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הארצית  המרכזת  היא  קלויר  רמה  ד"ר 

של התכנית להכשרת סטודנטים מצוינים 
לחינוך. האקדמיות  במכללות  להוראה 
לחינוך  האקדמית  במכללה  בכירה  מרצה 
עמיתי  רשת  כראש  מכהנת  קיי.  ע"ש 
חקר  בתחום  מופ"ת  מכון  של  המחקר 
ועניין:  מחקר  תחומי  המורים.  הכשרת 
הכשרת  ויצירתיות,  מחוננות  מצוינות, 

מורים, תהליכי למידה, הוראה וחשיבה. 

ומרצה  פפירולוג  הוא  כהן  נחום  ד"ר 

האקדמית  במכללה  עתיקה  להיסטוריה 
התכנית  מייסדי  בין  היה  אחוה.  לחינוך 
במכללות  מצוינים  סטודנטים  להכשרת 
לחינוך. הוביל את התכנית בחמש שנותיה 

הראשונות.

גוך,  ואן  וינסנט  הזורע,  הכריכה:  תמונת 
1888, שמן על בד

ד"ר רחל עבאדי כיהנה כמרכזת הארצית 

מצוינים  סטודנטים  להכשרת  התכנית  של 
במכללות האקדמיות לחינוך. מרצה בכירה 
במכללת  המדעים  ובהוראת  בביולוגיה 
לוינסקי לחינוך ובמכללת סמינר הקיבוצים. 
הוראת  ביולוגיה,  עיקריים:  מחקר  תחומי 
בשנים  מדעית.  חשיבה  ופיתוח  המדעים 
בתחומים  במחקר  גם  עוסקת  האחרונות 

של מנהיגות ושל מצוינות בהוראה. 

להכשרת  האגף  מנהל  הוא  גרינפלד  נח 

בתחום  מומחיותו  עיקר  הוראה.  עובדי 
בתכניות  לעסוק  מרבה  מורים.  הכשרת 
את  ומקדם  בהכשרה  ובשינויים  הכשרה 
מורים  הכשרת  של  האקדמיזציה  תחום 
ומובילי  מייסדי  בין  ושני.  ראשון  לתואר 
מצוינים  סטודנטים  להכשרת  התכנית 

במכללות לחינוך.

עורכים: 
רמה קלויר � נחום כהן � רחל עבאדי � נח גרינפלד  

מכון מופ"ת בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות A
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תאוריה ומעשה
בהכשרת מורים

במכללות  להוראה  מצוינים  סטודנטים  הכשרת  וחזון:  מעשה  הלכה,  הספר 

במכללות  המצוינים  תכנית  של  תהליך התפתחותה  את  מלווה  לחינוך  האקדמיות 

האקדמיות לחינוך מאז הקמתה בתשנ"ט לאורך שמונה שנותיה הראשונות. בששת 

רבים  ידי  על  שנעשה  התכנית,  חקר  השונות.  פניה  על  התכנית  נחקרת  שעריו 

מורכבות  בסוגיות  מעמיק  וגם  זו  ייחודית  תכנית  של  במאפייניה  נוגע  משותפיה, 

מורים  להיות  "נבחרים"  סטודנטים  להכשיר  ניתן  וכיצד  האם  בבסיסה:  העומדות 

מצוינים ומנהיגים חינוכיים? מדוע דווקא אלה ולא אחרים יזכו להכשרה מיוחדת? מה 

הקשיים העומדים בפני תכנית שפניה אל טיפוח המצוינות של מורים ושל תלמידים? 

של  פירותיו  מהם  אלה?  קשיים  עם  השונות  במכללות  התכניות  מתמודדות  כיצד 

הטיפוח, ומהם מחיריו? 

