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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה בשנת 1959. חברים בה כמאה מדענים ומלומדים מן השורה 
והַדַעת במדינת ישראל. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשכ״א- הראשונה של ההשכלה 
1961, קובע כי מטרותיה ומשימותיה העיקריות הן לטפח ולקדם פעילות מדעית, לייעץ לממשלה בענייני 
מחקר ותכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית, לקיים התקשרויות עם גופים מקבילים בחוץ לארץ, לייצג את 
את  לקדם  כדי  בהם  שיש  כתבים  לאור  ולהוציא  בינלאומיים  מדעיים  ובאירועים  בגופים  הישראלי  המדע 

המדע.

יישומי בחינוך מעמידה לרשות מקבלי החלטות בחינוך ידע מדעי עדכני ומבוקר. ידע כזה  היזמה למחקר 
חיוני לגיבוש מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות – לשיפור הישגי החינוך בישראל.

חזון היזמה: ידע מחקרי הוא מרכיב חיוני בתכנון מדיניות ציבורית או התערבות רחבת־היקף. בשלב התכנון 
ידע מחקרי מבוקר תומך בגיבוש מדיניות שסיכויי הצלחתה טובים יותר, ולאחר מכן הוא זה שמאפשר דיון 

ציבורי רציונלי. היזמה מיישמת חזון זה בתחום החינוך.

דרכי הפעולה של היזמה: היזמה עוסקת בנושאים שמעלים מקבלי ההחלטות, ומתייעצת עם בכירים במשרד 
החינוך ועם בעלי עניין נוספים. ועדת ההיגוי של היזמה, שאותה ממנה נשיא האקדמיה הלאומית, אחראית על 

תכנית העבודה של היזמה ועל תהליכי השיפוט של התוצרים.
היזמה פועלת באמצעות ועדות מומחים ועל ידי זימון מפגשים לימודיים משותפים לחוקרים, לאנשי מקצוע 
המומחים  ועדות  חברי  הרחב.  לציבור  אותם  ומנגישה  עבודתה  תוצרי  היא מפרסמת את  החלטות.  ולמקבלי 

מכהנים בהן בהתנדבות.

תולדות היזמה: היזמה הוקמה בשלהי שנת 2003 – מיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 
הישראלית  הלאומית  האקדמיה  של  כיחידה  פועלת  היזמה   2010 שנת  מתחילת  הנדיב.  ויד  החינוך  משרד 

למדעים. 
את  והסדירה  למדעים,  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  לחוק  תיקון  הכנסת  הוסיפה   )2010( תש״ע  בקיץ 
אופן ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ – לבין האקדמיה. היזמה היא המנהלת את פעולות הייעוץ 

שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות.

את  לבלום  בישראל  החינוך  למערכת  לסייע  כדי   2011 בשנת  נוסדה  טראמפ1  קרן 
העל־יסודיים  הספר  בבתי  והמדעים  המתמטיקה  בלימודי  במצוינות  ההידרדרות 

ולהניע בה שיפור משמעותי.

בהישגי  הפער  את  להדביק  לישראל  לאפשר  שנועד  ראשונה  ממדרגה  לאומי  צורך  זהו  כי  משוכנעים  אנו 
החינוך מול מדינות העולם ולהתייצב בעמדת זינוק טובה יותר לקראת הרבע השני של המאה ה־21. מדובר 
במשימה בעלת חשיבות חברתית של מתן הזדמנות וצמצום פערים. אנו יודעים שבבתי הספר בישראל, בכל 
המגזרים והאזורים, יש תלמידות ותלמידים רבים הנכונים לאתגר, וסבורים שזו זכותם וחובת־כולנו לתמוך 

בלמידתם.

לשם כך הקרן בחרה להשקיע בנתיב של תשתית מקצועית – המורים והוראתם. זאת מתוך הבנה שאין דרך 
קיצור בת־קיימא זולת מורה מעולה העושה את כל ההבדל. לכן, הקרן חותרת להנגיש, לטפח ולהטמיע הוראה 
איכותית המציבה את התלמיד ולמידתו במרכזה, מאבחנת את יכולותיו וקשייו, מעמידה עמו יעדים שאפתניים, 
מתאימה את עצמה לאופן החשיבה ולקצב הלימוד שלו, מעניקה לו משוב בונה ומחזק, ומתפתחת בתוך קהילה 

מקצועית של עמיתים.

1 התיאור על קרן טראמפ מובא כאן ככתבו וכלשונו בפרסומי הקרן.

http://www.trump.org.il/clinical_teaching/
http://www.trump.org.il/clinical_teaching/
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על הפעילות

במענה לפנייה של קרן טראמפ קיימה היזמה למחקר יישומי בחינוך מהלך לימודי משותף לחוקרים ולאנשי 
נידונו לקחים ממהלכי מדיניות ופיתוח שנעשו בישראל בשלושים השנים האחרונות לשיפור  מקצוע שבו 

החינוך המדעי בכלל והמצוינות בו בפרט.

קידום החינוך המתמטי־מדעי בישראל, החל מהגיל הרך ועד השלב העל־יסודי, מהווה נדבך חשוב במכלול 
המטרות ותחומי העשייה החינוכיים בישראל. אלא שישראל, הנחשבת ל״אומת סטארט־אפ״, אמנם קנתה 
תלמידיה  אך  מתמטי־מדעי,  חינוך  על  המבוססים  ופיתוח  ובמחקר  בחדשנות  כמצטיינת  עולמי  שם  לה 
מדורגים במקום בינוני במבחנים בינלאומיים הבוחנים ידע במתמטיקה ומדעים, מבחני PISA למשל, ואחוז 

המצטיינים מבין תלמידיה אינו גבוה.

השנים.  לאורך  רבים  שינויים  עבר  בישראל  המתמטי־מדעי  החינוך  גם  בנושא,  עולמיות  למגמות  בדומה 
על למידה  בידע  וכן  ובפיתוח של התחום  בולטות שהתרחשו במחקר  שינויים אלה משקפים התפתחויות 
שהצטבר עם הזמן. חלק מהשינויים נבע מתהליכים חוץ־חינוכיים )כגון הגידול והשינוי בהרכב אוכלוסיית 
הלומדים(, וחלק נבע מתהליכים בתוך מערכת החינוך )למשל שינויים בתכניות הלימודים(. בין השינויים 
שנגעו לתוכני הלימודים ולארגונם, חלק )למשל הרפורמה בחטיבות הביניים( חל על כלל המקצועות הנלמדים 
במערכת החינוך, וחלק )למשל הוספת מקצוע הלימודים ׳מוט״ב׳( יוחד לחינוך המדעי והמתמטי בלבד. עם 
ההתייחסות  ולעתים  העבר,  מניסיון  לקחים  הפקת  של  ומסורת  תרבות  בישראל  נוצרו  שטרם  נדמה  זאת 
לשיקולי המשכיות או חדשנות ברפורמות שמוכרזות היא מוגבלת. המהלך הלימודי נועד למקם את העשייה 
הנוכחית בתחום החינוך המתמטי־מדעי במסגרת של זמן-חברה-חינוך, בהנחה שהבנת קשרים רלוונטיים 
עשויה להועיל למתכננים ולמַבצעים לַכוון טוב יותר את עשייתם. כך גם ניתן יהיה להניח תשתית למידה 

עתידית על סמך מהלכי העבר וניסיון ההווה.

המהלך הלימודי התקיים במהלך שנת 2016, וכלל שלושה מפגשים לימודיים. המפגש הראשון עסק ב׳מחר 
98׳ כדוגמה לרפורמה בחינוך מדעי. במפגש השני נידונה חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים 
למשרד החינוך – גופים פילנתרופיים, רשתות חינוך ורשויות מקומיות. המפגש השלישי היה בנושא מורים 

ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי.

את הפעילות הוביל צוות מומחים שכלל חוקרים באקדמיה ואנשי מקצוע. מלבד זאת נטל בה חלק ״גרעין 
וחברי  צוות המומחים  על  בנוסף  החינוך.  בכירים ממשרד  מנהלים  ושישה  מורות  ובו שתי  קבוע  לומדים״ 
״גרעין הלומדים״ הוזמנו אל המפגשים הלימודיים אנשי מקצוע ובעלי עניין נוספים שיש להם זיקה לנושאי 

המפגשים.

ואנשי המקצוע שהשתתפו  לכל אורכה, בלטה העובדה שרבים מבעלי העניין  כי בפעילות,  חשוב להדגיש 
במהלך הלימודי קשורים בדרך זו או אחרת למרכזים להוראת המדעים, שמאז שנות ה־60 מפתחים מחקר, 
ידע ועשייה משותפת עם השדה בתחומי הוראת המדעים )אין מרכזים דומים למקצועות שאינם בתחומי 

המדע, הטכנולוגיה או המתמטיקה(.

יצוין כי הפעילות בוצעה בשיתוף פעולה מלא עם קרן טראמפ, שגם מימנה אותה.

http://www.trump.org.il/
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חברי צוות המומחים:

פרופ׳ ישראל בר־יוסף )יו״ר( – מכון ויצמן למדע

פרופ׳ בני גיגר – מכון ויצמן למדע והקרן הלאומית למדע

פרופ׳ שאול הוכשטיין – האוניברסיטה העברית בירושלים

גב׳ אסתר מגן – תיכון ׳אוסטרובסקי׳ ומכון ויצמן למדע

גב׳ שלומית עמיחי – יזמת ׳חותם׳

חברי ״גרעין הלומדים״ הקבוע:

גב׳ ביאן אבו קטיש – בית הספר ׳יד ביד׳, המרכז לתלמידים מחוננים במזרח ירושלים ותכנית ׳אמירים׳

ד״ר מירי גוטליב – משרד החינוך

גב׳ מירב זרביב – משרד החינוך

מר מוטי טאובין – משרד החינוך

ד״ר נעה כהן אליהו – תיכון ׳ליד״ה׳, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכללה ירושלים

שיח׳ מוהנא פארס – משרד החינוך

גב׳ דליה פניג – משרד החינוך

ד״ר חנה פרל – משרד החינוך.

מַרכֵּז הפעילות: ניב שטראוס
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תודות

דוח זה הוא פרי עמלם של גורמים רבים שנרתמו לסייע לי לאורך המהלך הלימודי, ותרמו בנדיבות מזמנם, 
לכל  להודות  ברצוני  ועוד.  מורים  החינוך,  בעלי תפקידים במשרד  וממומחיותם: אנשי אקדמיה,  מניסיונם 

אלה, שבלעדיהם הדוח לא היה קורם עור וגידים. 

חברי צוות המומחים

אני אסיר תודה לפרופ׳ ישראל בר־יוסף, יו״ר הצוות, סגן הנשיא לפיתוח משאבים של מכון ויצמן למדע, 
דיקן החינוך במכון וחוקר מטעם המחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במוסד, על כך שהקדיש ממיטב זמנו 
להצלחתה של הפעילות והתגייס בכל מאודו למען המשימה – תוך שהוא מוביל את המהלך הלימודי ומנווט 
אותו במסירות, באחריות, בתבונה ובאדיבות. כן אני מודה מקרב לב ליתר חברי צוות המומחים על שיתוף 
זמנם  מיטב  של  השקעה  תוך  לרשותי  שהעמידו  הרב  הסיוע  ועל  הפעילות  לאורך  שלהם  הפורה  הפעולה 
הקרן  ויו״ר  למדע  ויצמן  במכון  התא  של  מולקולרית  לביולוגיה  במחלקה  חוקר  גיגר,  בני  לפרופ׳  ומרצם: 
הלאומית למדע; לפרופ׳ שאול הוכשטיין, חוקר במחלקה לנוירוביולוגיה במכון למדעי החיים ובמרכז ספרא 
למדעי המוח שבאוניברסיטה העברית בירושלים; לגב׳ אסתר מגן, מורה לפיזיקה בבית הספר ׳אוסטרובסקי׳ 
ברעננה ומרכזת מיזמים וחברה בקבוצת הפיזיקה של המחלקה להוראת המדעים של מכון ויצמן למדע; לגב׳ 

שלומית עמיחי, יו״ר יזמת ׳חותם׳ ולשעבר מנכ״לית משרד החינוך.

חברי ״גרעין הלומדים״ הקבוע

״גרעין הלומדים״ הקבוע כלל אנשי מקצוע מתחום החינוך – מורות ובכירים במשרד החינוך – שלהשתתפותם 
במהלך הלימודי הייתה תרומה ניכרת בהקניית תובנות חשובות לנושאים שנידונו במסגרת הפעילות. הנני 
בייעוץ  לי לאורך התהליך  וסייעו  כך שלקחו חלק במפגשים הלימודיים  לכל חברי הגרעין על  מודה בזאת 
וברעיונות לבחירת דוברים מתאימים למפגשים הלימודיים: לגב׳ ביאן אבו קטיש, מורה למדעים בבית הספר 
הדו־לשוני ׳יד ביד׳ בירושלים, מנהלת מרכז לתלמידים מחוננים במזרח ירושלים ומדריכה בתכנית ׳אמירים׳ 
מטעם האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך; לד״ר מירי גוטליב, מנהלת אגף א׳ להתפתחות מקצועית של 
עובדי הוראה במשרד החינוך; לגב׳ מירב זרביב, מנהלת אגף מחקר ופיתוח בבתי ספר ניסוייים ויוזמות חינוכיות 
מורה  אליהו,  כהן  נעה  לד״ר  החינוך;  במשרד  אסטרטגיה  אגף  ראש  טאובין,  מוטי  למר  החינוך;  במשרד 
של האוניברסיטה  לחינוך  הספר  בבית  ומרצה  בירושלים  )ליד״ה(  האוניברסיטה  שליד  בתיכון  למתמטיקה 
העברית בירושלים ובמכללה ירושלים; לשיח׳ מוהנא פארס, מנהל אגף תכניות לאומיות מערכתיות ופרויקטים 
במשרד החינוך; לגב׳ דליה פניג, סגנית יו״ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א׳ לפיתוח פדגוגי; לד״ר חנה 
פרל, מנהלת אגף מדעים היוצאת במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. ברצוני להביע את תודתי המיוחדת 
לשיח׳ מוהנא פארס ולד״ר מירי גוטליב על ההרצאות שנשאו בפנינו ביום העיון שקיימנו במסגרת המהלך 

הלימודי ועל חומרי הרקע שהכינו לקראתו.

הדוברים והאורחים במפגשים הלימודיים

אני מודה לכל הדוברים במפגשים הלימודיים, שהשקיעו ממיטב זמנם בהכנת הרצאות מאלפות, בכתיבת 
חומרי רקע מרשימים לקראת המפגשים ובנסיעה של מרחקים ארוכים מכל קצוות הארץ לאתרים שבהם 
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התכנסנו – כדי לשתף אותנו בידע ובניסיון העשירים שלהם אשר לא יסולאו בפז. כן נתונה תודתי לאורחים 
הנוספים שנענו להזמנתי להשתתף במפגשים ותרמו לנו רבות מהידע שלהם ומניסיונם בדיונים שהתקיימו 

לאורך המפגשים.2

המפגש הלימודי הראשון

דוברים: פרופ׳ בת שבע ֵאלון, חוקרת במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע; פרופ׳ מרים בן פרץ, 
ויצמן  פרופסור )אמריטה( בפקולטה לחינוך שבאוניברסיטת חיפה; פרופ׳ חיים הררי, לשעבר נשיא מכון 
מפמ״ר  לשעבר  כהן,  שושי  גב׳   ;)1992 98׳,  )׳מחר  וטכנולוגי  מדעי  לחינוך  העליונה  הוועדה  ויו״ר  למדע 
ובחטיבות הביניים – במשרד החינוך. ברצוני להביע את  וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים  להוראת מדע 
תודתי המיוחדת בפני פרופ׳ בת שבע ֵאלון על הסיוע הרב שהיא העמידה לרשותי ולרשות צוות המומחים גם 
לאחר המפגש הלימודי הראשון – בייעוץ בבחירת דוברים מתאימים למפגש הלימודי השני ובמתן הערות על 

הסקירה המדעית שהזמין צוות המומחים בנושא ׳מחר 98׳ – הדוח ויישומיו.

המפגש הלימודי השני

דוברים: ד״ר אלי איזנברג, סמנכ״ל בכיר למחקר, פיתוח והכשרה ברשת ׳אורט ישראל׳; גב׳ אירמה בן משה, 
מנהלת אשכול הפיס למדעים, לטכנולוגיה ולאומנויות במעלה אדומים; גב׳ איילת דליות, מנהלת המחלקה 
ליזמּות ופיתוח תכניות במינהל חינוך רעננה ויועצת ראש עיריית רעננה לקידום מעמד האישה; מר שמואל 
הר נוי, מנכ״ל המכללה האקדמית צפת ולשעבר מנהל מיזם ׳מדערום׳ מטעם קרן רש״י ומשרד החינוך; מר 
מהנא טאפש, ראש מינהל החינוך בית ג׳אן; ד״ר עמוס כהן, מנהל אקדמי־פדגוגי של מרכז אחר״ת, מנהל בית 
המדרש ׳נקודת ארכימדס׳ ומרצה לפיזיקה ולהוראת המדעים במכללת אורנים; גב׳ ענת שייר, רכזת תכנית 
לקידום לימודי המדעים והזכאות לבגרות במחלקה להעצמה חינוכית של עיריית חיפה; מר דוד שרת, מנהל 

אגף החינוך בעיריית מעלה אדומים.

משתתפים נוספים: מר אבי גרוסמן, מנהל מחוז צפון בעמותת ׳שיעור אחר׳; מר יורם חמו, מתכנן אסטרטגי, 
תא״ל במילואים )השתתף גם במפגש הלימודי השלישי(; גב׳ אורית כהן שניר, אנתרופולוגית, חוקרת ומפתחת 
בתחומי הוראת המדעים; גב׳ צפית לוקץ, רכזת פדגוגית אזורית של מיזם ׳גליליום׳; גב׳ ריבי לקריץ, מנהלת 
׳נוער שוחר מדע׳ ומפקחת על אשכולות הפיס מטעם משרד החינוך; מר לירן מלצר, מנהל שותפויות ערים 
ורשתות חינוך בקרן טראמפ; גב׳ ארנה סומך, מנהלת פרויקטים ביזמת 5 פי 2 בעמותת ׳שיתופים׳; גב׳ חנה 
סטמפלר, מנהלת התכנית ׳סודקות את תקרת הזכוכית׳ באגף למצוינות של ארגון כי״ח; ד״ר גילמור קשת, 
מנהלת אגף מדעים הנכנסת במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך )השתתפה גם במפגש הלימודי השלישי(; 

גב׳ שחר רוזנק, רכזת תחום קולקטיב אימפקט ביזמת 5 פי 2.

המפגש הלימודי השלישי

דוברים: ד״ר עליזה בלוך, מנהלת רשת בתי הספר השש־שנתיים ברנקו וייס; ד״ר תילי וגנר, ראש התכניות 
הקליניות להכשרת מורים למתמטיקה ופיזיקה במכללה האקדמית בית ברל; ד״ר ירון להבי, מרצה במכללה 
האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין וראש המרכז הארצי למורי הפיזיקה במכון ויצמן למדע; ד״ר ניר מיכאלי, 

2 שמותיהם של הדוברים והאורחים מופיעים בפסקות המתארות את המפגש שבו השתתפו נושאיהם, והם מסודרים לפי סדר א״ב 

של שמות המשפחה.
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רקטור מכללת אורנים; ד״ר מיכל נחשון, מפמ״ר ׳מדע וטכנולוגיה ַלּכול׳ בנתיב העיוני במשרד החינוך; ד״ר 
אירית שדה, מפמ״ר ביולוגיה במשרד החינוך.

משתתפים נוספים: ד״ר ברוריה אגרסט, חברת סגל )בגמלאות( בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר אילן 
 )M.Teach( ולשעבר מפמ״ר ביולוגיה במשרד החינוך; ד״ר הגר גל, מרצה בכירה וראש התכנית לתואר שני
והתכנית ׳מקצה אל קצה – הוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע׳ במכללה האקדמית לחינוך 
לפיזיקה  מורה  לוי,  סמדר  גב׳  טראמפ;  בקרן  מורים  קהילות  תחום  ראש  דרורי,  רויטל  גב׳  ילין;  דוד  ע״ש 
מנהלת  לכיש־זלאיט,  אורלי  ד״ר  למדע;  ויצמן  במכון  המדעים  להוראת  במחלקה  שלישי  לתואר  ותלמידה 
יחידת המורים במכון דוידסון לחינוך מדעי; ד״ר מירי קסנר, לשעבר ראש תחום השתלמויות מורים למדעים 
ומתמטיקה ביחידת החמד״ע של מכון דוידסון לחינוך מדעי; ד״ר דבורה קצביץ, מנהלת המרכז הארצי למורי 
הכימיה במכון ויצמן למדע; גב׳ נורית רון, מנהלת יחידת היישום המערכתי באגף מו״פ במשרד החינוך; ד״ר 

זהבה שרץ, חברת סגל במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע.

יום העיון

אני מודה לכל הדוברים ביום העיון המסכם של המהלך הלימודי, שבהרצאותיהם המרתקות סייעו לנו לקיים 
שמהווים  תקצירים   – העיון  יום  לקראת  שהכינו  התקצירים  על  להם  מודה  אני  כן  ומאלף.  מעניין  אירוע 
הרצאות  הלומדים״ שנשאו  ״גרעין  חברי  ולשני  המומחים  צוות  חברי  לחמשת  מלבד  זה.  מדוח  ניכר  חלק 
ביום העיון, ברצוני להודות מקרב לב לשאר הדוברים: פרופ׳ יהודית דורי, דיקנית הפקולטה לחינוך למדע 
וטכנולוגיה בטכניון וחוקרת בכירה במוסד שמואל נאמן; פרופ׳ אבי הופשטיין, פרופסור )אמריטוס( במכון 
ויצמן למדע; מר אלי הורביץ, מנכ״ל קרן טראמפ וחבר ועד החינוך הלאומי; ד״ר בת חן וינהבר, מנהלת החממה 
ליזמּות חינוכית ׳מפרׂש׳; ד״ר חפצי זוהר, מ״מ וסגנית ראש עיריית באר שבע, מחזיקת תיקי החינוך והרווחה 
העברית  האוניברסיטה  של  לחינוך  הספר  בבית  ביסין  ע״ש  הקתדרה  מופקדת  זוהר,  ענת  פרופ׳  בעירייה; 
בירושלים וחברת סגל במכון מנדל למנהיגות חינוכית; פרופ׳ מנחם יערי, יו״ר ועדת ההיגוי של היזמה למחקר 
 Marcia( של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים; פרופ׳ מרשה לין )יישומי בחינוך ונשיא )אמריטוס
C. Linn(, פרופסור להתפתחות וקוגניציה בבית הספר הגבוה לחינוך של אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, 
ארצות הברית; ד״ר שרה קליין, מרצה בתחומי המדעים והוראת המדעים במכללת ׳אורות ישראל׳ ובמכללת 
 MBA׳חמדת הדרום׳; גב׳ גנית ריכטר, מרצה ותלמידת תואר שלישי באוניברסיטת חיפה ומרצה בתכנית ה־
לתואר שני של האוניברסיטה הפתוחה; גב׳ חיה שיטאי, מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך. תודתי נתונה 
כמובן גם לכל אלה שכיבדו אותנו בנוכחותם בקהל ביום העיון – משתתפים שתקצר היריעה מלפרט את 

שמותיהם.

מחברי הסקירות המדעיות

אני מודה מאוד למחברי שלוש הסקירות המדעיות שהזמין צוות המומחים במסגרת המהלך הלימודי. הסקירות 
שקיבלנו הן מקיפות ואיכותיות, ואני מכיר למחבריהן תודה על כך שהשקיעו מאמצים רבים באיסוף המידע, 
בכתיבה, בעריכה ובתיקון טיוטות הסקירות לשביעות רצונם המלאה של חברי צוות המומחים והיזמה למחקר 
יישומי בחינוך. תודתי נתונה לד״ר שרה קליין שכתבה את הסקירה המדעית בנושא ׳מחר 98׳ – הדוח ויישומיו, 
לד״ר דפנה רבן ולגב׳ גנית ריכטר שכתבו את הסקירה בנושא שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים 
ובידע על למידתם והוראתם בישראל – בראי התפתחויות שחלו בעולם בידע על למידה ובתפישת תפקיד 
המורה ומערכת החינוך, ולצוות של מכון מופ״ת שחיבר עבורנו את הסקירה בנושא הצלחות וכישלונות של 
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רפורמות בחינוך מדעי בחו״ל: לד״ר דניאל שפרלינג על הכתיבה, לפרופ׳ אבי הופשטיין על הייעוץ האקדמי 
ולד״ר ליאת יוספסברג בן־יהושע על הניהול של תהליך כתיבת הסקירה ועל עריכתה.

קרן טראמפ

שלמי תודה שלוחים לקרן טראמפ על כך שאפשרה לקיים את המהלך הלימודי. אני מודה לכל צוות הקרן 
תמי  ולד״ר  הקרן,  מנכ״ל  הורביץ,  אלי  למר  ובמיוחד  האחרונה,  השנה  במהלך  הפורה  הפעולה  שיתוף  על 
חלמיש אייזנמן, מנהלת התכניות בקרן – על הליווי הצמוד שלהם לאורך הפעילות, על הנוכחות במפגשים 

הלימודיים ועל התרומה הרבה שלהם להשבחת תוצרי הפעילות.

תורמים נוספים למהלך הלימודי

לאורך השנה קיבלתי הכוונה, ייעוץ וסיוע בהיבטים שונים הקשורים למהלך הלימודי מאנשים רבים שלא 
השתתפו במפגשים הלימודיים. ברצוני להודות לכל אלה שהפגינו את רצונם הטוב וסייעו לי כאשר פניתי 
אליהם וכן לאלה שפנו אליי מיוזמתם: למר דני בר־גיורא, מנהל בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית, שסייע 
לי באיתור דוברים מתאימים למפגש הלימודי השני ואף הביע נכונות להיות דובר בעצמו במפגש – תכנית 
שלא הסתייעה בסופו של יום עקב מחויבויות קודמות שלו; למר דוד מעגן, מנהל תחום סטטיסטיקה של 
חינוך גבוה וכוחות הוראה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפנה אליי ביזמתו וביקש להציג נתונים בנושא 
חינוך מדעי בפני צוות המומחים; למר אבי קמינסקי, סמנכ״ל חינוך, תנו״ס )תרבות נוער וספורט( ורווחה 
בעיריית הוד השרון ויו״ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך, שסייע לי בהפצת פנייה לבקשת מידע מרשויות 
מקומיות בקרב כלל מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות בישראל; לד״ר דבורה פל, מרצה למדעים 
במכללה האקדמית צפת ומרצה להוראת מדעים במכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה, שפנתה 
אליי ביזמתה ושיתפה אותי בתובנותיה מיישום ׳מחר 98׳ לאור חוויותיה מהשתלמויות המורים שהונהגו 
במסגרת יישום הדוח; למר איל רם, סמנכ״ל ומנהל המינהל לעובדי הוראה במשרד החינוך, שכתב נייר רקע 
מקיף בנושא ׳מאין יגיעו המורים לתכנית 5 פי 2?׳, כחומר רקע למפגש הלימודי השלישי; לד״ר ורדה שיפר, 
עמיתת מחקר בכירה במכון ון ליר בירושלים, שיעצה לי בעניין דוברים מתאימים למפגש הלימודי השני; 
ז הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי )׳מחר 98׳, 1992(3  לד״ר דן שרון, לשעבר מנכ״ל משרד החינוך, מרכֵּ

ומייסד מכון ברנקו וייס, שנפגש עמי והשיא לי עצות לארגון המפגשים הלימודיים.

צוות היזמה למחקר יישומי בחינוך

אני אסיר תודה כמובן לכל צוות היזמה למחקר יישומי בחינוך שעמד לצדי במשך המהלך הלימודי והושיט 
לי עזרה בכל מה שהיה דרוש לי: לד״ר אביטל דרמון, מנהלת היזמה, שעשתה לילות כימים למען הצלחתו 
חרוש,  אורי  למר  שאלה;  בכל  לרשותי  ועמדה  מסורה  מקצועית  הכוונה  לי  סיפקה  הלימודי,  המהלך  של 
מינהלן היזמה, אשר דאג מאחורי הקלעים לענייני התפעול השוטף של הפעילות וסייע לי בארגון המפגשים 

3 אנו מודים לד״ר דן שרון, שהביא לתשומת לבנו את הפרטים דלהלן:

ד״ר דן שרון שימש יועץ שר החינוך והתרבות מר זבולון המר לענייני מדע וטכנולוגיה. דן שרון יזם את הקמת הוועדה, שימש 
מַרכזּה, וניסח את המלצותיה. מאוחר יותר, במסגרת מכון ברנקו וייס, היה אחראי ליישום מסקנות הוועדה בגליל המערבי, במרכז 
המורים ׳זווית רחבה׳. לבקשת פרופ׳ חיים הררי התחייב השר המר מראש שיוקצה תקציב לפעולות שינבעו ממסקנות הוועדה, וכך 
אכן היה. ראוי להזכיר את תרומתו של מר נחום בלס שסיפק את הנתונים לפעולת הוועדה וכתב את הנספח התקציבי. כן ראוי 
להודות לגב׳ אסתר קנלר ולגב׳ צביה אבו חצירה, שהיו אחראיות לכל העבודה הארגונית ולהפקת המסמכים במהלך פעולתה של 

הוועדה. 
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ויום העיון; לגב׳ עדה פלדור, העורכת הלשונית של היזמה, שביצעה עריכה לשונית מקצועית,  הלימודיים 
יסודית ומלמדת לחומרים הרבים שבהם נעשה שימוש במהלך הפעילות; לגב׳ אילה ולודבסקי־יובל, רכזת 
לאורך  חומרים  בהפקת  תמיכה  לי  והעניקה  במרשתת  הפעילות  עמוד  את  שתפעלה  היזמה,  של  ההפקות 
ז פעילות אחרת ביזמה, אשר ייעץ לי בענייני הפעילות ותמך בי  השנה; למר עודד בושריאן, עמיתי, שמרכֵּ

לאורך הדרך.

כן אני מבקש להודות לצוות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על הסיוע לפעילות היזמה בכלל ולקיום 
המהלך הלימודי בפרט, ולקרן ׳יד הנדיב׳ על הליווי המקצועי המתמשך של פעילות היזמה.

הדוח עבר הליך מקובל של שיפוט עמיתים בלתי תלוי. עורך הדוח מודה על השיפוט, שסייע להבטיח את 
בהירותו, את איכותו ואת אי־תלותו. האחריות לתוכנו של הדוח מוטלת כולה על העורך.

ז הפעילות ניב שטראוס, מַרכֵּ
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דבר קרן טראמפ

יותר  רבים  דברים  לראות  אנו  שיכולים  ענקים,  כתפי  על  היושבים  כננסים  ״אנחנו 
ורחוקים יותר מאשר הם, לאו דווקא בשל חדות ראייתנו או חוסן גופנו, אלא משום 

שאנו נישאים ומרוממים לגובה על ידי גודלם הענקי״ )ג׳ון איש סוליסברי(

זו רוח הדברים שאמרה לנו שלומית עמיחי, המנוסה והחכמה, כאשר התחלנו את דרכנו כקרן פילנתרופית 
בחינוך המדעי בישראל. ״רבים וטובים לפניכם״, היא פתחה, ״ענקי הדור שלהם, פרצו דרך, הובילו, ניסו. 
לימדו מחוכמתם, הפיקו מלקחיהם״, היא המליצה, ״עימדו על כתפי  ולעתים פחות.  לפעמים הם הצליחו 

ניסיונם הרחבות״. 

