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   תקציר

להכשרת אקדמאים החל משה"ל תשע"ה החלה לפעול במכללת סמיר הקיבוצים תכית חדשה 

בבתי ספר על יסודיים ברחבי הארץ בשיתוף ובמימון קרן טראמפ.  פיזיקהלהוראת מתמטיקה 

בוגרים אשר גם יובילו ויפתחו סור במורים בתחומים אלו ולהכשיר תכית זו ועדה לתת מעה למח

במטרה להתחקות אחר תהליך ביית התכית ויישומה אלה. תהליך הערכה ועד  מגמות בתחומים

, בעמדות כלפי תהליך ההכשרה תהליכי המיון. במסגרת זו התמקדו בלבחון את יעילותה ולשפרה

במסגרת המחקר הועברו שאלוים לסטודטים  וההשמה וכן בבחית שביעות הרצון מהתכית.

 6סטודטים), וערכו ראיוות בקרב  21סטודטים (מתוך  17שהשתתפו תכית. בסה"כ עו לשאלון 

  מרצים) מסגל ההכשרה.  10ים (מתוך מרצ

תהליכי תהליכי המיון ועדו לגייס את המועמדים המתאימים ביותר. , לגבי תהליכי המיון

. בחית  3ידע בתחום הדעת,  . מבחן .2יתוח פרופיל המועמדים, 1 המיון כוללים ארבעה שלבים:

במיון בוטל בשה הראשוה בשל אישור התכית סמוך  2. ראיון אישי. שלב 4ההתאמה להוראה, 

לתחילת שת הלימודים. תהליכי המיון בוצעו ביעילות תוך שיתוף מספר בעלי תפקידים בתכית, 

  ותוך שאיפה לערוך גיוס קפדי של מועמדים ההולמות את רוח התכית.

המועמדים, כאשר רובם, אומם,  120ן הממצאים שאספו עולה כי בתכית התעייו  מ

הביעו עיין בתכית אך לא עברו לשלבים מתקדמים. בסוף התהליך התחילו את הלימודים בתכית 

לומדים את הוראת הפיזיקה. כל הסטודטים  10 -לומדים הוראת המתמטיקה ו 11סטודטים,  21

אשון לפחות בתחומי המדעים. רובם הגיעו להוראה בשלב של חוסר וודאות הים בעלי תואר ר

בהתקדמות בקריירה המקצועית שלהם. הם בחרו בתחום ההוראה בעיקר ממיעים של רצון לערוך 

  שיוי בחייהם המקצועיים ותחושה של שליחות ערכית וחברתית. 

וה לתהליכי התיעוד הסוגיה המרכזית העולה מיתוח כליי המיון קשורה בראש ובראש

שלו. בהקשר זה מתייחס הדוח לכל שלבי המיון, החל מרשומות המתעייים ועד לסיום הריאיון 

האישי. בכל השלבים הללו בלט התיעוד החלקי של התוים. כך לדוגמא, רשומות המועמדים אים 

עמד לא המשיך כוללים מידע בסיסי על המועמד, לרבות השכלה ורקע אישי, ויתרה מכך מדוע המו

את תהליך המיון, האם מחוסר התאמה או מסיבה של סלקציה עצמית. כך גם בשלבים הבאים של 

המיון. גם בשלב מבחן המצב לא ערך תיעוד מסודר של תוצאות המיון. בכל אחד מהמבחים הללו 

  הוצגו מחווים חלקיים בלבד לאיתור המועמדים. 
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ההלימה בין פרופיל הסטודטים שהתקבלו לתכית  כיוון שכך, לא יתן להסיק אודות מידת

ופרופיל המועמד הרצוי. ראשית, לא קיימת הגדרה של מיהו המועמד הרצוי? שית, העדר מידע 

אודות מועמדים שלא התקבלו לתכית איו מאפשר השוואה של פרופיל המועמדים בשתי קבוצות 

  עמד הרצוי ומודל המועמד הקיים. אלו, אשר יוכל לתת הבהרה אודות ההתאמה בין מודל המו

, ממצאי ההערכה מצביעים על שי צירים מרכזיים המייצגים את לגבי תהליך ההכשרה

החוזקות של התכית: שיתוף הפעולה בין הסטודטים והמדריכים הפדגוגיים כמו גם גיבוש של 

המרכזי של קבוצת למידה בין עמיתים. הן הסטודטים והן סגל התכית מצביעים על התפקיד 

כרכו  בין המדריכים הפדגוגיים והסטודטיםמפגשים ההמדריכים הפדגוגיים בתהליך ההכשרה. 

בתוכם העמקה בהבה המקצועית של תפקיד המורה, טיפוח של תפיסות פרופסיואלית וקשר 

איטימי. כל אלו הבו את המחויבות מצד המדריכים הפדגוגיים לתמוך בסטודטים בפסיעותיהם 

ות כמורים, גם כאשר הם לא דרשו לכך מבחיה פורמלית. הדוגמא הבולטת לכך היה הראשו

  הסיוע בהכת השיעור לדוגמא במסגרת ההשמה בבתי הספר. 

ציר מרכזי וסף בתכית היו גיבוש של קבוצת עמיתים. הן הסטודטים והן סגל התכית 

ידה הקבוצתית הבתה מסגרת מצייים את הלמידה הקבוצתית כמוקד של חוזק בתכית. הלמ

לשיתוף ותמיכת עמיתים וחיזקה את תחושת השייכות של השותפים לתכית. יתרה מכך, היא 

  הבתה גם מקור לטיפוח של שיח מקצועי בין הסטודטים, סגל התכית והמורים בבתי הספר. 

. יום ההדרכה בבית הספר, לדעת המשתתפים במחקר, תן תשתית טובה להתסות בהוראה

ההתסות לוותה בצפייה בשיעורים של המורים המאמים, התסות אישית בהחיית שיעור בכיתה 

ומשוב עמיתים. בכל ההיבטים הללו הסטודטים הביעו תחושה של תרומה רבה של יום ההדרכה 

והמרצים הדגישו את שיתוף הפעולה הפתוח והמפרה של צוות בית הספר. הדילמות המרכזיות 

לעובדה שההתסות התקיימה בפועל בשלב חטיבת הבייים, ולא בתיכון, השלב  בהקשר זה געו

אליו מתכשרים הסטודטים בתכית. סוגיה זו, פגעה במידת מה, לדעת הסטודטים וסגל המרצים 

בתהליך ההכשרה. יתרה מכך, שי הצדדים טעו שמספר ימי ההתסות בפועל היו מעטים, לרוב 

ים לתיאום בלוחות הזמים של התכית ושל בית הספר. סוגיה וספת בשל עייים טכיים הקשור

שעלתה מדברי הסטודטים היה התחושה שההתסות התקיימה ב"תאי מעבדה", ולא בתאים 

אמיתיים. כך יוצא, שהם חשו שיום ההדרכה סייע להם במידה מוכה ביהול כיתה והתהלות מול 

הקושי, הרי שכאשר הסטודטים שאלו לגבי תחושת צוות בית הספר. חשוב לציין כי למרות 

מסוגלות ההוראה שלהם, הם דיווחו על רמה ביוית עד גבוהה של מסוגלות מבחיה פדגוגית, 
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הרחבת הידע הדיסציפלירי והעמקה בושאי חיוך תפסו על כמו כן, פרופסיואלית ויהול כיתה. 

להצלחת ך ההכשרה להוראה ותרמו כזי בתהליידי הסטודטים ועל ידי המרצים כדבך חשוב ומר

  התהליך. 

. תהליך זה ועד לסייע תהליך ההשמהמוקד קושי וסף בהתהלות של התכית היו 

לסטודטים למצוא משרה במערכת החיוך כבר במהלך ההכשרה. יחד עם זאת, התהליך היה רצוף 

קיבלו מעה לסוגיות אלו באופן  בקשיים קוקרטיים וכן בקשיים רגשיים. הסטודטים טועים שהם

בהכה של שיעור ומוגבל, למעט עזרתם של המדריכים הפדגוגיים. יצירת קשרים עם בתי ספר 

  לדוגמא. 

, כל המשתתפים, סטודטים וסגל המרצים, הביעו רמת שביעות רצון לגבי שביעות רצון

דת עמיתים תפסו גבוהה מהתהליך ההכשרה בתכית. העמקה בגוף הידע הדיסציפלירי ולמי

מוקדי החוזק המרכזיים בעיי הסטודטים. המדריכים הפדגוגיים מציבים במוקד גם את השהות 

בבית הספר במסגרת התסות פעילה ורחבה. בסה"כ בתום התכית הסטודטים מביעים תפיסות 

 חיוביות כלפי המקצוע, כתחום תעסוקתי מתאים להם, מאפשר קידום פרופסיואלי, שילוב של

  קריירה ומשפחה וביטחון תעסוקתי. 

מומלץ להבות תיק מיון הכולל את דמות המועמד ראשית, לגבי תהליך המיון ומה הלאה? 

הרצוי הן במישור האישי, והן במישור החיוכי, לתעד את כל מהלכי המיון ולהתחיל את המיון בשלב 

תהליכים אלו מוקדם ככל המלצה וספת היא להתארגן למוקדם על מת לעקוב אחר כל שלביו. 

  שאפשר על מת למקסם את התפוקות מהתהליך.

לגבי תהליכי ההכשרה, מומלץ לבחון את תכית ההתסות תוך הדגשה על הרחבת 

ההתסות בפועל בכיתות ובעיקר בכיתות התיכון. מכלול התכים וההתסויות במסגרת התכית 

היה פרופסיה ותהליך ההתמקצעות היו  הים תאי הכרחי בתהליך, אך הוא לא מספיק. הוראה

מורכב, ועל כן יש משמעות רבה להתסות בשה וספת. בהקשר זה כון יהיה להמשיך את תהליך 

  הערכה בשה הבאה כשהסטודטים יכסו למסגרת הסטאז'.
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  מבוא

פיזיקה במערכת החיוך בכלל למחסור הולך וגדל במורים למתמטיקה ובשים האחרוות קיים 

 מחסור. )Ingersoll & May, 2012; Ingersoll & Perda, 2010( בבתי הספר העל יסודיים בפרטו

זה ובע בעיקרו ממיעוט כוח אדם איכותי הפוה להוראת מקצועות אלה ומחוסר היכולת של 

צורך המערכת ליצור תאים אטרקטיביים דיים להישארותו של כוח אדם זה לאורך זמן. יש אפוא 

בעלי יוזמה וכשורי הובלה, , בתחומי המדעים המדויקיםמומחים  ,ר מורים מצוייםלאומי להכשי

שיהוו ראש חץ בבייה מחדש, הובלה ופיתוח של מגמות פיזיקה ומתמטיקה "אחרות": 

אטרקטיביות ללומדים בהן, חדשיות, צומחות, מקושרות לאקדמיה לתעשייה ולקהילה. לשם כך, 

ויובילו את לשיפור הדימוי של מקצועות המתמטיקה והפיזיקה, אשים מוכשרים שיתרמו דרשים 

על מת  באמצעות הקמת רשת שיתופי פעולה בייהם ובין מורים מובילים אחרים.והצמיחה שיוי ה

לעות על הצורך במורים למתמטיקה ופיזיקה, פותחו בישראל בעבר מספר תכיות להסבת 

הצליחו לגייס  ןהושקעו משאבים רבים, והבתכיות אלה  .מקצועות אלהאקדמאים להוראת 

  במערכת.  קיים קושי להבטיח את הישארותם , יחד עם זאת. מועמדים ראויים

החל משה"ל תשע"ה החלה לפעול במכללת סמיר הקיבוצים תכית חדשה להכשרת 

בבתי ספר על יסודיים ברחבי  פיזיקהובלה ופיתוח של מגמות מתמטיקה אקדמאים להוראה, הו

. ההחה ביסודה של התכית היא שעל מת לאתגר אקדמאים מוכשרים בתחומי המקצוע הארץ

וההוראה, בעלי כשרי יזמות והובלה, יש לדאוג לא רק לגיוס כון ולהכשרה מצוית אלא גם לשיבוץ 

הדגש על שיבוץ המורים במערכת והליווי המקצועי  כון שלהם במערכת ולליווי הולם ומקצועי.

, ובשילובם בקהילה מקצועית קוגיטיביורגשי  ,סיפוק מקצועיבביסוס תחושת הועדו לסייע 

לאורך  , ובכך להגביר את הסיכוי שהם יתמידומתפתחתבעיקר צומחת ולומדת, חוקרת ותומכת 

  שים בהוראה.

, וליווי של המוריםוכן השמה  ,של שה הכשרהוכוללת שתית התכית היא רב לפיכך, 

שתיים, וזאת על מת לאתגר כוח אדם איכותי זה לבות רשת של שיתופי רך לאושישתלבו בהוראה, 

  פעולה בין בתי ספר. 

דוח זה היו חלק ראשון התכית מלווה במחקר הערכה מעצבת. ההערכה תהיה רב שתית 

המועמדים,  מיוןבשה הראשוה להפעלתה במישור גיוס ו ממחקר הערכה שועד לבחון את התכית

    .ושביעות רצון השותפים מן התכיתבפועל,  התהליך ההכשר
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  700תכית 

. הכשרה חדשית להוראה 2. גיוס של כוח אדם אקדמי מתאים, 1התכית בויה על חמישה מסדים: 

. הקמה ופיתוח 4. סיוע בהשמת הסטודטים בשדה החיוך, 3וליזמות והובלה של תחום ההוראה, 

. מחקר והערכה 5מות בהם יש מחסור במגמות אלו, של מגמות חדשות לפיזיקה ומתמטיקה במקו

  מעצבת. 

להכשרת אקדמאים להוראת המתמטיקה והפיזיקה ברמות הגבוהות של  מיועדתהתכית 

בתי הספר העל יסודיים. הסטודטים הלומדים בתכית להכשרה להוראת הפיזיקה הים בוגרי 

 המחשב במדעי, במתמטיקה . או מתמטיקה, או בתחומים הושקים להם בפיזיקה ראשון תואר

. תהליך ההכשרה משך כשת לימודים מתמטיקהב לימוד עתרי ידע ובתחומיםבשילוב מתמטיקה 

  אחת.

למידה דרכי הב . כלומר, מתמקדתמודל להכשרה קליית להוראהההכשרה מהווה תכית 

טות לאבחון על יתוח עבודות תלמידים, כלים ושי שעתלמיד בכיתה, ובכלל זה התחשיבה של הו

דעת התחומי  תכשרה השעת על ידע אקדמי מקצועי ותיאוריות עדכיות בהוראהה. ויטור למידה

מגוון שיטות הוראה בהתאמה לאבחון  . התכית מקהספר בבית התסותבתהליך ה ויישומו

בתהליך ההכשרה יעשה שימוש באיסוף ותיעוד . תלמידהקצב וסגון הלמידה של  , שוות,יכולות

יותחו ירועי הוראה (באמצעות צילומי וידאו ותצפיות על למידת תלמידים). אירועי הוראה אלו א

  .תכי והדידקטי של הוראת ולמידת המקצוע -מהיבט תוכן תחום הדעת ומההיבט הפדגוגי

בהתאם לכך, התכית בויה מיום לימודים מלא במכללה הכולל לימודי חיוך ולימודים של הוראת 

זיקה / מתמטיקה) ויום לימודים ארוך בבית הספר (יום ההתסות בהוראה) אליו המקצוע (פי

הולכים הסטודטים כקבוצה אחת בהתאם לתחום הדעת, מלווים במדריך/ מדריכה פדגוגי/ת 

  מקצוע/ית. 

בשיעורים של מורים מומחים צופים הסטודטים יום הלימודים בבית ספר, במסגרת 

יתוח ורפלקציה  ע במגוון רחב של רמות לימוד ודרכי הוראה.בהוראת המקצו מתסיםבתחומם, 

יחד עם המורים המאמים, המדריך הפדגוגי, ואשי מקצוע וספים. חלק מתקיימים על השיעורים 

 הוראת עמיתים. מתקיימתכמו כן,  . בצורה קליית עם הסטודטיםמתועדים ומותחים  מהשעורים

  מתודיקה ודידקטיקה של הוראת המקצוע. ביום ההתסות בבית הספר, הסטודטים
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ביום הלימודים במכללה למדות תיאוריות עדכיות בחיוך, יהול כיתה, ובהוראת תחום הדעת 

כמו למשל, דרכי חשיבה ותפיסות שגויות של תלמידים במתמטיקה / פיזיקה, דרכי הוראה 

הסטודטים יזכו לליווי בהמשך לכך, . מתאימות, שימוש בטכולוגיות בהוראת המקצוע וכדומה

וסף בשת הסטאז', השה הראשוה להוראה בבית הספר. הליווי יכלול השתתפות בסדת סטאז' 

  על ידי מדריך מקצועי.
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  הערכת התכיתטרת מ

ההערכה ועדה להתחקות אחר תהליך ביית התכית ויישומה במטרה לבחון את יעילותה ולשפרה. 

התוכית: מיון  העומדים בבסיסתמקד בשלושה היבטים מרכזיים תבשה זו בהתאם לכך, ההערכה 

להלן יתוארו שאלות המועמדים, תהליך ההכשרה בפועל ושביעות רצון השותפים מן התכית. 

