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   תקציר

מקצועיות  למידה  הבוחנות  קבוצות  הינן    (Professional Learning Communities)  קהילות 

והפ הידע  את  ודנות  רבמשותף  שלהן  מקצועית.  קטיקה  מבחינה  להשתפר  המוריםבמטרה  נמצא    בקרב 

 & Burden, 2020; Wang)  םבדידותהפגת  לומקצועית  ה   םהתפתחותלוב  חשמשאב    תמהווקהילות  הש

Yang, 2020; Zhang & Yuan, 2020)  .  ממוקדות במקצוע הוראה    המורים  קהילותמרבית  כי    עולה זאת  מול

זאת  .  של מחנכותכי ישנו מיעוט מחקרי העוסק בקהילות למידה מקצועיות  , ו(2016כהן,  -)בוקק  ידיסציפלינר 

ראיה רחבה על  מתוך    (.2020)משרד החינוך,    'העיקרית לרווחת התלמיד  אחראיתה'  היות המחנכתלמרות  

והתהליכים הקונטקסטואליים    גורמים האינדיבידואלייםן את היבחהמחקר    ,המחנכתשל    זרועות האחריות

של  האקולוגי מודל בעזרת ה , קהילות למידה מקצועיותאת התפתחותה המקצועית של המחנכת בהסובבים 

   .(Bronfenbrenner, 1977)ברונפרנברנר 

 :  שאלות המחקר

ת  ומקצועי הלמידה  ה  תו הילבקהיסודיים לתהליך    מהן המשמעויות שמעניקות המחנכות בבתי הספר(  1)

 ?  לעבודתן ןולתרומת 

לתפיסת  המקצועיות קהילות הלמידה המתרחש ב תהליךאת המהם הגורמים המקדמים והמעכבים ( 2)

   ?המחנכות

המקצועית  (  3) התפתחותן  לבין  האקולוגית  התרבות  מרכיבי  בין  הזיקה  את  המחנכות  תופסות  כיצד 

  ?הלמידהקהילות ב

- כ)  קהילותשלוש    מונהאוכלוסיית המחקר    .חקר מקרהבמתודת    האיכותנית  שיטהב  המחקר יבוצע

  כלי המחקרשנתיים.  כ   ויימשכו  ,סופובואמצע  ב,  תחילת התהליךב  והראיונות יתקיימ.  (קהילהבמחנכות    20

קטגוריות  ת  ניתוח מסמכים. ניתוח הנתונים יכלול בנייוקבוצות מיקוד  ,  ראיונות עומק מובנים למחצההינם  

 . הקטגוריותובין הנתונים לתוכן  תהליך אינדוקטיבי ב"מלמטה למעלה" 

ת למידה  בקהילמחנכות  ה  תרומת השתתפותן של על  תרום להרחבת הידע התיאורטי  עשוי ל  המחקר

 קהילות למידה מקצועיותלשמש בסיס להחלת    יוכלוו  ולתרבות הלמידה בארגון. ממצאי   ןלתפקיד  מקצועית

קהילות  הובלת  גע לולסייע בגיבוש תובנות יישומיות ברמת השטח והמדיניות בנו , בכלל ובקרב מחנכות בפרט

 התרבות האקולוגית בה הן פועלות.  את רכי המחנכות וות בחשבון את צולוקח מקצועיות ש למידה
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Abstract 

Professional Learning Communities have been found to be an important resource for 

teacher development (Burden, 2020; Olsson, 2019; Wang & Yang, 2020; Zhang & Yuan, 2020). 

However, home room teacher PLCs have not been sufficiently studied. This research will 

evolve from Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory (Bronfenbrenner, 1977), and 

examine the distinct factors and processes affecting the home room teachers' professional 

development in PLCs.  

The research questions: 

 (1) How do elementary school home room teachers perceive and interpret the PLC process and 

its contribution to their educational work? 

(2) What are the factors promoting/ impeding the PLC process? 

(3) How do home room teachers perceive the linkage between the components of ecological 

culture and their professional development in their PLC? 

A qualitative case study methodology has been chosen (Yin, 2012), for a research 

population comprised of three communities (20 teachers each). Interviews will be held in three 

stages.  

The research tools: semi  structured in-depth interviews (Flick, 2018); focus groups 

(Wisker, 2018) and document analysis (Bohnsack, 2014). Data analysis: “bottom-up” 

construction of categories (Patton, 2002) through an indicative process and "back and forth" 

interactions between the data and categories. 

The research furthers theoretical knowledge related to home room teacher PLCs, the 

contribution of participation in PLCs to the home room teacher's role and to the culture of 

collaborative learning. The findings can be used for the application of PLCs in general, and 

among home room teachers specifically, and provide applicable understandings both for the 

practical and policy making levels.
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 מבוא 

העשורים   מקצועית  אודות המחקר    ,האחרוניםבשני  ויותר    התפתחות  יותר  מתמקד  מורים  של 

מוגדרת כ"רשת"    ,(PLC)  קהילה מקצועית לומדת  (.et al Meeuwen.2020 ,בקהילות למידה מקצועיות )

מתלבטים יחדיו כיצד לפתור בעיות הקשורות  דנים ומורים    שבהשל תהליכי למידה בקרב חברי הקהילה,  

מהוות    הקהילות אל.  (2006et al. oy & Hord, 2006; StollR, 2011; et al. Matzler ,)  וללמידהלהוראה  

  , בפועל  .לשיפור הישגי התלמידים  ועשויות לתרום פוטנציאל רב עוצמה לפיתוח צמיחה מקצועית של מורים,  

שיטות   של  ביקורתית  בחינה  לשם  וירטואלית  או  פיזית  מתכנסות  משותפת הקהילות  וחשיבה    ההוראה 

(Burden, 2020; Conrad, 2018; Olsson, 2019; Wang & Yang, 2018; Zhang & Yuan, 2020  .)

 ,.Darling-Hammond et al)  בם של מקבלי מדיניות ושל חוקריםלבמרכז תשומת    עומדותקהילות המורים  

הכיתה    הוראתהמורה,  מודל של התפתחות מקצועית שעשוי להשפיע רבות על    ות מציג   ן מאחר שה  (,2017

 & Burden, 2020; Conrad, 2018; Olsson, 2019; Wang & Yang, 2018; Zhangוהישגי התלמידים )

Yuan, 2020  .)  שבהם קיים ריבוי  סיפלינרייד ממוקדות במקצוע הוראה  המורים    קהילותמרבית  נמצא כי ,

הלימודיים אינם מספקיםשל   רוב המחקרים שנעשו  (2016כהן,  -)בוקק  תלמידים שהישגיהם  גם  ולפיכך   ,

בהן. התמקדו  זאת,  בנושא  ב  עם  לקונה  המחקריתישנה  למידה  אודות    ספרות  בקרב  מקצועיות  קהילות 

עיות  יסודי בכלל, וקהילות למידה מקצוהספר  הדיין תפיסות המחנכות בבית  לא נחקרו  נראה כי  .  מחנכות

 של מחנכות בפרט.  

   tutor-הו  איבחינוך האמריק  room teacher e hom-ה  בעולם, כגון המחנכתהשוואה עם מקבילות 

form  הישראלית    כת מחנהשל    את חשיבותהמחדדת    , חינוך הבריטיב ( Rosenbaum et‐Ito, 2011; Kashy

Giveon & Shayshon, 2017-al., 2018; Popper)    על "התלמיד כולו"  תהוליסטי אחריות  כבעלת  (Bar 

Gosen, 2018)וכ רבים',  אדונים  של  בעולם,    (.2008,  ואחרים)צדקיהו    'משרתם  אחרים  בניגוד למקומות 

תלמיד בבית הספר ומחוצה לו  השל  ו הלימודים והאישיים מצופה להכיר את מאפייני  תהמחנכת הישראלימ

כי    ,בנוסף  (.8200  ,צימרמן;  2011נוטוב,  ;  2020  ,משרד החינוך;  2014דור,  ) ממשיכים    רוב המוריםנמצא 

בעיקר והמבודדות, ללמוד  האישיות  להישאר   מורים  וכי   מחוויותיהם  רגשיתמבודדים  נוטים    חברתית, 

 ,Matzler et al., 2011; Roy & Hord, 2006; Schechterהספר )  משאר קהילת המורים בביתקוגניטיבית  ו

נדמה כי  ,  (. בעוד שמורים מדיסציפלינות שונות נוהגים לשתף פעולה לפרקים מכורח ריכוזיות המקצוע2012

(.  2010,  ואחרים  )וידיסלבסקי  וכי הן נוטות פחות לשיתוף כזה  תפקידה של המחנכת הוא "אוטונומי" יותר

שונות, סביר להניח כי תהליך למידה    מדיסציפלינותלומדת למורים    מקצועית  של קהילה  ההרב  ההתרומ   בשל

 . ןבדידות ובפירוק מחסום   ןבתפקידת ומקצועי של מחנכות יסייע גם למחנכ 

למידה   בקהילות  המתרחש  התהליך  את  לחקור  מנת  נדרשת  מקצועיות  על  מחנכות,    ראייה של 

לא ניתן לנתק את הלמידה האינדיבידואלית של המורה    מתוך הבנה כיזאת  .  תפקידי המחנכתל  ש  הוליסטית

המסגרת  (.  Benoliel & Schechter, 2017; Darling-Hammond et al., 2017)  מההקשר הרחב בו הוא פועל 

ה לחקר  שנבחרה  האקולוגי הינה    נושאהרעיונית  )  ,המודל  ברונפנברנר  ידי  על   ,Bronfenbrennerשפותח 

יסייע  (2005 ,1977 משמעותה בחינת מכלול קשרי  שבחינת התרבות האקולוגית הבית ספרית,  ל. המודל 
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מיטבית את כלל ההיבטים המתייחסים לרמת  בצורה    . קשרים אלה משקפיםהגומלין בבית הספר ובסביבתה

 .(2020 ואחרים,  עוליאל-)בן כגון מאפייניה, קשריה עם סביבתה וההקשר בו היא פועלת ,המחנכת

בקרב  לנתח ולפרש את הפרקטיקות של קהילות למידה מקצועיות    נה היזה    מטרת מחקר   זאת, לאור  

האקולוגי.   המודל  באמצעות  והחברתיים  התרבותיים  הארגוניים,  התהליכים  את  ולבחון  בנוסף,  מחנכות 

  ה שלבנייתאת    מעכביםלבחון את מכלול קשרי הגומלין בבית הספר ובסביבתו המעודדים או    המחקר מבקש

 למחנכות בעבודתן.  קהילת למידה מקצועית אשר תורמת

   שאלות המחקר 

הספר(  1) בבתי  המחנכות  שמעניקות  המשמעויות  לתהליך    מהן  בקהיסודיים  למידה    הילותהעבודה 

 ?  לעבודתן ןולתרומת מקצועיות 

לתפיסת  המקצועיות קהילות הלמידה המתרחש ב תהליךאת המהם הגורמים המקדמים והמעכבים ( 2)

   ?המחנכות

המקצועית  (  3) התפתחותן  לבין  האקולוגית  התרבות  מרכיבי  בין  הזיקה  את  המחנכות  תופסות  כיצד 

  ?הלמידהקהילות ב

מפרשות את חוויותיהן בקהילות הלמידה המקצועיות, נבחרה    מחנכותהאופן שבו ה   אתכדי להבין  ב

)   תמתודב  האיכותניתמחקר  השיטת   מקרה    (. Flyvbjerg, 2011; Starman, 2013; Yin, 2012חקר 

המחקר   יסודיים    היא אוכלוסיית  ספר  בבתי  מקצועי ובקהיל  הפעילות מחנכות  למידה  ספרן.  ות  בבית  ת 

ראיונות עומק מובנים למחצה    הם   שנבחרו   המחקר  כלי .  אחת  כל מחנכות ב  15-כ של    קהילות  שלושרואיינו  י

(Flick, 2018,)    ,שקדי( 2003קבוצות מיקוד  ;Wisker, 2018)  ניתוח מסמכים )וBohnsack, 2014; Russell 

& Gregory, 2003.) ( "ניתוח הנתונים יכלול בנייה של קטגוריות "מלמטה למעלהPatton, 2002 באמצעות ,)

   (.Creswell & Poth, 2017)תהליך אינדוקטיבי הדורש עבודה 'קדימה ואחורה' 

תרומת  על  של מחנכות ולמידה מקצועיות  מחקר זה יתרום להרחבת הידע התיאורטי על קהילות  

בקהילות   התיאורטית,    אלוההשתתפות  ברמה  בארגון.  השיתופית  הלמידה  ולתרבות  המחנכת  לתפקיד 

למידה   בקהילות  העוסקים  תיאורטיים  מבנים  להמׂשיג  יאפשר  על  מקצועיות  המחקר  בדגש  מחנכות  של 

הגישה   לקידום  מצע  ליצור  עשויים  המחקר  שממצאי  מכאן  ספרית.  הבית  האקולוגית  לתרבות  ההקשר 

אקולוגית,   ממצאי    ורוליצההוליסטית,  בנוסף,  מתרחש.  הוא  בה  הסביבה  לבין  בחינוך  המחקר  בין  קשר 

להחלת   הכשרה  לתוכניות  בסיס  לשמש  עשויים  למידההמחקר  מחנכות   מקצועיות  קהילות  ובקרב  בכלל 

  ,מקצועיות  ולסייע בגיבוש תובנות יישומיות ברמת השטח והמדיניות בנושא הובלת קהילות למידה ,בפרט

 ת צרכיהם של המחנכות והתרבות האקולוגית בה הן פועלות. אשר לוקחת בחשבון א

קהילות למידה מקצועיות, מחנכות, בתי ספר יסודיים    לשבהצעה זו תוצג תחילה המסגרת המושגית  

והתרבות האקולוגית. לאחר מכן תוצג שיטת המחקר הכוללת את מקרה הבוחן, המשתתפים, כלי המחקר  

 . תוצג תרומת המחקר הצפויהושיטת ניתוח הנתונים. לבסוף 

 

  



3 
 

 סקירת ספרות חלק א:  

יוצגו  הבסקיר המרכזיים    זו  והרעיונות  למידה  ה המושגים  קהילות  של  האפיון  בבסיס  עומדים 

בישראל בפרט.  בעולם ו  1מחקר באשר למחנכות הבעיקר בתחומי החינוך. כמו כן, תיסקר ספרות    מקצועיות

של  תוצג    לבסוף התאורטית  הגג  האקולוגית  ,המחקרקורת  מהתפיסה  ברונפרנברנר    הנגזרת  של 

(Bronfenbrenner, 1977 .) 

