
חינוך עושים ביחד

ר תמי חלמיש אייזנמן"ד



:  חזון

לבסס ולחזק תרבות של שימוש בידע 

; מדעי בתהליכי קבלת החלטות

(או משתף ידע מחקרי/תכנון וניהול מבוסס ו)



לבסס ולחזק תרבות של שימוש בידע  : חזון
;מדעי בתהליכי קבלת החלטות

-שיתופי פעולה בין מחקר: נדרש
מדיניות ומעשה  



רוצים שיתוף כולםעקרוני ואף מוצהר , באופן רעיוני

.פעולה

מאמינים ששיתוף פעולה בין חוקרים לאנשי  כולם

הכרחי ויכול לקדם  ( מורים ועוד, מנהלים)מטה ושדה 

ולהפרות את עבודתם של כל הצדדים



מכשירים ומפתחים מערכת , חינוךחוקרי עבור 

הבסיס והמניע  החינוך על כל מרכיבה היא 

.  פעילותםהמרכזי של 

להכיר ולטייב החינוכי קיים על מנת המחקר 

.  את מערכת החינוך



מערכת החינוך על כל מרכיבה  חוקרי חינוך עבור 

המחקר  . היא המניע המרכזי של פעילות המחקר

.  החינוכי קיים על מנת לשפר את מערכת החינוך

,  מטה המשרד)אנשי מדינות ומעשה עבור 

מדריכים  , מנהלים, מורים, רשתות חינוך, רשיות

המחקר  החינוכי מציע ופורש אפשריות ( ועוד

. לעשייה יעילה ומועילה יותר

את הניסיון האישי בתוך המחקר מציב 

'  רשת בטחון'ו' כנפיים'קונטקסט רחב ובכך נותן 

.  לפיתוח וצמיחה, היום יומיתלעשייה 



, אבל

וגם כשהוא אינו שכיח בפועל שיתוף פעולה שכזה 

את מקצועי -לא מקדם באופן מהותימתקיים הוא 

אף אחד לא מרוצה. השותפים השונים

'  ...לא מקשיבים':החוקרים מרגישים ש-

לא 'אנשי מדיניות ואנשי מעשה אומרים ש -

'...המלצות לא מועילות ולא ישימות.... רלוונטי



"צדדים"מתחים מובנים בין ה

רלוונטיות  -פער בין נורמות וחופש אקדמי ל•

ואחריותיות

תפיסה אחרת של לוחות זמנים•

קדימהלנוע התבססות על העבר והצורך מתח בין •

במחקר ישנה יכולת מוגבלת להכללות בעוד  •
'חלוקה גסה'או /ו scale upשהנדרש הוא 

....

הנובע מחשדנותמתח •



ממשיכים לרצות ולחתור  כולם, ויחד עם זאת

באופן זה או  )מצליחים , מנסים. לשיתופי פעולה

וחוזר  , והתרומההרלונטיותבוחנים את , (אחר

....חלילה

באופן  , כדי להפגיש, בדרכים מגוונות, פועלתיוזמהה

.מדיניות ומעשה-פורה ומקדם מקצועית מחקר



דוגמאות : ביחדעושים במושב חינוך 

,  אזרחות. וושינגטון’ ורג’אוניברסיטת ג, פוירמייקל ’פרופ•

ודמוקרטיהחינוך 

מנהלת אגף בכיר אסטרטגיה  , ר מיכל טביביאן מזרחי”ד•

שותפויות בתקופת הקורונה. ותכנון במשרד החינוך

תהליכי פיתוח  . אשלים-וינט’גל”מנכ, ר אריאל לוי”ד•

מבוססי הקשר ומחקר