פתוחות  הנותרות  השאלות  ואף  זה  שבספר  המחקרים  ממכלול  העולות  התובנות 

חינוך  ואנשי  מנהלים  אף  אלא  לחינוך,  המכללות  אנשי  את  רק  לא  לעניין  עשויות 

המעוניינים לטפח מצוינות במערכת החינוכית הרחבה: מרמת בית הספר היסודי, 

דרך בית הספר התיכון, ועד למוסדות אקדמיים אחרים. 
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� הלכה, מעשה וחזון

לראשונה

נושא כתיבתו של הספר שלפנינו עלה לראשונה בשיחה בין רמה קלויר לנחום כהן. 
בעת ההיא כבר סיימו שניהם את תפקידיהם בתכנית המצוינים, אך העיקה עליהם 
אותה התחייבות שנטלו על עצמם, דהיינו לשכתב ולפרסם את הפרוטוקולים של 
ישיבות פורום מרכזי תכניות המצוינים במכללות. וכפי שעניין אחד מוביל לאחר, 
היה  הזה.  לספר  הרעיון  נולד  הללו  הדברים  עיבוד  של  וטריא  השקלא  במהלך 
ולחקור  תולדותיה  את  לכתוב  ראוי  שבו  לשלב  הגיעה  שהתכנית  לשניהם  ברור 
את הנעשה בה. לרמה קלויר ולנחום כהן הצטרפו נח גרינפלד ובהמשך גם רחל 
עבאדי. לאחר שגיבש הצוות את תכנית הכתיבה בקווים כלליים, הועלה הרעיון 

בפני יהודית שטיימן ממכון מופ"ת, וההצעה זכתה לתגובה חמה. 
מכאן החלו הגלגלים לנוע בקצב, לעתים מתון ואטי ולעתים זריז וקולח. אפשר 
לציין בסיפוק שכל בעלי התפקידים במכללות וכל הבוגרים שהצוות פנה אליהם 
נענו בחפץ לב לבקשות: לכתוב או להתראיין בנוגע לסוגיות שונות הקשורות לתכנית 
המצוינים במכללות. הכול נעשה בגילוי לב ובכנות רבה. הם שיבחו את שראוי היה 
לשבח, אך גם לא נרתעו מהעברת שבט ביקורתם, לעתים אף ללא רחמים, במקום 

שזו נתבקשה. רוח דברים אלה עולה בדרך חיה ביותר בין דפי הספר. 
סוגה  הייתה  כולה  לא  שנים.  כארבע  היה  הכתיבה  מלאכת  חיי  שנות  אורך 
בשושנים, אולם הרצון להתעלות מעל כל המכשולים הוא שהביא את הספר לכדי 
סיום. לכל אורך המסלול עמדה לנגד עיני העורכים המטרה החשובה מכול בהקשר 
זה: עלינו לסיים את המלאכה. הצוות סבר כי תכנית המצוינים בשלב חייה הנוכחי 
- המעשים שנעשו  חייבת להיות מתועדת בספר, כדי שדברי הימים הראשונים 
שהן  ספק  של  צל  לכל  מעבר  נהיר  היה  ויישכחו.  לטמיון  ירדו  לא   - וחקירתם 
זה  והן במערכת החינוך קיים קהל קוראים רחב היקף, שימצא בספר  במכללות 
לא רק עניין אלא גם תועלת מרובה. יתרה מזאת, הצוות האמין כי נוסף על הדיון 
המעמיק בתכניות המצוינים במכללות, יש בספר כדי להציע גם שפע תובנות על 
אודות דרכים לטיפוח המצוינות של תלמידים במערכת החינוך בכלל. אלה היו 
בבחינת זרזים חשובים ביותר להתגייסות הכללית בשלביו האחרונים של המסע 

המפרך למדי – אך גם, ראוי להדגיש, המענג – של כתיבת הספר הנוכחי. 
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עתה נותרה לנו רק ההנאה, שאין רבה ממנה, להביע תודות לכל האנשים והמוסדות 
שסייעו לנו להביא את הספר הזה לאוויר העולם, ואלו הם )לפי סדר הא"ב של 

שמות המשפחה(: 
ראשי המכללות: ד"ר יוסי אסף )מכללת סמינר הקיבוצים(, פרופ' שלמה בק 
שמואל  ד"ר  אפרתה(,  )מכללת  גסטוירט  צבי  ד"ר  קיי(,  ע"ש  לחינוך  )המכללה 
ויגודה )מכללת הרצוג(, ד"ר לוטפי מנצור )המכון להכשרת מורים וגננות ערבים 

