
 

 

 

 

 

 

 

 1חינוך עושים ביחד – השנימושב דגשים מה

  משתתפים

 מרכז לידע ולמחקר בחינוך –ר תמי חלמיש אייזנמן, מנהלת היוזמה "ד 

 ר מיכל טביביאן מזרחי, מנהלת אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון במשרד החינוך"ד 

 אשלים-וינט’ל ג”מנכ ר אריאל לוי,"ד 

 וושינגטון ’ ורג’מייקל פויר, אוניברסיטת ג 'פרופ 

 דגשים מהמושב 

 ר תמי חלמיש אייזנמן"ד| 

לשם  , והיא לא הארגון היחיד שפועלמחקרים בתהליכי העבודה של אנשי ונשות חינוך לשילוב שלהיוזמה פועלת 

 אבל נדרש שיתוף פעולה בין מחקר, מדיניות ומעשה.  זאתכך. יש דרכים שונות לעשות 

המחקר החינוכי פורס אפשרויות שונות לעשייה מועילה ויעילה יותר. בלי המחקר אנחנו נשארים עם ניסיון בלבד, 

שיתוף לצערנו, יומית. ־ונותן רשת ביטחון לעשייה היום ת הניסיון בהקשר רחב, ממשיג אותואבל המחקר מנתח א

ים שלא מקשיבים להם. אנשי מעשה מרגישים פעולה אמיתי בין מחקר, מדיניות ומעשה לא שכיח. חוקרים מרגיש

לבין פעולה שההמלצות של המטה לא ישימות. יש מתחים מובנים בין הצדדים השונים, יש פער בין נורמות וחופש 

  .בתפיסת לוחות הזמנים, ובין כל הגורמים יש פערים אחריותיות

 . scaling upל או לחזות מה יהיו התוצאות ש להכליל הכללותלמחקר יש יכולת מוגבלות 

, אך למרות הפערים כולם ממשיכים לחתור בעיות אמוןממחשדנות ו יםנובע מהמתחים בין הגורמיםהרבה 

לשיתופי פעולה. הכנס הזה והנוכחות המרשימה מעידים על הרצון של כולנו לשיתופי פעולה, ויש גם הצלחות 

 וגם שיתופי פעולה מוצלחים. בשטח. המושב יציג את האתגרים בשיתופי הפעולה 

  

                                                           
1
  מרכז לידע ולמחקר בחינוך. –מסמך הדגשים נכתב בידי צוות היוזמה   



 מייקל פויר  'פרופ| 

מגפת הופכים את הדיון באזרחות ובחינוך לרלוונטי מתמיד.  )המהומות בגבעת הקפיטול( בינואר 6-אירועי ה

הקורונה חשפה את הסדקים בדמוקרטיה: חוסר אמון בממשל, חוסר שוויון גובר, שחיקה באמון במדע ומשיכה 

ובר בבעיות חדשות, הן מוכרות לחוקרים בתחום מדעי החברה. חלק מהחיסון למחלה לאוטוריטניות. לא מד

 , אך הם לא יכולים לעשות זאת לבד. הספרשמאיימת על הדמוקרטיה צריך לכלול את בתי 

מערכת החינוך השקיעה יותר מדי זמן ומשאבים בהוראת מתמטיקה על חשבון לימודי  השנים האחרונות 40-ב

לכן לא חשוב לזכור כי חינוך מדעי הוא חיוני ביותר, והוא תורם לרווחה הכללית של החברה. חברה ומדעי הרוח. 

לתרום לחינוך אזרחי וחברתי, ולא כלומר, חינוך מדעי צריך ניתן להסתכל על הבעיה כעל משחק סכום אפס. 

  להתחרות בו. 

 חינוך לערכים ולאזרחות צריך לכלול שלוש הנחות יסוד: 

  יוצר בעיות. אך קפיטליזם קיצוני לעולם יותר מכל מערכת אחרת,  תרםקפיטליזם מפוקח 

 אך יש לכלול בכך גם חינוך של הציבור ושיתופי תחלק מהפתרון צריך לכלול את מערכת החינוך הציבורי ,

 פעולה בין החינוך הציבורי לבין הממשל, גופים פילנתרופיים והמגזר העסקי. 