 המסגרת המושגית של המחקר  :1תרשים מספר 

 
בעשורים האחרונים הוא ריבוי הנשים בה  משום שהמאפיין המרכזי של מקצוע ההוראה  ,  המחקר מנוסח בעיקר בלשון נקבה  1

כל הנאמר מכוון   אך(. Trent, 2015(, וכי גברים מעטים באופן יחסי משמשים כמורים בבית הספר היסודיים )2010)הרצוג וולדן, 
 לשני המינים גם יחד. 



4 
 

 . קהילת למידה מקצועית 1א. 

ספרית   הבית  העבודה  של  והלשוני  הפיזי  החברתי,  המבנה  מן  הגוברת  הרוח    לפתח  דוחפתמורת 

בין   פעולה  ולשיתוף  לדיאלוג  חדשים  ומרחבים  אפשרויות  החינוכית.דרכים,  במערכת  הפועלים    הגורמים 

,  שיתופיתקרטית לנקודת מבט המדגישה למידה  ולהפוך את נקודת המבט הביר שונים נעשים כדי  מאמצים  

למשל של    כמו  משותף  ומורות  לימוד  ל  המתאמיםמורים  פעילותם  התלמידיםטובת  את  למידת    שיפור 

(Schechter & Ganon, 2012.)    של מורים    התפתחות מקצועית  אודותבשני העשורים האחרונים המחקר

במרכז   עומדותקהילות המורים  (.Meeuwen et al., 2020מתמקד יותר ויותר בקהילות למידה מקצועיות )

חוקרים ושל  מאחר שהם מציגים    (,Darling-Hammond et al., 2017)  תשומת לבם של מקבלי מדיניות 

הישגי התלמידים  על  הכיתה ו  הוראתעל  המורה,  מודל של התפתחות מקצועית שעשויה להשפיע רבות על  

(Burden, 2020; Conrad, 2018; Olsson, 2019; Wang & Yang, 2018; Zhang & Yuan, 2020  .) 

לומדת קהילה   למידה    "רשתכ"  תמוגדר(  PLC)  מקצועית  תהליכי  בהן  של  הקהילה,  חברי  בקרב 

 & Matzler et al., 2011; Roy)מורים מתלבטים זה עם זה כיצד לפתור בעיות הקשורות להוראה וללמידה  

Hord, 2006; Stoll et al., 2006)  . לחזית  בשנים האחרונות   עלהית  הרעיון של קהילת הלמידה המקצוע

פוטנציאל רב עוצמה לפיתוח צמיחה  יש    מקצועיות  לקהילות למידהנמצא כי  ו  . הספר  יבת בהשיח של שינוי  

 Roy & Hord, 2006; Zhang)תחושת השייכות    הגברת ודות  הבדיתחושות    להפחתתמורים,    של  מקצועית 

& Yuan, 2020.)   מכך ולמידב שיפור  והשיגו  ההוראה    פרקטיקותאת    שיפרו המורים  כתוצאה    שגי יה בה 

  (.Meeuwen et al., 2020; Stoll et al., 2006) התלמידים

  הספר   בבתי  תו מקצועי   למידה  תו הילשיתופי פעולה באמצעות ק  שיפור  במחקר בו נבחןכך למשל,  

  על   לטובה  שפיע ה  ושבועיים  יומיים  דיונים  עריכת ו  יומיומי   רישום  ידי   על   פעולה  שיתוף  כי  נמצא  ,היסודיים

בבתי  נפגעה  תלמידים  ה של  למיד רמת ה   מחקרים נוספים מעידים כי  (.Affandi et al., 2020)  המורים  ביצועי

המורים  לפתח ולקיים שיתוף פעולה בין  רצוי התלמידים  תלמיד  לשפר את  כדי  . לחוד  עבדוספר בהם מורים 

. מחקרים אלו מדגישים את  ספרהבתי  בלנטרל תרבויות הוראה מבודדות  בכך  חוקרי מורים, ו ובין מורים ל 

זהקידום  של  החשיבות   מסוג  פעולה  הזרקורים  ב  ים מציב ו  שיתופי  האור  סוגיית    מקצועיה פיתוח  את 

(Olsson, 2019) . 

אינן  הן שבתואנה  היתר , בין  של מוריםהקיימות  מקצועיה פיתוח השיטות על  ה נמתח הרב  ביקורת

מצביעים על כך שחלק    שונים   ם ממצאי  . ראשית, הישגי התלמידיםב ה ומקדמות שינויים בפרקטיקות ההורא

ל   כשרותההגדול מ ליישם את הידע  בעצמו    מביןמורה    כלך שכ  ת, אינדיבידואלי  פרקטיקה מובילות  כיצד 

לבדהחדש גם  .  ו,  בפרקטיקות    משולבות  אינן  שנסקרועדכניות  המקצועיות  הפיתוח  השיטות  שנית, 

הספרהארגוניות   בתי  של  המלצה  .היומיומיות  עלתה  של  לשלב    מהמחקרים  הכשרה  התפתחות  קהילות 

הבמקצועית   ספריבהארגון  תוך  תהיינה    ,ית  הוראה    ותבוססמ כשאלה  נוהלי  בפיתוח  שיתופי  בירור  על 

לאור   .(Olsson, 2019)  את למידת התלמידים שיקדמובית הספר  שלהיומיומיות  בפרקטיקותהמוטמעים 

מדוע   לעיל, מובן  עדים  האמור  וחקירה שלהופע  למגמתבשני העשורים האחרונים אנו  למידה    ה  קהילות 

 .(Meeuwen et al., 2020)  מקצועית למורים במדינות שונות ורבות ברחבי העולם
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 קהילות למידה מקצועיות תהליך הלמידה של .א. מאפיינים וגורמים מרכזיים ב1א.

ב  מתאפיין  קהילה  של  הלמידה  ובהצבת  תהליך  ברורות  כללגיבוש  מטרות  למידה  -אסטרטגיית 

פתיח   ,ארגונית והתנסותהמעודדות  יזמות  אמון,   (. Argyis & Schon, 1996; Senge Seng, 2006)   ות, 

  קיימת קשת רחבה המתארת את וכן    ,תהליך הלמידה  אוריתל  מגווניםמונחים  ב השתמשו    שוניםמחקרים  

  ללמידה שיתופית כגרעין המרכזי התייחסו  מחקרים בספרות החינוכית    ,עם זאת  קהילות הלמידה.מאפייני  

בכדי למנוע את    (.Meeuwen et al., 2020; Jäppinen et al., 2016; Zhang & Yuan, 2020)  של התהליך

והלמידה, זוהו  אינן מובילות לשינוי עמוק בדרכי ההוראה  ש  בהקמת קהילות לומדות ריקות מתוכןשסכנה  ה

לומדת:  ליבה  מאפייני  ארבעה מקצועית  קהילה  בבניית  למידה  התומכים  המורכבת    -קולקטיבית    )א( 

בוחנים   רפלקטיבי   מדיאלוג בו המורים  של התלמידים,  ובלמידה  בהוראה  לגבי    סמויות  הנחות  המתמקד 

של אינטראקציות    רשתות  באמצעות  משוב  לזה  זה  מספקים  המורים  -הוראה ולמידה; )ב( שיתוף פעולה  

ים בקהילה המקצועית הלומדת  המור  - עמיתים    למידת(  ג)מקצועיות ומשתפים ידע מעבר לכיתות שלהם;  

ה ושיפור.  ביוזמה  המתמקדים  הספר  בית  של  בפרויקטים  פעולה  עוסקים  הצוותים  משתתפים  שיתופיים 

ולמידה הוראה  של  החשובות  בשאלות  קולקטיבית  מתמשכים  ו  בחקירה  שיפור  מחזורי  מובנים  לפיכך, 

הספר בית  של  השגרתיות  העבודה  תומך בשיטות  למידה  מרחב  יצירת  )ד(  משותפת    -ומעודד    ;  מנהיגות 

 & DuFour el al. 2005; Roy & Hord, 2006 in Schechter)  ופעולות תומכות מצד המנהל והממשל

Feldman, 2013  .) 

  קהילות של  התפתחות תהליך  את   מנת לבחון טענו כי על  , (Meeuwen et al., 2020)מיואן ושותפיו 

  קהילת מספר מאפיינים של  מבחינת    מקיף  -  מקיף ודינמיבהקשר בית ספרי נדרש קונספט  מקצועיות    למידה

ה  ודינמי  ,הלמידה וה מבחינת  המאפיינים  בין  ההדדיות  על  האינטראקציות  החיצוניות  תהליך  שפעות 

  למידה   קהילות  מעשית לחקר  קונספטואלית  סגרתמועל כן גיבשו    . זמןבמשך ה  הלמידה   קהילת   התפתחות

  ,בהולנד מומחים חינוכייםדעת על ו הספרות המחקרית בחינוך המבוססת על  ,יסודי -העל   חינוךב  מקצועיות

  : לגורמי ההיגוימתחלקים  במודל    קהילת למידה מקצועיתהתפתחות  ם בימרכזיהשפעה  הדפוסי הכאשר  

מאפשרים,  מנהיגות ומבנים  שיתופית  מ.  אוטונומיה  אלה  היגוי  שלושת  עם    האינטראקציקיימים  גורמי 

.  אוריינטציה מקצועית(  3; )מאפיינים קבוצתיים דינמיים(  2; )למידה פרטנית וקולקטיבית(  1)  :האשכולות

בבתי  לבחינת גורמים משפיעים    במחקרים עתידים גם    סייעל  זו עשויה  קונספטואלית ה  ם מסגרת  ,לשיטתם

 . ספר יסודיים

ומפקחים  משל  תפיסות  בחן    ,(Schechter, 2012)  שכטר מנהלים  לגורמים  ורים,  מעכבים  בנוגע 

יתר,    ומסעש  תיארוהמנהלים והמורים  מצא כי  , ומקצועיות  קהילות למידהשל  טיפוח  הומקדמים בתהליך  

ופקודות   שעיכבו את  יו  ה   "מלמעלה למטה"שהונחתו  חוסר משאבים  . המפקחים מצדם  התהליךגורמים 

לסגנון   קהילת הלמידה המקצועיהתייחסו  בטיפוח  כגורם מרכזי  של המנהל  לאור    .וקידומה  תהמנהיגות 

  . בספרות המחקריתמקצועיות  בהתחשב במאפיינים והגורמים המרכזים של קהילות למידה  האמור לעיל, ו

בעיני    תבית ספרימקצועית  יצירת קהילת למידה  הגורמים המקדמים והמעכבים בתהליך  יבחן את  מחקר זה  

  מחנכות בבתי ספר יסודיים.ה

 ותבקרב מחנכ קהילות למידה מקצועיותמחקרי ב מיעוט.ב. 1.א

נמצא כי    ומגוונים,   שונים  ידע   ובתחומי   נחקרו במדינותקהילות למידה מקצועית למורים  כאמור,  

 ;Conrad, 2018Burden, 2020; )  יםהמקצועית של המור  םלהפגת בדידותמשאב רב חשיבות    ת הווהן מ

; Roy & Hord, 2006et al., 2017d Hammon-Darling).  אלו קהילות  במורים  מתמקדות    מרבית 
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על  דיסציפלינריים   ספציפיהממונים  הוראה  בשגרה  .  מקצוע  פעולה  לשתף  נוהגים  מורים  שבהן  מקצעות 

המחנכת הוא "אוטונומי" ובודד  (. מול זאת, נדמה כי תפקידה של  2016כהן,    -)בוקק  מכורח ריכוזיות המקצוע

( הנראה  2010,  ואחרים  וידיסלבסקייותר  וככל  מקצועיות  מחקרי ב  חוסר  ו ישנ(,  למידה  קרב  ב   קהילות 

 ,.Kashy‐Rosenbaum et al)בכלל  הכיתה כתשל מחנ וחשיבותה המרכזיות. דבר המפליא אל מול מחנכות

2018; Popper-Giveon & Shayshon, 2017)  וזכריה,  2014)דור,    בפרט  תהישראליו ; משרד  2016; כהן 

  (.2016; פישמן, 2020החינוך, 

מסייע  א  והכפי שלמחנכות  לסייע    העשוי  תלמידה מקצועי המתרחש בקהילת  תהליך  הסביר להניח כי  

המשמעויות והפרשנויות  . על כן מחקר זה יבחן את  ןלמורות המקצועיות בתפקידן ובפירוק מחסום בדידות

לתהליך   היסודיים,  הספר  בבתי  המקצועיות  הלמידה  בקהילות  המחנכות  הלומדת שמעניקות    הקהילה 

 עבורן.   למלאכת החינוךותרומתו 

 . עבודת המחנכת ושיתופי פעולה 2א. 

 הכיתה  .א. תפקיד מחנכת2א.

