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 "אני רוצה מורים 
 שבוחרים בהוראה 

מתוך אהבת המקצוע"
דלית שטאובר, המנכ"לית החדשה של משרד החינוך, מגיבה, בריאיון ראשון מאז כניסתה 

לתפקיד, על דוח ה־OECD על מצב המורים ומציגה את קווי המתאר של החזון החינוכי שלה 

רם הרפז  ו י

גיליון הזה של "הד החינוך" ה
מצב  על  לדוח  מוקדש 
ה־ במדינות  המורים 
דוח  זהו  בעצם,   .OECD
על מצב מערכות החינוך של מדינות ה־
חינוך  OECD, שכן איכותן של מערכות 
ולהפך  שלהן;  המורים  באיכות  תלויה 
באיכות  תלויה  המורים  של  איכותם   –
מכשירות,  שמגייסות,  החינוך  מערכות 
מצב  מה  אותם.  ומטפחות  מפתחות 
מערכת החינוך שלנו מנקודת המבט הזאת 
בגיוס  נתחיל  אולי  במורים?  הטיפול  של 

אנשים "טובים" להוראה. 
שלנו.  המערכת  במורי  מאמינה  אני 
הציפיות של המערכת ושל הציבור מהמורים 
שינויים  של  בעידן  מורה  להיות  עצומות. 
מהירים בכל תחומי החיים זו משימה מורכבת. 
הכיתה  דלת  את  סוגרים  כשהמורים  אבל 

מתחולל הקסם שרק הם יודעים לחולל.
"טובים"  אנשים  לגיוס  בנוגע  ומה 

להוראה? 
לאחרונה יש שיפור במספר הפונים להוראה 
כאשר  קשורים:  הדברים  ושני   – ובאיכותם 
מספר הפונים גדול, אפשר לבחור את הטובים. 
אבל אין להבין מכך שהמורים שעובדים שנים 

במערכת החינוך אינם טובים דיים. 
מה גרם לשיפור הזה בביקוש להוראה? 
נראה  אבל  מדויק,  ניתוח  לי  אין  עוד 
שעלייה בשכר המורים עקב הרפורמות "אופק 
חדש" ו"עוז לתמורה", בתוספת תובנה כללית 
הנוגעת לחשיבותה של ההוראה ולמשמעות 

הרבה שאפשר למצוא בה. 
אז בסעיף הזה של גיוס אנשים טובים 

להוראה את מרוצה? 
את  חייבים להאיץ  אנחנו  באופן חלקי. 
התהליך הזה באמצעות צעדים רבים, חלקם 

מחוץ לקופסה. 
למשל? 

בנקודת המוצא אני רוצה מורים שבוחרים 
בהוראה מתוך אהבת המקצוע שהם מלמדים 

ומתוך אהבת הילדים שהם מלמדים, מורים 
שחשים גאווה ושליחות בעבודתם. עם זאת 
יש לבחון אפשרות שלחלק מהמורים ההוראה 
לא תהיה קריירה לכל החיים אלא קריירה 
לעשר עד 15 שנים. אדם יעסוק בהוראה בגיל 
צעיר יחסית וימשיך הלאה, לקריירה הבאה, 
לפרישה.  וממתין  נשחק  שהוא  לפני  עוד 
אנשים  להביא  אפשרות  לבחון  גם  כדאי 
וממקצועות  מהיי־טק, מרפואה, ממשפטים 
אחרים ליומיים של הוראה בבית הספר. זה 
עשוי לתרום להם ולמערכת החינוך. כדאי גם 
לבחון אפשרות שסטודנטים באוניברסיטאות 
הכשרה  על  נוסף  להוראה  הכשרה  יקבלו 
בפקולטות שבחרו בהן, כדי שיוכלו ללמד 

בבתי הספר יומיים בשבוע. 
מיני  לכל  הראש  את  לפתוח  צריך 
מצוינים  אנשים  שיביאו  חדשות  אפשרויות 
להוראה... וגם יאזנו את אנשי ההוראה מבחינה 
מגדרית; לנוכחות רבה יותר של גברים בבתי 
חשובה  היא  חינוכית,  משמעות  יש  הספר 
כמו  תכניות  תלמידים.  של  הזהות  לבניית 
"חותם", שמביאות להוראה אנשים מצוינים, 
מעידות שמהלכים כאלה אפשריים. וגם לא 
מיצינו את הפוטנציאל הגלום במורות חיילות. 
בצה"ל  נפלאה  חינוכית  עבודה  עושות  רובן 

