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Abstract 

Adapting to a changing reality poses professional challenges for teachers, but also provides 
an opportunity for professional development and learning that is reflected in their identity. 
Since identity is understood to be at the basis of decision-making, there is a need to learn 
about the development of teacher identity and decision-making processes. The current study 
was conducted in Israel during the period of distance learning and teaching at the outbreak 
of the COVID-19 crisis, among biology coordinators from various high schools throughout 
the country participating in the national VPLC community. The aim of the study was to 
examine how the decision-making centers coordinated by the biology coordinators at the time 
of the pandemic outbreak reflected the dimensions of their professional identity, and the 
contribution of the community to the decision-making process. The results of the study, based 
on content analysis of the17 in-depth interviews, showed that identity dimensions are 
expressed in the coordinators' decisions and that the community contributes to the decision-
making processes. These results emphasize the importance of cultivating the development of 
professional identity as a crucial factor in decision-making processes, as well as of 
strengthening the status of VPLC communities, both in terms of their significance to 
professional decision-making processes, and as an online space for developing the 
professional identity of teachers and coordinators. 
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 תקציר

וודאות המאפיינת את העידן הדיגיטלי, התעצמה כאשר מערכות החינוך נאלצו -תחושת האי
לעבור להוראה מרחוק עתירת טכנולוגיה בעת פרוץ המגיפה העולמית. הסתגלות למציאות 

המורים אתגרים מקצועיים, אך גם הזדמנות להתפתחות ולמידה מקצועית משתנה, מציבה בפני 
 והמשתקפת בזהותם. מאחר וזהות נתפסת כבסיס לקבלת החלטות, ישנו הצורך ללמוד על זהות

יחודית זו. המחקר הנוכחי נערך יהמורה ועל תהליכי קבלת ההחלטות בתקופה המקצועית של 



 (מאמר קצר) , במשבר הקורונה, כבבואה של זהותם המקוצעיתמוקדי ההחלטות בקהילה וירטואלית מקצועית לומדת ע192

בישראל בתקופת הלמידה וההוראה מרחוק בפרוץ המגפה, בקרב רכזי לביולוגיה מתיכונים 
העוסקת בהתאמת הוראת  VPLCמשתתפים בקהילה ארצית  הרכזיםשונים ברחבי הארץ. 

הביולוגיה לעידן הדיגיטלי ובאתגרי המקצוע הניהוליים שיש לרכז בתפקידו. מטרת המחקר 
את  יםשקיבלו הרכזים בתקופה פרוץ משבר הקורנה, משקפ היתה לבחון כיצד מוקדי ההחלטות

ממצאי  הם.יזהותם המקצועית ומהי תרומת הקהילה המקצועית לתהליך קבלת החלטות ימדימ
י ימדהראו כי קיים ביטוי למ ראיונות עומק פתוחים 17 ניתוח תוכן של המחקר המתבססים על

המשמעות של תוצאות  לת ההחלטות.קב כיתהלילהזהות בהחלטות הרכזים וכי לקהילה תרומה 
י הזהות המקצועית כגורם מכריע בתהליכי קבלת ימדאלו היא בהדגשת חשיבות טיפוח מ

כמשמעותיות בתהליכי קבלת החלטות מקצועיות VPLC -חיזוק מעמדן של קהילות ה .החלטות
 .מהוות מרחב מקוון לפיתוח זהות מקצועית של מורים ורכזיםכו

 
זהות מקצועית, קבלת החלטות, קהילה מקצועית לומדת וירטואלית, קורונה,  מילות מפתח:

 .מקוונת ת ביולוגיההורא
 

 מבוא
. תהליכי קבלת החלטות הופכים )Hunter, 1979( עבודת המורים מתאפיינת ברצף של החלטות מקצועיות רבות

יותר במצבי חרום בהם הצוות להיות מורכבים יותר בסביבה חדשה ומשתנה כסביבה דיגיטלית ומאתגרים עוד 
חשוב המעורב בתהליך קבלת  גורם. )Hodges et al., 2020( החינוכי נדרש לשנות הרגלי למידה והוראה

. תקופת משבר הקורנה הביא עימו אתגרים )Olitsky, 2007( ההחלטות הינו הזהות המקצועית של המורה
 בתנאים של חוסר וודאות ,לקבל החלטות רבות מורי המדעים ינהםוב חדשים אשר אילצו את הצוות החינוכי

)Fackler & Sexton, 2020(ביולוגיה המשתתפים בקהילה וירטואלית מקצועית  . מחקר זה המתמקד ברכזי
, בוחן את החלטות הרכזים בתחילת משבר )VPLC – virtual professional learning community( לומדת

הזהות המקצועית בהחלטותהם. כמו כן המחקר מתייחס לתרומת י ימדהקורונה, באמצעות ביטוי של מ
 הקהילה המקצועית בתהליכי קבלת ההחלטות בתקופה ייחודית זו.