מובחנות  מערכת ישויות  שתי  הגדירה  הישראלית  ההוראה  החינוך  כיתה:  במקצוע    , מחנכת 

.  נושא ספציפי בכיתות שונות  ת, המלמדומורה מקצועית  ;להתייחס לכל תחומי חיי התלמידים  השתפקיד

'  תהישראלי  כתהשוואה בין תפקיד ה'מחנב  .(2011)נוטוב,    'עילית של המערכת'ל  ותנחשב   ההכית   ותמחנכ

  ותמחנכ ל ומות למשימות שהכיתה בסין ד ותמחנכהמשימות של   במדינות אחרות עולה כיהמחנכת  לתפקיד 

  ייעוצי.-הוא בעיקר פדגוגי כת  וברוסיה תפקיד המחנ  ביפן  מול זאת   .ת(משימות ייעוציו)ברובן  כיתה בישראל  ה

עם    .ניהולי-הוא בעיקר בירוקרטי  ותמחנכהשל    ןתפקידניו זילנד  ב אוסטרליה וב  ,2אנגליה ב  ,בארצות הברית

במידה   המקביל",  "advisorנקרא  ש  כת שבהם קיים תפקיד מחנם  בתי ספר ייחודיי  קיימים בארה"ב  ,זאת

  (.2016אל )פישמן, בישר  כתרבה לתפקיד המחנ

ש המחנכתמכאן  של  דינמי   בעולם  תפקידה  שליחת    הוא  של  טכני  מתפקיד  החל  ניכרת,  במידה 

תלמידים  ל ועד תפקיד מעורב יותר של עזרה רגשית    ,הודעות, כמקובל במחוזות מסוימים בארצות הברית

בסין  כמקובל  הוליסטית,  סביבה  room  home  ,לדוגמא  .(2018Rosenbaum et al.‐Kashy ,)  וסיפוק 

teachers  תוארו הסיני  כמנהיגות,    בחינוך  הוצגו  הן  הספר.  בבית  פסיכולוגי  בייעוץ  חשוב  תפקיד  כבעלות 

מנהלי בית  לסיוע  אמצעי  לניהול המדיניות החינוכית הלאומית, ואף כ   ותאחראימארגנות ומנהלות הכיתה,  

התלמידים.    בהובלתהספר   לקידום  והוראתית  חינוכית  תוארה  תוכנית  בית    כ"גשר"  מחנכתהבנוסף  בין 

מגוון נרחב של    המחנכת בישראל מכסהתפקיד  נמצא כי  עוד    (.Guodong, 1997הספר, המשפחה והחברה )

יחסים,   ומערכות  של  ההתקשרויות  לאלה  ובאחריותן  במשמעותן  המחנכתדומות  ביפ  תפקיד  ן  המקבילה 

(Ito, 2011; Popper-Giveon & Shayshon, 2017.) 

של המחנכת   המגוון תפקידיוחשיבות    מחדדת באחת את מרכזיות  בעולם  ה ההשוואה עם מקבילותי

רבים לנוכח הצרכים המגוונים של התלמידים במסגרת החינוך במאה  מת. תפקידים אלו הולכים והישראלית

)משרד  הרגלי למידה  ופיתוח    על הקניית המקצוע  ותמופקד  תודיסציפלינריה  ותהמור בעוד ש  .עשרים ואחתה

חברתיומטלות    כוללת  והמחנכתפקיד  ,  (2020החינוך,   חינוכיות,  וחובות  ארגוניות,  הנוגעות  ת  מנהליות 

 
 בחינוך הבריטי.  tutor -form-בחינוך האמריקאי והסיני ו room teacher  homeהמקבילות של המילה מחנכת בספרות הן:  2
 
. 
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כי  לתלמידים.   לציין  -Popper)  דיסציפלינריות  ותגם כמור במקביל    ותבישראל משמש ות  כל המחנכראוי 

Giveon & Shayshon, 2017 .) 

בישראל   החינוך  תפקיד המשרד  את  התלמיד  כאחראית  המחנכתשל    הגדיר  לרווחת    .העיקרית 

  המחנכת , כגון:  פורמלייםמדיניות  בניסוחי    מתבטאת  בישראלהכיתה    כתמחנהחשיבות המיוחסת לתפקיד  

חייו האישי  מאפייני  להכיר את  עם  ימצופה  שוטף  באופן  לו, לתקשר  ומחוצה  בבית הספר  התלמיד  של  ם 

בין התלמיד למורים   ועם הוריו ולקשר    ספרות המחקרית מה.  (2020)משרד החינוך,    המקצועייםהתלמיד 

  ,והוא כולל בתוכו היבטים חינוכיים  תפס כאחד התפקידים המרכזיים בבית הספרה נחינוך כיתעולה כי  

 (. 2008 , ואחרים  צדקיהו ;2016)פישמן,   רבים ארגונייםמנהלתיים ו ,חברתיים

את   אחריות רבות בכלל קשרי הגומלין הסובביםזרועות  ישנן    הישראלית  למחנכת הכיתהמכאן ש

והתלמיד א  יש,  רבים' 'משרתםכתה  ושתיארו  אדונים  איכותני(.  2008,ואחרים)צדקיהו    של  על    במחקר 

  ותמדגישות  כי מחנכעלה    ,עם התלמידיםולקשר    המחנכת  הנוגעות להגדרת תפקיד  והפרקטיקות התפיסות  

בעיקר  הדגישו  לו". מול זאת, מורות דיסציפלינריות  אחריות על "התלמיד כו  ותותופס  'הוליסטית'השקפה  

של    יםהדדימקשרים  נובע המחנכת  תפקיד  (. למעשה,  Bar Gosen, 2018)  ושיטות לימודהיבטים מקצועיים 

קשר עם ההורים, קשרים    ,העוטפת את התלמיד תיאום וקשר עם הסביבהכמו    ,תה ( בעבודsystemsמערכות )

‐Kashy) בית ספריים )פיקוח, תנועת הנוער(-חוץ ו בית ספריים )הנהלה, מורים מקצועיים(-עם גורמים פנים

Rosenbaum et al., 2018)  . 

על    ידוע מעט,  בספרות  נרחב  באופן  מתועדת  התלמידים  הישגי  על  ותהמור   איכותת  השפע ש  בעוד

נמצא    במחקר שבחן את השפעת מערכות היחסים  .מחנכות לתלמידיםהיחסים בין  ההשפעותיהן של מערכות  

 & Wang)  מחנכת הכיתה   ידי  על  הועבר הנושא  אם בנושא לימודי מסוים,  המבחנים   ציוני  את   לשפר  כי ניתן 

Yang, 2020)  .התלמידים    רגשותיש השפעה חשובה על    ורותליחסים בין תלמידים ומנמצא כי  אחר   רבמחק

)כלפי בית הספר באופן כללי   אחד מתפקידי  בישראל    (.Wentzel et al., 2010ועל יכולותיהם הלימודיות 

  הם יולהישגחוסנם הרגשי  בין  הקשר בין רווחת התלמידים לכשנחקר  .  טיפוח אקלים רגשיהוא  המחנכת  

תמיכה רגשית של מחנכת בתלמידים משפרת את איכות הקשר, דבר המשפיע באופן  , נמצא כי  הלימודיים

בכישורים המאפשרים להן    ןנבחרת של מחנכות ולצייד אות  לגבש  הומלץעקיף על הישגי התלמידים. ברוח זו  

 .(2018Rosenbaum et al.‐Kashy ,)ן לספק סביבה תומכת רגשית לתלמידיה

מתפיסה   להיזהר  יש  שני,  עיקר    ממדית - חדמצד  את  כהרואה  המחנכת  לטיפוח    אחראיתתפקיד 

  ת מתפתחוהיא דינמית    .מקצועהזהותם המקצועית של מורים עומדת בבסיס  .  ורווחתם הרגשית  תלמידים

זמן מהקשרים    תמושפע,  לאורך  וכן  קודמות,  מהתנסויות  עצמו,  המורה  של  האישיים  ממאפיינים 

דילמה    .(Popper-Giveon & Shayshon, 2017)אחרים    משמעותיים שבחן  שתיבמחקר  זהויות   בין 

  ,הדואגת לרווחת התלמיד  כמחנכתהמורה  ו  תדידקטי  כמומחיתהמורה    -  מקצועיות של מורים מתחילים

בהיבט  בעיקר  התמקדו  מורים  ה  .אמונות בנוגע לזהותה המקצועית של המורהממדית של  -תפיסה חד  נמצאה

התעלמו  כך  .  עם התלמידים  ם משמעותיימונחים של יצירת קשרים  בזאת    תיארוו   ,יאת הרגשי והאישי,  ה

רבה   ולדידקטיות   היבטיםמבמידה  לתכנים  והכשרה  הקשורים  מומחיות  הדורשים  המורה  תפקיד    של 

(Popper-Giveon & Shayshon, 2017).    עשוית לסייע    של מחנכותמקצועיות  סביר להניח כי קהילות למידה

  , וזאתלהקנות ערכים לבין הצורך להשיג את סטנדרטי ההוראהך ולעסוק בחינו  הרצוןבין  שמתח  באיזון ה
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 ,Meeuwen et al., 2020; Olsson)על בירור שיתופי    ותבוסס המ  פרקטיקות יומיומיות  שילוב  באמצעות

 ,Jäppinen et al., 2016; Schechter, 2012; Zhang & Yuan)  בית ספריות הומעורבות בפרקטיקות    (2019

2020.) 

 בבתי ספר יסודיים  שיתופי פעולה בקרב מחנכות. ב.2א.

מורים  פעולה  שיתוף בדרך  בין  קבוצה  כלל   מתבצע  ונבדלים  המאורגנים  מורים  של  בקרב    יחדיו 

  מקצוע   כגון   חבריו,  המשותף בין   והמכנה  הצוות  למטרת  קשור   ראשון   עקרון .  מסוימים  עקרונות  פי  על  ביניהם

  המחנכות  צוותי,  הגיל  שכבות   כל  בקרב   הדעת  של תחום  לפדגוגיה   אחראים  מקצוע  שצוותי   בעוד.  גיל  שכבתאו  

שנערך  במחקר    .(2010,  ואחרים  ועוד )וידיסלבסקי  החברתי   ,הלימודי  בהיבט  אחת  שכבה   לצרכי  אחראיות

מורים   לתחושתבבקרב  שיתופיים  למידה  מנגנוני  בין  חיובי  קשר  עלה  יסודיים  ספר  היעילות    בתי 

הספרות העוסקת  עם זאת,    (.Schechter, 2008הקולקטיבית של המורים ומחויבות המורים לבית ספרם )

  מחנכות בבתי ספר יסודיים לוקה בחסר.בשיתופי פעולה של 

מקרה   מחנכותבחקר  צוות  בינייםחטיבב  יחיד  של  אתגריםארבע   ומצאנ  ,ת  מורכבות  ה  עומס,   :

בממשקי   קשיים  מההורים,  חלק  עם  מול  ההקשר  ואישי  החינוכי  ה צוות  העבודה  מקצועי  ותסכול  רחב 

כי    העלתהבין המחנכות  תהליכי שיתוף הפעולה  ת  חינב  ,ברמה המעשית  .בהתמודדות עם חלק מהתלמידים

וכן קביעות  מנגנוני עבודה מוסדרים, צוות מקצועי ומיומן,    ביניהם,  שיתוף פעולה  מעודדיםתנאים מסוימים  

  והבנת   המחנכות  בין  ' שותפות גורל'  ה שלחושתזוהתה  . ברמה הרגשית  למפגשיםמקום, זמן ותדירות  של  

שיבות,  ת, חתחושת שייכו  םה  שדווחו  רווחים רגשיים.  חשיבות שיתוף הפעולה ביניהן בהתמודדות עם בעיות

רגשות  וחיוניות   ה  נתנו  האלהדדיות.  לעבודת  מוסף  ל מחנכות  ערך  במציאות    הןוסייעו  ולתפקד  להמשיך 

   .(2016זכריה, -כהןות )הדינמית ולתת מענה לבעיות היומיומי

מבניםכאמור,   להקים  הספר  בית  על  כי  מעידים  עבודה  ארגוניים  מחקרים  ושיטות  תהליכים   ,

המורים   בדידות  מחסומי  את  לפרק  שעשוי  דבר  חבריהם,  כל  של  מתמשכת  שיתופית  למידה  המאפשרות 

 ,Affandi et al., 2019; Cherkowski & Schnellert, 2017; Schechter)  ולתרום ללמידה של התלמידים

עות  בתי ספר באמצשל  תפקוד טוב יותר  למנבא  משמש כמערכות יחסים וטיפוחן   פיתוחנמצא כי    .(2012

בהם חברי   מאופיין בתמיכה, סדר והגינותהוא כזה ה  איכותי  אישי-ןבי  יאקלים בית ספר  .אקלים שיתופי

בטוחים   חשים  הספר  בית  פעולה    (.Berg & Aber, 2015)  מכובדיםוקהילת  שיתופי  של  תרומתם  לאור 

מתעוררת השאלה מדוע  ,  (Meeuwen, et al., 2020; Olsson, 2019; Schechter, 2012)  בצוותים החינוכיים 

של מחנכות  מקצועיות    קהילות למידהבחינת    ?הספרות העוסקת בשיתופי פעולה של מחנכות לוקה בחסר

 . לסוגיהתסייע לתרום נדבך נוסף   יםסודיבתי ספר יב
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 בראייה הוליסטית  מחנכתתפקידי ה  :2מספר  רשיםת

 

  ותות למידה מקצועיות של מחנכהמתרחש בקהיל  את התהליךל מנת לחקור  עלאור האמור לעיל,  

כי  ,כתעל תפקידי המחנ  הוליסטית  הסתכלות  נדרשת  בבתי ספר יסודיים ל   מתוך הבנה  ניתן    את   נתקלא 

  מורות האינטראקציות והלמידה השיתופית של ה וכי  ,ר הרחבהקשהמ של המורה    תהלמידה האינדיבידואלי

כן  Benoliel & Schechter, 2017; Darling-Hammond et al., 2017)  ןבסביבת עבודתמתרחשות   על   .)

  , אשר (Bronfenbrenner, 1979חברתי )-המודל האקולוגי   היא  לחקר התופעה  שנבחרהרעיונית  המסגרת  ה

  ה , הן לקשריהאישיות ל ו  המאפייניל  : הןלרמת המורה  המתייחסים  היבטים כלל ה  מיטבית את בצורה    תשקף

 . תא פועליוהן לקונטקסט בו ה  העם סביבת

 כת ורכיביה בעבודת המחנ   תרבות אקולוגית .  3א. 