והפעם סביב מטרה משותפת:  הניסיון לחזק את החינוך המדעי בישראל התגבש שוב בשנים האחרונות, 
הממשלה  שמובילה  לאומי  מהלך  זהו  משמעותית.  צמיחה  בה  ולהניע  במצוינות  ההידרדרות  את  לעצור 
מקומיות,  רשויות  ספר,  בתי  מורים,  של  רבות  מאות  ארגונים,  עשרות  לו  ושותפים  ובעקביות,  בנחישות 

אוניברסיטאות, חברות ועוד.

המהלך, חשוב ומרגש ככל שיהיה – והוא אכן חשוב, ואפילו מצליח בינתיים – הוא בכל זאת עוד צעד אחד 
יחד, כל העוסקים במימושו, אנשים מכל תחומי  בדרך ארוכה, עוד חוליה בשרשרת הדורות. לכן החלטנו 
העשייה, להקשיב להדי העבר וללמוד מקודמינו. למדנו יחד שכדאי לזכור ולהזכיר מה עשו אנשים חכמים 
וטובים שחשבו לעומק, פעלו בכישרון ובמאמץ, והגיעו להישגים מרשימים. אלה הישגים שמהווים תשתית 

ויסוד לכל העשייה של כולנו היום.

אנו מבקשים להודות במיוחד לפרופ׳ ישראל בר־יוסף על הובלת תהליך הלמידה המשותף והמשתף, בשקדנות, 
בנחישות וברגישות, לחברי צוות המומחים היקרים ולקבוצת הלימוד. תודה מקרב לב ליזמה למחקר יישומי 
והמחויבות  הכישרון  הרבה,  הרצינות  על  ואומנויות,  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  של  בחינוך 

לתהליך מקצועי ורציני מאין כמותו. 

אסיים בתקווה ובתפילה, שנשכיל לכבד את זקנינו וללמוד מהקודמים לנו, ושנדע בעזרת ידיעותיהם וניסיונם 
העשיר לראות למרחוק למען הבאים אחרינו.

אלי הורביץ
מנכ״ל קרן טראמפ
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תקציר

מהלכי  סמך  על  בישראל  המדעי  החינוך  לקידום  תובנות  לגבש  הייתה  שמטרתה  פעילות  מסכם  זה  דוח 
עבר לשינוי מדיניות במערכת החינוך. צוות המומחים בחר להתמקד בשלוש סוגיות נבחרות: 1( ׳מחר 98׳ 
כדוגמה לרפורמה בחינוך מדעי 2( חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך – גופים 
פילנתרופיים, רשתות חינוך ורשויות מקומיות 3( מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי. בנוסף על אלה 
לפי שיקול  נבחרו  בדוח  הנידונים  הנושאים  בחינוך מדעי בחו״ל.  ללמוד מרפורמות  צוות המומחים  ביקש 
דעתם של חברי צוות המומחים. מובן שבמסגרת הזמן שעמדה לרשות הצוות לא התאפשר לו לבחון את 
כלל הסוגיות הקשורות לקידום החינוך המדעי בישראל, ולפיכך הדוח אינו מתיימר להציג סקירה ממצה של 
תובנות הצוות המובאות בדוח מבוססות על תוכני מפגשים  מכלול הנושאים שראויים לדיון בהקשר זה. 
לימודיים שהתקיימו במסגרת הפעילות, על הניסיון המקצועי של חברי הצוות, על תפישות חבריו וכן על 
מידע שנאסף בסקירות מדעיות שהזמין הצוות. עם זאת הן אינן מבוססות על סיכום מקיף ומבוקר של 

המחקר בתחום. להלן תמצית של התובנות העיקריות המופיעות בדוח:

׳מחר 98׳ כדוגמה לרפורמה בחינוך מדעי: הדוח ׳מחר 98׳ )משרד החינוך והתרבות, 1992( והרפורמה שבאה 
בעקבותיו מהווים אבן דרך משמעותית בהתפתחות הוראת המדעים והטכנולוגיה בישראל. מהדוגמה של 
השינויים  של  ברורה  הגדרה  חזון,  על  להתבסס  צריכה  חינוכית  שרפורמה  המומחים  צוות  למד  98׳  ׳מחר 
לפי התרשמות  98׳ מעלה,  ׳מחר  מיישום  הניסיון שהצטבר  עבודה.  ותכנית  יעדים  הקיים,  הנחוצים במצב 
הצוות, כי מוטב לנסח תכנית רפורמה יותר כמסמך עקרונות המשמש נקודת התחלה לתהליך שינוי במערכת 
החינוך ופחות כמרשם הפעלה מפורט. עוד למד הצוות מהמקרה של ׳מחר 98׳ כי יישום מוצלח של רפורמה 
חינוכית מותנה ביכולת להתאים את הרפורמה למציאות המשתנה. לשם ביצוע ההתאמה יש לערוך מעקב 
גוף בלתי  כי המנגנון המועדף לעדכון רפורמה הוא  יישום הרפורמה. הצוות סבור  וארוך טווח אחר  רציף 
תלוי ובעל סמכות שיפעל בתוך המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, וכי הקמת גוף מעין זה תוכל לשרש את 
הנטייה של משרד החינוך לבטל רפורמות עם חילופי הגבֵרי המתקיימים בהנהגת המשרד. באשר להשפעות 
של ׳מחר 98׳, דומה שקביעה שיישום הדוח ׳הצליח׳ או ׳נכשל׳ תהיה פשטנית למדי. אין עוררין על כך שחלק 
ממטרות ׳מחר 98׳ לא הושגו, ונראה כי הדבר התרחש הן בשל אופן יישומו והן בגלל מספר היבטים בדוח 
שהיו לו לרועץ. למשל, העובדה שהדוח המליץ כי המקצוע ׳מדע וטכנולוגיה לכול׳ )בחטיבות הביניים( יהיה 
בן שש שעות שבועיות הייתה בעוכריו, היות שהיקפו הרחב של המקצוע הקל על הקיצוץ בו. היבטים נוספים 
יישום הדוח היו היעדר התייחסות מספקת למורכבות היישום, פירוט יתר של דרכי פעולה  שהכשילו את 
בחלקים מהדוח, אי־פיתוח כלים מתאימים לטיפוח קהילות מורים, היעדר התייחסות לדרג מנהלי בתי הספר 
ולחשיבותן של הרשויות המקומיות לקידום החינוך המדעי בישראל, היעדר גופים מוסמכים שייעודם הוא 
יישום מקצועי, מבוקר וארוך טווח של הדוח וחוסר במנגנונים למעקב רציף אחר יישום הרפורמה והערכה 
הנסיבות  את  מתמיד  באופן  לבחון  מנת  על  הצוות  לדעת  דרושים  אלה  מנגנונים  הישגיה.  של  תקופתית 
להתפתחויות  98׳  ׳מחר  כגון  רפורמות  של  יישום  מושכל  באופן  ולהתאים  במציאות,  שנוצרות  החדשות 
שחלות בעולם. יתרה מזו, ייתכן שרעיון המורה הבינתחומי – רעיון שהדוח ניסה לקדם – היה יומרני מדי, 
אך סגירת מרכזי המורים האזוריים בוודאי לא סייעה לממש אותו. אחד הלקחים המרכזיים מיישום ׳מחר 98׳ 
הוא שתכנון רפורמה חינוכית אינו יכול להתמקד במקצועות מדע וטכנולוגיה בלבד, אלא עליו להתבסס על 
התבוננות מערכתית שמביאה בחשבון את מכלול המרכיבים של מערכת החינוך. לקח נוסף העולה מסוגיה 
זו הוא שמשרד החינוך מוכרח לגלות מחויבות ארוכת טווח לרפורמות שהוא מנהיג. למרות האמור לעיל, 
צוות המומחים סבור כי רפורמת ׳מחר 98׳ נחלה הצלחות חשובות: פיתוח של חומרי למידה המבטאים איזון 
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ושילוב בין תחומים שונים של ידע מדעי, גיבוש תכנית לימודים השמה דגש על הקניית אוריינות מדעית־
טכנולוגית ועוד.

חינוך  רשתות  פילנתרופיים,  גופים   - החינוך  למשרד  חיצוניים  מוסדות  בקרב  המדעי  החינוך  חשיבות 
ורשויות מקומיות: הצוות סבור שהמחסור במשאבים במערכת החינוך, בשילוב היעדר יד מכוונת שתתווה 
מדיניות ברורה של משרד החינוך באשר לתוכני לימוד – מובילים לתהליך מתמשך של ביזור הוראת המדעים 
וגובר קרנות פילנתרופיות, שחלקן  זה חודרות באופן הולך  וליצירת חלל ריק ברמה המקומית. לתוך חלל 
מבקשות לקדם סדר יום מסוים. מחד גיסא הביזור המתואר והקטנת התלות של רשויות מקומיות בכספי 
מקומיים  צרכים  על  הסתכלות  הן  ומאפשרים  החינוך  למערכת  חדשים  משאבים  מזרימים  החינוך  משרד 
וייחודיים והן גיבוש דרכי פעולה מיוחדות ומותאמות למציאות המקומית. גופים פילנתרופיים גם מסייעים 
גיסא הביזור האמור  נושאים פרטניים שמשרד החינוך לא תמיד מטפל בהם באופן מיטבי. מאידך  לקדם 
מביא ליצירת שונּות ניכרת באיכות ההוראה, ְתָכניה וֲעָרכיה בין רשות מקומית זו לאחרת. יתרה מזו, הואיל 
בה.  אי־השוויון  את  מגדילה  שהיא  ייתכן  המערכת,  בכל  אחידה  אינה  פילנתרופיים  גופים  של  והפעילות 
קרנות  להיות פעיל במיזמים משותפים עם  לו  כוח אדם המאפשר  לא פעם מתגלה שאין למשרד החינוך 
פילנתרופיות, וכך קורה שהוא פועל כגורם משני ולעתים אף מעכב, במקום להיות שותף להובלת המיזם. 
להמשיך  כלל  בדרך  ערוך  אינו  החינוך  משרד  ואילו  בזמן,  מוגבלת  להיות  נוטה  אלה  גופים  של  פעילותם 
לקיים את היוזמות של הקרנות בטווח הארוך. המסקנה העולה מהתיאור שמובא לעיל היא שמשרד החינוך 
מוכרח לפעול כמַאסדר )רגולטור( של תוכני הלימוד ולצמצם את תפקידו כמתפעל למקומות שבהם לריכוז 

המשאבים יש ערך מוסף, ולמקומות שבהם פעילותו תתרום להקטנת אי־השוויון במערכת החינוך.

מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי: נראה כי קיימת הסכמה רחבה באשר לחשיבותה של ההתפתחות 
המקצועית המתמדת של המורה. אלא שלפי התרשמות הצוות קיים פער עמוק בין תפישה זו לבין יישומה 
בעיסוק  – הסכמים שמתאפיינים  המורים  ארגוני  עם  העבודה  אופיים של הסכמי  הוא  לכך  ביטוי  בפועל. 
בענייני תגמול, לעתים על חשבון ערכים פדגוגיים. גם סגירתם של מרכזי המורים האזוריים וניעור חוצנו של 
משרד החינוך מהמרכזים הארציים מהווים ביטוי לפער האמור. קהילות המורים המתפתחות לאחרונה הן 
ניסיון חיובי לתת מענה לפגיעה שחלה בפיתוח המקצועי של מורים. עם זאת קהילות אלה אינן מהוות תחליף 
לתגבור מרכזי המורים הארציים וליצירת מסגרת אזורית או עירונית מאחדת. זאת ועוד: יש לזכור כי כל 
שינוי במערכת החינוך משפיע בסופו של יום על תהליכי ההוראה והלמידה שבמרכזם עומד המורה. השינויים 
התכופים במסרי משרד החינוך עם כל החלפה של השר וצמרת משרדו יוצרים חשדנות בקרב המורים. מלבד 
זאת למעורבותם של מורים בעיצוב תהליכי שינוי, תוך התחשבות בצרכים המקומיים, יש חשיבות גדולה 
מאוד בהצלחה של רפורמות במערכת החינוך. סוגיה נוספת שהיא בעלת השלכות רבות על מערכת החינוך 
בכלל ועל מורי המדעים בפרט היא האוטונומיה הניהולית. ברפורמת ׳למידה משמעותית׳ ובמהלכים אחרים 
שנקט משרד החינוך ניכרת מגמה של העברת אחריות רבה יותר אל מנהלי בתי הספר. למרות זאת מערכת 
ולנוכח  והחברה,  החינוך  בשדה  המתרחשים  השינויים  בראי  למדי.  ריכוזית  עדיין  היא  הישראלית  החינוך 
האתגרים שהם מעמידים בפנינו, נראה כי תהליך האוטונומיזציה של בתי הספר הוא התפתחות בלתי נמנעת. 
אוטונומיה כזאת, אם תיושם, צריכה לגעת הן בצדדים הניהוליים והן בפדגוגיים, אך בה בעת גם להדגיש את 

מקום משרד החינוך כגורם מאסדר ומאזן.

תובנות כלליות: הסיכוי של רפורמה חינוכית לנחול הצלחה גֵדל כשמדובר ברפורמה מערכתית שיש לה יעדים 
רבים ורחבים והיא כוללת תכנית לימודים חדשה, מסגרת להערכת מורים ותכניות לפיתוח מקצועי. חשוב 
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שיעדי הרפורמה יהיו ברורים ושבמסגרת הרפורמה תיקבענה דרכי פעולה ליישום היעדים. עם זאת, הצלחה 
היעדים  בהיקף המימוש של  תלויה  אלא  יעדיה,  כל  את  במלואם  לממש  ביכולת  נמדדת  אינה  רפורמה  של 
השונים – באזורים שונים ובקרב אוכלוסיות שונות. בעת גיבוש רפורמה יש להביא בחשבון היבטים תרבותיים, 
תפישתיים וארגוניים של הסביבה שבה תיושם הרפורמה. מלבד זאת קיימת חשיבות לכך שתהיה מעורבות 
של מקבלי החלטות, מומחים ואנשי מקצוע בכל שלבי הרפורמה. הצלחתן של רפורמות תלויה בביצוען של 
למידה והערכה מתמשכות וגם בבחינה מוקפדת של תחומי הלימוד והנושאים הנבחנים, תוך שימת לב לרקע 
האידאולוגי־ערכי שיש לתחומים ונושאים אלה בחברה. יש לתת את הדעת גם לכך שקידום חינוך מדעי ַלּכול 

עשוי להתנגש עם קידום מצוינות בחינוך המדעי. 

מבנה הדוח:

הדוח כולל חמישה פרקים. נושא הפרק הראשון הוא ׳מחר 98׳ כדוגמה לרפורמה בחינוך מדעי. הפרק השני 
דן בחשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך – גופים פילנתרופיים, רשתות חינוך 
ורשויות מקומיות. הפרק השלישי עוסק במורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי. כל אחד משלושת הפרקים 
כולל סיכום של המפגש הלימודי שנערך בנושא הפרק, סיכום של דבר צוות המומחים המובא על ידי אחד 
מחברי הצוות, תגובות שניתנו לדבר הצוות ביום עיון שקיים הצוות וסיכום של הדיון עם הקהל ביום העיון, 
דיון שנערך בתום המושב שעסק בנושא הפרק. הפרק הראשון והשלישי כוללים גם תקצירים של סקירות 
מדעיות שהזמין הצוות בנושא הפרק. הפרק הרביעי עוסק בלימוד מרפורמות בחינוך מדעי בחו״ל, ומבוסס 
נושא ועל הרצאה שנשאה אורחת מחו״ל ביום העיון. כן כולל הפרק סיכום  על סקירה מדעית שהזמין הצוות בַּ
של הדיון שהתקיים עם הקהל ביום העיון לאחר הרצאת האורחת. בפרק החמישי והאחרון מובאות תובנות 

כלליות של צוות המומחים על אודות יישום של רפורמות ותגובת משרד החינוך על תובנות אלה.  
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פרק ראשון:
׳מחר 98׳ כדוגמה לרפורמה בחינוך מדעי

סיכום המפגש הלימודי הראשון

המפגש הלימודי הראשון התקיים בתאריך 18.3.2016 במכון ויצמן למדע. נושא המפגש היה ׳מחר 98׳ כדוגמה 
לרפורמה בחינוך מדעי. למפגש הוזמנו ארבעה דוברים. הראשון היה פרופ׳ חיים הררי, שעמד בראש הוועדה 
העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי )להלן: ועדת הררי( שגיבשה את הדוח ׳מחר 98׳. פרופ׳ הררי תיאר במפגש 
בן פרץ שסקרה את  הייתה פרופ׳ מרים  ואת החזון שעמד בבסיסו. הדוברת השנייה  98׳  ׳מחר  את תכנון 
מחזור החיים של רפורמות בחינוך מנסיבות לידתן ועד שלבי דעיכתן. לאחר מכן הציגו פרופ׳ בת שבע אלון 
וגב׳ שושי כהן את השפעתו של ׳מחר 98׳ על חטיבות הביניים ועל תכניות הלימודים. פרופ׳ אלון התמקדה 
הלימודים  בתכנית  התמקדה  כהן  גב׳  ואילו   ,1996 בשנת  שפורסמה  וטכנולוגיה  במדע  הלימודים  בתכנית 
הנוכחים  בקרב  פתוח  דיון  התקיים  ההרצאות  בתום   .2009 בשנת  שפורסמה  וטכנולוגיה  במדע  החדשה 

במפגש הלימודי.4

את תקציר הדיווח של פרופ׳ הררי וכן את תקציר ההרצאה של פרופ׳ בן פרץ בחרנו להציג בדוח כלשונם, 
לאחר ששניהם אישרו אותם. לעומת זאת את הנאמר בהרצאות של פרופ׳ אלון ושל גב׳ כהן, כמו גם את 

הנאמר בדיון שהתקיים לאחר ההרצאות, בחרנו להביא כסיכום.5

תקציר הדיווח6 של פרופ׳ חיים הררי

להלן אספר על האופן שבו נולד דוח ׳מחר 98׳, במה לדעתי הוא נכשל ובמה הצליח. אציין שהמילה ׳רפורמה׳ 
אינה תיאור מדויק של הדוח מכיוון שכוונתנו לא הייתה לבצע רפורמה, אלא לשנות כיוון, ושני הדברים אינם 

היינו הך.

בשנת 1991 ביקש ממני שר החינוך זבולון המר לעמוד בראש ועדה שתמליץ כיצד לקדם את החינוך המדעי 
בישראל. הסכמתי לכך בתנאי שאוכל להשפיע על ֶהרכבּה. התפישה שלי הייתה שמצד אחד צריך חזון – יש 
 – הטכניים  בפרטים  לעסוק  מוכרחים  שני  ומצד  שנים,  עשרים  או  עשר  בעוד  להגיע  שואפים  לאן  לדעת 
בפוליטיקה, ב״לכלוך״, בארגון ובתקציבים. נהוג לומר שמי שיש לו חזון אך לא מתעסק בפרטים הוא חולם 
בהקיץ, ואילו מי שמתעסק רק בפרטים ואין לו חזון – יש לו חלום בלהות. אני מאמין בכך באמונה שלמה. 
הלקח הראשון שאני רוצה להציע אם כך הוא שלעולם אין להפריד בין התכנון לטווח ארוך לבין העשייה 
יומיומית מובילה צעד קטן לעבר  וכל החלטה  היומיומית, מפני שהתכנון לטווח ארוך קובע את המטרה, 
המטרה. במקרה של ועדה ציבורית, מלבד חזון ועיסוק בפרטים הקטנים, צריך סמכות לבצע. מאחר שהוועדה 
לכן  הוועדה.  להחלטות  נאמן  יהיה  לבצע  הסמכות  שבידו  שמי  צריך  המלצותיה,  את  שמבצעת  זו  אינה 
התעקשתי שבתוך הוועדה יישבו אנשים בעלי סמכות ִמצמרת משרד החינוך: המנכ״ל )זבולון אורלב(, ראש 
ויו״ר המזכירות הפדגוגית )ד״ר אליעזר מרכוס(. המלצותינו אומצו כמקשה  מינהל החינוך )בנימין אמיר( 
אחת, וניתנה הוראת ביצוע שלהן. מרכיב חשוב נוסף בהרכב הוועדה הוא שהיו חברים בה גם נציגי אקדמיה 

)הן מהמדע והן מהחינוך המדעי( וגם הצרכנים במשק: נציגי תעשייה ונציג צה״ל.

4 סדר היום של המפגש מופיע בנספח א׳.

5 סיכומים מפורטים יותר מהמפגש מופיעים כאן.

6 התקציר כולל לקט שאלות ותשובות מההרצאה.
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הדוח כלל ארבעה פרקים. הפרק הרביעי עוסק בדרכי הביצוע, בתקציב ובדברים טכניים. הפרק השלישי נגע 
לטכנולוגיה במערכת החינוך ועסק בשילוב מחשבים בה, שכן היה ברור לנו שצריך לנצל בצורה מיטבית את 
המחשבים בחינוך. הפרק השני נגע להוראת מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה לאלה שמתמחים בכך – תלמידי 
חמש יחידות פיזיקה, כימיה וביולוגיה. הפרק המליץ על הכנסת מקצוע מדעי המחשב למערכת החינוך, על 
ועל שיפור החינוך הטכנולוגי במקצועות המתקדמים ביותר. אולם גם אם  לימודי מתמטיקה בהיקף רחב 
המתמחים הם מיעוט חשוב, הם מיעוט קטן מקרב כלל התלמידים, ולכן בא הפרק הראשון. הפרק הראשון 
הוא החדשני ביותר מבחינה זו שהוא מדגיש את הרעיון שבעידן הנוכחי כל אדם חייב שיהיה לו רקע מדעי־
לדוח הציבורי הראשון בישראל שהצביע על חשיבותה של  98׳  ׳מחר  היה  בכך  מינימלי.  מתמטי־טכנולוגי 

השכלה מדעית בסיסית לכלל האוכלוסייה.

וכיו״ב. אנחנו  מיני שמות: טבע, מדע  בכל  היסודי מקצוע מדעי שנקרא  בחינוך  לימדו  הדוח  טרם פרסום 
סברנו שבלימודי מדע בחינוך היסודי, להבדיל מלימודי מתמטיקה, חשוב לגרות את הסקרנות של הילדים 
שלא  התלמידים  לכל  היה  דאגתנו  עיקר  העליונה  בחטיבה  עובדות.  אותם  ללמד  במקום  אותם  ולהלהיב 
לומדים בכלל מדע בהיקף של ארבע יחידות לפחות. סברנו שלא ייתכן שאזרחי העתיד יהיו חסרי רקע מדעי 
מינימלי. לכן הצענו שיהיה מקצוע חובה מדעי לכולם. בהמשך כונה המקצוע הזה ׳מוט״ב׳ – מדע וטכנולוגיה 
בחברה. המקרה של חטיבת הביניים הוא דוגמה קלסית לחזון ללא פרטים. מצב המוצא היה שבאופן רשמי 
היו מוקצות בחטיבת הביניים ארבע שעות שבועיות )ש״ש( למקצוע מדעי, ובממוצע הוקצו עוד שתיים עד 
שלוש ש״ש למקצועות טכנולוגיים, רובם מקצועות מלאכה. ההמלצה שלנו הייתה ליצור מקצוע אינטגרטיבי 
אחד של מדע וטכנולוגיה, המשלב נושאי מחשוב עם פיזיקה, כימיה, ביולוגיה וטכנולוגיות שקשורות בהן, 
ולהקדיש את שש השעות הקיימות למקצוע הזה. הצעתי לחברי הוועדה לפצל את שש השעות הללו לשני 
מקצועות: מקצוע אחד בן שלוש ש״ש שיכלול את מדעי החיים, הרפואה, החקלאות והטכנולוגיות הקשורות 
בהם ומקצוע נוסף בן שלוש ש״ש שיכלול את הפיזיקה, הכימיה והטכנולוגיות הקשורות בהן. הצעתי זאת 
מפני שסברתי שיהיה קשה יותר לקצץ במקצוע בן שלוש ש״ש מאשר במקצוע בן שש ש״ש. אך נשארתי 
במיעוט מול כל יתר חברי הוועדה והסכמתי להמליץ על מקצוע אחד בן שש ש״ש. ואכן, היקף המקצוע קוצץ 

בהמשך עד לכדי שלוש ש״ש.

מוהנא פארס: האם בדקתם את התאמתו של מערך המורים בשטח לאינטגרציה של המקצועות?

חיים הררי: בדוח כתוב שבמצב הקיים המורים לא יכולים להתמודד עם האינטגרציה של הוראת כל המקצועות 
המדעיים והטכנולוגיה. הרי שום אדם – לא רק מורה – לא יכול להכיר על בוריים את כל המקצועות. לאור 
ההבנה שמורה למדע וטכנולוגיה נמצא במצוקה גדולה יותר בשל ריבוי התחומים שהוא נדרש להיות בקיא 
בהם בהשוואה למורים במקצועות אחרים, המלצנו בדוח להקים מרכזים אזוריים שיהיו מרכזי תמיכה למורי 

מדע וטכנולוגיה.

שאול הוכשטיין: מה צריכה להיות הדרך הנכונה להבטיח בעתיד שהמלצות של ועדה כמו זו שבראשה עמדת 
תיושמנה?

חיים הררי: אם השר והמנכ״ל תומכים בהמלצות, הם לא צריכים לבצע שום דבר נוסף. אם יחידות המשרד 
קולטות מהשר ומהמנכ״ל שזו העדיפות של המשרד, ההמלצות תיושמנה, ועובדה שהיו המלצות שהעלינו 

ויושמו.

שושי כהן: בדרך כלל בחינת בגרות משפיעה על מה שלומדים בחטיבת הביניים ואפילו בבית הספר היסודי. 
בבתי  זה  לקצץ בשעות המיועדות למקצוע  קל  בגרות במקצוע מסוים,  בבחינת  להיבחן  אין חובה  עוד  כל 

הספר. האם נתתם על כך את הדעת?



פרק ראשון: ׳מחר 98׳ כדוגמה לרפורמה בחינוך מדעי   | 7 | 

חיים הררי: בוודאי, ובדיוק בגלל השיקול הזה המלצנו שתהיה בחינת בגרות חובה בהיקף מצומצם במקצוע 
׳מוט״ב׳.

שלומית עמיחי: היה ניסיון ב׳מחר 98׳ להקים מרכזי תמיכה למורים, אבל מהר מאוד הבנו שלא ניתן ליישם זאת 
מפני שהסתבר לנו שביישות הנקראת ׳בית ספר׳ אי אפשר לתת עדיפות לקבוצה מסוימת של מורים ולזנוח 
מורים אחרים. גם המורים לתנ״ך, היסטוריה, לשון וכיו״ב רצו שיהיה להם מרכז תמיכה שבו הם יוכלו ללמוד. 
לכן מרכז התמיכה למורים שהוועדה המליצה עליו קיבל מהר מאוד פרשנות שונה והפך להיות מרכז תמיכה 
אזורי למורים בבתי ספר. צריך לזכור גם שבעקבות הדוח בתי הספר החלו להשתמש במחשוב, ועלתה השאלה 

לאיזו מטרה ישמשו המחשבים, שכן המחשוב לא שייך רק למדעים ולמתמטיקה. 

אביטל דרמון: האם אתה רואה קשר בין מצוינות לבין אוריינות מדעית של כלל האוכלוסייה או שאלה שני 
דברים נפרדים?

חיים הררי: הקניית יסודות מדעיים־מתמטיים־טכנולוגיים לציבור והוראה למצטיינים הם שני דברים שונים. 
לעולם לא הייתי מסכים להזניח מערכתית אחד מהם, וגם אין סיבה לעשות זאת, מאחר שהטיפול במצטיינים 

הרבה יותר זול מאשר העיסוק במיליוני ילדים שאינם מצטיינים.

מוהנא פארס: ההבנה של מנהלים בדבר חשיבות החינוך המדעי־מתמטי חיונית לקידום העניין. האם הדוח 
עסק גם בשלבי הביניים של מנהלים?

חיים הררי: לא, אכן חסרה בדוח התייחסות לנושא המנהלים. מעבר לכך, במדינת ישראל יש שחקן חשוב 
נוסף שבתקופת גיבוש הדוח עוד לא הבנו את חשיבותו והוא ראשי העיריות. חלק גדול מאוד מההצלחות 
יבנה לשעבר,  עיריית  ראש  נבעו ממעורבותן של הרשויות המקומיות. הצלחתו של  בארץ  החינוך  בתחום 
מאיר שטרית, היא דוגמה לכך. אם הייתי יושב היום בוועדה כמו זו שגיבשה את ׳מחר 98׳, הייתי פונה לכמה 

ראשי עיריות שהצליחו בנושא, לומד מהם, וממליץ לאחרים לפעול באופן דומה.

תקציר ההרצאה7 של פרופ׳ מרים בן פרץ

׳מחר 98׳ היה מהפך מחשבתי במערכת החינוך. עקבותיו ניכרים בה עד היום, ולא רק בתחום החינוך המדעי.

קיימת הנחה – לא רק בישראל – שלפיה חייבת להיות אינטגרציה בין התחומים השונים של הוראת המדעים. אני 
חולקת על ההנחה הזו מאחר שהאינטגרציה האמורה לא נחלה הצלחה, והמורים לא מסוגלים לעמוד בה.

שורשים של שינויים במערכת החינוך קשורים בין היתר לשני גורמים: קיומם של קונפליקטים ואינטרסים 
של בעלי עניין בנושא. לגבי הקונפליקטים, נושא החינוך ודמות הבוגר של מערכת החינוך במדינת ישראל 
היו מצויים מאז ומתמיד, וכיום אף יותר מבעבר, בקונפליקט עמוק מאוד. לא הצלחנו עד היום ליצור מערכת 
חינוך אחת בישראל. בישראל יש מערכת חינוך יהודית, ערבית, דתית וחילונית. קיומן של מערכות נפרדות 
מעיד על אי־היכולת להגיע להסכמה על מטרות משותפות ותהליכי חינוך אחידים. לגבי הגורם השני – קיומם 
יודעים, למשל, מהו כוחם של ארגוני המורים ושל ההורים. קשה מאוד להנהיג  של בעלי העניין – אנחנו 

בישראל שינוי חינוכי שלא ייתקל בהתנגדויות ובמאבקים בין בעלי העניין השונים, ולא פשוט להתנהל כך.