  המחקר בכל אחד מההיבטים הללו.

  

  א. מיון מועמדים

התכית מבקשת לקלוט משתתפים בעלי רקע אקדמי בפיזיקה ובמתמטיקה השואפים להשתלב 

בתי הספר ולהוביל תהליכים חיוכיים. לשם כך, תהליך ההערכה יבקש להתחקות אחר תהלכי ב

שאלות האיתור והמיון של המועמדים ולבחון את התאמתם לקריטריוים שהוצבו בתכית. 

  המחקר:

באילו כלים עשה שימוש בתהליך המיון על מת לאתר מועמדים מתאימים? מהו הרציול  .1

 ם?שעומד מאחורי ביית

 מי שותף לתהליך המיון? .2

כמה מועמדים הגישו בקשה להשתתף בתכית? כמה התקבלו? מה היו השיקולים לאישור  .3

 קבלה או דחייה של מועמדים?

מהו פרופיל הסטודטים שהתקבלו ללמוד בתכית ועד כמה הוא הולם את הפרופיל  .4

תעסוקתי המוצע? בהתייחסות להיבטים הבאים: רקע אישי, לימודים קודמים, רקע 

 ותפיסת תפקיד ההוראה.

  

  ב. תהליך ההכשרה

תהליך ההכשרה כולל שילוב של לימודים עיויים תיאורטיים והכשרה מעשית. ההכשרה המעשית 

ערכת במסגרת קבוצתית בבית ספר אחד. בית הספר המלווה את ההכשרה המעשית תפס כשותף 

קהילה מקצועית לומדת בה צוות לתהליך ההכשרה, כאשר הפעילות במוסד החיוכי תתהווה כ

 :הןשאלות המחקר בהקשר זה המוסה ישמש כחוכים וכעמיתים.  הוראה
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האם וצרה קהילה מקצועית לומדת בתוך בתי הספר המאמים? מה אופייה של קהילה  .1

זו? מי הגורמים המשתתפים בקהילה זו? במה היא עוסקת וכיצד היא פועלת ותורמת 

טים?לקידום ההכשרה של הסטוד  

האם מתקיימים יחסי גומלין וזיקות בין ההכשרה בבית ספר (כוללת התסות וסדאות  .2

  דידקטיות) ובין קורסי החיוך והוראת המקצוע?

המעורבים באיזו מידה התכית בכל מרכיביה תורמת להכשרה להוראה לפי תפיסתם של  .3

 ?וסגל ההוראה בה, סטודטים

  

  בבתי הספר תהליך ההשמה  .ג

הכשרה מקבלים הסטודטים סיוע מקיף בהשמה בבתי הספר. היבט זה היו ייחודי בתום תהליך ה

 :יהיות המחקר בהקשר זה ולתכית הלימודים. שאל

באיזה אופן מתהל הסיוע בתהליך ההשמה של הסטודטים? מי מעורב בתהליך? אילו  .1

  ו?כקשיים עולים במהל

 ר?מה שיעורי ההצלחה של התכית בהשמת הסטודטים בבתי ספ .2

 

  תכיתהסטודטים מהד. שביעות רצון 

אחד המדדים להצלחת התכית מתייחס לשביעות רצון השותפים לה. בהקשר זה תיבדק השאלה 

  הבאה:

 ?התהלותה ומאופן מהתכית רצון שביעות מביעים הסטודטים מידה באיזו .1
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  שיטה

  משתתפים

ת התכית: הסטודטים עים אהמיהמרכזיים גורמים ה משיבמסגרת המחקר אספו תוים 

  במכללה. כעת פרט על כל אחד מהמשתתפים בפרד. אותהסגל המרצים המחה הלומדים בה ו

  

  סטודטים

וספים מתמחים בהוראת  10 -ו מתמחים בהוראת המתמטיקה, 11טים, סטוד 21בתכית לומדים 

 6 -, ו)גברים 2 -שים ו 9הפיזיקה. במחקר השתתפו כל הסטודטים הלומדים הוראת המתמטיקה (

מכלל  81%גברים ואישה אחת). בסה"כ מילאו את שאלון המחקר  5סטודטים הלומדים פיזיקה (

שים  39.31הסטודטים הלומדים בתכית. הגיל הממוצע של הסטודטים המשתתפים במחקר היו 

יסיון קודם בהוראה. ) אין 76.5%) הים בעלי תואר שי. למרביתם (35.3%). שליש מהם (9.75(ס.ת. 

 3 -שים, סטודט וסף דיווח על יסיון של למעלה מ 1-2שיים מהם דיווחו על יסיון בהוראה של 

  שים בהוראה. סטודט אחד לא עה על שלה זו.

  

  מרצים במכללה

מרצים.  אלו משמשים כמדריכים פדגוגיים  6בתכית מלמדים עשרה מרצים. מביהם רואייו 

ירי. מרצה אחד עוסק בתחום החיוך. כל המרצים הים בעלי הכשרה מקצועית וסגל דיסציפל

  בהכשרת סטודטים להוראה. חלקם אף בעלי יסיון עם הכשרת אקדמאים למקצוע.
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  כלים

בהתאם איסוף התוים כלל כלי מחקר מגווים בהתאם לשאלות המחקר. פרט על כל אחד מהם 

  לאוכלוסייה ממה אספו.

  

  טודטיםמיון הס

בחית כלי המיון והרציול המחה אותם כמו גם קביעת השותפים לתהליך בדקו  .1

 באמצעות יתוח מסמכים רלווטיים.

המועמדים לתכית אסף משי מקורות מידע: רשימת מתעייים לתכית  מידע אודות .2

שאספה על ידי מזכירות הסטודטים וכן רשימות של ראש התכית שאספו במיילים 

 במסמכים שוים.ו

פרופיל הסטודטים בדק באמצעות יתוח תיקי הסטודטים. בתיקים אלו מצאו מסמכים  .3

 הכוללים: שאלון אישי ותיעוד הראיון האישי.

  

  סטודטיםשאלון ל

השאלון לסטודטים עסק בעמדותיהם כלפי התכית ותפיסתם את יעילותה. בין היתר הם שאלו 

התכית, יום ההדרכה בבית הספר, תהליכי ההשמה, שביעות רצון,  אודות ציפיות מהתכית, תכי

העוסק תפיסות השאלון מבוסס על שאלון תחושת מסוגלות בהוראה ושאיפות להתמיד בה. 

 שאלון), Watt & Richardson, 2008תעסוקתיות ומוטיבציות תעסוקתיות של מורים מתחילים (

השאלות  על הראיוות עם סגל התכית. מרביתכמו גם ), 2000מסוגלות בהוראה (פרידמן וקס, 

מתייחסת ל"מידה מעטה מאוד",  1דרגות, כאשר דרגה  5שאלו כפריטים סגורים בסולם ליקרט בן 

בהקדמה לשאלון הובהרה לסטודטים מטרת המחקר והובטחה ל"מידה רבה מאוד".  5ודרגה 

בתחילת שיעור המשוב בהחיית  אוימיות למשיבים. מילוי השאלון ערך בשבוע האחרון לסמסטר

 על שיעור המשוב.מרכזת התכית ודיקית הפקולטה. בוסף, בתום מילוי השאלון ערכה תצפית 

   .בדו"חשאלון הסטודטים מוצג בספח א' 
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  סגל התכית

במסגרת המחקר ערך ראיון אישי חצי מובה עם מרצים מרכזיים בתכית. בתכית מלמדים עשרה 

ים מלמדים קורסים דיסציפליריים, התסות מעשית, לימודי חיוך (פסיכולוגיה, המרצמרצים. 

אידיאולוגיות בחיוך ואורייות מחקרית) ולימודי יסוד (לשון). במסגרת המחקר רואייו שישה 

מרצים, בייהם כל המדריכים הפדגוגיים והמורים הדיסציפליריים ומרצה אחד בתחום החיוך. 

ת גם היא את הסטודטים משתתפת בתהליך הערכת התכית ולכן לא רואייה התכית המלמדראש 

במחקר. הראיוות בוצעו על ידי חוקרת מרשות המחקר והערכה של המכללה, המהלת את תהליך 

דקות. במסגרת הראיון שאלו המרצים אודות תהליכי  45הם משכו בין רבע שעה ועד הערכה. 

אתגרים ביישום קורסים דיסציפליריים והתסות מעשית, המיון, מרכיבי התכית בדגש על 

  , מה היה אפשר לעשות אחרת ותפיסת תפקידם.התכית אל מול חוזקותיה

  

  יתוח התוים

משלב מתודות כמותיות ואיכותיות. המתודה הכמותית מתמקדת בתיאור התוים יתוח 

מתוך גישה  הראיוות) ערכ + (שאלות פתוחותהתיאורית, והמתודה האיכותית  הסטטיסטיקה

לקטגוריות שייצגו את ההיבטים המרכזיים שעלו  , הכרוכה בחלוקת התשובותאידוקטיבית.

  ).Maykut & Morenouse, 1994בראיוות (
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  ממצאים

יתר הפרמטרים שבדקו במחקר: תהליך תחילה ביחס למיון הסטודטים.  תוצגהתוצאות המחקר 

הקבוצות המשתתפות שתי הרצון מהתכית יוצגו עבור כל אחת מ ההכשרה, ההשמה ושביעות

. תחילה ציג את הממצאים העולים משאלוי הסטודטים, , קרי סטודטים ומרציםבמחקר בפרד

  במרצים במכללה. באיוות שערכו בקרלאחר מכן ציג את הממצאים שעלו מהרו

  

  מיון מועמדים לתכית

תוך שאיפה לערוך גיוס קפדי של ועמדים המתאימים ביותר ייס את המתהליכי המיון ועדו לג

. במסגרת הערכה בחו סוגיות מרכזיות בתהליך המיון. תחילה מועמדים ההולמות את רוח התכית

כלי המיון בהם היה שימוש בתהליך המיון על מת לאתר מועמדים מתאימים כמו גם הרציול יוצגו 

על בחירת השותפים למיון. לאחר מכן ברר כמה  וד על בשלב שי עמשעומד מאחורי בייתם. 

מועמדים הגישו בקשה להשתתף בתכית? כמה התקבלו? מה היו השיקולים לאישור קבלה או 

 .מוד על פרופיל הסטודטים בתכיתדחייה של מועמדים? בשלב הבא ע

  

  כלי המיון

על ידי פסיכולוגיות תעסוקתיות,  2009מיון המועמדים בתכית התבסס על תיק מיון שפותח בשת 

פרט י). תיק המיון 500עת קדם וליאת בסיס, במסגרת תהליכי הסבת אקדמאיים להוראה (תכית 

לתכית "הכשרת אקדמאים להוראת המתמטיקה והמדעים",  את ההליך והכלים של מיון מועמדים

והוא ועד לבחון את מידת התאמתם של המועמדים לעסוק בהוראת המתמטיקה והמדעים בבתי 

  הן ביחס לרמת הידע שלהם בתחום הדעת והן ביחס לתפקודם כמורים מן המיין.העל יסודי הספר 

ון ימהקבלה. תאי הסף ל תאיולכלי המיון בו בהתאם לפרופיל המועמדים של התכית, 

א רמת ההשכלה שלהם. בהתאם לתאי הקבלה יתקבלו בהתאמתם של המועמדים לתכית הו

לתכית מועמדים בעלי תואר ראשון בפיזיקה או/ו מתמטיקה, לפי הפירוט: לתעודת הוראה 

בפיזיקה דרש תואר ראשון בפיזיקה או בהדסה בתחומים רלווטיים: חשמל, מכוות, הדסה 

ופטית, גרעיית. לתעודת הוראה במתמטיקה דרש תואר ראשון במתמטיקה, במדעי המחשב א

ובתחומים הושקים להם. בוסף לכך הוחלט כי הועדה תדון במועמדים בעלי חזון חיוכי, יוזמה 
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וכשרי הובלה ויהול, בעלי כוות לתהליך ההכשרה ולהשתלבות בהוראה בבתי ספר ועיין לפתח 

ויים ללמידה של יומיים בשבוע (כולל ולהוביל שיוי בהוראת המתמטיקה והפיזיקה בארץ, אשר פ

מוכים כאלה הלחילופין או מהאזורים המאותרים ההתסות בהוראה). עדיפות תיתן למועמדים 

  .לעבור דירה לצורכי המטרה

בהתאם לתיק המיון לבחירת מועמדים להכשרת אקדמאיים להוראת המתמטיקה 

) ופרופיל הסטודטים הרצוי בתה מסגרת לאיתור ומיון מועמדים. 2009ם ובסיס, והמדעים (קד

. 3. מבחן ידע בתחום הדעת,  .2יתוח פרופיל המועמדים, 1מסגרת המיון כללה ארבעה שלבים: 

. ראיון אישי. מפאת קוצר הזמן, שהרי התכית אושרה בחודש 4בחית  ההתאמה להוראה, 

 –פתיחת שת הלימודים האקדמית, בוטל השלב השי בתיק המיון  , כחודש לפי2014ספטמבר 

מבחן הידע בתחום הדעת. כך, בפועל תהליך המיון כלל את יתר שלושת המרכיבים האחרים. כעת 

  תאר את הרציול העומד בבסיס כל אחד משלבי המיון שבוצעו בפועל.

  

 : יתוח פרופיל המועמדים1שלב 

בו אסף מידע אודות רקע אישי של המועמד,  שאלון אישיבאמצעות  יתוח פרופיל המועמדים ערך

רקע השכלתי (כולל השתלמויות רלווטיות לתחום ההוראה/ הדרכה), יסיון תעסוקתי, יסיון 

קודם בהדרכה או הוראה כולל התדבות בפעילות עם ילדים או בי וער, כמו גם שאלה פתוחה בה 

חר להיכס לתחום ההוראה. כלי זה ועד לבחון את הרקע של דרש המועמד לכתוב בקצרה מדוע ב

  המועמד ועמידתו בתאי הסף כמו גם לעמוד על החזון החיוכי שלו. 

  

 : בחית ההתאמה להוראה2שלב 

. מבחן המצב ערך כמשימה קבוצתית בה מבחן מצבבחית ההתאמה להוראה בוצעה באמצעות 

גית מבחית תחום הדעת אותם המועמדים מועמדים. הקבוצה היתה הומו 8-10השתתפו 

מתעתדים ללמוד במסגרת תכית הכשרה זו (מתמטיקה / פיזיקה). כל מועמד קיבל שאלה 

מתמטית/ פיזיקאלית  קצרה (בהתאם לקבוצה בה השתתף) ברמת חטיבת בייים (ממבחן מפמ"ר 

יקאלי. על בסיס או מיצ"ב). שאלה זו שימשה כבסיס להוראה של מושג או עיקרון מתמטי/ פיז

דקות תהליך הוראתי, כאשר יתה הגמישות  5שאלה זו הוא התבקש להציג מול הקבוצה במשך 

דקות להתכון למשימת ההוראה. בתום  8לבחור בכיווי הוראה מגווים. כל המועמדים קיבלו 
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התהליך ההוראתי כל אחד מהמועמדים העמיתים בקבוצה התבקש לתת משוב לאחד השיעור 

  ו.שהוצג

מבחן המצב מבוסס על תפיסת מאפייי המורה המיטבי. אלו כוללים בקיאות בתחום הידע, 

הצעיר, השתלבות  התלמידיכולת פדגוגית, ערכים ומוטיבציה לחיוך ולהוראה, יכולת לעבודה עם 

טובה בצוות ויכולת להוות סמכות. בהתאם לכך, בהערכת מבחן המצב הושם דגש על הפגת יכולת 

(יכולת להציג חומר לימודי, גמישות בהצגת פתרוות, יצירתיות בהעברת החומר, כושר פדגוגית 

ביטוי בעברית), ערכים ומוטיבציה חיוכית (מוטיבציה להוראה, התמדה במסגרת), עבודה עם 

הפרט (יכולת לזהות צרכים, אמפטיה), סמכות (סמכותיות, בגרות אישית), צוות (השתלבות מועילה 

הדעת (אי ביצוע טעויות). לא קיים מסמך מסודר לתיעוד תוצאות מבחן המצב. בשלב בצוות) ותחום 

שי יתה מטלה וספת לכל ארבעה מועמדים. המטלה עוצבה כמיי הוראה עמיתים. במסגרת זו 

  הם התבקשו לכתוב מהם ההיבטים החשובים לדעתם לתכון שיעור מיטבי.

