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התפתחות מקצועית של מורים, "אופק חדש" ועמדת 
המכללות והאוניברסיטאות

נעמי דיקמן  ץ  אריה קיזל

מבוא
מרכזיים  שותפים  הם  באוניברסיטאות  לחינוך  הספר  ובתי  לחינוך  האקדמיות  המכללות 
חדש"  "אופק  הסכם  במסגרת  מורים  של  המקצועית  ההתפתחות  מדיניות  של  ליישום 
)הסכם שנחתם בין ממשלת ישראל ומשרד החינוך לבין הסתדרות המורים בשנת 12008(. 
הסכם זה עיגן באופן רציף את תהליך ההתפתחות המקצועית וקשר אותו לקידום המורים 

הן בהיררכיית בית הספר והן בסולם השכר.
ההוראה  כוחות  "מדיניות  המחקר  רשת  במסגרת  הפועל  שלנו,  המחקר  צוות 
בישראל", שם לו למטרה לבדוק את עמדת המכללות האקדמיות לחינוך ובתי הספר 
לחינוך באוניברסיטאות כלפי מתווה ההתפתחות המקצועית של מורים על פי "אופק 

חדש". תוצאות המחקר יאפשרו קבלת תמונה ברורה ועדכנית בשלושה צירים:
תפיסת האוניברסיטאות והמכללות את ההתפתחות המקצועית של מורים ללא קשר   .1

למתווה "אופק חדש".
ההתפתחות  של  המוצהרת  המדיניות  כלפי  והמכללות  האוניברסיטאות  עמדת   .2

המקצועית של מורים, כפי שהיא באה לידי ביטוי במסגרת "אופק חדש".
)מתווה  למצוי  והמכללות(  האוניברסיטאות  )תפיסת  הרצוי  בין  לגישור  הדרכים   .3
ההתפתחות המקצועית של "אופק חדש"( בנוגע להתפתחות המקצועית של מורים, 

ודרכים לשיפור ולייעול הנעשה כיום בהיבט זה.

המסגרת התאורטית של המחקר 
המחקר הנוכחי נתמך במסגרת תאורטית משני תחומים:

ההתפתחות המקצועית של עובדי הוראה.  .1
התפיסה התאורטית של "אופק חדש."  .2

המחקר על התפתחות מקצועית של מורים צמח מן המסגרת התאורטית של התפתחות 
מבוגרים )פוקס, 1995(. כיום הנטייה היא לראות את ההוראה כפרופסיה הדורשת למידה 

בשנת 2011 נחתם בין ממשלת ישראל ומשרד החינוך לבין ארגון המורים העל-יסודיים הסכם   1
במסגרת  תשע"ב  הלימודים  בשנת  ספר  בתי  בעשרות  כפיילוט  החל  יישומו  לתמורה".  "עוז 
אינה  היא  פיילוט,  של  בשלב  עדיין  זו  שתכנית  כיוון  העליונות.  והחטיבות  הביניים  חטיבות 

נכללת במחקר זה.



שבילי מחקר  שנתון מס' 18 90

ממושכת והכשרה מתמשכת. בזיקה לכך, ההתפתחות המקצועית של מורים נתפסת כרצף 
של תהליכים מתמשכים וממושכים, החל בתכניות האקדמיות להכשרה )Pre-service( וכלה 
בהשתלמויות )In-service( במהלך הקריירה של המורים )Schwan, 2001(. התפתחות זו 
 מהווה למעשה הן תהליך והן תוצר של הלמידה המתמשכת )סקירה מורחבת אצל דיקמן,  2005(.

ואמונות  תפיסות  ולומד, המשנה  חושב  אדם  להיות  המורה  על  כי  טוענת,   )2009( כפיר 
העמקת  רק  לא  היא  המקצועית  ההתפתחות  לכן  המקצועית.  ובעבודתו  האישיים  בחייו 
בנוגע  גם  אלא  לתלמידיהם,  ובנוגע  הוראה-למידה  לתהליכי  בנוגע  מורים  של  ההבנה 
לעצמם כמורים וכבני אדם )Darling-Hammond & McLaughlin, 1996(. לפנינו תהליך 
מתמשך של חינוך, אימון למידה ופעילויות תמיכה, המאפשר השגת שיווי משקל בין צורכי 
בית הספר, צורכי הפרט וצורכי המדינה והחברה, המכוון לקידום של ידע, כישורים וערכים 
פיתוח,  המאפשרים  ושיטתיות,  הבניה  של  רכיבים  קיימים  זה  בתהליך   .)Bolam, 2002(