במכללת בית ברל לחינוך(. 
מרכזי התכניות: ד"ר אסתר אפללו )מכללת חמדת הדרום(, ד"ר נורית בוכוייץ 
)מכללת בית ברל לחינוך(, ד"ר מלכה בן פשט )המכללה להוראת הטכנולוגיה(, 
מר יואב ברזילי )מכללת יעקב הרצוג(, ד"ר אהרון דיין )מכללת גבעת ושינגטון(, 
לוינסקי  )מכללת  חורין  אריאל  ד"ר  ישראל(,  אורות  )מכללת  חבר  אמנון  ד"ר 
אברהם  ד"ר  תלפיות(,  לחינוך  האקדמית  )המכללה  מגיד  נעמי  ד"ר  לחינוך(, 
)המכללה  מסאלחה  טאהא  ד"ר  אמונה(,  לחינוך  האקדמית  )המכללה  מיטלמן 
)המכללה  פריד  נתן  מר  ירושלים(,  )המכללה  מרצבך  מרים  גב'  חיפה(,  הערבית 
למקצועות היהדות, מורשת יעקב(, ד"ר איציק קורן )המכללה האקדמית לחנוך 
ע"ש קיי(, גב' לאה ריימן )מכללת בית רבקה(, גב' רחל שפיגל )שאנן, המכללה 

האקדמית הדתית לחינוך בחיפה(.  
בדיונים  חלק  שלקחו  השונות  במכללות  התכנית  לבוגרי  מיוחדת  תודה 
ובאירועים המתוארים כאן, ושדבריהם היו תשתית לכתיבת פרק 18 בספר. ביניהם 
בוגרי התכנית במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, שנענו לבקשתנו לכתוב על 
תכנית המצוינים במיוחד לכבוד ספר זה, והסכימו שנפרסם את מכתביהם כלשונם: 
אביטל זנזורי, יעל חיון, גלי כנפו, שלומית פרידלנדר, בלהה קסר ונטלי שוקרון. 

לבסוף, אנו מודים מקרב הלב לאנשים ולמוסדות הבאים, על חלקם החשוב בהבאת 
ספר זה לעולם: ראש לכול, מכון מופ"ת – על תמיכתו הכלכלית והמקצועית ולד"ר 
יהודית שטיימן, ראש הוצאת הספרים שלו. לחני שושתרי, רכזת מחלקת הוצאת 
הספרים, אנו מודים על הסיוע המתמיד שהעניקה לנו. תודתנו נתונה לפרופ' רות 
זוזובסקי, שקראה את הספר בשלמותו והעירה הערות קפדניות, בונות ומועילות. 
שהייתה  שמעוני,  שרה  לד"ר  מודים  אנו  ושדרוג.  שינוי  הספר  עבר  בזכותה 
העורכת האקדמית של הספר וסייעה להביא חלקים מתוך כתב היד למתכונתם 
הנוכחית. תודה לעורכות התוכן והלשון על עבודתן המסורה והמקצועית: למורג 
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סגל, שהייתה העורכת הראשונה של הספר, ולד"ר אסיה שרון ועדי רופא שסייעו 
בהשלמת המלאכה. תודה למיטל כהן-בנימין על העריכה הגרפית היפה של הספר 
כולו, על ההתמודדות הלא פשוטה עם הגרפים ועם הטבלאות ועל עיצוב השער.

אימת  כל  יד  והושיטו  אותנו  שליוו  למוסדות  להודות  לנו  היא  נעימה  חובה 
שנזקקנו לכך: המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, מכללת לוינסקי לחינוך, אחוה 

המכללה האקדמית לחינוך והאגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך. 

יבואו כולם על הברכה,
העורכים

1-17.indd   9 5/24/09   11:43:02 AM



1-17.indd   10 5/24/09   11:43:02 AM



11 הלכה, מעשה וחזון

מבואה
נחום כהן, נח גרינפלד, רמה קלויר

ובמקצוע  הגבוהה  ההשכלה  בעולם  בחברה,  בישראל  שחלו  מפליגות  תמורות 
ההוראה היו בבחינת זרז לצורך לבחון בחינה מחודשת ומערכתית את ההכשרה 

להוראה, ביניהן:
מהלך האקדמיזציה. בשונה מהציפיות, תהליך האקדמיזציה של המכללות   •
שממנו  והחינוכי  החברתי  ברובד  לשינוי  הביא  לא  הוראה  עובדי  להכשרת 