  

 : ראיון אישי3שלב 

, התבקש המועמד לספר בקצרה על עצמו. בהקשר זה ישאלו שאלות אישיה איוןירשלב הבשלב זה, 

אודות תחומי התעסוקה הקודמים שלו, תחושותיו בהקשר זה, קשיים עימם התמודד, תמורות 

ותפיות שעבר בחייו, יסיון עבודה בצוות כמו גם מדוע בחר ללמוד בתחומי המתמטיקה או 

האקדמיים. בוסף, הריאיון מבקש לברר את הסיבות  הפיזיקה ובמה תכן לעסוק בתום לימודיו

לפייה להוראה. המועמד יתבקש לתאר מדוע בחר בתחום ההוראה, מהן החששות שיש לו 

מהתפקיד, פיות שלו ללימודים במשך שת ההכשרה ואילו סיבות יובילו אותו להחלטה לעזוב את 

יסה של המועמד את עצמו כמורה. מסלול ההוראה. היבט וסף לו יתן דגש בראיון קשור לתפ

בהקשר זה הוא יתבקש לעות איזה מורה הוא היה רוצה להיות, מה ייסע לו בהצלחה בתפקיד ומה 

ציפיותיו. הריאיון ועד לעמוד על תפיסותיו של המועמד את תפקיד ההוראה ואת תחושותיו אודות 

  התאמתו להוראה ומסוגלותו להתמיד בה. 
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  שותפים לתהליך המיון

לצורך תהליך המיון התכסה ועדת איתור בה השתתפו ארבעה בעלי תפקידים: ראש התכית 

ושלושה מדריכים פדגוגיים. ראש התכית יהלה את תהליך המיון. במסגרת תפקידה הייתה 

אחראית על התכון הלוגיסטי של התהליך, יתבה את המועמדים ושיבצה מעריכים ואספה את 

אש התכית יהלה ישיבת סיכום ובאחריותה הוטל יישום החלטות התוים. בתום כל שלב ר

הועדה. יתר חברי הוועדה השתלבו בתהליך המיון כמעריכים מתחום הדעת בעלי רקע פדגוגי עשיר 

  ומגוון. הם ערכו תצפיות, קיימו ראיוות והשתתפו בהחלטת אודות הקבלה לתכית.

 

  מועמדים לתכית

דים לתכית אספו משי מקורות מידע: תוי מזכירות הממצאים הוגעים למספר המועמ

הסטודטים והתוים ששמרו אצל ראש התכית באמצעות מיילים ומסמכים כלליים. מכלל 

מפרט את הסטטוס של  1מועמדים. תרשים מספר  120התוים מצא כי התעייו בתכית 

  המועמדים.

  

  : התפלגות סטטוס המועמדים לתכית1תרשים 
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) הביעו עיין 59%מועמדים ( 71המועמדים, חלק יכר,  120שעולה מהתרשים, מתוך  כפי

מועמדים) לא תועדה הסיבה בגיה לא  61בתכית אך לא עברו לשלבים מתקדמים. אצל מרביתם (

מצאו  3 -טעו כי בחרו שלא ללמוד ו 2החליטו שאים מעוייים להמשיך,  5המשיכו את התהליך, 

  הסף.  לא מתאימים על

מכלל המועמדים) לא המשיכו את  15%מועמדים ( 18מועמדים.  49למבחן המצב זומו 

כלל לא הופיעו למבחן המצב. לגבי יתר הארבעה, לא תועדה  14תהליך המיון לאחר מכן, מהם 

  הסיבה בגיה לא המשיכו את התהליך. 

לא המשיכו את מכלל המועמדים)  8%מועמדים ( 10מועמדים.  31לשלב הריאיון זומו 

תהליך המיון לאחר מכן. מתוכם, שיים לא התקבלו, והיתר פו לתיבים אחרים. חשוב לציין כי 

) תועד טופס הראיון. בסוף התהליך התחילו את 74.2%( 23המרואייים, רק עבור  31מתוך 

  סטודטים. 21הלימודים בתכית 

היה עקבי ומצאו חוסר  חשוב לציין כי תהליך התיעוד של המתעייים בתכית לא

התאמות בין שי מקורות התוים. כך לדוגמא, חמישה מועמדים שהתקבלו לתכית לא מצאו 

ברשימות המתעייים של מזכירות הסטודטים. כמו כן, שיים מהם אף לא מצאו ברשימת 

עה המוזמים למבחי המצב, למרות שכל מי שהתקבל לתכית השתתף במבחן זה. כמו כן, ארב

מועמדים שהגיעו לראיון האישי לא מצאו ברשימת המתעייים, כאשר אחד מהם אף לא מצא 

ברשימת המוזמים למבחן המצב. ארבעה מועמדים וספים שלא מצאו ברשימת המתעייים 

  הוזמו לראיוות.

  

  פרופיל הסטודטים בתכית

ים מרכזיים: רקע אישי, לימודים פרופיל הסטודטים הלומדים בתכית בחן ביחס לארבעה פרמטר

קודמים, רקע תעסוקתי ותפיסת תפקיד ההוראה. כעת אפיין את הסטודטים בכל אחד 

מהפרמטרים הללו, וסה לבדוק באיזו מידה פרופיל הסטודטים הלומדים בפועל בתכית הולם 

  את פרופיל הסטודטים הרצוי.
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  רקע אישי

 -גברים, ו - 2שים ו 9ים בהוראת המתמטיקה, בייהם מתמח 11סטודטים,  21בתכית לומדים 

 17. מרבית הסטודטים (שה אחתיא -גברים ו 9וספים מתמחים בהוראת הפיזיקה, בייהם  10

) הים ילדי ישראל, שיים ולדו באפגיסטן, סטודט אחד היו יוצא מדיות ברית 81%, 21מתוך 

  הברית. המועצות לשעבר ועוד סטודט אחד יליד ארצות 

  רקע השכלתי

כל הסטודטים הים בעלי תואר ראשון בתחום המדעים המדויקים. כולם למדו מתמטיקה, 

מהם רכשו את התואר הראשון באויברסיטאות השוות  18פיזיקה, מחשבים, כימיה או הדסה. 

שון יורק. הציון הממוצע של הסטודטים בלימודי התואר הרא-בארץ, שלושת הוספים למדו ביו

) אף רכשו תואר שי, גם כן בתחומי המדעים, 33.3%). שבעה סטודטים (5.15(ס.ת.  80.18היו 

לרבות פיזיקה, מחשבים ואלקטרויקה, לרוב באויברסיטאות בארץ. הציון הממוצע בתואר שי 

). הסטודטים מצייים כי בחרו ללמוד את תחומי המדעים מתוך עיין 3.62(ס.ת.  89.69עמד על 

  ושאיפה להעמיק בתחום.

  רקע תעסוקתי

מהם  18טק בתפקידים קודמים בשוק העבודה, -הסטודטים הלומדים בתכית עסקו בשוק ההי

) עסקו בתפקיד יהולי. כולם הגישו את מועמדותם 33.3( 7 -) עסקו במקצוע פרופסיואלי, ו85.7%(

לאחר פיטורין או שיוי על לתכית כשהם יצבים בצומת מבחית הרקע התעסוקתי שלהם, לרוב 

  רקע אישי אשר הוביל אותם לשקול את האפשרות להשתלב במקצוע ההוראה.

) יש יסיון קודם מסוים בהדרכה, לרוב במישור הבלתי פורמלי, 71.4%, 21מתוך  15לרובם (

במסגרת עבודתם הקודמת או בצבא. שים עשר סטודטים צייו כי יש להם יסיון בהדרכת ילדים, 

ד עם זאת, לרוב מדובר בשיעורים פרטיים או בהדרכה שאיה קבועה במסגרות שוות בלתי יח

פורמליות, כגון: חוכות בסיוע בהכת שיעורי בית, הדרכת חוגים וכדומה. בראיון סיפרו 

הסטודטים על קשיים בעבודה הקשורים לעומס גדול, איטסיביות רבה, תחושות של חוסר סיפוק, 

)צייו כי 85.7%, 21מתוך  18בשל קושי הישרדותי של החברה בה עבדו. כמעט כולם ( ופיטורין לרוב

  הם בעלי יסיון עבודה בצוות.
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  תפיסת תפקיד ההוראה

 מהבמסגרת השאלון והריאיון האישי שאלו הסטודטים אודות בחירתם בהוראה. הם שאלו: 

לב בהוראה כמו גם על החזון מטרת השאלה היה לעמוד על המיעים שלהם להשת? הוראה פתאום

  . 2החיוכי שלהם.  ממצאי השאלה בשאלון האישי מוצגים בתרשים 

הממצאים מלמדים כי הסטודטים בתכית החליטו ללמוד הוראה בראש ובראשוה 

ממיעים הקשורים לשאיפה ליצור שיוי בקריירה המקצועית, לרוב לאור פיטורין ממקומות 

הובילו אותם לכלכל את צעדיהם התעסוקתיים ולבחור בתיב,  העבודה בהם עסקו. הפיטורין

השאיפה להשתלב בתחום ההוראה. מיע מרכזי וסף קשור לתחושת  -שלדידם, היה שם כל הזמן 

שליחות חברתית של הסטודטים. בהקשר זה הסטודטים מדווחים על שאיפה לתרום מבחיה 

  יוך.ערכית לחברה הישראלית ולהבות שיוי במערכת הח

  

  

  

  : מיעים לבחירה בתחום ההוראה בקרב הסטודטים הלומדים בתכית2תרשים 
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מיע וסף לבחירה בתכית קשור לשאיפה להדריך ולהורות מתוך הידע והיסיון בתחום, 

וכן לאכזבה מהיסיון הפרטי של ילדיהם במערכת החיוך. בהקשר זה סטודטים דיווחו כי הם 

י למידה מעמיקים יותר המדגישים את הסקרות והיצירתיות של מבקשים להתוות תהליכ

התלמידים. בראיוות עלו ממצאים דומים. החשש העיקרי שעלה מדברי הסטודטים בראיון קשור 

  ליהול כיתה והתמודדות עם בעיות משמעת. חשש וסף שהעלה אחד הסטודטים קשור לשכר.

  

  להלן דוגמאות מדברי הסטודטים:

מטיקה היתה ושארה מאז ימי התיכון. דרך הלימודים "האהבה למת

במתמטיקה באויברסיטה ועד היום. העזרה שמקבלת ביתי הגדולה 

יח"ל במתמטיקה. האתגר שבמקצוע, הרצון לתת ולעזור  5 -שלומדת ל

לאחרים ולהראות כיווי מחשבה שוים ואולי קלים יותר, והכי חשוב 

מאתגר, להסיר את כל לסחוף אחרייך את התלמידים למקצוע ה

הפחדים ולהשרות את הביטחון של להעז, לסות פעם, פעמיים, אולי 

לשגות, אך כך תסלל הדרך להמשך ולהצלחה הבטוחה. אי רואה 

בהוראה מן שליחות, להראות פים חדשות ולא מאיימות למתמטיקה, 

  את היופי בדרך הפתרון ובהשגת ההצלחה"

הידע שלי, לחלוק אותו, ללמד "הבתי שיש בי תשוקה להסביר את 

גילאים שוים. אי בן אדם מאוד סובלי, ויש לי יכולת ללמד אשים 

שוים באורך רוח מתוך אמוה שכל אדם יכול ללמוד מה שיחפוץ עם 

אמוה והתמדה. אי רוצה להשפיע בחיוך ובידע תוך התאמה של 

ה שאם הסבלי מאמיוכחי, ואולוגי הוך לעולם הטכות והרוח החי

הצעירה שאי מביאה איתי, יש בי את היכולת להשפיע, לחך ולהעיק 

יחס אישי יותר מהרצון להעביר את הידע. הייתי רוצה להעביר את 

  הרוח הסקרית והרצון לחקור, לחך ולהשפיע"

  

"מתמטיקה תמיד היתה ותהיה קרובה לליבי. כתלמידה בתיכון 

ויברסיטה בחרתי לעשות יחידות ואת התואר בא 5עשיתי בגרות 

במתמטיקה ומדעי המחשב. גם את ילדיי ליוויתי ועדיין מלווה 

בלימודיהם בתיכון במקצוע המתמטיקה. לאחר סיום התואר 

האויברסיטאי התחלתי לעבוד כמהדסת תוכה ועסקתי במקצוע זה 

עד שה זו. לאחר פיטורי חיפשתי את האתגר הבא, משהו אחר, משהו 

וך של הדור הבא. הייתי מאוד רוצה לקדם את הוראת שישפיע על החי



 
 

22  
 

 

המתמטיקה בישראל ולגרום ליותר ויותר תלמידים לאהוב מקצוע 

  זה"

  

"רוב השים מאז השתחררתי מהצבא אי מתדב בעבודה עם ילדים 

ווער, ובעצם חווה את החיוך בפריפריה שלו. מצד שי, העבודה 

חה לספק אותי. במהלך טק, למרות הגמול הכספי, לא הצלי-בהיי

-2006השים גם יסיתי לפות לאקדמיה בתחום של מדעי המוח (

) אבל גם שם הרגשתי שמשהו חסר. החלטתי שהגיע הזמן 2010

ללמוד לעשות את מה שעשיתי שים בהתדבות, בצורה טובה יותר 

ולהרחיב את היכולות שלי לעבודה עם כיתה שלמה. אי מאמין 

תאפשר לי להוציא מעצמי דברים שלא יצא שהעבודה עם תלמידים 

טק. העבודה עם אשים, הרגישות הדרשת. כל הדברים ה"ל -בהיי

  גרמו לי השה לפות להוראה"

  

סוגיה ? בהוראה להצליח בידם יסייעו אשר המועמד מביא אותם הכישורים מהם כעת בקש לברר

התקבלו לתכית מיקדו את זו שאלה אף היא בשאלון ובראיון האישי. עשרה הסטודטים ש

תשובתם לשאלה זו בראיון במישור הרגשי. לדידם, הם מביאים עימם להוראה תכוות כמו: 

אכפתיות, אמפטיה, יכולת גבוהה של תקשורת ביאישית, מוטיבציה, סובלות, הקשבה ויצירתיות. 

י הם מביאים ידע שמוה אחרים צייו כי הם מביאים עימם יסיון עשיר בהוראה, וארבעה צייו כ

רב. מה מצפים הסטודטים מתכית ההכשרה? בעיקר ללמוד שיטות הוראה וגישות ליהול כיתה 

  כמו גם ושאי חיוך כלליים כגון: רקע בפסיכולוגיה וחידוד הוראת התחום המקצוע.

שאלה  ?הרצוי הסטודטים פרופיל את הולם בתכית הלומדים הסטודטים פרופיל האם

א מעה. ראשית, במסמכי המיון לא צוין באופן מפורש מהו פרופיל הסטודט הרצוי, זו ותרה לל

ומהו המחוון להשוואה בין תוי הסטודט לפרופיל זה. יתרה מכך, מסמכי המיון לא אספו באופן 

מרואייים, ואילו  31מתוך  23סדיר עבור כלל הסטודטים. בראיוות מולאו מסמכי המיון רק עבור 

המצב לא תועדו באופן סדיר הערכה של המועמד (זה תועד עבור חמישה מועמדים בלבד), במבחי 

ולא הוצג מחוון לשם כך. יוצא אפוא, שלא יתן באופן יעיל להשוות בין פרופיל המחך הרצוי כפי 

שהוא מופיע בכלי המיון לתוצאות בשטח. לא יתן להסיק האם הסטודטים שלומדים בתכית 

  ת החזון והמטרות של התכית בהקשר של תהליכי המיון. ממשים בפועל א
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  כלפי התכית סטודטיםעמדות ה

הממצאים בהקשר זה מתייחסים לעמדות הסטודטים כלפי מבה תכית הלימודים, בדגש על יום 

ההדרכה בבית הספר, מסוגלותם בהוראה, תהליך ההשמה בבתי ספר, שביעות רצון מהתכית 

  ה כמקצוע.ותפיסות כלפי ההורא

  

  מבה התכית 

ראשית, בקש להציג את עמדות הסטודטים כלפי מבה התכית ותכיה. כאמור, הלימודים 

והוראת  בתכית כוללים יום לימודים במכללה בו מושם דגש על העמקה בתחום הדיסציפלירי

, ם דגש על מתודיקה, ויום לימודים וסף בבית הספר בו מושלימודי חיוך כללייםו יהלהדיסציפ

  התכית. למבהמציג את עמדות הסטודטים ביחד  3תרשים מספר  והתסות מעשית. דידקטיקה

  

  

  1התכית מבהכלפי הסטודטים  עמדות: 3תרשים 

  

                                                 
1

  1.10 -ל 60.0ן בכל ההיגדים עות בין סטיות התק 
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מבה התכית, ההדרכה הפדגוגית, קורסי החיוך הממצאים בתרשים מלמדים כי 

צורכיהם במידה ביוית. ים על תפסים על ידי הסטודטים כעווההכשרה המעשית בבית הספר 

עוד מצא כי הסטודטים תופסים את הזיקה בין התכים השוים של התכית ברמה ביוית בלבד. 

יוצא אפוא, שלדידם התכית מקדמת במידה ביוית את תהליך הכשרתם כמורים. ממצאים אלו 

דטים המתמחים עקביים הן בקרב הסטודטים המתמחים בהוראת המתמטיקה והן בקרב הסטו

  בפיזיקה. 

. יום ההדרכה ועד להגיש את השדה ביום ההדרכה בבית הספרכעת בקש להתמקד 

החיוכי למתכשר להוראה תוך הקיית תמיכה פדגוגית ואישית מצד המדריך במכללה (מדריך 

 הסטודטבמסגרת זו מבצע בית הספר (מורה מאמן). מן המיין מתוך צוות מורה מצד פדגוגי) ו

התסות מעשית בשדה "אמיתי". בתכית הוכחית יום ההדרכה עשה בתוך בתי הספר עם כל 

 מתודיקה ודידקטיקה כאשר במסגרת היום ערכים שיעורי קבוצת הסטודטים בכל דיסציפליה,

  עם המדריך הפדגוגי, פגישות עם המורים המאמים ולמידת עמיתים. 