  חינוך אזרחי טוב צריך להיות גלובלי, בדיוק כפי שהטיפול במגפת הקורונה, באי השוויון ובגזענות צריך

 להיות טיפול גלובלי ולא מקומי, לכל מדינה בנפרד. 

בנושא אי השוויון, ארה"ב קרובה מאוד להגיע למקום הראשון ארה"ב שואפת להיות המדינה המובילה בעולם. 

המגמה הזו צריכה להדאיג את וקרובה גם היא למקום הראשון. במדד חוסר השוויון הכלכלי. ישראל מתחרה בה 

הנתונים  ספר הנפטרים.קורונה ובמבקה בבינואר הייתה ארה"ב בין המדינות המובילות בשיעור ההד 1-בכולנו. 

  ולחפש פתרונות. סדקים במערכת הדמוקרטית האלה דורשים מאיתנו לחקור את המשבר, לבדוק 

תקיפים יותר היינו מצליחים למנוע מספר רב  אם היינו נוקטים באמצעים כי מראיםנתונים מאוניברסיטת קולומביה 

המסקנה היא שמדע חייב להיות להפחית את חומרת המשבר.  ומצליחים של נדבקים ונפטרים ממגפת הקורונה

הוא גם יכול ללמד אותנו לקח חשוב על אחד הכשלונות הגדולים חלק מרכזי מאסטרטגיה של טיפול במשבר. 

אם עטיית מסכה נתפסת אחריות חברתית. מפעולות קולקטיביות ומ באסטרטגיית הטיפול במשבר: הימנעות

נכשלנו במניעת התפשטות המגפה כי נת העיקרון המדעי של פעולה קולקטיבית. זהו כישלון בהב –כעריצות 

כיום אנחנו מבינים זהו הפער בין זכויות יסוד אישיות לבין טובת הכלל. נכשלנו בבקרה על ההתנהגות האנושית. 

לאזרחות  להחיות את החינוך אות החברתיות שלהן. לכן אני מציעה אישית והתוצבחירטוב יותר את היחסים בין 

יש הרבה דרכים לעשות את זה, אחת מהן היא הדגמת עקרונות . באמצעות שימת דגש על שני העקרונות האלה

בחירה אינדיווידואלית )לנסוע לבד לעבודה לכך היא פקקי תנועה, והרעיון של דוגמהבאמצעות סיפורים ומקרים. 

 באוטו( יש השלכות הרסניות על החברה כולה. 

 הערות אחרונות לסיום: שלוש 

  .שרידותן של מערכות דמוקרטיות תלויה בהבנה של האתגר העומד בפני הבחירה האישית 

  במרחב הציבורי. חינוך צריך להתרחש 

  אינן מקומיות כי אם גלובליות.  בהרצאההבעיות שתיארתי 

  



 ר מיכל טביביאן מזרחי "ד| 

מקולגה במשרד  שקיבלה  what’s upבהודעת  הציגה מיכלבתחילת הרצאתה בנושא שותפויות במשרד החינוך 

שכלל משרדי ממשלה ובהם משרד פורום שותפיות במהלך חודש יוני הקימו במשרד החינוך ממשלתי אחר. 

הייתה ליצור  מטרת הפורוםהנהגת ההורים, מרכז השלטון המקומי, מועצת התלמידים ועוד.  וכן את הבריאות,

מגפת הקורונה. הקולגה של מיכל התלוננה על כך ששאלות המופנות לפורום  שיתוף פעולה בהתמודדות עם

 ולה בין מחקר, מדיניות ופרקטיקה. נענות, והתלונה הזו מייצגת את המורכבות של שיתוף הפעהשותפויות לא 

 ממחישה עד שותפותשותפות היא דבר מורכב, לעיתים משקיעים בה זמן רב ואין לה תוצר או תשובות. כמו כן 

היכולת להיכנס לנעלי האחר ולייחס לו כוונות טובות, ומנגד הוא מכיל  : הוא מבוסס עלכמה אמון הוא מושג מורכב

 גם את היכולת להציג את הפגיעות שלך ואת הצורך באדם אחר ובעזרתו.  