ואפשר לרתום אותן להוראה באזרחות. 
זה בנוגע לגיוס ולהכשרה )מקוצרת( של 
אנשים "מצוינים". מה בנוגע להכשרה של 

ח ו ד ה ת  ו ב ק ע ב

"באופן עקרוני יש 
לשאוף לתרבות של 

דלת כיתה פתוחה 
- מורים מבקרים 

בכיתות של עמיתיהם, 
חולקים רעיונות, 

מתכננים שיעורים 
במשותף וכדומה"
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פרחי הוראה "רגילים" במכללות להוראה? 
אני מאמינה שהמכללות להוראה עושות 
לתעודת  שנוגע  מה  בכל  מצוינת  עבודה 
כיום  מהמורים  הדרישות  אבל  הוראה, 
מורכבות ומגוונות כל כך שנצטרך לחשוב 

גם כאן מחדש. 
לעבור  רוצות  להוראה  המכללות 
חושבות  הן  למל"ג.  החינוך  ממשרד 
שמשרד החינוך אינו מאפשר להן לחשוב 

מחדש. 
אנחנו לא נתנגד למעבר למל"ג אם מהלך 
המורים  בהכשרת  לשיפור  יביא  אכן  כזה 

וימשוך להוראה אנשים מצוינים. 
מערכות חינוך מוצלחות, כפי שעולה 
מדוח ה־OECD, משקיעות הרבה בפיתוח 
מה  הוראה.  כדי  תוך  מורים  של  מקצועי 

אנחנו עושים בתחום הזה?
למידת המורים תוך כדי עבודתם מובנית 
עוברת  החינוך  הרפורמות שמערכת  בשתי 

בשנים האחרונות. כמו כן מסגרת ההדרכה, 
שבה מורים נבחרים מדריכים מורים בבתי 
ספר אחרים, היא אמצעי לפיתוח מקצועי של 
מורים. באופן עקרוני יש לשאוף לתרבות של 
דלת כיתה פתוחה – מורים מבקרים בכיתות 
מתכננים  רעיונות,  חולקים  עמיתיהם,  של 
שהכלי  ייתכן  וכדומה.  במשותף  שיעורים 
מטמיעים  אנחנו  שאותו  מורים,  להערכת 

בימים אלה, יחולל את השינוי הזה. 

מעבר לשאלות עקרוניות הנוגעות לכלי 
ההערכה הזה, מנהלים אומרים שהוא אינו 
ליישם אותו –  זמן  אין  מציאותי; למנהל 
שיחה מקדימה, ביקורים בכיתות, הערכה 

מעצבת... למנהלת אין זמן לנשום. 
העומס על המנהלים אכן גדול. עם זאת 
להערכה מסכמת  בכלי מכשיר  לראות  אין 
בלבד. לכלי ההערכה יש פוטנציאל להיות 
עשוי  הוא  המורים;  חדר  של  הצפון  כוכב 

"יש לבחון אפשרות שלחלק מהמורים ההוראה 
לא תהיה קריירה לכל החיים אלא קריירה 

לעשר עד 15 שנים. אדם יעסוק בהוראה בגיל 
צעיר יחסית וימשיך הלאה, לקריירה הבאה, 

עוד לפני שהוא נשחק וממתין לפרישה"

צילום: רפי קוץ דלית שטאובר: "לנוכחות רבה יותר של גברים בבתי הספר יש משמעות חינוכית" 
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לעודד פדגוגיה איכותית ויחסים ראויים בין 
מורים לבין עצמם, בין מורים לתלמידים ובין 
מורים לקהילה. מנהל יכול למנף באמצעות 
אישיות  שיחות  באמצעות   – הזה  הכלי 
וקבוצתיות עם המורים – את בית הספר שלו 
ולהשביח אותו. כדאי מאוד להשקיע ביישום 

נכון של הכלי הזה. 
ומה בנוגע לתנאי העבודה של המורים 
בשכר  שיפור  נעָשה  אם  גם  בישראל? 
בכיתות  העבודה  הרפורמות,  בעקבות 
נעשית קשה מיום ליום. בבתי ספר רבים 
"החזקת הכיתה" שואבת את כל כוחותיהם 