 תאורטירקע 
מגפת הקורונה טילטלה את שגרת החיים בכל התחומים והובילה לשינויים גם במערכות החינוך העולמיות 

המעבר המהיר להוראה מרחוק בחרום מורכב יותר ). UNESCO, 2020אשר נאלצו לעבור להוראה מקוונת (
). ההוראה המקוונת Hodges et al., 2020ושונה מהוראה מקוונת שבשגרה המאפשרת תכנון מקדים ויסודי (

אמנם מציעה הזדמנויות חדשות, אך גם מציבה אתגרים פדגוגיים, טכנולוגיים, אדמיניסטרטיביים וביחסים 
). כך גם תהליך קבלת ההחלטות המורכב המאפיין את עבודתו של המורה Farmer & West, 2019הבינאישיים (

)Eggleston, 2018.הפך להיות מאתגר יותר בסביבה המקוונת ובשעת חירום ,( 
תהליך קבלת ההחלטות יכול להיעשות גם במסגרת השתתפות בקהילה מקצועית, בה משתפים חבריה בידע 

). המונח קהילה Lave & Wenger, 1991יבוש החלטות מקצועיות (ובניסיונם זה עם זה ומסייעים בכך גם בג
למטרות בניית , סביבות מדיה ותוכנה שונותב קהילות העוסקות מתאר ,)VPLCלומדת מקצועית וירטואלית (

). האינטראקציות במרחבים הווירטואליים, יחד עם מגוון משאבים Ford et al., 2008( מערכות יחסים ולמידה
). הקהילה המקוונת מאפשרת Atkins et al., 2017למידה חברתית והזדמנויות רבות ( יםמספקטכנולוגיים, 

 ).Tam, 2015המקוונת ולעצב את אישיותם בדרך חדשה ( םזהות א אתלבטם, למורים לבנות מערכות יחסי
 ,Lave & Wengerבנות את זהותם המקצועית (מו באופן אישי ומקצועי תורמותהאינטראקציות הבינאישיות 

תוצר של החוויות והאינטראקציות של הפרט בחייו כ מוגדרתהאונטולוגית, הזהות  פרספקטיבההמ ).1991
)Wenger, 1998.( 

), בהקשרים שונים כולל Beauchamp & Thomas, 2009זהות נחשבת להגדרה עצמית של האדם את עצמו (
, בנתינת משמעות ותיד מרכזי בגיבוש החלטתפק לזהות המקצועית של מורים ).Davey, 2013זהות מקצועית (

הכוללים בספרות  באופנים שונים מוצגת זהות המקצועיתה הגדרת). Olitsky, 2007ובעיצוב שיטות הוראה (
המחקר הנוכחי  ).Akkerman & Meijer, 2011התייחסות לאופי החברתי, לריבוי הזהות ולהתפתחות עם הזמן (

זהות המקצועית לש הטוענים ,מקצועית לגבי זהות) Beijaard, Verloop & Vermunt )2000של  תפיסתםעל  נשען
המימדים בזהות מקצועית  העצמית. תחושת המסוגלותועל  השיפוט, קבלת החלטות מקצועיות על השפעה

תפיסות עצמיות של מורים על אודות עצמם ומקצוע ההוראה ואשר המתעצבות לאורך זמן בהקשר מוגדרים כ
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 Tsybulsky & Muchnik-Rozanov על פי מחקרים קודמים של( של, סוכנות, מודעות עצמית ועודהמקצועי, למ
)Under review; 2019ו (- Muchnik-Rozanov & Tsybulsky )2019 ;2021 ((  1ומוצגים בטבלה. 