עמדותיהם געו בחמישה ההדרכה.  יום ת עמדת הסטודטים כלפיתחילה בקש לבחון א

מישורים: שיתוף פעולה מצד המדריך הפדגוגי, שיתוף פעולה מצד המורה המאמן, שיתוף פעולה 

מצד בית הספר, ההתסות בתהליכי הוראה והבייה של קהילה מקצועית. עמדות אלו מדדו 

שלושת כים מאוד).  (מס 5(מסכימ/ה במידה מעטה) ועד  1היגדים בסולם ליקרט בין  28באמצעות 

הממדים הראשוים קשורים ביחסי הגומלין בין הסטודטים לשותפים ביום ההדרכה בבית הספר. 

אי מקבל הכווה בהכת 'היגדים ( 4כולל  שיתוף פעולה מצד המדריך הפדגוגיהממד הראשון, 

קבל מהמדריך המדריך הפדגוגי שותף ביום ההדרכה', 'אי חש שאי לומד מהמשוב שאי מ'שיעור', 

). 74α.=הפדגוגי', 'יש לי דלת פתוחה אצל המדריך הפדגוגי'). המהימות בין ההיגדים היה גבוהה (

היגדים ('אי חש שיתוף פעולה מצד המורה  5כולל  ,שיתוף פעולה מצד המורה המאמןהממד השי, 

מהמשוב שאי  המאמן', 'המורה המאמן והג להתערב בשיעור שאי מלמד', 'אי חש שאי לומד

). המהימות בין ההיגדים היה המורה המאמן', 'יש לי דלת פתוחה אצל 'מהמורה המאמןמקבל 

היגדים ('אי חש שיתוף פעולה עם  9, שיתוף פעולה מצד בית הספר  הממד השלישי, ).α.=83גבוהה (

', 'התאים בכיתה רכז המקצוע', 'אי חש שייך לבית הספר', 'אי מרגיש וח לשבת בחדר מורים

'אי מרגיש שאי תורם מכישוריי לבית הספר', 'אי חש שיש דלת פתוחה אצל רכז  וחים',

המתמטיקה/פיזיקה', 'אי אוהב לבוא לבית הספר', 'בבית הספר מייחסים להצעותיי ברציות [עבר 

מורים במוסד' היפוך], 'הלמידה הקבוצתית בבית הספר איה מפחיתה את יחסי הגומלין עם צוות ה
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שי הממדים האחרוים קשורים ). α=.76. המהימות בין ההיגדים היה גבוהה ([עבר היפוך])

  להתפתחות המקצועית של הסטודטים בשדה החיוכי.

ש היגדים ('אי חש שי 5. ממד זה כולל להתסות בתהליכי הוראההממד הרביעי מתייחס 

לי אוטוומיה במהלך השיעור', 'אי מביע את דעתי י חש שיש לי אוטוומיה בתכון השיעור, 'א

במהלך המשוש לשיעור', 'אי מרגיש שאי לומד ביום ההדרכה', 'בית הספר מזמן עבורי התסויות 

). הממד האחרון מתייחס α=.76מגווות בתפקיד המורה'). המהימות בין ההיגדים גבוהה אף היא (

היגדים ('אי חש שייך לקבוצה  5ה. ממד זה כולל להביית קהילה מקצועית במסגרת יום ההדרכ

של עמיתים במכללה', 'הלמידה הקבוצתית בבית הספר יצרה מסגרת לשיתוף ותמיכת עמיתים', 

'הלמידה הקבוצתית בבית הספר היא מוקד חוזק', 'אי חש שקיים תיאום בין המורה המאמן 

  . 4הממצאים מוצגים בתרשים מספר  .α=.76והמדריך הפדגוגי'). המהימות בין ההיגדים היה 

  

  

  2עמדות הסטודטים כלפי יום ההדרכה בבית הספר: 4תרשים 

  

                                                 
2

  40.1 -ל 60.0סטיות התקן בכל ההיגדים עות בין  
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הממצאים בתרשים מציגים את עמדות הסטודטים כלפי יום ההדרכה בבית הספר תוך 

הממצא הבולט בתרשים מצביע על תחושה של אבחה לפי סוג ההתמחות: מתמטיקה ופיזיקה. 

ם של המדריכים הפדגוגיים. גם הסטודטים שהתמחו במתמטיקה וגם שיתוף פעולה גבוה מציד

הסטודטים שהתמחו בפיזיקה מסכימים במידה רבה כי במהלך שת הלימודים התבסס כר לשיתוף 

פעולה פורה עם המדריכים הפדגוגיים. הסטודטים מדווחים גם על שיתוף פעולה מצד המורים 

. הם מצייים כי הם אוהבים לבוא לבית הספר לבדאך במידה ביוית ב המאמים ובית הספר

), ושיש להם דלת 1.06, ס.ת. 3.59שהתאים בכיתה וחים (ממוצע:  )1.07, ס.ת. 3.82(ממוצע: 

, 3.44) כמו גם אצל רכז המקצוע (ממוצע: 1.27, ס.ת. 3.56(ממוצע:  ורה המאמןמפתוחה אצל ה

), 1.17, ס.ת. 2.47ית הספר מוכה (ממוצע: . יחד עם זאת, תחושת השייכות שלהם לב)1.26ס.ת. 

לא מצאו הבדלים בין  ).1.06, ס.ת. 2.60ואים חשים בוח לשבת בחדר המורים (ממוצע: 

  הסטודטים המתמחים בהוראת המתמטיקה לעמיתיהם המתמחים בהוראת הפיזיקה.

ה שהסטודטים מדווחים כי יום ההדרכה בבית הספר הקבהקשר הפרופסיואלי, הרי 

ולהביית קהילה מקצועית במידה ביוית עד רבה. באופן  להם תשתית להתסות בתהליכי הוראה

.) ובמהלכו 83, ס.ת. 4.06ספציפי הם מצייים כי הם חשו שקיבלו אוטוומיה בתכון שיעור (ממוצע: 

ה ביום .) ושהתבסס86, ס.ת. 4.12.), שהם מעורבים בתהליך המשוב (ממוצע: 68, ס.ת. 4.25(ממוצע: 

עם זאת, הם הביעו מידה מוכה יותר של הסכמה עם ההיגד  ).1.05, ס.ת. 3.88זה למידה (ממוצע: 

חשוב להדגיש  ).1.22, ס.ת. 2.81כי בית הספר זימן להם התסויות מגווות בתפקיד המורה (ממוצע: 

מוצע: הסטודטים מצייים לטובה את הלמידה הקבוצתית כמקור לחוזק של יום ההדרכה (מכי 

.) 73, ס.ת. 4.18. למידה זו יצרה, לדידם, מסגרת לשיתוף ותמיכת עמיתים (ממוצע: .)78, ס.ת. 4.12

.). מבחיה 81, ס.ת. 4.13וחיזקה את תחושת השייכות שלהם לקבוצה של עמיתים (ממוצע: 

וצע: מקצועית, הם צייו את שיתוף הפעולה בין המדריך הפדגוגי והמורה המאמן ברמה ביוית (ממ

.). בשי המדדים הללו לא מצאו הבדלים בין הסטודטים שלמדו הוראת המתמטיקה 75, ס.ת. 3.76

לאלו שלמדו הוראת הפיזיקה. כעת בקש לברר באיזו מידה הסטודטים תופסים את תרומתו של 

  יום ההדרכה.

תחומים מרכזיים שיום ההדרכה בבית הספר תורם  חמישההממצאים מצביעים על 

הביית תפיסה פרופסיואלית של  ,מתודיקהפיתוח מיומויות של ותם בקרב הסטודטים: להתפתח

והעצמה רגשית. יהול כיתה, התהלות מול צוות בית הספר מפיתוח מיומויות של מקצוע ההוראה, 

 1בסולם ליקרט בין היגדים  18באמצעות  התפיסת התרומה של כל אחד מההיבטים הללו מדד
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היגדים  8כולל  מתודיקההממד הראשון, אוד).  מ(מסכים  5מעטה) ועד  (מסכימ/ה במידה

התמודדות עם הטרוגיות 'הכת חומרי למידה', '('התמצאות בתכית הלימודים', 'תכון שיעור', 

תכון זמן' 'התאמת חומר ושיטות הלימוד לצרכי התלמידים', 'הערכת תלמידים', 'בקרב תלמידים', 

הביית  הממד השי,). 91α.=גווות'). המהימות בין ההיגדים היה גבוהה (ו'ידע בשיטות לימוד מ

, כולל שלושה היגדים ('פיתוח חשיבה רפלקטיבית', תפיסה פרופסיואלית של מקצוע ההוראה

'קבלת פרספקטיבה פרופסיואלית של ההוראה', חשיבה תיאורטית על מקצוע ההוראה'). 

, כולל שלושה היגדים יהול כיתה ). הממד השלישי, 85α.=( המהימות בין ההיגדים גם כן גבוהה

('יהול כיתה', 'התמודדות עם בעיות משמעת של תלמידים', 'התמודדות עם בעיות חברתיות של 

התהלות מול צוות היו  הרביעי). הממד 86α.=תלמידים'). המהימות בין ההיגדים גם כן גבוהה (

היגדים ('תמיכה  3, העצמה רגשית, כולל אף הוא החמישיהממד , והוא מדד כהיגד בודד. בית הספר

ואוזן קשבת', מתן תמיכה רגשית' ועזרה בפתרון בעיות כלליות'). המהימות בין ההיגדים גבוהה 

)α=.90 5). הממצאים מוצגים בתרשים .  

הממצאים בתרשים מציגים את תפיסת הסטודטים את תרומת יום ההדרכה תוך אבחה 

התמחות: מתמטיקה ופיזיקה. מהתבוות בלוח יתן להבחין כי הסטודטים חשו כי יום לפי סוג ה

.) 74, ס.ת. 3.16(ממוצע:  המתודיקהההדרכה סייע בידם במידה ביוית בכל התחומים. בתחום 

.) יכרת התרומה 85, ס.ת. 3.18והביית תפיסה פרופסיואלית של מקצוע ההוראה (ממוצע: 

פן ספציפי הסטודטים הרגישו שכרים במידה ביוית עד רבה בכל הקשור הגבוהה ביותר. באו

.), כמו גם 92, ס.ת. 3.71.) והכת חומרי למידה (ממוצע: 89, ס.ת.3.94לתכון שיעור (ממוצע: 

) וחשיבה רפלקטיבית 1.07, ס.ת. 3.29בפיתוח חשיבה תיאורטית על תהליכי ההוראה (ממוצע: 

) והתמודדות עם 1.06, ס.ת. 1.94בושא הערכת תלמידים (ממוצע:  ).1.13, ס.ת 3.18(ממוצע: 

  .) הם חשו תרמים במידה המוכה ביותר. 99, ס.ת. 2.88הטרוגיות בקרב תלמידים (ממוצע: 
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  3תרומת יום ההדרכה בבית הספר: 5תרשים 

  

, ס.ת.  ,(2.37יהול כיתה (ממוצע: 1.17, ס.ת. 2.56ביתר התחומים, העצמה רגשית (ממוצע: 

מדווחים על תרומה  ), הסטודטים.99, ס.ת. 2.35ממוצע: ) והתהלות מול צוות בית הספר (.99

הם מדווחים על רמה מוכה של תרומה  יהול כיתהיום ההדרכה בבית הספר. בהקשר של מעטה של 

) ועם בעיות 1.16, ס.ת. 2.29התמודדות עם בעיות משמעת בקרב תלמידים (ממוצע: לביחס 

טועים , הרי שהסטודטים להעצמה רגשיתביחס  כמו כן,.). 98, ס.ת. 1.71רתיות שלהם (ממוצע: חב

), 1.20, ס.ת. 2.88שיום ההדרכה בבית הספר סיפק להם במידה מוכה תמיכה ואוזן קשבת (ממוצע: 

  ).1.25, ס.ת. 2.53תרון בעיות כלליות (ממוצע: ועזרה בפ 1.34, ס.ת. 2.07תמיכה רגשית (ממוצע: 

יות המרכזיות המלוות את יום ההדרכה בבית הספר הן: המדריך ולסיכום, שתי הדמ

הפדגוגי והמורה המאמן. מרבית הסטודטים מסכימים במידה רבה עד רבה מאוד כי המדריך 

). הסטודטים בתחום 80%) והעיק להם תמיכה מקצועית (76.5%הפדגוגי היה הקשוב לצורכיהם (

צון גבוהה יותר מאשר עמיתיהם מתחום המתמטיקה. ביחס למורה הביעו שביעות רהפיזיקה 

המאמן עולה מדברי הסטודטים אמביוולטיות רבה יותר. הסטודטים מסכימים במידה ביוית 

) ותמך בהם מבחיה 1.32, ס.ת. 3.00בלבד כי המורה המאמן היה קשוב לצורכיהם (ממוצע: 

מהסטודטים בלבד הביעו הסכמה רבה עם היגדים ). כשליש 1.01, ס.ת. 3.14מקצועית (ממוצע: 
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  25.1 -ל 90.0סטיות התקן בכל ההיגדים עות בין  
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בתחום המתמטיקה מסכימים במידה רבה יותר מעמיתיהם הלומדים  הסטודטיםאלו. בהקשר זה 

, בהתאמה). 2.25לעומת  3.50הוראת הפיזיקה כי המורה המאמן העיק תמיכה מקצועית (

  . 6הממצאים מוצגים בתרשים 

  

  

  

  4הפדגוגי והמורה המאמןעמדות כלפי המדריך : 6תרשים 

  

) מהסטודטים הסכימו במידה רבה עד רבה מאוד כי יש חשיבות 43.8%קרוב למחצית (

) טעו כי יום כזה 31.8%להוסיף לתכית הלימודים יום הדרכה וסף בבית הספר. לעומתם, כשליש (

מהתוים  יתן להסיקחוץ במידה מעטה. כל היתר הסכימו בסוגיה זו במידה ביוית. בסה"כ 

אך הוא מתקשה שהוצגו לעיל כי יום ההדרכה ותן מעה הולם לצרכים המידיים של הסטודטים, 

  להקות כלים ולהעמיק את השיח בצרכים ארוכי הטווח הקשורים לתפקיד המורה.
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  0.70 -ל 50.0סטיות התקן בכל ההיגדים עות בין  



 
 

30  
 

 

  מסוגלות בהוראה

ע , רגבשלב שי בדקה תחושת המסוגלות של הסטודטים במקצוע ההוראה בתום שת הלימודים

לפי סיום תהליך הכשרתם הפורמלי. במועד העברת השאלון, רובם כבר מצאו משרת הוראה בבית 

ספר. המסוגלות בהוראה מדדה בשלושה ממדים: מסוגלות פדגוגית, מסוגלות פרופסיואלית 

(מסכימ/ה  1היגדים בסולם ליקרט בין  18ומסוגלות ביהול כיתה. סוגיה זו מדדה באמצעות 

  (מסכים מאוד).  כעת פרט על כל אחד מהם. 5ועד  במידה מעטה)

היגדים המתייחסים לתהליך ההוראה בכיתה  5כולל  מסוגלות פדגוגיתהממד הראשון, 

('אי חושב שאי מלמד בדרך מעיית היוצרת מוטיבציה בקרב התלמידים', 'אי חושב שאי יכול 

בעל יכולת אלתור בהוראה בשיעור על  'אי חושב שאי להיות יצירתי מאוד בעבודה עם תלמידים',

פי המתרחש בכיתה, 'בשעה שאי מלמד אי יודע להתאים את רמת הקושי של החומר לרמת 

, מסוגלות פרופסיואלית. הממד השי, α.=68התלמידים כך שיביו'). המהימות בין ההיגדים היה 

י מרגיש בעל יכולת מקצועית גבוהה 'אי לומד הרבה מהצלחותיי ומכישלוותיי', 'אהיגדים ( 6כולל 

כמורה', 'אי חושב שמקצוע ההוראה מתאים לי', 'אי מתכן להוסיף ולעסוק בהוראה בעתיד', 

). 'כשאי מלמד בכיתה אי מרגיש שאי משתמש בכישוריי באופן מיטבי', 'אי אוהב להיות מורה'

לא 'היגדים ( 7כוללת , יהול כיתהמסוגלות ב. הממד השלישי, α.=73המהימות בין ההיגדים היה 

אי חושב שיש לי יכולת לעודד את [עבר היפוך], '' קשה לי להתמודד עם בעיות משמעת בכיתה

אי מצליח להתגבר על הפרעות ', 'תלמידיי לבטא את מחשבותיהם ורגשותיהם בחופשיות בשיעור

ון לבקשותיי והחיותיי אי מרגיש שתלמידים עים ברצ', 'של תלמידים בשיעור מבלי לצעוק

לא קשה לי להתרכז בו זמית בחומר שאי מלמד ', 'אי מרגיש מסוגל להל כיתה', 'בשיעור

אי חושב שבאמצעות ההוראה שלי אי יוצר שיוי חיוביי בחיי ' [עבר היפוך], 'ובמתרחש בכיתה

  . 7פר . הממצאים מוצגים בתרשים מסα=.77'). המהימות בין ההיגדים היה תלמידיי
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  5עמדות כלפי המדריך הפדגוגי והמורה המאמן: 7תרשים 

  

מלמדים כי פרח ההוראה חשים כי מסוגלותם בהוראה בכל  7התוים בתרשים מספר 

הם חשים שלושת התחומים, פדגוגית, פרופסיואלית ויהול כיתה, ברמה ביוית עד גבוהה. 

