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מורים-חונכים מקשרים 
בין תיאוריה לפרקטיקה:

ניתוח עבודות של משתתפי 
קורס מורים-חונכים1

אלה שובל, ורדה גיל, מירה טוסיה

תקציר

מורים-חונכים הם בעלי מקצוע פרקטי מורכב. התכונה המייחדת את בעלי המקצוע 
הפרקטי המורכב היא מחויבותם לקֵשר בין תיאוריה לפרקטיקה במהלך תהליך קבלת 
ההחלטות ובמהלך הרפלקציה על הפרקטיקה. מטרת המחקר הייתה לבדוק את האופן 
שבו מורים-חונכים בפועל, המשתתפים בקורס מורים-חונכים, מקיימים את הקֶֶשר הזה. 
ניתוח איכותני של 20 עבודות נבחרות הוביל ליצירת טקסונומיית הקשר בין תיאוריה 
לפרקטיקה. בטקסונומיה זו נמצאו שלוש דרכים של קשר: מעבר, שזירה והתאמה. 
מעבר מתייחס לטיעונים עוקבים - האחד תיאורטי והשני פרקטי - כשהם נבדלים זה 
מזה, והמעבר ביניהם ברור. שזירה מתייחסת לטיעון אחד שבו מתקיימות ביחד תיאוריה 
ופרקטיקה, אין הבחנה ברורה ביניהן והן משולבות זו בזו. התאמה מתייחסת למידת 
ההתאמה בתוך התיאוריות בין תיאוריה פרטית לתיאוריית-העל. הטקסונומיה שפותחה 

במאמר זה עשויה להיות כלי עזר בתהליכי ההכשרה והעבודה של מורים-חונכים. 

תארנים: מורים-חונכים, תיאוריה, פרקטיקה, הכשרת מורים-חונכים.

1  המחקר נתמך על ידי המחלקה להתמחות בהוראה )סטאז'( ומנהל חברה ונוער במשרד החינוך.

?
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מבוא

מורים-חונכים, כמו מורים אחרים, הם בעלי מקצוע פרקטי מורכב. עליהם לקבל ולבצע 
החלטות ביחס לבעיות שאין להן פתרון אחד טוב וידוע מראש. כמו כן, לאחר יישום 
הפתרון עליהם להעריך את ההחלטה ואת הביצוע, כחלק מתהליך קבלת ההחלטות 
לגבי הצעד הבא שלהם. משמעות הדבר היא שעליהם להיות מסוגלים לקשר בין 

תיאוריה לפרקטיקה.

תיאוריה היא הכללה הנותנת הסבר להתרחשויות במציאות: העקרונות ושיקולי הדעת 
שבעלי מקצוע פרקטי מורכב מבססים עליהם את קבלת ההחלטות שלהם ואת 
ניתוחם לאחר מעשה. פרקטיקה היא היישום והביצוע של שיקולי דעת אלה. היכולת 
לקשר בין תיאוריה לפרקטיקה והאיכות של קשר זה מבטאות את רמת המקצועיות 
של בעל המקצוע הפרקטי המורכב. כאשר הקשר מתקיים באיכות גבוהה, התיאוריה 
מאפשרת בסיס רחב לתהליך הפרקטי של קבלת ההחלטות ובקרה על מימושן, והניסיון 
הנצבר מההתנסות הופך לתיאוריה תומכת. באופן זה מתאפשר שיפור מתמיד של 

 .)Schon, 1983( הפרקטיקה

על המורים-החונכים לקשור תיאוריה ופרקטיקה בשני מישורים בעת ובעונה אחת 
במהלך עבודתם. המישור האחד - כחונכים; עליהם לחבר את השתיים כאשר עליהם 
לתמוך בבני אדם הרוכשים מקצוע חדש ולייעץ להם. המישור השני - כחונכים למורים 
מתמחים הנכנסים למקצוע ההוראה, שהוא עצמו מקצוע פרקטי מורכב; עליהם 
להנחות את המורים המתמחים לגבי האופן שבו עליהם לקשר תיאוריה ופרקטיקה.  

הבנה זו עמדה בבסיס הקורסים למורים-חונכים של מִנהל חברה ונוער במשרד החינוך. 
תנאי הקבלה לקורס כללו ניסיון של שלוש שנות הוראה, לפחות, שמשמעותן ניסיון זה 
או אחר בחיבור תיאוריה ופרקטיקה כמורים. כמו כן, היה על המורים הלומדים לחנוך 
מורים מתמחים תוך כדי ההשתתפות בקורס. תנאי זה פתח אפשרות לחיבור מתמיד בין 
תיאוריה של חונכות לפרקטיקה שלה. מפגשי הקורס כללו לימוד עקרונות תיאורטיים, 
תרגול וניתוח של אירועים שהתרחשו בעברם המקצועי של המורים ובפרקטיקת 
החונכות שהתרחשה במקביל לקורס. כמו כן, היה על משתתפי הקורס לערוך תיעוד 
רפלקטיבי של ההתנסות בחונכות, תוך התייחסות לעקרונות תיאורטיים שנלמדו בקורס. 
בתום הקורס התבקשו משתתפיו לכתוב עבודת סיכום קצרה על תהליכי הלמידה של 

המתמחים שחנכו ושל עצמם, במהלך השנה שבה התקיים הקורס. 

השאלה המרכזית במחקר היא: האם המורים-החונכים שהתנסו בתהליך למדו לקשר 
בין תיאוריה ופרקטיקה, ואם כן, מהי איכות הקשר? 
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רקע תיאורטי - מורכבות הקשר בין פרקטיקה לתיאוריה

במושג תיאוריה נכללים שני מושגי משנה: תיאוריית-על ותיאוריה פרטית. תיאוריית-
על )Theory ב-T רישית( היא תיאוריה שנבדקה במחקר או בעבודה מדעית אחרת 
 .)Munby, Russell, & Martin, 2001( "או שנצברה כ"חכמה מקצועית קולקטיבית
תיאוריה פרטית )theory ב-t קטנה( היא תיאוריה של אנשי מקצוע, המבוססת על 
היכרות עם תיאוריות-העל, על ניסיונם הפרקטי כפרטים ועל חיבורים בין תיאוריות-
העל המוכרות להם ובין מסקנות מתוך הניסיון המעשי שלהם. לתיאוריה הפרטית אין 
הוכחות גורפות - היא כלי עזר בהעברה מפרקטיקה לפרקטיקה, והיא מסייעת לאנשי 
המקצוע כאשר עליהם להפעיל שיקול דעת, לקבל החלטות ולערוך רפלקציה במצבים 

 .)Korthagen, 2007( שונים בעבודתם

מחקרים מצביעים על כך שאופי הקשר בין התיאוריה הפרטית לפרקטיקה נוגע לאיכות 
ההוראה. נמצא שמתכשרים להוראה המצליחים בהתנסות בהוראה מבצעים תהליכי 
חשיבה תיאורטיים של תכנון, שהם מורכבים יותר מאלה של מתכשרים המצליחים 
פחות בהתנסות בהוראה. כמו כן, נמצא שמורים שיש להם הבנה עשירה יותר של 
ההוראה, כלומר תיאוריות מורכבות על מעשה ההוראה, לומדים לתקן את עשייתם 
)הפרקטיקה שלהם( לא רק מהצלחותיהם, אלא גם משיעורים שבהם הצליחו פחות. 
כן נמצא, שאחד המאפיינים של מורים מצוינים הוא יכולת החיבור שלהם בין ידע התוכן 
לבין הפדגוגיה שהם בוחרים להשתמש בה, ובין אלו לבין צורכי הלומדים והידע שרכשו 

  .)Munby, Russell, & Martin, 2001( מן הניסיון

זאת ועוד, מורים טובים מאופיינים כ"מורים קוהרנטיים", שהתיאוריות הפרטיות שלהם 
פתוחות ומתוחכמות, כך שהן משרתות אותם בהחלטותיהם המעשיות בתחומים 
שונים. המורה הקוהרנטי מצליח ליישם את התיאוריה הפרטית שלו באופן שבו הוא 
פונה ללומדים, בדרכי ההוראה שלו, בבחירת התכנים שהוא מעביר, בפירוש שהוא 
נותן למעשיו ובמסקנות שהוא מסיק מפירוש זה. פירוש המעשים והסקת המסקנות 
מרמזים על כך שהמודעות לקשר בין התיאוריה הפרטית לבין הפרקטיקה מאפשרת 

שיפור מתמיד בהוראה )טלמור ושובל, 2009(.

ההכשרה להוראה נועדה להכשיר מורים, כך שהתיאוריה הפרטית שהם יגבשו לעצמם 
תאפשר להם מערך שיקולים איכותי. לפיכך, ההכשרה להוראה מדגישה תרגול כלים 
לחיבור בין התיאוריה והפרקטיקה בשני הכיוונים. הראשון, מן התיאוריה אל הפרקטיקה 
- כתיבת "אני מאמין מקצועי" )שובל, הלר ולידור, 2002(; קריאה ביקורתית של תכניות 
לימודים )בן-פרץ, 1995( ותכנון הוראה )שובל ושווייד, 2008(; השני, מן הפרקטיקה אל 
 Ponte,( ביצוע מחקרי פעולה ,)Ottesen, 2007( התיאוריה - הנחיות לביצוע רפלקציה
.)Darling-Hammond, Snyder, 2000( וכתיבת פורטפוליו )Beijard & Ax, 2004
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ולמרות זאת, הצלחתן של תכניות ההכשרה להוראה להפוך את תיאוריית-העל לתיאוריה 
פרטית המאפשרת מערך שיקולים איכותי אינה גבוהה )Korthagen, 2007(. יש כמה 
סיבות לכך. האחת, קיים פער מובחן בין אופייה של תיאוריית-העל מבודדת המשתנים, 
המפנה זרקור לעבר משתנים מוגדרים מראש, לבין התיאוריה הפרטית, המפרשת את 
המציאות החינוכית, שבה המשתנים בלתי ניתנים לבידוד ושמערכת היחסים ביניהם 
משתנה בקלות; השנייה, בתחום החינוך אין תיאוריה אחידה המקובלת על כולם; אין 
חלוקה מוסכמת של הידע לנושאים או עקביות. כמו כן, אין קוהרנטיות בין תיאוריות 
הקשורות זו לזו )Munby, Russell & Martin, 2001(. לפיכך, קשה להקנות גוף ידע 
יציב שאפשר לגזור ממנו מהלכים פרקטיים; השלישית, תיאוריות מדעיות לעתים 
אינן תואמות את האינטואיציה של המתכשרים להוראה ושל מורים. לכן הם יכולים 
להציג את תיאוריות-העל כידע פורמלי במבחן או בדיאלוג תיאורטי, אך הם מתקשים 
להטמיע ידע זה כחלק מהתיאוריה הפרקטית שלהם; הסיבה הרביעית אינה קשורה 
למהות הקשר בין התיאוריה לפרקטיקה, אלא לאופן ההכשרה להוראה. ההכשרה 
להוראה מתבצעת לרוב במסגרות אקדמיות המלמדות תיאוריות-על פורמליות בנפרד 
מההתנסות בהוראה ואינן נותנות הזדמנויות לתרגל באופן משמעותי את הקשר בין 