 ,Tsybulsky & Muchnik-Rozanovהגדרת מימדי הזהות המקצועית של הרכזים בהקשר המחקר ( .1 טבלה
under review( 

 ההקשר המחקרי י הזהות המקצועיתימדמ 

לרגשות, למחשבות ולצרכים שלהם בתקופת ההסגר  מודעות הרכזים מודעות עצמית 1
 והלמידה מרחוק ועם החזרה לבית הספר

ביחס ליכולתם להתנהל במסגרת הלמידה  הרכזים מתייחס לתחושות ביטחון עצמי 2
 לשגרה.מרחוק ובתקופת החזרה ההדרגתית 

לקבל החלטות  הרכזים מתייחסת לתחושת העצמאות והמחשבה של אוטונומיה 3
 .ולקחת אחריות על תהליכי למידה והוראה מבלי להיות תלויה באחרים

השייכות של הרכזים למערכת בית הספר ולקהילה  מתייחסת לתחושת תחושת שייכות 4
ולהיתרם משיתוף וכתוצאה מכך הם יכולים לתרום  הלומדת המקצועית

 .הידע המקצועי והתמיכה החברתית

כסוכני שינוי במערכת החינוך. כמו כן מימד זה  הרכזים מתייחס לתחושת סוכנות 5
 כולל גם גילוי מנהיגות והובלת צוות.

 מטרת המחקר ושאלת המחקר
נה, והקורמטרת המחקר היא לבחון כיצד מוקדי ההחלטות שקיבלו המורים הרכזים בתקופה פרוץ משבר 

 הם.יי זהותם המקצועית ומהי תרומת הקהילה המקצועית לתהליך קבלת החלטותימדמשקפות את מ
 כך, שאלות המחקר הן:לפי

ם מזהותם ימדי, המבטאים מVPLCמהם מוקדי ההחלטות של רכזי ביולוגיה המשתתפים בקהילת  .1
 ?המקצועית

 ?את התרומה של הקהילה המקצועית בתהליך קבלת ההחלטות ביולוגיה באיזה אופן רואים רכזי .2

 שיטות

 גישת המחקר וכלי המחקר

ת של איכותנית. כלי המחקר הוא ראיון עומק פתוח המאפשר לשמוע את כלל החוויוהמחקר נעשה בגישה 
יונות ושני רא חודשים מפרוץ המגיפה 3לאחר תקופה של לביולוגיה ראיונות בוצעו עם רכזים  17. המשתתפים

. הראיונות הוקלטו ותומללו. לאחר סיום הראיונות הם שעה. משך כל ראיון היה כנוספים עם מנחות הקהילה
 מימדיקטגוריות של ל רכזיםההחלטות  המסווג את )Lincoln & Guba, 1985נותחו באמצעות ניתוח תוכן (

 קטגוריות.-לתתו בפרק התאורטי הזהות המקצועית המתפתחת כפי שהוגדרו
 

 שדה המחקר והמשתתפים

ממלכתי  2, ממלכתי 12מבתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ ממגזרים שונים ( רכזי ביולוגיה 17במחקר משתתפים 
בקהילה וירטואלית מקצועית  מדי חודש נפגשיםהרכזים  ערבי), רובן המוחלט נשים למעט גבר אחד. 3 ,דתי

את הביולוגיה לעידן הדיגיטלי ובאתגרי המקצוע לומדת העוסקת בשני נושאים עיקריים: נושא התאמת הור
  קבוצת ווטסאפ מלווה את הקהילה באופן רציף. הניהוליים שיש לרכז בתפקידו.
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 אמינות

באמצעות שמירה על מאגר  הושגה מהימנות המחקר .באופן שיטתינעשה ראיונות ה ותמלול איסוף הנתונים
נתונים לכל אורך המחקר, שיאפשר לצוות המחקר לחזור ולבדוק בצורה ישירה את מקורות המידע עליהם 

ניתוח שותף אופן קידוד הנתונים לתוך הקטגוריות עם מומחים העל תהליך  הבקרצורך ל .מתבסס המחקר
 .2018075, מספר קיים למחקר אישור מוועדת אתיקה בטכניון .חיצוניים

 ממצאים ודיון
הזהות  מימדיממצאי המחקר יוצגו בהתאם לשתי שאלות המחקר. החלק ההראשון מתאר את הביטוי של 

המקצועית בהחלטות שקיבלו רכזי הביולוגיה. החלק השני יציג את ההתייחסות של הרכזים לתרומת הקהילה 
 בתהליך קבלת ההחלטות בהתמודדות עם האתגרים שהציבה התקופה.