פן יצירתי וגמיש בהתאם לצורכי התלמידים. מסוגלות גבוהה להורות את התחום הדעת בכיתה באו

הם אף מביעים תחושה של מוכות מקצועית גבוהה כמורים. באופן ספציפי, הם מסכימים כי 

ממוצע: ), וכי הם מתכים להמשיך בו בעתיד (.73, ס.ת. 4.18מקצוע ההוראה מתאים להם (ממוצע: 

 .).66, ס.ת. 4.06להיות מורים (ממוצע:  ) מצייים כי הם אוהבים82.3%). רובם (1.03, ס.ת. 3.94

חשוב לציין, כי הסטודטים מדווחים אף על רמת מסוגלות רבה גם ביחס ליהול כיתה. רבים מהם 

היעות של ), 1.31, ס.ת. 3.12מדווחים על יכולת סבירה בהתמודדות עם בעיות משמעת (ממוצע: 

, 3.50יית שיוי חיובי בקרבם (ממוצע: .) ואף הב47, ס.ת. 3.71התלמידים לבקשותיהם (ממוצע: 

בכל ההיבטים הללו לא מצאו הבדלים בין הסטודטים בתכית להוראת המתמטיקה  .).63ס.ת. 

הממצאים, אם כן, מצביעים על תחושה רמה טובה של מסוגלות לאלו הלומדים הוראת הפיזיקה. 

שמעותיים המלווים, הוראתית לאחר שה אחת במהלך ההכשרה להוראה בשלושה מרכיבים מ

  לרוב, את הדילמות המרכזיות של מורים בראשית דרכם המקצועית.
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  השמה בבתי ספר

תכית הלימודים משלבת, כאמור, גם סיוע בהשמה של פרחי ההוראה הבוגרים בבתי ספר. 

מטרת תהליך זה היו לסייע לסטודטים הצעירים בהיקלטות בבתי ספר. תהליך ההשמה מוחה 

על ידי איש מקצוע, והוא מלווה, בין היתר, גם על ידי המדריך הפדגוגי. חלק זה של הערכה יבטא 

דטים כלפי תהליך ההשמה. ראשית, בקש לבחון את עמדות הסטודטים כלפי את עמדות הסטו

  .8. הממצאים מוצגים בתרשים מספר מרכיבי ההשמה

  

  

  6עמדות כלפי מרכיבי ההשמה: 8תרשים 

  

המרכיבים השוים שקיבלו יתן לראות כי הסטודטים מעריכים את  מהממצאים בתרשים

יוית. לדידם, הם זכו להדרכה בושא כתיבת קורות במסגרת תהליך ההשמה במידה מעטה עד ב

חיים, קיבלו ייעוץ אישי במציאת עבודה, הדרכה לגבי הצגת העצמי בראיון וסיוע ביצירת קשר עם 

בתי ספר לצורך השמה גם כן במידה מוכה. הם אף טועים כי המשרות שהוצעו להם הולמות את 

ההבדלים בין הסטודטים  .ביויתמידה ואת ה"אי מאמין" שלהם ב הרקע ההשכלתי שלהם

   בתחום המתמטיקה והסטודטים בתחום הפיזיקה שוליים למדיי.
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הסטודטים אף שאלו בשאלה פתוחה מהם הדברים המשמעותיים ביותר שסייעו להם 

בתהליך ההשמה. תשובותיהם התייחסו לקשת של צמתים שעליהם היה לעבור בתהליך, בין היתר: 

רות חיים, סיוע בהכת שיעורי צפייה, מידע על מערכת החיוך, דרכי פיה לבתי סיוע בכתיבת קו

  ספר, התמודדות עם בעיות משמעת ותמיכה אישית וחיזוק הביטחון העצמי. 

במסגרת תהליך זה מעורבים רכזי ההשמה המועסקים לצורך זה על ידי המכללה וגם 

ר את עמדות הסטודטים כלפי הסיוע של . כעת בקש לברוהמורים המאמים המדריכים הפדגוגיים

  . 9הממצאים מוצגים בתרשים כל אחד מהשותפים. 

  

  

  7עמדות כלפי המעורבים בתהליך ההשמה: 9תרשים 

  

הממצא הבולט בתרשים משקף את מעורבותו המשמעותית של המדריך הפדגוגי בסיוע 

ממצא רכזי בתהליך זה. במסגרת תהליך השמה. הסטודטים מדווחים כי למדריך הפדגוגי מקום מ

זה בולט בעיקר בקרב הסטודטים המתמחים בהוראת הפיזיקה. יתר השותפים: מורה מאמן ורכז 

  סיוע לסטודטים, לפי דיווחם האישי, במידה ביוית. ההשמה, 
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בוסף, הסטודטים שאלו בשאלה פתוחה מי היה הגורם המרכזי שסייע להם במציאת 

טים צייחת הקורס "אידיאולוגיות עבודה. שישה סטודו את מיים צייו את המדריך הפדגוגי, ש

בחיוך". ארבעה סטודטים מדווחים על סיוע מצד מכרים (משפחה, חברים, מכרים קרובים או 

  רחוקים), שיים צייו את רכז ההשמה, ואחד את המורה המאמן.

מעטה במציאת  באופן כללי, הסטודטים טועים שתהליכי ההשמה סייעו להם במידה

) צייו את התרומה המעטה של 50%). כמחצית מהסטודטים (1.41, ס.ת. 2.50עבודה (ממוצע: 

תהליכי ההשמה שיתו על ידי התכית בהשתלבות בעבודה בבתי הספר. רק שליש מהסטודטים 

  ) צייו לטובה את תהליכי ההשמה בהקשר של מציאת עבודה. 31.3%(

  

  מהתכיתהסטודטים  שביעות רצון

שביעות הרצון של הסטודטים מהתכית בדקה בשלושה מישורים: ציפיות מהתכית, תרומת 

ציפיות הסטודטים מלימודיהם ראשית, בקש לברר מהן מרכיבי התכית והתמודדות עם קשיים. 

שישה מהם ציפו לרכוש הכה כללית לתחום ההוראה. . שאלה זו שאלה כשאלה פתוחה. בתכית

אמרו כי הם מצפים לרכוש כלים  3רטו את ההיבטים אותם הם שואפים ללמוד בתכית: אחרים פי

צייו את המתודיקה כהיבט מרכזי אותו הם מצפים ללמוד בתכית. ארבעה  3ליהול כיתה, 

סטודטים שאפו לרכוש ידע בהכרת תכיות הלימודים וביית מערכי שיעור, שיים אחרים ביקשו 

בתחום הדיסציפלירי. שלושה סטודטים התייחסו לצפייה שלהם  להעמיק את ידיעותיהם

שהתכית תסייע להם בתהליכי ההשמה במערכת החיוך. שי סטודטים צייו את שאיפתם ללמוד 

מסכם את  10קורסים מעייים וסטודט אחד ציפה לקבל תמיכה אישית במהלך לימודיו. תרשים 

  הציפיות של הסטודטים. 
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  בתכית מלימודיהםהסטודטים  ציפיות: 10תרשים 

  

מדווחים על יותיהם מהתכית עו? הסטודטים באיזו מידה הסטודטים חשים כי ציפ

) 42.8%קרוב למחצית מהסטודטים (  ,)1.10, ס.ת. 2.81רמה מוכה עד ביוית בהקשר זה (ממוצע: 

) 18.8%טה, כחמישית מהם (דיווחו כי התכית תה מעה לציפיותיהם ברמה מעטה מאוד עד מע

דיווחו על רמה ביוית, וכשליש בלבד צייו כי התכית תה מעה לציפיותיהם במידה רבה. אף 

  אחד מהסטודטים לא בחר בקטגוריה "במידה רבה מאוד".

. לשם הרצון של הסטודטים ממרכיבי התכיתבוסף, במסגרת השאלון בדקה שביעות 

(במידה רבה מאוד) באיזו  5 -(במידה מעטה מאוד) ל 1בסולם הע בין  כך הסטודטים התבקשו לדרג

מידה תכי התכית תו מעה בארבעה היבטים: ידע בהוראת המתמטיקה והפיזיקה, התסות 

  .11מקצועית, למידת עמיתים והשמה. תשובות הסטודטים מוצגים בתרשים מספר 

תכי התכית תו מעה הולם ביחס  כפי שיתן להבחין בתרשים, הסטודטים מצייים כי

ללמידת עמיתים וידע בהוראת המתמטיקה או הפיזיקה. ביחס להתסות מקצועית הם מדווחים 

  על מעה סביר, ואילו ביחס להשמה המעה, לדידם, היה מוך.
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  8עמדות הסטודטים כלפי תרומת תכי התכית: 11תרשים 

  

התמודדותם עם קשיים הושם דגש גם על  בהקשר של שביעות הרצון של הסטודטים

. הסטודטים שאלו בשאלה פתוחה: 'מהם היו הקשיים המרכזיים במהלך הכשרתם להוראה

מתשובותיהם הפתוחות של הסטודטים עלו חמש קטגוריות מרכזיות. במהלך הלימודים בתכית?' 

מים (כגון: יהדות, הקטגוריה הדומיטית הראשוה להעדר בהירות של הקשר בין קורסים מסוי

סטודטים). הסטודטים שהצביעו על קטגוריה זו  4לשון ואורייות מחקרית) לתכי התכית (

קורסים אים רלווטיים לתהליך הכשרתם ואים וגעים להיבטים שוים הכמוקד קושי טעו כי 

סות בעבודת המורה. הקטגוריה הדומיטית השייה התייחסה לתחושה של חסך משמעותי בהת

סטודטים). הסטודטים שבחרו בקטגוריה  4בכיתה, בעיקר ביחס להתמודדות עם בעיות משמעת (

ה זו טעו כי התאים בהם לימדו היו דומים לתאי מעבדה, ולא לעולמו האמיתי של המורה. סוגי

 3כרון בלוח הזמים של ההדרכה הפדגוגית ובית הספר (וספת געה לקושי שבע מחוסר ס

וספים התייחסו לעומס של סטוד י היבטיםטים), שהוביל לפגיעה בשעות הצפייה בשיעורים. ש

  יחידות לימוד. 4-5סטודט) ולקושי התמודדות עם הוראת הדיסציפליות ברמת  1בית ( שיעורי

ככלל, הסטודטים דיווחו על חסך במעה של צוות התכית בסיוע בהתמודדות עם קשיים 

) דרגו את המעה לקשיים 35.5%. כשליש מהסטודטים ()1.08.ת. , ס2.64(ממוצע:  שהוצגו לעיל

) דרגו אותו ברמה ביוית, וכחמישית 42.9%שעמדו בפיהם ברמה מוכה, קרוב למחצית (
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 5) דרגו אותו ברמה גבוהה. אף אחד מהסטודטים לא בחר בדרוג הגבוה 21.4%מהסטודטים (

  (מעה במידה גבוהה מאוד).

 מהתכית דטים שהשתלבו בתכית מביעים רמת שביעות רצון טובהבאופן כללי, הסטו

) דירגו את רמת שביעות רצום 43.8%.). קרוב למחצית מהסטודטים (91, ס.ת. 3.19(ממוצע: 

) דרגו אותה ברמה ביוית. שיעור מוך למדיי מקרב 37.5%מהתכית במידה רבה, כשליש (

טים דירגו את רמת שבועות הרצון שלהם מהתכאו מעטה מאוד 12.5%ית במידה מעטה (הסטוד (

). בהמשך לכך, שאלו הסטודטים מהם שלושת המרכיבים המשמעותיים בתכית מהם גילו 6.3%(

  . 12ההיבטים שעלו מדבריהם מוצגים בתרשים מספר שביעות רצון. 

  

  

  

  המרכיבים המשמעותיים ביותר בתכית לדעת הסטודטים: 12תרשים 
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שלושה מרכיבים בתכית שצויו על ידי הסטודטים צביעים על התוים בתרשים מ

לארגון תכית הלימודים, שילוב של קורסי חיוך והעמקה של השיח  כמשמעותיים ביותר:

הסטודטים הביעו רמת שביעות רצון גבוהה מארגון תכית הלימודים ביומיים הדיסציפלירי. 

רתם להוראה כמו גם מהגמישות הרבה במהלך מרוכזים, דבר שהקל עליהם בפרסה במקביל להכש

קורסי חיוך  שילוביום הלימודים בהתאם לצורכיהם. הם אף צייו את התרומה המשמעותית של 

בתכית הלימודים, בעיקר את הקורס בפסיכולוגיה ובאידיאולוגיות בחיוך. קורסים אלו, לדידם, 

האחריות הכרוכה בתפקיד המורה.  העמיקו את הידע שלהם בהתמודדות עם בי הוער מחד ועם

העמקה של הידע וההבה של הדיסציפליה, מתמטיקה או פיזיקה, הוערכה גם כן כמשמעותית 

  במסגרת הפעילות בתכית.

ת, אם כי בדירוגים מוכים ו על ידי הסטודטים כמשמעותיים בתכיוספים שצויהיבטים 

זה צייו הסטודטים את התרומה של  התסות הפעילה בבית הספר, בהקשרל יותר מתייחסים

להיכרות שלהם עם תפקיד  הכיסה לבית הספר כבר בשלב הראשון של תהליך הכשרתם כמורים

האחריות המלווה לתפקיד. הסטודטים המורה והפרקטיקום בשדה שהכין אותם להתמודדות עם 

אה והקשר עם צייו גם את למידת העמיתים, לימודי המתודיקה, תכי הקורס ואיכות ההור

המדריכים הפדגוגיים כגורמים משמעותיים בתכית. בהקשר זה חוו הסטודטים את הקשר שלהם 

אחד ציין את עם המדריך הפדגוגי כקשר מעצים שסך בהם ביטחון בתהליכי ההכשרה. סטודט 

  משמעותי בתכית. הסיוע בהשמה כאלמט

תמטיקה ללמוד בתכית? האם הסטודטים ימליצו לאקדמאים בתחומי הפיזיקה והמ

) מהם יעשו 35.3%) אכן יעשו כן במידה רבה עד רבה מאוד, כשליש (52.9%כמחצית מהסטודטים (

טעו כי ימליצו לאחרים להשתתף בתכית במידה מעטה. אף אחד  11.8%כן במידה ביוית. רק 

רמת שביעות מהסטודטים לא בחר בדירוג: "במידה מעטה מאוד". אם כן, הסטודטים מביעים 

  רצון טובה מהתכית, ורובם אכן ימליצו לאקדמאים אחרים להתמחות בה כמורים.
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  תפיסות אודות מקצוע ההוראה

בשלב אחרון בקש לברר את תפיסות הסטודטים כלפי ההוראה כמקצוע. הממצאים 

  .13מוצגים בתרשים מספר 

  

  

  9ההוראה כמקצועהסטודטים כלפי  תפיסות: 13תרשים 

  
  

מצא הבולט בלוח מצביע על כך שהסטודטים תופסים את עצמם כבעלי כישורים המ

.). ההוראה, לדידם, ממצה את מכלול הכישורים 68, ס.ת.4.25גבוהים להיות מורים טובים (ממוצע: 

.). הם תופסים את ההוראה כמקצוע המאפשר לעצב את דור העתיד 71, ס.ת. 4.00שלהם (ממוצע: 

.), וככזה המאפשר לקדם 97, ס.ת. 4.00.), בייחוד במישור הערכי (ממוצע: 99, ס.ת. 3.94(ממוצע: 

). יתרה מכך, מבחית תאי העבודה, ההוראה תפסת 1.25, ס.ת. 3.69אוכלוסייה חלשה (ממוצע: 

, ס.ת. 4.06שמאפשר במידה רבה לשלב קריירה תעסוקתית ומחויבויות וספות (ממוצע: כמקצוע 

.). ההוראה תפסת על ידי הסטודטים כמקצוע המגלם 75, ס.ת. 3.81צע: .), בעיקר משפחה (ממו85

  .).81, ס.ת. 3.63בתוכו ביטחון תעסוקתי במידה ביוית (ממוצע: 
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ראוי לשים לב כי הסטודטים טועים כי הם מעוייים בקריירה הכורכת בתוכה עבודה 

יו את שאיפתם בקריירה מסוג זה. מהם צי 81.3% .),85, ס.ת. 4.04(ממוצע:  רבהעם ילדים במידה 

סטודטים צייו כי הם מעוייים בכך במידה ביוית, ורק סטודט אחד דירג שאיפה זו במידה  שי

מעטה. אם כן, לסטודטים תפיסה חיובית כלפי מקצוע ההוראה גם במישור הערכי וגם במישור 

  התעסוקתי, ודבריהם מצביעים על מוטיבציה לעסוק במקצוע.

  

  

  התכית סגל

אתגרים הראיוות עם סגל התכית עסקו בעמדותיהם אודות תהליכי המיון, מרכיבי התכית, 

ותפיסת תפקידם. כעת פרט על סוגיות אלו כפי שעלו מדברי  זקותיהאל מול ח התכית ביישום

  המרצים.