באים רוב הסטודנטים הלומדים במכללות.
הנגישות  והגברת  אוניברסיטאיים  לא  אקדמיים  מוסדות  של  מואץ  פיתוח   •
בשיעורם של  והעלייה  גבוהה  הנגישות להשכלה  הרחבת  גבוהה.  להשכלה 
במעמד  כרסמו  האחרון  בעשור  המדינה  באוכלוסיית  ראשון  תואר  בוגרי 

ההכשרה להוראה ברמת התואר הראשון. 
במעמד  המתמשכת  הירידה  ההוראה.  מקצוע  במעמד  מואצת  הידרדרות   •
המורה בעיני הציבור ותנאי ההעסקה הירודים במקצוע ההוראה מקשים על 
המכללות לחינוך למשוך אליהן סטודנטים, הן בכמות והן באיכות הראויה, 

וזאת על רקע מחסור צפוי הולך וגובר במורים כבר בשנים הקרובות.
שינוי בתפיסת הלמידה של מורים. ההכרה בכך שידע המורה מתפתח במהלך   •
חייו המקצועיים ושלא ניתן בשלב ההכשרה הבסיסי ללמד את המורה העתידי 
את כל שהוא זקוק לו לעבודת ההוראה, מחייבת צמצום בהיקף לימודי שלב 
ההכשרה )pre-service( ומיקוד לימודי ההכשרה בתשתית החיונית לשלב 
שנות  בראשית  שהיה  המנחה",  "הדגם  זו,  מבחינה  העבודה.  של  הראשון 
השמונים בסיס לאקדמיזציה של הכשרת המורים בישראל, איננו נתפס עוד 
כמתאים לתפיסות החדישות של הכשרת המורים והתפתחותם המקצועית.  

לימודים  לנכון האגף להכשרת עובדי הוראה להציע תכנית  זאת ראה  לאור כל 
להכשרה אלטרנטיבית להוראה, תכנית אשר תכוון לסטודנטים ברמה אחרת. כך 
הוראה במשרד החינוך אחת התכניות המעניינות  עובדי  נהגתה באגף להכשרת 
המושג  תשנ"ט.  בשנת  במכללות  לפעול  החלה  והיא  מצוינים,  לסטודנטים 
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מיקומו  על  לרמז  כדי  אלא  בו  אין  התכנית,  של  שמה  בלב  המצוי  "מצוינים", 
המרכזי של מושג זה בתוך מרקם כוונותיה של תכנית ההכשרה – רוחה, יעדיה 
ודרכי פעולתה. הסטודנטים המתקבלים לתכנית מוגדרים כמצוינים על פי אמות 
את  מעמידה  עבורם  הנבנית  להוראה  ההכשרה  לימודי  ותכנית  מוגדרות,  מידה 

מצוינותם זו במרכז הווייתה. 
לאתרם,  והחתירה  חינוכית  תכנית  של  כיעדה  המצוינים  הסטודנטים  הגדרת 
לגייסם ולטפחם במכללות להכשרת מורים הן בבחינת חידוש, פריצת דרך, תעוזה 

ואתגר:
חידוש – על שום שבשונה מהאוניברסיטאות, הרי שבמכללות להכשרת מורים 
ממדיניות  כחלק  מצוינים  לסטודנטים  המיועדת  תכנית  כה  עד  פעלה  לא  בארץ 

כוללת. 
פריצת דרך – על שום שהתכנית מאפשרת לערך המצוינות לבוא לביטוי מכוון 
במערכת החינוכית, שבה בדרך כלל מעמידים את הערכים "שוויון" ו"מצוינות" 