 החלטות המקצועיותביולוגיה ב רכזיפתחת של הזהות המקצועית המת מימדי .1

ם בזהותם ימדיהמ חמשתניתוח הראיונות עם רכזי הביולוגיה הראה כי קיימים מוקדי החלטות המשקפים את 
 .2כפי שמוצגים בטבלא  המקצועית המתפתחת

 וסיווגם לתתי קטגוריות מקצועית בהחלטות רכזי הביולוגיהההשתקפות ממדי הזהות  .2 טבלה

 מודעות עצמית

מתוך הראיונות עולה כי הרכזים מודעים לסיטואציה המורכבת בה הם נמצאים וכי מבינים מהם הצרכים 
 והתנאים המתאימים לקבלת החלטות והתמודדות עם המשבר.

הכרה 
בחולשות 
 ובחוזקות

אני  ...מנהלים פגישה בזוםמצאתי את עצמי שאני צריכה דחוף ללמוד את הזום וללמוד איך "
 (אפרת) "חושבת שעם כל הקשיים, השתדלנו, ואני חושבת הצלחנו לרוב

 ביטחון עצמי

נמצאה שונות בין הרכזים בתחושת היכולת העצמית שלהם להתנהל בתקופה זו אשר דרשה שימוש 
והרכזים השתתפו  אינטנסיבי בכלים דיגטלים והסבת הפדגוגיה ללמידה והוראה מרחוק. יחד עם זאת מאחר

בקהילת רכזי הביולוגיה אשר עסקה בין השאר בהתאמת הפדגוגיה לעידן הדיגיטלי, נראה כי רובן הפגינו 
 הכרה ביכולתן לבצע את המשימות.

ניסיון 
 קודם

"הזום זה לא היה חדש. הכלים הדיגיטליים, זה גם לא היה חדש כי אני בעצמי העברתי 
ות חזותית, אינפוגרפיקה וכלים מתוקשבים לאוריינות השתלמות מורים בנושא של אוריינ

 חזותית" (שרה)

ניסיון 
 מועט

"אני יחסית מורה חדשה במערכת, עכשיו זה שנה רביעית, אז יש המון תהליך של למידה... 
אתה לומד גם לעמוד מול כיתה, גם להסתדר אז מאוד נעזרתי במצגות, אין לי זמן בגלל 

 (גלי) מאמינה בהם. זה משהו שאני מניחה שיבוא עם השנים"התנאים לייצר דברים שאני 

חוסר 
 יציבות

שבועיים וחצי רק רודפת אחרי עצמי, לא מבינה -"אני רק זוכרת את עצמי משהו כמו שבועיים
 (מעיין)מה אני אמורה לעשות כל כך"

להכין את  שנה מלמדת, הכל יש לי בראש והכל מוכן.. אבל עכשיו הייתי צריכה 16אני כבר " לחץ
" זה... זה דרש עבודה כפליים. זאת הייתה תקופה ממש לחוצה. ואף אחד לא הבין את זה

 (אפרת)

הרבה פעמים הרגשתי שאני מתפשרת על מה שהייתי רוצה, כאילו על איך שהייתי רוצה " שיקול דעת 
ם לעשות, אבל אני מזכירה לעצמי שזה הכי טוב שאני יכולה לעשות בסיטואציות האלה וג

 (יערה) "גאה שאתה מצליח לעשות את זה
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 אוטונומיה

הרכזים דיווחו על מגוון תחושות באוטונומיה שלהם לקבל החלטות. מצד אחד הרגישו כי הנהלה תומכת 
ומאפשרת חופש בקבלת החלטות צוותיות. מצד שני מאפייני התקופה שכללו הנחיות רבות פגעו בתחושת 

 האוטונומיה

שאצלנו ההנהלה הייתה מאוד גמישה. לי כרכזת הם נתנו יד חופשית, לא שאלו אותי האמת " גמישות
 (אורית) "מה אני עושה, מתי אני עושה, הגישו לא הגישו

חופש 
 פעולה

 (רוית) אני אוהבת את ההתנהלות החופשית שלי שאני עושה מה שאני רוצה בהכל.""