.)Hargreaves, 2005( אחריותיות ומחויבות תפקידית

התפתחות מקצועית על פי "אופק חדש" 
הסכם רפורמת "אופק חדש" הביא לפרסום מסמך מטעם משרד החינוך שכותרתו "מתווה 
ביישום ההסכם  מדיניות להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה". בשנת תשס"ח הוחל 

במערכת החינוך במסגרת בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. 
 ,9–7 דרגות   ;2009 )מאי  הוראה"  עובדי  של  מקצועית  להתפתחות  מדיניות  "מתווה 
"אופק חדש" מגדיר את ההתפתחות המקצועית של המורים כמבוססת  2011( במסגרת 
זו, כחלק מובנה בעבודתו, מרחיב עובד  על תפיסת הלמידה לאורך החיים. על פי גישה 
ההוראה את הידע שלו, מעמיק את התובנות שלו לגבי תהליכי הוראה-למידה, מפתח דרכי 
הוראה חדשות ומשכלל מיומנויות כדי לקדם את תפקודם ואת הישגיהם של התלמידים. 
על פי הגדרת מתווה המדיניות של "אופק חדש", ההתפתחות מתרחשת במהלך התפקוד 
התפקידים  בתוך  שונים:  בתחומים  מגוונות  במסגרות  מתקיימת  והלמידה  המקצועי, 
והארגוני.  החינוכי  ובתחום  הפדגוגי  הניהול  בתחומי  הדעת,  בתחומי  התפקידים,  ובין 
המקצועי  התפקוד  ולהעצמת  האישית  הזהות  לשיפור  תורמת  המקצועית  ההתפתחות 
"אופק  פיתוח מסלולי  והיא מאפשרת  וכבעל תפקיד,  כמורה  כמחנך,  עובד ההוראה  של 

תעסוקתי" רב-שנתיים.
מתווה "אופק חדש" מאמץ את הרציונל שעל פיו על ההכשרה הטרום-תפקידית 
לספק למורים רעיונות ליבה והבנה רחבה על אודות תהליכי הוראה-למידה שיהוו 
 Bransford, Darling-Hammond &( המקצועית  להתפתחותם  מוצא  נקודת 
השתלבותם  עם  בהמשך,  מומחים.  מורים  להיות  להכשירם  כדי   )LaPage, 2005
במערכת החינוך, ימשיכו המורים בהתפתחות מקצועית רציפה תוך כדי שילוב הידע 
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כדוגמת  וילמדו במסגרות  ואחר  ידע אקדמי  שיצברו מניסיונם בשדה החינוכי עם 
ובמסגרות למידה  האקדמיה, מרכזי פיתוח סגל הוראה והשתלמויות בית-ספריות 
 ,)expert teacher( "בלתי-פורמליות. בנתיב זה יצמח המורה ויהפוך ל"מורה מומחה
 master( "או ל"מורה שהוא רב-אומן )adaptive expert( "ל"מורה מומחה מסתגל

.)teacher
על פי המתווה, מסלול הקידום של המורים מרגע כניסתם לשדה ההוראה אמור להיות 
המתקדם  הביסוס  שלב  הראשוני,  הביסוס  שלב  הכניסה,  שלב  שלבים:  מארבעה  מורכב 
לשתי  המתחלקות  למורים,  קידום  דרגות  לתשע  תורגמו  אלה  שלבים  המומחיות.  ושלב 
קבוצות מרכזיות: דרגות 6-1 ודרגות 9-7. על פי עקרונות "אופק חדש", על כל עובד הוראה 
הוראה  עובדי  קידומו המקצועי.  ללמוד 60 שעות מדי שנה, כחלק בלתי-נפרד מתהליך 
בדרגות  2-1 חייבים ללמוד 120 שעות במשך שנתיים, ועובדי הוראה בדרגות 3–6 חייבים 
הנדרש  הזמן  בפרק  מותנה  אלו  בדרגות  הקידום  שנים.  במשך שלוש  180 שעות  ללמוד 
)פז"מ( במעבר מדרגה לדרגה על פי ההסכם ובשעות לימוד לצורך פיתוח מקצועי. לקידום 
בדרגה יוכרו רק קורסים מתוך המתווה לפיתוח מקצועי שפורסמו וקיבלו הכרה של משרד 