אלה  יסוד  תפיסות  החינוך.  במערכת  שינויים  על  חינוך  כאנשי  שלנו  בחשיבה  שגורות  תפיסות  יש מספר 
מערכת ועל המציאות שאנו חיים בה. המטפורה  מתבטאות במָטפורות שמספקות לנו מבט כללי על שינויים בַּ
הראשונה היא ״מחזור החיים״ של שינויים בחינוך. הכוונה לתהליך של יצירת שינוי, הפעלתו במערכת החינוך 
וסיומו בדעיכה של אותו שינוי. ״מאבק״ הוא מטפורה נוספת. כאמור, בישראל אין מערכת חינוך המקובלת 

7 התקציר כולל לקט שאלות ותשובות מההרצאה.
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על כולם. אי־ההסכמה על דמות מערכת החינוך בישראל יכולה להסביר שינויים שחלים במערכת. מטפורה 
אחרת היא ״חלון הזדמנויות״ דהיינו יצירת תנאים לשינוי במערכת. דוגמה טובה למחזור החיים של שינויים 

בחינוך היא הרפורמה. 

כשמדברים בישראל על ׳הרפורמה׳, בה״א הידיעה, הכוונה היא ליצירת חטיבת הביניים שהביאה לפיתוח 
למורים.  אקדמי  תואר  הענקת  כללו  אלה  שינויים  המורים.  בהכשרת  ולשינויים  חדשות  לימודים  תכניות 
תכניות  של  קיומן  הקיים,  מהמצב  רצון  שביעות  חוסר  היו  הביניים  חטיבת  יצירת  של  לרפורמה  הסיבות 
לימודים מיושנות, במיוחד בתחום המדע, ודאגה מכך שהחינוך התיכוני ותעודת הבגרות הם נחלתם של בני 
מעמד חברתי מסוים. רפורמה זו זכתה למימוש נרחב וכללה כ־70% מבתי הספר העל־יסודיים בישראל, אך 

הרחבתה מעבר לכך נפסקה בסוף המאה הקודמת.

הודות לחלון הזדמנויות. חלון הזדמנויות משמעותו מודעות  נולדה  הרפורמה של הקמת חטיבת הביניים 
נוסף  חשוב  מושג  החלופות.  להפעלת  מתאים  פוליטי  ואקלים  הקיימת  למדיניות  חלופות  הצעת  לבעיה, 
בהקשר של רפורמות הוא הסינרגטיות. חשיבותו של מאפיין זה נובעת מכך שחלון הזדמנויות הוא שילוב בין 
כמה גורמים. ברפורמה הישראלית ליצירת חטיבות הביניים שינו את מתכונת הכשרת המורים ואת תכניות 
הלימודים. מספר בעלי עניין היו מעורבים בתהליך: מנהלים, מורים, הורים, ארגוני מורים וגורמים חיצוניים 
כגון בית המשפט העליון. ארצות הברית היא דוגמה קלסית למדינה שבה בית המשפט העליון כפה שינויים 
מסוימים על מערכת החינוך. גורם נוסף שמשפיע על רפורמות במערכת החינוך הוא שר החינוך. זהו גורם 

פוליטי הקיים בכל מקום ולא רק בישראל.

חינוכיות.  ותאוריות  חברתיים  ערכים  חיצוניות,  סיבות  סוגים:  למספר  לרפורמה  הסיבות  את  לחלק  ניתן 
הערך  התלמידים.  של  הנמוכים  ההישגים  היו  החיצוניות  הסיבות  הביניים  בחטיבת  הרפורמה  של  במקרה 
החברתי שעמד בבסיס הרפורמה בחטיבת הביניים היה הרצון להשיג שוויוניות על ידי יצירת אפשרות לכלל 
הביניים  בחטיבת  הלימודים  היסודי.  הספר  בבית  הלימודים  לאחר  הביניים  בחטיבת  ללמוד  האוכלוסייה 

קובעים את הידע והערכים המשותפים שבוגר בית ספר ישראלי לוקח איתו להמשך דרכו.

בחטיבת הביניים יש הרבה מקום לשיפורים ושינויים שהם לאו דווקא בתחום המדע. הרבה מאוד דובר ועדיין 
מדובר בארץ ובעולם על הצורך באינטגרציה בין תחומי המדע השונים. אישית, כמי שעסקה כל חייה בהוראה 
הלימודים  בתחום  להדריך את החשיבה  חושבת שמה שצריך  אני  לחינוך,  ספר  בית  בראש  ועמדה  וחינוך 
האינטגרטיביים הוא המיקוד בנושאים. למשל, נושא איכות הסביבה הוא מרכזי מאוד. בעבר הייתה קיימת 
בתחום תכנון הלימודים ׳שיטת הנושאים׳. שיטה זו מאפשרת אינטגרציה בינתחומית סביב נושא משותף: 
לא רק בין תחומים מדעיים, אלא גם בין תחומים נוספים כגון היסטוריה וספרות. בעבר היו תכניות כאלה 

סביב נושא המים. 

רפורמה מורכבת ממספר תהליכים: יזמה, הפעלה ודעיכה, זהו מחזור החיים שהוזכר לעיל. היזמה היא החזון, 
ההפעלה היא ביצוע הפרטים שבאמצעותם מפרשים את היזמה, והדעיכה נגרמת על ידי השינויים הפוליטיים 
או גם ״עייפות החומר״, למשל מורים שטוענים שמעמיסים עליהם יותר מדי דרישות בהשתלמויות מורים. 
לרפורמות יש מהלך חיים משל עצמן. רפורמות הן תהליך מעגלי, והן דועכות עם הזמן. כך גם לגבי הרפורמה 

בחטיבת הביניים. 

ישראל בר־יוסף: למעשה את אומרת שתהליך הדעיכה של רפורמה הוא טבעי וצפוי. האם את חושבת שבדוח 
הַמתווה רפורמה צריכה להיכלל המלצה לעצור את הרפורמה לאחר מספר כלשהו של שנים?

מרים בן פרץ: המלצה כזו היא הגיונית מאחר שעם הזמן יתחלפו שרים וישתנו הצרכים, אבל אין סיכוי שהיא 
תיכלל בדוח הַמתווה רפורמה מפני שהיא נוגדת את הרעיון של החזון ואת האמונה היוקדת בלבם של אלה 

שמתכננים את השינויים במערכת. אם יש לך חזון, אתה לא שם לו גבול. 
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חיים הררי: אני לא מקבל את ההנחה שלפיה לרפורמות יש מעגל חיים ברור, מפני שהן תמיד מושפעות 
מהנסיבות הסביבתיות. ניקח כדוגמה את נושא הבינתחומיות שהלך ונעשה יותר ויותר מסובך עם השנים. 
מדע  בין  והתפר  עצמם,  לבין  המדע  תחומי  בין  בבינתחומיות  מדובר  היה  ב־1992,  בכך  עסקנו  כשאנחנו 
לטכנולוגיה הלך ונשחק. מאז הלכו והתערבבו התחומים לא רק בתוך המדע והטכנולוגיה, אלא כמעט גם 
בכל שאר תחומי החיים. אילו הייתי היום יושב בראש ועדה כמו זו שגיבשה את ׳מחר 98׳, הייתי ממליץ 

שבחטיבה העליונה ילמדו כל מיני נושאים שנמצאים בתפר שבין המדע לתחומים חברתיים.

מרים בן פרץ: יש קשיים רבים בהוראת המדעים באופן אינטגרטיבי, בוודאי יחד עם סוציולוגיה והיסטוריה, 
מכיוון שאין מורים וחומרי לימוד מתאימים לכך. בית הספר הפריד בחוכמה בין תחומי ידע שונים מכיוון 
שדרך זו מאפשרת הוראה מעמיקה בכל אחד מהתחומים. חיבור תחומים אפשרי על בסיס ידע קיים בכל 
אחד מהתחומים. בית הספר לא המציא את ההפרדה הזו. גם בהכשרת רופאים מלמדים את הסטודנטים 

אנטומיה, פיזיולוגיה וכיו״ב בנפרד, ורק בשלב היישום משלבים בין הדברים.

ניתן לראות בתהליך הפעלתן של תכניות לימודים חמישה שלבים, החל מהשלב האיֵדאי ועד להתנסות הלומד. 
בשלב האידאי יש למישהו, למשל לוועדת הררי, רעיון כלשהו לאופן שבו צריכה להתבצע הוראת המדע. השלב 
הבא הוא השלב הפורמלי של העלאת הדברים על הכתב. השלב הבא הוא לא פחות חשוב, ובדרך כלל הכישלון 
חל בו. שלב זה כולל את האופן שבו המורים תופשים ומבינים את התכנית. אך גם כשהמורים הפנימו את 
משמעויות התכניות החדשות, אין ביטחון שהביצוע יהיה בהתאם לכוונת התכנית. השלב האחרון הוא המסתורי 
ביותר ומתייחס למה שקורה במוחו של התלמיד. קל מאוד לבחון את התלמיד על מספר היבטים שהוא למד 

בפיזיקה, אך תשובותיו במבחן לא בהכרח משקפות את ההבנה שרכש בשיעורים שלמד.8

סיכום של יתר חלקי המפגש

פרופ׳ בת שבע אלון הציגה במפגש את השפעתו של ׳מחר 98׳ על חטיבות הביניים ועל תכנית הלימודים 
במדע וטכנולוגיה שפורסמה בשנת 1996. לדבריה, לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים כוללים חינוך 
לאוריינות וכן לימודים לקראת התמחות של תלמידים שימשיכו בחטיבה העליונה בלימוד מקצוע זה. גופים 
שפעלו במסגרת ׳מחר 98׳, וביתר שאת קבוצות שפיתחו בהמשך יישומים לאור המלצותיו, עסקו באפיון 
תכנים ומיומנויות של תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה. הוועדה שגיבשה את תכנית הלימודים לחטיבת 
ובעלי  המדעים  הוראת  בתחום  אקדמיה  אנשי  מדענים,  מדעים,  ממורי  והורכבה  מגוונת  הייתה  הביניים 
תפקידים רלוונטיים. חברי הוועדה השקיעו מאמץ רב בתרגום הדוח לתכנית לימודים. לא מעט זמן נדרש 
התנסויות  לאור  בהמשך  שתוקנה  ראשונית,  גרסה  גובשה  תחילה  בשלבים.  נבנתה  והיא  התכנית,  לגיבוש 
ראשוניות, ובשנת 1996 פורסמה הגרסה הסופית. התכנית יועדה לכיתות א׳-ט׳, אבל היו לה השלכות אפילו 
על כיתות הגן. היא משלבת נושאים במדע וטכנולוגיה וכוללת תכנים ומיומנויות לאור הדגש ש׳מחר 98׳ שם 
על מיומנויות. כן יש בה קישוריות ברורה ומפורשת בין נושאים. היא מציעה הקשרים רלוונטיים והיבטים 
שבאותה   ,)Science, Technology, Society(  STSה־ מגישת  כחלק  השונים  הלימוד  לנושאי  חברתיים 
בה  יש  זאת  מלבד  אחרות.  מדינות  של  לימודים  בתכניות  ביטוי  קיבלה  כבר  כן(  לפני  הרבה  )וגם  תקופה 
בתכנית  בתכנים.  והן  במיומנויות  הן  ספירלית  למידה  התפתחות  מתווה  והיא  הלימודי,  לרצף  התייחסות 
הלימודים של כל אחת מהכיתות א׳-ט׳ יש התבססות מפורשת על מה שנלמד קודם לכן והוספה של נדבכים 

נוספים. התכנית נועדה ללימודים בהיקף של שש שעות שבועיות לתלמיד בחטיבת הביניים.

 Earnest & Treagust, 2006; Kingdon, 1984; Resnik, 1999; :8 להלן מספר מקורות שפרופ׳ בן פרץ הפנתה אליהם בהרצאתה

.Sarason, 1996
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המיומנויות הנכללות בתכנית הלימודים נחלקות לשני סוגים: מיומנויות חשיבה ולמידה ומיומנויות חקר 
ופתרון בעיות. כל סוג מכיל קבוצות שונות של מיומנויות, וכל אחת מהקבוצות מורכבת מתת־מיומנויות 

שונות )למשל חשיבה הסתברותית כתת־מיומנות של הקטגוריה ׳מיומנויות חשיבה׳(.

ברוחּה.  למידה  חומרי  לפתח  הלימודים החדשה החלו  פרסומה של תכנית  עוד טרם  כי  ציינה  אלון  פרופ׳ 
המוחות״  ״משולש  וקבוצת  ויצמן(  מכון  וטכנולוגיה  )מדע  ׳מטמו״ן׳  קבוצת  היו  העיקריים  המפתחים 
)האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב ורשת ׳אורט׳(. פותחו מודלים שונים להוראה תחומית, רב־

תחומית ובינתחומית. פרופ׳ אלון התמקדה בהרצאתה בתיאור החומרים שפותחו במטמו״ן. חומרי למידה 
בין התחומים הייתה כה  פני שלוש שנים. ההפרדה  דיסציפלינריים שנמתחו על  צירים  אלה כללו לדבריה 
ברורה, שאפילו היו צבעים שונים לספרים בצירים השונים. עם זאת, אף אחד מהספרים לא עסק רק בתחום 
דעת אחד והיו בהם קישורים לתחומים אחרים ועיסוק בדגשים השונים של התכנית, כמו למשל בסוגיות 
חברתיות. אבל כאמור הייתה להם ליבה דיסציפלינרית. נעשו ניסיונות לאֵתר נושאים שאפשר ללמדם באופן 
ועוד. חומרי  נושאים כאלה, למשל מים, אנרגיה, בריאות, הזנה  נבחרו מספר  ואכן  ובינתחומי,  רב־תחומי 

הלמידה התאפיינו בניסיון ליצור קישורים בין רעיונות. 

לטענת פרופ׳ אלון, לפני רפורמת ׳מחר 98׳ לא טופל נושא הקניית המיומנויות בצורה שיטתית. במסגרת 
הרפורמה הודגש הנושא ופותחו מודלים שונים להקניית מיומנויות. ב׳מטמו״ן׳ למשל פותחו יחידות בעלות 
מבנה גנרי וניתנו למורים חומרי למידה המספקים ממשקים עם נושאים שונים שהם מלמדים. המטרה הייתה 
שהמורה יוכל לבחור את היחידה שבמסגרתה הוא ילמד את המיומנויות השונות. הומלץ למורים על היחידות 
שבהן רצוי ללמד את המיומנויות וגם הוצעו להם רצֵפי לימוד מתאימים. גם בנושא הטכנולוגיה פותחו גישות 
שונות בהוראת נושאים כגון מערכות טכנולוגיות וחשיבה המצאתית. בעבודה עם מורים הושם דגש רב על 
נושא המיומנויות ושילובו בתכנים. פרופ׳ אלון הוסיפה כי התכנית שנכתבה באותה תקופה הייתה בהיקף 
גרסת־חלוץ  גרסאות:  בשלוש  ופותחה  למורה,  במדריך  מלווה  הייתה  מהיחידות  אחת  כל  יחידות.   39 של 
)פיילוט(, גרסת ניסוי וגרסה סופית. היחידות תורגמו לערבית ורובן כללו חומרי עזר ועזרי למידה. בפיתוח 
הנרחב היו מעורבים אנשי מדע, אנשי הוראת מדע ועוד. במקביל פותחו חומרי הערכה חדשים שהותאמו 
לדרך הלימוד החדשה. פותחו גם גישות חדשניות להוראת נושאים שונים כגון כוכב הלכת הכחול )בנושא 
המים( והתא כציר אורך. התא הפך להיות נושא מרכזי מאוד, והומלץ לשלבו בתכנים השונים לאורך שנות 
להטמיע  מנת  על  אחידה.  הייתה  הלימודים  שתכנית  היות  התלמידים  לכלל  מיועד  היה  הפיתוח  הלימוד. 
את חומרי הלמידה בוצעו בכל הארץ השתלמויות בהיקף נרחב של 670-30 שעות שנתיות למורה. המורים 
שהשתתפו בהשתלמויות קיבלו בשנים הראשונות תגמול, אך עם הפסקתו החלה דעיכה משמעותית בהיקף 

ההשתלמויות ובהיענות מורים להשתתף בהן. 

המורים במקצוע ׳מדע וטכנולוגיה׳ נדרשו ללמד שלושה תחומי ידע שונים )ביולוגיה, פיזיקה וכימיה(, אך 
לאור ההבנה שפיתוח מורה בינתחומי הוא בלתי אפשרי, הוא לא הוגדר כמטרה, לדברי פרופ׳ אלון. עם זאת 

פותחו גישות לתגבור הרצון והיכולת של מורים ללמד נושאים שהם לא התמחו בהם.

ז׳-י״ב  לפי פרופ׳ אלון, רכישת המיומנויות ושילובן בהוראת התכנים הם עניינים מורכבים, ולכן בכיתות 
יש לשים דגש על ניתוח מיומנויות כך שתהיה הבניה והקניה מפורשת שלהן. עבודות הערכה ומחקר שהשוו 
בין לימוד על ידי הבניה מפורשת של מיומנויות ובין לימוד ללא הבניה מפורשת הראו שהתלמידים נתקלים 
בקושי לרכוש מיומנויות ללא הבניה מפורשת, והצביעו על חשיבותה של למידה ספירלית של המיומנויות 

בהקשרים תוכניים מתאימים.

גב׳ שושי כהן טענה בהרצאתה שמערכת החינוך הישראלית עומדת כיום בפני מספר אתגרים. אחד מהם 
נוגע ליישום של קווי מדיניות והמלצות של מסמכים קיימים. היישום מורכב מאוד משום שהוא תלוי בגורמים 
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רבים שלא תמיד אנו מודעים לקיומם בתחילת הדרך. אתגר נוסף הוא לבחון כיום – רבע מאה לאחר פרסום 
׳מחר 98׳ – את המצב לאור ההתקדמות הרבה שחלה בתחומי המדע והטכנולוגיה. כהן סבורה שיש דברים 
בתכנית  ה״שליטה״  הוא  נוסף  אתגר  לזנוח.  שכדאי  דברים  ויש  לשפר,  שכדאי  דברים  יש  לשמר,  שכדאי 
הלימודים במדע וטכנולוגיה בחטיבה העליונה. בכיתות א׳-ט׳ מידת ה״שליטה״ של משרד החינוך בתכנית 
הלימודים גבוהה יחסית, מאחר שהמשרד הוא המעסיק של המורים, המנהלים, המדריכים והמפקחים. לעומת 
זאת, בכיתות י׳-י״ב המעסיקים של כל אלה הם רשויות מקומיות ובעלויות שונות, ולכן מידת השליטה של 
משרד החינוך על הנעשה בכיתות אלה מוגבלת יותר. הכוונה היא יותר ל״רוח הדברים״, דרכי ההוראה ועוד, 
ולא לתכנים )בחינות הבגרות מכתיבות את הצמידות לתכנים(. בחינות הבגרות, השייכות למשרד החינוך, 
משפיעות על הנלמד בכיתות הנמוכות יותר, בתחומים שבהם יש בחינות בגרות. אך אם אין חובה להיבחן 

במדע וטכנולוגיה – ואין חובה כזו – אז יש לכך השפעה על הלימודים בחטיבת הביניים.

נכון לתחילת שנת הלימודים תש״ע )2009(, תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה שנלמדה  כהן הוסיפה כי 
בחטיבות הביניים הייתה התכנית שגובשה בעקבות ׳מחר 98׳. התכנית פורסמה בשנת 1996 ולא עודכנה עד 
שנת 2009. היא לא נלמדה באופן מלא מכיוון שלא הוקצו מספיק שעות ללימודי מדע וטכנולוגיה. נכללו בה 
שבעה נושאי חובה ונושא רשות אחד. גם בתוך כל נושא היו סעיפי חובה ורשות. לצוות בית הספר ניתנה 
לא  היו מקרים שנושאים חשובים  וכתוצאה מכך  לבחור את הרצפים הקוריקולריים שיילמדו,  אוטונומיה 
נלמדו. אותה אוטונומיה אף יצרה שונות בתכנים שנלמדו בבתי ספר שונים, ולפיכך הקשתה על המדידה 
וההערכה באמצעות מבחנים ארציים ובינלאומיים )שהם אחידים לכל בתי הספר(. עיקר זמן הלימוד בכיתות 
לל  כָּ הוא  בפועל  אחד,  במקצוע  וטכנולוגיה  מדע  של  השילוב  למרות  החומר.  מדעי  ללימודי  הוקדש  ז׳-ח׳ 
תכנון,  כגון  נושאים  ללא   – בלבד  מדע  כיישום של  היה  זה  נלמדה,  טכנולוגיה  מדעים. אם  הוראת  בעיקר 
שרטוט ובנייה של מודלים על ידי התלמידים כפתרון לבעיה שהם מאתרים. זאת ועוד: רוב המורים במקצוע 
המדע והטכנולוגיה )כ־5,000( הם בעלי רקע בהוראת מדעי החיים, והכשרתם בתחומי הוראת מדעי החומר 
ובהוראה בינתחומית לוקה בחסר. רובם למדו הוראת ביולוגיה וכימיה במכללות, או ביולוגיה באוניברסיטאות, 
והוכשרו כמורים לביולוגיה וכימיה. לכן לא הייתה להם הכשרה ההולמת את המצופה מהם להוראת תכנית 
הלימודים. מלבד זאת המורים לא היו מספיקים ללמד נושאים רבים שאליהם הם היו מגיעים רק בסוף שנת 

הלימודים. הם גם היו נמנעים מללמד נושאים מסוימים שבהם לא היו בקיאים – בעיקר בפיזיקה.

כהן ציינה שבעקבות ההישגים הנמוכים במבחנים בינלאומיים הנהיג משרד החינוך את ׳תכנית היעדים׳. מלבד 
המדע  השפה,  המתמטיקה,  בתחומי  כמותיים  הצלחה  מדדי  של  הגדרה  התכנית  כללה  משאבים  תוספת 
והטכנולוגיה. היעד שהוצב בתחום המדע והטכנולוגיה היה שיפור של עשרה מקומות במבחנים הבינלאומיים 
ושיפור של 10% במיצ״ב. המרכיבים העיקריים של התכנית היו התארגנות והיערכות של המערכת למהלך, 
תוספת משאבים והקצאתם, שינויים בתכנית הלימודים, הכשרת מורים, פיתוח מקצועי של מורים, פיתוח 
 – ה.ל.ה  )ערכות  המופעלת  הלימודים  שבתכנית  התוספתיים  בנושאים  למורים  עזר  וחומרי  לימוד  חומרי 
הוראה, למידה, הערכה(, הערכה, בקרה ואכיפה. הטמעת התכנית החלה בשנת הלימודים תש״ע. היא כונתה 
היא  יעדים מדידים,  הגדרת  לגישת ה־bottom up. מלבד  כביטוי  מובילים שינוי(,  )מורים  ׳תכנית ממ״ש׳ 
כללה תיאום בין כל השותפים במערכת וקיום מפגשים וכנסים עם מורים. במסגרת התכנית ניתנה תוספת 
גדולה של שעות הוראה, שרבות מהן הוקצו ללימוד בקבוצות קטנות כדי ליצור למידה התנסותית. כן ניתנה 
תוספת של הדרכה גם לבתי הספר ככלל וגם, באופן דיפרנציאלי, לבתי ספר שונים: אלה שהישגיהם נמוכים 
גדול  תקציב  הוקצה  ובנוסף  תוגבר,  ולמדריכים  למורים  ההשתלמויות  מערך  ותמיכה.  הדרכה  ליותר  זכו 

להצטיידות של חדרי מקצוע המדע והטכנולוגיה.

לדברי כהן, ה־Trends in International Mathematics and Science Study( TIMSS( שימש את משרד 
בגיל 15 צריכים להכיר, אך המשרד  והמיומנויות במדעים שתלמידים  החינוך כמסמך־מסגרת לעולם הידע 
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המשיך לבסס את התכנית גם מעבר לדרישות המבחן. ככל שחלף הזמן גדלה ההעמקה במיומנויות – בעיקר 
מיומנויות חקר – על חשבון ״ויתור״ על חלק מהתכנים. התוצר של מהלך זה הוא למידה של מיומנויות החקר 
על ידי כל התלמידים במערכת החינוך בכיתות ז׳-ט׳ ותהליך מלא של חקר על ידי תלמידים בכיתות ח׳ ו־ט׳, 
שבמסגרת התכנית ׳עתודה מדעית טכנולוגית׳ מציגים את עבודתם בירידים בית־ספריים, מחוזיים וארציים.

כהן המליצה על מספר דרכי פעולה למערכת החינוך. לדעתה יש לבחון מחדש את האינטגרציה בין החינוך 
בחטיבות  הטכנולוגי  לחינוך  שעות  תוספת  לתת  יש  ביניהם.  הפרדה  ולשקול  הטכנולוגי  לחינוך  המדעי 
הביניים אך לא על חשבון החינוך המדעי והחינוך המדעי־טכנולוגי. לאור השינויים שהתחוללו לאורך השנים 
בתכנית  מחודשת  התבוננות  לבצע  יש  וההנדסה,  הטכנולוגיה  ובתחומי  במדעים  השונות  בדיסציפלינות 
הלימודים, באמצעות ראיית רצף של ז׳-י״ב בתחומי הדעת השונים במדע וטכנולוגיה. יש לתגבר את כוח 
האדם במערכת החינוך ואת ההכשרה של מורים, כדי שתוכל להתבצע הוראה תחומית. בשלב ראשון מומלץ 
לתמרץ מורים בחטיבות הביניים להשתתף בתכניות שמשרד החינוך כבר מפעיל להרחבת הרישוי שלהם. כן 

יש להגדיל את ההשפעה של משרד החינוך על הנלמד במכללות להכשרת מורים.

חלק גדול מהדיון שהתקיים לאחר ההרצאות נסב על נושא המורים. טענה מרכזית שעלתה בו הייתה שחרף 
ששינויים  פעם  לא  חשים  מורים  החינוך,  במערכת  שינויים  של  להצלחה  המפתח  הם  שהמורים  העובדה 
מונחתים עליהם מלמעלה ולא נעשים בשותפות עמם. כדי לרתום מורים להצלחת שינויים במערכת החינוך, 
מורים  שיתוף  של  בהקשר  מלמעלה.  שינויים  להם  להכתיב  ולא  השינויים  בתכנון  יותר  לשלבם  אפוא  יש 
בתהליכי רפורמות, נטען גם שעל המורים לעסוק בפיתוח של ידע, מפני שאם פירות הפיתוח לא שייכים 
למורה, קֵטנה התשוקה שלו לקחת חלק בהטמעת הידע. מעבר לכך נטען שכיום קיים פער בין המדיניות 
המוצהרת לבין הטמעתה בפועל בקרב המורים במערכת החינוך, וייתכן ששילוב גדול יותר של מורים בתהליכי 
תכנון רפורמות יסייע לצמצם פער זה. כן עלתה הטענה ש׳מחר 98׳ לא עודד את משרד החינוך ליצור תכנית 
עבודה מקיפה למורים החל משלב ההכשרה, וכתוצאה מכך לא קיימת התאמה טובה מספיק בין צורכי מערכת 
החינוך לבין הידע והכישורים שאותם רוכשים המורים בתהליך ההכשרה שלהם. יתר על כן, נטען כי יש לסייע 

לבתי הספר בהסדרת מנגנונים שיאפשרו למורים ליישם את התכנים שאותם הם לומדים בהכשרתם.

סוגיה מרכזית נוספת שעלתה בדיון נוגעת ליישום של רפורמות במערכת החינוך. נטען שהקשר בין הרעיונות 
העומדים בבסיסה של רפורמה לבין יישומּה הוא מהותי, ולפיכך כאשר מעצבים רפורמה, יש להקדיש תשומת 
לב לדרכי היישום שלה, ולבצע מעקב שוטף אחר היישום. עם זאת, אין הכרח להיצמד באדיקות למתווה 
הרפורמה המקורי. במקום זאת יש לבצע אחת לתקופה בחינה של הרפורמה, להמשיך ליישם את המאפיינים 
החיוביים שנצפו ולזנוח או לשנות את היתר. מלבד זאת עלתה הטענה שיישום רפורמות במערכת החינוך 
גופי מגזר שלישי ועוד. מאחר שלבעלי  הוא מורכב גם בשל ריבוי בעלי עניין במערכת: רשויות מקומיות, 

העניין יש השפעה רבה על תהליכים חינוכיים, יש להביא גם אותם בחשבון בעת תכנון רפורמות ויישומן.

תקציר סקירה מדעית: ׳מחר 98׳ — הדוח ויישומיו9 — שרה קליין

ידי  דוח ׳מחר 98׳ הוא פרי עבודתה של הוועדה העליונה לחינוך מדעי טכנולוגי שמונתה בשנת 1990 על 
שר החינוך והתרבות דאז, מר זבולון המר. בראש הוועדה עמד פרופ׳ חיים הררי, נשיא מכון ויצמן למדע. 
חדשות  תכניות  ולהציע  בישראל,  והטכנולוגיה  המדעים  הוראת  של  המצב  את  לבחון  הוטל  הוועדה  על 
ומיזמים מיוחדים במטרה ״לקדם את החינוך למדע וטכנולוגיה בישראל לקראת המאה ה־21״ )משרד החינוך 
והתרבות, 1992, עמ׳ 8(. הדוח היה תחילתה של תקופה חדשה בהוראת המדעים במדינת ישראל )תשע״ב, 

9 לצפייה בסקירה המלאה ולמידע על המחברת ניתן להקיש כאן.

http://education.academy.ac.il/hebrew/BackgroundMaterialsList.aspx?AreaID=25&FromHomepage=false
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המדע  של  יישומי  כהיבט  הטכנולוגיה  של  כמכלול,  וטכנולוגיה  מדע  של  ראייה  היא  הדוח  תמצית   .)1992
והדגשת עקרונות מדעיים לכל התלמידים בכל שכבות הגיל )׳מדע לכול׳(. אפשר להרחיק לכת ולקבוע שחזון 
הדוח היה, ועודנו, בסיס למערכת הוראת המדעים בישראל, מערכת המתנהלת באופן דינמי מתוך שאיפה 

למצוינות.

סקירה זו עוסקת ביישום הדוח במשך השנים ובהשלכותיו בשני נושאים שהם אבני בניין להגשמת הדוח, 
חטיבת הביניים – לימודי מתמטיקה ולימודי מדע וטכנולוגיה  ואכן הוקדשו להם המלצות רבות בדוח: א. 
ב. המורים – הכשרה ופיתוח מקצועי. )בסקירה זו הושם דגש על מורי חטיבת הביניים ועל מורי החטיבה 

העליונה(.

הסקירה מתבססת על שלושה סוגים של מקורות: א. מסמכים – משרד החינוך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
ומבקר המדינה ב. מחקרים – מכון סאלד וכתבי עת בהוראת המדעים ג. ראיונות עם בעלי תפקידים בתחום 

הוראת המדעים והטכנולוגיה.

להלן עיקרי הסקירה:

חטיבת הביניים  א�  

תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים: תכנית הלימודים שפורסמה ב־1996 הייתה בסיס    .1
לתכניות הלימודים במקצוע המאוחד ׳מדע וטכנולוגיה׳ בשנים הבאות. רציונל התכנית היה ספירליות, 
כתכנית המשך לבית הספר היסודי, וגישה בינתחומית סביב נושאים מרכזיים. בתכנית הלימודים ניתנה 
לצוותי המורים האוטונומיה ליצור צירופי הוראה של הנושאים המרכזיים. יישום תכנית הלימודים היה כרוך 
ובינתחומי, בעיקר מצד המורים. ואכן, הוראת המקצוע ׳מדע  ידע רב־תחומי  בקשיים רבים בשל חוסר 
וטכנולוגיה׳ יצרה עמימות בקרב התלמידים באשר למקצועות המדעיים המקוריים: פיזיקה, כימיה וביולוגיה. 
היבטים  בשני  שנה(  מדי  בעדכון  כיום,  גם  )ומאופיינות  אופיינו  מ־2009,  החל  הבאות,  הלימודים  תכניות 
כימיה,  פיזיקה,  המקור:  לתחומי  מפורשת  התייחסות  ב.  הניסוח  בהירות  והגברת  שקיפות  א.  עיקריים: 
ביולוגיה וטכנולוגיה. בתכניות הלימודים בשנים האחרונות ניכרת ריכוזיות רבה של משרד החינוך, ויש 

בכך צמצום האוטונומיה של הצוות הבית־ספרי בהוראת המקצוע.