זה מול זה כערכים המוציאים זה את זה, בבחינת: "או שוויון או מצוינות". 
המצוינות  ערך  של  מקידומו  להימנעות  הסיבות  שאחת  שום  על   – תעוזה 
במערכת החינוכית הלכה למעשה נעוצה באי-היכולת להגיע להסכמות אחידות 
וחד-משמעיות באשר למושא ההגדרה ולסוגיות המתקשרות אליו. היעדר יכולת 
מהקושי  אלא  בטיפוחה,  ומהצורך  המצוינות  בתופעת  מאי-הכרה  נובע  אינו  זו 
בנוגע  וחינוכי  ציבורי  לקונצנזוס   – וההתייחסויות  ההגדרות  סבך  בתוך   – להגיע 
לשאלות עקרוניות חשובות: מיהו מצוין? מהי מצוינות? האם ניתן לטפחה? את מי 
ראוי או רצוי לטפח? באיזה אופן? לקראת מה? לכן הבחירה בתשובה אופרטיבית 
שיוגדרו  הסטודנטים  מיהם  לשאלה  באשר  למשל   - הללו  השאלות  מן  לחלק 
כמתאימים להיכלל בתכנית - דורשת אומץ לב ותעוזה. כלומר, אף על פי שלא 
לכל השאלות המוגדרות ניתנו תשובות מראש, התכנית הצליחה לצאת לדרך. כפי 
שניתן לראות בספר שלפנינו, חלק מהתשובות לשאלות עדיין אינן מגובשות באופן 
הנכונה  הדרך  מהי  או  חפצים  אנו  שבו  המצוין  המורה  מיהו  למשל  חד-משמעי, 
כדי  תוך  ומתגבשות  הולכות  אלה  הן  זאת  עם  המצוינים.  הסטודנטים  את  לטפח 
פעולה במסגרות השונות: באגף להכשרת עובדי הוראה, בפורום המרכזים, בפורום 
תכניות  מבין  רבות  תכניות  השונות.  במכללות  ההיגוי  צוותי  ובקרב  הסטודנטים 
המצוינים מתפתחות ומשתנות בהתאם לצורך ומשנות את פניהן במשך השנים, כל 

זאת מבלי לוותר על הדבקות בערך המצוינות וביעדי הטיפוח שנקבעו. 
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לסטודנטים  קשור  האחד  בו-בזמן:  יעדים  שני  נקבעו  לתכנית  שכן   – אתגר 
בהווה והאחר לתפקודם בעתיד; האחד הוא איתורם, גיוסם וטיפוחם של סטודנטים 
מצוינים בתוך מערכת ההכשרה ובתקופת לימודיהם, והאחר הוא הכשרתם להיות 
מורים מצוינים ומנהיגים חינוכיים בעתיד באמצעות תכניות המכוונות לכך. שילוב 
שני היעדים הללו בתכנית אחת הוא ללא ספק מאתגר. יתר על כן, מכיוון שלא 
היה מונח בפני הוגי התכנית ומוביליה מודל קודם כלשהו שיהיה בו כדי לשמש 

בסיס ללמידה, הרי שאתגר הפיתוח שהונח על כתפיהם היה גדול עוד יותר.   

בעיני רוחם לא ראו הוגי רעיון תכנית המצוינים פרויקט זמני וחולף, אלא תהליך 
פרוגרסיבי מתמשך, המתחדש תמידית. הוא נבנה על הקיים אך גם מפיק מעצמו 
חידושים רבים. כל זאת בתוך שורה של מתחים מתמידים: בין תכנית השואפת 
למצוינות לבין מערכת החינוך השואפת לשוויוניות; בין תכנית ההכשרה העכשווית 
רק  שמיועדת  ייחודית  הכשרה  תכנית  לבין  להוראה  הסטודנטים  לכלל  הנוגעת 
החותרת  ודחוסה,  אינטנסיבית  בהכשרה  הצורך  בין  ונבחרת;  ייחודית  לקבוצה 
תקופת  לבין  התנסויות,  ושל  תכנים  של  ועשיר  רחב  מכלול  לסטודנטים  לזמן 
הצורך  בין  כלל(;  בדרך  כנהוג  )במקום ארבע  הכשרה מקוצרת של שלוש שנים 
להוכיח באופן מתמיד את הערך המוסף של הסטודנטים לבין ציפיות היתר שיש 
האישי,  במישורים  ואף  והערכי  החברתי  האקדמי,  הקוגניטיבי,  במישורים  מהם 
הרגשי וההתנהגותי )קלויר ועבאדי, 2002(. ציפיות אלו מקשות על מי שמופקד 
על הכשרת הסטודנטים במכללות, ואף על מי שמופקד על קבלתם של הבוגרים 

לעבודה, להבחין בערך המוסף שלהם, לגלות הערכה כלפיו ואף להעצימו. 
העורכים ראו בספר מעין תבנית בעלת שערים שונים. והשערים, כדרכם של 
שערים בעיר, קרויים על שם הכיוונים שאליהם הם פונים )"שער יפו" או "שער 
שכם", אם להעז ולקחת דוגמה מסמל לאומי עתיק יומין(, או על שמם של תחומי 
חיים רבי חשיבות )"שער הפרחים" או "שער הרחמים"(. כשערים בעיר, כך נחלק 

הספר למחוזותיו, לענייניו ולתחומי עיסוקו, ואף השערים נחלקים לפרקים.  

