן"שלכ"פרקליטוקצת

ואניבמשקהיוםעובדיםהאלהוהאנשיםומטטרנטים,

כמובדיוקהוראהפעילותזוהילחקור.אותםלימדתי

אניכייותר,אינטנטיביתאפילואולי ,'אלשנההוראה

המחקרתלמידיעםיושבאניזמן.יותרהרבהלהמקדיש

לאשזולהיותיכוללאאזבשבוע,שעות 30-15שלי

מורהאםשופטיםאנחנואיךהשאלההוראתית.פעולה

לכםאגידואניכזה?הוראהטוגלגבילאאוטובהוא

אחד:לדברמצויניםמעביריםשאנחנוההוראהשמשובי

ביותר.הגרועיםהמרציםשלהאחוזיםעשרתאתלאתר

אתברורבאופןמזהיםהםמוחלט.באופןמאמיןאניבזה

השארוכלהשאר,כלעלמאיריםלאהםאבלשחלש,מי

שתיוישבמשובים,מאמיןלאאני .מוחלטתהגרלההוא

ואםבוגרים,לשאולהאחת,ההוראה:להערכתשיטות

הםאזטיימו.שהםאחרישניםארבעאושלושאזאפשר

עושיםשהםבמהלהםעזרזהוהאםלמדוהםממיידעו

האםא'בשנההטטודנטאתלשאולחוכמהלאזו .היום

שיעשהמהעליודעהואמה ;ללימודיוחשובהזההקורט

אותושואליםאזמושג.שוםלואיןשנים?חמש-ששבעוד

מהיודעלאהריהוא,אבללושחשובדברלמדהואהאם

משמעות.חטרתשאלה,זוהילוחשוב

לאשבטטודנטים,הטוביםלשפוט.נוטפתדרךמציעאני

מחליטיםהאוניברטיטאות,תלמידימהם,חלקאבלכולם,

זההזמןשעםמניח,ואניושלישישניתוארלעשותאם

-שלוכמנחהבךבוחרטטודנטאם .במכללותגםיקרה
שלך,לעמיתוהולךבךבוחרלאהואאם .הצלחתאתה

אבלקטן,מידהקנהזה .יותרטובמורהכנראההיההוא

מדד.הוא

המתרגלליאמרהמתקבלים,הטטודנטיםרמתלגבי

אמרתיפקטור".לתתתצטרךאתה"דן, :שבועלפנישלי

בקורטפקטורנתןלפניךמורה"כלאמר:הוא"למה"?

שהם"אואמרתי:אזאנשים".המוןנכשילאחרתכיהזה,

שוםאין,אבלנכוניםהלאהאנשיםאתשקיבלנואוילמדו,

אתכמעטלקבלצריכיםאנחנונכון,פקטור".לתתטיבה

לכךמחויביםלאאנחנואבלמתאים,לנושנראהמיכל

למינהלהמכללההאקדמיהמסלול 4הגובהעל
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חייביםאנחנואוניברטיטה"."בוגריהיהמהםאחדשכל

אבלורוצה.לגמטוהואאםלטיים,יוכלשהואלכךלדאוג

זאתיצליחו.שכולםמחויבותשוםאיןלומד,לאהואאם

שלנוהתפקידשלנו.התפקידלאזהשלנו,המחויבותלא

עללענותושיודעיםלחשובשיודעיםבוגריםשיהיוהוא

 .שאלות

ההןראהלקדדןםהמרכזראשתטדבה,פרןפ'

פרופ'לדבריאתייחטראשיתאבדב:תלבאןנדברסדטת

קיימיםבאר') .אליהםהתייחטרוזנברגפרופ'שגםישורון,

תל-,גוריוןבן :אוניברטיטאותבארבעהוראהמרכזיכיום

ישהפתוחהבאוניברטיטה,וגםוןיוהטכנחיפה ,אביב

כאלהמרכזיםויש .אחרמטוגהוראהזוהיאךדומה,מרכז

המכללהשלהאקדמיהמטלולוביניהןמכללותבכמהגם

הואאלהמרכזיםשלהחשוביםהתפקידיםאחדלמינהל.