פותח  ש   המודל האקולוגי חברתי באמצעותקהילות הלמידה המקצועיות   סוגיית   מחקר זה יבחן את 

ברונפנברנ ידי  )על  התפתחותיתכ   ,(Bronfenbrenner, 1977ר  בפסיכולוגיה  למחקר  אלטרנטיבית    מסגרת 

אקולוגיה מוגדרת כאחד כענף העוסק בקשרים הדדים בין אורגניזמים ובין סביבתם,  .  (2)ראה נספח מספר  

במעגלים ובמחזורים טבעיים, בהתפתחות מבנים קהילתיים, אינטראקציות בין סוגים שונים  כפי שמתבטא 

( באוכלוסייה  ושינויים  גאוגרפיות  אורגניזמים, התפלגויות  )  Webster's Dictionary .)3של   ,Capraקפרא 

בכדי1994 כי  טען  קהילות  (  אנו    ,קיימא-ותנב   חברתיות  ליצור  בהן  ותרבותיות  חברתיות  סביבות  כלומר 

  מערכות הערך מ  ותיקר  תובנות   לאמץ   ניתן  ,יכולים לספק את צרכינו מבלי להקטין את סיכויי הדורות הבאים

 
 . 2017תרגום מתוך רוסו,  3
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. הנחת היסוד היא שבקהילה מקצועית הפרט הוא מרכיב חשוב במערכת, הוא משתתף ומשקיף  אקולוגיותה

 (.2017רה משותפת לחברי הקהילה )רוסו,  רפלקטיבי החוקר את עבודתו לקידום מט

מכלול קשרי הגומלין    משמעותה בחינת  ,כתבעבודת המחנ  הבית ספרית  תרבות האקולוגיתבחינת ה 

  ,לעבודה ומנהל בית הספר  ה , עמיתיהתלמידי עם    המחנכת האינטראקציה של   כגון   , הובסביבת  בבית הספר

ייחודיותה של התרבות האקולוגית  . עם הורים, קהילה וקובעי מדיניות המחנכתמאפייני יחסי הגומלין של ו

באה לידי ביטוי בהדגשת    'אקלים בית ספרי'או    'תרבות בית ספרית'ביחס למושגים אחרים כמו    הבית ספרית

הסביבתיים והן  האישיים  הן  גורמים,  מגוון  של  האינטגרטיבית  זה    .ההשפעה  הסביבה  במודל  מתוארת 

הבנה של יחסי הגומלין בין האדם  הזיהוי וה  .מעגלים שהפרט עומד במרכזםבצורת  האקולוגית של האדם  

והתנהגותו.  חיונייםלסביבתו   עמדותיו  תפיסותיו,  להבין את  המודל    כדי  האקולוגי החברתי מאפשר  בכך 

המ בין  חברתיים  מבנים  רמותהלסביבת  חנכת לתאר  כאשר  יחדיו    ,  ותורמות  זו  על  זו  משפיעות  סמוכות 

 (. 2020 ואחרים, עוליאל-בן) הלהתפתחות

, אנשים נמצאים באינטראקציה מתמדת עם סביבתם  (Bronfenbrenner, 2005)ר על פי ברונפנברנ

  חנכת רמת הפרט, המ : )א(  חנכתשכבות המודל, בהתאמה לעבודת המ  לן מערכות. לה -המתבטאת בחמש תת 

(Individual)  –    זו ומתייחס  תנמצארמה  ותק, השכלה    אישיותייםה  למאפיינים  תבמרכז  גיל,  מגדר,  כמו 

  -  (Microsystem/Interpersonal)  אישית-ןהבי, שכבת האינטראקציה  רמת המיקרו  ב()ותפיסות אישיות;  

חברתיים ותפקידים  פעולות  קשרים,  ניהול    ,מתארת  כגון:  הקרובה  לסביבתה  המחנכת  בין  המתקיימים 

יחסי מורים -מורים   כיתה,  ויחסי  הארגון  ג()  מורים;-תלמידים   /Mesosystem)  והקבוצה  שכבת 

Organizational)  -    ד(הממונים עליה;  וכוללת את מאפייני הקשרים שבין המחנכת לבין הנהלת בית הספר(  

השכונה  וללת מבנים חברתיים בקהילה של המחנכת כמו  כ  -  (Exosystem/ Community)שכבת הקהילה  

והרשות המקומית, על הנורמות והתקנות בה. כמו כן, שכבה זו מתארת מעורבות והתערבות  בה היא גרה  

שכבת    ,רמת המאקרו  )ה( מחנכת בכיתה;  ההורים בעשייה הבית ספרית העשויים להשפיע על תפקודה של  

החינוכי תתי  -  (macrosystem)ת  המדיניות  על  דהיינו,  -משפיעה  לעיל,  שהוזכרו  ההיבטים  המערכות 

עוליאל  - החברתיים והתרבותיים המאפיינים את חיי המחנכת כמו אידאולוגיות חברתיות, חוקים ותקנות )בן

הוליסטית,  (.  2020,  ואחרים הומנית  חיים  מערכת  הינה  לומדת,  מקצועית  קהילה  זו  תפיסה  שלפי  מכאן, 

 (.2017והתחדשות )רוסו,   המהווה חלק ממרחב אקולוגי שבו קשרי הגומלין הם אבן יסוד לתהליך למידה 

אשר ישליכו על  מיומנויות    תרכושנה  הן  המחנכות בתהליך  ן שלסביר להניח כי במהלך השתתפות

של   סמוכות  עליה   ,חברתיים  מבניםרמות  ישפיעו  עבודתן  ןאשר  סביבת  מלאור  .  ועל  נבחרו  ושגים  זאת 

'ניהול כיתה',    ,( Microsystem/Interpersonal)  ברמת המיקרו  מרכזיים הקשורים לעבודת המחנכת  כגון: 

ו'פרקטיקות מבריאות' לומד'  ל  ,'ארגון  יאפשרו  הסובבות  ה-תת  בחון אתאשר  את  והמחנכת    אתמערכות 

(. בנוסף, מחקר זה יתמקד  מורים-חנכותתלמידים ויחסי מ -חנכות יחסי ממערכות היחסים שנרקמות ביניהן ) 

- הוריםווצרו בעקבות התהליך בנוגע ליחסי  ייבאדוות שו,  (Exosystem/ Community)  הקהילה  שכבתבגם  

 (. 2014)דור,  בחיי התלמיד וצמיחתוהיות המחנכות האחראיות הוליסטיות לאור זאת  חנכות.מ
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 ת אקולוגי בראייה מחנכתתפקידי ה  :3תרשים מספר 

   חינוכית   ה מנהיג ו   ת כמנהל   כת מחנ ה   .א. 3א. 

 & Jonesעל למידת התלמידים )ביותר המשפיעים   כישורי המוריםהן אולי  ניהול כיתהמיומנויות 

Jones, 2015  .)'שנועדו ליצור סביבת למידה המעודדת אינטראקציה חברתית  פעולות  אוסף    הינו  ' ניהול כיתה

והנעה עצמית נאותה, טיפול    חיובית, מעורבות פעילה בלמידה  וחיזוק התנהגות  כגון הנחיה  של התלמיד, 

(. ניהול כיתה הוא  Burden, 2020תלמיד )-בבעיות משמעת, הנעה ושילוב התלמידים בלמידה ויחסי מורה

רבת מורכבת,  לתחום- מלאכה  קל  תמיד  שלא  הסתירות   פנים,  את  וליישב  בה  הנכללים  הנושאים  את 

השונות העולם  ביסו בהשקפות  וגורב,  העומדות  )אליעזר  ל (.  2018דה  ישיר  המחנכת  בהקשר  של  תפקידה 

  תפקידים  ותבעל  כמו  , בישראל  המחנכת  .ערכי  חינוךהקניית  אחריות המחנכת על  גם    כמנהלת כיתה עולה

  ערכים  הקניית,  חברתיים  תהליכים  הובלת  לרבות  ,הערכי  החינוך  על  מופקדת,  וסין  יפן,  ברוסיה  ותמקביל

 .  אישית-ביןהתפתחות מוסרית, רכישת מיומנויות תקשורת נורמטיבית,  התנהגות ודפוסי

מהווה    ,הלמעש ה  לתלמידי   אישית  ודוגמה   השראה ,  תמיכה  מקור,  משמעותית  דמותהמחנכת 

תלוי    החינוך הערכיו  ,היא המחליטה הבלעדית על התכנים שיועברו בכיתהבהיותה בכיתה,  .  (2017,  אופמן)ק

  כי  עדויות  ת וקיימ  .(2016ניסן,-)אלפי   רבות בעמדותיה, אמונותיה, ערכיה, לצד רצונה לייצר דיון ערכי בכיתה

המאפשר    וככזהיותר    כמשמעותי   תפקידם  את   לתפוס  נוטים   הכיתות   מחנכי  ,מקצועיים  למורים   בהשוואה

כי  ,זאתעם    .(2017,  אופמן)ק  של תלמידיהם  הרגשיתו  החברתית,  הערכית  התפתחותם  את   מורים תיארו 

כתוצאה    . ת נושאים מעוררי מחלוקתאחשש להעלו  לא פעם קשיים  מעורריםיצירת דיונים ערכיים בכיתה  

גם כאשר מורים  שנמצא    .(2016ניסן,  -)אלפי  'עמתווכי יד'לתפקידם כבעיקר  לעיתים נצמדים    מורים  מכך

,  חשופים לתכנים רלוונטיים ולהדרכה מתאימה לקיימםמקיימים דיונים ערכיים בכיתות, הם לא בהכרח  

 .  (2016ניסן,  -)אלפי  ש צורך בהכשרת מורים לחינוך לערכים כבר בשלבי הלמידה של תעודת ההוראהיועל כן 
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כמעודדת סינרגיה ופרקטיקות של תרבות  קהילת למידה מקצועית    .ב. 3א. 

 כת בעבודת המחנ   שיתופית 

(   , תוך שיתוף פעולה עם כל מורי הכיתה  ,"לטפל  נדרש ממחנכת הכיתה(,  2020לפי משרד החינוך 

כיתת תלמידי  של  והחברתיים  הלימודיים  חינוכית    תמלמד  כתהמחנ ;ה בעניינים  כיחידה  הכיתה  את 

הספר לבין  -קשרים אמיצים בין בית  ת נהל והמורים ומטפחמ את ענייני הכיתה לפני ה  ה ומביא  המוציא  אחת;

הפעולה  שיתופי בקהילת למידה מקצועית.  העיקרי  בין המורות הוא הרכיבעולה פשיתוף ה ."ההורי תלמידי

באותה    מורים מחוץ לבית הספר חשובים ליצירת קהילת למידה מקצועית ולשיפור הישגי התלמידיםבין ה

 . (2011 ,ואחרים בלנגה) המידה כמו אלה הנעשים בתוך כותלי בית הספר 

מורים,  ש  במחקר בין  פעולה  שיתופי  ארבעהבחן  מקצועית  קהילה  ב  עיקריים  מרכיבים  נמצאו 

למידה, תמיכה במשאבים, הזדמנויות ללמידה שיתופית וההון  השיתוף פעולה בין מורים לשיפור  :  לומדת

רק לשיתוף פעולה של מורים לשיפור הלמידה יש  עלה כי  מבין ארבעת המרכיבים,    .החברתי של בית הספר

  בלבד   לשלושת המרכיבים האחרים יש השפעות עקיפות , וכי  השפעה ישירה משמעותית על ביצועי המורים

(Affandi et al., 2019) . לשינוי  ההוביל  מתמשכת שיתופית בחקירה המורים מעורבותם שלבנוסף נמצא כי  

  פיתחו  הקהילהלמידה ב   תיחווי   בעקבות .  הספר  בית  ברמת  והן  כיתה רמת הב  הן  שיושמה   משום,  הספר  בבית

  תלמידים של הספציפיים לצרכים מענה זו סיפקהו , ספרי בית לשינוי גם שהובילה פדגוגית חדשנות מוריםה

  מעודד ה  מרחבעם  קהילה  בנות  ל  על כן הומלץ  .(Cherkowski & Schnellert, 2017)  הספר  בבית  ועמיתים

)שיתופי  חקירה  במסגרת  מקצועית  למידה  של  תרבות  טיפוח  & Affandi et al., 2019; Cherkowskiת 

Schnellert, 2017). 

כי   להניח  סביר  האקולוגי,  ולהיבט  זה  ידי  בהקשר למחקר  בתהליך    ותהמחנכ  ן שלהשתתפות על 

לשרת   ותמיומנויות של שיתופי פעולה ועבודת צוות, שעשוי  תרכושנההן   ההכשרה בקהילת למידה מקצועית

וככל הנראה גם במלאכת החינוך, שכאמור דורשת מיומנויות של שיתופי פעולה עם    ותבקהילת המחנכ ן  אות

 וההורים.  התלמידים הצוות החינוכי

   החינוכיהצוות בקרב שיתוף פעולה ו כמעודדת 'ארגון לומד' קהילת למידה מקצועית. 1.ב.3א.

