
העובכתדכב

שלהראשונההחוברתלמערכת,עמיתיולשמחתלשמחתי

תגובותקיבלנו .חיוביתמאודבצורההתקבלההגובה""על

עלאלינושנשלחומהשאלוניםהרבהולמדנווטובותרבות

מדוריםשניהוטפנוהנוכחיתבחוברת .רביםקוראיםידי

בארץ",ההוראהלקידוםבמרכזיםהנעשה"מןחדשים:

באוניברטיטאותקיימיםשכברהמרכזיםראשישבו

במרכזיםהפעילויותועלהמטרותעלמדווחיםובמכללות

אתמציגיםקוראיםשבואישית"מבטו"מנקודתשלהם

עללהגיבמוזמניםהקוראים .רלוונטייםבנושאיםדעתם

בכלמאמריםולהציעהעתבכתבשפורטמוהמאמרים

 .העתכתבלמטרותהנוגענושא

 ,האחרוןבזמןשעלובעייתייםנושאיםשניכאןאציג

לכולנו.נוגעיםוהםהגבוהבחינוךבהוראההעוטקים

דות Oכמוידיות"תעכ Dאבי eמהקצאת . 1
ההוראהאיכותיס Oבעכגבוההככה eכה

להשכלההמוטדותלבוגריהופץהאחרוניםבחודשים

הרצוןשביעותלטקרשאלוןות"ת,,ביוזמתבארץגבוהה

החל .למדובוהמוטדידיעללהםשניתנומהשירותים

הטקרבממצאילהשתמשות"תמתכוונתתשט"דמשנת

למוטדותמשאביםהקצאתלשםהבוחןמאבניכאחת

החשיבותעלמעידהזוחדשהגישהגבוהה.להשכלה

השירותיםאיכותלנושאמייחטתשות"תוגוברתההולכת

ההוראה.איכותכשבמרכזםלטטודנטים,הניתנים

הבוגריםהתבקשושאותםההוראהשלהאיכותמדדי

והם:עולהבטולםלדרג

ארגוןהחומר,עדכניותהתוכן,כוללהקורטים,רמת . 1

 .וטדנאותטיוריםניטויים,תרגילים,שילובהחומר,

 .המרציםשלההוראהטיב . 2

לטייענכונותם,כולללטטודנטיםהמרציםיחט . 3

וזמינותם.

עבודות,מבחנים,הערכתכוללהציונים,קביעתאופן . 4

ושקיפותה.ההערכהאובייקטיביותוטדנאות,תרגילים

להשכלהבמוטדותההוראהשאיכותמאיתנורביםכמו

שתקדםפעילותכלעלמברכתאנילהם,חשובהגבוהה

מאלפיהמצטברהמחקריהידעבטיטעלואולם, .זואיכות

טטודנטיםהערכתבנושאשונותבארצותשנערכומאמרים

השימושבענייןאחדותבעיותעולותהמרצים,את

אקדמייםהוראהמוטדותביןהשוואהלשםכזובהערכה

היחיד.המדדזהיהאלאאםגםשונים,

 :ות"תלטקרהרלוונטייםהעיקרייםהמחקרממצאילהלן

הדירוגבממוצעמובהקיםטטטיטטייםהבדליםקיימים .א

במקצועותהמרצים .השונותבפקולטותהמרציםשל

בראשמדורגים-וחינוךהרוחמדעיאמנויות,-ה"רכים"

בהנדטה,מדויקים,במדעיםשהמרציםבעודהטולם

כמואחרותבפקולטותמבוטטי-מתמטיקהובקורטים

כלבתחתית.מדורגיםובכלכלה,חשבוןבראייתבניהול,

קצוותשנישביןברצףמדורגיםוהתחומיםהמקצועותשאר

אלהן.

ממוצעיןיבמובהקיםטטטיטטייםהבדליםנמצאוב.

מרציםהכיתה.לגודלבהתאםהמרציםשלהדירוגים

נמוךבאופןבממוצעמדורגיםגדולותבכיתותהמלמדים

קטנות.בכיתותהמלמדיםממרציםיותר

מוריהםאתלאחורבמבטהבוגריםמדרגיםבממוצע,ג.

בטוףאלהלמוריםשניתנומהדירוגיםשונהשאינובאופן

אתישקףהבוגריםטקרכילשערישלפיכך,הקורט.