  

  תהליכי המיון

במסגרת . לתכית של הסטודטים המדריכים הפדגוגיים בתכית הים שותפים לתהליך המיון

הראיון הם סיפרו על הקשיים בתהליך מיון הסטודטים לשה הוכחית. לדידם, בשל קוצר הזמן 

ממועד אישור התכית ועד תחילת שת הלימודים תהליך המיון ערך אד הוק, דבר שיצר קושי 

ליך מסוים באיתור הסטודטים. למרות זאת, טועים המדריכים כי הם הצליחו למקסם את התה

  להיות מורים. מדבריהם:והכוות  ולהציב קבוצה טובה מבחית רמת הידע, הכישורים

  

אי לא חושבת שאפשר להסתמך על תהליך המיון במקרה הזה של "

השה ולראות אותם בתור מייצגים. הייו חייבים למצוא מהר 

סטודטים מהרגע להרגע, זה לא המצב השה. השה מתחיל סיפור 

כבר עכשיו מתחילים לגייס. השה אחו גייסו  חדש, אחו

בספטמבר סטודטים לאוקטובר וזה לא דבר הגיוי..... אי חושבת 

  "שבסך הכל במסגרת התוים שהיו כון לאותו הרגע הם היו מצויים

  

המדריכים מסכימים כי תהליכי המיון צריכים לשלב ראיוות אישיים ומבחן מצבים, על 

  התאמה למקצוע. מדבריהם:כיבים אישיותיים ומת לעמוד על מר
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ריאיון אישי זה חובה. אי הייתי מאוד מאוד מכיה אותו כדי להבין "

מאיפה הם באו, גם כדי להבין את הקשיים שלהם, איפה הם מצאים. 

המשבר זה איזושהי קודת משבר בחיים שלהם, אי לא יודעת אם 

יוי. צריך לדעת איפה הם הוא חיובי או שלילי אבל זה איזשהו ש

מצאים כדי לדעת איך לעזור להם, "מה, אתם עדיין עובדים רוב 

הזמן? איך אתם מפרסים את עצמכם? לאן אתם חושבים שאתם 

הולכים?". לא רק בשביל התכית, אלא גם בשבילם כאשים....חשוב 

 5-10חיברתי להם קטעים של גם לראות איך באדם מתהג בקבוצה. 

קיבלו שאלה בפיזיקה  הםל שיעור שהם צריכים להעביר. דקות ש

אי רוצה לראות איך הם מכיים לבד שיעור, לראות למה לטפל בה. 

הם יכולים להגיע ואיך הם מתמודדים עם לחץ זמן....הייתי מאוד 

כי אי לא אוהבת לתפוס אשים  רוצה שהם יכיו את הושא מראש,

ם להתבלבל. כולם הרשימו אותי לא מוכים. אשים לא מוכים יכולי

אבל  גם אז ביכולת הביטוי והעמידה מול קהל, כמובן שיש תיקוים,

  הם קבוצה מאוד מרשימה, מאוד"

  

  

תה לתת מקום כבד יותר למבחי המצב, בעיקר לאור העובדה שמדובר יאחת ההצעות הי

המצב ועדו לזקק יתה חיוך. לכן מבחי יבאוכלוסייה שהבחירה המקצועית הראשוה שלה לא ה

  תובות שידגישו את ההתאמה והמחויבות למקצוע.

  

אשים  הסטודטים הללו הםהייתי עושה להם סימולציות. "

שלומדים במסלול מואץ, אלה אשים שהבחירה הראשוית שלהם לא 

הייתה חיוך, אז אתה צריך מאוד למיין שם. הייתי עושה להם 

מה האופציות  –רה סימולציות, הייתי שואלת אותם "זה מק

  "שעומדות בפיך?

  

   

לגבי הכללת מבחן הידע בתהליכי המיון עלו דעות אמביוולטיות. מצד אחד מבחן הידע 

הוא תאי בסיסי הכרחי להשתלבות בתכית מואצת בהוראת תחום הידע תפס חשוב, שכן 

ים, תוך חיזוק פלירי מסוים. בהקשר זה תהליך הלמידה מתבסס על ידע קודם של הסטודטדיסצי

והטמעה של הפדגוגיה של תחום הידע. כך, שמטרת מבחן הידע הוא ללמוד על רמת הידע של 
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הסטודטים בתחום. ההחה היא שיש צורך להזכיר קודות מסוימות בחומר הדיסציפלירי, אך לא 

, למדו מהיסוד. מצד שי עלתה הטעה כי מבחן הידע צריך לקבל מעמד משי במיון הסטודטים

  שכן מרביתם יוכלו להשלים פערים בידע בזמן קצר.

ומה היו עושים אחרת בכל הקשור למיון? המדריכים הביעו את שאיפתם לערוך את תהליכי 

יותר לאט, יותר זמן, יותר לרווח, יותר מרחב שימה". אי חושבת שגם האיכות המיון לאט יותר, "

  ".של הסטודטים תהיה בהתאם

  

  מרכיבי התכית

בחיוך וקורסי  מתודיקה, שילוב של קורסים דיסציפליריים, בה של התכית כוללת, כאמורהלי

. כל המרצים שהשתתפו בראיוות הצביעו על היתרון של השילוב בין סוגי הקורסים חיוך כלליים

, טעו המרצים כי הקורסים הללו הם הבסיס של תכית הקורסים הדיסציפלירייםהללו. לגבי 

הסטודטים, אומם, למדו תחומים אלו במסגרת התואר הראשון, ולעיתים גם במסגרת הלימודים. 

וקיים צורך לערוך חזרה מעמיקה על החומר. תואר שי, אבל קיימת שחיקה ברמת הידע שלהם, 

יחד עם זאת, חלק מהמרצים מצייים כי החומר הדיסציפלירי למד ברמה ההולמת את תכית 

  מדברי המרצים:תיכון. הלימודים של בית הספר ה

  

מאוווווד חשוב, מאוד ללמד שוב פיזיקה. קודם כל יש שחיקה, "

בקורס שלימדתי הסמסטר עשיתי ריעון ברמה התיכוית. דבר אחד 

זה להבין את הדברים ודבר אחר זה ללמד את הדברים. בלי 

להתעסק במתודיקה. לימדתי ברמה שמתאימה לתלמידים שאף 

הזה. יש כאלה שהם בגילאים שוים והם  פעם לא שמעו את הושא

למדו מזמן, יש כאלה שבדגש של הדסות מסוימות אז הם למדו את 

זה בשה הראשוה של הלימודים, ופשוט ישה חלודה.....וגם יש 

בידע ובמה שהם זוכרים מפיזיקה. הקורס  ,פער בייהם, לא קטן

ם לדעת הזה מיישר קו אבל לא קו עליון, את המיימום שהם אמורי

  "כדי ללמד בתיכון

  

הקבוצה מאוד הטרוגית, יש פערי ידע מאוד גדולים....יש כאלה "

ששכחו יותר, אז היה צריך לעשות טיפה יותר חזרה. יש כאלה 

ששכחו פחות. המיקוד שלי היה בהתחלה בהיבט המתודי של איך 

להיכס לכיתה, סוגיות פדגוגיות, כמו: איך לוע בכיתה, איך לדבר, 

לשמור על מבט, איך להחזיק כיתה, דברים בסגון הזה.  איך
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במקביל, אך מכיוון שאת החומר כן צריך להעביר להם ברמה 

  "גבוהה, אז אי לימדתי את החומר

  

. בהקשר זה מתודיקהחלק כבד וסף מתכית הלימודים וגע בסוגיות שוות של 

שיעורי תיכון. ה ת בית הספרבדרגהסטודטים רוכשים ידע, מיומויות והתסות בפדגוגיה 

במכללה ובבית הספר, כאשר  בבית הספר ובימים מרוכזיםביום ההתסות המתודיקה למדים 

בבית הספר ערכת גם ההתסות המעשית, בה הסטודטים מלווים במקביל למדריך הפדגוגי גם עם 

בבית הספר מזמת בעבורם כר של חווית כבר בשלב ראשוי מורה מאמן. לדידם, השהות 

כמו גם תהליך של משוב  ות אלו כורכות בתוכן צפייה בעבודת המורה והתסות בה,בהכשרתם. חווי

עם המדריך הפדגוגי, המורה המאמן והעמיתים לספסל הלימודים, ובכך היא מקלה במידה מעמיק 

  מסוימת את הקליטה שלהם במערכת החיוכית. 

פורה עם המורים  כל המדריכים הפדגוגיים מספרים על יחסי גומלין טובים ושיתוף פעולה

המאמים ועם צוות בית הספר. ההצלחה של הפרויקט, בהקשר זה, קשורה, לדעתם, בקשרים 

בו זמית.  סטודטיםאישיים שלהם עם צוות בית הספר ולפתיחות של בית הספר לקלוט הרבה 

", לדידם, כולם מרוויחים. הסטודטים win win situationהמדריכים טועים שזהו מצב של "

, ובית מרוויחים מקום אוהד להתסות בתפקיד המורה ולקבלת משוב על התסותם המקצועית

  הספר מרוויח כוח אדם וסף בבית הספר וליווי מקצועי של אשי אקדמיה.

  

  

 לומדים רק את הפיזיקה עצמה אלא גם אתבכל ושא וושא אחו לא "

שקשור בזה.  על סוגיות, על קשיים, וכל מה –ההוראה של זה, על הכל 

קצת יותר ת אי לוקחת אותם לרמה הכי גבוהה, גם מבחיה מקצועי

גבוה מתיכון כדי שהם יהיו ברמה מקצועית גבוהה. מבחית ההתסות, 

הם מכיים שיעורים, מגישים מערך שיעור, אי בודקת אותם ומחזירה 

להם, מתקים. אחר כך יש את השיעור עצמו שבו אי וכחת, ואז יש 

קים, הם מדברים על השיעור. אחרי שאחו גומרים להכין את פידב

השיעור, שולחים למורה המאמן שיראה מה הולך להיות בכיתה שלו. 

  "בבית הספר הזה קיבלו אותו מאוד מאוד יפה, הם היו מאוד חמדים

  

אי חושב שההכשרה המעשית בתכית מאוד חשובה. הם מתסים "

הם שמים לב לכל הטעויות שלהם כי  בלהכיר תלמידים, וללמד בפועל.

אחרי כל שיעור יש לו משוב שאחו מדברים על איך היה השיעור, 
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שלימדה קבוצה אחת אז  סטודטית וכולם מעירים. היה לו בהתחלה

כל האחרים היו בשיעור. אז גיד שלושה העבירו שיעור אז היו שבעה 

חברים שצפו בהם, ואז הדיון על הפידבק לא היה רק ממי, היה גם מה

שלהם. לפחות בהתחלה, עד שהם התחילו להתפזר בין הכיתות ואז זה 

היה יותר קשה. אבל בהתחלה לפחות אי חושב שזה מאוד עזר, לתת 

למעשה. חשוב ללוות אותם בהדרכה הפדגוגית להם את הכיוון הראשון 

כי רובם לא היה להם מושג ברמה של איטוציה איך לדבר, איך לוע 

ך לשמור קשר עין עם תלמידים, איך לכתוב על הלוח בצורה בכיתה, אי

מסוימת ולא בצורה אחרת. אלו דברים  מאוד חשובים שלהם לרובם 

  "ירהיו חסרים לגמ

  

לדעתי ההכשרה המעשית כמו שהא מתבצעת בתכית היא המצב "

האולטימטיבי. ההשתלבות של הסטודטים בתוך ביה"ס גם לצפות 

סות בהוראת שיעורים וגם להיות שם יום במורים המאמים, גם להת

שלם וללמוד שם את הדידקטיקה ולעשות שם את כל התהליך, יש לזה 

במשובים שאי ותת להם בסוף השיעור  –ערך מוסף עצום. למשל 

כסים המורים המאמים ומשתתפים במשוב. עוד דוגמא: המרכזים 

לפעמים של מתמטיקה בבית הספר, המורים המקצועיים, כסים 

בשיעורי דידקטיקה גם ללמד משהו, ללמד איך לבות מבחן, איך 

להתארגן לקראת מבחן מיצ"ב ומבחן מפמ"ר. זאת אומרת שיש קשר 

עם ביה"ס שהוא הרבה יותר הדוק, הרבה יותר משמעותי. הם הופכים 

להיות חלק מהצוות בשה הזו למרות שהם רק סטודטים. אפילו פוים 

להחליף מורה מתמטיקה שחסר אז סטודטים  אליו כשצריך עזרה

בצורה שהיא מאוד ספוטית, לאו דווקא בשיעורים ממלאים מקום 

שהם מתכים. זה ותן להם המון יסיון והמון שילוב במערכת 

והיכרות עם חדר המורים והיכרות עם הצרכים של המערכת. אחו 

מתערים ובטקסים  מצאים שם בבחיות הבגרות ובבחיות המיצ"ב

בתרבות של בית הספר, לא רק בללמד מתמטיקה בצורה קייה, אלא 

הם מתערים במערכת כולה בכל היבטיה. התועלת היא לדעתי רבה 

מאוד מאוד.....יש לי היכרות רבת שים עם מהלת בית הספר, מרכזות 

המתמטיקה וצוות המתמטיקה. בשל ההיכרות הזאת הם מקבלים 

עות פתוחות ומאפשרים לו כל דבר שאי מבקשת. שזה אותו בזרו

האחרים צופים בו.  10-סטודט מלמד שיעור וכל ה –משהו דיר, למשל 

מכיסים את כולו לאותה הכיתה למרות שהכיתות עמוסות, אז זה 

הם מאוד אוהבים  מקה לסטודטים יסיון וגם ביה"ס מרוויח.

הם באים  –ים לסמן "וי" להכשיר מורים חדשים. זה לא מורים שבא

ללמד מתמטיקה ולפתח חשיבה אצל הילדים. הם מאוד הים מהרמה 

של הסטודטים ומשיתוף הפעולה עם הסטודטים. מעבר לזה, 
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הסטודטים ותים עזרה איפה שצריך. במהלך השיעור כשהמורה 

המאמן מלמד יש הרבה ילדים מתקשים שלא מביים את החומר. 

ועוזרים להם באופן  םבייהם ומתיישבים ליד הסטודטים עוברים

פרטי. זאת אומרת הסטודטים מצאים שם לא לקישוט, הם מצאים 

מד בשביל לעשות כל הזמן עבודה מהרגע שהם כסו. הם גם התחילו לל

, בית הספר מרוויח, אי מרווחהתוך שבועיים, הם מלמדים המון. 

  "הסטודטים מרווחים

  

קיד המורה מקבל גוון וסף במסגרת קורסי החיוך. בקורסים הללו הדגש על הכיסה לתפ

הסטודטים עוברים תהליך של רפלקציה עצמית הכורכת בתוכה בירור של עמדות אישיות, ערכיות 

ומקצועיות שועדו לזכך את החזון החיוכי של אחד ואחד מהפרטים, וזאת במקביל לרכישת ידע 

  כדי להכשיר אשי חיוך איכותיים. בפסיכולוגיה בקרב בי וער, וזאת

  

צריך לשים לב שהדגש לא יהיה על טכאות הוראה....הבעיה היא "

לא ידיעת החומר, זאת אומרת, ולא צריך להתמקד בידיעת החומר. 

הבעיה היא גם ידיעת החומר אבל לא רק. הבעיה היא איך פגשים 

ים עם ילדים, איך עושים שיחה עם הורים, את זה הם לא יודע

וכשמגיעים לכך הפופיק רועד להם, את צריכה לראות את רמת 

  "החרדה שיש בחדר

  

הבה לימודים בבית הספר יום חשוב לציין שהמדריכים הפדגוגיים מספרים כי הכללת 

קהילה מקצועית שחושפת את הסטודטים לגישות חיוכיות שוות ומציגה להם את המגוון 

גוית -והתהגויות של תלמידים, ומתוך כך גזרת פדגוגיה רבהקוספטואלי הקיים בדעות, מחשבות 

בהתאם לסיטואציה ולילד. החשיפה למגוון דעות ופעילויות דידקטיות בבית הספר מעשירה את 

הסטודטים ומאפשרת להם לאתר את הדרך המתאימה להם ולהתמודד עם דרך המוגדת 

  לעמדתם.

  

צאים בכיתה של מורה יש כללי התהגות מאוד ברורים. כשאחו מ"

מאמן, מי שקובע זה המורה המאמן. כשאחו יושבים במשוב 

ומתחים את מה שהיה בשיעור של סטודט, אז אחו מציגים את 

הדעה של המורה המאמן ואת הדעה שלי כמדריכה פדגוגית. גם אם 
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כוות מתמטית יש  –יש סתירה בין השיים, הסטודטים יודעים 

קה יש הרבה דרכים. גם אם הדרך שלי מוגדת אחת, אבל בדידקטי

לזו של המורה המאמן, הסטודטים צריכים להבין את הדרך שלי 

ולהבין את הדרך של המורה המאמן ולבחור מה מתאים להם ואיך 

לפתח את האישיות החיוכית וההוראתית שלהם. אי משתדלת 

עות כמדריכה להפות אותם ולהראות להם דעות שוות, מגוון של ד

ודרכי התמודדות עם הדידקטיקה. כי אחרת מה עשיו? לי יש את 

הדרכים שלי, אבל הם צריכים להכיר את כל הדרכים. זה כמו שיש 

הוכחה בגיאומטריה: ילד אחד מוכיח בדרך כזאת וילד אחר מוכיח 

דרכים שוות להוכיח את אותו תרגיל. מה יהיה  10בדרך כזאת ויש 

אז מורה צריך ללמוד להכיל את הכל, וזה  כון במבחן? כל אחת מהן.