בהיסטוריה של  נאה מלפתוח את השער הראשון  היה שאין  נראה  שער ראשון: 
התכנית ובנסיבות כינונה. זאת גם מתוך ההנחה השגורה שמי שאינו קשוב לעבר 
ואינו רואה בו חלק בלתי נפרד מן הקיים, עתידו עלול להיות נתון בסכנה. תיאור 
מסלול התפתחותה של התכנית במהלך השנים חשוב לא רק לשם תיעוד, אלא גם 
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לצורך למידה והסקת מסקנות לעתיד לבוא. על כן סוקר השער את התפתחותה של 
תכנית המצוינים להוראה ואת התהליכים שחלו בה במהלך שמונה שנות קיומה 
והתרחבות, השתנות  צמיחה  האלה:  הצירים  לאורך  נערכת  הסקירה  הראשונות. 
והתחדשות, התפתחות ההוויה הסטודנטיאלית, מיסודן של במות בין-מכללתיות 
לשיתופי פעולה, הסתעפות והתרשתות, עיצובן של התפיסות ושל הפרקטיקות של 
מרכזי התכנית במכללות ובמשרד החינוך. בשער זה שלושה פרקים: )1( תכנית 
האב - הרקע לתכנית ויעדיה; )2( התפתחות התכנית לאורך השנים; )3( מתכנית 

אב לתכניות בנות - סיפוריהן של ארבע תכניות במבט התפתחותי.

ואת  האב  תכנית  של  התפתחותה  את  החוקר  ההיסטורי  המבט  מן  שני:  שער 
התפתחותן של התכניות הבנות, שנולדו בזו אחר זו והלכו ורבו, עברנו אל השער 
השני. במבוא לשער זה מתוארת הפרספקטיבה שאפשרה לנו לבחון את תכניות 
הלימודים של הסטודנטים משלוש נקודות מבט. כל נקודת מבט מתוארת בפרק 
אחר: פרק 4 עוסק בניתוח תכניות הלימודים של הסטודנטים כתלמידים מצוינים 
בתוך מערכת ההכשרה ההטרוגנית; פרק 5 עוסק בדרכים שבהן בחרו המכללות 
של  בטיפוחם  עוסק   6 פרק  מצוינים;  מורים  כעתודת  הסטודנטים  את  לטפח 
הסטודנטים כמנהיגים. פרקי השער השני מעידים היטב כי התכנית משביחה את 
עצמה ללא הפסק. היא מפתחת ומעצימה את המשתתפים בה, לא רק בכל הנוגע 
להכשרה להוראה, אלא גם מבחינת המשקל הסגולי האישי שלהם, משום שהתכנית 
היא ייחודית, חולשת על פני תחומי ידע רבים, ומבוצעת בדרכים שונות. כמו כן 
הולך  ברדיוס  סביבותיה  על  מקרינה  התכנית  כיצד  זה  בשער  להמחיש  ביקשנו 
ומתרחב: היא מפיחה משב רוח רענן בהחדרת שיטות הוראה ייחודיות למערכת 
למידה  ושל  חקר  למידת  של  עצמית,  למידה  של  בשיטות  מדובר  ההכשרה. 
טיוטוריאלית, שמטרתן להכשיר ולטפח לומדים מיומנים, כאלה אשר בעתיד יהיה 
בכוחם להביא בשורות דומות לתלמידיהם בבוא העת, לכשיבשילו, יבגרו ויעמדו 
לפני קהל תלמידים משלהם. בהיותה מעין מעבדה חיה לניסויים חינוכיים, מזמנת 
חדשה,  חשיבה  בהחדרת  הכרוכים  אילוצים,  וגם  הזדמנויות  למכללות  התכנית 
בשער  כותליהן.  בין  המתחוללים  וההכשרה  ההוראה  מתהליכי  ושונה  מקורית 
ומתוכן  כולה,  החינוכית  למערכת  הנוגעות  נוספות  חשובות  נקודות  עולות  זה 
אפשר להבין כיצד יש ליישב את המתח בין "מצוינות" ל"שוויוניות", כיצד יש 
לטפח מצוינות במערכת ההטרוגנית, וכיצד אפשר לפתח גישות מגוונות לפיתוח 
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ולטיפוח מצוינות לקראת מטרות ויעדים חשובים. מבחינה זו התכניות במכללות 
הן שילוב מעניין, עשיר ומרענן, העשוי לשמש אבן שואבת לכל מי שמוכן לעסוק 

בטיפוח מצוינות על פניה השונים ובתוך מערכת הטרוגנית.