יחסי 
 כוחות

את הדבר הזה ולאזן אותו, ועם מי אני הולכת? "בהתחלה היה לי מאוד מאוד קשה לסנכרן 
 (רוני) אני הולכת עם בית ספר, העם הבוסים שלי או עם הביולוגיה"

חוסר 
 וודאות

הרבה חוסר וודאות של מה קורה מבחינת ההתנהלות של משרד החינוך, איך שזה מגיע "
בלאגן, זאת למורים, איך שזה מגיע להנהלה ואיך שההנהלה מעבירה את זה הלאה. המון 

כל יום מחליטים החלטה אחרת,  .אומרת זה כאוס שלא ברור מי נגד מי, איך זה הולך להתנהל
" כל יום מתקבלת החלטה שהיא סותרת את ההחלטה הקודמת. זה יצר תחושה של בלבול

 (יערה)

 תחושת שייכות

תיארו החלטות רבות בהן ניתן לראות כי הרגישו בתחושת שייכות לבית הספר שבאה לידי ביטוי  רכזים
 בהבנה שהם חלק מארגון ובעשייה להשגת מטרות משותפות. 

ראיית 
 הפרט

הייתה נגיד ההבנה  ...יש לנו בית ספר מאוד מיוחד בקטע הזה, שמאוד רואים את המורה"
ומאוד התחשבו בשעות, מאוד נתנו  לדים וצריכה ללמד...מאוד גדולה על המצב שלי, ארבעה י

 לי את הגמישות לתת עבודה הרבה פעמים במקום שיעור, לעשות שיעור קצר יותר " (גלי)

תפקוד 
 קבוצתי

"הרגשתי שלגמרי היה תפקוד בית ספרי. גם ברמת השכבות, גם ברמת צוות רכזי המקצוע, 
 (אלין) כלומר הייתה עבודה מקצועית"

כות שיי
 לקהילה

, אני חושבת שיחסית לנו השימוש במדיה המקוונת קהילהאז כמורה לביולוגיה שמשתתפת ב"
 (דנה) "היה הרבה יותר מוכר

 סוכנות

בית הספר. הרכזים הציגו  ולכללהרכזים הרגישו במחויבות ובאחריות לתמיכה מקצועית בצוות המורים 
, תוך גילוי היה כי ראו עצמם כסוכני שינוי בבית ספרם רלרוב שליטה בשיטות ובכלים. בפעולתוהם ניכ

 .מנהיגות והובלת הצוות

מתחילת השנה אני עבדתי בישיבות צוות ומול המורים האלה על איך לשלב תקשוב בתוך " הובלת צוות
גם השתמשנו באנסגר  ...ההוראה שלנו, וכשהגענו לקורונה הם התחילו במקום טוב יותר

גרדנר, ובכל מיני כלים כדי גם להפוך את השיעור לשיעור שהוא לא, כאילו אתה מול המחשב 
 (אחלמה) "ואתה רק שומע את המורה מרצה

הובלת 
 שינוי

"צריכים לדעת לקבל את השינוי הזה ולנצל אותו, ממש. אי אפשר לחזור אחורה. חבל לחזור 
ף השיחה הזו הולכת לכתוב למורים; א' שאפשר לקיים את אני עכשיו הולכת בסו אחורה..

 (מירית) .."השיעור גם בזום וגם בכיתה

"בקבוצה של רכזי כל המקצועות של בית הספר, אז אני הייתי גם משתפת הרבה מאוד את  שיתוף
 (שרה) מתייעצים איתי"ו כל הרכזים בכלים
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 עם האתגרים שהציבה התקופהתרומת הקהילה בתהליך קבלת ההחלטות בהתמודדות . 3

רכזים רבים התייחסו להשתתפותם בקהילת רכזי הביולוגיה כתורמת ותומכת בהתמודדותם באתגרים 
 .3מוצגים בטבלה מתוך הראיונות שזימנה התקופה. ציטוטים נבחרים 

 לרכזי ביולוגיה VPLCמתוך הראיונות המתייחסים לתרומת קהילת לדוגמא  ציטוטים .3 טבלה

, אני חושבת שיחסית לנו השימוש במדיה המקוונת קהילהבכמורה לביולוגיה שמשתתפת  אז" דנה
 "היה הרבה יותר מוכר

את הזום אני כבר מכירה עוד לפני התקופה הזאת בכלל.  יאני לא מפחדת מטכנולוגיה אז למזל" יפעת
 "[בקהילת הרכזים לביולוגיה] בזום לומדתגם כי אני 