  "מה שאי משתדלת לעשות

  

  זקותיהאתגרים ביישום התכית אל מול ח

לתיאום עם בתי הספר. האתגר המרכזי שעלה מדברי המרצים במהלך יישום התכית קשור 

את שכבות כיתות חטיבת בעיקר משיקולים טכיים ופדגוגיים הוחלט שהסטודטים יילמדו 

ולא את תלמידי החטיבה העליוה. הבעיה הכרוכה בהחלטה זו היה שההתמחות של הבייים 

תה יהסטודטים היא בהוראת מתמטיקה ופיזיקה לתיכון. יוצא אפוא, שלסטודטים לא הי

ורים רבים התבטלו לאור עהזדמות להתסות בהוראה מול קהל היעד הרלווטי. יתרה מכך, שי

  דים. כך, מספר ההתסויות בפועל לא היה מספק.מחויבויות של בית הספר או התלמי

  

הקושי העיקרי שאי הייתי מעלה זה שמאוד קשה היה להכיס "

אותם להתסות בהכה לבגרות, כאשר זה מה שאחו בעצם רוצים, 

זה כוח אדם מאוד מקצועי. אז הם מלמדים רוב הזמן בכיתות ט', זה 

מכל דבר אפשר ללמוד לא בדיוק הרמה אליה הם צרכים, אבל בסדר, 

עוד דבר, הרבה פעמים לא הלכו לבית אז אחו לומדים גם מזה. 

ברגע שיש שלושה מורים בבית הספר שקולטים אותם, אם הספר, 

כיתה אחת מתבטלת ועוד כיתה יש לה מבחן, חבל להסיע את כל 

העשירייה בשביל שיעור אחד, אז אחו עושים את זה כבר במכללה. 

טיצ'יג. הם מלמדים לא רק אי, -להם הכל, כולל מיקרו ואז אי עושה

זאת אומרת הכל. אי מלמדת אותם והם מלמדים הכל הכל, דיוים 

  "ומשובים ומה שאת רוצה, הכל הכל
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במקביל לכך, כל המרצים שיבחו את התרומה המשמעותית של גודל הכיתה לקידום 

ים למדו בכיתה קטה הקה מצד אחד תהליכי למידה משמעותיים. לדידם, העובדה שהסטודט

בין אחד קבוצת תמיכה  ויצרמצע לדיון ורפלקציה באופן שוטף ובמקביל גיבש את הסטודטים 

  .תוך הפרייה הדדית במישור המקצועי לרעהו

  

שהיא כיתה קטה. אפשר לקיים דיאלוג ודיון זה הייחודי בכיתה הזו "

 40מדים בכיתה וזה חשוב. גם לתלמידים זה לוקסוס. בדר"כ לו

  ". זה דבר מיוחד200, באקדמיה גם תלמידים

  

שי, אי ראיתי שוצרו קשרים חברתיים. זו קבוצה אחד תומך ב"

קטה, אי לימדתי בטכיון בהסבה ארבעים, פה יש לי עשרה 

פה זה יום ולילה, אפילו ברמה האקדמית. הבדל של זה ו סטודטים,

  "אחרת

  

, מגיעים מאותו רקע, הם יתקלו כקבוצה אחת הם קבוצת תמיכה"

באותן דילמות, הם מלמדים את אותו המקצוע. הם כבר בו כקבוצה, 

  "חד את השי וזה ותן להם ביטחוןהם מכירים א

  

  "וצרה קהילה בייהם, קהילה איטרטית, והם עוזרים אחד לשי"

  

ם את הלימודים עו המרצים בעיקר כי היו מרחיבילשאלה: מה הייתם עושים כיום אחרת? 

כחלק מכך, מבקשים המורים ללמד ושאים וספים הדיסציפליריים והמתודיים במסגרת התכית. 

במתמטיקה ופיזיקה, לתת מקום רב יותר להקיית כלים ליהול כיתה והתסות בפועל בהוראה, 

וספות  להרחיב שיעורים בתחום הפסיכולוגיה והכרת תיאוריות חיוכיות, וגם שימוש בפדגוגיות

  .כמו: סיורים
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  תפיסת תפקיד

במסגרת הראיון שאלו המרצים אודות תפיסת תפקידם במסגרת התכית. בהקשר זה יתן היה 

פליריים ציפליריים. המרצים הדיסציבין המדריכים הפדגוגיים והמרצים הדיסלהבחין בהבדלם 

הן מבחית הידע המדעי  כים מדעיים תוך מתן תמיכהידע וערתפקידם בהקשר של החלת את  תפסו

מגלים תפיסה , לעומת זאת, הפדגוגיים המדריכים בתחום והן מבחית טיפים בהוראת המקצוע.

תומכת עבור  כמשעת יותר במסגרת תפקידם. הם תופסים את תפקידם בראש ובראשוהמכילה 

לסטודטים במישור  מסייעיםבתיאור תפקידם במוחים הוריים. הם הסטודט, הם אף משתמשים 

כאוזן קשבת  המקצועי הן ברכישת מיומויות פדגוגיות והן ברכישת ידע, אך במידה לא פחותה גם 

. הביטוי הבולט ביותר של המחויבות של המדריכים הפדגוגיים לסטודטים הוא בעייים אישיים

להתארגן טים שהם לקחו על עצמם בתהליך ההשמה בבתי הספר. הם סיוע לסטודתפקיד מרכזי ב

וזאת למרות ששכר לטובת העיין יועץ לכתוב קורות חיים,  שיעורי יסיון, ואףראיוות, להכין 

במטרה לעזור לו בצעדים  לסטודטחסות המדריכים הפדגוגיים תפסו עצמם כותי השמה. 

  במערכת החיוך. מדבריהם: ראשוים

מחכת בתיכון אי הייתי האמא מדריכה פדגוגית זו מחכת, כשאי הייתי "

של הילדים. אי אמרתי להם "פה אי אמא שלכם, אמא שלכם זה עוזרת 

לכם בכל דבר שקשור לעבודה שלכם, להתסות שלכם, לאן שאתם רוצים 

להגיע בתחום הוראת המתמטיקה, לכל דבר. וזה מה שאי עושה. כון 

, לתת משוב שהתפקיד שלי המוגדר זה לראות אותם בשיעורי התסות

ולהעביר שיעור דידקטיקה. אי רואה את התפקיד שלי הרבה יותר רחב 

ממה שהוא על הייר, ובגלל זה היחסים הם כמו שהם ובגלל זה 

ההתקדמות שלהם היא כל כך גדולה. סדר העדיפויות שלי זה קודם כל 

  "לעזור להם במציאת עבודה, והם יודעים את זה

  

אי ממש רואה את זה כתפקיד שלי, אם לא  אי מאוד רוצה לעזור להם."

זה  ממש כן, אי חושבת שכן. בהחלט.גם בהשמה. אי מי יעזור להם? 

זה תלוי במספר שיעורי ההדגמה שלהם. הכפיל את התפקיד ואולי יותר, 

... אי חושבת שהם יישארו במערכת, כן. כי הם אבל ברור, למי הם יפו?

ים. אי לימדתי בעבר בכל מיי הסבות אוהבים את זה ויש להם גישה לילד

אי חושבת שזה ....ובפירוש לא הייתי אומרת "אלה יישארו", אבל הם כן

מאוד חשוב להיות שם גם בשה הבאה, זה לא משה אם זה לא יהיה 

  "כמותית הרבה אבל שהיה שם בשבילם בשה הראשוה הקשה שלהם
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  סיכום

יר הקיבוצים תכית חדשה להכשרת אקדמאים החל משה"ל תשע"ה החלה לפעול במכללת סמ

בבתי ספר על יסודיים ברחבי הארץ. תכית  פיזיקהלהקמה, הובלה ופיתוח של מגמות מתמטיקה 

להתחקות אחר תהליך תהליך הערכה ועד זו ועדה לתת מעה למחסור במורים בתחומים אלו. 

, תהליכי המיוןסגרת זו התמקדו בבמ. ביית התכית ויישומה במטרה לבחון את יעילותה ולשפרה

   בעמדות כלפי תהליך ההכשרה וההשמה וכן בבחית שביעות הרצון מהתכית.

הוא תהליכי המיון ועדו לגייס את המועמדים המתאימים ביותר. , לגבי תהליכי המיון

לתכית שאים מתאימים מועמדים לזהות השלב הראשון בתכית, ואחד המרכזיים בה. הוא ועד 

בר בשלב ראשוי מחד, כמו גם להבטיח שהמועמדים שהתקבלו מתאימים לפרופיל של המורה כ

  הרצוי במערכת החיוכית מאידך. 

 . תהליכי המיון כוללים ארבעה שלבים:בתכית זו תהליכים אלו הסתמכו על מגוי המיון

. ראיון 4. בחית  ההתאמה להוראה, 3. מבחן ידע בתחום הדעת, 2דים, . יתוח פרופיל המועמ1

במיון בוטל בשל אישור התכית סמוך לתחילת שת הלימודים. תהליכי המיון בוצעו  2אישי. שלב 

ביעילות תוך שיתוף מספר בעלי תפקידים בתכית, ותוך שאיפה לערוך גיוס קפדי של מועמדים 

  ההולמות את רוח התכית.

וגיה המרכזית העולה מיתוח כליי המיון קשורה בראש ובראשוה לתהליכי התיעוד הס

שלו. בהקשר זה התייחס הדוח לכל שלבי המיון, החל מרשומות המתעייים ועד לסיום הראיון 

האישי. בכל השלבים הללו בלט התיעוד החלקי של התוים. כך לדוגמא, רשומות המועמדים אים 

על המועמד, לרבות השכלה ורקע אישי, ויתרה מכך מדוע המועמד לא המשיך כוללים מידע בסיסי 

את תהליך המיון, האם מחוסר התאמה או מסיבה של סלקציה עצמית. כך גם בשלבים הבאים של 

המיון. גם בשלב מבחן המצב וגם בשלב מבחן המצב לא ערך תיעוד מסודר של תוצאות המיון. בכל 

  מחווים לאיתור המועמדים.  אחד מהמבחים הללו לא הוצגו

יתרה מכך, לא יתן להסיק אודות מידת ההלימה בין פרופיל הסטודטים שהתקבלו 

לתכית ופרופיל המועמד הרצוי. ראשית, לא קיימת הגדרה של מיהו המועמד הרצוי? שית, העדר 

שתי מידע אודות מועמדים שלא התקבלו לתכית איו מאפשר השוואה של פרופיל המועמדים 

קבוצות אלו, אשר יוכל לתת הבהרה אודות ההתאמה בין מודל המועמד הרצוי ומודל המועמד 

  הקיים. 
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חשוב לציין שמדברי המרצים עולה הדילמה אודות מקומו של מבחן הידע בתהליכי המיון. 

חלק מהמרצים טועים שמבחן מסוג זה חשוב והכרחי, בעוד שאחרים טועים כי לאור השחיקה 

  כון לוותר על מבחן הידע ולהתעמק במסגרת הלימודים בחזרה על המושגים הבסיסיים.  בהקשר זה

י צירים מרכזיים המייצגים את ממצאי ההערכה מצביעים על ש, לגבי תהליך ההכשרה

זקות של התכית: שיתוף הפעולה בין הסטודטים והמדריכים הפדגוגיים כמו גם גיבוש של הח

הן הסטודטים והן סגל התכית מצביעים על התפקיד המרכזי של קבוצת למידה בין עמיתים. 

המדריכים הפדגוגיים בתהליך ההכשרה. המדריכים הפדגוגיים היוו משעת תומכת עבור 

הסטודטים במשך כל שת הלימודים. הם ליוו כל השה יום שלם במסגרת ההדרכה בית הספר, 

בתוכם העמקה בהבה המקצועית של במכללה. מפגשים אלו כרכו  בימים מרוכזיםופגשו עימם 

מצד מחויבות את ההבו  אלותפקיד המורה, טיפוח של תפיסות פרופסיואלית וקשר איטימי. כל 

יהם הראשוות כמורים, גם כאשר הם לא דרשו לתמוך בסטודטים בפסיעותהמדריכים הפדגוגיים 

ור לדוגמא במסגרת ההשמה לכך מבחיה פורמלית. הדוגמא הבולטת לכך היה הסיוע בהכת השיע

  בבתי הספר. 

ציר מרכזי וסף בתכית היו גיבוש של קבוצת עמיתים. הן הסטודטים והן סגל התכית 

מצייים את הלמידה הקבוצתית כמוקד של חוזק בתכית. הלמידה הקבוצתית הבתה מסגרת 

רה מכך, היא לשיתוף ותמיכת עמיתים וחיזקה את תחושת השייכות של השותפים לתכית. ית

הבתה גם מקור לטיפוח של שיח מקצועי בין הסטודטים, סגל התכית והמורים בבתי הספר. שיח 

זה סוב, אומם, על ההתסות של הסטודטים בתהליכי ההוראה, אך הוא יצר כר פורה לדיון, 

סגל המרצים הוקיר את החשיבות של השיח והדיאלוג חשיפה לרעיוות ודיאלוג מחשבתי. 

תפתחות המקצועית של המורים. לדידם, חשיפת הסטודטים לגישות חיוכיות שוות תוך הצגת לה

המגוון הקוספטואלי של דעות ומחשבות על תהליכי הוראה ועל התהגות הילדים יצר מסד של 

חשוב לציין פדגוגיה רב גוית והעשרה דידקטית שייסעו לסטודט בהמשך דרכו כמורה מן המיין. 

  גודל הקבוצה אפשר למידה קבוצתית מיטבית. לדברי המשתתפים, כי  בהקשר זה

ום ההדרכה בבית הספר, לדעת המשתתפים במחקר, תן תשתית טובה להתסות בהוראה. י

לדעת סגל התכית, מזמת לסטודטים כבר בתחילת דרכם התסות פעילה בתפקיד המורה. 

ם, התסות אישית בהחיית שיעור בכיתה ההתסות לוותה בצפייה בשיעורים של המורים המאמי

 ומשוב עמיתים. בכל ההיבטים הללו הסטודטים הביעו תחושה של תרומה רבה של יום ההדרכה

. הדילמות המרכזיות והמרצים הדגישו את שיתוף הפעולה הפתוח והמפרה של צוות בית הספר
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ם, ולא בתיכון, בשלב חטיבת הביייבעיקר בהקשר זה געו לעובדה שההתסות התקיימה בפועל 

השלב אליו מתכשרים הסטודטים בתכית. סוגיה זו, פגעה במידת מה, לדעת הסטודטים וסגל 

המרצים בתהליך ההכשרה. יתרה מכך, שי הצדדים טעו שמספר ימי ההתסות בפועל היו מעטים, 

סוגיה לרוב בשל עייים טכיים הקשורים לתיאום בלוחות הזמים של התכית ושל בית הספר. 

וספת שעלתה מדברי הסטודטים היה התחושה שההתסות התקיימה ב"תאי מעבדה", ולא 

שיום ההדרכה סייע להם במידה מוכה ביהול כיתה  הם חשובתאים אמיתיים. כך יוצא, ש

חשוב לציין כי למרות הקושי, הרי שכאשר הסטודטים שאלו לגבי והתהלות מול צוות בית הספר. 

לות ההוראה שלהם, הם דיווחו על רמה ביוית עד גבוהה של מסוגלות מבחיה תחושת מסוג

פדגוגית, פרופסיואלית ויהול כיתה. כך שברמה התפיסתית הם אכן מסוגלים להשתלב במערכת 

   תכוף יותר.להל שיעור, אך הם שואפים לתרגול 

דטים ועל ידי הרחבת הידע הדיסציפלירי והעמקה בושאי חיוך תפסו על ידי הסטו

ך ההכשרה להוראה. לדעת מרבית המשתתפים, העמקת הידע יהמרצים כדבך חשוב ומרכזי בתהל

. תחושה הדיסציפלירי תוך דגש על חטיבות ההוראה לכיתות התיכון משמעותי להצלחת התהליך

פו דומה הובעה גם על קורסי חיוך, בעיקר קורסי הפסיכולוגיה והאידאולוגיות בחיוך, אשר חש

את הסטודטים לתובות איהרטיות לגיל ההתבגרות, והקו להם תמיכה וספת בכיסה 

  לתפקידם כמורים.

. תהליך זה ועד לסייע תהליך ההשמהמוקד קושי וסף בהתהלות של התכית היו 

לסטודטים למצוא משרה במערכת החיוך כבר במהלך ההכשרה. יחד עם זאת, התהליך היה רצוף 

וקרטיים ביחס לכתיבת קורות חיים, יצירת קשר עם בתי ספר, הכה לראיון עבודה, וכן ק בקשיים

בקשיים רגשיים במסגרת התהליך. הסטודטים טועים שהם קיבלו מעה לסוגיות אלו באופן 

מוגבל, למעט עזרתם הייחודית של המדריכים הפדגוגיים. בהקשר זה הסטודטים מוקירים את 

מדריכים הפדגוגיים ביצירת קשרים עם בתי ספר ובייחוד בהכה של שיעור הסיוע המשמעותי של ה

לדוגמא. גם המדריכים הפדגוגיים הביעו שביעות רצון מהמהלך, אם כי הוא לא הוגדר באופן ישיר 

  כחלק מתפקידם. כולם תפסו זאת כחלק מהמחויבות שלהם לתהליך ההכשרה.