מדע וטכנולוגיה לכול: קידום החינוך למדע וטכנולוגיה, שהוא המטרה שלשמה נכתב הדוח, בא לידי ביטוי    .2
במיזמים שמשרד החינוך יוזם בעשור האחרון, דוגמת ירידים של חקר מדעי־טכנולוגי ואולימפיאדת החלל 
ע״ש אילן רמון. במיזמים אלו באה לידי ביטוי רוח ׳מחר 98׳: מתן הזדמנות שווה לקבוצות תלמידים מכל 
הוא  אלו  ביצוע  למעשה.  הלכה  לכול׳  וטכנולוגיה  ׳מדע  כלומר,  ארצית,  בתחרות  להשתתף  הספר  בתי 
כר מצוין לביטוי ההקשר הבינתחומי במדע וטכנולוגיה ולפיתוח האוריינות המדעית והטכנולוגית של 

התלמידים )המלצה א/5 בדוח ׳מחר 98׳(. 

כגון  ביזמה  במדעים  מצוינות  פיתוח  על  שוקד  החינוך  משרד  למצטיינים:  והעשרה  חינוכיות  יזמות    .3
העתודה למנהיגות מדעית־טכנולוגית שתחילתה בחטיבת הביניים והמשכה בחטיבה העליונה. מטרת 

היזמה היא שיפור ההתמקצעות של התלמידים במקצועות המדעיים.

הארצי  במבחן  נמדדים  הביניים  בחטיבת  ובמדעים  במתמטיקה  התלמידים  הישגי  התלמידים:  הישגי   .4
העולים  העיקריים  הממצאים  להלן   .)PISA( ופיזה   )TIMSS( טימס  הבינלאומיים  ובמבחנים  מיצ״ב 
מן המחקרים העדכניים )מיצ״ב תשע״ה, טימס 2011 ופיזה 2012(: בשלושת המבחנים ניכרת מגמה של 
למדינות  יחסית  ישראל  של  במיקומה  ועלייה  במדעים,  והן  הן במתמטיקה  בהישגי התלמידים,  שיפור 

ה־OECD. מבחינה פנים־ישראלית קיימים פערים על רקע מגזרי, מגדרי וחברתי־כלכלי.
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הצטיידות בתי הספר של חטיבות הביניים: בבתי ספר רבים קיימים מעבדות ומחשבים הזקוקים לרוב   .5
לעדכון ולשדרוג. עם זה, בתי ספר רבים אחרים מסתייעים במשאבי אשכולות הפיס שאליהם הם סמוכים. 
]אשכולות הפיס הוקמו לראשונה ב־1998 כתחליף לחדרי מעבדות שייבנו בכל בית ספר )המלצות א/6, 

ב/6 בדוח ׳מחר 98׳([.

ב� המורים

ירידה בשיעור  התלמידים. הממצא העיקרי: מ־2001 חלה  נתונים על  זה מובאים בסקירה  כרקע לפרק    .1
הניגשים לבחינות בגרות ב־5 יח״ל במקצועות מתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב.

לכימיה  לפיזיקה,  המורים  ירידה במספר  חלה  ל־תש״ע  בתקופה שבין תשנ״ט  א.  המורים:  על  נתונים    .2
ולמדעי המחשב, ואילו במקצועות ביולוגיה, מתמטיקה וטכנולוגיה חלה עלייה ב. במהלך תקופה זו חלו 
שיעור  העליונה:  בחטיבה  מדעיים  מקצועות  המלמדים  והמבוגרים  הצעירים  המורים  בשיעור  שינויים 
המורים המבוגרים )בני 55 ומעלה( עלה במידה ניכרת מ־9.9% בתשנ״ט ל־19.9% בתש״ע, ואילו שיעור 
המורים הצעירים )בני 35 ומטה( ירד מ־24.6% בתשנ״ט ל־21.5% בתש״ע ג. קיימת בעיה בגיוס מורים 

לפיזיקה.

תכניות  קיימות  לחינוך.  האקדמיות  ובמכללות  באוניברסיטאות  מתקיימת  למדעים  המורים  הכשרת   .3
מיוחדות להסבת אקדמאים, כגון תכנית ׳חותם׳ ו׳הטובים לחינוך׳. כ־90% מהבוגרים נקלטו בבתי הספר 
וכ־80% מהם התמידו, כלומר, המשיכו ללמד 5 שנים לאחר תום תקופת ההתחייבות שהיא 3 שנים מתום 

הלימודים.

הפיתוח המקצועי של המורים: עם התחלת יישום תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים   .4
 12,500( בהשתלמויות  שהשתתפו  המורים  מספר  מבחינת  הן  מקצועי,  פיתוח  של  אדיר  מערך  הופעל 
והן מבחינת מספר השעות שהוקצבו להשתלמות  מורים השתתפו בהשתלמויות בשנים 1996-1994(, 
בשנים 1999-1994 )224 שעות(. במהלך השנים חל צמצום רב בהיקף הפיתוח המקצועי של המורים, עד 
להשתלמויות בנות 30 שעות בלבד, כיום. הפיתוח המקצועי של המורים מתבצע בשני אפיקים: א. מערך 
ההדרכה מטעם המפמ״ר המקיים השתלמויות והדרכה צמודה למורים במרכזי פסג״ה ואף בבתי הספר 
ב. מרכזי המורים שהם נגזרת ישירה של המלצות ב/9 ו־ד/6 של דוח ׳מחר 98׳. פעילות מרכזי המורים 
מתרחשת במוסדות האקדמיים השונים. במרכזי המורים שוקדים על פיתוח קהילות מקצועיות של מורים 
כביטוי לפיתוח מקצועי מתמשך, ברוח דוח ׳מחר 98׳. גופים פילנתרופיים כגון קרן טראמפ תומכים גם 

הם בפיתוח הקהילות המקצועיות וביוזמות אחרות להבטחת איכות המורים למדעים. 

מן הסקירה עולה כי דוח ׳מחר 98׳ נותן את אותותיו לאורך השנים בהיבטים רבים שלהחינוך למדעים, הן 
באשר להוראת המדעים בחטיבת הביניים והן באשר למורים. יש להמשיך וליישם המלצות מן הדוח, למשל: 

ההמלצות הנוגעות ללימודי המתמטיקה )א/2, ב/1( ההמלצות הנוגעות למחשוב ותקשוב )ב/5, ג/4, ג/5, ג/6(.

ונתונה  דינמית  היא  והטכנולוגיה  המדעים  המתמטיקה,  הוראת  על  השוקדת  שהמערכת  להיווכח  אפשר 
להערכה תמידית ולתהליכי הפקת לקחים ויישומם. הדינמיות של המערכת באה לידי ביטוי בעדכון תכניות 
הלימודים ובליווי של מורים ותמיכה בהם על ידי המפמ״רים. אפשר להיווכח בהשקעה רבה במצוינות, אך 
יש לציין כי קיימת מגמה של הפרטת מיזמים רבים. עם זאת, יש צמצום רב בתקציבים המיועדים לטיפוח 
הוראת המדעים, כולל הפחתה בתקציב המיועד ל׳מרכז להוראת המדעים׳ )המל״מ( שהוקם עוד בשנת 1967 
באוניברסיטה העברית בירושלים. ייעודו של המרכז היה, ועודנו, להעמיק את מעורבות המוסדות להשכלה 
גבוהה בארץ בהוראת המדעים בבתי הספר. לאור דוח ׳מחר 98׳ הייתה למל״מ פעילות ענפה ביותר ביישום 
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ליישום  ובפיתוח, בעיקר בהכנת תשתיות  המלצות הדוח, המלצות הדורשות השקעה משמעותית במחקר 
התכניות החדשות כגון ׳מדע וטכנולוגיה לכול׳ בכל הגילים. עקב הצמצומים בתקציבים, המל״מ מתרכז כיום 

בתמיכה במרכזי המורים ובפיתוח ספרי לימוד.

המקצועות  מבחינת  העליונה  לחטיבה  הביניים  בין חטיבת  הקשר  לחזק את  יש  כי  הסקירה  מן  עולה  עוד 
המדעיים, שכן חטיבת הביניים היא ה׳תחנה׳ שבה אמורה להתפתח בקרב התלמידים הבשלות החשיבתית 
והערכית ללמידת המדע. כן יש לחזק את הקשר בין לימודי המתמטיקה ללימודי המדעים על מנת לפתח 

אוריינות מתמטית כחלק ממכלול האוריינות המדעית.

דבר צוות המומחים — בני גיגר

מטרתו של הדיון שקיים צוות המומחים על הדוח ׳מחר 98׳ הייתה לבחון במבט לאחור של כרבע מאה את 
ההתפתחויות שחלו במערכת החינוך מאז פרסום הדוח. במסגרת הדיון התמקד הצוות בבחינת הצרכים של 
מערכת החינוך כפי שזוהו על ידי הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי )להלן: ׳ועדת הררי׳(, בהמלצות 

הדוח וביישומו.

בטרם מקיימים דיון על אודות תכנון ויישום רפורמות חינוכיות בכלל, ורפורמת ׳מחר 98׳ בפרט, יש להגדיר 
בראש  מרכיבים.  מספר  לכלול  עליו  לרפורמה,  ייחשב  מדיניות  לשינוי  שמהלך  כדי  רפורמה.  מהי  תחילה 
המתוכנן  המועד  את  ואף  להגיע  שואפים  שאליה  המטרה  את  המגדיר  חזון  על  להתבסס  עליו  ובראשונה 
להשגת המטרה. שלב גיבוש החזון הוא חיוני ביותר בתהליך עיצוב רפורמה מכיוון שבאין חזון, ייפרע עם 
שינויים  שכולל  ״אבולוציוני״  לשינוי  )בניגוד  רפורמה  על  לכך  בנוסף  תצלח.  לא  סוג שהוא  מכל  ורפורמה 
קלים יחסית, שאינם כרוכים בשינויי כיוון( להגדיר את התמורות הנחוצות במצב הקיים ולהביא בחשבון את 
המשמעות היישומית שלהם. לעתים זוהי משימה מאתגרת מכיוון שרפורמות נוטות לעצב מחדש מערכת 
קיימת, ואם אינן מנווטות בזהירות ראויה, הן עלולות לגרום לזעזועים במערכת ולפגיעה בחלק מהשחקנים 
הפועלים בה. לפיכך הגדרת השינויים והדרכים להשגתם דורשת הבנה עמוקה של יחסי הכוחות במערכת וכן 
התחשבות בהשלכות השינויים על תפקודה. זאת ועוד: יש לתרגם את החזון שעומד בבסיס הרפורמה ליעדים 
מוגדרים. מצד אחד, הגדרת יעדים אלה חשובה, כדי לזכות בשיתוף פעולה מצד המערכת, מצד שני, יש בה 
סיכון שכן ייתכן שהיעדים המנוסחים בראשית הדרך לא בהכרח יתאימו בחלוף השנים למציאות המשתנה. 
לאחר גיבוש החזון, הגדרת השינויים הנחוצים וניסוח היעדים, יש לבנות במסגרת הרפורמה תכנית עבודה 

כללית ותכנית עבודה שבה משולבים כל הנזכרים לעיל, כפי שעשתה ועדת הררי ב׳מחר 98׳.

כתיבת הדוח חותמת את תהליך הגיבוש של מתווה הרפורמה, ומובילה לשלב הבא – שלב היישום. ביישום 
רפורמות יש דמיון מסוים למחקר מדעי. מחקר כזה מבוסס לרוב על תכנית עבודה רב־שנתית ומפורטת. עם 
זאת, במקרים רבים, לאחר שנערך הניסוי הראשון במסגרת המחקר, מתגלה ממצא שלא היה צפוי מראש. או 
אז יש לעדכן את התכנית המקורית בהתאם לתובנות החדשות. לכן יישום מוצלח של תכנית מותנה ביכולת 
להתאים את התכנית וביצועה למציאות, תוך שמירה על החזון והמטרות ארוכות הטווח. נראה אפוא כי 
זו  הערכה  ביקורתי.  ובאופן  לאחור  במבט  רפורמה(  )כל  הרפורמה  הישגי  להעריך את  רצוי  לתקופה  אחת 
אינה מיועדת לתקן את אשר נעשה, אלא בראש ובראשונה לבחון אם יש תובנות ומסקנות יישומיות חדשות 
שניתן להיעזר בהן לקראת המשך יישום המהלך באופן שישפיע על מערכות מורכבות כגון מערכת החינוך 

הישראלית. 

השאלה ״האם רפורמת ׳מחר 98׳ הצליחה או נכשלה?״ לא עמדה במוקד הדיונים של צוות המומחים מפני 
רלוונטי, משום שהוא מתעלם מהמורכבות הרבה של  ולא ממש  ׳לא׳ הוא פשטני  ב־׳כן׳ או  שמענה עליה 
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הרפורמה ושל מערכת החינוך. מצד אחד ברור כי חלקים ממטרותיה לא הושגו, ומצד שני היא רשמה לזכותה 
הישגים בולטים שמשפיעים על המערכת עד היום. אי לכך התמקד הצוות בעיקר בניתוח מערכתי ממוקד 
של הפעילויות השונות שהתבצעו במסגרת הרפורמה, ביניהן כאלה שהביאו תועלת וכאלה שיישומן נתקל 
בקשיים. מטרת הניתוח הייתה להפיק מרפורמת ׳מחר 98׳ לקחים שניתן יהיה ליישמם ברפורמות עתידיות 

במערכת החינוך – הן בהיבט התכנוני והן בהיבט היישומי.

במפגש הלימודי שקיימנו בנושא התייחס פרופ׳ חיים הררי לאחד הקשיים המרכזיים ביישום ׳מחר 98׳ – 
קיצוץ השעות שבוצע במקצוע ׳מדע וטכנולוגיה לכול׳ – מקצוע חדש שהתווסף לתכנית הלימודים בהמלצת 
הוועדה. הוועדה גרסה כי להוראת מדע וטכנולוגיה באופן בינתחומי נדרשות שש שעות שבועיות )ש״ש( לכל 
הפחות. לדברי הררי, זאת הייתה טעות טקטית שכן קל לקצץ במקצוע בן שש ש״ש )וכך אכן קרה בפועל(. 
לעומת זאת, אילו ההמלצה הייתה על שני מקצועות בני שלוש ש״ש כל אחד קשה היה לקצץ בהם. לטעות 

זאת היו ללא ספק השלכות שליליות על הטמעת המקצוע ועל יישום הדוח.

החינוך  במערכת  המורים  הוא התאמת  98׳  ׳מחר  יישום  של  בהקשר  הררי  פרופ׳  נוסף שציין  עיקרי  קושי 
להוראה של מקצוע בינתחומי והאתגר שבהכשרת מורה בינתחומי, בין לצורך הכנה להתמחות ובין לצורך 
הקניית אוריינות. מחקרים שונים אכן מטילים ספק ברעיון המורה הבינתחומי שמסוגל ללמד את כל תחומי 
הדעת המדעיים יחדיו. לטענת פרופ׳ הררי הייתה הוועדה מודעת לבעיה, וכדי להתמודד עמה היא המליצה 
להיות  אמורים  היו  אלה  מרכזים  וטכנולוגיה.  מדע  במורי  לתמיכה  אזוריים  מרכזים  הארץ  ברחבי  להקים 
כלי להעשרה בנושאי מדע וטכנולוגיה עבור המורים וכך לסייע להם לרכוש ידע בינתחומי הכרחי להוראת 
המקצוע. לא בטוח שניתן להכשיר באמצעות מרכזי תמיכה מעין אלה את המורה הבינתחומי שלו פיללה 
ועדת הררי, וייתכן אפילו שהרעיון היה יומרני מדי מלכתחילה. אך ברור שסגירת מרכזי המורים האזוריים 

בשנת 2002 לא תרמה להשגת המטרה.

באשר לסוגיית מרכזי המורים, נראה שהבעייתיות שלהם נבעה בין השאר מכך שהם היו מיועדים מלכתחילה 
לקבוצה מובחנת של מורים – מורים למקצועות מדעיים וטכנולוגיים – תוך התעלמות מן הצרכים של מורים 
מתחומים אחרים. אחד הלקחים הקשורים לעניין מרכזי המורים האזוריים הוא שרפורמה חינוכית מערכתית 
איננה יכולה להתמקד במדע וטכנולוגיה בלבד, ולהתעלם מקיומם של מקצועות אחרים במערכת החינוך. 
מערכת החינוך מכילה מורים ממגוון של מקצועות, וחיוני להתייחס גם אל צורכיהם בכל רפורמה עתידית, 
גם אם מטרתה מתמקדת בשיפור החינוך המדעי. הוועדה לגיבוש עקרונות להקמת מרכזי מורים אזוריים 
ולהפעלתם, שפעלה בשנת 1997, הביאה בחשבון לקח זה, והמליצה להתאים את מרכזי המורים האזוריים 
למורים ממקצועות נוספים )משרד החינוך, התרבות והספורט, 1998(. אלא שסגירת המרכזים בשנת 2002 

טרפה את הקלפים וגדעה את התהליך בעודו בִאבו.

בהקשר זה, סוגיית מרכזי המורים האזוריים מעלה לקח חשוב נוסף ביישום של רפורמות חינוכיות, והוא 
לעתים  נפגעת  זו  מחויבות  מנהיג.  שהוא  לרפורמות  החינוך  משרד  של  טווח  ארוכת  במחויבות  ההכרח 
עקב חילופים של נושאי התפקידים המתבצעים בהנהגת המשרד, ושינויים שנובעים מהלחצים הציבוריים 
העומד  החזון  מימוש  על  מקשים  המשרד  במחויבות  השינויים  המשרד.  הנהלת  נתונה  שלהם  המשתנים 
בבסיסן של רפורמות ועל ביצוען בהתאם לתכנון הראשוני של הרפורמה או אף לרוחה. היכולת לבצע מעקב 
על  ולא  בסיס מקצועי  על  למציאות המשתנה  הרפורמה  ולהתאים את מתווה  רפורמה  יישום  שוטף אחר 
בסיס פוליטי – חיונית ליישום מוצלח של רפורמה. ייתכן שהדרך להבטיח יכולת זו היא להקנות לגוף פנימי 
במשרד החינוך או לגוף חיצוני לו סמכות לעקוב אחר יישום רפורמות שמנהיג המשרד ולהתאים את יישום 
הרפורמות לנסיבות המשתנות. סביר להניח שהקמת גוף כזה תיתקל בהתנגדות מצד משרד החינוך, משום 
שהנהלת המשרד לא תוותר בקלות על הסמכות לקבוע את גורלן של רפורמות – סמכות המוקֵנית לה מכוח 
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חוק. לאור זאת יש להביא בחשבון את ההתנגדות הצפויה להקמת הגוף האמור, ולשאוף ליצירת התנאים 
המתאימים שיאפשרו את ייסודו. 

אחד ההיבטים שוועדת הררי לא התייחסה אליהם בדיוניה ובהמלצותיה הוא החשיבות של מנהלי בתי הספר 
והרשויות המקומיות בישראל לקידום החינוך המדעי. בתקופת גיבוש הדוח טרם הייתה הבנה מספיקה לגבי 
חשיבותם לתחום, וכפועל יוצא הדוח לא כלל המלצות כלשהן לגביהם. בדיעבד התברר שהייתה זו שגיאה 
שהקשתה על יישום הדוח היות שלגופים ולדרגים העוסקים בביצוע והם חיצוניים למשרד החינוך יש השפעה 
לא מבוטלת על יישום של רפורמות במערכת החינוך. ייתכן שהיה מקום לזהות את החשיבות של גורמים 

אלה בהמשך הדרך ולשנות את יישום הדוח בהתאם. 

חשוב להדגיש כי מעל ומעבר לקשיים, רפורמת ׳מחר 98׳ נחלה גם הצלחות חשובות. אחת מהן היא פיתוח 
וכוללים מידע  ידע מדעי  בין תחומים שונים של  ואף שילוב  של חומרי למידה איכותיים המבטאים איזון 
מעודכן. כן תרם מתווה ׳מחר 98׳ להתפתחות תכנית לימודים חדשה בחטיבת הביניים, תכנית השמה דגש 
על הקניית אוריינות מדעית־טכנולוגית לאוכלוסיית התלמידים שאינה בוחרת להתמחות במדעים בחטיבה 
העליונה. יש לזכור שתכנית הלימודים בחטיבת הביניים מיועדת לאוכלוסיית תלמידים הטרוגנית הכוללת הן 
תלמידים שיתמחו במדעים בחטיבה העליונה והן תלמידים שיבחרו לא לעשות כן. תכנית הלימודים בחטיבת 
הביניים צריכה אם כן להתמודד עם אתגר לא פשוט ולתת מענה לשתי הקבוצות: מחד גיסא עליה להכין 
כנדרש את קבוצת התלמידים הראשונה לקראת ההתמחות בחטיבה העליונה, ומאידך גיסא עליה להקנות 
אוריינות מדעית־טכנולוגית לתלמידי הקבוצה השנייה. הצלחה נוספת של ׳מחר 98׳ הייתה בתחום הקניית 
תקופה  באותה  שהונהגו  המורים  השתלמויות  בעיות.  ופתרון  חקר  ומיומנויות  ולמידה  חשיבה  מיומנויות 
שמו דגש רב על הנושא והביאו להתקדמות משמעותית בו. יש להדגיש כי המיומנויות היו בחלקן רלוונטיות 

לתחומי המדע והטכנולוגיה ובחלקן היו כלליות ורלוונטיות לכל תחומי הדעת.

ניתוח הישגי של ׳מחר 98׳ מעלה גם את שאלת הפירוט הרצוי של תכנית רפורמה. מצד אחד, ככל שרפורמה 
פחות מפורטת ומגדירה בצורה פחות ברורה כיצד יש לפעול לאורה, קל יותר להתעלם ממנה. מצד שני, פירוט 
יתר והקפדה מוגזמת על פרטים עשויים להוביל להתעקשות מיותרת על פרטים שאינם חיוניים. יתר על כן, 
פירוט והגזמה כאלה עלולים להקשות על עדכון מתווה הרפורמה המקורי כדי להתאימו למציאות המשתנה 

כאשר עולה צורך בביצוע התאמה בחלוף השנים.

במהלך דיוני צוות המומחים בנושא ׳מחר 98׳ עלתה גם הטענה כי מערכת החינוך לוקה בבעייה של היעדר 
תרבות למידה מתמשכת של מורים. טענה זו חורגת מגבולות הדיון על ׳מחר 98׳, ונוגעת לאופייה של מערכת 
החינוך בכלל. אם יש בה ממש, הרי שראוי לטפח בקרב כל החוליות בשרשרת הארוכה של מערכת החינוך 

.)Lifelong Learning( תרבות של לימוד מתמשך

לסיכום, נראה כי חלק ממטרות רפורמת ׳מחר 98׳ הושגו באופן מרשים, ואילו חלקים אחרים לא הושגו כלל 
או הושגו באופן חלקי. מטבע הדברים לא ניתן ליישם באופן מלא דוח מקיף ועתיר המלצות כמו ׳מחר 98׳, 
ולכן היישום החלקי של הדוח אינו מעיד בהכרח על כישלון. נראה כי בין הסיבות שהקשו על יישום הדוח היו 
היעדר התייחסות מספקת למורכבות היישום, פירוט יתר של דרכי הפעולה בחלקים מהדוח, אי־פיתוח כלים 
מתאימים לטיפוח קהילות מורים, התייחסות לא מספקת לתפקיד מנהלי בתי הספר והרשויות המקומיות, 
היעדר גופים מוסמכים שייעודם הוא יישום מקצועי, מבוקר וארוך טווח של הדוח וחוסר במנגנונים למעקב 
רציף אחר יישום התכנית ולהערכה תקופתית של הישגיה. ׳מחר 98׳ נחשב למסמך מיתולוגי, מקיף וחשוב. 
ברם ייתכן שהכבוד וההערכה לדוח ולמחבריו פועלים כחרב פיפיות ומונעים התאמה של המלצותיו למציאות 
המשתנה. המסקנה מהדיון שלנו היא, כאמור, שיש לבחון באופן מתמיד את הנסיבות החדשות שנוצרות 

במציאות, ולהתאים באופן מושכל יישום של רפורמות כאלה להתפתחויות שחלות בעולם.
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תגובות

הוראת המדעים — חיה שיטאי

חשיבותו של נושא הוראת המדעים נגזרת מהתכנית האסטרטגית שמוביל משרד החינוך.

מטרה א׳ בתכנית האסטרטגית של משרד החינוך - קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל להישגים 
לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות, במיוחד במדע וטכנולוגיה.

יעדים אסטרטגיים לשנת הלימודים תשע״ז -
קידום הישגים לימודיים במיוחד באמצעות פיתוח של תפקודי לומד המותאמים למאה ה־21.   .1

קידום החינוך המדעי, הטכנולוגי והמקצועי ופיתוח עתודותיו, במיוחד בלימודי המתמטיקה.  .2
המשך התאמת ההוראה, תכנית הלימודים, סביבות הלמידה ומתווי ההערכה והמדידה ללמידה משמעותית.  .3

תחום המדעים תופס מקום חשוב ומרכזי בתכנית העבודה המחוזית.
כמנהלת מחוז הייתי עדה בשנים האחרונות להתקדמות בתחום הוראת המדעים ובהצבת התחום בקדמת 

הבמה: 

 .)PISAו־ TIMSS ,עלייה בהישגי הלומדים )מיצ״ב 	

תוספת משאבים )שעות הוראה, ימי הדרכה, השתלמויות, תקציבים להצטיידות וליוזמות(. 	

פיתוח, יישום והטמעה של תכניות מצוינּות. 	

עידוד למידה בדרך החקר – קיום ירידים בית־ספריים, מחוזיים וארציים להצגת התוצרים. 	

נותנים  הדרכה(  )מפמ״ר,  המקצוע  שגורמי  מקצועי  ומשוב  נתונים  על  מבוססת  עבודה  תכנית  בניית  	
למחוזות.

הכרה מצדם של מפקחים כוללים ומנהלי בתי הספר בחשיבות קידומה של הוראת המדעים, ומעורבות  	
שלהם בקידום תהליכים.

ודאגה מהפערים בהישגי התלמידים ברמות הסוציו־אקונומיות השונות  לצד ההתקדמות קיימות אי־נחת 
וממספרי התלמידים הפונים ללימודי מדעים בחטיבות העליונות שפחתו לאורך השנים, במיוחד במקצוע 

הפיזיקה ולאחרונה גם בכימיה. 
גם מספרי הנבחנים במתמטיקה ברמת 5 יח״ל פחת, ונבנתה תכנית לאומית בנושא.

אנו נתקלים במחסור במורים חדשים למדעים, כאלה הדרושים לשיבוץ בבתי הספר, ובנוסף לכך אנו נתקלים 
בשטח במורים המלמדים מדעים ללא הכשרה מתאימה.

גם הקצאת שעות הלימוד אינה עונה על הדרישות בכל בתי הספר. 

תכנית העבודה נבנתה במטרה להתמודד עם סוגיות אלו. הוגדרו משימות, מדדי תפוקה ומדדי תוצאה: 

מיפוי וקידום של תלמידים ברמות הסוציו־אקונומיות השונות. 	

יצירת קהילות למידה לפיתוח מקצועי של רכזים ומורים תוך שימת דגש על למידה התנסותית ולמידת  	
חקר.

הרחבת הלמידה ההתנסותית והחקר המדעי והגדלת מספר המעבדות הפעילות בבתי הספר. 	

קיום מפגשי עבודה המבוססים על מיפוי הישגים, פערים וצרכים קיימים וניתוחם בראייה רב־שנתית  	
לשם קידום הישגים איכותיים. בניית תכנית התערבות.

הכשרת עובדי ההוראה המלמדים מדעים ללא הסמכה מקצועית במסגרת תכנית הסבה ייחודית.  	

חיזוק הוראת הכימיה והפיזיקה בחטיבת הביניים. 	
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תפישת השינוי שגיבש צוות המדעים במחוז תל אביב במהלך כתיבתה של תכנית העבודה: 

מצוינות  מתקדמת.  מערבית  כמדינה  ישראל  מדינת  של  התפתחותה  להמשך  קריטי  הוא  המדעים  לימוד 
במדעים תאפשר קיומה של עתודת מדענים. שימוש בשפה מדעית החל מגיל מהגן ישפיע על לומדים לבחור 

במגמות מוגברות במדעים.

תפישת השינוי מתבססת על ההנחה שבכל שלב של ההוראה, מהגיל הרך ומעלה, מורים למדעים צריכים 
להיות מומחים בתחומם. הפיקוח על מדעים והפיקוח על גני ילדים יאתר ויכשיר מדריכים ומורים למדעים 
ויַפתח אצלם את הידע וההבנה בתחום תוך שימת דגש על שימוש בשפה מדעית, מושגים מתחום המדע, 
למידת חקר ומתן בחירה ללומד – על כל הרצף. כן יושם דגש על הצורך בשימוש במעבדה בשיעורי מדעים 
ועל חיבור תלמידי חטיבות הביניים לתכנים הרלוונטיים לחייהם, דגשים שיגבירו את המוטיבציה להשתלבות 

בלמידת המדעים בחטיבות העליונות. 

בעתיד נראה שיפור כללי בהישגי הלומדים בתחום המדעים – תולדה של הגדלת מספר המורים והמדריכים 
שהם מומחים למדעים ושל הגדלת מספר התלמידים בוגרי המגמות המדעיות.

׳מחר 98׳ — למידה מרפורמה בחינוך המדעי־טכנולוגי בישראל: הצלחות וקשיים בראי הוראת 
הכימיה — יהודית דורי

התכנית ׳מחר 98׳ החלה לפעול לפני כשני עשורים, ובעקבותיה חלו שינויים מהותיים הן בתהליכי ההוראה 
הביניים  בחטיבות  התיכוניים,  ספר  בתי  במרבית  והטכנולוגיה  המדע  מקצועות  של  הלמידה  בתהליכי  והן 
בספרות  שדווחו  וקשיים  הצלחות  מספר  להלן  נמנה  אלו  שינויים  לבחון  במטרה  העליונות.  ובחטיבות 

המחקרית ובדוחות הערכה שנכתבו לאחר יישום התכנית. 

הצלחות

המדעים  בתחומי  בעיות  ופתרון  חקר  חשיבה,  ומיומנויות  למידה  כישורי  בהקניית  הצלחה  הושגה  	
והטכנולוגיה.

פותחו ויושמו חומרי למידה חדשניים. 	

הוטמע מקצוע חדש – מדע וטכנולוגיה ַלּכול – בחטיבה העליונה )בעבר מוט״ב(. 	