 .)Jones & Starker, 2006( התיאוריה הנלמדת לבין הפרקטיקה

לנתונים אלו משמעות מיוחדת בהבנת תפקיד המורים-החונכים כתומכים וכמפתחים 
של המורים המתמחים. המורים-החונכים נפגשים עם המורים המתמחים מיד לאחר 
סיום הלימודים הפורמליים, בעוד המתמחים עמוסים בתיאוריות-על, שהנן נפרדות 
מההתנסות הפרקטית. כמו כן, בשלב זה המתמחים הם בעלי תיאוריות פרטיות חלקיות. 
לכן, תפקיד המורים-החונכים אינו יכול להתרכז בתמיכה בהישרדות המתמחה, ועליה 
לכלול טיפוח מורים לקראת היותם קוהרנטיים המחברים בין תיאוריה לפרקטיקה, 

המודעים לחיבור זה ואף מסוגלים לשפרו. 

משמעות הקשר תיאוריה-פרקטיקה בעבודת החונכים

במהלך ההוראה עצמה התיאוריה הפרטית מאפשרת העברה מניסיון פרקטי אחד 
לאחר, ולעתים פועלים המורים בהתנהגות אוטומטית, שכבר איננה עוברת תהליך 
של חשיבה מחדש. מהלך מסוג זה הוא בעייתי כשמדובר במורים החונכים התומכים 
במורים המתמחים. סיכוייו לשפר את איכות ההוראה של המורים המתמחים מוגבלת 
מכמה סיבות: הראשונה, למורים מתמחים אישיות מבוגרת ומעוצבת שאינה לומדת 
באמצעות חיקוי, אלא באמצעות תהליכי הבנה וביסוס ידע חדש על בסיס ידע קיים. 
כאשר הקשר בין החונכים למורים המתמחים מבוסס בעיקר על דוגמה אישית לחיקוי 
)role modeling(, דהיינו העברה מפרקטיקה לפרקטיקה ללא שילוב תיאורטי, 
הצלחת המורים המתמחים עלולה להיות מוגבלת )Jones & Straker, 2006(; השנייה, 
כאשר התיאוריות הפרטיות של החונכים כמורים מועברות למורים המתמחים כעצות 
וכמרשמים במקום כחשיבה משותפת, הן עשויות להיות מכבידות, בלתי יעילות ולעתים 
 .)Fienman-Nemser, 2001( בלתי מעשיות ומתסכלות עבור המורים המתמחים
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 Dymoke( זאת ועוד, לעתים הן אף מעכבות את ההתפתחות המקצועית העצמאית
 .)& Harrison, 2006

המורים המתמחים מגיעים עם תיאוריות פרטיות משלהם, ויחסם לתיאוריות הפרטיות 
של המורים המנוסים עשוי להיות דומה להתייחסותם לתיאוריות העל - שני סוגי 
התיאוריות אינם מתחברים לתיאוריות הפרטיות שלהם. בנוסף, אישיותם של מורָה או 
מורֶה מתמחים שונה, בדרך כלל, מאישיותם של המורה או המורה החונכים שקיבלו על 
עצמם את התפקיד, ולכן סביר להניח שהם יבחרו בתיאוריות אחרות המתאימות להם. 
לעתים גם הקונטקסט - המסגרת, התלמידים והמורים - שונה, והמורים המתמחים 
זקוקים להגדרות תיאורטיות שהם בעצמם יבנו עבור המשך עבודתם, שתהיינה שונות 

.)Yendol-Hoppey, 2000( מאלו הנמצאות בבסיס ההחלטות של החונכים

מורים מתמחים עשויים לבקש לראות שיעור לדוגמה, לקבל "טיפים שעובדים", 
עצות קסם שיפתרו את הקשיים באופן מיידי, אך הם ירצו לבחור מתוך הנאמר את 
 Shoval, Erlich & Feigin,( מה שמתאים לתיאוריות ולניסיון הקודם שלהם עצמם
2009(. בנוסף, קיימת סכנה שאם המורים המתמחים יבצעו את העצות כלשונן, וכולן 

או חלקן לא "תעבודנה" בפועל, יתערער האמון שלהם במורים החונכים.  

התקשורת של המורים-החונכים עם המורים המתמחים מתרחשת באמצעות דיאלוג 
מילולי, שבמהלכו מתרחשת תיאורטיזציה של הפרקטיקה. אפילו הדרך שבה בוחרים 
המתמחים לתאר אירוע, שהתרחש 'כפי שהוא' עוד לפני ניתוחו, היא מהלך של הפיכת 
הפרקטיקה לתיאוריה )Strong & Baron, 2004(. לכן, למעשה אין למורים החונכים 
מפלט בתהליך ההנחיה, אלא לעסוק בקשר שבין תיאוריה לפרקטיקה. לפיכך, יש 
להפעיל את הקשר בין התיאוריה לבין הפרקטיקה באופן מושכל ולחפש דרכים לביצוע 

תהליך החונכות בדרך המועילה ביותר. 

כאמור, המורים-החונכים צריכים להבין את הקשר שבין תיאוריה לפרקטיקה, וליישמו 
הן בהקשר של תפקידם כחונכים והן כמי שאמורים להנחות תהליכים של מעבר 
מתיאוריה לפרקטיקה אצל המורים המתמחים. ראשית, המורים-החונכים, בדומה 
לכל בעלי המקצוע הפרקטי המורכב, זקוקים לתיאוריה כדי לבסס את ההחלטות 
הפרקטיות שהם מבצעים כחונכים )Schon, 1983(; שנית, הם זקוקים לתיאוריות כדי 
להיות מסוגלים להסביר למורים המתמחים את החשיבה העומדת בבסיס ההחלטות 
הפרקטיות שהם עצמם מבצעים, בשעה שהם מנהלים את הדיאלוגים עם המורים 
Hingley-( המתמחים ומנתחים את ההצעות העולות במהלך הדיונים המשותפים איתם
Jones & Mandin, 2007(; שלישית, הבנת המורכבות התיאורטית והבנת הקישור 
בין התיאוריה לבין הפרקטיקה מאפשרות למורים החונכים להיות במערך נפשי של 
פתיחות להקשבה, כיוון שהם אינם מצפים ל"תשובה אחת נכונה", שהם לכאורה צופים 
אותה מראש )Strong & Baron, 2004(; רביעית, המורים-החונכים צריכים לגבש 
תיאוריה משלהם ביחס לשאלה מיהם המורים המתמחים: מהו האופן שבו מורים 
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מקבלים החלטות? מה הקשר בין ההחלטות לבין התיאוריות שהם מחזיקים? אילו 
סוגי מעברים מתיאוריה לפרקטיקה הם מבצעים? באיזה אופן קיימת מודעות לקשר 
בין תיאוריה לפרקטיקה התורמת ללמידה? כמו כן, על המורים-החונכים להכיר את 
 Feinman-Nemser,( האופן שבו מורים מתפתחים כדי לבחור דרכי תקשורת שישפיעו
2001(; חמישית, על המורים-החונכים להיות מסוגלים לחבר את חוויותיהם הפרקטיות 
של המורים המתמחים בהוראה עם תיאוריות שלמדו במכללה, שכן תיאוריות אלו 
 .)Feinman-Nemser, 2001( עדיין טריות במאגרי הידע שלהם, אך מנותקות מהשדה

ניתן לומר שהיכולת לקשר בין תיאוריה לפרקטיקה היא, למעשה, יסוד מרכזי ביכולת 
למלא את תפקיד החונכות באיכות גבוהה.

הקשיים של המורים-החונכים ביצירת קשר בין תיאוריה לפרקטיקה 

אף כי החיבור בין פרקטיקה לתיאוריה הוא כלי מפתח בהנחיה, הוא קשה ליישום עבור 
המורים-החונכים ועבור המורים המתמחים.

הקושי הראשון נוגע בצורך לפרוץ תבנית קיימת. המורים-החונכים הם מורים מנוסים, 
ויש להם ידע מוקדם רחב ומושגים שהתגבשו בזמן ניסיונם הפרקטי כמורים. הידע הזה 
הוא פרטי, תבניתי וסגור - "תפור" לפי מידות המורים. כדי להיות מסוגל לסייע למורים 
אחרים, שגם להם אישיות ותבנית חשיבה משלהם, על המורים-החונכים להיות מסוגלים 
לפרוץ את התבניות האישיות של עצמם. מחקרים על מורים-חונכים מצביעים על כך 
שיש חונכים שעוברים מהפך בהוראתם, כאשר במהלך הנחיית מורים אחרים הם נחשפים 
 .)Lopez-Real & Kwan, 2005( למשמעות צעדים שהם עצמם מבצעים כמורים

מהפך זה מעיד על כך שהם הצליחו לפרוץ את התבנית הקודמת שלהם. 

הקושי השני נוגע להיבט הרגשי באישיות של החונכים כמורים. כל עוד המורים עובדים 
בדל"ת אמותיהם, הרגשות משולבים בתיאוריות הפרטיות שלהם, והם חלק מהמעבר 
מהתיאוריה לפרקטיקה )Zembylas, 2005(. כאשר המורים הם חונכים ומנחים 
מורים אחרים, מערך הרגשות שלהם עלול להכביד על יכולתם להציג מעברים לוגיים 
בין תיאוריה לפרקטיקה באופן שקוף. למשל, מורים-חונכים שבשעת עבודתם "רעש 
מעצבן אותם", יציבו גבולות ברורים לרעש בכיתה. חונכים אלו יתקשו להבהיר את 
הצורך בהצבת גבולות לעצמת הרעש בכיתה למורים המתמחים שרעש אינו מעצבן 
אותם. כמו כן, המורים-החונכים קולטים את הרגשות של המורים המתמחים, מזדהים 
איתם, חשים אמפתיה כלפיהם ומרגישים חובה לעודד אותם ולהרגיעם. רגשות אלו 
מכבידים, ולעתים אף מונעים מהלכים רציונליים של ניתוח ומעבר מפרקטיקה לתיאוריה.