גל המרצים, הביעו רמת שביעות רצון , כל המשתתפים, סטודטים וסלגבי שביעות רצון

העמקה בגוף הידע הדיסציפלירי ולמידת עמיתים תפסו גבוהה מהתהליך ההכשרה בתכית. 

מוקדי החוזק המרכזיים בעיי הסטודטים. המדריכים הפדגוגיים מציבים במוקד גם את השהות 

ם מביעים תפיסות בבית הספר במסגרת התסות פעילה ורחבה. בסה"כ בתום התכית הסטודטי
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חיוביות כלפי המקצוע, כתחום תעסוקתי מתאים להם, מאפשר קידום פרופסיואלי, שילוב של 

  קריירה ומשפחה וביטחון תעסוקתי. 

מומלץ להבות תיק מיון הכולל ראשית, לגבי תהליך המיון להמשך, המלצות ומה הלאה? 

כל מהלכי המיון את דמות המועמד הרצוי הן במישור האישי, והן במישור החיוכי, לתעד את 

המלצה וספת היא להתארגן ולהתחיל את המיון בשלב מוקדם על מת לעקוב אחר כל שלביו. 

  לתהליכים אלו מוקדם ככל שאפשר על מת למקסם את התפוקות מהתהליך.

לגבי תהליכי ההכשרה, מומלץ לבחון את תכית ההתסות תוך הדגשה על הרחבת 

ות התיכון. הסטודטים לומדים בתכית מואצת לקראת ההתסות בפועל בכיתות ובעיקר בכית

הכשרתם במורים. מכלול התכים וההתסויות במסגרת התכית הים תאי הכרחי בתהליך, אך 

הוא לא מספיק. הוראה היה פרופסיה ותהליך ההתמקצעות היו מורכב, ועל כן יש משמעות רבה 

את תהליך הערכה בשה הבאה להתסות בשה וספת. בהקשר זה כון יהיה להמשיך 

  כשהסטודטים יכסו למסגרת הסטאז'.

   



 
 

53  
 

 

  מקורות

. סדרת כלי מחקר. תחושת המסוגלות של המורה: המושג ומדידתו). 2000פרידמן, י. וקס, א. (

  ירושלים: מכון סאלד.

בחירת מועמדים להכשרת אקדמאים להוראת המתמטיקה והמדעים. ). 2009קדם, ע. ובסיס, ל. (

  . ירושלים: משרד החיוך.וןתיק המי

Ingersoll, R.M. & May, H. (2012). The magnitude, destination and determinates of 

mathematics and science teacher turnover. Educational Evaluation and Policy 

Analysis, 34(4), 435-464 

Ingersoll, R.M. & Pedra, D. (2010). Is the supply of mathematics and science teachers 

sufficient? American Educational Research Journal, 47(3), 563-594. 

Maykut, P. & Morenouse, R. (1994). Beginning Qualitative Research: A Philosophic 

Practical Guide. Washington DC: Flamer Press. 

Watt, H.M.G. & Richardson, P.W. (2008). Motivations, perceptions and aspirations 

concerning teaching as a career for different types of beginning teachers. 

Learning and Instruction, 18(5), 408-428. 

  



 
 

54  
 

 

  שאלון סטודטים -ספח א' 

  
  טודט יקר/ה, ס

הכשרת האקדמאים למתמטיקה ופיזיקה בה את/ה שאלון זה מבקש ללמוד על תפיסתך את תכית 

צרכי הערכה משתתף/ת. שאלון זה יסייע בידו לשפר ולייעל את התכית. השאלון אוימי וועד ל

  השאלון וסח בלשון זכר אך פוה לשים וגברים כאחד.ף הפעולה.  בלבד. ודה לך על שית

   צוות המחקר                                                                    

  

  

  . אישה2                 . גבר,1    :מין. 1

  : _______. שת לידה2

  . תואר שי2. תואר ראשון,                1:        השכלה. 3

  . פיזיקה2. מתמטיקה,           1: תחום ההתמחות. 4

  שים 3. מעל 4שים,     2-3. 3שים,      1-2. 2. אין,      . :1יסיון קודם בהוראה5

  

  . באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם ההיגדים הבאים אודות תכי התכית6

מעטה   במידה:

  מאוד

רבה   רבה  ביוית  מעטה

  מאוד

  5  4  3  2  1  . מבה התכית עוה לצרכים שלי 1

. קורסי ההדרכה הפדגוגית (מתודיקה) עוים 2

  לצרכים שלי 
1  2  3  4  5  

עוים לצרכים שלי כמתקשר . קורסי החיוך 3

  להוראה
1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  . יום ההדרכה בבית הספר עוה לצרכים שלי 4

  5  4  3  2  1  . קיים קשר בין קורסי המתודיקה וקורסי החיוך 5

. קיים קשר בין יום ההדרכה בבית הספר וקורסי 6

  החיוך
1  2  3  4  5  

. תכי התכית מקדמים את המוכות לתפקיד 7

  רההמו
1  2  3  4  5  

. קיימת זיקה הדדית בין הקורסים השוים 8

  וההדרכה בבית הספר
1  2  3  4  5  
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  יום ההדרכה בבית הספרעם ההיגדים הבאים אודות  . באיזו מידה אתה מסכים7
מעטה   במידה:

  מאוד
רבה   רבה  ביוית  מעטה

  מאוד

. אי מקבל הכווה בהכת שיעור מהמדריך 1
  הפדגוגי

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  . אי חש שיש לי אוטוומיה בתכון השיעור2
  5  4  3  2  1  . אי חש שיש לי אוטוומיה במהלך השיעור3
  5  4  3  2  1  . אי חש שיתוף פעולה מצד המורה המאמן4
  5  4  3  2  1  . אי חש שיתוף פעולה עם רכז המקצוע 5
. המורה המאמן והג להתערב במהלך שיעור שאי 6

  מלמד/ת
1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  . אי חש שייך לבית הספר7
  5  4  3  2  1  . אי מרגיש וח לשבת בחדר המורים8
  5  4  3  2  1  . התאים בכיתה וחים 9

  5  4  3  2  1  . אי מביע את דעתי במהלך המשוב לשיעור10
  5  4  3  2  1  . אי מרגיש שאי לומד ביום ההדרכה11
רה . אי מרגיש שיש לי דלת פתוחה אצל המו12

  המאמן
1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  . אי מרגיש שאי תורם מכישוריי לבית הספר13
. אי חש שאי לומד מהמשוב שאי מקבל 14

  מהמורה המאמן
1  2  3  4  5  

. אי חש שיש דלת פתוחה אצל רכז המתמטיקה 15
  או הפיזיקה

1  2  3  4  5  

. אי חש שקיים תיאום בין המורה המאמן 16
  והמדריך הפדגוגי

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  . אי אוהב לבוא לבית הספר17
  5  4  3  2  1  . אי מרגיש בבית הספר כחלק מקהילה מקצועית18
. בית הספר מזמן עבורי התסויות מגווות 19

  בתפקיד המורה
1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  . בבית הספר לא מתייחסים להצעותיי ברציות20
  5  4  3  2  1  כה בבית ספר. המדריך הפדגוגי שותף ביום ההדר21
. אי חש שאי לומד מהמשוב שאי מקבל 22

  מהמדריך הפדגוגי
1  2  3  4  5  

. אי מקבל/ת הכווה מהמורה המאמן בהכת 23
  שיעור

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  . יש לי דלת פתוחה אצל המדריך הפדגוגי24
  5  4  3  2  1  . אי חש שייך לקבוצה של עמיתים במכללה 25
דה הקבוצתית בבית הספר יצרה מסגרת . הלמי26

  לשיתוף ותמיכת עמיתים
1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  . הלמידה הקבוצתית בבית הספר היא מוקד חוזק27
. הלמידה הקבוצתית בבית ספר מפחיתה את 28

  יחסי הגומלין עם צוות המורים במוסד
1  2  3  4  5  
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  ים הבאים:יום ההדרכה בבית הספר סייע לי בהיבט. באיזו מידה 8
  

מעטה   במידה:
  מאוד

רבה   רבה  ביוית  מעטה
  מאוד

   .  1  2  3  4  5יהול כיתה1
  5  4  3  2  1  . התמצאות בתכית הלימודים בתחום הדעת2
  5  4  3  2  1  ת מול הצוות החיוכי בבית הספר. התהלו3
  5  4  3  2  1  . תכון שיעור4
  5  4  3  2  1  . הכת חומרי למידה5
    1  2  3  4  5יות בקרב תלמידים. התמודדות עם הטרוג6
  5  4  3  2  1  . תמיכה ואוזן קשבת 7
  5  4  3  2  1  . התאמת שיטות וחומר הלימוד לצרכי התלמידים8
  5  4  3  2  1  . התמודדות עם בעיות משמעת של תלמידים9

  5  4  3  2  1  . הערכת תלמידים10
  5  4  3  2  1  . תכון זמן11
  5  4  3  2  1  ם. התמודדת עם בעיות חברתיות של תלמידי12
  5  4  3  2  1  . פיתוח חשיבה רפלקטיבית13
  5  4  3  2  1  . קבלת פרספקטיבה פרופסיואלית של ההוראה14
  5  4  3  2  1  . חשיבה תיאורטית על תהליכי ההוראה15
  5  4  3  2  1  . מתן תמיכה רגשית16
  5  4  3  2  1  . עזרה בפתרון בעיות כלליות17
  5  4  3  2  1  . ידע בשיטות לימוד מגווות18

  

  

  ?חוץ יום הדרכה וסף בבית הספר במסגרת הלימודים. באיזו מידה 9

  . גבוהה מאוד5. גבוהה      4. ביוית       3. מעטה         2. מעטה מאוד       1

  
  לצרכיך? קשוב היה המדריך הפדגוגי. באיזו מידה 10

  . גבוהה מאוד5      . גבוהה4. ביוית       3. מעטה         2. מעטה מאוד       1

  

  לך תמיכה מקצועית? המדריך הפדגוגי בסדה תן. באיזו מידה 11

  . גבוהה מאוד5. גבוהה      4. ביוית       3. מעטה         2. מעטה מאוד       1

  

  קשוב/ה לצרכיך? המורה המאמן היה. באיזו מידה 12

  . גבוהה מאוד5. גבוהה      4  . ביוית     3. מעטה         2. מעטה מאוד       1

  

  לך תמיכה מקצועית? המורה המאמן בסדה תן. באיזו מידה 13

  . גבוהה מאוד5. גבוהה      4. ביוית       3. מעטה         2. מעטה מאוד       1
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  את מסכים עם ההיגדים הבאים:. באיזו מידה 14
מעטה   במידה:

  מאוד
רבה   רבה  ביוית  מעטה

  מאוד

בדרך מעיית היוצרת  . אי חושב שאי מלמד1
  מוטיבציה בקרב התלמידים

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  קשה לי להתמודד עם בעיות משמעת בכיתה. 2
להיות יצירתי מאוד בעבודה  . אי חושב שאי יכול3

  עם תלמידים
1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  בדרכי ההוראה שלי בכיתה . אי חושב שאי גמיש4
יכולת אלתור בהוראה  חושב שאי בעל . אי5

  בשיעור על פי המתרחש בכיתה
1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  . אי לומד הרבה מהצלחותיי ומכישלוותיי6
  5  4  3  2  1  בעל יכולת מקצועית גבוהה כמורה אי מרגיש. 7
שיש לי יכולת לעודד את תלמידיי לבטא  . אי חושב8

  שיעוראת מחשבותיהם ורגשותיהם בחופשיות ב
1  2  3  4  5  

להתגבר על הפרעות של תלמידים  . אי מצליח9
  בשיעור מבלי לצעוק

1  2  3  4  5  

שתלמידים עים ברצון לבקשותיי  אי מרגיש 10
  והחיותיי בשיעור

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  אי מרגיש מסוגל להל כיתה. 11
קשה לי להתרכז בו זמית בחומר שאי מלמד . 12

  ובמתרחש בכיתה
1  2  3  4  5  

 . אי חושב שבאמצעות ההוראה שלי אי יוצר13
  שיוי חיוביי בחיי תלמידיי

1  2  3  4  5  

להתאים את רמת  . בשעה  שאי מלמד אי יודע14
  הקושי של החומר לרמת התלמידים כך שיביו

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  שמקצוע ההוראה מתאים לי . אי חושב15
  5  4  3  2  1  ק בהוראה בעתידלהמשיך ולעסו . אי מתכן16
. כשאי מלמד בכיתה אי מרגיש שאי משתמש 17

  בכישוריי באופן מיטבי
1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  . אי אוהב להיות מורה18

  
  

  את מסכים עם ההיגדים הבאים אודות תהליכי ההשמה בבתי ספר:. באיזו מידה 15
מעטה   במידה:

  מאוד
רבה   רבה  ביוית  מעטה

  מאוד

  5  4  3  2  1  בלתי הדרכה בושא כתיבת קורות חיים. קי1
  5  4  3  2  1  . קיבלתי ייעוץ אישי במציאת עבודה בבתי ספר2
  5  4  3  2  1  . קיבלתי הדרכה לגבי הצגת עצמי בראיון עבודה3
. קיבלתי סיוע ביצירת קשר עם בתי ספר לצורך 4

  השמה
1  2  3  4  5  

. הוצעו לי משרות ההולמות את הרקע ההשכלתי 5
  ליש

1  2  3  4  5  

. הוצאו לי משרות ההולמות את ה"אי מאמין" 6
  שלי

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  . המדריך הפדגוגי מסייע בתהליך ההשמה7
  5  4  3  2  1  . המורה המאמן מסייע בתהליך ההשמה8
  5  4  3  2  1  . רכז ההשמה סייע לי בתהליך ההשמה9

  5  4  3  2  1  . תהליך ההשמה מסייע לי במציאת עבודה10
  
  

  ?ממי קיבלת את הייעוץ המשמעותי ביותר במסגרת תהליך ההשמה. 16
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
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  ?מהם הדברים המשמעותיים שסייעו לך בתהליך השמה. 17

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
  

  . מה היו הציפיות שלך מהתכית?18
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 
  עו? ציפיות אלו. באיזו מידה 19
  . גבוהה מאוד5. גבוהה      4. ביוית       3. מעטה         2. מעטה מאוד       1

  
  
  

  בכל אחד מהתחומים הבאים: תו מעההתכית תכי . באיזו מידה 20
  

ה מעט  במידה:
  מאוד

רבה   רבה  ביוית  מעטה
  מאוד

  5  4  3  2  1  . ידע בהוראת מתמטיקה/פיזיקה1
  5  4  3  2  1  . התסות מקצועית2
  5  4  3  2  1  . למידת עמיתים3
  5  4  3  2  1  . השמה4
  5  4  3  2  1  . אחר: 5

  
  

  ?אתה חש שביעות רצון מהתכית. באיזו מידה 21
  . גבוהה מאוד5. גבוהה      4ית       . ביו3. מעטה         2. מעטה מאוד       1

  
  ?מה את שלושת ההיבטים המשמעותיים ביותר מהם היך מרוצה בתכית. 22
1 .__________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
2 .__________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
3 .__________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
  

  תכית?הקשיים המרכזיים במהלך הלימודים ב. מה היו 23
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

  
  ?צוות התכית תן מעה לקושי זה. באיזו מידה 24
  . גבוהה מאוד5      . גבוהה4. ביוית       3. מעטה         2. מעטה מאוד       1
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  את מסכים עם ההיגדים הבאים:. באיזו מידה 25
  

מעטה   במידה:
  מאוד

רבה   רבה  ביוית  מעטה
  מאוד

  5  4  3  2  1  . יש לי את הכישורים להיות מורה טוב1
  5  4  3  2  1  . ההוראה היא משרה עם ביטחון תעסוקתי גבוה2
  5  4  3  2  1  . ההוראה מאפשרת לשלב משפחה וקריירה3
. ההוראה מאפשרת לי לעצב מבחיה ערכית את 4

  דור העתיד
1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  . ההוראה מתאימה לכישורים שלי5
  5  4  3  2  1  . שעות העבודה בהוראה מתאימות למחויבויות שלי6
  5  4  3  2  1  . ההוראה מאפשרת לי לעצב את הדור הצעיר7
  5  4  3  2  1  . ההוראה מאפשרת לי לחזק את החלשים8
  5  4  3  2  1  . אי רוצה קריירה הכורכת עבודה עם ילדים9

  
  
  

תמליצו לאקדמאים וספים בתחומי המתמטיקה והפיזיקה ללמוד/להשתתף . באיזו מידה 26
  ?בתכית

  . גבוהה מאוד5. גבוהה      4. ביוית       3. מעטה         2. מעטה מאוד       1

  
  
  
  
  

  תודה על שיתוף הפעולה

 