קשיים

הקשיים נבעו מהגורמים הבאים:

חוסר התייחסות מספיקה למורכבות היישום ולתפקיד המנהלים 	

מחסור גדול במורי מדעים ומתמטיקה בעלי ידע תוכני־פדגוגי ברמה גבוהה 	

היעדר פיתוח של כלים מתאימים לטיפוח קהיליות המורים 	

היעדר מנגנונים למעקב רציף אחר יישום התכנית והערכת הישגיה 	

ההרצאה התמקדה במקצוע הכימיה כדוגמה למקצוע מדעי שבו נערכו שינויים רבים, הן בהיבט התוכני והן 
בהיבט הפדגוגי, בהליך שהיו שותפים לו גם הפיקוח על הוראת הכימיה וגם שני מוסדות אקדמיים מובילים – 

הטכניון ומכון ויצמן למדע – המכשירים מורים לכימיה ותומכים באופן מתמשך במורים בפועל. 

בהרצאה הוצגו שלוש יחידות לימוד, שפותחו בקבוצת הוראת הכימיה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה 
בטכניון ושולבו בהוראה התיכונית הן במקצוע הכימיה והן במקצוע מדע וטכנולוגיה ַלּכול בחטיבה העליונה. 
היחידות הללו – טעם של כימיה, איכות האוויר סביבנו ואנרגיה בקצב הכימיה – זוכות להצלחה עד היום. 
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כן הוצגו שלוש יחידות לימוד שלא נלמדות כיום ונמנו הגורמים שאולי הובילו לכך שהיישום מועט: היעדר 
הכימיה  הוראת  במעבדות  הטכנולוגיות  בשדרוג  המשרד  השקעות  היעדר  מתמשכת,  טכנולוגית  תמיכה 

ועוד.

במסגרת ההצלחות תוארה תכנית לימודים ייחודית בטכניון - תכנית מבטים I ומבטים II, כמענה למחסור 
במורי מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה )STEM(. המאפיינים הייחודיים של התכנית שהביאו להצלחתה 

המתמשכת הם:

קריאה אל בוגרי הטכניון לשוב ללימודים ולהתמחות בהוראה כקריירה שנייה. 	

הנחת היסוד – התכנית המעמיקה והרקע התוכני־דיסציפלינרי ברמה גבוהה שיש לבוגרי הטכניון יַפתחו  	
בלומדים רקע תוכני־פדגוגי )PCK( מגוון ומבוסס תוך התנסות בשדה החינוך.

סמסטרים  לארבעה  לימוד  משכר  כפטור  הטכניון  נשיא  מלגת  מוצעת   I מבטים  בתכנית  ללומדים  	
שבמהלכם יילמד תואר ראשון נוסף או חוג לאחר תואר. ללומדים בתכנית מבטים II מוצעת מלגת נשיא 
יילמד תואר שני בחינוך מדעי, הנדסי או מתמטי,  לימוד לשישה סמסטרים שבמהלכם  כפטור משכר 

הכולל גם תעודת הוראה.

מעל 100 מורי STEM בוגרי התכנית כבר משולבים במערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. 	

מנהלים פונים אל הפקולטה לשלוח להם בוגרים נוספים. 	

הרחבנו את שעות השהייה בבתי הספר במהלך הלימודים, הן באמצעות הרחבת ההתנסות והן באמצעות  	
תרגול בקורסי מבואות.

הוספנו אפשרות לקבלת מלגות אקדמיה-כיתה הניתנות על ידי משרד החינוך ותמורתן הלומדים שהם  	
מורי STEM לעתיד שוהים בבתי הספר יומיים בשבוע במהלך שנת לימודים.

הרחבנו את התמיכה במורי STEM בתחילת דרכם באמצעות ליווי תוכני־פדגוגי )PCK( בסיוע משרד  	
החינוך וקרן טראמפ.

אחוז הנשירה מבין אלו שלמדו ובחרו ללמד הוא כ־3% – נמוך מאוד!  	

כסיכום להצלחות ולאתגרים בראי הוראת הכימיה הועלו הגורמים הבאים:

פותחו חומרי למידה חדשים שאת חלקם לומדים תלמידי כימיה ותלמידי מדע וטכנולוגיה ַלּכול גם כיום. 	

רוב המורים משלבים מיומנויות חשיבה ברמה גבוהה שפיתוחן הודגש במסגרת הרפורמה ׳מחר 98׳. 	

פותחו ויושמו גישות הערכה חדשניות, אך רק חלקן משולבות כיום. 	

מורי חטיבת הביניים שמרביתם בעלי רקע בביולוגיה אך הם נאלצים ללמד גם כימיה וגם פיזיקה צמצמו  	
מאוד את היקף ההוראה במקצועות מדעיים אלו, שאינם בתחום התמחותם.

בשנים 2010-2000 חל גידול מרשים במספר הבוחרים ללמוד כימיה, אולם מאז חלה ירידה משמעותית  	
באחוזי הבוחרים במקצוע זה ביחס לכלל הניגשים לבגרות.

במשרד החינוך בוצעו מספר תהליכים במסגרת הרפורמה החדשה ׳ישראל עולה כיתה׳, בכלל זה השינויים  	
בדיון  צורך  יש  המדעים.  בתחומי  ההעמקה  ברמת  לצמצום  שגרמו   )70/30( הבגרות  לבחינות  בהגשה 
מעמיק ובמציאת דרכים לסטנדרטיזציה בהערכת הנושאים המוגדרים במסגרת 30 האחוז האוטונומיים, 

וזאת במטרה לצמצם את הפגיעה האמורה ברמת ההעמקה.
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 ,STEMה־ מקצועות  את  המלמדים  בטכניון  המתקיימת  ׳מבטים׳  תכנית  בוגרי  המורים  מספר  גדל  	
ואנו מקווים שבזכות הגידול הזה נוכל להקטין את המחסור במורים בעלי PCK ברמה גבוהה במערכת 

החינוך.

מנהלים שעודדו תהליכי שינוי בבית ספרם זכו במורים בעלי יזמה וחדשנות.

סיכום תגובות הקהל במושב שהתקיים על נושא הפרק ביום העיון10

רחל ממלוק־נעמן11: ׳מחר 98׳ תרם לאורך השנים לשדרוג השתלמויות המורים שהיו קיימות טרם פרסום 
כאלה   – ארוכות  מורים  השתלמויות   – טווח  ארוך  מקצועי  פיתוח  להתמסד  החל  הדוח  בעקבות  הדוח. 
הנמשכות זמן רב. היו השתלמויות שבהן נכחו המורים יום בשבוע במשך שנתיים. השתלמויות אלה תרמו 
במידה רבה ליישום הדוח. בלטו בתרומתן ההשתלמויות שהתקיימו במרכז המורים האזורי באצבע הגליל. היו 
אלה השתלמויות שנערכו אחת לשבוע במשך שנה לפחות. היו כאלה שנמשכו אף עשר שנים, בהשתתפות 
גרעין של כ־25 מורים. קיומן לאורך זמן כה רב התאפשר הודות לתמיכה הכספית הרבה שהתקבלה ממשרד 
׳מחר 98׳ באצבע הגליל. בנוסף לכך השתלמויות המורים שהונהגו במסגרת  החינוך במסגרת היישום של 
׳מחר 98׳ תרמו גם לפיתוח הרעיון של מורים מובילים. מורים מובילים אלה תרמו בהמשך לשגשוגם של 
מרכזי המורים ולטיפוחן של קהילות מורים. לכן ראוי להדגיש את פיתוח הרעיון של התפתחות מקצועית 

מתמשכת של מורים כאחת ההצלחות של ׳מחר 98׳.

אלה  במרכזים  ישראל.  מדינת  ברחבי  רבים  מורים  מרכזי  של  לפריחה  הביא  אכן  98׳  ׳מחר  דופלט12:  ירון 
התפתחו קהילות מורים שעברו למידה לאורך זמן. חשוב לציין שמורים שלקחו חלק בפעילויות שהתקיימו 
דוקטורט  עבודות  מוסמך,  עבודות  מאות  וכתבו  באקדמיה,  חוקרים  להיות  בהמשך  הפכו  המורים  במרכזי 
ומאמרים בכתבי עת בינלאומיים. כל אלה תרמו במידה רבה להכשרה ולפיתוח מקצועי של מורים לאורך 
השנים. קהילת החוקרים האמורה מעורבת כיום הן באקדמיה והן במשרד החינוך, ויש לה השפעה רבה על 
פיתוח חומרי לימוד ואמצעי הערכה. זאת ועוד: ׳מחר 98׳ הוביל להתקדמות משמעותית בנושא החלופות 
לרֹוַוחת בקרב קהיליית  גישת החלופות בהערכה  נראה שתהליך הפיכתה של  98׳,  ׳מחר  בהערכה. אלמלא 
בשיתוף  באקדמיה  בהדרגה  להתפתח  החלה  בהערכה  החלופות  גישת  יותר.  ממושך  היה  בישראל  החינוך 

מורים מובילים, ויושמה בהיקפים חסרי תקדים בכיתות בבתי ספר.

רוחמה אבן13: ׳מחר 98׳ הוביל להתפתחות רעיון המורים המובילים – מורים המנחים מורים אחרים. לאחר 
פרסום הדוח הייתה השקעה גדולה מאוד בנושא מצד משרד החינוך, והחלו להכשיר מורים מובילים במרכזי 
המורים השונים במסגרת מוסדות אקדמיים. מורים מובילים אלה הדריכו אלפי מורים ברחבי הארץ במסגרות 
שונות. למרבה הצער, מיד עם הפסקת המימון ממשרד החינוך הופסקה עבודתם של מורים מובילים אלה, 
ונעצרה ההכשרה המקיפה של מורים מובילים. כיום הכשרה של מדריכים לא נעשית במסגרת האקדמיה, 

והדבר מהווה נסיגה מאחת ההצלחות הבולטות של ׳מחר 98׳.

לגמלאות מורכבת ממורים לשעבר  בפיזיקה שפורשת בשנים האחרונות  כל שדרת הפיקוח  אריכא14:  צבי 
שהוכשרו כמורים מובילים במסגרת יישום ׳מחר 98׳. בשנת 1999 הופסק המימון לקיום קורסים של מורים 

10 לשמות מגיבים בדיון שתקציר קורות החיים שלהם לא מופיע בנספח ד׳, הוספנו את תוארם ושיוכם המוסדי בהערות שוליים 

)ההפניות בגוף הטקסט(.
11 ד״ר רחל ממלוק־נעמן היא עמיתה בכירה במכון ויצמן למדע.

12 ד״ר ירון דופלט הוא מפמ״ר הנדסת מכונות ורובוטיקה במשרד החינוך.

13 פרופ׳ רוחמה אבן היא חוקרת במכון ויצמן למדע.

14 ד״ר צבי אריכא הוא מפמ״ר מקצוע הפיזיקה במשרד החינוך.
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מהמורים  רבים  המורים.  קהילות  לסגירת  הובילה  המימון  הפסקת  המורים.  קהילות  ולהפעלת  מובילים 
המובילים של הקהילות האלה הפכו אמנם בהמשך למדריכים מטעם משרד החינוך, אך הידע הרב שצברו 
חיצוניים  מגורמים  בשנים האחרונות  לחלוטין. התמיכה שקיבלתי  כמעט  ונמחק  לטמיון  ירד  כ״מובילים״ 
למשרד החינוך סייעה לי לייסד מחדש את קהילות המורים המּוּכרות בפיזיקה וכן לבנות שדרת הדרכה חדשה 
המבוססת על ידע שהצטבר ברובו באקדמיה הודות ל׳מחר 98׳. מעודד לדעת שמשרד החינוך השכיל לנצל 
׳מחר 98׳ לשורות מערכת החינוך  יישום  חלק מהידע הזה כשגייס חלק מבוגרי קהילות המורים מתקופת 

וכיום הוא גם מממן את ההפעלה מחדש של קהילות מורי הפיזיקה.

מזו שהייתה  שונה  מובילים במתכונת  מורים  לטיפוח  דגל  כיום תכנית  מוביל  החינוך  שיטאי: משרד  חיה 
נהוגה בעבר. מחוז תל אביב של המשרד לבדו מפעיל השנה תכנית שבה לוקחים חלק 90 מורים מובילים 
בסוגיית  לנקוט  שמוטב  הגישה  מדעיים.  מתחומים  מורים  הם  מהם  ניכר  חלק   – הלימוד  מקצועות  בכלל 
הפיתוח המקצועי של מורים אינה התרפקות על העבר, אלא התאמת הטיפוח של קהילות מורים למציאות 
הנוכחית. אחד האפיקים הראשונים שבהם השקעתי כמנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך היה פיתוח 
להן  המוקצות  השעות  ל־30  מעבר  אל  במחוז  המורים  לכלל  ההשתלמויות  והרחבת  המורים  קהילות  של 
במסגרת הרפורמות ׳עוז לתמורה׳ ו׳אופק חדש׳. המתכון להצלחה של מורים טמון בחיזוק הזהות שלהם ולא 
בהשתלמות בת עשרות שעות. כך ניתן לעודד טיפוח של מורים בתוך כותלי בית הספר ולאו דווקא במרכז 
מורים אזורי. משרד החינוך שם כיום דגש רב על איתור מורים מתאימים שיוכלו להוביל קהילות מורים. יש 

אם כן בתחום התפתחות בולטת ותקווה רבה.

שרה קליין: השתלמויות המורים הקיימות כיום הן מקצועיות וממושכות, אולם מהסקירה המדעית שחיברתי 
עבור צוות המומחים עולה שחל בהן צמצום רב. ההשתלמויות שבהן משתתפים המורים במערכת החינוך 
המעניקות  השתלמויות  בהן  לראות  ניתן  לא  ולכן  בלבד,  שעות   30 של  בהיקף  הן  מובילים  מורים  שאינם 
לאורך  מתמשך  מקצועי  לפיתוח  זוכים  המובילים  המורים  זאת,  לעומת  מתמשך.  מקצועי  פיתוח  למורים 
שנים רבות במרכזי המורים הארציים. לפי התרשמותי, מרבית המורים במערכת החינוך אינם זוכים לפיתוח 

מקצועי מספק, ויש להשקיע בו יותר ממה שנעשה כיום.

בפועל  וליישם  רפורמה  לחשוב שמיישמים  הוא  רפורמות  של  ביישום  ביותר  המסוכן  הדבר  אשר15:  איתי 
רפורמה אחרת לחלוטין. היישום של תכנית התקשוב הלאומית הוא דוגמה לרפורמה שבה מחקרים הראו 
כי היישום לא תאם את המטרות המוצהרות של הרפורמה. דוגמה נוספת היא היישום הנוכחי של הרפורמה 
׳למידה משמעותית׳. אני חושש כי בתי הספר מבצעים פעולות רבות לגיוון דרכי הוראה-למידה-הערכה, 
אך אלו לא בהכרח מובילות למטרות שלשמן נדרש הגיוון, או במילותיה של ד״ר איריס טבק )2008(: ״הרבה 
פעילות, אבל אין הרבה למידה״. בתי ספר רבים בניהול עצמי מבצעים את הפעולות שנתבקשו – מגבשים 
חזון, כותבים תכנית עבודה וכו׳, אבל במקרים רבים אין באמת שינוי עמוק בתרבות הארגונית, כזה שמשפר 

הישגים לימודיים וערכיים.

לגעת.  עדיף שלא  ובאילו  לתרום למשרד  יכולה  ועדת מומחים  באילו תחומים  היא השאלה  נקודה שנייה 
כגון תקנים  יישום  לרזולוציות עדינות של  ועדת הררי  כי בדיעבד הובן שכניסתה של  ציין  פרופ׳ בר־יוסף 
ומשאבים לא הועילה לקידום החינוך המדעי ואולי אף פגעה ביכולת ההשפעה של עבודת הוועדה. ייתכן 
והערכה בתוך המזכירות  גוף חדש למעקב  בעניין ההמלצה להקים  הנוכחית  לוועדה  גם  דומה קרה  שדבר 
חדשה  פונקציה  להקמת  התייחסות  אך  מאד,  חשובה  היא  והערכה  מעקב  תהליכי  לחזק  ההמלצה  הפדגוגית. 
בארגון עלולה לקומם גורמים במשרד החינוך הסבורים שהנושא צריך להיות בסמכותם הבלעדית – ולכן אין 
להמלצה סיכוי להיות מיושמת. תחת זאת היה נכון בעיניי אילו צוות מומחים מהאקדמיה היה מתמקד בסיוע 

15 ד״ר איתי אשר הוא מ״מ המדען הראשי במשרד החינוך.
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למשרד החינוך בגיבוש אבני דרך להצלחה. ידע אקדמי מרחבי העולם על פרקטיקות אפקטיביות וידע על 
סוגי מדיניות הקיימים במדינות אחרות יכולים לסייע למשרד החינוך לתרגם מטרות עקרוניות של רפורמות, 
כגון טיפוח חשיבה יצירתית והקניית אוריינות – להגדרה אופרציונלית ברמת תלמיד/מורה, לדרכי מדידה 
מיטביות וליעדים כמותיים ריאליים למערכת לטווח של חמש עד עשר שנים. מהלכים כאלה יעמדו בניגוד 

למצב העכשווי, שבו המשרד מגדיר לעתים יעדים עמומים או לחלופין יעדים יומרניים מדי.

הידע המדעי של  ברכישת  הפריחה  הוראת המדעים.  ִלבה של  לב  הן  במעבדה  בריינר16: התנסויות  אביבה 
הנוער ובטיפוח החקר בקרבו התאפשרה בעבר בזכות צירוף של מספר גורמים ביניהם הדגש על לימודים 
מעשיים במעבדות, ומקורה בתקופת יישום ׳מחר 98׳. מגמת פריחה זו הולכת ונחלשת כיום בחטיבת הביניים 
היסודי  בחינוך  גדולות  כיתות  לפצל  עקב ההחלטה  לכך,  בנוסף  גדולות.  לכיתות  פיצול  היעדר שעות  עקב 
)כיתות א׳ ו־ב׳( לכיתות־אם קטנות יותר, מתוך כוונה להקטין את מספר התלמידים בכיתה, הוסבו חדרי 
המעבדה בבתי הספר היסודיים לכיתות־אם. בהיעדר חדרי מעבדה מתקיימים פחות שיעורי מעבדה בבתי 
הספר היסודיים. התדרדרות נוספת נרשמת בהקשר של פיתוח מקצועי של מורים. בשם הגמישות הפדגוגית, 
מורים לוקחים חלק בהשתלמויות בנות 30 שעות בתוך כותלי בית ספרם. מלבד העובדה שהשתלמויות אלה 
אינן ייחודיות למורים ממקצועות מדעיים, ההשתתפות בהן אינה מקנה למורים פיתוח מקצועי מתמשך. יתר 
על כן, מנתונים של משרד החינוך עולה כי חלה ירידה משמעותית במספר המורים הפונים ללימודים לתארים 

מתקדמים לשם שיפור הידע המקצועי שלהם.

שמשון שושני17: כאדם שהיה שנים רבות במערכת החינוך, אני מכיר היטב את הנטייה לבקר את משרד 
רבים  נפתרות.  היו  החינוך  הבעיות של מערכת  כל  מסוים,  נושא  מקדם  היה  רק  הוא  ולומר שאם  החינוך 
טוענים שלו היו מכשירים מורים טוב יותר, מקימים מרכזי מורים, מקימים מרכזי פיס קהילתיים במדעים, 
מציידים את כל בתי הספר היסודיים במעבדות, משנים את תכנית הלימודים בצורה זו או אחרת וכיו״ב – 
כל מה שיש  ביצע משרד החינוך את  98׳  ׳מחר  היישום של  רצון. אולם במסגרת  היה משביע  כיום  המצב 
הטוענים כי לא ביצע, ומערכת החינוך זכתה להישגים מרשימים. לכן למרות הנטייה הטבעית להתמקד בחסר 

ולא בהצלחות, ראוי לשבח את מערכת החינוך על הצלחותיה הרבות.

16 ד״ר אביבה בריינר היא מפמ״ר המקצוע ׳מדע וטכנולוגיה ליסודי ולחטיבת הביניים׳ במשרד החינוך.

17 ד״ר שמשון שושני הוא מנכ״ל משרד החינוך לשעבר.
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פרק שני: 
חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך — 

גופים פילנתרופיים, רשתות חינוך ורשויות מקומיות

סיכום המפגש הלימודי השני

במפגש הלימודי הראשון עלה שמלבד משרד החינוך יש בעלי עניין רבים המשפיעים על יישום של רפורמות 
במערכת החינוך. לאור התובנה הזאת החליט צוות המומחים להקדיש את המפגש הלימודי השני לבחינת 
חינוך  רשתות  פילנתרופיים,  גופים  החינוך:  למשרד  חיצוניים  מוסדות  בקרב  המדעי  החינוך  של  חשיבותו 
כלל  הוא  בירושלים.  הרצל  במרכז   23.8.2016 בתאריך  התקיים  השני  הלימודי  המפגש  מקומיות.  ורשויות 
׳מדערום׳,  נידונה, באמצעות הדוגמה של  דוברים. במושב הראשון  והוזמנו אליו שמונה  חמישה מושבים, 
תרומתם של גופים פילנתרופיים לקידום החינוך המדעי בישראל. את הסקירה בנושא הציג מר שמואל הר 
נוי. המושב השני עסק ברשתות חינוך ועבודתן עם רשויות מקומיות בהקשר של החינוך המדעי־טכנולוגי. 
את ההרצאה במושב זה נשא ד״ר אלי איזנברג. במושב השלישי ובמושב הרביעי ניתנו דוגמאות לרשויות 
מקומיות המטפחות חינוך מדעי בתחומן: חיפה, בית ג׳אן, רעננה ומעלה אדומים.18, 19 את עיריית חיפה ייצגה 
גב׳ ענת שייר, את המועצה המקומית בית ג׳אן ייצג מר מהנא טאפש, את עיריית רעננה ייצגה גב׳ איילת 
דליות, ואת עיריית מעלה אדומים ייצגו מר דוד שרת וגב׳ אירמה בן משה. המושב החמישי והאחרון במפגש 
עסק בפעילות לקידום החינוך המדעי ברמה האזורית. ד״ר עמוס כהן הציג בו את הדוגמה של מרכז אחר״ת 
ההרצאות  של  סיכום  להלן  הנוכחים.20  בקרב  פתוח  בדיון  ננעל  המפגש  ארכימדס׳.  ׳נקודת  המדרש  ובית 

שהתקיימו במהלך המפגש ושל הדיון שהתקיים בסופו.21

נוי הציג בהרצאתו את מיזם ׳מדערום׳ – מפעל חינוכי משותף למשרד החינוך וקרן רש״י  מר שמואל הר 
לקידום החינוך למדע וטכנולוגיה לילדי הדרום. לפי הר נוי, המיזם היה תכנית הוליסטית לילדי גן עד י״ב 
ובהמשך הוא אף הורחב למערכת ההשכלה הגבוהה. הרקע לפעילות המיזם, שהחל לפעול בשנת 1997, היה 
ומשרד החינוך  98׳ שהוגש בשנת 1992. בשנת 1996 החליטו קרן רש״י  ׳מחר  ביישום הדוח  צומת דרכים 
לחבור אחד לשני ולהקים את המיזם. הדוגמה של ׳מדערום׳ מלמדת, לדברי הר נוי, שחיבור בין משרד החינוך 
לגוף פילנתרופי – בלי קביעת מנהיגות ברורה – עלול ליצור לעתים מתח ולהוביל למשברים לאורך הדרך. 
לכן חשוב שתהיה תחושת שותפות בין שני הגופים המובילים, וכן אמון ברמה האישית בין האחראים על 
המהלך מטעם כל אחד מהגופים. תנאים אלה, שהתקיימו בתהליך הפעלת ׳מדערום׳, יכולים לסייע לצלוח 
את המשברים שמופיעים בדרך. בנוסף לכך חשוב להבטיח במיזם מסוג זה את הקיימות לאורך זמן; אם לאחר 
השקעה של מיליוני שקלים כל ההישגים שהושגו נמחקים – תסריט שעלול להתרחש כאשר קרן פילנתרופית 

משלימה את התחייבותה שניתנה למספר שנים ועוזבת את השדה – הנזק מהתכנית עולה על התועלת.

18 נציין כי שאפנו לכך שהדוגמאות תשקפנה חתך מייצג של מיקום גיאוגרפי, גודל אוכלוסייה, מצב סוציו־אקונומי ולאום של כלל 

הרשויות המקומיות בישראל, אם כי מטבע הדברים היכולת ליצור חתך מושלם הייתה מוגבלת לאור מגבלת הזמן של המפגש 
ולאור היענות הרשויות המקומיות שפנינו אליהן. זאת ועוד: טרם המפגש הלימודי הפצנו באמצעות איגוד מנהלי מחלקות החינוך 
המדעי  החינוך  בתחום  פעילותן  אודות  על  מידע  לקבל  בבקשה  בישראל  המקומיות  הרשויות  לכלל  פנייה  המקומיות  ברשויות 
)ר׳ נספח ב׳(. קיבלנו בעקבות הפנייה תגובות משלוש רשויות מקומיות בלבד: מעלה אדומים, חיפה ורעננה. התגובות שקיבלנו 

מרשויות אלה תרמו להחלטתנו להזמין את נציגיהן לתאר בפנינו בהרחבה את פועלן לקידום החינוך המדעי.
19 נספח ג׳ כולל נתונים דמוגרפיים, חברתיים־כלכליים וחינוכיים על הרשויות המקומיות שנציגיהן הוזמנו למפגש הלימודי.

20 סדר היום של המפגש מופיע בנספח א׳.

21 סיכומים מפורטים יותר מהמפגש מופיעים כאן.

http://education.academy.ac.il/Uploads/Events/����� ����_��� ���, �����, ������_���� ������ ��� 23.08.2016 .pdf
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גם בהיבט של  והטכנולוגיה אלא  ׳מדערום׳ להיבחן לא רק בהיבט של קידום המדע  נוי, על מיזם  לפי הר 
צמצום אי־השוויון בחינוך, מפני שהמיזם סייע להביא למיצוי וקידום של ההון האנושי בפריפריה ויצר שוויון 
הזדמנויות לתושבי הדרום. לפני שהמיזם התחיל לפעול היה מחוז הדרום בעל הרמה הנמוכה ביותר בכל 
הפרמטרים החינוכיים, והאתגר היה גדול מאוד. יעדי משרד החינוך היו להביא לצמצום פערים לשם מתן 
הזדמנות שווה לכל ילד, לטפח ערכי חברה יהודית־ציונית ודמוקרטית־הומניסטית ולבצע פיתוח מקצועי של 
מורים. במסגרת המיזם הוגדרו מספר מטרות קצרות טווח שנתנו ביטוי ליעדים של שני הגופים השותפים 
למיזם: שיפור וקידום של הישגים בתחומי המתמטיקה, המדע והטכנולוגיה; גיבוש תפישה פדגוגית־מערכתית 
של מחוז הדרום; הטמעת עולם המדע והטכנולוגיה במחוז הדרום תוך שימת דגש על אוכלוסיות חלשות; 
הקניית מיומנויות לתלמידים ומורים תוך יצירת תרבות וסביבה לימודית מדעית־טכנולוגית מתקדמת; בניית 
תשתיות חינוכיות בתחום המדע והטכנולוגיה למערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית לטווח הארוך. 
מטרות ׳מדערום׳ בטווח הארוך היו להגדיל את מספר התלמידים שפונים ללימודי מדעים והנדסה במוסדות 
למדעים,  יחס  בַּ חינוכי־תרבותי  שינוי  ולהניע  בדרום  התעסוקה  בדפוסי  לשינוי  להביא  גבוהה,  להשכלה 

מתמטיקה וטכנולוגיה.

העבודה השוטפת והצמודה עם אנשי מחוז הדרום במשרד החינוך הייתה המפתח לכך שהמיזם הצליח להגיע 
לכל בית ספר, לכל מורה ולכל תלמיד. התפישה שהנחתה את הר נוי לדבריו הייתה שיש להעניק למחוז כלים 
מתאימים, ליצור עבורו הזדמנויות ולהעצים אותו כדי לסייע לו להתמודד עם פערים חינוכיים. אחד הכלים 
החשובים שבהם עשה המיזם שימוש היה מערכת החינוך הבלתי פורמלית. באמצעותה הצליח המיזם ליצור 

בקרב תלמידים את ההתעניינות החווייתית במדעים. לצורך כך הוקמו מרכזים רבים שפעלו לאחר הלימודים.

פן נוסף של המיזם היה גיבוש תכניות עבודה בית־ספריות. לשם כך נבחרו 73 בתי ספר מתוך למעלה מ־200 
במחוז הדרום, וכל בית ספר נדרש לבנות תכנית עבודה בית־ספרית הכוללת התייחסות הן לפעילות פורמלית 
תרם  והדבר  לדרום,  שבאו  החינוך  משרד  של  צוותים  בפני  הוצגה  התכנית  פורמלית.  בלתי  לפעילות  והן 

להגדלת נוכחותם של אנשי המערך המקצועי של משרד החינוך בדרום הארץ.

חל  ׳מדערום׳  לפעילות  הראשונות  בשנים  שכבר  מלמדת  הדרום  תלמידי  של  הלימודיים  ההישגים  בחינת 
שיפור בהישגי התלמידים במתמטיקה, במדע וטכנולוגיה ובעברית )גם הוא מקצוע שלימודיו תוגברו במסגרת 
׳מדערום׳, מתוך הבנה ששליטה בעברית הכרחית להצלחה במקצועות מדעיים(. כן חלה בשנים אלה עלייה 

בשיעור הזכאות לבגרות של תלמידי הדרום – הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי.22

׳מדערום׳ מהווה דגם לשיתוף פעולה בין משרד ממשלתי לגופים פילנתרופיים. המיוחד בו היה שמלבד משרד 
החינוך, השטח והאקדמיה, גם המגזר השלישי – בהובלת קרן רש״י וקרנות נוספות שחברו אליה בהמשך – 
היה שותף מרכזי במהלך. שותפות בין המגזר השלישי לבין המדינה מעלה שאלה לגבי תפקידו של המגזר השלישי 
בקשר מסוג זה. לדברי הר נוי, אסור שבשותפות כזו המגזר השלישי יוביל את המדינה מתוך מחשבה שהיא 

לא יודעת לבצע את עבודתה. תחת זאת עליו לנסות להניע אותה לשנות את דרכה בהסכמה.

במהלך ההרצאה עלתה מהקהל הטענה שמעורבותם של גופים פילנתרופיים במערכת החינוך משפיעה על 
המנהיגות וההתנהלות של משרד החינוך וכן שכאשר גופים פילנתרופיים נוקטים יזמה, מנהיגותו של משרד 
החינוך נחלשת ואין תמריץ לפתח מנהיגות בתוך המשרד. טענה נוספת שעלתה הייתה שכיום חסרים בדרום 
ובצפון.  במרכז  מאשר  יותר  גדול  שם  ושהמחסור  ולכימיה,  לפיזיקה  למתמטיקה,  מקצועיים  מורים  הארץ 
הדבר נובע, צוין, מכך שמיזם ׳מדערום׳ לא שם דגש על פיתוח של מנהיגות מקצועית של מורים בדרום – 

מנהיגות שתיצור המשכיות בקיומו של כוח האדם בהוראה באזור.

