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חינוךאנשישלוהולכתגוברתנט"הש lהאחרוןבעשור

שלון 1צבובמכללהטה 1ברט 1באונלהוראהלתתם 1ל 1מוב

ומלומדת ) professional (ת 1מקצועלות 1פע

) scholarly work (. המורהעבודתשלהרבההמורכבות

מקצוען,שלתפקודמהמורהדורשת lהאקדמבמוטד

ההוראהבמטגרתרקולאמגוונות,ות 1פונקצהממלא

ות 1הת 1נטלקטואל 1אלות 1כפענתפטתההוראהתה. 1בכ

בה, 1חש , 1מקצועדע lעלמבוטטהמורהשלל 1ע lשתפקוד

עלמאשרותר l ,עבודתועלה 1ורפלקצות 1בעפתרון

דא. 1גרהוראהקות 1וטכנות 1ומנו 1משלבאוטףטה 1של

מקצועי"ייכהיות

בהקשרת 1מקצועלות 1פעשלהמשמעותאתן 1להב lכד

"מקצוע"שלהעקרונ"םם 1ב 1הרכאתלזהותש lלהוראה,

ם 1המושגשלהם 1מאפ"נלהלן ." lמקצועות 1"להשלאו

בטפרותם 1אחדמקורותשללוב 1ש l-פעל , 2האלה

 • 3נוך 1הח

דע lשלמוגדרגוףש lלמקצועןמיזחדים.זכישזריםדיע

מקצוען.נו 1שאהאדםשללאלהמעברם 1שור 1וכ

 lמדם 1מורכבב"מקצוע"ם 1הטבועם 1כ 1וההלות 1האטטרטג

שלם 1שור 1הכבעלנו 1שאהממוצעהאדם lד lעלצוע 1לב

המקצוען·

שלקה 1ופרקטם 1שור 1כדע, lשלהמורכבהגוףתאזריה.

מצדהא 1שהה, 1תאורשלמוצקט 1בטעלצומחהמקצוע

דע. lשלט 1בטועלמחקרעלמבוטטת

ות 1לההופך lהתאורטדע 1הלתאזריה.זהקשרפרקטיקה

l מקצועדעl קה, 1הפרקטבמבחןעומדשהואלאחררק

ות 1התאורכללאבשדה.ון 1ט 1בנמעוגןשהואלאחרכלומר

ט 1בטעלשפותחוות 1תאור lכקורהם 1לעתות. 1פרקטהן

מאוד,חות 1מבטנראו lב 1ט 1נטוא 1אבאופןואשרמחקר

שלוהמטובךהמורכבבהקשרבהפעלתןבקש"םנתקלות

המקוות.לתוצאותאה 1מבנן 1ואהשדה

 lש 1הא lהמקצועדע 1הגוףון. 1ט 1מהנלומד lהמקצועהאדם

מון 1א,במהלך lהתאורטדע 1ל,מעברכך 1לפמתפתח,

שלהםקה 1הפרקטאתם 1משנם 1מקצוענבעבודה.ון 1ט 1ונ

חדשדע lחת 1צמשלם 1כ 1תהלבעקבות lד 1תמבאופן

אםוכ,ןחדשות.מבטלנקודותאוחדשותלהבנותא 1המב

ות, 1התאורעלמבוטטתאמנםת 1המקצועקה 1הפרקט lכ

ון. 1ט 1ולנאות 1למצבהתאםאותןמשנהא 1ה

len זמננןבתבה

ובמכננה:
אב'בת;נ'ברם'טת 7א , 1חטיבהכידה

ות 1ומנו 1והמדע 1הגוףשת 1רכלמקצזע.מכזזכתהכשרה

מון 1אושלהכשרהשלארוכהתקופהם 1כ 1מצרות 1המקצוע

המקצוע. lלערכה 1זצ 1אל 1טוצשלממושךך 1ותהל lמקצוע

ת 1חברתה 1פונקצהמשרתטוק 1עהואמקצועשירזת.