הקושי השלישי נוגע לכך שהמורים-החונכים אינם בקיאים, בדרך כלל, בתיאוריות-על 
שמביאים איתם המורים המתמחים מהמוסד המכשיר להוראה, ולכן סביר שיתקשו 

לסייע למתמחים לחבר את הפרקטיקה עם תיאוריות אלו.
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הקושי הרביעי נוגע להיבט הרגשי באישיותם של המורים המתמחים. המתבונן מבחוץ 
עשוי לפעמים להתפלא על כך שמורים מתמחים אינם מיישמים רעיונות של מחקרים 
הנראים כל כך הגיוניים לביצוע, אך גם בהוראה ההיבט הרגשי משפיע על תהליכי קבלת 
ההחלטות )Korthagen, 2007(. למשל, אם למורים יש צורך רגשי עמוק של שליטה 
במעקב אחר ההתקדמות הספציפית של כל ילד, כדי לוודא שהילד אכן רכש את 
הנלמד, יהיה קשה להם לעבור להוראה שיתופית או לכל אסטרטגיית הוראה אחרת, 
שבה המורים מצופים להעביר סמכויות ללומדים, והם אף אינם יכולים להשיג שליטה 
כזו, על אף היתרונות הלוגיים שהתקבלו במחקרים לגבי הוראה שיתופית. לכן, כשהם 
שוקלים דרכים אפשריות להתמודדות פרקטית, המורים-החונכים צריכים להתחשב 

גם בהיבט הרגשי-אישיותי של המורים המתמחים. 

הקושי החמישי קשור לחשש מפני שינוי. למורים המתמחים יש ידע מוקדם ועולם 
מושגים מגובש כבר לפני תהליך ההכשרה להוראה. אלו מהווים מסננת רבת-השפעה 
 Korthagen,( למה יִילמד, וגם באיזה אופן הידע הנלמד במהלך ההכשרה יתגבש
2007(. אימוץ פרקטי של תיאוריה חדשה דורש יצירת שינוי, הכרוך באיבוד של יציבות, 
תחושת ודאות ויכולת לצפות מה יקרה מחר. הדבר עשוי להתבטא בהתנגדות לקבל 
תיאוריה חדשה ולחבר בינה לבין הפרקטיקה. לכן, צריכים המורים-החונכים לחשוב 
על אופן הצגת המעברים מתיאוריה לפרקטיקה באופן מדורג ובלתי מאיים ולשלוט 

בתהליכי תקשורת רגישים ומורכבים.

הקושי השישי קשור במורים המתמחים כלומדים שונים. לכל אחד ואחת ישנה דרך 
 Norman &( להתמודד עם קשיי הכניסה להוראה. מחקרן של נורמן ופיינמן-נמסר
Feinman-Nemser, 2005( מהווה דוגמה לכך. החוקרות ראיינו שתי מורות חונכות 
וצפו בהן במשך שנתיים. המורות החונכות התייחסו לתכנית התמיכה ברצינות רבה 
ומצאו שוני רב בין מורים מתמחים באופן החיבור בין תיאוריה לבין פרקטיקה. מורה 
מתחילה אחת שנחקרה הייתה זקוקה לתבניות מוכרות, וחזרה אליהן כל הזמן כדי 
להרגיש בטוחה. היא נמנעה מאפשרויות של יישום פרקטי, גם כאשר השתכנעה 
מהנימוקים התיאורטיים. המורה השנייה חשבה שכדי ללמוד מהניסיון הפרקטי נדרש 
ממנה קודם כול לזהות מה היא כבר יודעת, אחר כך לחשוב על מה שהיא עושה, ורק 
אז למצוא דרך ללמד באופן שיתאים לפילוסופיה שלה. פערים אלו מצביעים על הצורך 

של המורים-החונכים לברור את הדרך המתאימה לכל מורה מתמחה.

לסיכום, הקשיים בהנחיית תהליכי חיבור בין תיאוריה לפרקטיקה בתהליך החניכה נובעים 
קודם כול מקשייהם של המורים-החונכים לממש את המעבר מתיאוריה לפרקטיקה. 
קושי זה קשור גם לצורך להתגבר על הקשיים של המורים המתמחים במעבר הזה. 
המורים-החונכים לא יוכלו לסייע למורים מתמחים לקשר בין תיאוריה לבין פרקטיקה 
מעבר לכישורים שלהם, ולכן קיימת חשיבות ממדרגה ראשונה ללמוד את הכישורים 

ואת המגבלות של המורים-החונכים בתחום זה.
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לסיכום הסקירה התיאורטית, ניתן להצביע על תמונה מורכבת של הקשר בין תיאוריה 
לבין פרקטיקה. הסקירה מציגה את הכורח של המורים-החונכים ושל המורים המתמחים 
לעשות חיבורים אלו ולדעת איך עושים זאת נכון כדי להגיע להנחיה משמעותית. בנוסף, 
הסקירה מציגה את הקשיים העומדים בפני מורים-חונכים בשעה שהם מנסים לקשר 

בין התיאוריה לבין הפרקטיקה. 

האם אפשר להכשיר מורים-חונכים לתפקיד המורכב של קישור בין פרקטיקה לתיאוריה? 
אחת הדרכים לבחון שאלה זו היא להתחקות אחר פרטי הקשרים שמורים-חונכים 
מקיימים בשעה שהם חונכים. בתום שנה שבה למדו המורים-החונכים בקורס הכשרה, 
ובמקביל התנסו בפועל בהנחיית מורים מתמחים, ניתן לבדוק מה הצליחו החונכים 
ללמוד, כיצד הם מקשרים בין תיאוריה לפרקטיקה ומהי איכות הקשר שהם מקיימים 

בין פרקטיקה לבין תיאוריה.

 

המחקר

מסגרת המחקר

מחקר זה מתייחס ל-20 עבודות גמר בקורס להכשרת מורים-חונכים, שכתבו מורים 
בחינוך העל-יסודי. הקורס, בהיקף של 112 שעות, נועד להכשיר מורים ותיקים להיות 
חונכים למורים מתמחים. נוסף על השתתפות במפגשים הקבוצתיים, כל משתתף 
היה חייב לחנוך מורה במהלך הקורס ולתעד את מהלכי החונכות. כל תיאוריה שהוצגה 
בקורס תורגלה כפרקטיקה של הנחיה במהלכי החניכה. במפגשים בקורס ההכשרה יוחד 
זמן רב להעלאת אירועי הנחיה מהשטח ולניתוחם. בקורסים נלמדו הנושאים הבאים: 
תפיסת התפקיד של החונכים; הערכה מעצבת ומסכמת של המורים המתמחים; 
כלים לחניכה, ובהם הבנת הארגון, סוגי לומדים, דרכי שיח והתמודדות עם התנגדויות; 

וסוגיות ייחודיות בתחום ההוראה שבו עסקו המתמחים. 

העבודות שנותחו

בכל קורס נכתבו עבודות ביניים קצרות על תהליכים מוגדרים מראש, ואחר כך התבקשו 
הלומדים לכתוב עבודת סיכום רפלקטיבית בהיקף של כחמישה עמודים, ובה תיאור של 
תהליך הלמידה של המתמחים ושל החונכים עצמם, תוך התייחסות למהלכי החונכות. 
הלומדים התבקשו במפורש לקשר את התהליכים לתיאוריה בכלל, ולתיאוריות ולכלים 

יישומיים שלמדו בקורס בפרט.
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שלבי המחקר

התקיימו שלושה שלבים: שלב התהייה, שלב הבחירה ושלב הניתוח.

שלב התהייה:
צעד א. איסוף כל החומרים הכתובים ועיבוד סטטיסטי של הערכות המשתתפים.

צעד ב. קריאה, ניסיון למיון החומרים וחשיבה על דרכי הניתוח.

שלב הבחירה:
צעד ג. בחירת 20 העבודות הטובות מבין כ-100 שהוגשו. הבחירה הייתה בהסכמת 
שלושת החוקרות פה אחד. הקריטריונים לעבודה טובה: עבודה שבה הטיעונים ברורים 

ומפורטים, וכן שהציון עליה הוא 80 ומעלה. 
צעד ד. קריאת העבודות פעמים רבות, מפגשים ושיחות על אפשרויות הניתוח, קבלת 
החלטה לנתח את ההתייחסות לתיאוריה ולפרקטיקה בעבודות הכתובות של הלומדים 

בקורס.

שלב הניתוח:
צעד ה. חלוקת הטיעונים בעבודות ל"תיאוריה", "פרקטיקה" או "שילוב של פרקטיקה 

ותיאוריה".
צעד ו. איתור סוגי הקשרים בין טיעוני התיאוריה הפרטית של המורים לבין הטיעונים 

הפרקטיים שלהם.
צעד ז. איתור איכויות הקשרים שנותחו בצעד ו.

צעד ח. איתור איכויות הקשר בין התיאוריה הפרטית, כפי שהוצגה בטקסט, לתיאוריית-
העל, כפי שנלמדה בקורס.

יתרונות המחקר ומגבלותיו

מלבד היתרונות והחסרונות של מחקר איכותני באשר הוא, יש למחקר זה ייחוד. יתרונו 
העיקרי של המחקר ביכולת להיכנס לפרטי פרטים בעבודות ולאסוף אינפורמציה 
אותנטית ביחס למעברים מתיאוריה לפרקטיקה. תהליך ניתוח זה נעשה על ידי מי 
שהכיר היטב את הנלמד בקורסים וידע להבחין במעברים משמעותיים. מגבלת המחקר 
העיקרית היא העובדה שעבודה בכתב מציגה רק חלק מתהליכי החשיבה, וחסרה בה 
אינטראקציה המאפשרת לנחקרים להציג באופן נרחב וממוקד יותר כיצד הם מקשרים 

בין תיאוריה לבין פרקטיקה. 
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ממצאים

בקריאת העבודות נמצא כי כל טיעון היה אחד מתוך ארבע אפשרויות בסיסיות ביחס 
שבין תיאוריה לפרקטיקה: א. אינדוקציה - טיעון של מעבר מפרקטיקה לתיאוריה; ב. 
דדוקציה - טיעון של מעבר מתיאוריה לפרקטיקה; ג. טיעון של תיאוריה ללא פרקטיקה; 

ד. טיעון של פרקטיקה ללא תיאוריה.

טבלה 1 מצביעה על מספר הפעמים בו הופיעה כל אחת מהאפשרויות אצל כל אחד/
אחת מ-20 הנחקרים.