גםחדשים,טגלאנשיהטגל.אנשישלההוראהאתלקדם

שלקורטמקבלים ,האחריםההוראהבמרכזיוגםאצלנו

מלמדיםבקורטאקדמיות.ש"טשנישזהשעות 28בערך

לאנשינותנים .לומדיםתלמידיםואיךללמדאיךפדגוגיה,

האלההמרכזיםכל ,בנוטףלהוראה.הכשרההטגל

 .בהוראההשתלמויותיותרהוותיקיםלמרציםמקיימים

לחייבדרךנמצאהלאהיוםשעדבכךצודקרוזנברג 'פרופ

באוניברטיטת .האלהבפעילויותלהשתתףותיקיםמרצים

יצליחשאםמטוים,ניטויעכשיועושיםאנחנותל-אביב

וגזר""מקללתתוהואהבא,בכנטעליולטפראשמח

 .להשתתףלעודדםכדיהוותיקיםלמרצים

אושנתיותהשבועיות,השעתייםגםדשןרןן:פרןפ'

אפטהןבאוניברטיטה,להוראההכשרהשלטמטטריאליות

את .בית-הטפרברמתםימורשמקבליםמהשלקצהו

לבתימוריםשבהכשרתחושבתאתאםאיתי?מטכימה

שצריךמהזהאזטובה,עבודהעושיםטפר

 .למרציםםגלעשות

פרטיםלתתמטפיקזהאיןתטדבה:פרןפ'

אתאיןהמרציםלרוב .מצטייניםלמרצים

שאחדחושבתואניבהוראה,להצטייןהכישורים

הטוביםאתלעודדרקלאהואשלנוהתפקידים

איךדרכיםלמצואאלאהמרציםמביןביותר

הרבההשונותעם ,המרציםמרביתאתלקחת

ללמדאותםולהוביללהםלעזורשלהם,בכישורים

יותר.טוב

המכללהנשדא ,רןזנרשמרדהןדר'

בעיקראתייחטבכרמדאל:להנדסההאקדמדת

בנוגעהאחריםלדבריםגםאבלטלרפרופ'לדברי

שלתפקידהלעומתהמכללהשללתפקידה

עםמטכיםדיאישיבאופןאניהאוניברטיטה.

אתיעשוהןאםשמכללות,חושבאניהדברים.

בעיקרהןשניובתוארראשוןובתוארעבודתן,

אתתעשנההןהיטב,זאתותעשנהתלמדנה

יישארוהמחקריים,והנושאיםמהןשמצופהכפיעבודתן

,כמוכיאם .האוניברטיטאותשלהעיקריתנחלתן

מידה,באותהאבל .במכללותגםמחקריהיהשאמרתם,

מחקרתקציבינותןג,"המלבהמלצותאובטיוע ,שהות"ת

שלהן,המחקריותהיכולותאתלפתחכדילאוניברטיטאות

מכללותכמולמכללות.הוראהתקציבילתתלדעתיצריך

 .והלמידהההוראהלקידוםמרכזיזמנואנחנוגםאחרות,

הראשונהבשנהטטודנטכלמחייביםאנחנומהשנההחל

אקדמי,קורטזהולמידה.במיומנויותקורטללמודשלו

איךשיידעבמטרהות,יאקדמזכותנקודותלושמקנה

עוליםהנלווית,המוריםוהכשרתהזה,המהלךכל .ללמוד

בקוליוצאיםהיוהות"תאוהמל"גאם .כטףמאודהרבה

גבוהה,להשכלהבמוטדותהלמידהקידוםלשילובקורא

לנועוזריםוהיוחשובהעבודהעושיםהיושהםחושבאני

שלתפקידןעיקרהואלדעתםשגםהתהליךאתלעשות

המכללות.