שער שלישי: בשער השלישי התמקדנו בהצגת המחקרים שערכו המכללות על 
מוסיף  כזה  מחקר  כל  ונוקבת.  בהירה  החוקרים  של  שראייתם  מצאנו  התכניות. 
פיסת ידע מיוחדת על רוחה של תכנית האב בכל מכללה ומכללה. שילובן של 
פיסות המידע יוצר פסיפס מגוון, השופך אור על אופייה ועל רוחה של תכנית האב, 
ותורם לדיון בשאלות על אודות דרכי התפתחותה. בחירת המחקרים לשער זה לא 
נעשתה מתוך רצון להתמקד בסוגיה זו או אחרת, אלא התבססה על מחקרי הערכה 
ולעניינן.  ועל מחקרים אחרים שבוצעו בשש מכללות שונות בהתאם לצורכיהן 
התמונה העולה מהם היא אפוא מורכבת: לעתים אותה סוגיה עולה ביותר ממכללה 
אחת, אך נבדקה במכללות שונות בדרכים שונות. ועם זאת התמונה המתקבלת 
היא מקיפה, ומעלה שאלות וסוגיות חשובות הדורשות התמודדות ומענה. כמו כן 
היא מדגישה את חיותה של התכנית, החותרת כל העת להעלות שאלות, להשתפר 

ולהתחדש, באופן של עשייה-מחקר-חשיבה מחודשת-עשייה - וחוזר חלילה. 
)פרק  נערכו במכללות האלה: מכללת תלפיות  זה  המחקרים המוצגים בפרק 
7(, מכללת אורנים )פרק 8(, מכללת בית רבקה )פרק 9(, מכללת סמינר הקיבוצים 
)פרק 10(, מכללת לוינסקי לחינוך )פרק 11( והמכללה האקדמית בית ברל )פרק 

     .)12

שער רביעי: ברי היה לנו, עורכי הספר, שתכנית מיוחדת כזו, חזקה עליה שתהיה 
רבת עוצמה ובעלת כושר עמידה גבוה; תכנית שהקשיים וההתלבטויות העולים 
ולא סיבה לוויתור או לנסיגה. עם זאת אין  בה הנם מקור להתחדשות מתמדת, 
להתעלם מכך שלפתחה רובצים מכשולים רבים, הנובעים מחדשנותה ומאופייה 
המיוחד. מכל עבר עלולים לקום עליה גורמים שישאפו להצר את צעדיה ולהחזירה 
אל השורה. בספר שלפנינו כינינו גורמים אלה בשם "קירות". השער הרביעי דן 
להתנגדות  ערים  היו  התכנית  יוזמי  כי  רק  נאמר  כאן  ובהעמקה.  באריכות  בהם 
שהיא עלולה לעורר, אם כי לא שיערו את ממדיה ואת עוצמתה. במהלך תקופת 
הכתיבה של הספר נדמה היה לנו שעם השנים קהתה מעט ההתנגדות הראשונית 
לתכנית, אלא שכל שלב של התחדשות ושל קידום צימח קירות חדשים, וקרוב 
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לוודאי שלעולם לא נדע אילו קירות ומכשולים צפויים לקום לה בעתיד. השער 
שינוי  טיפוס,  קפיצה,  עקיפה,  המעבר:  ובדרכי  בקירות  אפוא  מתמקד  הרביעי 
במכללות  התכניות  מובילי  להם  אסטרטגיות שמצאו  וכהנה  כהנה  ועוד  התוואי 
השונות. כל זאת בניסיון להתמודד עם הקירות, לשפר את התכנית, לפתחה ולהסיר 
אנו  הספר,  בשאר שערי  כמו  כאן,  גם  לאחור.  אותה  להסיג  העלולים  מכשולים 
מבקשים להשליך מתכנית המצוינים במכללות האקדמיות לחינוך על המערכת 
הקירות,  בדבר  התכניות  מובילי  מפי  המפורט  התיאור  כלומר,  כולה.  החינוכית 
כגון  אחרים,  למחוזות  גם  משמעות  נושא  היצירתיים  והפתרונות  ההתלבטויות 
בעת  תדיר  בפניהם  המזדקרים  קשיים  עם  המתמודדים  שונים  ומסגרות  מוסדות 
ניסיונם להחדיר שינויים חינוכיים. הפרקים בשער זה מביאים את תיאור הקירות 
ותהליכי ההתלבטות, הלמידה וההתמודדות מפיהם של מובילי התכנית בארבע 
מכללות: מכללת סמינר הקיבוצים )פרק 13(, מכללת תלפיות )פרק 14(, המכללת 
בכל אחד   .)16 )פרק  ישראל  אורות  ומכללת   )15 )פרק  אחוה  לחינוך  האקדמית 
מהפרקים משתקפת תפיסת הקירות של כותביהם וכן הדרך שנקטו כדי להתמודד 
עמם במכללותיהם. לבסוף מובאת סקירה המתבוננת בכלל הקירות ומנתחת את 
הקשיים, כפי שהם נתפסים בעיני יוזם התכנית ושושבינה באגף להכשרת עובדי 