 טבלה 1: אפשרויות בסיסיות לקשר בין תיאוריה לפרקטיקה - 
מספר הטיעונים לכל אפשרות

שם 
החונכים

)ר"ת(

תיאוריה דדוקציהאינדוקציה
ללא

פרקטיקה

פרקטיקה
ללא 

תיאוריה

מספר
הטיעונים

7322032ר.ע.

4911630א.צ.

108321א.כ.

643518ש.בי.

212914ש.מ.

62614י.ב.

441312ד.א.

74112א.ד.

54211ש.ל.

46111נ.ת.

10111ג.כ.

14611א.פי.

62210ש.בכ.

16310פ.פ.

113510א.פר.

1449ש.בד.

11439נ.מח.

13149א.ש.

3137ח.ש.

2114נ.מז.

81603490265סה"כ
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ניתן לומר שהחונכים מרבים לכתוב על הפרקטיקה שלהם ולצאת מנקודת מוצא 
פרקטית. 90 טיעונים )34%( היו תיאורים פרקטיים בלבד; 81 טיעונים )31%( החלו 
בטיעונים פרקטיים ועברו באינדוקציה לתיאוריה; וב-60 טיעונים )23%( הפרקטיקה 
הוזכרה בתהליכים דדוקטיביים לאחר התיאוריה. החיבור בין תיאוריה לפרקטיקה במהלך 
הקורס נתן את אותותיו, וגם התיאוריה לא נפקד מקומה בטיעוני המורים: 34 טיעונים 
)13%( היו תיאורטיים בלבד, ב-60 טיעונים )23%( הוזכרה התיאוריה לפני הפרקטיקה 

במהלך דדוקטיבי, וב-81 טיעונים )29%( התיאוריה הוזכרה לאחר הפרקטיקה. 

שתי השאלות המרכזיות שהעסיקו אותנו במהלך הניתוח של הטקסט הן: א. מהם 
אופני הקשר בין התיאוריות הפרטיות לפרקטיקות, ומהן איכויות הקשר הזה? ב. מהן 

?)T( לתיאוריית-העל )t( איכויות הקשר בין התיאוריה הפרטית

להלן התשובות שמצאנו והדגמתן:

1.א. קשר בין תיאוריה ופרקטיקה - מעבר בין תיאוריה פרטית לבין פרקטיקה

מעבר, פירושו שנכתבו שני טיעונים עוקבים - האחד תיאורטי והשני פרקטי - כשהם 
נבדלים זה מזה והמעבר ביניהם ברור. טיעון תיאורטי הוא הכללה שממנה ניתן להסיק 
מסקנות פרקטיות רבות. הטיעון הפרקטי הוא תיאור של מה שהתרחש בפועל, כפי 
שנכתב על ידי המורים-החונכים. הוא מהווה דוגמה ליכולת להגדיר פעולה נדרשת 
בהקשר לטיעון התיאורטי. במהלך קריאת העבודות נמצא שהמורים-החונכים עורכים 
שלושה סוגים של מעברים בין טיעונים תיאורטיים לטיעונים פרקטיים בשלוש איכויות 

שונות. הסוגים הם:

1.א.1 טיעון אינדוקטיבי - מעבר ממקרה פרקטי לתיאוריה

האינדוקציה היא מעבר ממקרה פרטי לעיקרון, המהווה הכללה של המקרה הפרטי, 
המסביר את התהליך שהתרחש בפועל.  

חנכתי השנה מורה שהגיעה מתחום החינוך הגופני, ולא היה לה רקע מספיק 
בידיעת הארץ. נוצר מצב שבחלק גדול מהמקרים, עקב החשש שלה להוביל 
בתכנון, ארגון והוראה, היא העדיפה שאני, כבעל הידע והניסיון, אבצע עבורה 
את רוב הדברים. המצב שנוצר היה שלא נתתי לה מספיק מרחב והזדמנויות כדי 
להתקדם, להשתפר ולהיות מסוגלת לעצמאות בביצוע התפקיד. )פרקטיקה( 

המהלך הזה היה מנוגד למה שלמדתי בקורס, שחונך צריך לדעת "לשחרר את 
החבל" כדי לעודד את המורה המתמחה לעבוד באופן עצמאי, ושיש לעשות 
זאת גם אם המתמחה אינו מבקש זאת וגם אם מבחינתו זו "קפיצה למים 

עמוקים". )תיאוריה( 
שב.י
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1.א.2 טיעון דדוקטיבי - מעבר מתיאוריה למקרה פרקטי

הדדוקציה היא מעבר מהצגת עיקרון, שיש בו הכללה והסבר, אל דוגמה של מקרה 
פרקטי שהתרחש בפועל.

תפקידי החונך מתפצלים לשתיים: מצד אחד, עזרה למתמחה להתפתח, כך 
שיוכל לבטא את ייחודו; להיות עצמאי בחשיבתו; להיות גמיש ונכון לביקורת 
עצמית, ושיוכל לשנות עמדות. מצד שני, ללוותו בתהליך ההטמעה של התכנית 
החינוכית המוכתבת, כדי שילַמד בהתאם לתכנית הלימודים. קיים ניגוד מסוים 
בין שני התהליכים, ויש למצוא את הקו המאפשר לבצע את שניהם. )תיאוריה( 
בפועל, כאשר הגעתי לחנוך, המתמחה כבר הטמיע את התכנית ופעל כשאר 
המורים, והייתי צריך, באמצעות שאלות, לעודדו לבטא את עצמו )מה אתה 
חושב? איך אתה מרגיש?( ולסייע לו להיות ביקורתי )האם אתה מסכים עם 

הדרך הזו?(. )פרקטיקה(
א.ש.

1.א.3 רצף טיעונים - מספר מעברים רצופים בין תיאוריה לפרקטיקה       

רצף טיעונים הוא קיומם של מעברים מתיאוריה לפרקטיקה ומפרקטיקה לתיאוריה, 
הבאים בזה אחר זה, עוברים מהכללה והסבר למקרה הפרקטי-הפרטי המדגים, וחוזרים 

אל הכללה והסבר נוספים, ושוב מציגים מקרה פרקטי-פרטי מדגים.

כשצפיתי בשיעוריה הראשונים של ד. ראיתי אנדרלמוסיה: תלמידים היושבים 
ללא מחברות, ללא מכשירי כתיבה וללא ספרי לימוד. המפריעים לא הוצאו 
החוצה, לא סיכמו את דברי המורה והבלגן חגג. כשהסבתי תשומת לבה לעניין, 
תמיד היו לה תירוצים וסיבות להצדקת המצב: "בית הספר לא מוכן לקנות 
ספרי לימוד", "אסור לי להוציא החוצה מפריעים" וכד'. על אף שהסבתי את 
תשומת לבה לבעיה יותר מפעם אחת, לא בוצע תהליך של שינוי ולא כל-כך 

הבנתי למה. )פרקטיקה( 
הפסיכואנליטיקאי הבריטי ויניקוט אומר שהעיקרון הוא שלמטופל ורק למטופל 

יש תשובות ברשותו. )תיאוריה(

ואכן, לאחר שיחות רבות, היא העלתה את האפשרות שהעובדה שהיא דיסלקטית 
משפיעה על התנהגותה. כשהייתה תלמידה, היא למדה ללא ספרים ומחברות 
ואף פעם לא כתבה, ולכן היא מגלה הבנה כלפי התלמידים שאינם כותבים 

והיא אינה רוצה להכביד עליהם. )פרקטיקה( 

ניתן לומר שד. עשתה השלכה של מצבה אל כלל התלמידים. מורה צריך 
להפעיל תהליכים רציונליים בניהול כיתה, וכאשר הכיתה מתנהלת יש לאתר 

ילדים מתקשים ולאפשר להם מרווח להתמודדות. )תיאוריה(
ש.ל.



27
קה

טי
רק

לפ
ה 

רי
או

תי
ין 

 ב
ה |

יר
 מ

יה
וס

 ט
ה,

רד
ל ו

גי
ה, 

אל
ל 

וב
ש

הספרות מצביעה על כך שלכל אחד מסוגי המעברים יש תפקיד שונה. היכולת להציג 
טיעונים אינדוקטיביים מאפשרת תהליכים של ניתוח אירועים - בהם מציגים אירועים 
שהתרחשו בשדה ומנתחים אותם לאור תיאוריות )Whitehead, 2001(; רפלקציה - 
 Ottesen, 2007;( בה נבדקת איכות הביצוע של הפרקטיקה בקנה המידה התיאורטי
Gordon, 2009(; ומטה-קוגניציה - בה נלמדת איכות החשיבה מאחורי הטיעונים 
הפרקטיים והתיאורטיים )Kolb & Kolb, 2009(. יכולת להציג טיעונים דדוקטיביים 
מאפשרת לחשוב כיצד ליישם רעיונות תיאורטיים הנראים מתאימים, ובכך להעלות את 
רמת החשיבה ושיקול הדעת של המורים )Fienman-Nemser, 2001(, וכן מאפשרת 
יצירת קוהרנטיות בין תיאוריה לפתרונות פרקטיים שהחונכים בוחרים, וכך גורמת להם 
להיות שלמים עם עבודתם )טלמור ושובל, 2006(. היכולת למעבר רצוף של טיעונים 
מאפשרת לבצע את כל התהליכים שצוינו, הן ביכולת לטיעונים אינדוקטיביים והן 
ביכולת לטיעונים דדוקטיביים. ובנוסף, היא מאפשרת לשקול ולבחור מהלכי חונכות תוך 
שמירה על קשר לאורך תהליך הוראה שלם: החל בהחלטות התיאורטיות המתקבלות 
לפני פעולת החונכות, דרך ההחלטות והפעולות המתרחשות במהלך החונכות הפרקטי 
הלכה למעשה, ומשם אל בקרת התהליכים הפרקטיים, באמצעות חשיבה תיאורטית 
 Harrison,( עליהם, ואל עיצוב מערכת החלטות תיאורטיות חדשות, וחוזר חלילה

  .)Lawson & Wortley, 2005

1.ב. קשר בין תיאוריה ופרקטיקה - איכות המעבר

במהלך קריאת הטיעונים, כדי לסווגם לסוגים השונים, זיהינו שאיכות המעבר בין 
התיאוריה לפרקטיקה אינה אחידה, ואיתרנו שלוש דרגות שונות:  

1.ב.1 קיימת הלימה ברמה גבוהה בין התיאוריה לפרקטיקה

באיכות זו הפרקטיקה והתיאוריה עוסקות שתיהן באותם נושאים, והאחת מאפשרת 
להבין טוב יותר את האחרת.  