באוניברטיטאותשוטףבאופןהניתניםהדירוגים

 .ובמכללות

עלהמתבטטהמרציםביןהדירוגמהבדלימשתמעמה

אקדמישלמוטדשככלנראהכיתה?גודלועלדיטציפלינה

מבוטטי-אוה"קשים"במקצועותםיבוגריותריהיו

גבוהיהיהבוהגדולותהכיתותשאחוזוככלהמתמטיקה,

היותיותר.נמוךבאופןבוגריוידיעלידורגהואכךיותר,

האקדמייםההוראהמוטדותביןגדוליםהבדליםיששבארץ

בממוצעיוהןוה"רכים"ה"קשים"המקצועותבתמהילהן

עלולהות"תשלהמוצעתשהמדיניותהריהכיתות,גודל

 .השוניםהאקדמייםהמוטדותביןמובניתלאפליהלהביא

ואשרובינוניותקטנותהןהכיתותרובשבהםמוטדות

יזכוה"רכים",במקצועותבעיקראוורקאךמתמקדים

הנלמדיםמהמקצועותניכרשחלקמוטדותפניעללהעדפה

ראשוןלתואררביםוקורטיםמבוטטי-מתמטיקההםבהם

 .מאודגדולותואפילוגדולותבכיתותנערכים

מהקונטקטטהנובעיםנוטפיםמתערביםגורמיםשישייתכן

לגביהם,מחקרימידעושאיןהאקדמיבמוטדהלימודיםשל

אתהבוגריםשלברטרוטפקטההערכותעלהמשפיעים

שלשבוגריםייתכןלדוגמה: .למדוהםבובמוטדההוראה

שוניםבשיקוליםמשתמשיםפרופטיונלייםמקצועות

 .תיאורטיותמחלקותשלבוגריםמאשרההוראהלהערכת

להטיהלגרוםהעלוליםהפוטנציאלייםלהבדליםבנוטף

העשוייםאחריםפריטיםישההוראה,בהערכתמובנית

בידיישהאםלמשל:הטגל.חבריביןמחלוקתלעורר

אתלהעריךיוכלושבאמצעותםכליםהטטודנטים

כבוגרים?לאחורבמבטאפילוהמועבר,החומר""עדכניות

ההבעהביכולתשיפורמידתלאותהמצפיםאנוהאם

הפקולטותבוגריאצלמהלימודיםכתוצאהפהובעלבכתב

למדעיהפקולטותבוגרילעומתוהנדטהמדויקיםלמדעים

להוראה?המכללותבוגריאווהחינוךהרוח

האחראיםות"תאנשיעםזהבנושאשקיימנובתקשורת

וראוהפוטנציאליות,להטיותעריםשהםמטתברהטקרעל

 . 38בע' " ...הרוחבמדעיהמרצימ"האמזובחוברתמאמריראוו.
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לכמד

חטיבהנירהפרופ'

הנובה"עלייעורכת

רב,שלום

מאמרךאתפרטומוקודםאלינוששלחתעללךמודהאני

האיכותמרכיבלצורךמקיימיםשאנוהבונריםטקרעל

בצדתנובתנואתלפרטםהצעתךועל ,ות"תבתקצוב

שלך.המאמר

שערכההבונריםטקרשלהתוצאותאתקבלנולאחרונה

המשיביםשיעור .לטטטיטטיקההמרכזיתהלשכהעבורנו

תוצאותבידינושישומכאן ,מהמדנם-90%להניעלטקר

הלימודתחומיעלהמוטדותכללמנריאתהיטבהמייצנות

שלהממצאיםאתלהביאיכוליםאנואיןזהבשלבשלהם.

פרטוםלתתנוכלוניתוחים.עימדיםעתההעורביםהטקר,

המוטדותראשילידיעתאותןשנביאלאחררקלתוצאות

הערותיהם.אתונקבל

4 

כלעינינולננדהיו ,המחקרטפרותאתהיטבבהכירנו

ביןההבדליםאתבודקיםאנו .במאמרךשהעליתהבעיות

נחליטהבדיקהתוצאותפיועל ,"קשים"ויירכים"מקצועות

מוטדותשלאפליהלמניעתכלשהובמקדםצורךישאם

 '.יהקשיםיילמקצועותיותררבמשקליששבהם

בהיותושלוהלימודיםלכללמתייחטלבונרהשאלון

מטפרעםבקורטיםשהשתתףעליווחזקה ,טטודנט

שמרכיבכך ,קטןתלמידיםמטפרעםוכאלהנדולתלמידים

במוטדותכייתרבראםאבל,מנוטרל.להיותאמורזה

בכיתותהםהקורטיםשלבמיוחדנדולשיעורמטוימים

(ועלההוראהאיכותעלללמדבכךשישהרימא,דנדולות

בתקצוביתבטאשזהוראוילתלמיד)מורהשביןהיחט

המוטדות.