של המורים. 
אני חושבת שאתה מגזים. יש בלי ספק 
בעיות של מידות ונימוסים, אבל הן מתחילות 
בבית ומיובאות לבית הספר. פעולה משותפת 
ומתמשכת של מורים והורים יכולה לפתור 
לתלמידים  להקנות  צריכים  מורים  אותן. 
מיומנויות של שליטה עצמית, של התחשבות 
בזולת, של כבוד לאדם מבוגר. צריך להחזיר 
"סליחה",   – הקסם  מילות  את  לשימוש 
"בבקשה", "תודה"... אני רואה בתי ספר שבהם 
המנהלת והמורים לא מוותרים, מקפידים על 
הבית  האקלים  עובד.  וזה  התנהגות,  כללי 
ספרי הוא התנאי והמדד ללמידה ולכן אני 
ספר  לבתי  לשבח  ציון  מתן  לקדם  שוקלת 

שישפרו את האקלים שלהם.
•  •  •

אביב  בתל  נולדה   )53( שטאובר  דלית 
לאם גננת ולאב מציל בים; "משפחת פועלים 
חוגי   – לחינוך  משאביה  כל  את  שהקדישה 
העשרה, ספרים, תיאטרון". היא למדה בבית 
הספר "טשרניחובסקי", "בית ספר אינטגרטיבי 
של ילדי דרום תל אביב ומרכזה". משם עברה 
מדהימים  מורים  שם  "פגשתי  ה'".  ל"עירוני 
לב  הייתה  הספרייה  מיתולוגית.  וספרנית 
בית הספר". היא המשיכה לאוניברסיטת בר־
אנגלית.  וספרות  בלשנות  למדה  שם  אילן, 
"את האהבה לאנגלית קיבלתי ממורים בבית 
היא  מורים".  של  לכוחם  הוכחה  עוד  הספר; 
לימדה אנגלית בבתי ספר שונים, "שם פגשתי 
ביותר",  והחזקות  החלשות  האוכלוסיות  את 
לפיקוח,  ספר,  בית  לניהול  התקדמה  ומשם 
לניהול מחוז תל אביב ולניהול משרד החינוך. 

היא נשואה ואם לשלושה.
ולתקופה  מזמן,  לא  הגיעה  לתפקיד 
כמוסכם  פרש  שושני  שמשון  ד"ר  קצרה. 
במחצית הקדנציה, ובאוויר היו דיבורים על 
בחירות קרובות. אבל אז הצטרף שאול מופז 

לממשלה, ושטאובר קיבלה הארכה. 
רב,  לא  לזמן  מזמן  לא  לתפקיד  הגעת 

כס  על  טבעית  נראית  את  איכשהו  אבל 
המנכ"לית. 

אולי משום שמילאתי את כל התפקידים 
בדרך לתפקיד הזה. 

מה שרואים מכאן לא רואים משם? 
אני יודעת פחות או יותר מה רואים מכאן. 

אני מכירה את המשרד. 
•  •  •

שטאובר חייבת הרבה למערכת החינוך, 
והיא שמחה לפרוע את החוב. אין פטריוטית 
זה בלט  גדולה ממנה בכל מערכת החינוך. 
בחודש  ליר  ון  מכון  הבין־לאומי של  בכנס 
מערכות  שמנכ"לי  בעוד  האחרון.  מאי 
חינוך של מדינות שונות בעולם – מקצתם 
מנהלים את מערכות החינוך הטובות בעולם 

– סקרו את החולשות של המערכות שלהם 
והציעו תיקונים, שטאובר דיברה רק בשבחי 
מערכת החינוך שהיא מנהלת. וכאשר מישהו 
על הבמה או בקהל ביקר עניין זה או אחר, 
שטאובר הסתערה עליו עם מילים חמות על 
מערכת החינוך שלנו; חמות כל כך עד שבעל 
תפקיד בכיר במשרד החינוך של קליפורניה 
שישב לצדי לחש לי: "לא ידעתי שמצבה של 

מערכת החינוך שלכם גרוע עד כדי כך". 
מערכת  של  גדולה  פטריוטית  את 

החינוך.
אני באמת פטריוטית של מערכת החינוך. 
אולי משום שעברתי את כל השלבים וראיתי 
את העבודה הנהדרת שנעשית בה. מישהו אמר 
עליי לא מזמן: "דלית מתאבדת על מערכת 
החינוך". זה ממש גורם לי סבל שרואים רק 
שלנו.  המערכת  של  הריקה  הכוס  חצי  את 
המלאה  הכוס  חצי  את  קודם  לראות  צריך 

ומתוכה לראות את החצי הריק. 
למה אנשים רואים רק את החצי הריק?