ההןראה,לאדכןתהמרכז,ראששרערןפרןפ'

דבריםלכמהלהתייחטרציתיבן-גןרדןן:אןנדברסדטת

קובעיםקובע,לאהכיתהגודלראשון,דבר .כאןשנאמרו

ללמדשלוהכריזמה ,המרצהשלהיכולותקובעות .המרצים

פעילהללמידהלגרוםאלאהחומר",את"להעבירלא

שאנחנולומרחייבאניהזהבנושאהטטודנט.אצלויעילה

והמתרגליםהחדשיםהמרציםלכלטדנאותמעביריםגם

את"לשנותהואהראשוניםהעיקריםואחדבאוניברטיטה,

 .חומרלהעבירבאלאהמורההעניין.לבזהו .הראש"

מטפיקבטפרים,מטפיקישחומרואופן.פניםבשום

חשיבה.ללמדבאהואמקום.בכלומטפיקבאינטרנט,

שאדםדבר"כלשאמר:הרמב"םאתלצטטרוצהאני

באשרמייד".לקבלוולאלהרהרתחילה,חייבבטפרקורא

הטוקרטיתהלמידהאתלהזכיררוצהאני ,הגדולותלכיתות



הלמידה.גדול,אולםגדולקהלעלמתבטטתשכולה

והיאגדולותלכיתותהנכונההלמידההיאהטוקרטית

לכיתות-שליהראשונההטענהאתמחזקתלמעשה

 ,מעוליםמרציםאבל ,מרציםמעטנדרשיםגדולות

 .טוקרטיתלהיותחייבתוהלמידה

פרופ'שלדבריואתלתקןברצוני :מל"גכןימן,מיכל

המוטדות.ביןהשוואהלעשותבכוונתנואיןישורון.

איכות,להערכתהחדשהבמערכתהיחידהההשוואה

המטרותביןהיאהקרובים,בשבועותלדרךשתצא

הציבהלימודיםתכניתושכללעצמוהציבשהמוטד

אתמודדהמוטדהאם .הטופייםהתוצריםלביןלעצמה,

לשפר?כדידבריםעושהזה?אתבודקזה?

אני :אילןבראןכיברסיטתאןרבך,יהודיתדר'

אני .להוראהמחקרחייביןהדיכוטומיתלחלוקהמתנגדת

לביןהוראהביןברורהכךכלהפרדהשישחושבתלא

מעבדתגםלהיותיכולהכיתהשכלחושבתאנימחקר.

להיותהופכיםהטטודנטים ,היטבמלמדאתהאםמחקר.

טטודנטיםעלדווקאמדברתלאואניזוטרים,חוקרים

אתלךנותניםהםדוקטורט.אושניתוארשלברמה

ואתביקורתיתלחשיבההעידודאתהחקירה,שלהכיוונים

לאגםאני .למחקרשצריכיםביותרהבטיטייםהיטודותכל

יודעלאשהואבמובןגרוע,מורההואטובשחוקרמאמינה

מורהלהיותחייבהואהביקורתית;החשיבהאתלעודד

אםגרוע?מורההואאםמחקרלעודדיכולהואאיך .טוב

איתוליצורהטטודנט?אתלהביןיכוללאהוא

מיומנויותאתלולהעביריודעלאהואאםקומוניקציה?

בוועדותהדיכוטומיהכמובןנובעתמזההמחקר?

