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, ישיבת צוות מתמטיקה-מחלוקת בנושא בחני פתע
חטיבת ביניים

.מפונקים יותר מידי(( התלמידים))תקשיבי הם : רכזת."1

?אפשר להתחיל לחנך ללמידה' אבל השאלה אם בכיתה ט, הם מאוד מפונקים: 'מורה א. 2

.נכון, נכון: 'מורה ב. 3

?מה זאת אומרת: רכזת. 4

!הרסתי את הכיתה שלי היום'? ז-מה יצא לך היום מ: 'מורה ב. 5

?איפה האחריות שלנו כלפיהם? אז מתי נחנך אותם: רכזת. 6

.זה לא חינוך: 'מורה ב. 7

!ועוד איך חינוך, ועוד איך: רכזת. 8

...זו דעתי האישית כמובן: 'מורה ב. 9

,בוחן פתע-זה כן חינוך: 'מורה א. 10

-שיעורי בית, ועוד איך ועוד איך חינוך בוחן פתע: רכזת. 11

אבל אין בגרות  , נכון שאני רוצה להכין אותם. ..זה פאניקה זה ילדים, זה לחץ. לא: 'מורה ב. 12
"עדיין



מחלוקת

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ומנוגדתלהשקפה שונה ביטוי "

"לזו המובעת על ידי דובר אחר

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Sifianou, 2012 p. 1554)



?למה זה חשוב או מעניין

נושאיםשלוהבנההתפתחות,למידהבקידוםפוטנציאללמחלוקות•
,Asterhan)מורכבים 2013 ; Mercer, 1996).

התפתחות,שינויולקדםלאפשרעשוייםוקונפליקטיםמחלוקות•
מובילהכללבדרךלקונצנזוסחתירה,זאתלעומת.בארגוןושיפור
,Achinstein)קווהסטטוסלשימור 2012).

מאופיינות,בפרטהעבודהובמקוםבכללאנשיםביןאינטראקציות•
מפורשתממחלוקתהימנעותתוךלהסכמהבחתירהלרוב

Sanders).וציבורית & Van Woerkom, 2010)



:מחקר זה מתמקד בשאלות

כמה חולקים מורים?

על מה חולקים מורים?

איך חולקים מורים?

 מה ההשלכות של מחלוקות על השיח והלמידה של
?מורים



התוצאות מצביעות על שכיחות גבוהה של מחלוקות  
בין מורות

25, ישיבות צוות46מתוך , מחלוקות150שיטתי של ניתוח 
: צוותים

כל ישיבת צוות שנותחה כללה לפחות מחלוקת אחת.

 אורך ממוצע של ישיבת  )צוות לישיבת מחלוקות 3.3ממוצע של
(.'דק60-צוות כ

 דקות2.28מחלוקת אורך ממוצע של.



על מה חולקות מורות

היוביותרהשכיחיםהנושאים,מוריםחלקועליהםהנושאיםכלמתוך:

.(20%)למידהוחומרי(29.3%)הוראה

6.50שלממוצע)הערכהבנושאיהיוביותרהממושכותהמחלוקות

(למחלוקתדקות

מטרות , עקרונות הוראה, תפיסות הוראה

.הוראה

"רווחים מול אתגרים–עבודה בקבוצות "

הלימודים והדיסציפלינה  תוכניתנושאים מתוך 

מאוד  ' חוברות הלימוד בשפה לכיתות ב"

'תבניתיות

מה מטרתה ואיך  -הערכה חלופית

?ליישם

קביעת קריטריונים לציון



על מה חולקות מורות

בעלישאינםנושאיםעלחלקומורותמהמקרים60%-ב
החלטותכולליםושאינםהפרקטיקהעלמידיותהשלכות
.נמוךבסיכוןמחלוקות–מחייבות