 נזכיר שלושה מהם:  .כוללים כמה מעגלים סים בין משרד החינוך ועולם המחקרהיח

 תפות עם השלטון המקומי. בגל הראשון שררה תפיסה ריכוזית שבאה לידי ביטוי המעגל הראשון: שו

שצריך לתת  הבינו במשרד החינוךבמערכת שעות לאומית דיגיטלית לכל שכבת גיל. אחרי הסגר השני 

יש שונות גדולה ו לרשויות לפעול בחופשיות. חופש לרשויות המקומיות והוגדרו כללים מנחים שאפשר

הצורך לשפר את  בין מוסדות חינוך בתוכן. כמו כן הבינו במשרד החינוך אתמאוד בין הרשויות וגם 

 השותפות עם השלטון המקומי. 

  .כל מתווה שמשרד החינוך פרסם וכל תהליך של קבלת החלטה המעגל השני: מנהלים ומנהלות בתי ספר

, מנהלי בתי ספר ועוד. אבל בכל פעם שפורסם מתווה חדש לווה בקבוצות מיקוד שכללו תלמידים, הורים

הוא לא התייעץ עם השטח. חייבים לשתף את השטח בתהליכים, אך גם להגדיר ש הטיחו במשרד החינוך

 להגיע לכולם או לרצות את כולם. גבולות, כלומר לשקף שלא ניתן לו 

 אבל ה גם לפני משבר הקורונה. המעגל השלישי: ההורים והתלמידים. אתגר השותפות עם ההורים הי

האתגר הורגש ביתר שאת.  –בזמן הסגרים, כשהילדים בבית וההורים מנהלים עם המורים את השיעורים 

וכאן שוב עולה שאלת הגבולות של הנהגת ההורים קיבלה מקום מרכזי בתהליכי קבלת החלטות. 

עדי הבגרויות ולתוכנן? מתי השותפות של ההורים: האם הורים יכולים לקבל החלטות הקשורות למו

 הפרופסיה חשובה יותר ומתי השותפות עם ההורים חשובה יותר? 

 חשוב לציין כמה נקודות:  שותפות בין מחקר ופרקטיקהב

  .לכל אחד מהצדדים יש יכולת לייצג מציאות אחרת 

  מיליטנטי, להציג . למחקר יש תפקיד מרכזי, אפילו להיות קצת שותפות צריך להגדיר תפקידב גורםלכל

 טות נתונים גם אם הם לא מחמיאים. בפני מקבלי ההחל

 ולמרות זאת להמשיך ולהתעקש על השותפות.  ,להכיל חוסר הסכמות ומתחים חשוב 

בתקופת הקורונה הקים משרד המדען הראשי במשרד החינוך קבוצות מחקר שונות בהשתתפות מאות חוקרים. 

גיה בלמידה מרחוק, וגם בתחום לגבש מדיניות בתחום הדיגיטל והפדגו ינוךלמשרד החהיה להן ערך רב והן עזרו 

   ום הפערים.  צמצ

 אריאל לוי | ד"ר 

 אשלים היא שותפות אסטרטגית בין ג'וינט ישראל וממשלת ישראל לפתח מענים ופתרונות חברתיים. -ג'וינט



 כאשר אריאל עמד בראשדיניות. ציר הפיתוח הוא אחד הצמתים הקריטיים במפגש בין מחקר, פרקטיקה ומ

ורך לספק מענים משתלט על הצורך לפתח באופן איכותי. לא הוא הבחין כי הצנהל הפדגוגי במשרד החינוך המי

 להעמיק בהן. ו ת( לפתח שותפיות בנחתמשאבים )זמן, פניּו עמדו לרשותםתמיד 

 : ר, מדיניות ופרקטיקההציר שבו פועלים מחקשלוש הערות חשובות על 

 ( נושא ההשפעה והאפקטimpact :) לשם מה אנחנו מחפשים מענים? מה אנחנו רוצים לשנות? כדי