הארגונית הלמידה  לתרבות  הדוק  קשר  קשור  לומדת  מקצועית  קהילה  של  .  (2017)רוסו,  קיומה 

לומדים התוצאות    ארגונים  את  ליצור  יכולותיהם  את  הרף  ללא  מרחיבים  אנשים  שבהם  ארגונים  הם 

  המבוקשות, בהם מטפחים דפוסי חשיבה חדשים ומרחיבים, מאפשרים לשאיפות הקולקטיביות להשתחרר,

  למידה של ארגון   פירושה  למידה ארגונית(.  Senge, 1990ומקום בו אנשים לומדים כל הזמן איך ללמוד יחד )

מטפח בקרב חבריו דפוסי חשיבה חדשניים ויצירתיים ולמידה בצוות,  , ההמנוהל במודע באמצעות למידה

גומלין  ה  יחסי מתרחשת במהלך  . הלמידה  מתוך חזון ותובנות משותפים אשר תורמים לשיפור יכולות הארגון

הם בוחנים באופן ביקורתי את החשיבה, העשייה והלמידה שלהם  תוך שימים ביניהם  י שחברי הארגון מק

תוך התייחסות להנחות היסוד, לרעיונות, לפרשנויות של נתונים ואירועים וללקחים שהופקו מהם. תהליך  ו

  על כן הומלץ   (.2011,  ואחרים  ו )בלנגהרפרטואר הפעולות שלהיסוד ואת  -לחדש את הנחות  לארגון זה מאפשר  

על  מנגנונים ומשאבים    להקים, ובלמידה ארגוניתלתמוך  על מנת  לייעל את המבנה הארגוני של בתי הספר  

להתגבר על בעיית  של שיתופי פעולה ו ליצור הזדמנויות    ם על מנת שיתוף פעולה בין המורי  שגרת שיבטיחו  

   (.Zhang & Yuan, 2020)  ההומוגניזציה של המורים
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 ,.Jäppinen et al)  על אף הראיות המשכנעות שעבודה בשיתוף פעולה היא "פרקטיקה מיטבית"

את  לעיתים    שקידמוספר  הבבתי  גם  .  ממשיכים לעבוד באופן נפרד זה מזהמורים  , בבתי ספר רבים  (2016

,  בבניית יחסי ידידות קבוצתיים,  קולגיאליּותבלרוב    התמקדו  מצידםמורים    עלה כי  ,רעיון שיתוף הפעולה

,  כל הפעילויות הללו יכולות לשמש תכלית מועילה. למרות שכדומהו  הסכמות בשאלות פרוצדורליות גרידאב

שבו מורים    ,נבנית מתוך תהליך שיטתיה  אינן מודל לדיאלוג אמיתי המאפיין קהילה מקצועית לומדתהן  

כאשר מורים מוכנים לעזור זה לזה, הם    .(DuFour, 2004)   שיפור עבודתם בכיתהוניתוח  שם  יחד ל  עובדים

  המאפשרתת לטפח תרבות של תמיכה ועזרה הדדי   ;רצוילכן ו  ,נוטים להרגיש פחות מבודדים ויותר מרוצים

  ליצור שיתוף פעולה משמעותי ומעמיקו   לעודד נקודות מבט מגוונות,  בארגון  מחסומים תרבותיים לפתור  

 .(Zhang & Yuan, 2020)בארגון 

שלוש(, הDuFour, 2004)  דופור של  ואפקטיבי פעילויות    ציע  בת  פעולה  קהילה מקצועית  שיתופי 

  ;התלמידת  להתמקדות בלמיד  בהוראהמעבר מהתמקדות  לדאוג ל   -  להבטיח שהתלמידים ילמדו(  1):  לומדת

המלווה בתהליך שיטתי של ניתוח ושיפור עבודת המורה על מנת לקדם למידת    -  פעולהתרבות של שיתוף  (  2)

התמקדות  ( 3) צוות עמוקה )אשר מעבר ליחסי ידידות קבוצתיים והסכמות בנושאם פרוצדוראליים גרידא(;

אן  . מכאינה מסתפקת באיסוף נתונים אלא הופכת אותם למידע מועיל ורלוונטי עבור אנשי הצוות  -  בתוצאות

ומחוצה לו( לצורך למידה ושיפור העבודה  ת הספר  ישיש לבצע איסוף נתונים והשוואה עם אנשי צוות )בב

 מענה כולל לצרכי התלמיד וקידומו.  לתת המשותפת, על מנת 

של  אמץ פרקטיקות של תרבות שיתופית מתהליך  תאשר    כתבראיה אקולוגית, סביר להניח כי מחנ

לומדת  וביל  תה,  ת שחוו  לומדתמקצועית  קהילה   לגיבוש לתרבות ארגונית  עבודה    שתתרום  ודרכי  מטרות 

 בבית הספר. המשותפות עם כל הגורמים העובדים עם תלמידי

 כמעודדת פרקטיקות "ממוקדות תלמיד"  קהילת למידה מקצועית .2.ב.3א.

נדרשים להפגין מידה    בוגרי מערכת החינוך ם,הידע מכפיל את עצמו בפרקי זמן קצריבתקופה שבה 

מקורות    רווייתתדיר ולפעול בסביבה  באופן  משתנים  היכולת להסתגל לתנאים    ,ניכרת של הכוונה עצמית

מתמיד  צורך    עולה  . משום כךתמידע וידע, ששולטת בה תרבות של למידה מתמדת, חשיבה ובחירה מושכל

הידע   ועידן  גלובליזציה  תרבותיות,  רב  סטנדרטיזציה,  עם  להתמודדות  ותלמידים  מורים    )בלנגה להכין 

בעוד 2011,  ואחרים   נרחב  באופן  מתועדת  התלמידים  של  הישגיהם  על  המורים  איכות  של   שההשפעה  (. 

על ההישגים    הןי תלמיד  נן לביןיחסים בימערכות השל  ו  ותהמחנכ   של  ההשפעה  על  יחסית  ידוע מעט,  בספרות

בין    למחנכות  תלמידים  בין  אינטראקציות  שבחנו   במחקרים  .בכיתה קשר  של  נמצא  המסוגלות  תחושת 

בעבודתם(   האנושי  )ההיבט  התלמידים  עם  ליחסיהם  בנוגע  שלהםלהמחנכים  השייכות  קרן,  -)לוי  תחושת 

  הועבר  הנושא  אם   בנושא לימודי מסוים,  התלמידים  של  המבחנים  ציוני  את  לשפר  ף נמצא כי ניתן ס(. בנו2018

הכיתה  ידי   על את  ה(.  Wang & Yang, 2020)  מחנכת  מחדד  וההכשרה  תהלי כי  ההבנה  דבר  הפיתוח  ך 

אישית עם תלמידים  -פיתוח מיומנויות תקשורת בין ו   פיתוח אישי,  העצמה  של מורים צריך לכלולמקצועי  ה

 (. 2018קרן, -)לוי בכיתה

מפגשי מעגל קהילתי  בהשתתפות כי  מצא  , לתלמידים מורים ביןשיתוף פעולה שעסק ב ,אחרמחקר 

ב'  בכיתה לתלמידים   יחסיםהמערכות    םו לשיק  והוביל   'תמבריאו  פרקטיקותושימוש  מורים  בין  ובין 

(.  Conrad, 2018של התלמידים )העצמי  , דבר שהשפיע גם על תחושות הערך והכבוד  תלמידים לתלמידים

  או   להם  ולא   איתם  יחד  פועלים  הסמכות  גורמי   כאשרש  ' היאפרקטיקות מבריאות'הבסיסית של  השערה  ה
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  חיוביים   שינויים  יותר שיעשו  וסביר   פרודוקטיבייםו  פעולה   משתפי,  מאושרים  יותרנעשים    אנשים,  עבורם

מורים לתלמידים  בין  חיוביים  ם  אישיי-יחסים ביןכי  עולה  המחקרית  בספרות  (.  Mirsky, 2011)  בהתנהגותם

כיתה  הם בעלי מיומנויות חברתיות ורגשיות גבוהות באופן יחסי    וכי מורים  ,יעיל  הגרעין הבסיסי לניהול 

ובריא  יצליחו חיובי  כיתתי  אקלים  ליצור  זאתיותר  עם    .  יותר  חיוביים  יחסים  לפתח  ליכולתם  הודות 

כניות שקשורות בלמידה  ותלמידים, לנהל את הכיתה באופן אפקטיבי יותר ולהפעיל ביעילות רבה יותר ת

 . (2018קרן, -ם )לויחברתית ורגשית של תלמידי 

לקליש מכבר  זה  הפכה  לכל'  'למידה  כי  אההסיסמה  מוכיחה  המציאות  אולם  עמוקים  ,  שינויים 

זו כפשוטהצוות  וללים בבית הספר רק כאשר  מתח מחויבות אמיתית    מתוך  בית הספר מתייחס לסיסמה 

מקצועית  קהילת למידה    תרצכאשר המורה יו  .(DuFour, 2004)  להבטחת הצלחתו של כל תלמיד ותלמיד

תלמידי  ללמוד  ,  הבקרב  ומסוגלים  ערך  בעלי  מכובדים,  בטוחים,  להרגיש  לתלמידים  מסייעת  הקהילה 

משום שכיתות מוצלחות    ןבכיתתבניית קהילת לומדים    יתעדפו  ותמור רצוי ש  מסיבה זו,מיומנויות חדשות.  

ומאותגריםש  כאלההן   נתמכים  מרגישים  התלמידים  פעולה  עוד  .  (Burden, 2020)  בהן  שיתוף  כי  נמצא 

לומד ובינ "ממוקד  המחנכות  בין  לשפר    ןלבי ן  יה"  עשוי  המקצועי  והישגי  ההוראה    פרקטיקותאת  הצוות 

דופור   לטענת  אשר  השאלות  השלוש    ,(DuFour, 2004)תלמידים.  להניע  מכריעות  עבודת  צריכות  את 

אכן למד    דתלמיכיצד נדע שכל    ?שכל תלמיד ילמדמה אנו רוצים    הן:  מקצועית  ת למידההשותפים בקהיל

  תוניםמעבדת את נ  "ממוקדת לומד"מקצועית לומדת  קהילה    ?יתקשה בלמידהתלמיד  כיצד נגיב כאשר    ?זאת

הצוותל אנשי  עבור  ורלוונטי  מועיל  לשיפור ו  מידע  התלמידים  ם  עבודת  כזרז  יכול  מורה  כך    .בכיתהמול 

מרעיונות, חומרים, אסטרטגיות וכישרונות של שאר חברי  להתייעץ עם עמיתיו בסוגיות בעייתיות ולהתעשר  

בעולם  הצוות מידעבו  .  דלּות  לצד  נתונים  עושר  של  תכופות מתסמונת  סובלים  ומורים  ספר  קהילה    ,בתי 

   .מקצועית לומדת תסייע רבות במבט ממוקד על כל לומד ולומד

לעיל,   כי  לאור האמור  לבחון את ההנחה  ניתן  זה  של  שהמח  כל אימתבמחקר  חוות תהליך  נכות 

את , וביחוד על התלמידים,  הן עובדות  םאיתשהמעגלים  על  לומדת, הן עשויות להשליך  מקצועית  קהילה  

 , רפלקציה, אמון ופתיחות.שיתוף פעולהכגון  בהשחוו  'הפרקטיקות המבריאות'

 ם יהתלמיד הוריעם שיתוף פעולה כמעודדת  קהילת למידה מקצועית .3.ב.3א.

נמצא    ערכים, השכלה ונורמות התנהגות.   התלמידים הורים ומורים שותפים לתהליך שבו רוכשים  

להורים  כי  , והתלמידים  להישגים האקדמיים שלו   מעורבותם של הורים תורמת להסתגלות החברתית   כי

כי    . עוד עולה(2015  ,שכטמן ובושריאן)  ולמורים מקום חשוב בתהליך ההתפתחותי והחינוכי של התלמידים

סכסוכי תפקידים העלולים לנבוע מהמשא    היחסים בין הורה למורה יכולים להיות רצופים בקשיים בגלל

  ותפיסתי  תודעתי   ינויש החינוך  משרדהתחולל ב  האחרון  בעשור  (.Ang et al., 2020)  ומתן המתרחש ביניהם 

חלק מרכזי של מעורבות    .להורים  מורים  בין  להתקיים  שצריך  השיח  וסוג  בחינוך  הורים  של  תפקידם  בסוגיית

תקשורת דו צדדית    -  הורים )מכל סוג שהוא( הוא קיומה של מערכת תקשורת הדדית בין הורים למורים 

 (.2015  ,שכטמן ובושריאן)שמטרתה ליצור מערכת יחסים המבוססת על אמון 

  , בנוגע לשיתוף פעולה עם הורים  ות מחנכ  לעומתעמדותיהם של מורים מקצועיים  במחקר שבחן את 

למחנכ  בין מורים מקצועיים  לא קיים הבדל מובהק  כי  כלפי    ותנמצא  בנוגע לעמדות הכלליות של מורים 

למורי החטיבה.    בבית ספר יסודישיתופי פעולה עם הורים. יחד עם זאת, נמצא הבדל מובהק בין מורים  

ת חיוביות יותר כלפי שיתוף פעולה בין בית הספר  יסודי ביטאו עמדו בית הספר ההמחנכות בבאופן כללי,  

לדווח על רמות    ותהיומיומית ונוט   ןאת שיתוף הפעולה בעבודתיותר    ותמבטא  ותלהורים. עוד עלה כי המחנכ
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גבוהות יותר של יוזמה, בהשוואה למורים המקצועיים. יש להניח כי האחריות הגבוהה יותר ליצירת שיתוף  

' בחיי התלמיד וצמיחתו. כלומר,  תכ'מלווה משמעותי   המחנכת קשורה לתפקיד  ות  של המחנכ   ןמצד פעולה  

דאגה להיבטים הלימודיים, האישיים, הרגשיים והחברתיים מובילה לתפיסת אחריות מוגברת ומעודדת  ה

 .  (2014)דור,   לשתף פעולה עם ההורים, בראותם כ"מומחים העיקריים לילדיהם"

הנמצא   בין  הקשר  בישראל  ספר  ההורים  שבבתי  לבין  והמורים  בפחותמנהלים  שותפות    מתנהל 

מקדישים זמן לקשר עם הורים,  אמנם  המנהלים והמורים  וכי    ,OECD-ה  יחסית לממוצע המדווח בארצות

מוקדש לקשר  מועט  זמן    ורק,  רובו מוקדש לקשר עם ההורים כיחידים ולדיווח על מצבו של ילדם הפרטי  ךא

  , שכטמן ובושריאן)  תכנים ותקציבים  כגוןבהחלטות מדיניות בית ספרית    עם ׳גוף ההורים׳ או לשיתוף הורים

מחנ(.  2015 כי  להניח  סביר  אקולוגית  שיתופיתתאשר    כתבראיה  תרבות  של  פרקטיקות  בעקבות    אמץ 

וביל שיתוף פעולה וסינרגיה לחיזוק מטרות ודרכי עבודה משותפות  ת  , לומדת  מקצועיתה  השתתפותה בקהיל

 .  העם הורי תלמידיגם מול 

, ונמצא  רבותנחקרו    של מוריםקהילות למידה מקצועיות  לה כי  ו מהסקירה הספרותית ע  ,לסיכום

ה  ל   ת מהוו  ןכי  ולהפגת בדידותמשאב רב חשיבות  כן  המקצועית  ה התפתחות המורה    מייחסים להן חלק. 