השלכותבעלינושאיםעלחלקומורותמהמקרים40%-ב
.גבוהבסיכוןמחלוקות–ומחייבותמידיות

מדוע תלמידים מתקשים בסדר 

?פעולות חשבון

?האם משמעת בשיעור קשורה בפחד

האם לאפשר לתלמידים לגשת  

?במתמטיקה' למועדי ב

שינוי שיטת ההוראה של הנושא  

'אנרגיה בכיתות ו



איך חולקות מורות
סולם העצמה ריכוך

מאודמרוככתמחלוקת1רמה

מרוככתמחלוקת:2רמה

מועצמתואינהמרוככתשאינהמחלוקת:3רמה

מועצמתמחלוקת:4רמה

מאודמועצמתמחלוקת:5רמה

(Netz, 2014)

אינן חד  , אינן מפורשות

מלוות סימני ריכוך, משמעיות

ביטוי  , השהיות, היסוסים)

(לחוסר בטחון

חד  , מחלוקת מפורשות

אינן כוללות סימני , משמעיות

חזרה  . ריכוך והסברים ארוכים

לעיתים  " לא: "על המילה

מלוות בהרמות קול



איך חולקות מורות

5.3%  (2רמה )מהמחלוקות מרוככות

64.42% (3רמה )מהמחלוקות אינן מרוככות ואינן מועצמות

30.2% (4רמה )מהמחלוקות מועצמות



איך חולקות מורות

מהטענות של מורות מלוות בהצדקות53.3%•

"המנהל אישר וכבר חתם על זה, אני מתחילה בחני פתע השבוע"

" אז בואו נגדיר אותם לפי  , בשביל זה יש קריטריונים במחווןבדיוק
"המטרות שלנו בנושא הזה

"לא מגיע , אבל הם הבינו, יש ילדים שהמבנה הלשוני שלהם לא תקין
"?להם נקודות על זה

,  סמכות–הצדקות שאינן פדגוגיות 

(  30%)נהלים  , פרוצדורות

הסברים סביב הוראה  –הצדקות פדגוגיות 

(70%)ולמידה  

הסברים  -הצדקות פדגוגיות אמפתיות 

,  שקושרים בין הוראה ולמידה לדרכי החשיבה

התלמידיםהקשיים והצרכים של 



איך חולקות מורות

המשתתפיםשלרצוןביטאוכלומר,וכחניותהיולאמהמחלוקות50%
.ולהביןלחקור,יחדללמוד

:באופיינו,ווכחניותמחלוקותהיו(10%)מחלוקותמאודמעט

ולהוכיחלנצחהמשתתפיםורצוןתחרות.

ברעיוןולאבדובר(פוגעניתולעיתים)אישיתהתמקדות.

לנושאמנושאקפיצה–רעיוןוהתפתחותרצףהיעדר.

זאת , את נצמדת לדפים"

"איתךזאת הבעיה , הבעיה

אני ממש לא בעד הגישה  "

"שלך



ובמחלוקות בנושא הערכה התמונה שונה

מכלל המחלוקות בנושאים השונים  50%

אינן וכחניות אך כאשר מורים חולקו על  

מהמחלוקות היו  40%נושאי הערכה 

.וכחניות



באילו תנאים מחלוקת פורייה ומקדמת הזדמנויות  
?ללמידה

בעליבנושאיםלהכריע,החלטהלקבלנדרשיםמוריםכאשר1.
על,מוריםעל,תלמידיםעל)הפרקטיקהעלהשלכות
.(ההוראה

כוללתהמחלוקת)בשיחייצוגיםכולליםמוריםכאשר2.
שלעבודות,סיפורים:הכיתהמתוךקונקרטיותדוגמאות
.(הכיתהמתוךמצולםמקרה,תלמידים

ישירבאופןהמתקשריםנושאיםעלחולקיםמוריםכאשר3.
.שלהםלדיסציפלינה

מערבות והשתתפות  1.

בשיחמירבית

אוריינטציה חקרנית2.

תמיכה בטענות  3.

באמצעות הצדקות  



דיון בממצאים ובכלל

?מה דעתכם על הממצאים•

?האם יש פרשנויות או הסברים אחרים לממצאים•

?מתכתב אם מה שאתם מכירים? האם משקף את החוויה שלכם•

?האם מפתיע•

הצעות להמשך המחקר•