החינוך.2
העיקרון שבבסיס הפיתוח המקצועי בדרגות הגבוהות )7–9( הוא לפתח בקרב 
המורים התמחות בלמידה רפלקטיבית ברמה גבוהה על תהליכי הלמידה, ההוראה 
והיישום בכיתה ובבית הספר. עובד הוראה בדרגות 9-7 ילמד 70 שעות מדי שנה 

)במשך שלוש שנים(, ויצבור 210 שעות שיאפשרו לו לעבור מדרגה לדרגה. 
יסודות  על  מושתת  מהדרגות  אחת  בכל  המקצועית  ההתפתחות  מהלך 
העיקרון  עצמית.  והערכה  למידה  ועל  עמיתים  בקבוצת  למידה  על  רפלקטיביים, 
את  לפתח  כדי  הלומד  של  והניסיון  הידע  בשילוב  נעוץ  זו  למידה  של  המנחה 

עוצמותיו האישיות ואת ביטחונו המקצועי. 
שההתפתחות  התפיסה  על  מבוסס  דרגה  כל  לקראת  הלמידה  תכניות  פיתוח 
מדרגה לדרגה מעמיקה ומרחיבה את הידע, את המומחיות ואת ההבנה של המורה 
החינוכית,  והפעילות  הלמידה  תהליכי  ליישמם.  וביכולת  הוראה-למידה  בתהליכי 
הנדרשים להשגת כל אחת משלוש הדרגות הגבוהות, מהווים רמה נדרשת להעמקת 
הנדרשים  ההתפתחות  תחומי  לשלושת  מכוונים  הם  שמעליה.  בדרגה  המומחיות 
לפיתוח מומחיות של מורים ולהעצמה הפרופסיונלית שלהם: תחום הדעת, התחום 

הדידקטי-חינוכי והתחום הניהולי-ארגוני. להלן פירוט הדרגות:
דרגה 7 - מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות

הוצאת  ונהלים,  מדיניות  "אופק חדש":  במסגרת  הוראה  לעובדי  פיתוח מקצועי  ראו:  לפירוט   2
משרד החינוך - מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה, ספטמבר 2010.
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דרגה 8 - מורה חוקר את עשייתו
דרגה 9 - מורה מנחה ומלווה מורי מורים3 

מנהל  של  הערכה  תהליך  מחייב  ההסכם,  פי  על   ,9–7 בדרגות  לדרגה  מדרגה  המעבר 
בדרישות האקדמיות  וכן עמידה בהצלחה  פי ההסכם,  על  הנדרש  זמן  בפרק  בית הספר 

והיישומיות בכל אחת מהדרגות.

רציונל המחקר ומטרותיו
אחד הגורמים המכריעים המשפיעים על יישום מוצלח של רפורמות ושינויים במערכות 
חינוך הוא מידת השיתוף, ובכלל זה אופי הדיאלוג המתמשך בין כל בעלי העניין בתהליך 
 Ben-Peretz,  Kleeman,   Reichenberg  & Shimoni, 2010; Cook, Holley &(

.)Andrew, 2007
חדש",  "אופק  במסגרת  המקצועית  ההתפתחות  מדיניות  של  היישום  בתהליך 
מרכזי.  שותף  הם  לחינוך  האקדמיות  והמכללות  באוניברסיטאות  לחינוך  הספר   בתי 
מטרות המחקר הנוכחי הן אפוא למקד את תשומת הלב בעמדות ובתפיסות של ראשי 
בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות, של ראשי המכללות האקדמיות לחינוך ושל ראשי 
היחידות האקדמיות העוסקות בפיתוח מקצועי בשני סוגי מוסדות אלה. המחקר מתמקד 
הרצויה  המקצועית  להתפתחות  ביחס  שצוינו  האקדמיים  הגופים  עמדות  בבדיקת 
למורים - בתחומי דעת שונים ובתחומי הארגון והמינהל הבית-ספרי. כמו-כן, המחקר 
להתפתחות  ביחס  אלו  גופים  של  ותפיסותיהם  עמדותיהם  אודות  על  ללמוד  מבקש 
המקצועית של מורים, שמציע מתווה "אופק חדש", הן בתחום הלמידה ארוכת הטווח 
והן בתחומי התכנים המוצעים. המחקר עשוי לתרום להמשך הדיאלוג בין משרד החינוך 
לשביעות  נדרשים,  שינויים  ולהכניס  אחידה  ליצור שפה  כדי  הגופים האקדמיים  לבין 
זה  מחקר  ומשמעותית,  עשירה  תמונה  לקבל  כדי  בתהליך.  השותפים  כל  של  רצונם 

.)Creswell & Plano Clark, 2007( משלב כלים כמותיים ואיכותניים

שאלות המחקר
בהלימה לרציונל המחקר ולמטרותיו, שאלות המחקר מתחלקות כך: שאלה ביחס לתפיסה 
כללית של התפתחות מקצועית של מורים: מהי התפתחות מקצועית ראויה ומהי הדרך 
לחינוך  הספר  בתי  ושל  לחינוך  האקדמיות  המכללות  של  המבט  מנקודת  למימושה 

באוניברסיטאות? 