מןשונהאינההבונריםשלהערכתםכישלךהאמירה

קורטכלבטוףלמוריםנותניםשהטטודנטיםהדירונים

מנתעלבונריםטקרלערוךלהחלטתנותוקףמשנהנותנת

 ,הטטודנטיםשלהשוטפתבהערכהמעורביםלהיותשלא

 .המוטדותשלמעניינםשהיא

המרכיביםאחדרקהואהבונריםטקרכיבהנחתךצדקת

עצמיתהערכהשאלוןהואאחרמרכיב .האיכותתקצובשל

מתקייםאם ,השארביןשואלים,אנובו ,למוטדותהמופנה

הנעשיםהשימושיםועלההוראההערכתשלשוטףטקר

ובפעילותאקדמיטנלחרביבקידוםהטקריםבתוצאות

 .ההוראהלשיפור

שלהיקפוהנדלתנםכמו ,"הנובהייעלהעתכתבהופעת

הנדלההחשימתעלמעידים ,ת"ותבתקצובהאיכותמרכיב

 .הנבוההההשכלהבמערכתההוראהאיכותשל

בברכה

הרשקוביץשלמה
ולמידעלתכנוןל"טמנכ

ולתקצובלתכנוןהוועדה

מקווה 1אנזאת,בעקבותכאן.המצורפתתגובתםאת

שלהברוכההיוזמהאתלחטל 1מבלפתר 1תה 1שהבע

ות"ת.