לחברה.רות 1שלמתןבות 1מחוש l lהמקצועלאדםת. 1ונ 1ח

ם 1שור 1והכדע 1ה lבגופהחברהלרווחתמשתמשהוא

נם 1שאם 1אנשאצלמטפקתבצורהם 1ק"מנם 1ושאשרכש,

ם. 1מקצוענ

הוודאותבחוטרם 1מתאפ"נהמקצוע"םהח"םשיפזט.

דע 1במשתמשהמקצועןשלהם. lבו 1הנכולת l lובא

ומעורפלות,מורכבותות 1בעלנתח lכדשלוות 1ובמומח

החלטותהחלטות.ולקבלמטקנותק 1להטלשפוט,

עלמבוטטותנן 1אוודאות,חוטר lבתנאהנעשותהמקצוען,

ון 1ט 1ונ lתאורטדע l lד lעלמונחותאלא lאקראמור 1ה

ההחלטות.שלות 1האקראדת 1מאתם 1המצמצמ lפרקט

התנטותתוךרוכש,מקצועןכלמקצזעית.קהליייה

 lכדטבעו.מעצםמוגבלשהוא lש 1וא lמקומדע l ,בעבודתו

,המקצועןשלום 1צוע 1והב lהמקצועדע 1האתלשפר

 lהתאורטהןמקצוע,באותום 1אחרשלדע lעלגםמטתמך

ת, 1מקצועזהותרת 1צ 1לכ,ן 1לפ . 1הפרקטוהן lוהמחקר

דע 1האתהמשמרתת 1מקצועלייה 1קהשלום 1ק lהכרח

כות 1אעלוהמפקחת lציבורלידעאותווהופכתהמצטבר

הציבורי.הידעשלהיצירהתהליך

ביתבחינוך,טגללפיתוחהאוניברטיטאיהמרכזראשחטיבה,נירהפרופ' . 1

לחינוך.הטפר

נשאלתאךבעיקרוןלמקצועקשוריםאלהשמאפייניםמדגיש(להלן)שולמן . 2

אחרותגישותקיימותכיאצייןלמעשה.מיושמיםהםכמהעדהשאלה

מקוויםאנוכאן.המוצגתמהגישהשונותשהןמקצועי""להיותשללאפיון

זה.בנושאשונהמבטנקודתהבאותהחוברותבאחתלהיבא

3 . Calderhead, J. (1987). Teaching as 'professional', thinking 

. activity. In J. Calderhead (Ed.), Exploring teacher s thinking 

. london: cassell educationallimited 

: Crowin, R. G. (1965). sociology of education. New York 

. Appleton-Century-Cro[t 

/ Rosenholtz, S. J. (1989). Teachers'workp/ace: The socia 

. organization oj schools. New York: Longham 

Shulman, L. S. (1998, February). Teaching and teacher edllcation 

among the projessions. The 38th Charles W. Hunt Memorial 

Lecture, presented at the 50th Annual Meeting of the American 

Association ofColleges for Teacher Education (AACTE), New 

. Orelans, LA 

 .טאלדהנרייטהמכוןירושלים:ופרופטיה,הוראה .) 1991 (ש.שולוק-ברקן,
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"להיותבהגדרתרכיביםחמישהמזההכשראטאפרופ'

 : 4מקצועי"

מפתאתלפרושיכולשיטתיידע.בעלשיטתיידע . 1

המפה,תחומיבכלזהבידעולשלוטבתחוםהידע

שוניםממקורותמקצועיידעלהשיגיכולחובבן

ולאמזדמןהואזהידעאולםועוד)אינטרנט(טפרים,

שיטתי,ידעללומדיםמקנהמקצועיתהכשרהשיטתי,

ישכיצדבשאלהעוטקהמקצועןשיטתית.מיומכות . 2

מהבעיותגדולחלקלפתורמטוגלהוא ,משהולבצע

השיטתיתהמיומנותבאמצעותבתחומוהמתעוררות

 ,פתרונותלהןנמצאושכברהבעיותהןאלו ,לושיש

ממיומנותחלקלמשתתפיםמקנההמקצועיתההכשרה

 ,זושיטתית

לשגרתנדרשהמקצועןמתמדת.השת'ן'ןכות . 3

,דינמימטבעו,שהוא,בתחומובידעהתעדכנות

איןהרף;ללאללמודעליוכךלשםהעת,כלומתחדש

אינואםגם ,ללמודלהפטיקלעצמולהרשותיכולהוא

לכךלדאוגצריךהואהידע,בחזיתהראשונה,בשורה

כשהפערגדול,יהיהלאהידעחזיתלביןבינושהפער

בתחומו,בעיותלפתוריכולאינוזה,אדםמדיגדול

במקצועו,לתפקדמטוגל,איננוכלומר
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"למה"?עללהשיבמטוגללהיותפירושולהביןהבכה. . 4