במסגרת   9-7 דרגות  הגבוהות  בדרגות  הוראה  לעובדי  מקצועי  לפיתוח  מתווה  ראו:  לפירוט   3
"אופק חדש", הוצאת משרד החינוך, פברואר 2011.
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מורים  של  מקצועית  להתפתחות  בנוגע  הקיימת  המדיניות  לתפיסת  ביחס  שאלות 
במסגרת "אופק חדש":

מה הן העמדות של המכללות האקדמיות לחינוך ושל בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות    .1
כלפי מדיניות משרד החינוך ביחס להתפתחות המקצועית של מורים?

באוניברסיטאות  לחינוך  הספר  ובתי  לחינוך  האקדמיות  המכללות  תופסים  כיצד   .2
את מדיניות משרד החינוך לגבי ההתפתחות המקצועית של מורים במסגרת "אופק 

חדש"?
לחינוך  הספר  בתי  ושל  לחינוך  האקדמיות  המכללות  של  העמדות  הן  מה   .3
של  המקצועית  ההתפתחות  לגבי  החינוך  משרד  למדיניות  ביחס  באוניברסיטאות 

מורים במסגרת "אופק חדש"?
מה הן העמדות של המכללות האקדמיות לחינוך ושל בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות    .4
ביחס לדרכי הפעולה שקבע משרד החינוך לגבי ההתפתחות המקצועית של מורים 

במסגרת "אופק חדש"?

שאלות הנוגעות לתהליכי היישום וההטמעה של מתווה ההתפתחות המקצועית למורים 
של "אופק חדש":

מה הן הדרכים לגישור בין הרצוי )תפיסת האוניברסיטאות והמכללות( למצוי )מתווה   .1
ההתפתחות המקצועית של "אופק חדש"(? 

כיצד ניתן לשפר ולייעל את הנעשה כיום לאור מתווה משרד החינוך לגבי ההתפתחות   .2
לחינוך  הספר  ובבתי  לחינוך  האקדמיות  במכללות  הוראה  עובדי  של  המקצועית 

באוניברסיטאות?

כלי המחקר 
במחקר הנוכחי ייעשה שימוש בשלושה כלי מחקר:

ראיונות גישוש – כדי ליצור בסיס לבניית שאלון עמדות לאוכלוסיית המחקר נערכו ראיונות 
המחקר  ספרות  על  התבססו  הראיונות  למחצה.  מובנים  ראיונות  של  במתכונת  הגישוש 
בתחום ההתפתחות המקצועית של מורים ובתחום מדיניות משרד החינוך ביחס לקידום 
חדש".  "אופק  הסכם  שעניינם  החינוך  משרד  של  חוזרים  בשילוב  מורים  של  המקצועי 
בתחילת כל ריאיון נשאלה שאלה אחת כללית, פתוחה )ראו המלצה אצל שקדי, 2003, עמ' 
73(: "מה התפקיד שלך באוניברסיטה/במכללה? בבקשה ספר/י לנו על היחידה שאת/ה 
עומד/ת בראשה". בהמשך הריאיון נשאלו המרואיינים שאלות זהות שחוברו לצורך מחקר 
זה. האחידות בשאלות אפשרה השוואה בין תשובות הנשאלים בנושאי המחקר הנוכחי. 
השאלות מתייחסות להיבטים האלה: )א( ההתפתחות המקצועית הראויה של מורים לאורך 
מודל  על  המלצתם  זה  ובכלל  המרואיינים,  בעיני  מצטיירת  שהיא  כפי  שלהם  הקריירה 
להתפתחות מקצועית על רצף התפתחות הראוי לדעתם ליישום; )ב( מה ידוע למרואיינים 
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על אודות הרפורמה "אופק חדש" ומהי עמדתם כלפיה, כלפי הדרכים המוצעות למימושה 
וכלפי הנעשה במוסד שלהם כדי לממשה; )ג( הצעות לייעול ולשיפור הנעשה כיום לאור 
מתווה משרד החינוך לגבי ההתפתחות המקצועית של עובדי הוראה )במכללות האקדמיות 
עובד המרואיין(.  למוסד שבו  – בהתאם  באוניברסיטאות  לחינוך  בבתי הספר  או  לחינוך 