...הדבר בא לידי ביטוי ביתר שאת בשיחת המשוב לאחר התצפית. בשיחה בוצע 
הרעיון של דונלד שון. )פרקטיקה(

הרעיון מציע לבצע את שיחת המשוב על בסיס התיעוד שנכתב בהכנה לשיעור 
ולשאול שאלות בלי לצפות לפתרון אחד ברור. שיחה כזו משדרת ענייניות - דיון 

בנושאים החשובים ואפשרות להיפתח. )תיאוריה( 

התברר לי שהתיעוד המפורט היה כלי מרכזי, שסייע לי להעמיד את הדברים 
באור הנכון. קריאת התיעוד שימשה ככלי בבחירת סדר העדיפויות לדיון. הדרך 
שבחרתי להציג שאלות, מבלי להצביע מראש על פתרון אחד ברור, סייעה 
למתמחה רבות ואפשרה לה לענות תשובות כנות. השיחה החופשית הקלה 

רבות ויצרה תחושה טובה של ביחד. )פרקטיקה(
ג.כ. 
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1.ב.2 קיימת הלימה חלקית בין התיאוריה לפרקטיקה

ברבים מתהליכי המעבר מתיאוריה לפרקטיקה ולהפך, התיאוריה מוזכרת בשמה 
בלבד או בהכללה של משפט אחד. תהליך כזה מצביע על חיבור בין תיאוריה לבין 
פרקטיקה, אלא שהחיבור אינו נכנס לפרטי התיאוריה, ולכן לא ברור האם המעבר מעיד 
על התייחסות לתכנים התיאורטיים או שמא הוא מתייחס לתיאוריה כססמה, שאין לה 

משמעות בעלת משקל עבור הפרקטיקה. 

המודל של דויד קולב לגבי טיפוסי לומדים )תיאוריה( נתן לי כלי וידע לגבי 
היכולת שלי לאפיין את המתמחה כטיפוס לומד, ויש באפשרותי לראות האם 
המתמחה דומה לי או שונה ממני כטיפוס לומד, ובהתאם לכך להתאים כלים 

ואסטרטגיות לעבודתו כמורה. )פרקטיקה(
א.כ.

1.ב.3 אין הלימה בין התיאוריה לפרקטיקה או שבקשר יש טעות

ברבים מתהליכי המעבר מתיאוריה לפרקטיקה ולהפך, הפרקטיקה מוזכרת רק כמשהו 
שקרה, רק כדי לומר 'ניסיתי זאת', בלי להיכנס לפרטים. בתהליך זה קיים מעבר, אבל 

הפרקטיקה איננה באמת מדגימה את התיאוריה.

...הבנתי שכדי להתמודד עם ההתנגדויות לא לוקחים אותן כפגיעה אישית. 
המתמחה מתנגד לעתים כי עליו לבצע משימה שקשה לו להתמודד איתה, 

והוא היה מעדיף להימנע ממנה. )תיאוריה(

ולכן, אני כחונכת באה ומציעה פתרונות אפשריים, ויחד עמו מנסים לזהות 
את הבעיה ולפותרה. )פרקטיקה( כאשר בעיות רבות נשמרות ואינן באות על 

פתרונן, מי שסובל מכך הם הלומדים עצמם. 
ד. א.

נראה שאין די בקיומם של מעברים בין תיאוריה לפרקטיקה ויש לשים לב לאיכותם, 
כדי לוודא שהמעברים מתקיימים וממלאים את תפקידם.

2.א. קשר בין תיאוריה ופרקטיקה - סוגי שזירה של פרקטיקה ותיאוריה פרטית

לעתים קשה להבחין בטיעונים נפרדים שיש ביניהם מעבר ברור מתיאוריה לפרקטיקה 
או להפך, אך ניתן לזהות טיעונים תיאורטיים וטיעונים פרקטיים משולבים אלו באלו. 

לסוג קשר כזה קראנו שזירה. 

שילוב של מושגים תיאורטיים במהלך תיאור מהלכים פרקטיים מעיד על הכנסתם 
של המושגים למהלכי החשיבה ושיקול הדעת, ולעתים מעיד גם על חשיבה מדויקת 
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יותר, המתאפשרת בזכות המונחים המקצועיים המותאמים באופן ספציפי לרעיון 
שאותו רוצים להביע. יחד עם זאת, בהיעדר הפרדה בין טיעונים פרקטיים לטיעונים 
תיאורטיים, אין מידע לגבי יכולת החיבור ביניהם ואין אפשרות לבדוק את איכות 
הביצוע של הפרקטיקה כנגזרת של התיאוריה. כמו כן, אין עדות מספקת לתהליכים 
מטה-קוגניטיביים של חשיבה על חשיבה, כיוון שכל הטיעון כתוב ברמת חשיבה אחת. 

בקריאת העבודות זיהינו שני סוגים של שזירה, ובתוכם חמש איכויות:

2.א.1 שזירה של אירועים פרקטיים במהלך הצגת תיאוריה

בסוג זה של שזירה הטיעון הוא תיאורטי במהותו, אלא שבתוכו שולבו תזכורות של 
אירועים פרקטיים.

התכנון השנתי המשותף לחונך ולמתמחה הוא כלי חיוני ליצירת תהליך איכותי. 
מהלך זה הוא בעצם בחירת סדר קדימויות, שהרי בתחילת השנה היה נדמה 
למתמחה שלי שהכול נחוץ, הכול חיוני והכול דחוף. התכנון השנתי מאפשר 

יצירת בסיס הסכמה משותף לתהליכים הצפויים. 
א.צ.

2.א.2 שזירה של מושגים תיאורטיים במהלך תיאור מהלכים פרקטיים

בסוג זה של שזירה, הטיעון הוא פרקטי במהותו, אלא שבתוכו שולבו מושגים שנלמדו 
בקורס כחלק מהלימוד התיאורטי.

במהלך הקורס ובתפקידי כחונך למדתי והתנסיתי בתהליך של טרנספורמציה 
רפלקטיבית במובן של "לימוד מתלמיד". כיוון שהייתי "טרי" בתפקיד החונכות, 
סוגיות שעלו בתצפיותיי במורה המתמחה ובשיחותיי עמה עזרו לי לחשוב על 

בעיות ניהול הזמן שיש לי כמורה.
נ.מח.

אף שהשזירה אינה חושפת במידה מספקת את היכולת לחבר תיאוריה ופרקטיקה, 
הספרות מצביעה על כך שהיכולת לשלב דוגמאות והשימוש במושגים מקצועיים 
מאפשרים תקשורת טובה יותר עם עמיתים למקצוע, השותפים לאותה תיאוריה ולאותה 

.)Valencia, Martin, Place, &   Grossman, 2006( שפה מקצועית

2.ב. קשר בין תיאוריה ופרקטיקה - איכות השזירה

במהלך קריאת הטיעונים השזורים, כדי לסווגם לסוגים השונים, זיהינו שאיכות השזירה 
של תיאוריה ופרקטיקה אף היא אינה אחידה, ואיתרנו חמש דרגות שונות: 
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2.ב.1 האירועים המוזכרים מדגימים את ההסבר התיאורטי באופן מלא

חלק מהצגת תיאוריה בשילוב אירועים פרקטיים נותן תמונה מלאה של הרעיון התיאורטי, 
אף שהוא מוצג כתהליך שהתרחש בפרקטיקה.

מהותו של תהליך החניכה היא הניסיון להעלות את התפקודים המטה-קוגניטיביים 
מרמה לרמה מבחינת עומק המודעות: בפגישות הראשונות המתמחה עבד 
יותר "מהבטן", ותגובותיו לבעיות המשמעת בכיתה היו תגובות "נשלפות", לא 
מחושבות - תואם לרמה הנמוכה של חוסר מודעות או מודעות מעטה בלבד 
לפעולות. בפעמים האחרונות הוא כבר תכנן כיצד להגיב על בעיות המשמעת, 
ובאופן מודע בחר להתעלם מחלק מהן, ובכך "להנמיך את הלהבה". גישה זו 
הנה חלק מרמה גבוהה יותר של חשיבה, ותואמת לרמה השלישית הכוללת 
שימוש מודע באסטרטגיות שונות על מנת להתמודד עם בעיות שונות. גם 
בחינת השיפור בדרכי ההדרכה של המתמחה מראה עלייה ברמת החשיבה: 
אם בפעמים הראשונות הדרכתו לקתה בחוסר סדר ותכנון, הרי שבסמסטר 
האחרון הוא כבר תכנן טוב יותר את הדרכתו והשתמש בשיטות שונות לקיימה 
- שיטות שהוא תכנן מראש. גם כאן נראה שהוא עלה ברמת המטה-קוגניציה, 

והגיע למעשה לשלב השלישי, דהיינו שימוש מודע באסטרטגיות שונות. 
א.פר. 

2.ב.2 המושגים התיאורטיים מסייעים בהבנת המהלכים הפרקטיים

בחלק גדול מטיעוני המורים היה שימוש במושגים תיאורטיים, באופן המסייע בהבנת 
האירוע הפרקטי. בטיעון שלהלן הדגשנו בקו את המושגים התיאורטיים שנלמדו בקורס 

כדי להמחיש את אופן השימוש בהם.

בעבודתי עם המתמחה, לא פעם, בתחילת המפגשים אתו, התפתיתי להביא 
בפניו עצות, "להאכילו", לנסות להביא את הפתרון לפניו. אך, כפי שהבחנתי, 
הדבר יצר תלות בי, שהלכה והתגברה - טלפונים הביתה בשעות לא מתאימות, 
חיפוש אובססיבי בפלאפון. החלטתי לשנות, ליצור אווירה של שוויון ביני לבין 
המתמחה, לא להדגיש את ניסיוני ואת הוותק שצברתי, המקנים לי באיזשהו 
מקום הרגשת עליונות, אלא להדגיש שיתוף בעשייה ובניית תכנית עבודה 
מוגדרת, תוך התייחסות לרעיונותיו של המתמחה ברמה של דיאלוג. המעבר 
לא היה קל למתמחה. שוב ושוב הוא ניסה לגרום לי למצוא את הפתרונות 
עבורו. ...אך לאחר תהליך למידה, מתוך הקורס והעבודה בשטח עם המתמחה, 
שיניתי את דרך ההתנהלות עם המתמחה. הקשבתי, חזרתי על הניסוחים שלי 
מחדש, ניסיתי להבליט את המסוגלות של המתמחה לפתור בעיות משמעת 

או לפחות להקטין בעיות אלו. 
ש.בכ
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2.ב.3 האירועים המוזכרים מדגימים את ההסבר התיאורטי באופן חלקי

התיאוריה מוצגת בשפה של פרקטיקה, אבל האירוע הפרקטי נותן תמונה חלקית 
בלבד מתוך הרעיון התיאורטי. כמו, למשל, בדוגמה זו, שבה החונכת מסתפקת באזכור 

העובדה שבהתחלה היו קשיים, אך היא אינה מפרטת אותם.