הפעילותבמטגרתאחרתולאכךעושהאנילמה

כללית,היאכזהל"למה"התשובה ,שליהמקצועית

לפתורכלילמקצועןנותנתההבנה ,מכלילהעמוקה,

מטוגלתאינההשיטתיתשהמיומנות"קשות"בעיות

אףגם(ואולישהמקצועןאלוהןקשותבעיות ,לפתור

איןשכך,וכיווןלכןקודםבהןנתקללאאחר)אחד

בנוטף,המוכן,מןלפתרוןשיטהאותשובהלהן

התרגולת/הכלל/המיומנות,אתרקלאמכירהמקצוען

התרגולת/שבבטיטהעקרונותאתגםאלאהחוק

במקריםאלהבעקרונותלהשתמשויודעהכלל/החוק

הנקודההנהההבנהמתאימים,כלל/חוקשאין

ארבעתמביןוהמקצועןהחובבןביןביותרהמבחינה

לעשותלעתים,יכול,החובבןכיאם ,כהעדהרכיבים

עומדמהלעומקמביןהואאיןהרימקצועיים,דברים

 ,מאחוריהם

והיאהמקצועבמהותעוטקתהאתיקהאתיקה. . 5

שלטוגהנהאתיקה ,אותוומגדירהמאפיינתהמכוונת,

מטוים",במקצועמקצועילהיותזה"מהשלהבנה

הנגזרתהראויהההתנהגותשלברףעוטקתהאתיקה

שלושההמקצועיתלאתיקההמקצוע,מהותמהבנת

 :שורשים

כבודלבטאלהתעדכן,החובהלמשל, ,המקצועיותא,

מטוימיםשבתחומיםלהודותנכונותלמקצועיות,

איןהזההטפציפיהמקצועלאישהמומחיותשל

למומחה,השאלהאתלהעבירוישידעמטפיק

התשובהידיעלמוגדרזה,ייחודהמקצועיהזזחודב,

הזההמקצועשלהמובהקיםטימניומהםלשאלה:

אחרים?מקצועותלביןבינוהמבדילים

אינומקצועשום(הקוכטקסט),החברתיההקשר ,ג

להגםאשרבחברהפועלהמקצועןבבועה,מתנהל

החברתיההקשרלדוגמה, ,אתיקהוכללינורמות

האדםכבודעללשמורדורשדמוקרטיתבמדינה

 ,אדםהואבאשר

בהוראהמקצועיכהיות

למקצוענות?אלהקריטריוניםההוראהמקיימתהאם

היאההוראה-במלואםמתקיימיםאחדיםקריטריונים

מוגדרגוףישמנוטיםלמוריםלקהילה,חיונישירותאכן

שללאלהמעברהוראהוכישוריאטטרטגיותידע,של

עלהמצביעותמחקרעדויותיש ,מנוטהמורהשאינוהאדם

זאתובעקבותהמורה,שלהמקצועיהידעהתפתחות

תמידיבאופןשלהםהפרקטיקהאתמשניםמנוטיםמורים

תוךנעשיתאםבמיוחדההוראה, ,עבודתםשנותבמהלך

דיוןשלבשיטות-הטטודנטיםעםאינטראקציהכדי

המשלבתההרצאהבשיטתואפילוקבוצתיתועבודה

חוטרשלבמצביםמתאפיינתהתלמידים,שלשאלות

לגביהחלטותוקבלתשיפוטמהמורההדורשיםוודאות

 ,השיעורניהולהמשך

חינוךאנשישיטתיים,ומיומנויותלידעהקריטריוניםלגבי

ישאכןכימטכימיםהגבוה"בחינוךב"הוראההעוטקים

שהואהוראהלגביתאורטיידעושלמחקרשלגדולגוף

דינמיידעגוףזהו ,מלאבאופןלאכיאםבחלקו,שיטתי

רביםדבריםעדייןישאךהזמן,כלומתפתחההולך

המביאההוראהלהבטיח,איךלמשלכמויודעים,שאיננו

הכרתזאת,עםיחדהטטודנטים,כלשליעילהללמידה

אותןשלהמערךהכרתגםכמוהקיים,השיטתיהידע

חיוניותהןוהפרקטיקה,המחקרבמבחןשעמדומיומנויות

המורים,שלמקצועניתפקודלשם

והמיומנויותהידערכישתשלהמקצוענותמאפייניואולם

מכוונתהכשרהשלבתהליךטובהלהוראההשיטתיים

כמעטהוראה,בנושאימתמדתהשתכללותושללמקצוע

כך,משום ,הגבוהבחינוךמוריםלגביקיימיםשאינם

ועדכנייםשיטתייםומיומנותידעבחוטרלוקיםמרביתם

השיטתיהידע ,ההוראהשלטובההבנהובחוטרבהוראה

הטכניקותאתלהכירכדילמרציםדרושיםוההבנה

בוהמטויםבקונטקטטלהוראההמתאימותוהאטטרטגיות

שהוכנוהעדכנייםההוראהעזריאתמתבצעת,היא

תוכנותטרטים,(דגמים,שלהםהטפציפילתחוםבמיוחד

לקדםהעשויותהחדישותההוראהשיטותואתמחשב),

בשיעוריהםלשלבאיךלדעתכדידרושיםהם ;הלמידהאת

אוומצגות)בשקפיםשימוש(כמוטכנולוגיהיעילבאופן

לתלמידיהם,מועילבאופןהאינטרנטיכולותאתלנצלאיך

מעברהשיעורתכנוןבשעתלשקולפדגוגייםגורמיםאילו

זמןאתיעילבאופןלנצל,איךהלימודיהחומרלהגדרת

ואתהטטודנטיםחשיבתאתלהפעיל,איךהשיעור

לרתקאיךברור,להטביראיךהשיעור,בזמןהשתתפותם

ומועילהחיוביתאווירהליצוראיךהתלמידים,את

במהלךצפוייםבלתימאורעותעללהגיבאיךללמידה,

איךתלמידים,שלשליליותהתנהגויותעלאוהשיעור

בפקולטותופרקטיקהתאוריהביןהמתחאתלצמצם

שלמוכנותחוטרעםלעשותמההפרופטיונליות,

עםלהתמודדאיךחיוני),רקע(חוטרלקורטהתלמידים

תלמידיםשלובכישוריםהרקעבידעקיצוניתהטרוגניות



ההוראה,שלאתיקהשלבבעיותלנהוגאיךקורט,באותו

לציינןאיךמועילות,ביתומטלותהוגןמבחןלחבראיך

ועוד.ועודהוגןבאופןועבודותמבחנים

הגבוהבחינוךבהוראהשחטרמקצוענותשלנוטףמאפיין

ההוראהאיכותעלהמפקחתמקצועיתקהילייהקיוםהוא

 .ההוראהידעאתומשמרת

בחינוך"הוראהלעיל,המצוייניםהמאפייניםלאור ,לטיכום

המלאבמובנומקצועאינה ,כיוםשמנוהלתכפיהגבוה"