22 פירוט רחב יותר על הישגי מיזם ׳מדערום׳ מופיע במצגת שהציג מר הר נוי במפגש הלימודי. ניתן לצפות במצגת כאן.

http://education.academy.ac.il/files/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%20%D7%A0%D7%95%D7%99.pdf
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ד״ר אלי איזנברג פתח את הרצאתו בהבלטת חשיבותו של החינוך הטכנולוגי. לדבריו יש אנשים המתייחסים 
ויש כאלה שמגדירים את החינוך הטכנולוגי  בטעות אל טכנולוגיה כאל כלי לקידום מתודולוגיות הוראה, 
למעשה  היא  טכנולוגיה  אולם  ומכונות.  כלים  על  ומבוסס  כחול  צווארון  לעובדי  המיועד  מקצועי׳  ׳חינוך 
פעילות יצירתית וחדשנית המכוונת לענות על צרכים והזדמנויות על ידי פיתוח מוצרים, מערכות וסביבות. 
בעיות  לפתרון  שנועדו  וחומרים(  אדם  כוח  זמן,  )כסף,  ומשאבים  מיומנויות  ידע,  משלבת  הטכנולוגיה 
ומושפעים  והסביבה  קורים בהקשר של אינטראקציה עם החברה, המשק  ותהליכים טכנולוגיים  מעשיות, 
היות  מוטעית  היא  לטכנולוגיה  מדע  בין  98׳  ב׳מחר  ההבחנה שנעשתה  לדבריו,  הזאת.  האינטראקציה  מן 
שהמדע והטכנולוגיה קשורים בקשר הדוק זה לזה ולא יכולים להתפתח אחד בלעדי השני. על מנת להמחיש 
את חשיבותו של החינוך הטכנולוגי למשק הישראלי הביא ד״ר איזנברג שני ממצאים מעניינים הנוגעים לו. 
הראשון הוא שמבין אלה שאינם זכאים לבגרות )כ־50% מהתלמידים(, אחוז המועסקים וכושר ההשתכרות 
גבוה יותר אצל בוגרי החינוך הטכנולוגי מאשר אצל בוגרי החינוך העיוני )פרנק, 2008(. הממצא השני הוא כי 
מבין אלה שניגשים לבחינת בגרות ברמת 5 יח״ל במתמטיקה, פיזיקה וכימיה, כ־50% הם תלמידים במגמות 
המדעית־ והמגמה  ביוטכנולוגיה  מכטרוניקה,  מחשבים,  )אלקטרוניקה,  הטכנולוגי  בחינוך  מדע  מבוססות 
טכנולוגית( )שם(. ד״ר איזנברג סבור שכדאי לתת את הדעת לעובדות אלה, על רקע הנתון שההפרש בתקצוב 

החינוך הטכנולוגי מצד אחד והחינוך העיוני מצד שני מסתכם בכ־1% בלבד מתקציב משרד החינוך.

לדבריו המדינה  חינוכית.  לרשת  בין רשות מקומית  איזנברג תיאר בהרצאתו את תהליך ההתקשרות  ד״ר 
)בחלק  ט׳  כיתה  סיום  ועד  גן  מגיל  הלימודים  על  הפיקוח  ועל  ביצועה  על  קביעת המדיניות,  על  אחראית 
מהרשויות המקומיות האחריות היא עד כיתה ח׳(. החל מכיתה י׳ )או ט׳( האחריות לניהול בתי הספר עוברת 
הניהול  העברת  על  מקצועיות־חינוכיות  או  כלכליות  מסיבות  להחליט  יכולה  מצדה  וזו  המקומית,  לרשות 
של מוסד לימודים בתחומה לידי רשת חינוכית. לפני כשנתיים חויבו הרשויות המקומיות לבצע מכרז טרם 
קבלת החלטה כזו. לאחר שרשת חינוכית נבחרת במכרז להפעלת בית ספר, מתמנה ועד מנהל שבו שותפות 
הרשת החינוכית והרשות המקומית. הוועד המנהל אחראי על קביעת מדדי הצלחה, יעדים כמותיים ותקציב. 
הרשת החינוכית היא היוזמת בדרך כלל את התכניות והמיזמים השונים שפועלים בבית הספר ואשר מטרתם 
להשיג את היעדים שנקבעו לו, אך יש ביניהם גם כאלה שמתבצעים ביזמת הרשות המקומית, בתמיכת משרד 
החינוך או באמצעות גופים פרטיים. הרשת מנסה לשלוט בנושא, אך לא תמיד מצליחה בכך מפני שתכנית 
העבודה של בית הספר צריכה להיות מקובלת הן על הרשת החינוכית, הן על הרשות המקומית והן על משרד 
החינוך. בדרך כלל בעקבות תהליך של שיחות, הבהרות ויצירת הסכמות, כל שלושת הגופים רואים עין בעין 

את המדיניות.

ד״ר איזנברג הדגיש כי מלבד ניהול בתי ספר, מפתחת רשת ׳אורט׳ בשיתוף משרד החינוך ומשרד הכלכלה 
החינוך  ובמערכת  בפרט  שלה  הספר  בבתי  להטמיע  שואפת  היא  שאותם  מערכתיים  חינוכיים  מודלים 
ייחודי מסוגו בעולם למחקר, פיתוח והכשרה. את המודלים  הישראלית בכלל. לשם כך פועל ברשת מרכז 
המפותחים במרכז זה, במיוחד בתחומי המדע, הטכנולוגיה והתקשוב, מיישמת רשת ׳אורט׳ תחילה בבתי 

הספר שלה. בהמשך היא מפיצה אותם לכלל מערכת החינוך הישראלית, ולבסוף גם מייצאת אותם לחו״ל.

במהלך ההרצאה עלתה מהקהל הטענה שמאחר שרשתות חינוך נוטות לפעול בעיקר בפריפריה, נוצר מצב 
בעיתי: בפריפריה מנהלות את בתי הספר בעיקר רשתות חינוך, ואילו ברשויות מקומיות במרכז הארץ מנהל 
והמנהיגות של רשות מקומית הם  כי החוזק, ההובלה  אותם מינהל חינוך חזק. על כך השיב ד״ר איזנברג 
גורם חשוב, ואכן ראשי רשויות במרכז הארץ נוטים להיות חזקים יותר מאשר מקביליהם בפריפריה. עם 
זאת גם בפריפריה קיימות רשויות מקומיות שיש בהן ראשי רשויות חזקים: מעלות, מגדל העמק, יקנעם 
ועוד. לדבריו הקושי ברשויות מקומיות מופיע פעמים רבות כאשר ראשי רשויות מתחלפים, מפני שחילופי 

ההנהגה גורמים לעתים לפגיעה בחוזקּה של הרשות.
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שכן  חינוך  שירותי  של  הפרטה  מהווה  חינוך  רשת  של  שהפעילות  הייתה  מהקהל  שעלתה  נוספת  טענה 
ניצול של  בכך  וייתכן שיש  חינוך,  לרשת  עוברת מהרשות המקומית  בית הספר  לניהול  האחריות המלאה 
הרשות המקומית. ד״ר איזנברג טען בתגובה שאם לאחר העברת בעלות על בתי ספר מרשות מקומית לידי 
רשת חינוך התלמידים ברשות מגיעים להישגים טובים יותר, שיעור גבוה יותר מתוכם מצליח להגיע למוסדות 
להשכלה גבוהה והם משתלבים טוב יותר בשוק התעסוקה – לא ברור במה מתבטא הניצול. הוא טען שרשת 
׳אורט׳ פועלת יחד עם הרשות המקומית כדי לשפר את הישגי החינוך של תלמידי הרשות. זאת ועוד: לדבריו, 
לא כל רשות מקומית בקיאה מספיק בניהול חינוך, והיכולת של רשת כגון ׳אורט׳ להביא לתלמידיה יותר משאבים 

מהממשלה, שיטות לימוד חדשות ושיטות הוראה חדשניות – בהחלט תורמת לרשות.

בהמשך המפגש נערכה סדרת הרצאות שבמסגרתה נציגים מארבע רשויות מקומיות שונות בישראל הציגו 
בפנינו את פועלן לקידום החינוך המדעי בתחומן. הראשונה שהציגה פעילות של רשות מקומית הייתה גב׳ 
ענת שייר מעיריית חיפה. לדבריה מערכת החינוך בחיפה כוללת נכון לשנת הלימודים תשע״ו מעל 42,000 
ביניים.  בחטיבות  וכ־7,000  עליונות  בחטיבות  כ־12,000  יסודיים,  ספר  בבתי  כ־23,000  מתוכם  תלמידים, 
בחיפה קיימים 34 בתי ספר על־יסודיים. 11 מתוכם הם בבעלות עירונית, 4 בבעלות משותפת ו־19 בבעלות 
גבוהים  היו  ומקצועות מדעיים בחיפה  נכון לשנת הלימודים תשע״ד שיעורי הלומדים מתמטיקה  פרטית. 
מאשר הממוצעים הארציים בכל הרמות והמקצועות: במתמטיקה 4 יחידות )22.3% לומדים בחיפה לעומת 
17% לומדים בישראל(, במתמטיקה 5 יחידות )16.2% לעומת 9.6%(, בפיזיקה 5 יחידות )13.6% לעומת 8.4%(, 
בכימיה )10.9% לעומת 7.8%( ובביולוגיה )18.1% לעומת 14.6%(. בשנות הלימודים תשע״ה ותשע״ו נרשמה 
בחיפה עלייה של לפחות שני אחוזים בכל אחד מהמקצועות האמורים )נתונים אלה טרם פורסמו רשמית(. 
מהממוצעים  גבוהים  יחידות   5 ברמת  ופיזיקה  מתמטיקה  הלומדים  שיעורי  הפרטיים  הספר  בבתי  ככלל, 
הארציים. גם בבתי הספר העירוניים שיעורים אלה גבוהים יחסית לממוצעים הארציים, ובחלקם עולים על 

30%. עם זאת בחלק מבתי הספר העירוניים יש עדיין מקום לשיפור.

ענת שייר הוסיפה כי לפני כעשור הוחלט בעיריית חיפה להנהיג מדיניות של אי־הנָשרה בבתי הספר העירוניים. 
כתוצאה מכך ירד אחוז ההנשרה בהם מ־30% ל־0.7%. אלא שהמהלך הביא לירידה בזכאות העירונית לבגרות. 
ילדיהם לבתי ספר פרטיים. על מנת  בנוסף על כך, לאור המדיניות החדשה העדיפו הורים רבים להעביר את 
להתמודד עם מגמה זו החליטה העירייה לחזק את בתי הספר העירוניים. כחלק ממאמציה בנושא גיבשה העירייה 
לפני עשור תכנית לקידום המצוינות הבית־ספרית. התכנית מקיפה כ־1,500 תלמידים ב־10 בתי ספר על־יסודיים 
ושמה דגש על קידום לימודי המתמטיקה והמדעים. בין מטרותיה נכללו קידום תלמידים מצטיינים ממגזרים 
שונים ומרקע סוציו־אקונומי נמוך, הובלת שינוי פדגוגי בלימודי המתמטיקה והמדעים, העצמת קהילות מורים 
לומדות ובניית מודל לפיתוח מנהיגות מורים עירונית שמובילה חדשנות פדגוגית. התכנית עולה בקנה אחד 
עם הצורך הלאומי להכשיר עתודה אנושית מיומנת במדעים. היא שמה דגש על חיזוק הקשר בין בתי הספר 
בחיפה לבין מערכת ההשכלה הגבוהה בעיר במטרה להגדיל את מספר הבוגרים הממשיכים ללימודי השכלה 
גבוהה בחיפה ונשארים לגור בה. מעבר לכך עומד בבסיס התכנית הרצון להבטיח אופק תעסוקתי למספר 
גדול ככל האפשר של תלמידים. מלבד תלמידים מצטיינים במתמטיקה ומדעים, התכנית מיועדת לתלמידים 
מתלמידי  לכ־35%  פונה  היא  הכול  בסך  לימודית.  לתמיכה  הזקוקים  ומוטיבציה  הצלחה  פוטנציאל  בעלי 
בתי הספר העירוניים בחיפה – תלמידים שהם מצטיינים במתמטיקה ומדעים או בעלי פוטנציאל להצליח 
במקצועות אלה. מדובר בין היתר בתלמידים הלומדים ברמת 3 יחידות מתמטיקה ויש רצון לקדם אותם ל־4 
יחידות, וכן בתלמידים חלשים יחסית הלומדים ברמת 4 יחידות מתמטיקה ויש רצון להבטיח שהם לא יעברו 
ל־3 יחידות. באשר ליתר התלמידים, ההתמקדות של העירייה היא בהעלאת הזכאות לבגרות ולא בטיפוח 

אוריינות מדעית.
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לדברי ענת שייר, בשנים האחרונות התפתחה בעיריית חיפה ההבנה כי על מנת שהתלמידים יצליחו, יש צורך 
לטפח ולהעצים את המורים בבתי הספר בחיפה. לכן זה מספר שנים שהעירייה שמה דגש על טיפוח קהילות 
מורי  קהילת  ובהן  מורים  קהילות  חיפה מספר  עיריית  ייסדה  מורים,  לטפח  כחלק מהמאמץ  בעיר.  מורים 

פיזיקה וקהילת רכזי מתמטיקה ומורים מובילים ל־5 יחידות מתמטיקה.

מר מהנא טאפש מהמועצה המקומית בית ג׳אן הסביר שהתפישה החינוכית של בית ג׳אן מבוססת על אמרת חז״ל 
שמי שזורע בדמעה, ברינה יקצור, ומי שזורע רוח, סּופה יקצור. לדבריו, תושבי היישוב שואפים להגיע לפסגות 
שמצליח  מצוין  בנוער  ג׳אן  בית  התברכה  במשאבים,  עני  ביישוב  שמדובר  העובדה  וחרף  התחומים,  בכל 
הזכאות  רשימת  בראש  ג׳אן  בית  נמצאת  האחרונות  בשנים  הבגרות.  בבחינות  מעולות  תוצאות  להשיג 
הממוצע  מעל  ל־20%  )קרוב  איכותית  בגרות  תעודת  בעלי  שהם  מהבוגרים  ו־37%  זכאות   100% לבגרות: 
הארצי, העומד על 8.5%(. בית ג׳אן מככבת גם בראש רשימת בתי הספר הערכיים. היישוב הצליח להגיע 
להישגים בעמל רב, בעבודת שטח נרחבת ועל ידי גיוס כל מעגלי הפעולה: הרשות המקומית, המורים, הנהלת 
היא שבית הספר משמש מגדלור  ג׳אן  בית  נקודת ההנחה של המועצה המקומית  והתלמידים.  בית הספר 

לתלמידיו ולמוריו, ושכל תלמיד יכול להצליח אם רק יספקו לו תמיכה מתאימה ואפשרות להצליח.

מהנא טאפש הוסיף כי בבית ג׳אן קיים תיכון שש־שנתי אחד – בית הספר התיכון המקיף בית ג׳אן. בשנת 
הלימודים תשע״ז לומדים בו 1,267 תלמידים ומלמדים בו 117 מורים. בבית הספר פועלות מספר תכניות שונות 
לתמיכה בתלמידים, כולל כאלה המיועדות לקידום החינוך המדעי. חלק מהתכניות מיועדות לתלמידים מרקע 
סוציו־אקונומי חלש שהם בעלי הישגים נמוכים. מטרתן היא לצמצם את הפערים בין התלמידים החלשים 
לחזקים גם כדי להיטיב עם התלמידים החלשים וגם מתוך אמונה שחיזוק התלמידים החלשים מסייע לחזק 
גם את התלמידים החזקים. יצוין כי בית הספר מגיש לבגרות את כל תלמידיו, זולת תלמידי החינוך המיוחד. 
עם זאת בית ג׳אן לא מסתפקת בטיפוח החינוך המדעי בקרב תלמידים בחינוך העל־יסודי, אלא מתחילה את 
ההשקעה בילדי היישוב כבר בגני טרום־חובה. בכל גני טרום־החובה ביישוב פועלת תכנית לקידום החינוך 
המדעי־טכנולוגי. כן פועלת ביישוב ניידת מדעית מטעם הטכניון שמבקרת בכל הגנים ביישוב, כך שהילדים 

מתחילים לחוש וללמוד מדע כבר בגיל 4-3. 

על החשיבות שבית ג׳אן מייחסת לחינוך מעידה ההקצאה התקציבית שלה לנושא; לפי מהנא טאפש, התקציב 
השנתי שלה עומד כיום על כ־71 מיליון ש״ח, ומתוכו כמעט מחצית – 34 מיליון ש״ח – מיועדת לחינוך. מדובר 

בתקציב ממוצע של 11,555 ש״ח לתלמיד בשנה, וזאת מבלי להביא בחשבון תקציבים מגופים חיצוניים.

מהנא טאפש טען כי היכולת של בית ג׳אן להגיע ל־100% זכאות לבגרות טמונה באסטרטגיה תלת־מוקדית 
גובשה לפני ארבע  ודידקטיקה. האסטרטגיה התלת־מוקדית של התיכון הפועל בעיר  ובהשקעה בפדגוגיה 
ייעול התחום הארגוני: מנהיגות בית הספר צריכה להאציל  שנים ומושתתת על שלושה קווים מנחים: 1( 
סמכויות ולהיות מלוכדת, נחושה ושואפת ליעדים מאתגרים. מלבד זאת יש לחזק שיתופי פעולה ושותפויות 
הספר.  בית  צוות  חברי  בין  הפעולה  שיתוף  את  ולחזק  משאבים  לאֵגם  הספר,  לבית  חיצוניים  גופים  עם 
2( התמקדות בתלמידים בעלי ההישגים הנמוכים ביותר – תלמידים המצויים בתהליך של נשירה סמויה. 
3( התמקדות נוספת בתלמידים שנכשלו או ייכשלו במקצוע אחד עד שלושה ושיש חשש שהם לא ישיגו תעודת 

בגרות. טאפש הוסיף כי הקשר בין הורי התלמידים לבין בית הספר הוא מרכיב חשוב בהצלחת התלמידים.

אחת הטענות שעלו מהקהל במהלך ההרצאה הייתה שכיישוב פריפריאלי הייתה לבית ג׳אן התבונה לחבור 
לתשתיות אזוריות. תשתיות אזוריות מפותחות הן אחד המפתחות לטיפוח חינוך מדעי־טכנולוגי בפריפריה, 
וכיום אין די תשתיות כאלה. יש לחזק ולפתח אותן מכיוון שהן הדרך היחידה להביא תלמידים בפריפריה 
ידי  על  ניתן לחזק את התשתיות האמורות  כגון התכנית להכשרת פרחי רפואה.  למסגרות קדם־צה״ליות 
בקידום  החינוך  מערכת  את  להחליף  אמורות  לא  אלה  תשתיות  החינוך.  משרד  מטעם  משאבים  הקצאת 



| 30 |  תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל

החינוך המדעי־טכנולוגי אלא לתמוך בחינוך הזה ולהעשיר אותו על ידי מתן מענה אזורי ונקודתי המותאם 
לצורכי יישובים בפריפריה.

לקידום  פועלה  ואת  העיר  של  החינוך  דגם  את  רעננה  מעיריית  דליות  איילת  גב׳  הציגה  המפגש  בהמשך 
להבטיח  כלומר  משמעותית,  למידה  לקדם  היא  רעננה  עיריית  של  מטרתה  דליות,  לדברי  המדעי.  החינוך 
שהתלמידים ברעננה לא ילמדו רק את המדעים עצמם, אלא ילמדו דרך המדעים גם על העולם ועל עצמם, 

וכך יקבלו ראייה רחבה על העולם.

אחד הפרטים הפחות מוכרים על מערכת החינוך ברעננה הוא מספר העולים הלומדים בה. לפי דליות, רעננה 
קולטת עולים רבים יחסית לערים אחרות. מחצית מהעולים הנקלטים בה הם מצרפת, והמחצית השנייה 
היא מ־32 מדינות שונות ברחבי העולם. בשנת הלימודים תשע״ו למדו במערכת החינוך של רעננה כ־450 
תלמידים עולים, וקיימות בה כיתות שבהן כשליש עד מחצית מהילדים אינם דוברים עברית כשפת אם. הדבר 
מציב כמובן אתגר למערכת החינוך בעיר. מלבד זאת עיריית רעננה שמה לה למטרה למנוע נשירה של תלמידים 
ממערכת החינוך שלה. בשנת הלימודים תשע״ו עמד אחוז הנשירה בעיר על 0.9% בלבד. העיר שואפת לתת 
מענה מתאים למספר רב ככל האפשר של ילדים, ולפיכך משלבת את ילדי החינוך המיוחד – לרבות נוער בסיכון 

וילדים הממוקמים על הרצף האוטיסטי – בכיתות משולבות ונפרדות בבתי ספר בעיר.

הרעיון שעובר כחוט השני בכל התכניות ללימודי מדעים הפועלות ברעננה הוא יצירת רצף, כך שהשפה שילדי 
מערכת החינוך בעיר שומעים והדגשים שהם מקבלים במסגרות החינוך יהיו אחידים מגן הילדים ועד כיתה 
י״ב. מעבר לכך בארבע השנים האחרונות רעננה משתתפת בתכנית ׳עיר בניסוי׳ המתקיימת בחסות גף ניסוי 
ויזמּות במשרד החינוך. מטרת הניסוי היא לפתח בעיר דגם חינוכי המבוסס על ׳מנהיגות אותנטית׳. עיריית 
ויצירת משמעות אישית לחייו  רעננה מגדירה אותנטיות כ״חוויה אנושית שבה אדם פועל מתוך מודעות 
ולמעשיו, תוך אחריות לסביבתו״. הסיבה לבחירה באותנטיות כנדבך מרכזי בדגם החינוך של רעננה טמונה, 
לדברי איילת דליות, בחוסר היכולת לנבא כיצד ייראה עולם המחר, כלומר אילו ידע ומיומנויות יידרשו בו. 

לכן העירייה שואפת לספק לילדי העיר את הכלים להתנהל בצורה אותנטית בעולם שאינו מוכר כיום.

הלמידה האותנטית במסגרת דגם החינוך של רעננה מתייחסת לשלושה מעגלי למידה: 1( מי אני? )בתפישת 
׳אני מרובה׳( 2( מהו העולם? )תוכן ומיומנויות( 3( אילו יחסים? )ביני לבין הסביבה ולבין העולם(. זאת ועוד: 
עיריית רעננה מאמינה כי על מנת לפתח למידה אותנטית דרושה מנהיגות אותנטית, כזו שתכלול הובלה 
בשני צירים – של המורים ושל התלמידים. בהובלה כזו המורה גם לומד ולא רק מלמד, והתלמיד גם מלמד 
ולא רק לומד. מרכיב חיוני נוסף במנהיגות אותנטית הוא שכל פעולה המבוצעת במסגרתה צריכה להיות 
לכן  והמלמד.  הלומד  של  ולייחודיות  לאישיות  קשורה  להיות  עליה  כלומר  עמוקה,  ייחודיות  על  מבוססת 
עיריית רעננה מאמינה כי כדי לקדם למידה משמעותית יש לתת במהלך השיעור ביטוי לרעיונות ייחודיים 
של מורים ותלמידים, גם אם הדבר כרוך בסטייה מחומר הלימודים ובאפשרות שהמורה לא יספיק ללמד את 

כל החומר.

איילת דליות הוסיפה כי לפי תפישתה החינוכית של רעננה, לימודי מדעים צריכים לכלול שלושה מרכיבים 
כחלק מהלימוד העצמי על העולם ועל יחסים: 1( יצירת חיבור בין חומר הלימוד למציאות ולאתגרים הסובבים 
אותנו על מנת לעורר עניין אצל הילדים הלומדים ועל מנת שהלמידה תהיה רלוונטית לעולם הסובב את 
הילדים ולא מנותקת ממנו 2( זיקה בין חומר הלימוד ללומד ולמלמד מתוך תפישה שהילד הוא חלק פעיל 
בחוויית הלמידה ושותף פעיל בתהליך הלמידה 3( לימוד מקביל ״מלמטה למעלה״ ו״מלמעלה למטה״, כך 

שיוזמות בלימודי מדעים תגענה גם מבתי הספר עצמם.

לדברי דליות, דגם החינוך שמובילה רעננה מעלה שני אתגרים עיקריים. הראשון נוגע למתח הכרוך במעבר 
מהוראה מוכוונת סטנדרטים להוראה אותנטית. שינוי בדגם ההוראה צריך להיות מלווה בשינוי אופן המדידה, 
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יחס  ולשם כך נדרש שיתוף פעולה מצד משרד החינוך. האתגר השני הוא לשנות סטריאוטיפים סביבתיים בַּ
ללימודי מדעים – למשל שרק ילדים מצטיינים יכולים להצליח במדעים – וַביחס למגדר ומדע. דליות הוסיפה 
כי רעננה מאמינה שהמורים הם המפתח להצלחה של דגם החינוך שלה, ולכן העירייה עֵמלה רבות על טיפוח 

המורים בעיר.

על רקע העובדה שעיריית רעננה מפעילה תכנית רובוטיקה בכל אחת מקבוצות הגיל – גן ילדים, בית ספר 
יסודי, חטיבת ביניים והחטיבה העליונה – נשאלה בקהל השאלה כיצד עולה הדבר בקנה אחד עם דגם החינוך 
של העיר. איילת דליות טענה שהמיוחד בתכניות הרובוטיקה הוא שאין בהן הוראה של חומר לימוד, והילד 
כדי להפעיל את הרובוט.  וכיו״ב  ִתכנות  פיזיקה,  המשתתף בהן מתמודד עם אתגר. עליו ללמוד קינטיקה, 

יתרה מזו, בתכניות אלה התלמידים כותבים עבודת חקר.

את סדרת ההרצאות של נציגי הרשויות המקומיות במפגש חתמו מר דוד שרת וגב׳ אירמה בן משה מטעם 
עיריית מעלה אדומים. דוד שרת ציין כי מעלה אדומים היא עיר חדשה וקטנה יחסית – בת 40,000 תושבים. 
בעיר פועלים 21 בתי ספר ו־74 גני ילדים. מחזיק תיק החינוך בעיר הוא ראש העירייה בני כשריאל, המכהן 
בעיר.  החינוך  לתחום  מייחסת  שהעירייה  הרבה  החשיבות  על  המלמדת  עובדה   ,1992 שנת  מאז  בתפקיד 
קידום לימודי המדעים והמצוינות במדעים הוא יעד מרכזי של העירייה, ולאור זאת היא מסבסדת בכרבע 
תחום. לדברי שרת, הרצון של עיריית מעלה אדומים לטפח את  מיליון ש״ח בשנה את התכניות הפועלות בַּ
לימודי המדעים בעיר נובע ממספר סיבות. ראשית, העירייה מעוניינת להשתלב במאמץ הלאומי של מדינת 
ישראל לטפח כוח אדם מיומן במדע וטכנולוגיה. שנית, לאורך השנים גילתה העירייה שהדימוי העצמי של 
תלמידים שמצליחים במתמטיקה ומדעים משתפר מאוד, וכתוצאה מכך חל שיפור גם בהישגיהם במקצועות 
לא־מדעיים. סיבה נוספת היא רצונה של עיריית מעלה אדומים ליצור לבוגרי מערכת החינוך בעיר אופק 

תעסוקתי רחב שיאפשר להם בעתיד להתפרנס בכבוד.

דוד שרת הוסיף כי עיריית מעלה אדומים נתקלת במספר קשיים שהם ייחודיים לתחום החינוך המדעי. הקושי 
הראשון הוא המוטיבציה הנמוכה יחסית של תלמידים להשקיע במקצועות מדעיים לעומת מקצועות מדעי 
הרוח והחברה. קושי שני טמון בכך שמורים בעלי השכלה אקדמית רחבה לא תמיד יודעים ללמד בצורה שתהיה 
נהירה לילדים, ולפיכך יש לסייע להם להתאים את סגנון הוראתם לצורכי התלמידים. קושי נוסף הוא שתכניות 
רבות של משרד החינוך בתחום המדעים הן חד־פעמיות ואינן מיועדות לטווח הארוך. מעבר לכך ההשקעה 

של המדינה בבתי ספר יסודיים בתחום המדעים נמוכה יותר בהשוואה לזו שבבתי ספר על־יסודיים.

אירמה בן משה סיפרה שמעלה אדומים סובלת ממספר נתוני פתיחה בעייתיים: היא נמצאת במטרופולין 
ירושלים – במרחק 20 דקות נסיעה מהעיר – וממוקמת מעבר לקו הירוק. נתון זה מקשה עליה לגייס מורים 
לבתי הספר שלה. מלבד זאת אין בה תעשיית הייטק, ולא פועלות בה קרנות המשקיעות בחינוך. כתוצאה 
מכך רוב ההשקעה בתכניות לקידום מדעים במעלה אדומים מגיע ממקורות עצמיים – תקציבים עירוניים 
ותשלומי הורים. חרף תנאי הפתיחה הלא־מיטביים שלה, החליטה העיר לא לוותר על חינוך ילדיה, ולהשקיע 

בהם כדי להשוות את הישגיהם לאלה של תלמידים מאזורים חזקים יותר בארץ.

לדברי בן משה, עיריית מעלה אדומים מסבסדת פעילויות רבות להעשרה מדעית. פעילויות אלה כוללות 
הפעלת חוגים בתחום הסייבר כבר בגילי בית הספר היסודי, הפעלת מרכזי העשרה במדעים, קיום יריד חקר 
בשיתוף  יסודיים  ספר  בבתי  מדע׳  ׳נוער שוחר  של  חוגים  החינוך, הפעלת  בשיתוף משרד  במדעים  עירוני 

האוניברסיטה העברית בירושלים ועוד.

אירמה בן משה הוסיפה כי הואיל ותשתיות ההעשרה בחינוך מדעי־טכנולוגי שעמדו לרשות עיריית מעלה 
בירושלים, החליטה העירייה להקים תשתיות משלה בעיר. במסגרת המהלך  אדומים בעבר היו ממוקמות 
הוקמו במעלה אדומים מספר מרכזים עירוניים להעשרה בתחומי המדעים והטכנולוגיה: אשכול פיס למדעים, 
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ז את כל הפעילות החינוכית במדעים וטכנולוגיה בעיר; גן ילדים ׳צלילי הטבע׳ שאליו  טכנולוגיה ואומנויות, המרכֵּ
מגיעים שלוש פעמים בשנה כל תלמידי גני החובה בעיר כדי להיחשף לתכנים מדעיים כבר בגיל צעיר; מצפה 
כוכבים אקדמי המשמש מרכז אזורי ללימודי אסטרונומיה; בית ספר להנדסאים )כיתות י״ג-י״ד(. זאת ועוד: 
הידע  להעמקת  והאזור  העיר  תלמידי  את  שישמש  סייבר  מרכז  אדומים  במעלה  ומוקם  הולך  אלה  בימים 
עיריית מעלה אדומים מקיימת שיתופי פעולה עם  בן משה,  ציינה  זאת,  והסייבר. מלבד  בתחומי התקשוב 
משרדי ממשלה, מוסדות להשכלה גבוהה, מוזיאוני מדע ואף עם חברת החשמל – לשם קידום החינוך המדעי 
פורום מנהלים שבו מנהלי בתי  ומקיימת פעם בחודש  לכך העירייה מעודדת למידת עמיתים  בנוסף  בעיר. 