תהליך הלמידה שבו הנחיתי את המתמחה כולל את השלבים הבאים: 1( 
מזהה את מטרותיו ואת תוצאות הפעולה המתוכננת; 2( קובע מחוונים )אמות 
מידה( להצלחה; 3( מתכנן וצופה מראש אסטרטגיות הוראה ונוהלי בדיקה; 4( 
קובע מוקד ללמידה אישית ותהליכים להערכה עצמית; 5( עושה רפלקציה 

על תהליך האימון. 

במשך פגישותינו, בהכנה לשיעור בכיתה ובשדה, המתמחה התקשה בתחילה 
לזהות את מטרותיו, לתכנן אסטרטגיות הוראה ולקבל החלטות. 

ר.ע. 

2.ב.4 המושגים התיאורטיים נכונים, אך אינם מסייעים בהבנת המהלכים הפרקטיים

בחלק מטיעוני המורים-חונכים יש שימוש נכון במושגים תיאורטיים שנלמדו בקורס, 
אבל השימוש הוא סתמי, אינו במקום, ואינו מסייע בהבנת האירוע הפרקטי. גם כאן 

הודגשו המושגים התיאורטיים שנלמדו בקורס כדי להמחיש את השימוש במושגים.

בקורס דיברנו על ארבעה טיפוסי לומדים עיקריים, ויצא שאני טיפוס הלומד 
המסעף - אוהבת לחוש, לטעום, להתנסות, לנתח ולחשוב, אך גם לומדת 
מצפייה ומחוויה מוחשית. המתמחה שלי, לעומת זאת, הוא טיפוס לומד ממזג 
- לומד המשלב חשיבה מופשטת ולימוד מצפייה. כמו כן, גילינו שיש גם דמיון 
בינינו: שנינו טיפוסים שלומדים מצפייה, שזהו דבר שיכול לתרום בעבודה עם 
בני נוער, ולנתח אותו תוך כדי. למרות שקיים בינינו גם שוני, לא היה לי צורך 
להתמודד עם השוני או עם הדמיון, הצלחנו לעבוד בשיתוף פעולה ולהתגבר 

על מכשולים בתחום האישי והמקצועי.
ש.בי. 

2.ב.5 המושגים התיאורטיים אינם קשורים בתיאור המהלכים הפרקטיים או 
שהם שגויים

באיכות זו יש עדיין שימוש במושגים תיאורטיים שנלמדו, אך הם מוזכרים בהקשר הלא 
נכון או שהם שגויים. כמו, למשל, בדוגמה שלפנינו, שבה החונך משתמש במונחים של 
זיהוי הבעיה והגדרתה ובאפשרות להעלות פתרונות אחדים לפני שמקבלים החלטה 
באופן המשנה את הנלמד מקצה לקצה. בקורס נלמד שעל המורה החונך לגרום למורה 
המתמחה לבצע את התהליך באופן עצמאי, וכאן המורה החונכת מדווחת שהיא בעצם 

ביצעה את התהליכים עבורו.   
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כאשר היה על המתמחה לבצע משימה שהיה קשה לו להתמודד איתה, ראיתי 
שהוא העדיף להימנע ממנה. לכן אני, כחונכת, הצעתי לו פתרונות אפשריים 

ועזרתי לו לזהות את הבעיה ולהגדירה, ולאחר מכן לפותרה. 
א. ד. 

נראה שגם בשזירה אין די בקיומה בלבד ויש לבדוק את איכותה. כאשר שזירה של 
אירועים פרקטיים מדגימה את ההסבר התיאורטי, נראה שהשוזרים מבינים את 
התיאוריה ויכולים להפוך אותה לשפה היומיומית המקצועית שלהם. כמו כן, בשעה 
שאיכות השזירה של מושגים תיאורטיים במהלך תיאור מהלכים פרקטיים היא גבוהה, 
והמושגים מסייעים בהבנת המהלכים הפרקטיים, סביר להניח שהמשתמש רכש הבנה 
של התיאוריה ויכול להעבירה לאחרים. בכל האיכויות האחרות נותרת אי-ודאות לגבי 

ההבנה התיאורטית. 

3.א. קשר התאמה בין תיאוריית-העל )T( לתיאוריה פרטית )t( - סוגי התאמה 

כפי שהגדרנו ברקע התיאורטי, התיאוריה הפרטית היא הכללה של הניסיון הפרקטי, 
וככזאת היא משמשת חוליית חיבור בין הפרקטיקה לתיאוריית-העל. בקריאת העבודות 

זיהינו שלושה סוגים של התאמה בין תיאוריית-העל לתיאוריה הפרטית:

3.א.1. התיאוריה הפרטית מזכירה את תיאוריית-העל

המורים-החונכים המשתתפים בקורס מעלים בטיעונים רבים את התיאוריה הפרטית 
שלהם, תוך אזכור תיאוריית-העל שנלמדה בקורס, המשמשת אותם בגיבוש דעתם. 
כמו בדוגמה שלהלן, בה השאלה המטרידה היא מתוך תחומי התיאוריה הפרטית, ואילו 

התשובה היא הבאת רעיון בשם אומרו.

השאלה שהטרידה אותי הייתה כיצד מציגים קשיים צפויים בלי להפחיד, אלא 
מתוך כוונה לסלק מוקשים מיותרים. הצעדים הנראים לי ביותר מבוססים על 
ארבעת הצעדים שהציע פופר: 1. זיהוי והגדרת פרמטרים שיגדירו הצלחה; 
2. בניית סיטואציות שיש בהן פוטנציאל הצלחה; זיהוי המרכיבים הגורמים 
להצלחה וזיהוי המקורות הפנימיים להצלחה. צעדים אלו מאפשרים לעמת 

את המתמחה עם המציאות הקשה תוך מתן תמיכה.
פ.פ.

3.א.2. התיאוריה הפרטית מטמיעה את תיאוריית-העל

בטיעונים רבים של החונכים, תיאוריית-העל הפכה לתיאוריה פרטית המהווה כבר חלק 
מהבנת המורים-החונכים את תפקידיהם, והמקור - תיאוריית-העל - נעלם. כמו בקטע 

הבא, שבו נשמע הד למספר תיאוריות שנלמדו בקורס. 
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הקושי הראשון של המורים המתמחים, ולטעמי ממנו נגזרים קשיים נוספים 
ואחרים, הוא המעבר מהמסגרת הלימודית, התומכת, לעולם העבודה התובעני. 
מעבר מתת-תרבות אחת לאחרת. על המורה לשלב בין התיאוריות אותן 
למד לבין העשייה. עליו להוציא מהכוח אל הפועל את כל מה שלמד בשנות 
הכשרתו. עליו להתמודד עם הפער בין הלימודים הסטריליים לבין המציאות 

המורכבת היומיומית.
א.פי.

3.א.3. תיאוריית-העל מועלית כחיזוק לתיאוריה הפרטית 

סוג נוסף של טיעונים שנמצא נוגע לשימוש בתיאוריית-העל כהוכחה לצדקתה של 
התיאוריה הפרטית. 

לפי דעתי, יחסי אנוש, כבוד, אמון ותקווה הנם מצרכים חשובים מאוד בתהליך 
החונכות. דברים אלה מחוזקים, בין היתר, במחקרים רבים, שאחד מהם נערך 
לאחרונה על ידי ספקטור וכהן-ג'וור. ממחקר זה עולה שהחונך הטוב מעורר 

אצל המתמחה "תקווה מודעת", המאפשרת לו לעמוד בקשיי היום-יום.
א. פר.

בשלושת הסוגים שנמצאו בהתאמת תיאוריית-העל לתיאוריה הפרטית, התיאוריה 
הפרטית עומדת במרכז, והמורים-החונכים נעזרים בתיאוריית-העל לצורך הגדרת 

התיאוריה שלהם.

3.ב. קשר התאמה בין תיאוריה פרטית )t( ותיאוריית-העל )T( - איכות הקשר

בקריאת העבודות זיהינו ארבע איכויות של התאמה בין התיאוריה הפרטית ותיאוריית-העל:

3.ב.1. התיאוריה הפרטית מוזכרת במובן שבו הוצגה תיאוריית-העל

בחלק גדול של הטיעונים שניתחנו מתקיימת התאמה מלאה בין שתי התיאוריות.

במהלך הקורס למדתי אסטרטגיות שונות שסייעו ויסייעו לי בתפקידי כחונך. 
אחת מהן היא איתור התנגדויות בהדרכה ומיפוין. תהליך זה מסייע לחשוב יותר 
על אופן ההנחיה ועל היחסים הבינאישיים ביני ובין המתמחה. זאת, על מנת 
שאופן ההנחיה וההערכה יתקיימו עפ"י מחשבה ותהליך רציונלי, ולא מתוך 
הרגש. תהליך זה מאפשר להבחין בין התנגדות לשם התנגדות לבין התנגדות 

למשהו שראוי להתנגדות. 
ש.מ. 



|  הגיגי גבעה תשע"ג34

3.ב.2. התיאוריה הפרטית מוזכרת במובן אחר מתיאוריית-העל

לעתים, שינוי קטן בתיאוריה הפרטית מציג מובן אחר מתיאוריית-העל. בדוגמה שלפנינו 
שני התהליכים המוצגים כאן, לימוד תיאוריה וניתוח התנסויות פרקטיות, הם תהליכים 
משלימים, המפתחים זה את זה לפי תיאוריית-העל כפי שהוצגה בקורס, ואילו המורה-

החונך הפך אותם בתיאוריה הפרטית שלו לסותרים.  

על מנת לשפר את דרכי החניכה בעתיד עלי לבצע שני מהלכים סותרים: 
האחד, לחזור וללמוד לעומק את הידע התיאורטי על ההתמחות ומרכיביה, 
והשני להיות פתוח לשיח חופשי עם המתמחה על התנסויותיו הפרקטיות; 

שיח שאינו דורש ידע תיאורטי. 
נ.מ.

3.ב.3. התיאוריה המוצגת היא ברמה פרטית בלבד

הכתיבה חשפה גם תיאוריות פרטיות שאינן נוגעות כלל לנלמד בקורס, ואף סותרות 
את הנלמד. 