הרבה מאוד חומרים ואמצעים שאנחנו יכולים  [המנחות ועמיתים לקהילה] אז גם כן העלו" מורן
  "להשתמש

הקהילה שלנו היא טכנולוגית מבחינה טכנולוגית לא הייתה לי בעיה, כי אני די טכנולוגית, וגם " רוית
 "במהותה

היו ... אני למדתי מהן הרבה כי הן בקהילה]מנחות [ למדתי את זה מאורית, מאורית ורונה" שרה
ככה, תמיד איזה פתיחה, הקנייה ואז חלוקה לחדרים. ולקחתי את  המפגשיםעושות לנו את 

התבנית הזאת.. כמו עם אורית ורונה, כשהן פותחות את החדר יש להן מצגת שיתופית, ומצגת 
 "הכנתי מראש שקופיות של חדר אחד

כך שזום ממש להרבה מורים זה אולי היה חדש  ...קהילת רכזי ביולוגיהבאני נחשפתי לזום " גלי
 "להם. לי ממש לא חדש, מאוד נוח לתפעול

 
 

ציטוטים אלו עולים בקנה אחד עם האג'נדה של מנחות הקהילה המבינות את הצרכים המקצועיים שיש לרכז 
מתאים ת על חשיבות התמיכה ברכז אשר זקוק למרחב ומספר ניתן לראות כיצד המנחות 4בטבלה  בעבודתו.

 .להתלבטויות מקצועיות

 לרכזי ביולוגיה VPLCקהילת  עם מנחותמתוך הראיונות לדוגמא ציטוטים  .4 טבלה

"הרכז הוא מישהו מאוד בודד במקצוע שלו. הוא בעצם אחראי על צוות מורים, ובדרך כלל, ישנן  אירית
לא מעט צוותים שהרכז הוא זה שמוביל והוא פחות מתייעץ, אז יחסית כל ההחלטות, ההכרעות 

 קהילה היה מאוד מאוד, היה לה מקום, היא חיונית"להן עליו לבד, ולכן 

את הצרכים, כמובן שכל מפגש שואלות, מדייקות, שואלות בתחילת ואני מבינות  [המנחה] "רונה
 שנה, שואלות תך כדי השנה... אז בהתאם לצרכים שעולים מהשטח"

"הקשר הוא הרבה יותר הדוק, הוא הפך להרבה יותר הדוק (בתקופת הקורונה). השיתופיות גם,  רונה
 השיתוף של חברי הקהילה הוא הרבה יותר אינטנסיבי"

 
 

 ביכולת לקייםפלטפורמת המדיה החברתית, תואמים את הספרות המדגישה את היחודיות שבממצאים אלו 
 ).Sack-Min, 2017אווירה המעודדת תרומה של כלל המשתתפים (וביצירת  מותאמים לסביבהדיונים 

 סיכום ומסקנות
הזהות המקצועית בהחלטות הרכזים ומעיד על חשיבות טיפוח  ימדילסיכום, המחקר הראה את הביטוי של מ

משתתפים ל הקהילה המחקר מציג גם את התרומה שלכמו כן בתהליכי קבלת החלטות. כתמיכהם אלו ימדימ
 התגברות משותפת על האתגרים. וה בהתמודדות עם השינויים בפדגוגיה ובתמיכ

ההדדיות בין ממדי הזהות המקצועית לבין תהליכי קבלת  של המחקר בהדגשת תיאורטיתהתרומה ה
בתהליכי קבלת ההחלטות  VPLC-חשיבותה של קהילת הבהצגת  הינה תרומה מעשיתה החלטות מקצועיים.

. למעשה ממצאי המחקר המקצועיים שעוברים רכזים תוך כדי אינטראקציה ויצירת זהותם המקצועית
בתהליך מתמיד של הבניה  אופן הדינמיהעית המדגישות את מחזקים את התאוריות בנושא הזהות המקצו

מחקר המשך יכול לבחון את העוצמה של ). Beijaard et al., 2004ם (עם אחרי באינטראקציותהתפתחות, ו
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השלכות המחקר יכולות לסייע בעת גיבוש תוכניות לפיתוח מקצועי הופעת ממדי הזהות בהחלטות הרכזים. 
 רכזים.רים מול בפרטשל מורים בכלל ו

 תודות
שת"פ עם  זה נעשה בתמיכת מלגת . מחקרמחקרתודה למשתתפי ולמנחות הקהילה אשר השתתפו ב
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