ראוימקצועיידעבעכיבמדריכימור Oמח . 2
הכיתתיתההוראהור 9י eכדנאות Oב

במטגרתההוראהפור 1לשבטדנה 1ת 1צפמהזמן 1לפנ

בארץ.טאות 1ברט 1האונבאחתההוראהדום 1לקהמרכז

ם- 1מרצשלת 1חט 1קטןלמטפרנערכותזהמטוגטדנאות

קטעמראשמכיןמהםאחדוכלאיש, 15עדם, 1משתתפ

 1לפנזהקטעג 1ומצדקות 10-5שנמשךהוראהשל

טה 1שהוראתו.שלדאו 1והקלטתעםכללבדרךהאחרים,

מקובלתוהיא ) microteaching (זוטא""הוראהנקראתזו

ל 1תועשהטדנהכדים. 1מורלהכשרתות 1לו 1בפעותר 1ב

הטדנהמדריךשלדו 1תפקהוראתם,פור 1בשם 1למשתתפ

הוראהות 1התנהגוון 1ובצ 1הו 1בזם 1המשתתפעםחד 1לדון

ובהצעתלות, 1מוע 1בלתשהןהללו 1הו 1בזוגםלות 1ע 1

משובהמלמדלמורהלטפק 1כדלהללוות 1חלופות 1התנהגו

מקוםונותנתת 1וב 1חא 1הכזובטדנהרה 1האוו .ל 1מוע

 .ם 1האחרם 1המשתתפושלהמדריךשלאוהדותלתגובות

החיים 1ממדער 1צעמרצהג 1הצ 1ת 1צפבההטדנהבמטגרת

ם 1מרצכעשרהשלקבוצה 1בפנטה) 1ברט 1באונשנייה(שנה

שהואעור 1משחלקם 1המדעממקצועותם 1אחרם 1ר 1צע

לקבלוביקששלו,ם 1הקורטבאחדמהזמן 1לפנהעביר

עשרו, 1לדבראלה,ו 1הרוע. 1אבאותוהוראתועלמשוב

שהינוהקורטשלהראשוןבשיעורהראשונותהדקות

ם. 1ד 1תלמלאותםהקודמתבשנהמד 1לשהואלקורטהמשך

ת 1ולוג 1בצורהשלשקףבהצגתעור 1השאתל 1התחהמרצה

חץכלם. 1צ 1ח-20-10כצאו 1שלהם 1שונם 1שמחלק 1כלשה

אותושלשמואתשציינהארוכהת 1נ 1לטלה 1במהטתיים

והשמותמאודעמוטה 1ההשקף : 1[התרשמות .חלק

מקוםה 1ה 1בקוששכןקטנותות 1באותנכתבום 1הארוכ

"שלום :כךבערךו 1ההמרצהשלחה 1הפתלות 1מ ].לכולן

שאתםכמו ....הקורטאתלהמשיךשמח 1אנם, 1ד 1תלמ

מארבעהלמעלהלפני[שהתקייםהאחרוןעור 1מהשם 1זוכר

א 1הקרהוא[כאן " ...חלקיוהםואלה ....זהו ] ...ם 1חודש

ם 1הטברללאם 1הרשומהשמותת 1מרבאתלאחדאחד

מכאן ].ותר 1בגע 1משהיהמההם, 1ות 1למשמעובאשר

לא .צורהאותהשלנוטפותתכונותאור 1לתהמרצהג 1הפל

הצגתלא ,ו 1נושאעל 1כללמבטאוהקורטשלהצגההייתה

שנלמדום 1הנושאשלת 1כללרה 1טקלאבו,ון 1ודלבוט 1ט

תזכורתלפחותאוהקורט 1בנוהם 1ושעלשעברהבשנה

לת 1בתחלעשות 1ראוה 1שה 1כפאלה,ם 1נושאשלקצרה

מבואה 1הלאכן,כמו .הטמטטרשלהראשוןעור 1הש

אוו 1נושאמראשהוצגוולא 1הנוכחעור 1לשכלשהו

וכךעור 1שלת 1בתחכללבדרךלעשות 1שראו 1כפו 1מטרות

 .ללמדמתכווןהואומההולךהמרצהלאןברורה 1הלא

ה 1הלא-כותרות""ללאם 1הנושאהוצגועור 1השבהמשך

הטתייםאול 1התח 1מתהמרצה,מדברנושאזה 1אעלברור

עור 1הששלאחדמחלקעברהוא 1מתאום 1מטונושא

תוף 1שה 1הלא ,דייםם 1ברורהיולאההטבריםאחר.לחלק



ובאופןלמשתתפים),שאלותהצגת :(למשלהקהלשל

המרצה .לשיפורלהצעותרבמקוםההרצאההשאירהכולל

אתהציגשבובטדרמעטהתבלבלשהואהתנצלהצעיר

מדריךשלהמשוב .המוקדםלתכנוןבהשוואההדברים

הצעירהמרצהידיעלשהודגמהשההוראההיההטדנה

לגביהויחידהאחתהערהרקלוושישמצוינתהייתה

רשימתאתובכתבמראשיכיןשהמרצהרצוי :והיא

בטדר.יתבלבלשלאכדילהציגעומדשהואהנושאים

בשתיקה.ונענההערות,ישאםלשאוללקהלפנההמדריך

היושכולםהיותהגיבולאהאחריםשהמשתתפיםייתכן

ולכןמועטניטיוןעםאובהוראהניטיוןללאצעיריםמורים

גםוייתכןהבעייתיותההוראההתנהגויותאתזיהולאהם

לאחרבייחודשלילי,באורחברםאתלהציגהעזולאשהם

הטדנהמנהללפיכך, .מהוראתוהתפעלהטמכאשבעל

למציגפזהזדמנותהוחמצהובכךהבאלמרצהמידעבר

מהתנהגויותללמודהנוכחיםהמרציםולשארעצמו

עליהן,לחזורלאכדישהודגמומועילותהבלתיההוראה