מקדמיםמקדמים?לאמיואתמקדמיםמיאת ,המינויים

ולא ,גרועיםמוריםהםאםאפילוהטוביםהחוקריםאת

גרועים,לאחוקריםשהםהטוביםהמוריםאתמקדמים

שלבנושאמעורביםכאןכולנואנחנובינוניים.חוקרים

ואנחנוההוראהמשיפוראכפתולכולנוההוראה,שיפור

זהולכישרון,ולמוטיבציהולרצוןלכריזמהשמעבריודעים

ברוחטובההוראהלעשות .זמןהשקעתהרבהדורש

טטודנט,בכללהשקיעצריךטמיתברנדהפרופ'שלדבריה

עםלבואזהטובההוראה .טטודנטיםשלקבוצהבכל

שלבכיווןבכיתהחדשיםניטיונותועםחדשות,שאלות

יכולאינולהוראהשמוקדשהרבהזמןכלהכיתה.הפעלת

הואהמחקרכןאםאלאמחקר,עודליצירתמוקדשלהיות

עלרושםואתההמחקראתעשושלךשהתלמידיםכזה

 .זמןלוקחטובמחקרשמם.לפנישלךהשםאתהמאמר

למחקרמקדיששאתההזמןאבלזמן.לוקחתטובההוראה

שאתהוהזמןמינויים,בוועדתכךאחרעבורךמתוגמל

איךלשאלה,מתייחטגםזה .מתוגמלאינולהוראהמקדיש

צריךלמהלמיניהן.הוראהלטדנאותלבואמרציםלחייב

מרכיבשזהלהםתטבירהאוניברטיטהאםאותם?לחייב

להםייתןזהאםלהם,נותנתשהאוניברטיטהבהערכה

אחדכלאם .ירוצוהםאותם,לחייביצטרכולאאזטטטוט,

מקבלהואהוראה,בטדנתמשתתףהואשכאשריידע

מינוייםלוועדתיבוא,שכשהואהמינויבהליךבונוטנקודת

טדנאותלטגורשתצטרכותראואזכמאמר,לוייחשבזה

שאםכךחיוב.שלבעיהבכללתהיהלא .ביקושמרוב

ונביןומחקרהוראהביןההבחנהאתקצתנטשטשאנחנו

צריכהגםוהיא ,ממחקרחלקגםהיאטובהשהוראה

שלההנכוןהמינוןאת,ולקבלמחקרכמומתוגמלתלהיות

הרבהתלויזהמאוד.הרבהנתקדםהמינויים,בוועדת

תלויגםזהאבלהלאה,וכןלטדנאותובתקציביםבמל"ג

בכלוגםכלל-אוניברטיטאיותמינוייםבוועדותמאוד

עליהולתגמלההוראהאתלקדםשלהוברצוןאוניברטיטה,

דווקא,ולאושלוהקידום-למרצהחשובשהכיבדבר

 .בפרטים

לקידוםבאוניברטיטאותשעושיםמה :ישורןןפרןפ'

מורהשמקבלההכשרהלעומתקצהואפטזהההוראה

אומוריםלהכשרתבמוטדותלהוראהטטודנט .בתיכון

שעות 28לפחותשלהכשרהמקבלבאוניברטיטה

מורהשלבפיקוחמעשיתעבודהובנוטףטמטטריאליות

רישיוןלקבליכולאינושמורהחושבתהמערכתאם .מאמן

תעודתשלהמטלולאתעוברשהואמבליבתיכוןלהוראה

יכולשמורהחושבתהמערכתמדועמביןאינניהוראה,

כשהואבאוניברטיטה,וללמדלכיתהלהיכנטרישיוןלקבל

טמטטריאליות,שעתייםבמטגרתלהוראההכשרהמקבל

מטיבותזאתליישםבכוחנוזהאיןאבל.בכללאם

השאלותלגביאז .עדיפויותשלהיאהשאלה .תקציביות

מינוייםועדתלמהבאוניברטיטה,טגלחברלכלשמציקות

להודותמוכרחאני .ההוראהאיכותאתבחשבוןמביאהלא

וממוריםרביםטגלמחבריאלהדבריםשומעשאני

אניזה.עםבעיהליישועדיין ,אלימדברוזה ,מצוינים

בכלהמינויים.ועדותשלההתלבטותאיפהשתבינורוצה

 ,מרצהשלהרגיליםלמטלוליםבמקביל-אוניברטיטה

מטלולישהמניין,מן,פרופ'חבר,פרופ'בכירמרצה

ב'מורה ,'דמורה ,'גמורהלזהקוראיםאילן.בברמורים

איךיודעלא.אניחברלפרופ'מקבילזהוב'א' .'אמורה

מטלולישאבל .אחרותבאוניברטיטאותלזהקוראים

בהוראה,היאהעיקריתשהצטיינותושחושבומימורים.