התקשורת והציבור בכללו אוהבים לבקר 
כאשר  אבל  כמערכת,  החינוך  מערכת  את 
ועל  שלהם  הספר  בית  על  הורים  שואלים 

המורים שהם מכירים, הם מדברים אחרת. 
איזו  שלך.  בחזון  קצת  אותנו  שתפי 

מערכת חינוך את רוצה לבנות? 
אני  הגעתי לתפקיד עם תקווה ענקית. 
חושבת כמו רבים וטובים אחרים שמערכת 
חייבים  אנחנו  קיומי;  עניין  היא  החינוך 
להבטיח לילדינו מצוינות חינוכית. בחזוני 
אני רואה בתי ספר שבהם המורים הם דמויות 
משמעותיות בעבור התלמידים וזוכים לכבוד 
ולמעמד בקהילה הרחבה. אני רואה מערכת 
את  מעריכים  ובוגריה  שתלמידיה  חינוך 
זוכים  והישגיה  לחייהם,  שלה  הרלוונטיות 
חינוך  מערכת  רואה  אני  עולמית.  להכרה 
ישראל  במדינת  החברה  לחיזוק  שתרומתה 
רואה  אני  בספק.  מוטלת  אינה  ולעתידה 

מערכת החותרת למצוינות חינוכית. 
מה כוללת המצוינות הזאת? 

אנחנו  וערכים.  הישגים  דברים:  שני 
לימודיים  להישגים  לדאוג  חייבים 
שמשתקפים במבחנים ארציים ובין־לאומיים 
ולערכים מוסריים שמשתקפים בהתנהגותם 
של התלמידים. מתוך זה אנחנו צריכים לגזור 
הישגית  ממצוינות  משתמע  מה   – אחורה 
וערכית לאיכות המורים ולהוראה, לאיכות 
הלימודים,  לתכנית  ולניהול,  המנהלים 
לתקשוב וכו'. ללא חינוך מצוין אין לנו עתיד. 
ובין  הישגים  בין  כלשהו  מתח  יש 
הישגיות  משדרים  ההישגים  ערכים. 
אישית, תחרותיות ותועלתנות; הערכים 
משדרים תרומה לכלל, נכונות להתעלות 

על תועלת אישית. 
בעיניי  הזאת.  לתפיסה  שותפה  לא  אני 
לתועלתנות  נרדפת  מילה  אינה  מצוינות 
להתמדה,  אם  כי  הרסנית  תחרותיות  או 
ולמחויבות  לדבקות  לנחישות,  להשקעה, 
להוציא מעצמך את הטוב ביותר מבלי לוותר 
בין  מציג  שאתה  הסתירה  לתרץ.  ומבלי 
תועלת אישית לתרומה לכלל ניתנת ליישוב; 
אישי  למיצוי  לחנך  שאפשר  מאמינה  אני 
ולתרומה לקהילה. אפילו דברים פשוטים אך 
הכרחיים כמו שמירה על כיתה נקייה, כבוד 
אחרות  לדעות  סובלנות  ולמורה,  למבוגר 

וכדומה תומכים בהישגים ובערכים. 
ומטה  הבינוניים  ההישגים  למרות 
היי־ כאן  יש  שלנו,  החינוך  מערכת  של 
שאין  וקולנוע  ספרות  רפואה,  מדע,  טק, 

"אני חושבת שאתה 
מגזים. יש בלי ספק 

בעיות של מידות 
ונימוסים, אבל הן 

מתחילות בבית 
ומיובאות לבית 
הספר. פעולה 

משותפת ומתמשכת 
של מורים והורים 

יכולה לפתור אותן"

ח ו ד ה ת  ו ב ק ע ב
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לימודי יהדות: תולדות ותרבות )תושב"ע(  •
הלימודים יתקיימו לתלמידי שנה א' ביום ד',   

לתלמידי שנה ב' ביום ב'  
ניתן ללמוד שני ימים בשבוע  

היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה  •
הלימודים יתקיימו ביום א' או ביום ג'  

ניתן ללמוד שני ימים בשבוע  

תוכנית למורים לאזרחות  •
הלימודים יתקיימו ביום ה'   

תולדות יהודי פולין ומזרח אירופה  •
הלימודים יתקיימו ביום ג'  

תוכנית למורים בדגש על תרבות ישראל* - בשיתוף   •
קרן פוזן

הלימודים יתקיימו ביום ד'  

* המועמדים יתקבלו לאחר ראיון. קיימת אפשרות למלגות עידוד.