למרות   כי  עולה  בנוסף  התלמידים.  הישגי  התלמיד  בקידום  בחיי  משמעותית  כמלווה  המחנכת  תפקיד 

  ות ספר יסודי בכלל, וקהילות למידה מקצועיות של מחנכ  תי בב  ות תפיסות המחנכ  ין די לא נחקרו  ,  וצמיחתו

  כת המחנהמקצועית של    הרחבה של התרבות והגורמים המסבירים את התפתחותעקב הצורך בבחינה  בפרט.  

)יצמח מה, מחקר זה  בקהילת למידה מקצועית  ,Bronfenbrennerתיאוריה האקולוגית של ברונפרנברנר 

התפתחותכדי    ,(2005 את  שללתאר  המקצועית  האינדיבידואליים    חנכתהמ   ה  בגורמים  התמקדות  תוך 

 . הובתהליכים הקונטקסטואליים הסובבים אות 

זאת, היא    מחקר המטרת    לאור  את  המרכזית  ולפרש  למידה    הפרקטיקותלנתח  קהילות  של 

מחנכ  מקצועיות והחברתיים    ות של  התרבותיים  הארגוניים,  התהליכים  את  המודל  באמצעות  ולבחון 

המעודדים  ובסביבתו    מכלול קשרי הגומלין בבית הספר. בנוסף, מטרתו לבחון את  מסגרת למחקרכ  האקולוגי 

 . ןבעבודת  ות למחנכ ת למידה מקצועית אשר תורמתבניית קהיל מעכביםאו 

 הינן: , שאלות המחקר ,על כן 

הספר(  1) בבתי  המחנכות  שמעניקות  המשמעויות  לתהליך    מהן  בקהיסודיים  למידה    הילותהעבודה 

 ?  לעבודתן ןולתרומת מקצועיות 

לתפיסת  המקצועיות קהילות הלמידה המתרחש ב תהליךאת המהם הגורמים המקדמים והמעכבים ( 2)

   ?המחנכות

האקולוג (  3) התרבות  מרכיבי  בין  הזיקה  את  המחנכות  תופסות  המקצועית  כיצד  התפתחותן  לבין  ית 

  ?הלמידהקהילות ב
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 שיטות המחקר   חלק ב: 

במחקר    .אילן- ת ברלחינוך באוניברסיט  תואר שלישי בבית הספרלדרישות  הכחלק מ נערך    מחקרה

  תוכנית לק מחכ  מתקיימותלמידה מקצועיות של מחנכות בשלושה בתי ספר יסודיים בארץ, ה קהילות בחנוי

בשותפות עם קרן  ואגף יסודי, אגף פיתוח מקצועי, מכון מופ"ת    -   מטעם משרד החינוך   ת פועלה  "ראשית" 

ליאון אילו.  משפחת  ארציות  מפעילים    גופים  קהילות  ומחנכים,  למחנכות  ספריות  בית  וקהילות  קהילות 

עם  התוכנית כוללת מפגש  .  תונחה על ידי מנחה קבוצות בכירו  שנתית-היא דותוכנית "ראשית"    .רשותיות

   .גמול השתלמותמחנכות כמוכרת לו  ללא עלותמתקיימת   . היאהרצאות, אירועי שיא וסיורים  ,מומחים

אקונומיות שונות  -משכבות סוציו מחקר זה יתמקד בשלוש קהילות למידה מקצועיות בית ספריות, 

של    תפיסותבכאמור  ק  ו סויע  ,במשך שנתייםשיאספו  בסס על ניתוח ממצאים  תי מחקר  ה.  מחוזות שוניםומ

עשויים  של מחקר זה  ממצאיו    להשתתפותן בקהילה מקצועית לומדת.  מחנכות בבית הספר היסודי בנוגע

 .חנכותשל המ ן  רכיהומבין את צי, אשר  מיטבקהילות מחנכות באופן  תהליך בניית  ללתרום תובנות יישומיות  

 . תיאור המחקר  1.ב

ואת האופן שבו    ותשל המחנכ  ןתפיסותיה כדי להבין את  ב  .מחקר אמפירישל  אופי  העבודה תישא  

ית בגישת חקר  איכותנה מחקר  נבחרה שיטת ה  ,תו למידה המקצועיבקהילות ה  ןאת חוויותיה  ותמפרש  ןה

מבקש להתמקד בהבנת מגוון האיכויות  הוא  ש  היות  איכותניבעל אופי  הינו  המחקר    (.case study)  מקרה

 & Creswell)  סוגיהלבנוגע    ות ולבאר את ההגדרות והתפיסות של המשתתפהשונות של תופעות חברתיות  

Poth, 2017שנבחרה השיטה  מקרה  ,(.  ועל  ,  חקר  הארגונית  או  האישית  ההתנהגות  על  ללמוד  מאפשרת 

בחינת  מונח כללי ל(. ההגדרות לחקר מקרה נעות בין  Yin, 2012)  תהליכים המתרחשים במקרה הנחקרה

פרטני  לבין  קבוצה מקרה  או  עניין  של  וניתוח  ן סטארמ  (.Flyvbjerg, 2011; Starman, 2013)   תיאור 

(Starman, 2013  )הגדרות המתייחסות לחקר מקרה מנקודת מבט הוליסטית המתחשבת בגורמים    סקרה

המורכבות  את  מבט מרובות  כבוחנת מנקודות    -  ובהקשר של מחקר בתחום החינוךהתפתחותיים בסביבה,  

 בפועל.  יות של פרויקט מסוים, מדיניות, מוסד, תוכנית או מערכת והייחוד 

 הקשר המחקרי . 2.ב

כי   שנמצא  חוויותיהם האישיות  על סמך    בעיקרלהתפתח מקצועית    ממשיכים  רוב המוריםבעוד 

 ,.Matzler et alהספר )קוגניטיבית בבתי  ו  חברתית, רגשיתמבודדים  נוטים להישאר   הם  וכי  והמבודדות,

2011; Roy & Hord, 2006; Schechter, 2012לאמץ נקודת מבט    מערכת החינוכית נעשים מאמצים(, ב

מורים ומורות לומדים יחדיו ומתאמים את פעילותם לשיפור למידת התלמידים   .המדגישה למידה שיתופית

(Schechter & Ganon, 2012  .)  ,עומדות מורים  למידה מקצועיות של  קהילות  בשני העשורים האחרונים  

  ותמציג  ןמאחר שה  (,Darling-Hammond et al., 2017)  חוקריםו במרכז תשומת לבם של מקבלי מדיניות  

 ,Burdenהכיתה והישגי התלמידים )  הוראתהמורה,  מודל של התפתחות מקצועית שעשויה להשפיע רבות על  

2020; Conrad, 2018; Olsson, 2019; Wang & Yang, 2018; Zhang & Yuan, 2020  .)  ,הקהילות  בפועל

. דבר התורם גם להפגת תחושת  מתכנסות פיזית או וירטואלית לשם בחינה ביקורתית של שיטות ההוראה

 & Burden, 2020; Conrad, 2018; Olsson, 2019; Wang & Yang, 2018; Zhang)  קצועיתמהבדידות ה

Yuan, 2020.)    ואת  יסודי  בית הספר הב   ותשיתופית של מחנכהלמידה  לבחון את האפוא  מחקר זה מבקש
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  .בבית ספרהשונים    הגורמים  הרלוונטי לסוציאליזציה של  ההקשר של יחסי הגומלין האקולוגיים כתהליך

 מחנכות. למידה מקצועית של ת בהיבט של למידה שיתופית בקהיל דיה עד כה לא נחקרה כאמור זו סוגיה 

 משתתפים  .3ב.

חלק פעיל בקהילת למידה    ותבבתי ספר יסודיים ולוקח  ותהעובד   מחנכותאוכלוסיית המחקר הינה  

משכבות  ,  קהילהכל  במשתתפות  מחנכות    15-כ  ,בית ספריות  קהילותשלוש  . ירואיינו  ןמקצועית בבית ספר

שונות  - סוציו שוניםומ אקונומיות  קהילות  ןאיתור   .מחוזות  מובילי  באמצעות  מקצועיות יבוצע   למידה 

 במחקר תהיה על בסיס וולונטרי.   ןוהשתתפות ,תוכנית "ראשית"ב

 מחקר כלי ה. 4.ב

 ראיון עומקבהבחירה  ;  סוף מסמכיםיאו   קבוצות מיקוד  ,ראיונות עומק מובנים למחצה  םינהמחקר ה  יכל

 ,Flick  המרואיינים  השונים שמעליםהיבטים  עם ה  להתמודד בצורה מפורשת יותר  מאפשרת  מובנה למחצה

ראיונות חלוץ )פיילוט(    מספרוצעו  ביבתחילה  .  המחקרית  יגובש על בסיס הספרות  ן. פרוטוקול הריאיו ((2018

  , מאיבוד מידע. על מנת להימנע  ויערכו במידת הצורך שינויים והתאמות,  את שאלות המחקרלבחון  מנת    על

בכל  כאשר  ם,  הספר היסודיי  תילומדות בב  בשלוש קהילות  ויתקיימ  תהראיונו  ו. וכתב שיוקלטו ויהראיונות  

  60-כ  סה"כ  כלומר,  בתחילת התוכנית, אמצע התוכנית וסופה.  -לאורך השנה   ראיונות  20- כ  וקהילה יתקיימ

 ראיונות במשך שנה אחת.

כדוגמת ותק בהוראה והיקף משרה.    ,חנכתפרטים אישיים של המ   שאלוי של השאלון י   חלק הראשון ב

שאלות    תכלול   -  רמת הפרט  )א(   :רמותחמש  ל ות  עשרה שאלות פתוחות המחולק  חמשכ   וכלל יהשני    ו חלקב

להסמכת  המ  ההמתייחסות  של  ליכולותי  יהולאמונות  חנכתהמקצועית  כגון:ללמד  הביחס  תפקיד   ,  מהו 

סל    ?יךי בעינ  כת המחנ מביאמהו  שאת  ואמונות  החינוך  ההערכים  המיקרו)ב(  ;  ?למלאכת  תכלול    -   רמת 

,  הקרובה  ה לסביבת  כתשאלות המתייחסות לקשרים, פעולות ותפקידים חברתיים המתקיימים בין המחנ

  כיתה?  כתמסייעת או מעכבת את התפתחותך המקצועית כמחנ  ת כיצד התרבות הארגונית בה את עובדכגון:  

עם    יתאר שנרקמה  היחסים  מערכת  את  המחנכבבקשה  הלומדת  ותצוות  המקצועית  מתחילת    בקהילה 

כה  פרויקטה   סביבות  בין   הגומלין  לקשרי   המתייחסות  שאלותתכלול    -  והקבוצה  הארגון  רמת )ג(  ;  ועד 

כגון:  המיקרו  ברמת  השונות  חנכת המ הצוות    יתאר ,  עם  התלמידים  של  היחסים  מערכת  וכיצד,  האם  לי 

עבודתך כמ על  זה? חנכתהחינוכי משליכות  בנושא  וכיצד השתתפותך בקהילה המקצועית סייעה או לא   ?  

? וכיצד  כתמשליכות על עבודתך כמחנ  בבית הספרלי האם וכיצד, דרישות ההנהלה מצוות החינוכי    יתאר

  המתייחסות   שאלותתכלול    -  הקהילה  רמת)ד(  ;  בקהילה המקצועית סייעה או לא בנושא זה?השתתפותך  

,  בהן  ישירה   נגיעה  הל  אין   אשר  מחנכת מה  יותר  רחוקות  מערכות  לבין   השונות  המיקרו  רמות  בין  לקשרים

וכיצד    כגון: ילדיהם  האם  בלימודי  הורים  לא מעורבות  או  כיצד  מחנכתכ   עבודתך על    משפיעים  השיוך  ? 

מעורבות הורים בלימודי ילדיהם  את ההשפעה של    בכמעסייע או  מ,  ותלקהילת למידה מקצועית של מחנכ

  והתרבותיים  החברתיים  להיבטים  המתייחסות  שאלותתכלול    -  המאקרו   רמת  )ה(?;  כתמחנכ  עבודתךעל  

א הדמות האחראית על מכלול היבטי  יה  כתכיצד המדיניות החינוכית, בה המחנ  כגון: המחנכת,  החי בתוכם

)משרד החינוך,   עבודתך  המשפיע  (2020התלמיד  של    ?כמחנכת  על  למידה מקצועית  לקהילת  כיצד השיוך 

המלא    הריאיוןנוסח    עבודתך כמחנכת?על    ההשפעה של המדיניות החינוכית  עלמקשה  או    ייעס מ  ותמחנכ

 .  (5מספר   )ראה נספח יםבנספחא צנמ

  6סה"כ  . כלומר,מבתי הספר דבכל אחלאורך השנה  קבוצות מיקודשתי במחקר זה יתבצעו בנוסף, 

בעלי חוויה משותפת או עניין    מאנשיםהן קבוצות קטנות המורכבות  קבוצות מיקוד    .קבוצות מיקוד בשנה
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הרציונל    (.Wisker, 2018חה )מנחה מומבהובלת  בנושאים הנחקרים  יחדיו  בקיבוצם דנים  כאשר    משותף

הוא ההזדמנות לצפות  ו   ,קבוצות מיקודיש להיתרון העיקרי שמבראש ובראשונה  לבחירה בשיטה זו נובע  

הנושא   אודות  גדולה  אינטראקציה  מוגבלהנחקר  בכמות  זמן  תיאורים    מתאפשרת  בכך  .בפרק  קבלת 

ודיון    לבחון   השיטה מאפשרתשנית,    . ממשתתפי המחקרוהסברים ישירות   מגוון של דעות, בחינה קרובה 

רעיונות   לבחון  מנת  על  המתודה  על  וחזרה  המחקר,  נושאי  של  ;  2003שקדי,  )לעומק    ולהרחיבםממושך 

Wisker, 2018  .)  קבוצת  .  (פהבסות  ואח  שנהה)אחת באמצע    ראיונות קבוצתייםשני  יתקיימו  במחקר זה