להגדיר את ההשפעה עלינו להשתמש במחקר, להגדיר מהם המדדים שאנחנו רוצים למדוד ומהן 

תיאורטיות, כולל היכולת לאתר מדדים קיימים. משרדי -התוצאות הרצויות. יש כאן גם בירור מושגי

 וניינים להשפיע ופחות לייצר עוד ועוד תוכניות. ממשלה מע

 ית. תיאוריית שינוי. היכולת להגדיר בעיה ולבסס סביבה תיאוריית שינוי היא פונקציה של עבודה מחקר

כלי חשוב למי שעוסק בניעות חברתית  – מדדים מנבאיםולהיעזר ב שימוש במחקר יכול לאתר חסמים

  (. מוביליות)

   מוצר שני מרכיבים חשובים: )א( מאפייני האוכלוסיה והשוני בינה לבין אוכלוסיות אחרות. הכולל  קשרה

)ב( רמות התערבות: כדי לבסס פרקטיקות איכותיות  ;לכולםלהתאים  יםלא יכול או פתרון מסוים אחד

 צריך לתת מענים לרמת הפרט וגם לחשוב ברמה המערכתית. 

נים. בעבודה מערכתית צריך להילחם בנטייה לפעול לפי אינטואיציה. פיתוח איכותי תלוי בביסוס מחקרי ובנתו

  במקום זאת צריך לאמץ תהליך אנליטי שמבוסס על המשגה, תאוריה ומחקר. 

 

 דיון ותגובות

הדברים שנאמרו במושב הזה קשורים לדבריה של מירי שליסל על למידה ורעיונות גדולים. : פרופ' מרווין ברקוביץ

. בהקשר של פיתוח, אנחנו זקוקים לערכים ולפילוסופיה אבל גם פילוסופיה, פרקטיקה ואמפיריסיזםדרוש איזון בין 

לבסיס מחקרי, ראיות ונתונים. בהקשר של התמודדות עם מגפת הקורונה, מאוד מצאה חן בעיניי התפיסה של 

ב לקולות שונים. אני ליבה של הדמוקרטיה: להקשיהעבודה משותפת של גורמים שונים )כפי שהציגה מיכל(. זו 

מסכים עם דבריו של מייקל על קפיטליזם מפוקח. אדם סמית לא התכוון לשוק חופשי ללא עכבות, אלא לשוק 

 חופשי אתי, עם ערכים ויעדים. 

 זמן למורים ולמנהלים זמן לשותפויות מחקר.  צריך להקצות יותרכמה משתתפים העירו בצ'אט ש

  הוקמה כדי לפעול לשינוי שבוע העבודה של המורים,  2020: קהילת חינוך מיכל מדמוןעל כך הגיבה

, להתרגל לעבודה קולםלהשמיע את  להםלתת כלומר לאפשר למורים להקדיש זמן לתכנון ולרפלקציה, 

 מבוססת נתונים וכמובן להמשיך לעבוד בצוות. 

  מורים, מנהלים, יועצות וגננות  –ד כמה צוותי חינוך כבר שנים מתקיים דיון עהגיב:  אריאל לויגם– 

לפני שנים היו דיונים על מחקרי פעולה, וזה ז'אנר שצריך לטפח אותו. הדבר שותפים לתהליך מחקרי. 

מצריך משאבי זמן ומומחיות. מחקר שמתעלם מהיבטים פרקטיים ומהניסיון המעשי הוא מחקר מרושל. 

א איך לנייד את הבעיה היקף צריך לראות מעבר למקרה הפרטי. כדי שמחקר יהיה מוקפד ותמנגד, 

 החוכמה הזו מבית ספר לבית ספר ומארגון לארגון. 

 את  בשנים האחרונות רכזי הערכה. ראמ"ה חיזקה מאוד בהקשר הזה חשוב לדבר על: מיכל טביביאן

יש להמשיך ולחזק בית ספרית, כלומר נתנה לבתי הספר כלים להעריך את עצמם.  נושא ההערכה הפנים

  . את תהליכי הלמידהו את ההוראה לבחוןתהליכי הערכה ובחינה שמאפשרים את התפיסה הזו, ולחזק 