אי אפשר לברוח. שלב הדיון והאמת האישית תמיד יגיעו. מעבר לתיאוריות, 
לאינסוף התיאוריות, אני מדבר עם ועל בני אדם חיים, שתיאוריות אינן עובדות 

בקשר אליהם.
ח.ש.

3.ב.4 התיאוריה המוצגת היא ברמת תיאוריית-העל בלבד

לפעמים מופיעות בעבודות שנותחו תיאוריות-העל שלא הוטמעו ולא הפכו לתיאוריית-
על. הכותבים מציינים את התיאוריה כחשובה למורה החונך, אך הם אינם מדווחים במה. 
חשוב לציין איכות זאת, כיוון שמצד אחד עצם מתן ניסוח אישי לתיאוריית-העל הוא 

שלב של הטמעה, אך מצד שני עדיין לא ניתן כיוון פרקטי להטמעה זו.

נראה שגם כאן לא די בקיום קשר בין תיאוריית-העל לתיאוריה הפרטית. כאשר התיאוריה 
הפרטית מוזכרת במובן שבו הוצגה תיאוריית-העל, המשמעות היא שמעלה הטיעון 
הבין את תיאוריית-העל לאשורה, ניסה את התיאוריה המבוססת בפרקטיקה שלו 
והטמיע אותה כתיאוריה פרטית משלו. כאשר התיאוריה הפרטית מוזכרת במובן אחר 
מתיאוריית-העל או אינה מחוברת כלל, אזי המצב מעיד על שיבוש בחוליה הראשונה 

של המעבר מתיאוריית-העל לפרקטיקה. 

לסיכום הממצאים: ניתוח העבודות של המורים-החונכים מאפשר לנו ליצור הצעה 
לטקסונומיה של הקשר בין תיאוריה לפרקטיקה המוצגת בלוח 1. בטקסונומיה זו 
שלושה אופני קשר: מעבר בין תיאוריה פרטית לפרקטיקה; שזירה של תיאוריה פרטית 
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ופרקטיקה; והתאמה של תיאוריית-העל לתיאוריה הפרטית. כל אחת מדרכי הקשר 
מתחלקת למספר סוגים המצביעים על התפקידים השונים של הקשרים, ולכל אחד 

מהסוגים מספר איכויות המצוינות בלוח, מהגבוהה לנמוכה. 

לוח 1: טקסונומיית הקשר של תיאוריה ופרקטיקה אצל מורים-חונכים

1. קשר מעבר בין תיאוריה פרטית לפרקטיקה

1.א. סוגי המעבר 
1.א.1  טיעון אינדוקטיבי - מעבר ממקרה פרקטי לתיאוריה 

1.א.2  טיעון דדוקטיבי - מעבר מתיאוריה למקרה פרקטי
1.א.3  רצף טיעונים - מספר מעברים רצופים בין תיאוריה לפרקטיקה       

1.ב איכות המעבר 
1.ב.1  קיימת הלימה ברמה גבוהה בין התיאוריה לפרקטיקה 

1.ב.2  קיימת הלימה חלקית בין התיאוריה לפרקטיקה 
1.ב.3  אין הלימה בין התיאוריה לפרקטיקה או שבקשר יש טעות

2. קשר שזירה של פרקטיקה ותיאוריה פרטית

2.א סוגי שזירה
2.א.1 שזירה של אירועים פרקטיים במהלך הצגת תיאוריה

2.א.2 שזירה של מושגים תיאורטיים במהלך תיאור מהלכים פרקטיים

2.ב. איכות שזירה
2.ב.1 האירועים המוזכרים מדגימים את ההסבר התיאורטי באופן מלא

2.ב.2 המושגים התיאורטיים מסייעים בהבנת המהלכים הפרקטיים
2.ב.3 האירועים המוזכרים מדגימים את ההסבר התיאורטי באופן חלקי

2.ב.4 המושגים התיאורטיים נכונים אך אינם מסייעים בהבנת מהלכים פרקטיים
2.ב.5 המושגים התיאורטיים אינם קשורים לתיאור המהלכים הפרקטיים או שהם שגויים

 )t( לתיאוריה פרטית )T( 3. קשר התאמה בין תיאוריית-על

3.א. סוגי התאמה
3.א.1. התיאוריה הפרטית מזכירה את תיאוריית-העל 

3.א.2. התיאוריה הפרטית מטמיעה את תיאוריית-העל
3.א.3. תיאוריית-העל מועלית כחיזוק לתיאוריה הפרטית 

3.א. איכות התאמה
3.ב.1 התיאוריה הפרטית מוזכרת במובן שבו הוצגה תיאוריית-העל 

3.ב.2 התיאוריה הפרטית מוזכרת במובן אחר מתיאוריית-העל
3.ב.3 התיאוריה המוצגת היא ברמה פרטית בלבד  

3.ב.4 התיאוריה המוצגת היא ברמת תיאוריית-העל בלבד 
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דיון ומסקנות - משמעות הטקסונומיה למורים-חונכים

הטקסונומיה המוצגת כאן היא תוצאה של ניתוח עבודות במסגרת אחת של קורס 
מורים-חונכים. ייתכנו סוגי קשרים נוספים והצגה של איכויות נוספות של הקשרים 
בין התיאוריה לפרקטיקה. יחד עם זאת, הטקסונומיה המוצגת כאן יכולה כבר במבנה 
הנוכחי לשמש ככלי לשיפור ההחלטות שמקבלים המורים-החונכים; ככלי לשיפור 

הנחיית המורים המתמחים;  וככלי בחשיבה על דרכים בהכשרת מורים-חונכים. 

א. כלי להחלטות שמקבלים המורים-החונכים. הטקסונומיה של הקשר עשויה להיות 
כלי, מחוון, המאפשר למורים החונכים להיות ערניים לסוגי ההחלטות שלהם ולאיכותם. 
בעזרת הטקסונומיה ניתן לבדוק: האם בהחלטה שהתקבלה מתקיים מעבר מתיאוריה 
לפרקטיקה )דדוקציה( ומהפרקטיקה לתיאוריה )אינדוקציה(? האם בהצגת מערכת 
ההחלטות הטיעונים קשורים ומתקיים מעבר מאינדוקציה לדדוקציה ולהפך? ומהי 
רמת ההלימה בין התיאוריה לפרקטיקה בהחלטותיהם? ידיעת הטקסונומיה עשויה 
גם לפתח הסתכלות חדשה על הפרקטיקה של החונכות, מכיוון שכלי החשיבה הוא 
אובייקטיבי ועוסק בדרך חשיבה ולא בתכנים, שלעתים קיימים לגביהם חילוקי דעות. 

כך ניתן לחשוף דעות שגויות ובלתי קוהרנטיות שגובשו ביחס לפרקטיקה. 

ישנן סיבות רבות ושונות לקשיים של מורים-חונכים לחבר בין תיאוריה ופרקטיקה, כגון 
היעדר ידע תיאורטי ביחס לחונכות, היעדר ניסיון פרקטי בחונכות, כשלים בחשיבה 
לוגית וחוסר הבחנה בין תיאוריה לפרקטיקה. כל אלו הן סיבות כבדות משקל, כי עד 
היום לא נבדקו מורים-חונכים שלא הצליחו בתפקידם. זיהוי ואבחון של איכויות המעבר, 
וכן התקדמות הדרגתית בתהליך שיפור הקשר מהיעדר הלימה להלימה חלקית ועד 
לקיום הלימה מלאה בין תיאוריה לפרקטיקה, יאפשרו למורים-חונכים המתקשים 
בחיבור טוב ומלא של תיאוריה עם פרקטיקה להשתפר ולמלא טוב יותר את תפקידם 

כחונכים, בלי "לאיים" או לחלוק על התיאוריות הפרטיות עצמן.

אחד מהיסודות של מקצוע פרקטי מורכב הוא השפה המקצועית, המשרתת את 
החשיבה של בעל המקצוע ואת הקשר בין העוסקים במקצוע. קיימת סכנה שמורים-
חונכים ישתמשו במונח מקצועי בשל היותו באופנה, גם כאשר הם לא ממש יורדים 
למלוא משמעותו. הצעת הטקסונומיה של השזירה ככלי לבדיקה עשויה לסייע למורים 
החונכים להיות מודעים לאפשרות שאולי המושגים לא ממש נהירים להם או שאינם 

מבינים את חיבורם לפרקטיקה. 

לעתים שומעים מאנשי מקצוע משפטים כמו "זה טוב רק בתיאוריה" או "נפסיק לדבר 
פילוסופיה ונעבור לעיקר". משמעות משפטים מסוג זה, פירושה שבעל המקצוע אינו 
מבין את הקשר ההדוק בין תיאוריה לפרקטיקה. הטקסונומיה עשויה להוות כלי עזר 
בשכנוע מורים-חונכים שהקשר הזה הוא חלק אינטגרלי של החונכות וההוראה, וראוי 

לבדוק את רמתו.
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ב. כלי לשיפור הנחיית המורים המתמחים. הטקסונומיה עשויה לשרת את המורים-
החונכים כמחוון בהערכת סוגי הקשרים ואיכותם, כשהמורים המתמחים מחברים תיאוריה 
ופרקטיקה. ההחלטות השגויות של המורים המתמחים נוגעות, בדרך כלל, להיעדר ניסיון 
פרקטי והיעדר ניסיון בחיבור תיאוריה ופרקטיקה )Little, 1990(. האובייקטיביות של 
הטקסונומיה מאפשרת לבדוק ולבקר טיעונים של המורים המתמחים, תוך התרכזות 
בשני קשיים אלו, ובלי לערב את התיאוריות הפרטיות של המורים-החונכים, שאינן תמיד 
מתאימות לאלו של המורים המתמחים. לדוגמה: כאשר מורים מתמחים מתמודדים 
באופן שגוי עם הוראת פרק מתוך תכנית הלימודים, ניתן לבקש מהם לנמק את 
הבחירה, ולאחר מכן לעקוב ביחד אחר ההנמקה ולזהות את הקושי. העלאת הנימוקים 
עשויה להוביל את המורים המתחילים להעלות למודעות את העקרונות שהנחו אותם 
ולהמשיגם. הדיון בהנמקות עשוי לסייע למורים המתמחים לתת לעצמם דין וחשבון 

על פעולותיהם ולהיות מודעים לתהליכי קבלת ההחלטות שלהם. 