בעקבות התשובות שהתקבלו בראיונות הגישוש נבנה שאלון העמדות.
שאלון עמדות – השאלון, שנבנה בשיתוף ד"ר שלומית אבדור, מורכב משאלות פתוחות 
וסגורות לשם הרחבת מקורות המידע והעשרת הניתוח )נחמיאס ונחמיאס, 1986; שקדי, 
ספרות  בסיס  על  ונוסחו  נבנו  הגישוש(  בראיונות  שנעשה  )כפי  אלו  שאלות  גם   .)2003
המחקר בתחום ההתפתחות המקצועית של מורים ובתחום מדיניות משרד החינוך כלפי 
"אופק  הסכם  שעניינם  החינוך  משרד  של  חוזרים  בשילוב  מורים  של  המקצועי  הקידום 
לשאלות  בסיס  היוו  הגישוש  בראיונות  שעלו  בולטים  נושאים  כך,  על  נוסף  חדש". 
בשאלון. סדרת בדיקות תוקף, תוכן ומבנה בוצעה בידי מומחים מתחום החינוך ומתחום 
הפסיכומטריקה, כדי לוודא שכל התחומים הרלוונטיים לנושא המחקר, שעלו מהספרות 
ומראיונות הגישוש, מופיעים בשאלון. בהתאם, השאלון מתמקד בתפיסת אנשי האקדמיה 
את מהותה של התפתחות מקצועית ראויה של מורים, את הדרכים המתאימות לביסוסה, 
וממומשים  שנקבעו  למימושו  הדרכים  ואת  המקצועי  הפיתוח  של  המתווה  רכיבי  את 
במסגרת "אופק חדש". לסיום, מוצגת השאלה "האם מופיע צמד המילים ‘פיתוח מקצועי' 
)או התפתחות מקצועית( בשם היחידה במוסדך, העוסקת בתחום הפיתוח המקצועי של 
מורים? אם לא, כתוב/כתבי )אם ברצונך בכך( מהו השם האחר". הצורך בשאלה זו עלה 
לאחר שגילינו במהלך הראיונות, שליחידות העוסקות בפיתוח מקצועי באקדמיה שמות 

שונים )שייתכן שיש בהם כדי להעיד על תפיסות שונות של תפקיד היחידה(.
ששאלותיהם  ראיונות  שייערכו  ייתכן  השאלונים  ממצאי  סמך  על   – אישיים  ראיונות 
יתבססו על ממצאי ניתוח הנתונים שיתקבלו מהתשובות לשאלון )לשם הבהרה, הרחבה, 

העמקה ועוד(.

ממצאים ראשוניים
במהלך השנה הראשונה של עבודת צוות המחקר שלנו, התבצעו ראיונות גישוש אישיים, 
יהודית  מובנים למחצה, עם קובעי המדיניות בשלושה מוסדות שונים: מכללה אקדמית 

לחינוך, מכללה אקדמית ערבית לחינוך ובית ספר לחינוך באוניברסיטה. 
וזאת  לברכה  זוכה  המקצועית  ההתפתחות  מתווה  כי  עולה,  הללו  הראיונות  מן 

מהטעמים האלה:



95הריכההתה ר את הי ותקש הוחתכתהה כששכה

כתיבת מתווה מקצועי ברור, העולה בקנה אחד עם הספרות המקצועית העדכנית,   .1
עובדי  היציגים של  הארגונים  )בהסכמת  החינוך  ביחס של משרד  מהווה התקדמות 
ושל  המורים  של  המקצועית  ההתפתחות  של  בחשיבות  להכרה  בישראל(  ההוראה 

שלביה המובנים.
על פי המדיניות הרשמית של משרד החינוך )בהסכמת ארגוני המורים(, על כל המורים   .2
להיכנס למסלול של התפתחות מקצועית, הכוללת חובת השתלמות. עד לקביעה זו, 

ההשתלמויות של המורים היו וולונטריות בעיקרן.

