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המצוינים להכשרת מורים במכללות תכנית , ב"רג
כפרויקט ( 1998)ט "תשנבשנת האקדמיות לחינוך החלה 

 .קבעהוכרה כתכנית של ( 2002)ג "בשנת תשס,  ניסויי
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ציון מתאם  

המהווה רף  

 קבלה
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מספר  

הקריטריונים  

 לקבלה

 3-ל 1-מ

נוספו  " ציון המתאם"-בנוסף ל

 :  עוד שני קריטריונים

 חינוכית  -מצוינות חברתית•

 ומצוינות בהוראה•

 2013, תנאי הקבלה לתכנית

 'שנה א

 ( 630-מ)ובגרות  פסיכומטרי: מתאם בין. 1

 חינוכית-מצוינות חברתית(+615-מ)מתאם . 2

 

 'שנה ב

 במקצוע  הוראה מועדף התמחות+בהוראהמצוינות (+575-מ)מתאם . 3

 סמינר הקיבוצים ובשיתוף גף ניסויים ויזמות, "מחזון למימושו", ב"תשע' כנס שנתון ב

 התפתחות התכנית לאורך השנים



 חובות הטבות
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 מלגות. 2
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 תכנית ייחודית במכללה. 4

 כנסים ופורום  ) בינמכללתיותפעילויות . 5

 (הבינמכללתיהסטודנטים     

   מכללתית וועדת היגוי, ליווי של מרכז. 6
 MEd-אפשרות להמשך ישיר ל. 7
 העדפה מסוימת בשיבוץ. 8

 במהלך הלימודים

 התנדבות ותרומה  , פעילות1.

 למכללה ולקהילה      

 הישגים אקדמיים.  2

 יזמות ואחריות  , מנהיגות.  3

 הצטיינות פדגוגית.  4

 הצטיינות ערכית  .  5

 מחויבות לחינוך והוראה6.

 

 בתום הלימודים

משרה   1/3עבודה בחינוך והוראה בהיקף של 

 .למשך שנתיים וחצי, לפחות בכל שנה

הצצה לפעילויות למידה ייחודיות של הסטודנטים  
 ועשייה למען המכללה והקהילה – ב"רגבתכנית 



   ב"רגמכללתי של פורום הסטודנטים הבין 
מכוונת לפיתוח תפיסה של מובילות  , מסגרת זו. נציגי כל המכללות להוראה, המשותפת לסטודנטים מצויניםמסגרת 

-העוסקת בלמידה ומעורבות חינוכית( מחנך מצוין ומנהיג חינוכי, טיפוח מורה מוביל: בהלימה למטרות התכנית)

את המוטיבציה ואת היכולת , מביאה לידי ביטוי את המגוון האקדמי התרבותי והערכי של תכניות המצוינים, קהילתית

 .  הגבוהה של המשתתפים בו

למידה מקוונת ומפגשי פנים אל פנים בערוצי  , סיורים: וכוללים ת"מופהפורום מתקיימים במכון ימי העיון ומפגשי רוב 

 .ההתמחות השונים ובמפגשי מליאה בפרלמנט

 .  מתעד את הפעילות ונכתב על ידי הסטודנטים -של הפורום "  ثالث نقاط... שלוש נקודות"המגזין המקוון 

במכללות והכנת במוסדות חינוך או פרקטיקום , הרצאות, למידה מחוץ לכיתה, פעילויות בצוותים, דיונים: הלמידה כוללת

 (.  2013, הוראהלהכשרת עובדי האגף , ב"רגחוזר  ;2013, מגיד) פרויקט

כשהופכים משהו  , להגדיל: אומריםאנו , רוצים להגיד שהופכים מישהו לגדולכשאנחנו 
אין מילה בשפה העברית וגם לא בשפה האנגלית שמשמעותה להפוך מישהו  . ליפות–ליפה 
לקוח מדבריה של אחת )! המטרה שלנו בתור מורים היא להמציא את המילה הזאת. למצוין

 (.  2011, מבוגרות הפורום

 

 

המפגש הראשון חששתי מאוד מהשוני הגדול בין הסטודנטים השונים ומצד שני המפגש  לפני 
,  כיום. חיכיתי לראות איך נתחבר על אף השוני הגדול. בגלל השוני הזהדווקא עניין אותי 

.  יש בינינו הרבה מן המשותף. אני רואה שהשוני לא כל כך גדול, לאחר כמה מפגשים
בעבר התייחסתי לכל תרבות בצורה כללית וכיום אני יכולה לראות כל פרט בקבוצה  , בנוסף

 (.  2011, הפורוםלקוח מדבריה של אחת מבוגרות )עצמו כעומד בפני 

 (.2011)יחיא ' וחאג קורן , פיק-מקלר, קדם, גרשון, מגיד נעמי, קלויר : מתוך



 (1)ממצאים ממחקרי בוגרים 

, לבחירתם בהוראהתרמה ההשתתפות בתכנית , לדברי חלק ניכר מהבוגרים -תרומת התכנית 

רבים טוענים כי  . השאירה אותם בתכנית ההכשרה עד לסיומה וסייעה להם להיות מורים טובים יותר

הלמידה רוב הבוגרים מצהירים כי . שיש מי שאכפת לו מהםולתחושה , האישיתהתכנית תרמה להעצמתם 

למשרד . לתכניתלחבריהם להצטרף עם קבוצה איכותית הייתה משמעותית עבורם ורוב רובם ממליצים 

כהן , קלויר ;2009, גבע -שחר ומלצר, גולדנברג)בה החינוך הם ממליצים להמשיך לפתח את התכנית ולהשקיע 

 .( 2013, אשר ומשכית-אקרמן, ליבמן ;2009, וגרינפלד

התפלגות התשובות לשאלה "האם התכנית תרמה?" לפי שנים, ובפילוח התשובות לשאלה "האם עובד 

בתחום?" 