ניכר של  כאשר    תבצע תהמיקוד   והסוגיות המרכזיות    ראיונות יש לחוקרים מספר  ניתוח,  עברו שלב  אשר 

בקבוצת  חוזר  אוכלוסיית המקור של המחקר על ידי שימוש    תוגדל  בכך  .הראיונותבמחקר התבררו מתוך  

  כמובן ו,  לקחו חלק פעיל בקהילות למידה מקצועיותאשר    ותמחנכ  שמיקוד תורכב מחמהקבוצת  .  מיקוד

 . פיותובתצ  בראיונותמהלך הדיון בקבוצת המיקוד יוקלט וישוכתב מילה במילה כמקובל ש

הוא שנבחר  נוסף  מחקר  מסמכים  כלי  כתוביחינת  ב  המאפשר  -  ניתוח  מסמכים  כגון    ם חומרים 

 Russell)  הנחיות, מסמכי מדיניות, יומנים או מכתבים אישיים ולא אישיים כמו ארכיונים, דוחות שנתיים,  

& Gregory, 2003.)   מתועדת בדרכים שונות. סביבות חברתיות  הרוב המחקר האיכותני מתרחש בסביבה

המציאויות של העולמות החברתיים דרך  על  , ויש פוטנציאל מתודולוגי ניכר ללמוד תדיר  מתעדות את עצמם

.  ועד לדיגיטלייםממסמכים כתובים  , החל  ספקטרום רחבן לנתח מתפרשים על  ת . המסמכים שניהמסמכים

ת לדרכים שבהן אנשים,  יועדוו  פיזייםלהכשיר עקבות    רה בשיטה זו נובעת משום שבאפשרותה ניתןיהבח

וכלי   מנגנון  מספקים  המסמכים  עצמם.  את  ומסבירים  מייצגים  וארגונים  מוסדות  של  להבנה  קבוצות, 

במחקר זה    .(Bohnsack, 2014ויש להם פוטנציאל להבנות את הידע בתחום הנחקר )  , תפרקטיקות חברתיו

 .החברתיות של הרשתות  בניתוח שיח ותוצרים    ,ההקהילישיבות ינותחו פרוטוקולים של  

 תקופת המחקר  ואיסוף הנתונים לאורך  כלי המחקר: 1 'טבלה מס

 

 כלי המחקר    שנה אקדמית ראשונה שנה אקדמית שנייה סה"כ 

 120-כ

  ת ראיונו

 בשנתיים 

לומדות   קהילות שלוש  ב ויתקיימ  תהראיונו 

-ם, כאשר בכל קהילה כהספר היסודיי תי בב

 ות.  מחנכ  15

בתחילת   :ראיונות 20-כ וקהילה יתקיימבכל 

 התוכנית, אמצע התוכנית וסופה. 

 . ראיונות במשך שנה 60-כ כלומר,

לומדות   בשלוש קהילות  ויתקיימ  תהראיונו 

-ם, כאשר בכל קהילה כהספר היסודיי תי בב

 ות.  מחנכ  15

  :ראיונות 20-כ וקהילה יתקיימבכל 

 בתחילת התוכנית, אמצע התוכנית וסופה. 

 . ראיונות במשך שנה 60-ככלומר, 

ראיונות עומק מובנים 

 עם המחנכות  למחצה

 
 

 12-כ

קבוצות  

מיקוד  

 בשנתיים 

 התוכנית   אמצע אחת ב  -שתי קבוצות מיקוד

 (. ותמחנכ  5  עד  בכל קבוצה יהיו) פהואחת בסו

 .מיקוד בשנהקבוצות   6סה"כ 

 התוכנית   אמצע אחת ב  -שתי קבוצות מיקוד

 5  עד  בכל קבוצה יהיו) פהואחת בסו

 (.ותמחנכ

 . קבוצות מיקוד בשנה 6סה"כ 

 קבוצות מיקוד 

איסוף לאורך  

  כל תקופת 

 המחקר 

ה  ותוצריפרוטוקולים של ישיבות הקהילה 

 . לאורך כל תקופת מהחקר

  ותוצריה פרוטוקולים של ישיבות הקהילה 

 . לאורך כל תקופת המחקר

 ניתוח מסמכים 
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 . ניתוח נתונים  5.ב

יתבצע   האיכותניהניתוח  המחקר  לעקרונות  בלרוב  חוקרים    ולפיהם,  בהתאם    שיטתמשתמשים 

חקר( וניתוח נתונים אינדוקטיבי  מחקירה 'מתפתחת' כגון איסוף נתונים בסביבה טבעית )האנשים ומקום ה

 ( Patton, 2002)מלמטה למעלה"  "קטגוריות    מכאן שהניתוח יכלול בנייה של  .כדי ליצור דפוסים או נושאים

הקטגוריות על    ן ותוויותנתונים לתוכבין ה   'קדימה ואחורה'  הדורש עבודה  ,תהליך אינדוקטיביבאמצעות  

 (.Creswell & Poth, 2017) של קטגוריות ומשקפת מערכת מקיפה  מנת ליצור במחקר 

  ינותחו .  הנתונים  של  פתוח  קידוד  יכלול ,(coding)  הקידוד  שלב(  1):שלבים  בכמה  יתבצע  הנתונים  ניתוח

  משפטים  כמספר  או  כמשפטים,  שורה  אחר  שורה,  מילה   אחר  מילה,  בדקדקנות  שייבחנו(  chunks)  ציטטות

  הנתונים  סקירת  של  מטרתה (.  2003,  שקדי)  אחד  רעיון   המבטאת  עצמאית  תוכן  יחידת  היוצרים  מקושרים

  של שונים  חלקים  בין  להשוואה   קטגוריות מתוכם  ולהגדיר   ,חוזרים ונושאים  מֹותת  , מילים, אמירות למצוא

  הנתונים  ניתוח  יסייע  זה  בשלב  כבר.  הנחקרים  הספר  בתי  בין  וקשרים  שוני,  דמיון  למצוא  כדי  הנתונים

  תוכן   יחידות  בסיס  על  שנוצרו  ותהראשוני  והקטגוריות  הקודים  כל   את  שיכלול  ,קידוד  מילון  לכתיבת

(  2);  (Perakyla, 2005;  2011,  שקדי)  בהירות -ואי  משמעות -לדו  סובלנות,  מסועפת  חשיבה  כגון ,  נושאיות

  ייערכו.  יותאם  והרכבה  קטגוריה  בכל  הראיות  מאגר  יורחב  שבמהלכו  (,axial coding)  הצירי  הקידוד  שלב

  בהסבר   כרוך  יהיה  זה  תהליך.  הממצאים  של  הפנימית  התקפות  את  להגביר  במטרה  והתאמות  תיקונים

  ומגוון   מערכת  של  הבנה   למשל ,  קשורים  הם   שאליה   התופעה   את   להבין  כדי(  פרשנות)  הקטגוריות   בין  היחסים

  שבו ,(selective coding)  הבררני הקידוד שלב( 3) ; (Charmaz, 2005) ביטוי לידי  באה היא שבהן הדרכים

,  שקדי)  שלמה  תמונה  בסיס  על  קוהרנטי  סיפור  השוזרים  והקטגוריות  הקודים  אשכולות  בין  הקשרים  ייבחנו

  אחר  בנתונים  ולחפש  והתבחינים   הקטגוריות  מערכת  כל  את   יחדיו   לחבר   , תנסה החוקרתזה  בשלב(.  2003

  רעיונית מבחינה לזו זו הקשורות קטגוריות קיבוץ  כולל, משפחות יצירת שלב( 4); ובולטים חוזרים דפוסים

(  5);  (Lieblich, 2006;  2011,  שקדי" )משפחות"  המכונות  מכלילות  לקטגוריות  והפיכתן ,  אחת  גג  קורת  תחת

חזרות המשקפות תהליך של "השוואות רצופות" קדימה ואחורה  ניתוח הנתונים כסדרה של  - קטגוריות על

 (. Gordon-Finlayson, 2010בתוך הנתונים תוך גיבוש קטגוריות קונספטואליות )

 המחקר  של פנימית תקפות.א. 5ב.

אירוע  ל  הנצפים  האירועים  את  לחלק  ניתן  כאשר  מתקיימת(  internal validity)  פנימית  תקפות

  תיקוף  מחייבים  התנהגות  כדפוס  והכללתן  להן  משמעות  ייחוס,  הפעולות  ניסוח.  דפוסילאירוע  ו  אקראי

  נוספות  והתנהגויות  פעולות  אחר  וחיפוש  התנהגויות  או  פעולות  ניתוח  באמצעות  נעשה  זה  תיקוף.  פנימי

,  מידע  ומקורות  מתודות  של(  triangulation)  הצלבה  הוא  בתיקוף  נוסף  שלב.  שאותרו  לדפוסים  המתאימות

 ;Danzin & Lincoln, 2011;  2011  ,שקדי;  2007,  ואלפרט  שלסקי)  המחקר  של  תוקפו  את  לחזק  העשויה

Stake, 2005" .)שונים  בצירופים שונות במתודות שימוש( "Fontana & Frey, 2005, p.722 ) להעשיר  עשוי  

  המידעאיסוף מידע ממקורות    ידי   על"ל  הנ  בקריטריונים  עמודהמחקר יקפיד ל  . ותקפותו  המידע  איכות  את

ואף מנוגדות   עמדות שונות  ובהבאה של  בניתוח  ואתי,  לזו, בשימוש בציטוטים מרובים    זובאופן מקצועי 

 פתוחה ולא שיפוטית למחקר.   עמדהלבוא מתוך   כנה  ובניסיוןבשלב כתיבת הממצאים 

 של המחקר   חיצונית תקפות.ב. 5ב.

  הפרספקטיבה   את  תואמים  הממצאים  כאשר  מתקבלת(  external validity)  חיצונית  תקפות

  המחקר   כלפי  המופנות  הביקורות  אחת(.  2011,  שקדי)  בעזרתה  נכון  ומתפרשים  המחקר  של  התאורטית

(.  קלושה  חיצונית  תקפות)  אחרים  למקרים  ממצאיו  את   להכליל  המחקר  של  ליכולתו  מתייחסת  האיכותני 



20 
 

  משתמשים   אחרים  ואילו,  המחקר  לאיכות  מידה  אמות  המשמשות  מושגיות  חלופות  מציעים  אחדים  חוקרים

 Greenwood)   האיכותני  המחקר  של  בהקשר   הייחודי   ן אופיי  הדגשת   תוך "  הכללה" ו"  תקפות" של  במושגים 

& Levin, 2005; Shkedi, 2005  .)ת החוקר   קפידת ,  מילולי  באופן  מהלכו  את  מציג  איכותני  שמחקר  מכיוון  

  והן  םעצמ  כלפי   הן  פוסק  בלתי  למבחן   אותם  ותחשוף התאורטית הפרספקטיבה לבין  הנתונים   בין  הלימה   על

  לבחון  כדי  המחקר   שלבי  לכל  עדויות  שרשרת  תהחוקר  ציג ת  המחקר  במהלך.  המחקר  וקוראי  עמיתים   כלפי

 .Shaw, 2010)) התאורטית לפרספקטיבה וניתוחם  הנתונים התאמת  של הנאמנות מידת את

 שיקולים אתים . 6.ב

בין חוקר   יחסים שיתופית  כמערכת  אותו  חוקרים הדנים בטבעו של המחקר האיכותני מתארים 

שמרו הסוגיות האתיות המרכזיות של מחקר איכותני,  יבמחקר זה  (.  2001לנחקרים )דושניק וצבר בן יהושע,  

בעת כתיבת    מחנכותלהשתתפות במחקר, וכן השמטת פרטים מזהים של ה  מחנכותכגון: הסכמה מדעת של ה 

  ןכי השתתפות  ןובהר לה י ;  ותשל המרואיינ   ןרווחת  תישמרבנוסף    .(2001הממצאים )דושניק וצבר בן יהושע,  

ה וכי  וולונטרית,  הינה  הנוכחי  השתתפות  ותיכול   ןבמחקר  את  לסיים  בראיון.    ןלבחור  שלב  בכל  במחקר 

תחת שמות    יוזכרו  ותויים והמשתתפחסישמרו  המזהים    ןובטח סודיות מלאה, פרטיהת המחקר    ותלמשתתפ

,  תרק לחוקר   בקובץ ממוחשב שהגישה אליו מוגבלת  ושמרי  ותהראיונ תמליל    בדויים לאורך כל שלבי המחקר.

שמרו בדיסקרטיות  ינתוני הראיונות  עם סיום המחקר. מכאן ש  וושמדי   ותהראיונ הקובץ הממוחשב ובו פרטי  

לצרכי מחקריומוחלטת   ורק  אך  אנונימירק    ייעשהופרסומם    ,שמשו  של    באופן  זיהוים  יאפשר את  שלא 

 . אתיקה המוסדיתהועדת  ל ידיאושר עבנוסף, המחקר הנבדקים. 

 תרומת המחקרומגבלות . 7ב.