ששם"נלווים"מטלולוישמורים.למטלוללהיכנטיכול

לעטוקצריכיםאינםוהםבתחום,המומחיםיושבים

שלהם,בדיטציפלינהמומחיותלהראותאלאבמחקר

אולכתובאפילוצריכיםלאהםבשדה.בשטח,מומחיות

פרופ'בכיר,מרצה ,מרצהשלהרגילבמטלולאבללפרטם.

ושם .המחקרהואהעיקרשםהמניין,מןפרופ' ,חבר

ההוראהאתלשקללאיךמתלבטותתמידהמינוייםועדות

יו"ראנילא.-מהוראהשמתעלמיםלומרהמחקר.מול

לומרמתעלמים.לא-לךלומריכולואנימינוייםועדת

לאמשקללזהנותניםלא,-כבדמשקללזהשנותנים

הבעיה.היכןשהבהרתימקווהואניהבעיה,זואבלכבד.

אופיעלכאןששמעתיההערותכלבעניין ,אחרונהוהערה

אנירבותי,המורה?תפקידמהפטיבי?אקטיבי? :ההוראה

רוצהמההמטרה?מההיא,השאלהשאמרתימהעלחוזר

זהתהליכים?שלהבנהמחקר?ידע?-להשיג?הקורט

במינהבהמכבבההאקדמיהמסבוב 4הגובהעב
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היאשההנחיהלזכורויש .ההוראהשלהאופיאתקובע

האוניברטיטה.שלההוראהממערכתחלק
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-לתקציביםבקשרשעלוהשאלותבעניין :טלרפרופ'
המל"גלביןהמוטדותביןטימביוטייחטאיזשהוקיים

שניומצד,מדיצנטרליטטייםשאנחנוטועניםוהות"ת.

חושבואני,יעשווהות"תשהמל"גלרגולציהמצפים

אתמייצגלאאנילמזלירוצים.מהלהחליטשצריכים

שאחדלומרמוכרחאניאבללדבר,ליקלאזהות"ת,

במערכתוהות"תהמל"גשלההתערבותשלהכללים

ולהשאירמהתערבותלהימנעהיאהגבוהה,ההשכלה

המוטדות,אתמתקצביםפיהשעלאחרתאוזונוטחה

היאעובדהלמוטדות.הקדימויותטדריאתולהשאיר

ההוראה,איכותפיתוחבתחוםיפיםמאודדבריםשנעשים

חושב,אני .ת"הותידיעלישירבאופןמתוקצבשזהמבלי

קצתבהחלטיששבמכללותהזה,לענייןלהיכנטמבלי

בהחלטיכוליםואנחנו-בחלקבכולן,לא-עודפים

זה .ההוראהאיכותלפיתוחהאלההעודפיםאתלהפנות

לומראפשראיאבלמאוד.ורצויטובדבריהיהרק

מציעאנינעשה.לאאזכטףמקבליםלאשאנחנושמאחר

אזחשוב,שזהחושביםאתםאםולפתח.לעשותכלקודם

בדבריםלעשותשצריךכפיהקדימויותטדראתארגנו

האלה.