ההתייחסות לתהליכים ולאיכותם, ולא רק לתכנים עצמם, עשויה לאפשר למורים החונכים 
להעניק למורים המתמחים ביקורת אובייקטיבית ולהשתחרר מרגשות כמו כעס ותסכול 
הנובעים משגיאה שהמורה המתחיל מבצע וחוזר עליה למרות הערותיהם. בכך עשויים 
להימנע חיכוכים גלויים או נסתרים הנוגעים להבדלים בין המורים-החונכים לבין המורים 
המתמחים, שמקורם באישיות ובתפיסות מקצועיות פרטיות שונות. היעדר חיכוכים 
מאפשר למורים המתמחים להישאר במערך פתיחות והקשבה, מפני שאין עומדת 
דעה מול דעה ואין ניסיון לבטל את טיעוניהם של המתמחים, אלא להפך: טיעוניהם 
עשויים לשמש במהלך הבדיקה של הדילמה שהטיעונים מציגים ושל האפשרויות 
השונות לפתרון. בנוסף, הצגת הטקסונומיה למורים המתמחים עשויה להיות עבורם 
כלי - חכה - שיסייע להם בהמשך דרכם, גם כשאין להם תמיכה מקצועית נגישה. כך, 
לכל אורך ההתפתחות המקצועית שלהם יוכלו המורים לחזור ולבדוק את החלטותיהם. 

לעתים, המורים המתמחים מבקשים מהמורים-החונכים הסבר לטיעוניהם. הטקסונומיה 
של הקשר עשויה לשמש כשפה משותפת לניתוח הטיעונים של המורים-החונכים. 
המעקב אחר דרכי החשיבה של המורים-החונכים עשוי להוות דוגמה למורים המתמחים 

ולשמש כהמחשה לכך שמקצוע ההוראה הוא פרקטי ומורכב.

מורים מתמחים אינם נעזרים בתיאוריות שלמדו זה לא מכבר במוסדות ההכשרה 
)Feinman-Nemser, 2001(. בעזרת הטקסונומיה ניתן להציג בפניהם קשרים 
בין התיאוריות הנלמדות לתיאוריות הפרטיות שלהם. תהליך זה יכול להתרחש גם 
כשהמורים-החונכים אינם בקיאים בתיאוריה זו או אחרת שנלמדה במוסד המכשיר 
להוראה. כמו במקרה של המורים-החונכים, כך גם המורים המתמחים. הטקסונומיה 
עשויה להוות עבורם כלי להתגבר על קשייהם בחיבור בין תיאוריה לבין פרקטיקה. 
ניתן לתרגל את הקשרים השונים, רצוי מהמציאות האותנטית שלהם, לבדוק סוגי 
קשרים ולהצביע על תהליכי שיפור בדרגות ההלימה. הטקסונומיה יכולה גם לשפר את 
השימוש הנכון במושגי השפה המקצועית של המורים המתמחים. שימוש שגוי בזמן 
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שזירת תיאוריה ופרקטיקה עשוי להציף קושי בהבנת המושגים, ולמורים החונכים יכולה 
להיווצר הזדמנות לברר, יחד עם המורים המתמחים, מושגים המכוונים את החשיבה 

ואת שיקולי הדעת שלהם. 

לסיום, הטקסונומיה של הקשר עדיין לא הופעלה בתהליכי חונכות, אך ניתן לשער 
שעשוי להיות לה תפקיד משמעותי ככלי בניתוח קשרים שיוצרים המורים-החונכים 

עצמם והמורים המתמחים בסיועם של המורים-החונכים. 

ג. כלי בחשיבה על דרכים בהכשרת מורים-חונכים. מחקרנו מוביל למחשבה שעל 
מנת ליצור חונכות שיש בה קשר של תיאוריה ופרקטיקה, יש ללמד את הטקסונומיה 

בקורס להכשרת מורים-חונכים. 

בקורסים שונים בחונכות ובהוראה, במיוחד אלו הקשורים לתכניות אקדמיות שונות, 
מציגים ללומדים תיאוריות-על - מדעיות ומבוססות מחקר - ומצפים מהמורים או 
מהחונכים שיבצעו את ההעברה לפרקטיקת ההווה בכוחות עצמם. הסיכוי שתתרחש 
העברה מתיאוריה לפרקטיקה בתהליך כזה הוא קלוש, בשל המרחק של התיאוריות 
הממוסדות מהפרקטיקה. המרחק הזה תובע תהליכי העברה מורכבים ובקיאות 
בתחומי הידע והמחקר שהוצגו בתיאוריות הממוסדות ובקיאות שבדרך כלל אין לאנשים 

 .)Korthagen, 2001( המתפתחים מתוך הפרקטיקה

בקורסים שאת עבודות הלומדים בהם ניתחנו נעשה ניסיון להתמודד עם הקושי בקשר 
של התיאוריה והפרקטיקה. לצורך כך עובדו תיאוריות-העל בעיבוד ישיר לעקרונות 
מנחים של פרקטיקת החונכות, והמורים התבקשו לנסות את העקרונות האלו ישירות 
מול המורים המתמחים ולחזור עם מסקנות תיאורטיות. מתוך שלל האיכויות שמצאנו, 
ניתן להסיק שאין די בעצם ביצוע ההעברה, אלא יש לפרק את המעבר לשלבי הוראה 
מדורגים יותר: א. להציג את תיאוריית-העל; ב. לתרגל מעבר לתיאוריה פרטית בעזרת 
הנחיית הלומדים לצמצום תיאוריית-העל למספר עקרונות המתאימים להם; ג. להפעיל 
את המודל של קולב )Kolb, 1984(, דהיינו - תהליך ספירלי של למידה תוך התנסות 
 Abstract( הכולל המשגה של התיאוריה הפרטית ,)Experiential Learning(
 ;)Active Experimentation( חיפוש דרכי פתרון תוך התנסות ;)Conceptualization
 Reflection( והפעלת רפלקציה )Concrete Experience( בחירת פתרון אחד ליישום
 .)Abstract Conceptualization( המחזירה אל תיאוריה פרטית שונה ,)Observation
בכל שלב של ביצוע המודל של קולב, חשוב לבדוק את איכות הקשרים שעושה החונך 

בין התיאוריה לפרקטיקה. 

ניתן לראות בשלבים אלו "עיקרון מארגן" של הקורס ולתכנן את הוראת פרקי הלימוד 
בקורס ההכשרה, באופן החוזר בכל פרק על שלבי ההוראה המדורגים האלו. הוראה 
כזו מהווה הזדמנות לתרגל את הקשר של התיאוריה והפרקטיקה, להופכה ל"טבע 
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שני" של המורים-החונכים, ועשויה להוות עבורם דוגמה לחיקוי של קשרים איכותיים 
בין תיאוריה לפרקטיקה.

כפי שכבר ציינו, בהכשרה להוראה קיימים כלים רבים לתרגול ההעברה מתיאוריה 
לפרקטיקה ולהפך: כתיבת "אני מאמין מקצועי" היא תהליך של גיבוש תיאוריות 
פרטיות; קריאה ביקורתית של תכניות לימודים מאפשרת להכיר את תיאוריית-העל 
)תכנית הלימודים( ולעמת אותה עם התיאוריה הפרטית של המורים; תכנון הוראה 
הוא הצבת התיאוריה הפרטית במערך של שיקולי הדעת לקראת ההוראה הפרקטית; 
מחקר פעולה מחבר תיאוריית-על לפרקטיקה ופרקטיקה לתיאוריית-על ומזמן גיבוש 
תיאוריה פרטית טובה יותר במעברים האלו; ניתוח אירועים ורפלקציה מאפשרים לנתח 
התנסות פרקטית בעזרת תיאוריות פרטיות; קריאת מאמר )תיאוריה( ובדיקה היכן הוא 
מתחבר לעבודה תוך הגדרת תיאוריה פרטית )מה מתוך תיאוריית-העל לוקח המורה 
לעצמו, לְמה הוא מסכים ומדוע(; איתור סוגיות שאיתן מתמודדים המורים החדשים 
והעלאה משותפת של הצעות לפתרון, על בסיס תיאוריות ממוסדות ותיאוריות פרטיות 

של המורים-החונכים ושל המורים המתמחים.

מחקרנו מוביל למחשבה שגם רכישת שפה מקצועית נכונה, הבאה לידי ביטוי ב"שזירה" 
של מושגים תיאורטיים בפרקטיקה, אינה מתרחשת בזמן קצר. רכישת השפה 
המקצועית, כמו כל רכישת שפה, זקוקה לתרגול במהלך שיחות בעל-פה ובמהלך 
עבודות בכתב )Kelley, 2009; Orland-Barak, 2001(. התרגול צריך לכלול שימוש 
נכון בשפה המקצועית במהלך התקשורת בקורס )Chanock, 2007(, וכן כלים מטה-
קוגניטיביים לבדיקה עצמית של השזירה הנכונה של המינוח המקצועי בתוך הטקסט 

 .)Kolb & Kolb, 2009(

הטקסונומיה יכולה להוות סרגל בדיקה בתהליכי ההכשרה לחונכות: בשיחות בקבוצות 
הקטנות במהלך הלמידה בקורס; בדיווחים הרפלקטיביים שכותבים הלומדים בקורס; 
בשיחות המשוב שמנהלים החונכים עם המתמחים שלהם ובקריאה וניתוח של 
רפלקציות של המורים המתמחים הנחנכים. ניתן לבחור בכל פעם טיעון מרכזי ולבדוק 
את סוג הקשר ואת איכותו. סרגל בדיקה זה עשוי לתת למתכשרים לחונכות תשובות 
לשאלות, כמו: האם התיאוריה שגיבשו אכן תואמת את תיאוריית-העל? האם השזירה 
של תיאוריה ופרקטיקה זו בזו אכן מתאימה, והשפה המקצועית היא במקומה? האם 
מתקיים מעבר בין תיאוריה לפרקטיקה? ואם כן, מה מידת ההלימה ביניהן? סרגל 
בדיקה זה מאפשר גם למרכזי הקורס ולמורים בו לנתח את העבודות המוגשות להם 

במהלך הלימודים בקורס, שרובן ככולן עוסקות בחיבור בין תיאוריה לבין פרקטיקה. 

לסיכום המאמר, ניתן לומר שיצירת הטקסונומיה הזו מפרקת את הקשרים בין תיאוריה 
לפרקטיקה, מפרטת אותם, ויוצרת בהם סדר. ערכו ויעילותו של הכלי ייוודעו רק כאשר 

יהפוך לכלי בתהליכים של חונכות או לבסיס למחקר בחשיבה של מורים-חונכים.
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