מראיונות הגישוש עולים כבר עתה ממצאים ראשוניים בדבר עמדת האוניברסיטאות 
במסגרת       המקצועית  ההתפתחות  מדיניות  לגבי  לחינוך  האקדמיות  והמכללות 

"אופק חדש":

משך הקורסים
עולה ביקורת על הקורסים הקצרים )60 שעות(, אשר אינם מצליחים להעניק עומק   .1

תוכני ואקדמי למורים.
האקדמיים  הגופים  לעבר  החינוך  ממשרד  המופנית  הדרישה  לגבי  ביקורת  עולה   .2
בתכנים(  והן  השעות  בנתח  הן  מעמיקים  בעבר  )שהיו  משמעותיים  קורסים  לקצר 
ולהתאים את התכנים לנפח השעות שהצטמצם. לדעת המרואיינים, דרישה זו פוגעת 
בעומק התוכני והאקדמי ומעוררת תחושה כי התכנים השטחיים מספיקים. ממצא זה 
מקבל משנה תוקף לאור ממצאים של שני מחקרים שנערכו לאחרונה )כפיר, אבדור, 
לבחור  המורים  נתבקשו  המחקרים  בשני   .)2009 גורין,   ;2008 והיישריק,  ריינגולד 
השתלמות אחת, שלדעתם הייתה המרשימה ביותר מבין ההשתלמויות שבהן למדו 
בשנים האחרונות, ולהתייחס אליה באמצעות סדרה של מאפיינים המתארים איכות 
ותרומה. ממצאי מחקרים אלו מלמדים, בין היתר, כי לדעת המורים שהשתתפו בהם, 
השתלמויות מרשימות במיוחד הן ההשתלמויות ארוכות הטווח, אשר נפרסו לאורך 

שנת לימודים אחת לפחות. 
לבין  האקדמיים  הגופים  בין  לעתים  מתחלק  הקורסים  שזמן  כך  על  ביקורת  עולה   .3
השתלמות בית-ספרית. הביקורת מופנית לכך שהכשרה בשני מקומות )גוף אקדמי 
האקדמיים.  בגופים  בקורסים  ללמידה  המוקדש  הזמן  את  מקצרת  הספר(  ובית 
הביקורת אינה לגבי עצם הדרישה להכשרה בשני מקומות. חשוב לציין בהקשר זה, 
כי פוטנם ובורקו, המצדדים בגישת הלמידה הממוצבת )situated learning( הרואה 
את הלמידה כתלוית הקשר, מציינים כי דווקא שילוב של הקשרים מגוונים להכשרת 
והן סדנאות הנערכות  )הן הכיתה שבה הם מלמדים  ולתכניות להשתלמותם  מורים 
מורים  של  ובחשיבה  בהבנה  רב-ממדי  שינוי  לידי  להביא  עשוי  הספר(  לבית  מחוץ 

.)Putnam & Borko, 2000(
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חופש פעולה
הגופים  על  מאוד  המכבידים  רגולציה  מנגנוני  מפעיל  החינוך  משרד  מהמקרים,  בחלק 
המחקר  שבחזית  הידע  על  המושתת  קורס  לתכנן  שלהם  בחופש  ופוגעים  האקדמיים 

והתאוריה בעולם.

סיכום ביניים
מטעם  המחקר  רשת  הפעלת  של  חשיבותה  את  מאשרים  הראשונים  הממצאים 
)שהחלה  בישראל  ההוראה  כוחות  מדיניות  בנושא  מופ"ת  ומכון  החינוך  משרד 
המחקר  את  להעמיק  ראוי  כי  מדגישים  אלה  ממצאים   .)2010 בשנת  לפעול 
בעמדת האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות לחינוך כלפי מדיניות ההתפתחות 

המקצועית במסגרת "אופק חדש". 
בשנה הנוכחית אנו מקיימים במסגרת הצוות שלנו הרחבה משמעותית של המחקר, 
המתבססת על ראיונות הגישוש באופן שיאפשר לדעת, להכיר ולהבין לעומק את עמדת 
תיקוף  )שעבר  שאלון  הפצנו  זו  במסגרת  החדשה.  המדיניות  כלפי  האקדמיים  הגופים 
מומחים( בקרב כל ראשי בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות והיחידות העוסקות בהתפתחות 
מקצועית וכן בקרב כל ראשי המכללות האקדמיות לחינוך ובקרב דיקני המכללות מכל 
המגזרים וכן בין ראשי היחידות האקדמיות העוסקות בהתפתחות מקצועית. הציפייה היא 
כי שאלון זה, נוסף על הרחבה של שלב הראיונות, יביא אותנו לממצאים העשויים לתרום 

להבנה של עמדת גופים חשובים אלה בתהליך ההתפתחות המקצועית.
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