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 תקציר                                     

רפורמות חינוכיות הן חלק בלתי נפרד מהנוף החינוכי בעולם המערבי וגם בישראל. הקריאה 

באמצעות הטמעה של חדשנות חינוכית  21-לשנות את החינוך בישראל ולהתאימו לצורכי המאה ה

וני זה, שכן הם אחד מהצירים יצרה את הצורך ללמוד ולחקור כיצד מתמודדים המורים עם ש

המרכזיים )אך לא הבלעדיים( להצלחתו או לכישלונו של תהליך חינוכי בכלל ושל רפורמות 

 חינוכיות בית ספריות אלו בפרט.   

מטרת המחקר לבחון וללמוד מחוויותיהם של המורים שהשתתפו ברפורמה החינוכית, בשתי 

וגית חדשנית" ובגישת למידה מבוססת פרויקטים חטיבות ביניים בשרון, התנסו ב"פדגוגיה דיאל

(PBL וזאת כדי לבחון את יחסי הגומלין שלהם עמה. מחקר זה אינו מעוניין לדון בשאלת ,)

הצלחתה של הרפורמה, אלא ללמוד על התמורות בזהותם המקצועית של מורים שעברו תהליך 

ייחודית, הרפלקטיבית הכשרה ולמידה במסגרת רפורמה זו.  המחקר מתמקד בנקודת המבט ה

והסובייקטיבית של המורה המטלטל בין המוכר לחדש, ומבקש להוסיף דעת בנושא הלמידה של 

 ספרית.  -פדגוגית בית-מורים במסגרת רפורמה חינוכית

הקריאה לרפורמה במערכת החינוך נועדה כדי ליצור הלימה בין המערכת הפנים בית ספרית 

לדרישות המערכת החיצונית המשתנה, הן בתחום הארגוני והן בתחומים הפדגוגיים והדידקטיים. 

הרפורמה מגדירה את מתווה השינוי המערכתי, ואילו החדשנות החינוכית מגדירה את מטרות 

הלמידה מבוססת הפרויקטים לעדנה מחודשת בשנים האחרונות. למידה זו  החינוך, לכן זוכה

נשענת על עקרונות קונסטרוקטיביים, ועבור חלק ניכר מהמורים, הדבר היה כרוך בצורך 

 להשתנות ולהתאים את זהותם המקצועית לעקרונות החדשים.  

וב שבין  הידע, מחקר זה בוחן את זהותם המקצועית של המורים, כשמונח זה מורכב מהשיל

הפרקטיקה והביצוע שלהם לתרבות העבודה, לאוטונומיה, לאחריות ולאמון. רכיבי הזהות 

 המקצועית של המורים מגדירים מה פירוש "להיות מורה" ומה עליו לעשות לשם כך. 

זהותם המקצועית של מורים נוצרת, בין השאר, מאינטראקציות עם עמיתים ובהכשרה 

ת זו משפיעה על מידת שביעות הרצון שלהם מתפקידם, ולזו השפעה ניכרת מקצועית מכוונת. זהו

 על יחסם לשינויים ולרפורמות.  

שלוש שאלות עיקריות עומדות במרכז המחקר הזה: ראשית, מה נוכל ללמוד אודות האתגרים  

והקשיים מזה, ואודות ההזדמנויות שניתנות למורים לצמוח ולהתפתח מזה, במסגרת תהליך 

ה חינוכית? שנית, מה נוכל ללמוד על יחסי גומלין בין רפורמות חינוכיות לבין זהותם רפורמ



 

 

המקצועית של המורים הנוטלים בהן חלק? שלישית, באילו אופנים כרוך תהליך זה בשינוי זהותו 

 המקצועית של המורה וכיצד משפיע שינוי זה על הטמעתם של השינויים? 

 29-תנית הקונסטרוקטיבית. המחקר התמקד בהנתונים נאספו בשיטת המחקר האיכו

ראיונות )ראיונות חצי  49מנחים פדגוגיים(, והוא כלל  2גורמים מעצבים,  3מורים,  24משתתפים )

תצפיות, וכן ניתוח מסמכים מהשדה. הממצאים מהשדה נאספו  20מובנים וראיונות מאזכרים(,  

 ות התאוריה המעוגנת בשדה.   נותחו על פי עקרונו 2016ל  2012בין  -שנים  4במשך 

 מממצאי המחקר עולות שלוש תובנות מרכזיות: 

הפרקטיקות,  תובנה ראשונה מעידה על מתחים ופערים שחוו המורים בעקבות המפגש בין 

, שהן הרטוריקה ועמדותיהם, שהן בעיקר פוזיטיביות,  לאלו שמזמנת להם הרפורמה החינוכית

בעיקר קונסטרוקטיביות. כך לדוגמה התקשו רוב המורים להתמודד עם המעבר מ"מורה", בעל 

הידע והשליטה הבלעדיים, האמון על העברת התכנים הלימודיים, ל"מנחה" שתפקידו לעורר 

 דיאלוג אישי ואקדמי, עקב בצד אגודל, עם תלמידיו. 