הפקולטה למדעי הרוח

M.A. תוכניות ייחודיות לתואר שני
בחוג לתולדות ישראל

נא לפנות לגב' ברכה צימרמן 04-8240560 | 04-8249930

 bzimmer@univ.haifa.ac.il

למידע והרשמה

שלהן  החינוך  שמערכות  במדינות 
נחשבות מצליחות יותר. אולי, כמו שאמר 
פעם מישהו, "האנושות מתקדמת הודות 

לכישלונות החינוך". 
אני ממש לא מסכימה אתך ועם האמירה 
הנוער  הוא  שלנו  האמיתי  המשאב  הזאת. 
ואנחנו חייבים ויכולים לטפח אותו באמצעות 
חינוך מצוין. אני גם לא מסכימה שהחינוך 
שלנו כל כך גרוע. נקודת המוצא שלנו קשה 
כי אנחנו מדינת עולים ומהגרים, ותלמידים 
מגיעים למערכת החינוך עם פערים גדולים, 

אבל נעשית כאן עבודה חינוכית גדולה. 
מצגת  פי  על  לשפוט  אם  שלך,  החזון 
שהראית לאחרונה, מדבר על חינוך לחיים 

בעולם גלובלי. למה הכוונה? 
אני רוצה לראות בוגר של מערכת חינוך 
שיודע להתנהל בעולם גלובלי, מבין אותו, 
לומד ממנו אך מכיר את העושר של מורשתו 
ישראל  במדינת  לחיות  רוצה  התרבותית, 

ושואף לשפר את החברה שלנו כאן. 
ללמוד את הגלובלי לטובת הלוקלי. 

לתפקוד  שנדרשות  מיומנויות  ללמוד 

תחרותי בעולם גלובלי ולהיות מעורב בחברה 
הלוקלית – לרצות להשתייך אליה ולהשפיע 

עליה. 
ללוקלי.  בין הגלובלי  יש מתח כלשהו 

תלמידים רואים עולם ונמשכים אליו. 
תלמידים רואים עולם אם נרצה או לא. 
הוא נראה בכל מקום – בטלוויזיה, במחשב, 
בקניון. צריך להקנות להם התמצאות בעולם 
הזה, ובכלל זה את מיומנויות המאה העשרים 
הקשר  את  הזמן  כל  להדגיש  אבל  ואחת, 

למולדת, למורשת הייחודית שלנו. 
למורשת  למולדת,  "הקשר  מאיפה 
על  מסתכל  אני  שלנו"?  הייחודית 
אנגלית,  אביב,  תל   – שלך  הביוגרפיה 
מצוינות... אני לא רואה "מורשת". זה בא 

ממך או מהשר? 
בבית  כמורה  עוד  ממני,  בא  לגמרי  זה 
הספר ראיתי תלמידים מנותקים מהשורשים 
היהודיים שלהם, ילדים שאינם מבינים את 
המשמעות של חג ומועד יהודיים ולא מכירים 
וחוכמתו.  היהודי  העולם  של  העושר  את 
למורשת  אותם  לחשוף  שצריך  הבנתי  אז 

שלהם, לחשוף אותם למשמעות של טקסים 
וטקסטים. השר עושה פעולות רבות בכיוון 
זה. הוא מקדם את המקצוע "תרבות ישראל 
מתוך  זה  בעניין  אפעל  ואני  ומורשתו", 

הזדהות אמיתית; אני שותפה לביצוע. 
באילו גזרות תשקיעי את עיקר המאמץ 

שלך? 
יש אתגר עצום עכשיו עם יישום המלצות 
הקדם־ החינוך  את  לבנות  טרכטנברג  דוח 
יסודי שמונגש חינם לכלל הילדים על בסיס 
איכותי ואיתן. בית הספר העל־יסודי דורש 
מקרין  בו  שנעשה  מה  כי  רעננה,  חשיבה 
הם  המנהלים  המערכת.  כלל  על  למטה 
גורם מרכזי, ויש להשקיע בהם כמו במורים 
ובטיפוח  בפיתוח  בהכשרה,  בבחירה,   –
יש להתאים את תכניות הלימודים  שלהם. 
ולהדגיש  ימינו  של  ולאתגרים  לדרישות 
הרוח  את  לשבור  מבלי  להישגים  חתירה 
החינוכית. מצוינות היא תולדה של רגולציה 
וסטנדרטיזציה מצד אחד ושל אוטונומיה של 
המחנכים מצד אחר. החוכמה היא למצוא את 
 האיזון ביניהם.  