הספר בעיר משתפים מנהלים אחרים בהישגיהם ובפעילויות שנערכות בבית ספרם.

בשלב זה, הסבירה בן משה, קידום תפישה חינוכית בינתחומית המשלבת חינוך מדעי עם חינוך לא־מדעי 
בינתחומית  שלמידה  מקום  בכל  אדומים.  מעלה  עיריית  של  מוצהר  יעד  מהווה  אינו  רשות  בָּ הספר  בבתי 

מתקיימת, היא נובעת מיוזמות מקומיות של מוסדות חינוכיים שונים.

בן משה הציגה את יעדי עיריית מעלה אדומים לטווח של חמש שנים: להגדיל את שיעור הזכאים לבגרות 
בפיזיקה ברמה של חמש יחידות ל־20% מכלל בוגרי התיכונים בעיר; להגדיל את הביקוש של יחידות מובחרות 
בצה״ל לבוגרי מערכת החינוך בעיר; להפוך את מעלה אדומים למרכז הכשרה אזורי בתחום הסייבר; להגדיל 
את מספר בוגרי מערכת החינוך בעיר המשתלבים במערכת החינוך במעלה אדומים עצמה כמורי מדעים, 
טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. בן משה ציינה כי השגת היעד של הזכאות לבגרות בפיזיקה ברמת חמש יח״ל 
היא מאתגרת לאור הקושי של העירייה באיתור מורי פיזיקה איכותיים. למרות זאת בשנתיים האחרונות חלה 
התקדמות בתחום, לטענתה משום שמנהלי בתי הספר הבינו שהשקעה בפיזיקה כדאית מאוד. מעבר לכך 

פועלים בעיר מספר צוותי חשיבה של מורים לקידום מקצועות שונים, ובהם צוות חשיבה של מורי פיזיקה.

חשבון  על  לבוא  עלולה  הסייבר  בנושא  אדומים  מעלה  של  שההתמקדות  הטענה  עלתה  ההרצאה  במהלך 
לימודי פיזיקה ומתמטיקה – מקצועות שהם חיוניים להבנה מדעית. על כך השיבה בן משה כי לימודי הסייבר 
בבית הספר היסודי מסייעים להכין את תלמידי העיר לרמת הקושי הגבוהה של לימודי מדעי המחשב בחטיבה 
בשנים  כי  הוסיפה  משה  בן  הסייבר.  לתחומי  צעיר  מגיל  אותם  לחשוף  העירייה  החליטה  ולכן  העליונה, 
הקודמות התרחשה במעלה אדומים זליגה של תלמידים למקצועות מדעי הרוח והחברה, ואחת המטרות של 

חוגי הסייבר, הניתנים כאמור כבר בשלב היסודי, היא למנוע זליגה זו.

רב־ חוקרים  )אחוות  ׳אחר״ת׳  מרכז  של  פעילותם  את  כהן  עמוס  ד״ר  הציג  במפגש  האחרונה  בהרצאה 
תרבותית( ובית המדרש ׳נקודת ארכימדס׳ המהווים דוגמה לפעילות אזורית שהתפתחה לפעילות ארצית 

ותרמה רבות לקידום החינוך המדעי בכל הארץ.

מרכז אחר״ת מתמקד בעבודות חקר בפיזיקה. המרכז הוקם בשנת 2006 כמיזם אזורי, בעידוד ובסיוע של 
עמותת מנור־כברי ובתמיכה של קרן ׳גלילאו׳. תחילה פעל המרכז בארבעה בתי ספר אזוריים באזור קיבוץ 
כברי, וחולל שינוי בהוראת הפיזיקה באזור הגליל המערבי. המרכז נחל הצלחה רבה, ותעיד על כך העובדה 
שבארבעת בתי הספר האמורים התבצעו לאורך השנים 20% מכלל עבודות הגמר בפיזיקה המבוצעות בכל 
הארץ בשנתון. ד״ר כהן ציין שעם השנים פנו למרכז מורי פיזיקה מאזורים אחרים בארץ: מירוחם, מתל־חי 
ועוד, וביקשו לקבל סיוע וליווי בהקמת מרכזי אחר״ת באזורם. אי לכך השפעתו של המרכז התפשטה עם 

הזמן לשורה של אזורים ברחבי הארץ שאימצו את דגם הפעולה שלו. 

ד״ר כהן הוסיף שלמרות העובדה שפעילות מרכז אחר״ת מתמקדת בעבודות חקר בפיזיקה, יש לו ערך מוסף 
גם בעידוד שיתופי פעולה רב־תרבותיים שמסייעים לקדם חינוך ערכי. המרכז שוקד על טיפוח שיתופי פעולה 
בין יהודים לערבים, בין בני קיבוצים לבני מושבים, בין דתיים לחילוניים ובין מבוגרים לצעירים. בנוסף לכך 
מרכז אחר״ת בגליל המערבי מעודד את כל מרכזי החקר החדשים לעסוק ביצירת שיתופי פעולה בין מגזרי 

אוכלוסייה שונים לצד טיפוח לימודי הפיזיקה.
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בית המדרש ׳נקודת ארכימדס׳ הוקם לפני שלוש שנים ומיועד להכשרת מומחי חקר בפיזיקה. תכנית ההכשרה 
הארץ  ברחבי  שקמים  החדשים  החקר  מרכזי  שבועי.  לימודים  יום  וכוללת  שנתיים  אורכת  המדרש  בבית 
מתבססים מבחינת כוח אדם על משתלמים שהתמחו בבית המדרש. ד״ר כהן ציין כי הקמת מרכזי החקר 

הללו הובילה את ועדת המקצוע בפיזיקה מטעם משרד החינוך להכיר במקצוע לימוד חדש – פיזיקה מחקרית.

לפי ד״ר כהן, מרכז אחר״ת מבוסס על התפישה שלימוד החקר אינו מיועד למצטיינים בלבד. המרכז קם על 
רקע ההבנה ששיטת הבחינות העיוניות מיטיבה עם תלמידים חזקים יותר מאשר עם תלמידים חזקים פחות, 
ועם בנים יותר מאשר עם בנות. בניגוד לשיטת הבחינות העיוניות, שבמסגרתה תלמידים נדרשים לענות על 
שאלות במהירות, שיטת החקר מאפשרת הצלחה גם לתלמידים המסוגלים להתמסר לחקר מעמיק ומתמשך 
של נושא כלשהו. לכן מרכז אחר״ת שואף להביא את הילדים לחקור בלימודיהם תופעות טבע שבהן הם 

נתקלים בחיי היום־יום, כגון קשת בענן, צבע השמים וצבע המים.

ד״ר כהן הדגיש כי מרכז אחר״ת מאמין שעל מנת לסייע לתלמידים, יש להשקיע בטיפוח המורים. בעבר קבע 
משרד החינוך שעל מנחה עבודות גמר ב־5 יחידות בפיזיקה להיות חוקר ממוסד אקדמי בעל מעבדת מחקר. 
עם זאת הניסיון של צוות המרכז מלמד שמורים לפיזיקה יכולים להנחות תלמידים בכתיבת עבודות ברמה 
שאינה נופלת מזו של חוקרים בכירים במוסדות אקדמיים, משום שהמורים מכירים טוב יותר מהחוקרים את 

יכולותיהם של התלמידים.

להתניית  נוגע  הראשון  ייחודיים.  יתרונות  שני  בחובו  טומן  אחר״ת  שמרכז  בקהל  נטען  ההרצאה  במהלך 
הסמכות לשמש מנחה של עבודות גמר. הדרישה של משרד החינוך שהמנחה יהיה חוקר בעל מעבדת מחקר 
פעילה במוסד אקדמי יוצרת קושי לתת מענה לכל התלמידים המעוניינים לבצע חקר מפני שמספר החוקרים 
העונים על דרישה זו מצומצם. דגם הפעולה של מרכז אחר״ת מאפשר להגדיל במידה ניכרת את היצע המנחים 
לעבודות גמר בפיזיקה. היתרון השני נוגע ליכולת לסיים בהצלחה את תהליך כתיבת עבודת החקר. פעמים 
צורך ברעיון פורץ דרך שיוכל  ונוצר  ניצבת עבודת חקר מול מכשול מסוים המונע את התקדמותה,  רבות 
להתמודד עם המכשול. כאשר קהילת מנחים מלווה את עבודת החקר מראשיתה – החל משלב הצעת הרעיון, 
דרך ההתמודדות עם שאלות שעולות לאורך התהליך ועד סיום העבודה – גדל הסיכוי שכתיבת עבודת החקר 

תסתיים בהצלחה.

יוכל  שהוא  להבטיח  וחשוב  בפיזיקה,  החקר  לימודי  בתחום  ייחודי  מיזם  הוא  אחר״ת  מרכז  כי  נטען  עוד 
להמשיך להתקיים בטווח הארוך. התרומה שבזכותה הוא קם הייתה חיונית לשם הוכחת ההיתכנות שלו, 
זמן, על התרומה הראשונית להיות מלווה בהתחייבות של  אולם על מנת לאפשר קיום של המיזם לאורך 

משרד החינוך שהפעלת המיזם תיכלל בבסיס התקציב של המשרד בעתיד. 

בדיון שהתקיים בסוף המפגש נידונו מספר סוגיות שעלו לאורך היום. אחת מהן נגעה להשפעת המעורבות של 
גופים פילנתרופיים בקידום החינוך המדעי. נטען שמכיוון שגופים אלה אינם נוטים להשקיע בכל הרשויות 
בארץ במידה שווה, מעורבותם עשויה להגדיל פערים בין רשויות מקומיות שונות. מנגד נטען שתקציב גדול 
אינו תנאי הכרחי להצלחה של מיזמים בחינוך מדעי. אמנם לתרומה הכספית של מוסדות פילנתרופיים יש 
תפקיד לא מבוטל בטיפוח החינוך המדעי, אך המפתח להצלחה של מיזמים חינוכיים טמון ביכולת ליצור 
ב׳מדערום׳  בתי ספר שהשתתפו  לראיה,  חינוך מקומיים.  צוותי  בקרב  והתלהבות  איתן של תשוקה  בסיס 
קיבלו תקציבים נמוכים יחסית, אך הצליחו לבצע פעילויות מרשימות בזכות המסירות הרבה של צוותיהם 
החינוך  בקידום  רבה  חשיבות  יש  פילנתרופיים  שלגופים  כך  על  הסכמה  הייתה  הדיון  במהלך  החינוכיים. 
מקים  היה  לא  החינוך  שמשרד  חינוכיים  במיזמים  ראשונית  השקעה  מבצעים  שהם  משום  רק  ולו  המדעי 
ביזמתו, מציגים את התועלת שצומחת מהם, וכך מאפשרים למשרד החינוך להמשיך להפעיל מיזמים אלו 
בעצמו בהמשך. עם זאת נטען שהיה עדיף לו משרד החינוך היה מפרסם אחת לתקופה את מטרותיו, וכל 
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גוף פילנתרופי שהיה רוצה לשתף פעולה עמו על בסיס המטרות המוצהרות היה יכול להגיש בקשה לשיתוף 
פעולה בהתאם לנהלים קבועים.

מקומיות.  לרשויות  החינוך  משרד  בין  הגומלין  ליחסי  נוגעת  הדיון  במהלך  שעלתה  נוספת  מרכזית  סוגיה 
בדיון עלתה הטענה שמשרד החינוך נתפש כגוף שאמור לעצב את הפדגוגיה במערכת החינוך, לגבש תכניות 
זה  רקע  על  למאמציו.  המקומיות  הרשויות  את  לרתום  יכול  הוא  כיצד  השאלה  ונשאלת  וכיו״ב,  לימודים 
נאמר שאמנם הרשות המקומית היא שותפה מרכזית בהובלת תהליכים חינוכיים, אולם אסור שבין הרשות 
המקומית למשרד החינוך תיווצר חלוקה בתחומי האחריות, חלוקה שבמסגרתה הרשות המקומית אחראית על 
התשתיות הפיזיות ומשרד החינוך אחראי על הפדגוגיה. לכן על הרשות המקומית לשתף פעולה עם משרד 
החינוך גם בנושאי פדגוגיה. בדיון הוצע לחלק את תפקידיו של משרד החינוך לשני סוגים: אסדרה )רגולציה( 
ותפעול. בתפקידו כמאסדר על משרד החינוך לקבוע מדדי ייחוס – תוכני לימוד ובחינות בגרות. בתפקידו 
על האסדרה  רבות האחראים  צוין שפעמים  לפעילות השוטפת של מערכת החינוך.  לדאוג  עליו  כמַתפעל 
גולשים לתחום התפעול והדבר יוצר קושי בתפעול המערכת. בהקשר של רשויות מקומיות, הוצע שמשרד 
החינוך יתמקד בקביעת בחינות הבגרות ועל ידי כך יתווה את הדרך לרשויות, אך בה בעת יאפשר להן חופש 
פעולה בתפעול מערכת החינוך בתחומן. אף על פי כן, מאחר שמשרד החינוך הוא גוף שאמורה להיות לו 
נקודת מבט רחבה ברמה הארצית ושעליו מוטלת האחריות להתוות מדיניות ולהוביל ואילו הרשות המקומית 
היא גוף בעל נקודת מבט צרה יותר המביאה בחשבון צרכים מקומיים, צוין שחלוקת האחריות המיטבית בין שני 
הגופים הללו צריכה להיקבע לגופו של מקרה בכפוף לכמה משתנים: אופיו של צוות החינוך המקומי, גודל 

הרשות המקומית, קיומן של בעלויות אחרות על בתי הספר ועוד.

כדי לחזק את יכולתו של משרד החינוך להוביל מערכת הכוללת שחקנים רבים בעלי אינטרסים מנוגדים, 
הוצע בדיון להקים גוף היגוי מרכזי ובעל סמכות שיורכב מאנשי משרד החינוך ומאנשי אקדמיה שהתמחותם 
בתחום החינוך. תפקידו של הגוף יהיה לוודא שהיישום של תכניות שהמדינה שותפה להן מתבצע באופן תקין, 

בהתאם לתכנון המקורי, ומתוך ראייה ארוכת טווח שאינה תלויה בחילופי שרים או מנכ״לים במשרד.

דבר צוות המומחים — שלומית עמיחי

אחת התופעות המאפיינות את עבודת משרד החינוך ולעתים גם את עבודתם של גופים פילנתרופיים בהובלת 
שינויים או רפורמות היא ההתעלמות מהשפעתן – החיובית או השלילית – של הרשויות המקומיות.

כדוגמה  98׳  ׳מחר  בדוח  עסק  הלימודי  המהלך  במסגרת  המומחים  צוות  שקיים  הראשון  הלימודי  המפגש 
לרפורמה בחינוך מדעי. הצוות הזמין למפגש את פרופ׳ חיים הררי כדי להציג את החזון שעמד בבסיס הדוח. 
פרופ׳ הררי ציין במפגש: ״במדינת ישראל יש שחקן חשוב נוסף שבתקופת גיבוש הדוח עוד לא הבנו את 
חשיבותו, והוא ראשי העיריות״. בעקבות זאת קיים צוות המומחים מפגש לימודי בנושא חשיבות החינוך 
המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך: רשויות מקומיות, גופים פילנתרופיים ורשתות חינוך. להלן 

אציג את עיקרי התובנות שעלו מהמפגש.

רשויות מקומיות:

אלה  נציגים  אדומים.  ומעלה  רעננה  ג׳אן,  בית  חיפה,  מקומיות:  רשויות  מארבע  נציגים  השתתפו  במפגש 
הציגו את מגוון דרכי הפעולה של הרשויות האמורות לקידום החינוך המדעי בתחומן. המשותף לכל הרשויות 
ודרכים  יש דגשים  כי לכל אחת מהן  היה הרצון לקדם את ההישגים הלימודיים במדעים ומתמטיקה, אם 

משלה להגשים יעד זה.
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מהסקירות ששמענו ומתוך היכרות עם דרכי העבודה של משרד החינוך עולות כמה סוגיות:

כיצד מבטיחים את תפקידו של משרד החינוך כמעצב וקובע של תוכני לימוד, פדגוגיה ועקרונות כלליים,   .1
ובה בעת מאפשרים לרשויות המקומיות השונות לבחור בדרכי יישום מגוונות המתאימות לאופי המקומי 

של היישוב?

כיצד מתמודדים עם השוני בין הרשויות המקומיות השונות – שוני הבא לידי ביטוי ביכולות תקצוב שונות,   .2
בחוזק המנהיגות המשתֶנה מיישוב ליישוב ובגישה שונה של כל יישוב לערכו של החינוך?

כיצד מבטיחים את יכולתו של משרד החינוך לגבש תכנית מדיניות לטווח ארוך, לרבות דרכי תקצוב   .3
מתאימות, כך שיובטחו רצף ויעילות בעבודתו המשותפת עם הרשויות המקומיות?

רשתות חינוך:

החינוך.  משרד  ועם  מקומיות  רשויות  עם  ׳אורט׳  החינוך  רשת  של  העבודה  צורת  בפנינו  הוצגה  במפגש 
הסוגיות שעלו במקרה זה הן:

האם יש קו מאחד בין דרכי העבודה של כל אחת מהרשתות החינוכיות?  .1

)בעקבות  לאחרת  אחת  חינוכית  רשת  של  מבעלות  ספר  בתי  של  במעבר  רצף  להבטיח  דרך  יש  האם   .2
מכרזים(?

פיתוח  מבחינת  החינוך  משרד  עבודת  לבין  חינוכיות  רשתות  עבודת  בין  כפילות  קיימת  מידה  באיזו   .3
תכניות ופיקוח עליהן?

גופים פילנתרופיים:

המעורבות של גופים פילנתרופיים במערכת החינוך מעסיקה את משרד החינוך כמו גם את הקרנות השונות 
לאורך השנים. במפגש שמענו שתי הרצאות הקשורות לנושא: סקירה על מיזם ׳מדערום׳ וסקירה על מרכז 
אחר״ת בגליל המערבי. דגם הפעולה של ׳מדערום׳ היה ייחודי בזמנו, וגם דגם הפעולה של מרכז אחר״ת 
וגוף פילנתרופי  יש תכניות רבות שמופעלות כמיזם משותף של משרד החינוך  כיום  ייחודי. עם זאת  הוא 
הוא  בפועל  המצב  המקרים  במרבית  שווים.  בחלקים  הפילנתרופי  והגוף  החינוך  משרד  משתתפים  ובהן 
שאין למשרד החינוך כוח אדם המאפשר לו להיות פעיל במיזמים המשותפים ברמת הפעילות של הגופים 
הפילנתרופיים, וכך הוא מוצא את עצמו כמאסדר )רגולטור( ולעתים אף כגורם מעכב, ולא כשותף להובלת 
התכנית. חלק מהגופים הפילנתרופיים רואים את עצמם כמתקנים של מערכת החינוך ומנסים להשפיע עליה 
נכנסים לפעילות  בדרכים מגוונות – אולי אף להחליף את משרד החינוך. חלק מן הגופים הפילנתרופיים 
לתקופה קצובה בזמן, ויציאתם מותירה חלל ריק או מחייבת את משרד החינוך לשנות סדרי עדיפויות שלא 
על פי מדיניות שנקבעה מראש. אולם אין להתעלם מיכולתם של גופים פילנתרופיים לשים דגש על נושאים 
פרטניים שמשרד החינוך לא תמיד מטפל בהם באופן מספק, לקדם נושאים מסוימים כגון מדעים ומתמטיקה, 
לתמרץ את משרד החינוך ואת הרשויות המקומיות לטפח תכניות או פעילויות שלא היו בראש מעייניהם וכן 

להשיג כספים שהשפעתם גדולה אף על פי שמדובר בסכומים מצומצמים יחסית לכספי משרד החינוך.

במקרה זה עולות שתי שאלות עיקריות:

הגופים  כספי  את  למנף  יכולה  ופרסום  מסודר  תכנון  בסיס  על  החינוך  משרד  מדיניות  קביעת  האם   .1
הפילנתרופיים לכיוונים מתוכננים ובעלי ערך?

מה כוחם של הרשות המקומית או של משרד החינוך בדחיית תרומות שלדעתם אין בהן ערך ממשי?  .2
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כיום מופעלים על ידי משרד החינוך ושותפים אחרים )גופים פילנתרופיים, רשתות חינוכיות ועוד( ״שולחנות 
עגולים״ בסגנונות שונים, שנועדו להבטיח שיח ותיאום; זוהי התקדמות בנושא, אך הדרך לשיתוף פעולה מיטבי 

בין השחקנים השונים עוד ארוכה.

תגובות

האנושות נבנית על השאיפה של המצוינים ועל המצוינות של השואפים — חפצי זוהר

ההתקדמות וההתעלות של ֶחברתנו במגוון תחומי החיים, תלויות בפריצות הדרך של הפרטים המרכיבים 
הישר,  כנגד השכל  לעתים  לפעול  חוששים  – אלה שאינם  הפורצים  המגלים,  האנושיים,  בגיבורים  אותה, 

באומץ אינטלקטואלי ובהעזה וליצור בכל פעם מחדש את שטרם היה.

פריצות דרך תתאפשרנה רק במקום שבו יש תרבות של מצוינות שמשמעה קיומו של חזון בהיר וקוהרנטי 
המובן לכלל השותפים לעשייה, בכלל הקהילות ובכלל ממשקי העבודה. על החזון להיות מתורגם לתכנית 
למדדי  וכן  ברורים  ויעדים  למטרות  המתורגמת  לפחות(,  חומש  )תכנית  טווח  ארוכת  אסטרטגית  עבודה 
אחריות  ובעל  יציב  שלטוני  גורם  המהוות  המקומיות,  הרשויות  והערכה.  בקרה  למעקב,  הניתנים  הצלחה 

כוללת ברמה המקומית, צריכות להוות זרוע ביצוע מקומית של הממלכה.

הבחירה במצוינות כסוכן שינוי וכערך בעבור כלל חברי הקהילות השותפות למעשה החינוכי מהווה הגדרה של 
מעין כוכב צפון ערכי וחינוכי ומעניקה לכולם שוויון הזדמנויות במובן הרחב. ברוח משנתו של הרבי מקוצק כי 
אין דבר יותר בלתי שווה מלטפל באופן שווה בבלתי שווים, הבחירה במצוינות מאפשרת מגוון ושונּות בדרכי 
פעולה, דרכי הוראה והזדמנויות למידה – נושא שהוא אתגר שמערכות חינוך גדולות טרם הצליחו להתמודד 
איתו. הטיפול השווה בבלתי שווים נכון הן ברמה המערכתית, לגבי רשויות מקומיות, הן ברמה המקומית, 

לגבי מוסדות בשטח מוניציפלי כלשהו ברשות, והן ברמת התלמידים בכיתה הבודדת.

מערכת החינוך מקיימת קשרי גומלין עם מספר רב של שותפים והציבה לעצמה יעד – לחתור לשיווי משקל 
ואיזון בין כל השותפים תוך הצעדת כלל המערכת להתפתחות מתמדת. הצעדת המערכת קדימה לקראת 
קידום החזון והיעדים צריכה להיעשות ממקום של חוזק ועוצמה ולא ממקום של חוסר שביעות רצון ושאיפה 
לתיקון קלקולים. המצב התודעתי שממנו יוצאים לפעולה יקבע במידה רבה את אופן העבודה ואת היכולת 
ליצור תמונת עתיד המתחברת בו־זמנית גם ל״מדיניות הממלכה״ )שאחריותה ותפקידה לקבוע את אבני 
הבניין החינוכיות ואת ה־DNA החינוכי. לא חשוב היכן ייושם הגרעין החינוכי הזה ובאיזה אופן – עקרונות 
הפעולה והיעדים יישמרו( ולכל שותף תהיה אפשרות ליצור תמונת עתיד מקומית, המחוברת לזו הלאומית 
הדוקים,  פעולה  בשיתופי  כרוך  הדבר  והדדית.  שיתופית  ללמידה  והזדמנות  רב־גוניות  שונות,  ומאפשרת 
ביצירת שפה ובחידוד החזון והייעוד המשותפים. כן נדרש תהליך משותף של חשיבה ודיון, בדרך לפענוחו של 
״הגנום החינוכי״, תהליך שיסייע בהגדרת הגורמים המשמעותיים המאפשרים התקדמות מתמדת, מצוינות 

והצטיינות במגוון תחומים.

הקמתם של מרכזי מצוינות עירוניים )שולחנות עגולים המאגדים את כלל העושים במלאכה בתחום תוכן 
כלשהו(, כחלק ממרחב חינוכי, עירוני או אזורי, מהווה דגם עבודה שיתופי, המורכב מפלטפורמות ייחודיות - 
ארגונית ופדגוגית. דגם עבודה חדשני זה, הכולל התכנסות קבועה במטרה לגבש את תמונת העתיד ולתרגמה 
תוך  המגוונות  המקצועיות  השותפויות  את  מקדם  הצלחה,  ומדדי  יעדים  מטרות,  הכוללת  עבודה  לתכנית 

יצירת שפה משותפת, מניעת כפילויות ופעולות מקבילות ומתן הזדמנות ללמידה אותנטית ולהצטיינות.

תפישה פורצת דרך זו, שמרכז המצוינות במדעים הוא דוגמה טובה לה, מציעה מתודולוגיית עבודה וחיבורים, 
הממנפים את העשייה הקיימת ואת השותפויות התוספתיות, לכדי עשייה קוהרנטית וייחודית. פעילות כזאת 
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מצליחה ליצור שלם העולה על סך חלקיו ומאפשרת לכל שותף, החל ברמה הלאומית וכלה ברמה המקומית, 
להביא לידי ביטוי את ייחודו ומומחיותו תוך התחברות לחזון וליעדים המקומיים.

אנו חדורי אמונה כי מערכת החינוך, שבה נזרעים הזרעים הראשונים לעיצוב דמותם של ילדי ישראל, מהווה 
של  הרבולוציה  בתהליך  כולה.  החברה  ולטובת  שלו  לטובתו  יכולותיו  למימוש  הצעיר,  לדור  פורייה  קרקע 
האבולוציה לא רק החזק שורד. לכולם יש מקום, לכולם יש נקודות חוזק ייחודיות, והמערכת כולה משתנה, 

מתפתחת וצועדת לקראת העתיד באופן מצוין.

הכוח הבין־מגזרי בתחום החינוך המדעי ואופן קביעת המדיניות בתחום — בת חן וינהבר

ובאופן קביעת  זה, אתמקד במפגש הבין־מגזרי  והוצגו בתוצר מסכם  לדיון  מגוון הסוגיות שעלו  במסגרת 
והמרכזיות  העניין  בעלי  מגוון  נקודות:  לשלוש  ראשוני  באופן  ואתייחס  המדעי  החינוך  בתחום  המדיניות 

שלהם, תמונת המצב של התכניות החיצוניות בתחום וקביעת מדיניות בעידן של משילות משתפת.

מגוון בעלי עניין

מתוך הסיכומים עולה כי עד כה הוזכרו מגוון בעלי עניין כגון משרד החינוך, הרשויות המקומיות, רשתות 
החינוך, הפילנתרופיה והמגזר השלישי. בעל עניין נוסף שיש לבדלו ולבחון את מעורבותו הוא המגזר העסקי 
)המגזר השני(. נוטים לראות במגזר העסקי חלק מפעילות המגזר השלישי, אך בתחום ספציפי זה יש לדעתי 
להבדיל בין המגזרים ולבחון בנפרד סוגיות הקשורות למגזר העסקי: מה מעורבותו בחינוך המדעי ואיזה ערך 

הוא טומן בחובו?

מגוון בעלי העניין הוא יתרון גדול בקידום מהלכים מורכבים, אך אל היתרון הזה מצטרפת מורכבות שנובעת 
בראש ובראשונה מהתשובות השונות לשאלה לשם מה נחוץ חינוך מדעי. האם מטרתו של החינוך המדעי היא 
חיזוק חוסנה ועתידה של מדינת ישראל? אולי הרחבת היצע העובדים המוכשרים לתחומים נדרשים במשק 
הישראלי? האם המוקד הוא צמצום הפערים בחברה הישראלית? אולי בעצם חיזוק וביסוס הערך והמעמד 
של העיר או בית הספר? אולי פתיחת אפשרויות למימוש עצמי בפני כל תלמיד ותלמידה? יש שיאמרו כי כל 
התשובות נכונות, ואין ספק כי לכל אחד מהגורמים המעורבים יש יותר ממניע אחד אך הוא יגדיר את המניע 
המרכזי אחרת. הגדרה שונה של המניע המרכזי משליכה מן הסתם על ההיבטים שמקדמים בחינוך המדעי 

ועל האופן שבו מקדמים אותו. קביעת מדיניות במצב זה הופכת למורכבת ומאתגרת במיוחד. 

למגזר השני ערך ייחודי לא רק בהגדרה שונה של מטרת החינוך המדעי. מגזר זה יכול להיות שותף למרחב 
שלם של אפשרויות פעולה באופן שבו מקדמים חינוך מדעי. אין חולק על כך שחשיבות הקשר בין העולם 
האמיתי לבית הספר היא עצומה. ניצנים ראשונים של קשר בין המגזר השני ובין בתי הספר בתחום החינוך 
המדעי קיימים כיום בישראל, אך זיהוי מרחב האפשרויות הטמונות בקשר זה, לצד מודעות למניעיו, יכול 

להפוך את החינוך המדעי לתחום שונה וחדשני מאוד.

תמונת מצב של שותפויות קיימות

משרד החינוך מתמודד כבר למעלה משני עשורים עם סוגיית המעורבות של גורמים חיצוניים. לפני כשלוש 
שנים החל המשרד מהלך של מדיניות משתפת, לקביעת מעורבות המגזר השלישי והמגזר העסקי בחינוך. 
המהלך כלל מספר שלבים והוביל למיסוד של התופעה וליצירת תשתית לניהול שותפויות. אחד ההישגים 
הגדולים בתחום הוא מאגר התכניות של המשרד. המאגר הוקם לפני למעלה משנה וכולל את מרבית התכניות 

החיצוניות הפועלות כיום בבתי הספר. 

http://www.sheatufim.org.il/roundtable/edu.aspx
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מאגר התכניות של משרד החינוך - תמונת מצב 27.10.16

בכלל התחומים במאגר רשומות כיום 1,325 תכניות פעילות, מתוכן 498 במסלול הירוק )בליווי המשרד(  		

ו־827 במסלול הכחול )ללא ליווי המשרד(.

312 תכניות מופיעות תחת החיתוך של: מדע וטכנולוגיה, מדעי כדור הארץ, מדעים, מחשבים, מתמטיקה  		

ופיזיקה.

222 תכניות בחינוך היסודי, 256 תכניות בחינוך העל־יסודי. 		

179 מהתכניות מכשירות מורים. 		

81 מהתכניות פועלות בליווי נציג משרד.  		

107 תכניות פועלות בבתי הספר ללא עלות כספית נוספת לבית הספר. 		

41 תכניות קיבלו עד כה משוב של מנהלי בתי הספר. 		

7 תכניות קיבלו עד כה משוב של מפקחים. 		

מקור התכניות: 		

39 תכניות מקורן במשרד החינוך )אך ייתכן שאת חלקן מפעיל המגזר הראשון, השני או השלישי(.  