נת להתפתחות ולהתקדמות מקצועית בנוסף,  נחשף הפער שבין הרפורמה החינוכית המכוו

בקרב המורים, לתחושת הרגרסיה שנחוותה בעקבות האתגרים: בממד האישי נחווה מתח בין 

אוטונומיה לחוויה של שינוי כפוי; בממד הארגוני נחוו פערים בין צוות הניהול, המורים שהתפתחו 

ינוכית לאלו שלא מקצועית והמורים החדשים; מתח בין המורים שהיו שותפים לרפורמה הח

השתתפו בה; הפערים בין המנהל המעורב למנהל הנפקד; ובממד המקצועי נחוו פערים בין תהליך 

 ההכשרה, תפיסתה ומימושה. 

תובנה שנייה חושפת תהליך משא ומתן פנימי שמזמנת הרפורמה החינוכית למורים, בין החדש 

עצמו, על תפישותיו, ערכיו למוכר, בין האתגרים להזדמנויות, משא ומתן של המורה עם 

וידיעותיו, שבאמצעותו ובמהלכו נבנית הזהות המקצועית. ביטויים לכך נמצאו בעיקר בשפה 

המטאפורית שבה השתמשו המורים כשתיארו את המפגש ואת ההתמודדות שלהם עם הרפורמה. 

ור, או היו תיאורים שביטאו אתגרים, כמו תחושה של תמנון ללא עמוד שדרה או פועל בפס ייצ

 כאלה שביטאו הזדמנויות, כמו בריאה או תחושת חלוציות.      

תובנה שלישית מתייחסת לטיב יחסי הגומלין שנוצרו במפגש בין המורים עצמם ובין המורים 

אישי והמקצועי של המורה. חוויות -לרפורמה החינוכית ויש לה השלכות על התחום האישי, הבין

בייקטיבי של רכיבי הרפורמה החינוכית והובילו לכריכתם של צמיחה גרמו לאימוץ חלקי וסו

בזהותם המקצועית של המורים. לעומת זאת, חוויות מאתגרות שאינן פתורות גרמו לדחיית 

הרפורמה החינוכית ולכך שהמורים שמרו על רכיבי זהותם המקצועית שהייתה לפני הרפורמה. 



 

 

ם את הרפורמה החינוכית ואת השלכותיה, הזדמנויות ואתגרים אלה לימדו גם כיצד רואים המורי

תפיסה זו נעה מהיעדר תחושת שינוי, שינוי ממעלה ראשונה, שינוי ממעלה שנייה לשינוי ממעלה 

 שלישית. 

מתחים ופערים אלו התבטאו בשלושה ממדי שינוי ספירליים מרכזיים: הממד הארגוני, 

שינוי )'מה'(; הממד המקצועי, המגדיר המגדיר את הצורך בשינוי החינוכי )'למה'( ואת אופיו של ה

את הדרך למימוש הפן הרעיוני של הוראה באמצעות פרויקטים, וזאת באמצעות כלים שיעזרו 

 –לבצעו )'איך'(; והממד הביצועי, המתמקד בפעולת ההוראה עצמה, ביישום החדשנות החינוכית 

PBLישה ראשונה, העמקת הקשר . ממדים אלו תוארו באנלוגיה למערכת זוגית הכוללת שידוך, פג

 ומיסודו.     

במקביל לזיהוי שלושת הממדים, לאתגרים ולהזדמנויות שעליהם דיווחו המורים, זוהו גם 

חמש טיפולוגיות של מורים )חמשת הממ"ים(: מורים המאמינים בשינוי, מורים מטעים, מורים 

צמה אחרת של מאבק בין מפקפקים, מורים מתנגדים ומורים משלימים. כל טיפולוגיה מבטאת עו

 זהויות לתתי זהויות, הנובעת מהרפורמה החינוכית והמשפיעה על התהוות הזהות המקצועית. 

ממצאי מחקר זה, באשר לצרכים של המורים, לדרכי התמודדותם וליחסי הגומלין שבינם 

 לרפורמה החינוכית המכוונת להבניית זהותם המקצועית, עשויים לשפר את המענה שניתן להם

מבחינה ארגונית ממצאי מחקר זה יכולים לשפר את בתקופת תהליך השינוי בשלושה מישורים: 

, כך שנבין טוב יותר את הצרכים הייחודיים 21-תהליכי ההטמעה של החדשנות החינוכית במאה ה

של המורים המבצעים את הרפורמה הלכה למעשה ואת תפקיד הארגון בהכלתם, בעיקר את אלו 

וכני השינוי; באשר להכשרת המורים, ממצאי מחקר זה יכולים למקד ולהשביח של המנהל ושל ס

את תהליכי ההכשרה המקצועית המוקנים למורים, לענות ביעילות על צורכיהם וייתכן שאף 

להשפיע על המיקוד והתכנים המועברים לפרחי ההוראה שבמכללות ובאוניברסיטאות. לעניין זה 

עסוק בפרקטיקה ובתכנים חינוכיים, ויש לייחד מקום נכבד תסייע בעיקר התובנה כי לא די ל

לברור עמדות, מתן ידע ושימוש ברטוריקת השינוי; ולבסוף, ממצאי מחקר זה יכולים לשמש ככלי 

למידה למורים המתנסים ברפורמה הלכה למעשה, כשהם מפתחים מודעות והבנה לתהליכי 

אמי, המאופיין בנסיגה לפני התנועה הבניית הזהות המקצועית שלהם, שלעתים פועלים כצונ

 הגדולה קדימה.    