בגלל .משמעותיכיאםחלקיבמובןרקאלאהמושגשל

מתמדתהשתכללותחוטרושיטתית,מכוונתהכשרהחוטר

בחטרלוקיםמעטיםלאמוריםמקצועית,בקהילייהוחוטר

הניטיון .בהוראהלמקצוענותמהקטגוריותניכרבחלק

ככלקרובההוראהאתלהביאהנובעולםכיוםהנעשה

החטרהשלמתדרךמקצוע,שלמלאלמעמדהאפשר

שלהמיוחלהשדרוגאולםקודם.שפורטובקטגוריות

להלהקנותמכווןובמכללהבאוניברטיטהההוראהמעמד

גםלהלהקנותמטרתו-כמקצועהגדרהמאשריותר

כמלומדות.ויוקרההגדרה

 ?כמכומדותההוראה
הטגלאנשיציבוראתלשכנעמאמציםנעשיםכיום

ענייןכ"טתםההוראהאתתפיטתםאתלשנותהאקדמי

בלתיממיומנויותכמורכבתכלומר,וטכניקות",שיטותשל

המבוטטתמלומדת-מדעיתכפעילותלתפיטתהשיטתיות,

שלושהלהלן .והמצאותאינטלקטואלייםחידושיםעל

 ; 5מלומדת-מדעיתכפעילותההוראהתפיטתלגיבושתנאים

 ,מחדחקרשלמתמשיכתהלייההוראהתפיסת .א
מקורותדרימתמדתהשתללכותשהיאורפלקציה,

מאזייפכימיים,

חקרשלתהליכיםהעתכליפעילוהמרציםאם

אתלשפרעשויהדברההוראה,עלוחשיבה/רפלקציה

למידתםדרכיואתשלהםהתלמידיםאתתפיטתם

הלמידה.אתלקדםיכוליםכמורים,הם,איךולהבין

למידתואתהוראתםאתיחקרושהמוריםרצוי

בהתאםשלהםהפרקטיקהאתוישנותלמידיהם

לממצאים.

לאיכותכאחראיםעצמםאתהסכלאכשיתפיסת .ב

עלאחריותלקיחתשפירושהכמורים,שלהםההוראה

תצואותיוועלהמקצועיהתפקוד

ולדעתלומדיםתלמידיםאיךלהביןצריכיםהמורים

המורים .למידהלהשרותביותרהיעילותהדרכיםמהן

ולערבלענייןהיטב,ללמדמחויביםלהרגישצריכים

שליעילותצורותולקדםבלמידההתלמידיםאת

מרכזיתפקידימלאוהמוריםבכך .תלמידיםלמידת

 .ובשיפורהשלהםההוראהאיכותבהבטחת

כחלתהשהואמצטברידעעלכבכויהההוראהתפיסתג.

המקצועיתהקהליייהשל

בקהילייהמעוגנתלהיותצריכההמחקר,כמוהוראה,

לאורםטטנדרטיםמערכתעםמלומדתמקצועית

 .הקהילייהחבריידיעלומוערכתמבוקרתההוראה

ידעלהיותצריךההוראהידעאחרים,במדעיםכמו

והנבנההמקצועיתהקהילייהחבריידיעלשנאטף

צריכיםהקהילייהחברי .נדבךגביעלנדבך

לביןבינםולהחליףהאחריםעבודתעלגםלהתבטט

המצטברשהידעלכךלהביאיש .מקצועיידעעצמם

לפרקטיקהיתרוםהואובכךציבוריתלחשיפהיזכה

הציבורית.המקצועית

עללמעשהמתבטטתכמלומדותההוראהתפיטתוכ,ך

לעיל;שנוטחוכפי"מקצוענות"שלאחדיםמאפיינים

מקצועי,ידערכישתהמורה,שלמתמדתהשתכללות

בקהילייהוהשתלבותהמקצועיהביצועעלאחריותלקיחת

כלומר, .מצטברידעעלההוראהבנייתעםמקצועית,

 .כמקצועעיצובהאתמקדמתכמלומדותההוראהתפיטת

לאורהשםעלהקתדרה(מופקדכשראסאפרופ'שנתןהרצאהפיעל . 4

אוניברסיטתהפרקטיקה,שלולפילוסופיהמקצועיתלאתיקהשוורץ-קיפ

(בדפום).א.כש,רגםראו . 2000בשנתתל-אביבבאוניברסיטתתל-אביב)

אתיותסוגיות(עורכים),ויילו-ג.אכמון,י.שפלר,ב-ג.מקצועית,אתיקה

האוניברסיטהמאגנס,הוצאתירושלים:הנפשיים.והטיפולהייעוץבמקצועות

העברית.

.5 Shulman. L. S .• & Hutchings. P. (1997). Fostering a scholarship of 

teaching and learning: The Carnegie TeachingAcademy. Menlo Park, 

California: The Carnegie Foundation for the Advancement ofTeaching. 
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