הוראה )פרק 17(. 

החמישי  בשער  להתרכז  יהיה  ונכון  שראוי  סברו  הספר  עורכי  חמישי:  שער 
בהשמעת קולם של העושים במלאכה, דהיינו הבוגרים שהשתתפו בה )פרק 18( 
קולות אלו עלו   .)20 )פרק  וראשי מכללות   )19 )פרק  ומובילי התכנית: מרכזים 
ונשמעו במפגשים שקיימנו, בכנסי בוגרים, בראיונות שערכנו ובמכתבים שנשלחו 
אלינו. ההדים לתכנית חיזקו אצלנו את התחושה כי הרעיון העומד בטבורה של 
התכנית  שלפיה  מפורשת,  אמירה  השתמעה  מתוכם  ביותר.  ראוי  הנו  התכנית 
במהותה הנה איכותית, דינמית ומעבר לכול חיונית למערכת ההכשרה בישראל 

- למרות הקשיים, ההתלבטויות והשאלות, וגם אם נעשו טעויות לאורך הדרך.

שער שישי: בהטמעתה של התכנית במכללות לחינוך ובבנייתה כתכנית דגל של 
יישמע  משרד החינוך נעשתה אך מחצית הדרך. מחציתה האחרת, ככל שהדבר 
אבסורד, ארוכה יותר, ועודנה משתרעת לפני קברניטיה. האתגר עתה הוא להביא 
להתרחבות את רדיוס השפעתה של התכנית על מערכת החינוך כולה, וזאת בשני 

1-17.indd   16 5/24/09   11:43:03 AM



1� הלכה, מעשה וחזון

ובעצם  הארץ;  ברחבי  הפזורים  הספר  בבתי  בוגריה  שילוב  באמצעות  אופנים: 
הצגתה כדוגמה לתכנית חינוכית החותרת בראש זקוף ובמכוון לטיפוח מצויניה, 

למענם ולמעננו כאחד.
פתחנו את הספר בניתוח תכנית המצוינים במבט היסטורי: בשער הראשון בחנו 
את התכנית מן ההווה אל העבר ומן העבר אל ההווה, והתמקדנו בדרך התפתחותה 
של התכנית עד כה - מרעיון לתכנית, ומתכנית אב לתכניות בנות. בחרנו לחתום 
את הספר עם הפנים לעתיד. בשער השישי שני פרקים. פרק 21 מתמקד בעתידה 
של המערכת החינוכית דרך עיניהם של הסטודנטים המשתתפים בתכנית; פרק 
מתמודד  והוא  רוחנו.  בעיני  נתפס  שהוא  כפי  התכנית  של  בעתידה  מתמקד   22
להשתמש  ואם  הספר,  את  חתמנו  בזאת  לאן?   – המצוינים  תכנית  השאלה:  עם 

בקלישאה הידועה נאמר: "תם ולא נשלם".
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