החוקרת לעומק את נושא המחקר    חלק ממגבלות מחקר זה, קשורות לשיטת המחקר האיכותנית

במיעוט   מתמקדת  של    דבר,  מקריםאולם  הכללה  יכולת  את  בראיונות  השימוש  בנוסף  מחקר.  השמגביל 

על  ה "אובייקטיביים"  םיסובייקטיבי תיאורים  מתבססים  נתונים  על  ולא  המרואיינים    לעלות  עשוי  של 

  אצל קיימות    -. סוגיה נוספת הינה ה'פרספקטיבה המושגית'(2003)שקדי,    שאלות בנוגע למהימנות המחקר

במודע או    הזמינות להיו  פרספקטיבות מושגיות שמקורן בניסיון קודם ובידע מקצועי קודם, והן    החוקרת

 .  (2003)שקדי,  במודעשלא 

הנתונים   איסוף  מהשיקולים  וכלאור  במחקרים  חלק  בהמשך/  לבחון  ניתן  בעבודה,  העתידיים 

הבנת    לשם  . זאת(מורה  זהות  למושג   בדומה)  המחנכת"  ב"זהות  העוסקת  נפרדת  עתידיים, הוספת שאלה

  זה והאתגרים  לתפקיד  הייחודיות  המקצועיות  הפרקטיקות,  תפקידן  את   מגדירות  המחנכות  בהם  האופנים

  אחרות   ל"מחנכת הכיתה" בתרבויות  מקבילים  בין מושגים  והדמיון   בנוסף, עקב הבדלים.  תפקידן  במילוי

המחקרי   ההקשר  את  לבחון  ניתן  אשר   התרבותיים  והמאפיינים בעולם,    תפקיד   את   מכוננים  בישראל, 

 ).קולקטיביסטיות  לתרבויות ובדומה, אינדיבידואליות מתרבויות )זאת בשונה המחנכת

ותרומת   ותשל מחנכלמידה מקצועיות תרום להרחבת הידע התיאורטי על קהילות עשוי לזה מחקר 

בקהיל מקצועיות  ההשתתפות  למידה  המחנ ות  ה  כתלתפקיד  השיתופית  ולתרבות  ברמה  למידה  בארגון. 

  ותשל מחנכ מקצועיות  העוסקים בקהילות למידה    ם תיאורטייהתיאורטית, מחקר זה יאפשר להמׂשיג מבנים  

על   ליצור   . ההקשר לתרבות האקולוגית הבית ספריתבדגש  מצע לקידום    מכאן שממצאי המחקר עשויים 

י  ל יד . זאת עהסביבה בה הוא מתרחשלבין   בחינוך  יצירת קשר בין המחקר אקולוגית, ול -ההוליסטיתהגישה  

ממצאי המחקר עשויים לשמש בסיס  סביבתה. בנוסף,  שונות של  ה, ברמות  חנכתבחינת היבטי עבודת המ

הכשרה   בפרט מקצועיות  למידה  קהילותלהחלת  לתוכניות  מחנכות  ובקרב  תוב ו ,בכלל  בגיבוש  נות  לסייע 
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לוקחת בחשבון את צרכיהם  אשר  מקצועיות    הובלת קהילות למידה   יישומיות ברמת השטח והמדיניות בנושא 

צפוי    בכך  .ותפועל   ןבה ה  אקולוגיתוהתרבות הות  של המחנכ בשיפור  המחקר  התהליכים של לסייע רבות 

ולהעלות את המודעות    ,הן מבחינה יישומית והן מבחינת קביעת המטרות והיעדים  קהילות למידה מקצועיות

 מחנכות.   גוןכ ,לחשיבות במתן מענה ייחודי לצרכים של קבוצות מובחנות המשתתפות בה
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 נספחים 

 : אישור ועדת האתיקה1נספח 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q5fcofPVyvGvaSX2Nrg8fV4hHYU9UXcZ?usp=sharing 
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 מודל תרבות אקולוגית : 2נספח  

 

The Ecological Theory of Human Development. This figure illustrates the second revision to 
ecological theory (Bronfenbrenner, 1977). 

  



34 
 

 הסכמה מדעת למנהל :3נספח 

 קהילות מחנכות בבתי ספר יסודיים 

 פנייה למנהל/ת 

 

 שלום רב, 

 

ת בר  לחינוך באוניברסיט   כחלק מדרישות תואר שלישי, בבית הספר הנערך    אנו פונים אליך במסגרת מחקר

אגף יסודי, אגף פיתוח מקצועי, מכון מופ"ת    -אילן וכחלק מפרויקט בו את/ה שותף מטעם משרד החינוך

להשתתפותן    מחנכות בבית הספר היסודי, בנוגעשל    תפיסות. המחקר עוסק בבשותפות עם קרן משפחת ליאון

קהילות  תהליך בניית  לתובנות יישומיות    עשויים לתרוםשל מחקר זה  ממצאיו    בקהילה מקצועית לומדת.

 . חנכותשל המ ן מבין את צרכיהי, אשר  מיטבמחנכות באופן 

 

להקמתה  מטרת הריאיון לבחון את תפיסותיך לגבי היבטים הקשורים  במסגרת המחקר נבקש לראיין אותך.  

 .בהנהלתך בבית הספרשל קהילה מקצועית לומדת למחנכות 

  דקות. 30-40כ  רך אאיון ייהר 

 

ב  שנוצרו  מסמכים  לנתח  אישורך,  את  נבקש  רפלקטיבייקהילהבנוסף,  יומנים  תיעוד,  יומני  כגון:  ,  ם, 

 פרוטוקולים ותוצרים לימודיים.  

 

ישמשו אך ורק לצרכי  ו ישמרו בדיסקרטיות מוחלטת בידי צוות המחקר בלבד  והמסמכים  נתוני הראיונות  

ממצאי המחקר יפורסמו באופן שלא יאפשר את זיהוים של  בנוסף,    .ופרסומם יהיה באופן אנונימי  ,מחקר

 המרואיינים.  

 hila.hodaya@gmail.com או במייל  0505926560נשמח לענות על שאלות ביחס למחקר בטלפון 

 הפעולה. נודה לך מקרב לב על שיתוף  

 צוות המחקר בברכה, 

 גב' הילה ויצמן בן דוד 

 פרופסור חן שכטר 

 בית הספר לחינוך  

 אוניברסיטת בר אילן 

 מכון מופ"ת 
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 : הסכמה מדעת למחנכת4נספח 

 קהילות מחנכות בבתי ספר יסודיים 

 פנייה למחנכת 

 

 שלום רב, 

ת בר  לחינוך באוניברסיט שלישי, בבית הספרכחלק מדרישות תואר הנערך  ך במסגרת מחקריאנו פונים אלי

בו את שותפה מטעם משרד החינוך וכחלק מפרויקט  פיתוח מקצועי, מכון מופ"ת    -אילן  יסודי, אגף  אגף 

להשתתפותן    מחנכות בבית הספר היסודי, בנוגעשל    תפיסות. המחקר עוסק בבשותפות עם קרן משפחת ליאון

קהילות  תהליך בניית  לעשויים לתרום תובנות יישומיות  של מחקר זה  ממצאיו    בקהילה מקצועית לומדת.

 . חנכותשל המ ן מבין את צרכיהי, אשר  מיטבמחנכות באופן 

 

ך לגבי היבטים הקשורים בעבודתך  ימטרת הריאיון לבחון את תפיסותיבמסגרת המחקר נבקש לראיין אותך.  

 .  מחנכת ותרומתה של קהילת הלמידה למלאכת החינוך בעינייךכ

  דקות. 30-40כ  רך אאיון ייהר 

 

מסמכים לנתח  אישורך,  את  נבקש  בש  בנוסף,  רפלקטיבייהקהילהיצרת  יומנים  תיעוד,  יומני  כגון:  ,  ם, 

 פרוטוקולים ותוצרים לימודיים.  

 

ישמשו אך ורק לצרכי  ו ישמרו בדיסקרטיות מוחלטת בידי צוות המחקר בלבד  והמסמכים  נתוני הראיונות  

ממצאי המחקר יפורסמו באופן שלא יאפשר את זיהוים של  בנוסף,    .ופרסומם יהיה באופן אנונימי  ,מחקר

 המרואיינים.  

 hila.hodaya@gmail.com או במייל  0505926560נשמח לענות על שאלות ביחס למחקר בטלפון 

 נודה לך מקרב לב על שיתוף הפעולה. 

 

 צוות המחקר בברכה, 

 גב' הילה ויצמן בן דוד 

 פרופסור חן שכטר 

 בית הספר לחינוך  

 אוניברסיטת בר אילן 

 מכון מופ"ת 
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 : ראיון עומק מובנה למחצה למחנכת 5נספח 

 שאלות רקע 

 נכת  מורה מח סוג התפקיד: 

 ___________ :תמקצוע ליבה שמלמד

 תואר ראשון/ תעודת הוראה/ רישיון הוראה/ תואר שני/ דוקטורט   רמת השכלה:

 ממלכתי/ ממלכתי דתי / חרדי / אחר  -יסודי  בית הספר:

 . זכר / נקבה מין:

 ________ וותק בהוראה:

 ________ היקף משרה:

 ___________ מחוז:

 מובנה למחצה -ראיון עומק

 *הראיון מנוסח בלשון נקבה אך מיועד לשני המינים

  הביחס ליכולותי  הולאמונותי  מחנכתהמקצועית של ה  השאלות המתייחסות להסמכת   -חלק א: רמת הפרט

 ללמד  

 ך? י . מהו תפקיד המורה בעיני 1

 ? כתאיתך לעבודת המחנ ה.מהו סל הערכים ואמונות שאת מביא2

 ? כתלי את החוזקות והחולשות שלך בפרקטיקות הנדרשות בעבודת המחנ י. תאר3

 ע"מ להתמודד עם צרכי הארגון והתפקיד?  תנוקט . באילו דרכים את 4

המיקרו רמת  ב:  בין    -  חלק  המתקיימים  חברתיים  ותפקידים  פעולות  לקשרים,  המתייחסות  שאלות 

   הקרובה הלסביבת כתהמחנ

 .תרבות ארגונית1ב.

   ?הולאחרי  הקהילה המקצועית הלומדתלי את התרבות הארגונית הבית ספרית, לפני החלת  יתאר . אנא 1

 כיתה?  כתמסייעת או מעכבת את התפתחותך המקצועית כמחנ ת.כיצד התרבות הארגונית בה את עובד2

 :מקצועיתה למידההקהילת בשחוו ביחס לתהליך  ןלתפקיד ותמצמיד  ות. משמעויות שהמחנכ2ב.

 מהם לדעתך התפקידים העיקרים של קהילת הלמידה המקצועית באופן כללי?  . 1

 איך מתקיימת בפועל קהילת הלמידה המקצועית בבית ספרך? )תדירות מפגשים, יוזמה וכדומה( . 2

בקהילה המקצועית הלומדת, מתחילת    ותבבקשה את מערכת היחסים שנרקמה עם צוות המחנכ   י תאר.  3

 לתת דוגמאות.  ישי וכדומה( תוכל השנה ועד כה )מקצועי, אי
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 ? בקהילת למידה מקצועיתמה לדעתך היתרונות . 4

 ? בקהילת למידה מקצועיתמה לדעתך האתגרים . 5

של  .  6 למקצוע ההוראה   קהילת הלמידה המקצועית מהן ההשפעות  הקשר שלך  כמחנ  ?על  ,  כתולעבודתך 

 הסבר.

 . י? ומהו, פרט ההבדל בין עבודתך לפי השתתפותך בקהילה ולאחריה האם ישנו .7

 ך? יבעיני קהילת הלמידה המקצועיתמה משמעות . 8

 תורמת לך ברמה האישית, המקצועית וכדומה ?  קהילת הלמידה המקצועיתבמה . 9

 . מיומנויות של שיתופי פעולה ועבודת צוות 3ב.

בקהילת הלמידה    ותהושפעה להבנתך, מהתנהגויות ועמדות העמית. האם וכיצד התפתחותך המקצועית  1

 המקצועית?  

 בצוות החינוכי?  ות. האם וכיצד התפתחותך המקצועית הושפעה להבנתך, מהתנהגויות ועמדות העמית 2 

 . האם וכיצד התפתחותך המקצועית הושפעה להבנתך, מהתנהגויות ועמדות התלמידים בכיתתך?  3

 עיכב את מיומנויות שיתוף הפעולה שלך עם צוות המחנכות, והצוות החינוכי?  . להבנתך, מה עודד ו 4

 ? ובאילו תחומים, פרט. כתעבודתך כמחנל. לתחושתך, האם הקהילה תרמה 5

הגבירה או החלישה את האמון בין המחנכות בקהילה? ובינכן    בקהילת למידה מקצועית. האם ההשתתפות  6

 לצוות החינוכי הכולל? 

הגבירה או החלישה את תמיכה בין המחנכות? ובינכן לצוות    בקהילת למידה מקצועית . האם ההשתתפות  7

 החינוכי הכולל? 

השונות ברמת    חנכתשאלות המתייחסות לקשרי הגומלין בין סביבות המ  -  רמת הארגון והקבוצה חלק ג:

 המיקרו. 

?  כתלי האם וכיצד, מערכת היחסים של התלמידים עם הצוות החינוכי משליכות על עבודתך כמחנ  יתאר.  1

 וכיצד השתתפותך בקהילה המקצועית סייעה או לא בנושא זה?

? וכיצד  כתלי האם וכיצד, דרישות ההנהלה מצוות החינוכי הסובב אותך משליכות על עבודתך כמחנ  יתאר.  2

 יעה או לא בנושא זה? השתתפותך בקהילה המקצועית סי 

? וכיצד השתתפותך בקהילה  כתאילו תהליכים ומדיניות של הנהלת בית הספר משליכים על עבודתך כמחנ  .3

 המקצועית סייעה או לא בנושא זה?

שאלות המתייחסות לקשרים בין רמות המיקרו השונות לבין מערכות רחוקות   -  חלק ד: רמת הקהילה 

 נגיעה ישירה בהן  האשר אין ל   מחנכתיותר מהמ

 ? כתכמחנעל תפקודך    השפיעו / . האם וכיצד מעורבות הורים בלימודי ילדיהם יכולים להשפיע1
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מחנכ 2 של  מקצועית  למידה  לקהילת  השיוך  כיצד  הורים  ות.  מעורבות  של  ההשפעה  את  עיכב  או  סייע   ,

 ? כתמחנכבלימודי ילדיהם על תפקודך  

 חנכת המ השאלות המתייחסות להיבטים החברתיים והתרבותיים בתוכם חי - חלק ה: רמת המאקרו

א הדמות האחראית על מכלול היבטי התלמיד" )משרד החינוך,  יה   כת . כיצד המדיניות החינוכית, בה "המחנ1

 ?  כתמשפיע על עבודתך כמחנ (2020

, סייע או עיכב את ההשפעה של המדיניות החינוכית על  ותכיצד השיוך לקהילת למידה מקצועית של מחנכ   .2

 ? כתתפקודך כמחנ

 

 

 