עליהן.להתגבראיךושיטותדרכיםלעצבללמודכדיוגם

חיזוקקיבלומועילותבלתיהוראההתנהגויותמכ,ךגרוע

בטדנהההשתתפותטפק,ללא .ורצויותטובותהיוכאילו

מהבמידתהועילהאחדות,שעותשנמשכהזו,

שלבהוראהלצפייהזמןהקדשתעצםשכןלמשתתפים

בפנימעשירהינוהוראהבנושאיבקבוצהולדיוןאחרים

בנושאיבאוניברטיטההמרציםשלבידעהחטרים .עצמו

גדוליםכההםמתחילים,מרציםשלבייחודהוראה,

 .שלהםלידעמשהותורםרלוונטימידעכלכיעדוחמורים,

להיותיכולההייתהזומטדנההתועלתטפק,ללאאולם

ראויידעבעלהיהבההמדריךאילומוניםעשרותרבה

זה,שאדםמטתבר .המרציםאתלימדהואאותובנושא

טגלאנשישלההוראהלקידוםרבותבטדנאותהמדריך

התנטהלאבכך)העוטקיםאחריםגם(ואוליאקדמי

וגםבאוניברטיטהרגילאקדמיקורטשלבהוראהמעולם

בנושאיויטודיתשיטתית ,מטודרתהתמחותכלעברלא

ומחקריםתיאוריהגםהכוללתאוניברטיטאיתהוראה

אלה.בנושאים

הוראה""יועצישלבנושאאחרותבארצותמקובלומה

אישיוייעו')טדנאותהרצאות,הדרכות,למרציםהנותנים

ההוראה?שיפורלשם

שערכתיטקרהבאתי "הגובהעל"שלהראשונהבחוברת

ובמכללותבאוניברטיטאותההוראהלקידוםבמרכזים

כללבדרךהםהללוהיועציםכיעולהמהטקרבעולם.

והדרכההשתלמותשלבדרךהכשרהשעובריםמומחים

שנים,עלואףחודשיםעלהמתפרטיםוממושכיםיטודיים

רקלהעטיקבצורךהמקצועייםבחוגיםדיוןכיוםישוכי

כךלשםלהוכיחשיצטרכוותעודה,הטמכהבעלייועצים

הדרושיםוהמיומנויותהידעשלבטטנדרטיםעומדיםשהם

אוניברטיטהלמוריהשתלמותהנותןאדםכל .למקצוע

ידעבהכרחלושיהיהצריךהוראהבנושאיומכללה

המקדמתכללית,בפדגוגיהפרקטיוהןתיאורטיהןמעמיק,

ידעהגבוה,בחינוךתלמידיםלהערכתובדרכיםלמידה

השונותבדיטציפלינותבהוראההמתמקדטפציפיפדגוגי

זהשאדםרצויכןכמו .יעילותוהערכההוראהובמיומנויות

באוניברטיטה,רגילאקדמיבקורטהוראהניטיוןבעליהיה

המתפרטמתהמקצועיתהטפרותאתשוטףבאופןושיקרא

מחקריםוממצאיעדכניות,חשיבהודרכיגישותלהכירכדי

הטטודנטיםאתלהביאביותרהטובותלדרכיםבהקשר

 .הרצויהללמידה

טדנאותשלהתועלתלעומתשהעלותלינראה ,לטיכום

ללאמדריכיםידיעלהניתנות,הללולעילהמתוארמהטוג

אלושטדנאותהיות .נמוכהלהיותעשויההמתאים,הידע

לאתקפות,מדעיותבשיטותמוערכותאינןכללבדרך

עלמשמעותיתבמידהמשפיעותאמנםהןאםכללידוע

מידתומההמשתתפיםרובשלאוכלשלההוראהאיכות

 .שלהןהעלות/תועלת

באופןמראשנערכהלאישראלשמדינתהיאהבעיה

ההוראהלקידוםמרכזיםשלפרופטיונליתלהפעלהמטודר

מחטורבאר')ישכךועקבובמכללותבאוניברטיטאות

טדנאותלהובלתהדרושהמקצועיהידעבעליבאנשים

אחתדרךלמרצים.יעילהאישיתהדרכהולמתןיעילות

 ,שהואכמותהמצבאתלהשאירהיאהבעיהעםלהתמודד

העוטקיםשהאנשים-מעצמםיטתדרושהענייניםבתקווה

שלבדרךהתנטות,כדיתוךהנושאאתילמדובהדרכה

המיטבאתלעשותינטהמוטדושכלוטעייה,ניטוי

אולם .המקומיתוהמומחיותהתקציבהזמן,במגבלות

בבעיהלטפלהיאיותרהרבהויעילהזולהדרךכילינראה

הלמידהפרויקט-למיט"ל(בדומהכלל-ארציבאופן

גבוהה,להשכלהרביםמוטדותהמאגדהאינטרנטברשת

מסגרתלהקיםכלומר,ות"ת),באמצעותשאורגן

לאוניברסיטאותמקצועייםהוראהיועצישתכשיר

 .שוטפתבתקשורתכולםאתתארגווגםולמכללות

לשםופרקטי,תיאורטיבידעהתעדכנותלשםזאת,

בעיותבפתרוןדיוניםקיוםלשם ,ושיטותמדיניותהתוויית

בפיתוחזומטגרתתעטוקכן,כמווכדומה.משותפות

לקידוםהפעילויותשלומהימנהתקפהלהערכהדרכים

פעילויותשלהיעילותולשיפורהשוניםבמוטדותההוראה

אלו.
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