אוניברטיטהשלשהתוארקובעהגבוההההשכלהחוק

וזכאירשאימכללהבוגרלפיכך .זההתוארהואמכללהאו

מתקדמיםלתאריםגבוההלהשכלהמוטדלכללהתקבל

אתורואיםאוניברטיטה,בוגרלעומתאותולהפלותואטור

ללמודממשיכיםשאנשיםבמערכת,היוםהאלההדברים

קשורזהקורטים,שלהשלמהנדרשתאם .ומתקבלים

מןיוצאללא ,האוניברטיטאותכלאבל .לדיטציפלינה

מבורך.מאודהואוהדבר ,מכללותבוגרימקבלות,הכלל

המורהשלהצדועלההוראהעלדיברנוהערה.עוד

שלהעליוןשהשלישחושבאניהתלמיד.עלולאוהמרצה,

שלאבתנאיגבוהיםלהישגיםויגיעויתפתחוהתלמידים

ללמודהכישוריםואתהיכולותאתישלהם .להםנפריע

להישגיםמגיעיםהםואכןועקיפים,ישיריםבאמצעים

אנחנובמרכאות,זאתאומרואנילפעמים, .גדולים

באמתהיאשקיימתהבעיה .קצתלהםמפריעים""

אנחנו,שעבורםיותרוהחלשיםהבינונייםלתלמידים

לא .המתאימותההוראהשיטותאתלפתחבהחלטצריכים

שלאשמיכמובן .לאנשיםשישהאנושיההוןעללוותר

האקדמית.למטגרתמחו'ן'מקומואתלמצואיצטרך,מטוגל

אדםעבורואמיתיכןמאמ'ן'לעשותצריכיםאנחנו ,מאידך

מהחוויותואחריםכאלהחטכיםלוישאבלשמטוגל

ליצורהואהאקדמיהתפקידשלו.הקודמותהלימודיות

יוכלשהואכדיהמתאימה,התומכתהמערכתאתעבורו

מיוחדטיפוליששבאנגליהשמענוללמוד.להמשיך

 .למידהליקוייעםטטודנטיםאונכותבעליבטטודנטים

התלמידאתמלראותעדייןרחוקים,אנו,לצעריבאר'ן'כאן

כךכלאנחנוולפעמים .יותרגבוהעדיפותבטדרהנכותעם

מיידשאנחנולעיןשנראיתקשהנכותעםמאדםנבהלים

ללמודיוכללאשהואכדיאקדמיותטיבותמוצאים

 .מאודחבלוזה-בחוגנואובמוטדנו

בתוארשלנומהבוגריםכמההואהאחריםהמדדיםאחד

הרוחמדעיהחברה,במדעיבמחקר?ממשיכיםהשלישי

מהםרביםאםיודעיםלאאנחנואחרים?ובתחומים

בתוארמתהדריםפשוטשהםאובמחקרממשיכים

יותרמשלםשהציבוריודעיםאנחנושלהם.השלישי

 ,שניתוארלבעלימאשרשלישיתוארבעלילתרפיטטים

אלואםהשאלהכדאית.השקעהזאתשלישיתוארכלומר

דבריודעיםגםאנחנועליהן.מדבריםשאנוהתפוקותהן

שנילתוארמהלומדיםשלישיםכשנילמדי:עצובשהוא

אניתזה.ללאהשניהתואראתעושיםבאוניברטיטאות

עצמןאתיבדקושהאוניברטיטאותהזמןשהגיעחושב

אתהקרובותהשניםחמשבמהלךמשמעותיבאופןויעלו

אחרתכיהישירים,במטלוליםאותזהעםהבוגריםאחוז

והמכללה.באוניברטיטההלימודביןהבדלשוםאין

גודלשללשאלהלחזוררוצהאנימאירשטדךן:פרופ'

ניטיוןליישחשוב.לאשזהאומרשרפרופ'הכיתה.
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לקייםלאאךלהרצות,רקיכולאנילמאהמעלוכשיש

יעזורולאהאלה,הדבריםשניביןעצוםהבדליש .דיון

הבעיותואחת .הנאהיהיושהלימודיםרוצהאני .דברשום

,ותפקידנוללמודנהניםלאשלנושהטטודנטיםשלנו

קל,לאזהפשוט,לאזה .להנאההלימודיםאתלהפוך
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