לא עובד בהוראה עובד בהוראה  שנה

 תרמההתוכנית  תרמה התוכנית  

 70% 85% תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט

 84% 89% תש"ע

 84% 93% תשע"א

 88% 95%ב תשע"

 82% 90% כל השנים יחד

 

 
 (. 2009), גבע-שחר ומלצר, על סמך גולדנברג: הנתונים

 ב"תשס -ה"בוגרי התכנית בשנים תשס 2300-מתוך כ 1900-נבדק על מדגם של כ

 

 (2002, שרלו)'  מדבריהם של מנהלים המספרים בראיונות על בוגרי התכנית בשנת הסטאז

 
...  אני כמנהל בודק את האדם. את הצד המקצועי בודקת רכזת המקצוע, בקליטת מורה"

הרושם היה שמדובר במועמדת  ... שתקדם ותמריץ, שתיתן מענה לתלמידים.. כישות חינוכית
הציגה לי כלים והמון בטחון עצמי  . עם המון רצון להצליח ותחושה שלה שיש לה כלים

 ".  זה שהייתה במצוינים בודאי.... ביכולת שלה להצליח 
 
 ".את היכולות... זיהיתי מיד את הפוטנציאל ... התרשמתי מהמוטיבציה שלה "
 
האינדיקציה שלי להיותן מצוינות בכל פעם שיש צורך להוסיף לתלמידים שעות סיוע עולה  "

זה רק  . בישיבת ההנהלה השם של המורה הזו שתקבל את התלמיד ואת השעות הנוספות
 ".  מתוך הערכה עצומה להצלחתה

של בוגרי תכנית המצוינים הינם גבוהים באופן מובהק  ' ההישגים בסטאז -' הצלחה בסטאז

שביעות הרצון של מנהלי בתי הספר הינה גבוהה ודיווחיהם מחמיאים  . מההישגים של בוגרים אחרים

 (2013, בסיס וגולדנברג, קלויר)לבוגרי התכנית 



 (2)ממצאים ממחקרי בוגרים 

בניגוד לחשש ובשונה מהמדווח בספרות המחקרית בכל הקשור לנשירה   –בהוראה השתלבות 

לא נמצא הבדל מובהק בין  , מההוראה של מורים בעלי נתונים גבוהים ובעלי אפשרויות תעסוקה נרחבות

 -למעלה מ הכלבסך : אחוז העוזבים את מקצוע ההוראה בקרב בוגרי תכניות המצוינים לעומת אחרים

בוגרי התכנית  בקרב עוד נמצא כי . עוסקים בהוראה -בוגרי התכנית ובוגרי תכניות אחרות מקרב  60%

 (.2013, אשר ומשכית-אקרמן, ליבמן)ניכרת נטייה ללמד בכיתות הגבוהות 

 

ביקורתיים כלפי עצמם כמורים  נמצאו יותר , בשדהבוגרי התכנית  – כמורים בשדהתפקוד 

הם  , בנוסף. נמצא מובהק, ההבדל בינם לבין מורים שאינם בוגרי התכנית. וכלפי איכות ההוראה שלהם

מחויבים ליוזמות והולכת מהלכים משמעותיים  , נמצאו כבעלי ציפיות גבוהות מעצמם כמורים ואנשי חינוך

נמצא שהם בעלי אוטונומיה גבוהה יותר ממורים  , ולבסוף. בבתי הספר ומוסדות החינוך בהם הם עובדים

בסיס  , קלויר ;2013, פישל וגולדנברג, בסיס). אחרים ביכולתם לייצר בכיתותיהם אקלים כיתה והוראה איכותית

 (.2013, וגולדנברג

שלי דווקא יש היכולת  ... מרגישה שכן... מורה למחשבים, אני בוגרת תלפיות: רץ.ק

ליצור קשר עם ... להיות מורה שפועלת יותר מהרגיל... לבוא לתפקיד של ריכוז

אני חושבת  ... לבנות תכנית ייחודית ואישית לכל אחד במחשבים, מורים אחרים

דווקא במסגרת הזאת קיבלנו יותר , למשל...שאני כן קיבלתי את זה מהתכנית

לי להרגיש את  איפשר... נראה לי שזה עזר לי. ראייה מערכתית של בית ספר

למדנו איך , למדנו מנהיגות חינוכית... לקדם את התפיסה שלי... המערכת

התכנית בכלל  ... שאני יכולה... מובילים שינויים וזה אפשר לי להרגיש מסוגלת

אז  ... ואת מרגישה שמצפים ממך... וציפו מאתנו... עבדה על מה שאנחנו יכולות

...  כל הדברים האלה נתנו כוח! לי בכל אופן... את עושה דברים קשים ומצליחה

 ...שאני מסוגלת להוליך קדימה... להרגיש שאפשר

 (.  2009) וגרינפלדכהן , קלויר: מתוך