5 תכניות מקורן במגזר הראשון.  

104 תכניות מקורן במגזר השני.  

164 תכניות מקורן במגזר השלישי.  

במבט־על ניתן לומר כי היקפן של התכניות העוסקות בתחום החינוך המדעי )מתוך מגוון גדול של תחומי 
דעת( הוא גדול. כרבע מהתכניות מתקיימות בליווי של גורם מתוך משרד החינוך, כשליש מהתכניות ניתנות 
ללא עלות נוספת לבתי הספר. עוד עולה מהנתונים כי יש חלוקה די שווה בין החינוך היסודי לעל־יסודי. 
כמחצית מהתכניות משלבות השקעה במורי בתי הספר כדי להקנות להם את הידע ויכולת העברת החומרים 
שמעבר לפעילות התכנית. נראה כי ניתוח עומק של תוכן ומגוון התכניות, הגורמים שמפעילים אותן, הערכות 
המנהלים והפיקוח וההערכות החיצוניות שהן מקיימות – כולם יכולים לשמש בסיס איתן לניתוח מדיניות 

וגיבושה.

מדיניות

עניין,  בעלי  ריבוי  של  בתנאים  כי  נראה  בשנים האחרונות,  ניסיון תהליכי השיתוף שהוביל המשרד  לאור 
דרך  להוות  יכולה תפישת ה״משילות המשתפת״   – זה  כמו במקרה   – ופערים חברתיים  מציאות משתנה 
טובה לפעולה יעילה. מיתרונותיה של גישה זו: היכולת להוביל ולקדם מדיניות דינמית, גיוס הכוחות לפעולה 
מתואמת, היכולת ליצור מענים מדויקים לצרכים מקומיים בפריסה ארצית, ומעל לכל אלה, ערכה ויעילותה 
של הפעולה המשותפת שהיא מעבר לכוחו ויכולתו של כל בעל עניין בנפרד. מהלך מסוג זה דורש מכל אחד 
מהמגזרים, אך בראש ובראשונה ממהמגזר הראשון )מטה, מחוזות, רשויות(, להגדיר את האתגר המשותף 

ולהיערך באופן אחר לקראת קידום החינוך המדעי בישראל.

http://cms.education.gov.il/EducationCms/applications/TYH/Templates/HomePage.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b76AF98AF-7AC3-4136-96B2-FC77D8D1DA16%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fApplications%2fTYH&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
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תגובתו של שמשון שושני בדיון עם הקהל במושב שהתקיים על נושא הפרק ביום העיון

עיקר הקושי שבו נתקלים גופים פילנתרופיים החותמים על הסכמי שותפות עם ממשלת ישראל הוא אי־
ודאות באשר לעמידתה של הממשלה בהתחייבויותיה בעת שינויים בנסיבות כלכליות. כשאני פועל לגיוס 
תורמים למיזמים משותפים עם ממשלת ישראל, אני נוהג ליידע אותם מראש שעליהם יהיה לממן לפחות 
70% מעלות המיזם ולהתחייב למימון שלו לטווח ארוך. התורמים מצדם תוהים מדוע אין הממשלה מוכנה 
לממן לפחות מחצית מעלות המיזם אם חשוב לה לקדם אותו. תשובתי לתורמים אלה היא שהסיבה היא 

שקיים סיכוי כי הממשלה לא תעמוד בהתחייבותה אם חלקה במימון יהיה כה גבוה.

ברצוני לקשור בין נושא המורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי לבין נושא התרומה של גופים פילנתרופיים 
לקידום החינוך המדעי. פרופ׳ מרסלה ברנר )Marcella Brenner( מאוניברסיטת ג׳ורג׳ וושינגטון בארצות 
הברית הייתה נדבנית שהקימה את הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות. בעת הקמתה עמד לרשות הקרן סכום 
של כמיליון דולר אמריקני והיא הוגדרה קרן מתכלה )אם כי הקרן ממשיכה לפעול במתכונת מצומצמת עד 
היום(. פרופ׳ ברנר פנתה אל משרד החינוך בבקשה לעודד מורים בבתי ספר להציע הצעות שתקדמנה את 
תלמידיהם. היא ביקשה שוועדה מיוחדת שתוקם לצורך העניין במשרד החינוך תדון בכל ההצעות, ושכל 
הצעה שהוועדה תאשר תַזכה את המורה שהציע אותה במענק כספי מטעם הקרן. הקרן פעלה במשך עשר 
שנים במדינת ישראל. הרעיון העומד בבסיסה הוא שהשינוי בתהליך ההוראה והלמידה צריך להתבצע בתוך 
כותלי בית הספר. מסיבה זו קידם משרד החינוך השתלמויות בית־ספריות בתקופת כהונתי כמנכ״ל המשרד. 
אלא שלמרבה הצער בוטלו השתלמויות אלה בהמשך, לאחר חילופי השלטון ושינוי סדרי העדיפויות. אלמלא 
בכלל המקצועות במערכת  אותה  ויישמנו  ברנר  פרופ׳  קבע את שיטתה של  דרך  אימצנו  ולו  אותן,  ביטלו 

החינוך, ייתכן שדמותה של מערכת החינוך הייתה שונה.

אציין ואוסיף שכמנכ״ל משרד החינוך הובלתי מהלך למתן אוטונומיה ניהולית לבתי ספר על מנת להטמיע את 
מושג האחריותיות בקרב המנהלים. במסגרת המהלך העניק המשרד למנהלי בתי ספר שונים תקציב, והתיר 
להם לנהל אותו כראות עיניהם באופן שיביא לשיפור בהישגי בית הספר. התוצאה של המהלך הייתה ששליש 
זקוקים  היו  פעולתם, שליש  דרכי  ושינו את  דרך  כפורצי  הוגדרו  ניהולית  אוטונומיה  מבתי הספר שקיבלו 

לסיוע ממשרד החינוך בניהול התקציב, ושליש נהגו בשמרנות ולא שינו כלל את דרכם. 

בלבד  אחת  רפורמה  מכיר  אני  החינוכי,  המינהל  בתחום  העוסק  כאיש  רפורמה,  במושג  לשימוש  באשר 
המכונים  השינויים  יתר  כל  הביניים.  חטיבות  להקמת  הרפורמה   – הישראלית  החינוך  במערכת  שהונהגה 
רפורמות הם למעשה שינויים תוספתיים, שכן רפורמה עוסקת בשינוי המהות של ארגון, ואילו הרפורמות 

שבהן אנו עוסקים נוגעות לעשייה היומיומית שלו.

http://www.keren-yozmot.org.il/about/the-team
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פרק שלישי: 
מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי

סיכום המפגש הלימודי השלישי

במפגש  שהמשתתפים  לאחר  למדע.  ויצמן  במכון   13.9.2016 בתאריך  התקיים  השלישי  הלימודי  המפגש 
הלימודי הראשון הסכימו כי למעורבות של מורים בתכנון ויישום של רפורמות יש חשיבות מכרעת להצלחתן, 
ולאור העובדה כי נושא קידום המורים בישראל הוא נר לרגליה של קרן טראמפ ונוגע לליבת העשייה שלה, 
מדעי׳.  בחינוך  ברפורמות  ותפקידם  ׳מורים  הנושא  על  ייסוב  השלישי  שהמפגש  המומחים  צוות  החליט 
המפגש כלל ארבעה מושבים, והוזמנו אליו שישה דוברים. המושב הראשון עסק בסיפורם של מרכזי המורים 
מדריכה  מורה,  של  מבט  מנקודת  הארצי  המורים  מרכז  על  סיפרה  שדה  אירית  ד״ר  והאזוריים.  הארציים 
ומפמ״ר, וד״ר תילי וגנר הציגה את הסיפור ההיסטורי, המקצועי, הפוליטי והאישי של מרכז המורים האזורי. 
נושא הייתה של ד״ר ניר מיכאלי.  במושב השני נידון מקומו של המורה ברפורמות בחינוך מדעי, וההרצאה בַּ
המושב השלישי התמקד במקומו של המנהל ברפורמות בחינוך מדעי, וכלל הרצאה מאת ד״ר עליזה בלוך. 
המושב הרביעי הוקדש לנושא של הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים. שני דוברים נשאו בו הרצאות: ד״ר ירון 
להבי, שהציג את השינויים בהכשרה ובפיתוח המקצועי של מורים לאור רפורמות בחינוך מדעי, וד״ר מיכל 
נחשון, שהציגה את האתגר בהטמעת מקצוע תמטי בחטיבה העליונה, תוך שימוש בדוגמה של המקצוע ׳מדע 
וטכנולוגיה לכול׳. לאחר המושב הרביעי התקיים דיון פתוח בין הנוכחים.23 להלן מובא סיכום של ההרצאות 

שהתקיימו לאורך המפגש ושל הדיון שהתקיים בסופו.24

הציגה את סיפורו של מרכז המורים הארצי באמצעות הדוגמה של המרכז הארצי למורי  ד״ר אירית שדה 
הביולוגיה, ופתחה את הרצאתה במעט רקע היסטורי עליו. לדבריה, המרכז הוקם בשנת 1994 במרכז להוראת 
המדעים שבאוניברסיטה העברית בירושלים, ופעל עם מורי הביולוגיה עוד טרם ההחלטה על הקמת מרכזי 
מורים ארציים )לדוגמה הוא הפיק והפיץ את ׳העלון למורי הביולוגיה׳(. הקמת מרכז המורים, בברכת מפמ״ר 
בין  מיזוג  שחל  לאחר   ,2007 בשנת  נבחרים.  בתחומים  ומיקוד  הרחבה  אפשרה  עמה,  ובתיאום  ביולוגיה 
המקצוע ׳מדעי החיים והחקלאות׳ לבין מקצוע הביולוגיה, מילא המרכז הארצי תפקיד חשוב בביצוע המיזוג 
על ידי כך שסייע למורים מכל אחד משני המקצועות הישנים ללמוד תכנים לא מוכרים מהמקצוע שהיה חדש 
להם. ב־2011 הוחלט על שילוב תחום דעת נוסף בביולוגיה – מדעי הסביבה – וכתוצאה מכך שונה שמו של 

המרכז ל־׳המרכז הארצי למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה׳.

ידי  על  המורים,  ׳של  הסיסמה  את  הקמתו  עם  אימץ  הביולוגיה  למורי  הארצי  הוסיפה שהמרכז  ד״ר שדה 
ז ומבצע של יוזמות מורים,  המורים, עבור המורים׳.25 המרכז נועד לשמש יזם בתחום פיתוח חומרים, מרכֵּ
ולאפשר  ביולוגיה  למורי  אבן שואבת  להיות  הייתה  ייחודיים. מטרתו  מיזמים  ומבצע  מארגן השתלמויות 
ואף לאחר פרישתם לגמלאות –  להם לבטא את עצמם לאורך שנות עבודתם, בעת היותם בשנת שבתון 
כדי לתרום מניסיונם למורים הצעירים. עם הקמתו הציב לעצמו המרכז שלושה יעדים: 1( סיוע לכלל מורי 
2( פיתוח מנהיגות מקצועית של מורים  לומדת  ביצירת קהילת מורים  הביולוגיה בחטיבה העליונה בארץ 
3( יצירת קשר דו־כיווני עם מרכזי המורים – הן המרכזים הארציים והן המרכזים האזוריים שהחלו לקום – 
ודרכם עם כלל מורי המדעים העוברים פיתוח מקצועי. על בסיס שלושת היעדים הנזכרים קיבל מרכז המורים 

23 סדר היום של המפגש מופיע בנספח א׳.

24 סיכומים מפורטים יותר מהמפגש מופיעים כאן.

 government of the people, by the people, for the   :1863 בגטיסבורג,  לינקולן  הנשיא  דברי  על  מבוססת  הסיסמה   25

.people…
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| 42 |  תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל

 

על עצמו כמה תפקידים: ארגון מערך קבוצות של מורים לומדים, איתור יוזמות ורעיונות חדשים לפעילות, 
פיתוח דגמים חדשים לקורסים עבור אוכלוסיות מורים ייחודיות, פיתוח ואחזקה של מאגר מידע ממוחשב, 

ארגון כנס ארצי שנתי ועוד.

מרכז המורים הארצי למורי הביולוגיה אחראי כיום על מגוון תחומים כגון הכנה והפצה של ׳העלון למורי 
ובאתר  בעלון  נרחב  שימוש  עושים  הביולוגיה  מורי  ביולוגיה.  למורי  מרשתת  אתר  והפעלת  הביולוגיה׳ 
המרשתת. המרכז מופקד גם על ארגון כנסים שנתיים למורי ביולוגיה. לדבריה של ד״ר שדה, כנסים אלה 
כוללים הצגות של נושאים שונים על ידי מורים, והם מסייעים רבות להעצמה ולפיתוח מקצועי של מורים. 
בעבר קיים המרכז גם קורסים למורים מובילים, ואלה תרמו רבות למורים שהשתתפו בהם. זאת ועוד: מרכז 
המורים הארצי מכנס מעת לעת קבוצות דיון הכוללות מורים, אנשי מקצוע וחוקרים מובילים מתחום הוראת 
המדעים. קבוצות אלה דנות בהיקף, באיכות ובמתכונת הרצויים של תכנית הלימודים בביולוגיה. בהסתמכו 
במשרד  הפועלת  המקצוע  לוועדת  ומציג  ההמונים  בחכמת  המורים  מרכז  למעשה  נעזר  אלה  קבוצות  על 
החינוך רעיונות שעלו מדיון מעמיק ורחב בין גורמים רבים. קבוצות אלה מאפשרות להגדיל מעורבות מורים 

בדיוני ועדת המקצוע.

במהלך ההרצאה נידונה סוגיית הקיצוץ התקציבי החריף שחוו מרכזי המורים הארציים בשנים האחרונות. ד״ר 
שדה טענה שהתקציבים הקיימים מקשים על המרכזים הארציים לקיים את הפעילויות הנערכות במסגרתם. 
היא הוסיפה שהעובדה שהמרכזים נעזרים במתנדבים מסייעת להם להמשיך לפעול, אך לא ניתן להתבסס 
על התנדבות באופן קבוע. אחת הטענות שעלו מהקהל בהקשר זה הייתה שהקיצוץ התקציבי מביא לכך שמרכזי 

המורים הארציים עוסקים בהישרדות שבאה על חשבון טיפוח פעילויות יצירתיות.

אקדמי.  מוסד  בתוך  הארציים  המורים  מרכזי  פעילות  של  חשיבותה  היא  בהרצאה  שנידונה  נוספת  סוגיה 
ד״ר שדה טענה שמורה צריך לדעת הרבה מעבר לחומר שהוא מלמד בכיתה, ולכן חיוני שהכשרת המורים 
תכלול ידע מספק בתחום הדעת. מיקומו של מרכז המורים הארצי בתוך מוסד אקדמי מסייע לדבריה לחזק 
יותר תכנים  וכך להקנות למורים המשתתפים בפעילויות המרכז  בין המרכז הארצי לאקדמיה,  את הקשר 
אקדמיים בתחום הדעת של הביולוגיה. טענה נוספת שעלתה מהקהל בהקשר זה הייתה שמיקומו של מרכז 
המורים באקדמיה חיוני על מנת להגדיל את עצמאותו האקדמית של המרכז ולהקטין את תלותו בשינויי 
מדיניות של משרד החינוך. בנוסף לכך נטען שהתרומה של הסמיכות בין מרכז המורים לבין האקדמיה היא 
הדדית: מצד אחד היא מעודדת במרכז המורים שימוש בחידושים וברעיונות פורצי דרך שעולים באקדמיה 
ומקלה על התעדכנותו בהתפתחויות עולמיות במדע, ומצד שני היא מעשירה את נושאי המחקר והעיסוק של 

המרכזים להוראת המדעים באוניברסיטאות. 

לדבריה,  האזוריים.  המורים  מרכזי  להקמת  ההיסטורי  הרקע  בהצגת  הרצאתה  את  פתחה  וגנר  תילי  ד״ר 
ומתמטיקה,  טכנולוגיה  למדעים,  אזוריים  תמיכה  מרכזי  להפעיל  המלצה  נכללה  98׳  ׳מחר  שבדוח  לאחר 
הוקם בשנת 1994, כיזמה אזורית, מרכז לפיתוח מורים למדעים וטכנולוגיה בתל־חי שבאצבע הגליל – והיה 
למעשה מרכז המורים האזורי הראשון שקם בישראל. בין השנים 1997-1995 קמו מרכזים נוספים במעלה 
יוסף ובדימונה, ובעקבותיהם הוקמו מרכזים גם במחוז מרכז של משרד החינוך: במכללת בית ברל, בנתניה, 
בראשון לציון ובמכללת אחווה. כולם פעלו בתמיכה של מוסד אקדמי כלשהו, אם כי תמיכה זו לא מנעה 
מהם לקיים קשרים עם מוסדות אקדמיים נוספים. ב־1998 פורסם ׳דוח גיגר׳ לגיבוש עקרונות להקמת מרכזי 
מורים אזוריים )משרד החינוך, התרבות והספורט, 1998(. עד שנת 2001 הוקמו בסך הכול 14 מרכזי מורים 
אזוריים. בשנת 2002 הובילה מנכ״לית משרד החינוך החדשה, רונית תירוש, מהלך לסגירת מרכזי המורים 
האזוריים ולמיסּוד של מרכזי פסג״ה )פיתוח סגלי הוראה( במקומם ובמקום המרפ״דים )מרכזיות פדגוגיות( 
שפעלו עד אז. לטענת ד״ר וגנר, המהלך, שהתקבל בניגוד להמלצת ועדת החינוך של הכנסת להותיר על כנה 
את הפעילות של מרכזי המורים האזוריים והמרפ״דים, מבטא רעיון של רבולוציה במקום אבולוציה. ד״ר 
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וגנר ציינה שמרכזי הפסג״ה היו אמורים למלא את התפקיד שמילאו המרכזים האזוריים, אך לא כולם היו 
מסוגלים לעשות זאת. התמיכה שמרכזי הפסג״ה קיבלו לשם כך הייתה חלקית, והעובדה שהם לא פעלו מתוך 
מוסדות אקדמיים הייתה להם לרועץ. זאת ועוד: אף על פי שמשרד החינוך הבטיח שהתקציבים שהוקצו 
יוסבו במלואם למרכזי הפסג״ה, הדבר לא קרה. אחד המשתתפים במפגש טען  למרכזי המורים האזוריים 
במידה  יחסית, הם חדרו  גדול  מורים  אין קהל  לחטיבה העליונה  שמכיוון שלמרכזים הארציים המיועדים 
רבה לחלל שהותירה סגירת המרכזים האזוריים בקרב המורים של שכבת הגיל הזאת. גם המרכזים הארציים 
המיועדים לבתי הספר היסודיים ניסו למלא את החלל האמור, והם אכן הצליחו בכך במידה רבה – הודות 
לעובדה שבבתי ספר אלה המקצוענות של המורים בתחום הידע המדעי חשובה פחות. לעומת זאת מרכזים 
ארציים המיועדים לחטיבת הביניים נהנים מקהל מורים גדול מאוד, ולכן נטען בדיון שהם לא יכלו למלא את 

תפקיד המרכזים האזוריים.

הסיפור המקצועי של מרכזי המורים האזוריים נובע, לפי ד״ר וגנר, ממטרת־העל שלהם – לפתח ולטפח באופן 
מערכתי קהילות אנשי חינוך לומדות וצומחות להובלת שינויים בבתי הספר באזור. בכל אחד מהמרכזים 
באו לידי ביטוי בצורה זו או אחרת שלושה עקרונות פעולה: מחויבות, מערכתיות ופדגוגיה ייחודית. עקרון 
המחויבות התבטא בכך שהמרכזים פעלו בהתאם לתכנית עבודה שנתית שגובשה לאחר תהליך של איתור 
צרכים באזור. המחויבות הייתה בכמה רמות: למשרד החינוך, לאזור, לבתי הספר, לצוותי המורים, לגננות 
ולאנשי החינוך – ולתלמידים. עקרון המערכתיות של המרכזים האזוריים התבסס על היכרות עמוקה עם 
כל הגורמים המעורבים בחינוך באזור ומשפיעים עליו, והוא בא לידי ביטוי בכמה רבדים: ברובד של חיבור 
בתוך בית הספר, ברובד של חיבור בין בתי הספר, ברובד יישובי ואזורי – וברובד הארצי. עקרון הפדגוגיה 
הייחודית כלל שלושה נדבכים מרכזיים: הפעלת סדנאות המשלבות הדרכה, שילוב בין תאוריה לפרקטיקה 
ובניית מסגרות למידה ותמיכה לאורך זמן. ד״ר וגנר הוסיפה כי מרכזי המורים האזוריים גיבשו את תכנית 
העבודה שלהם על בסיס תהליך מתמשך של מיפוי צרכים, וחלק מהתהליך התבצע בשיתוף מרכזי המורים 
הארציים. כחלק מהתהליך היה כל מרכז ארצי צריך לאשר את תכנית העבודה של מרכזי המורים האזוריים 
בתחום שבו הוא עסק. למקצועות מדעי הרוח והחברה לא היה מרכז ארצי, ולכן התקיים במקרה שלהם קשר 

ישיר עם המפמ״רים המתאימים, שהציגו בפני המרכזים האזוריים את צורכי המקצועות.

כי למרכזי המורים האזוריים היו השפעות חיוביות רבות. בתחום  וגנר ציינה שמחקרים שונים העלו  ד״ר 
הפיתוח המקצועי העמידו המרכזים את המורים במרכז והכירו בחשיבותם וביכולותיהם, וכך הרגישו המורים 
שמכבדים אותם. מלבד זאת המרכזים נתנו מענה לצורכי השטח, הדגישו את חשיבות הידע המעשי לצד 
הידע האקדמי וטיפחו עבודת צוות וקהילות לומדים. הייתה למרכזים תרומה להבניה של מסגרות למידה 
בהכשרת מורים, והם גם תרמו ליצירת תרבות של מחויבות לתכנון העבודה, לביצועה ולהערכתה, וכך סייעו 

לבסס אחריותיות במערכת החינוך.

במהלך ההרצאה עלתה מהקהל הטענה שאם מיזם כלשהו שמקים משרד החינוך פועל היטב ותורם למערכת 
החינוך, אין היגיון להקים אותו לשנים אחדות בלבד ולבטלו לאחר מכן בשל חילופי גברי בהנהלת משרד 
החינוך. לאור זאת הוצע למסד בתוך המערכת הממשלתית מסגרת שתופקד על מעקב ארוך טווח של מיזמים 
מרכזיים במערכת החינוך ושיהיה בכוחה להבטיח את המשך קיומם של מיזמים מוצלחים במנותק מההעדפות 
של השרים והמנכ״לים, המתחלפים מעת לעת. על מסגרת זו להיות בעלת סמכות מקצועית ומינהלית רבה 

שתקשה לבטל את הנחיותיה או להתעלם מהן.

דן בהרצאתו במעורבותם של מורים ברפורמות בחינוך. לדבריו, מקובל להניח שרפורמה  ד״ר ניר מיכאלי 
חינוכית היא רפורמה פדגוגית, כלומר שינוי העוסק בהוראה, בלמידה ובמורים. מלבד זאת קיימת הסכמה 
הוראתית  שמומחיות  כך  על  רבה,  מקצועיות  הדורש  מורכב  מקצוע  הוא  ההוראה  שמקצוע  כך  על  רחבה 
התמחות  שתהליכי  כך  ועל  פדגוגיים־כלליים,  ידע  בבסיסי  והן  תחומיים  ידע  בבסיסי  הן  שליטה  מצריכה 
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במקצוע מצריכים לימוד ועדכון שוטפים. לפי ד״ר מיכאלי, קיימות שתי תפישות מקצועיות עיקריות לטיפוח 
לידע  נגישות  חסרי  הם  מורים  כי  גורסת  תפישת ההטמעה  ההצמחה.  ותפישת  תפישת ההטמעה  הוראה: 
במירוץ  העבודה שלהם, המתבטא  אופי  בשל   – הפדגוגי  בתחום  והן  הדעת  בתחום  הן   – ועדכני  מתפתח 
מתמיד אחר משימות יומיומיות. לכן יש הטוענים שכדי לפתח את המורים מקצועית, יש להכין להם חומרי 
לימוד שאותם יוכלו ללמד מבלי שיהיה עליהם להיות מעורבים בפיתוחם. מנגד, תפישת ההצמחה מניחה 
שמקצוע ההוראה מתבסס על ידע התלוי בניסיון ובהקשר מקומי. לאור זאת נטען שכל ניסיון להפוך את 
תהליך ההוראה למסגרת סדורה ונוקשה נידון לכישלון. תפישה ההצמחה גורסת גם כי יש קשר בין תחושת 
ולכן על תהליכי פיתוח מקצועי של  לבין התשוקה שלהם לשפר אותה,  הבעלות של המורים על ההוראה 
מורים להתמקד באספקת תנאים מיטביים למורים, כך שהם יהיו מסוגלים לפתח את עצמם ויחושו שהם 
הבעלים של תכנית ההוראה ושיש להם השפעה על תכנית הלימודים הממלכתית. הקושי ביישום תפישת 
ההצמחה טמון בעובדה כי מתן עצמאות רבה מדי למורים ברוח ההצמחה – מבלי שעצמאות זו תהיה מגובה 
בידע חיצוני ועדכני המוזן באופן מתמיד – עלול לרדד את הפיתוח המקצועי של המורים. אלא שהטמעה 
מלאה, עד כדי הְכתבה של מתווה השיעור למורים, היא בעייתית גם כן, מכיוון שהיא עלולה ליצור מורים 
למצוא  הוא  מיכאלי שהאתגר  ד״ר  ציין  לעיל  לאור האמור  לימוד.  בתוכני  בשינויים  עניין  וחסרי  מנוכרים 
את השילוב הנכון בין יצירת תנאים להובלה עצמית – תנאים שיהפכו את המורים למעורבים בתהליך הפיתוח 

המקצועי – לבין הזנה של המורים בידע חיצוני מתאים.

ד״ר מיכאלי הציג בהרצאתו מהלך יישומי שמתבצע בימים אלה להעברת חלקים מהפיתוח המקצועי אל תוך 
בתי הספר ולאחריותם של המורים. המהלך, שהיה תולדה של דוח על הפעילות ׳מורים מובילים כסוכני שינוי 
במערכת החינוך׳ )מיכאלי וסומר, 2014(, אומץ בהמשך על ידי משרד החינוך, ומטרתו לייצר קהילות בית־
ספריות שבהן מורים יחקרו את דרכי ההוראה שלהם זה עם זה, באווירה שיתופית, וכך תיווצרנה תפישות 
מתאפיינות  בעקבותיו  שקמו  המורים  קהילות  כי  מעלים  המהלך  יישום  על  מחקרים  חדשות.  הוראתיות 
בלמידה יישומית בהקשר הבית־ספרי, כך שתהליך הלמידה מתורגם לעשייה כיתתית ומתבסס עליה. קהילות 
בין  שותפות  תחושת  יוצרות  גם  והן  ההוראה,  מקצוע  של  חקרנית  תרבות  המורים  בקרב  מטפחות  אלה 
המורים. עוד מלמדים המחקרים כי המורים החברים בקהילות אלה מגלים נכונות רבה יותר לארח מורים 
אחרים בתצפיות בכיתתם, לצלם את שיעוריהם, לחשוף תוצרים של תלמידיהם ולשתף בקשיים, כישלונות 

והתלבטויות.

עם זאת קיום של קהילות מורים עלול ליצור כמה מוקדי מתח, לפי ד״ר מיכאלי. מוקד אחד נוצר בגלל הניגוד 
בין הנטייה הקיימת בחלק מהקהילות לנסות לייצר באופן מתמיד רעיונות פדגוגיים חדשים ובין נטייתן של 
קהילות אחרות לשים דגש על תהליך הפיתוח של תרבות חקרנית בשגרה – תרבות שלא אמורה בהכרח 
להוליד בסופו של יום ׳חדשנות פדגוגית׳. מוקד מתח שני נוצר מהצורך להציב לקהילות המורים דגם פדגוגי 
להצמיח מתוכן  המורים  לקהילות  לאפשר  ומהרצון  גיסא,  פעילותן מחד  להבנות את  עליהן  ׳ראוי׳ שלפיו 
תפישות ולעצב בעצמן את אופי הקהילה מאידך גיסא. גורם מתח נוסף הוא ההבדל בין מורה מוביל כ׳מדריך׳ 
לבין מורה מוביל כ׳מנחה׳. חלק מהמורים המובילים נוטים לראות את עצמם כמדריכים, אולם יש לעודד 

אותם לתפוש את עצמם כמנחים המטפחים תהליכי למידה בקרב עמיתיהם.

היצירה  שמרחב  להבטיח  הוא  הראשון  האתגר  אתגרים.  כמה  מציב  האמור  שהמהלך  הוסיף  מיכאלי  ד״ר 
יוזן בידע חיצוני – הן בידע פדגוגי והן בידע של תחום הדעת. האתגר השני קשור להתאמת  של המורים 
המהלך למורים לתלמידים בגילים שונים. קהילות המורים בבית הספר היסודי יכולות לתת משקל גבוה יותר 
לסוגיות פדגוגיות כלליות, אך ככל שעולים בגילי התלמידים, יש לוודא שהקהילות מתעמקות במידה רבה 
יותר בתחום הדעת ובמומחיות שלו. אתגר נוסף הוא ליצור ממשקים מתאימים בין המורים המובילים לבין 
בעלי תפקידים בבית הספר ומחוץ לבית הספר – ברמה המחוזית וברמה הארצית. הרצון לשלב בין תפישת 
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ההטמעה לתפישת ההצמחה וליצור תרבות של פיתוח מקצועי שהמורים מובילים – מחייב לתמוך במורים 
הן בידע חיצוני, הן במשאביזמן והן במשאבים כספיים.

ד״ר עליזה בלוך הציגה בהרצאתה את תפישתה לגבי האופן שבו מנהל מטמיע רפורמות חינוכיות ומתאים 
אותן למציאות הבית־ספרית, והתייחסה להיבטים הרבים שיש להנהגת שינויים במערכת החינוך. לדבריה, 
ניתוח של שינויי מדיניות חייב להתחיל בשאלה מי זקוק לשינוי ומדוע יש בו צורך. שינוי יכול להיות תוצר 
של משבר, למשל כאשר ההישגים של תלמידים במבחנים בינלאומיים הם נמוכים, אך הוא יכול להתבצע 
דווקא כשמערכת מתפקדת היטב, לדוגמה כאשר מגיעים לארגון מנהלים חדשים שיש להם רצון להציג את 
המצב שקדם להגעתם כהרה אסון על מנת ליצור לעצמם תדמית של מי שהצילו את הארגון. שינוי יוצר חוסר 
ביטחון וחוסר ודאות בקרב כל המושפעים ממנו. שינוי מייצר גם מתחים משום שהוא משדר מסר שפעולות 
שננקטו בעבר אולי לא היו מוצלחות. שינוי בבית ספר משפיע על סדר היום של המוסד ויוצר מרכזי עניין 
חדשים. שינוי כרוך במשאבים, זמן וכסף לצורך הסתגלות למצב החדש. שינוי מייצר גם אי־הבנות לגבי סדרי 
העדיפויות החדשים והתלבטויות באשר להשלכות השינוי על כל אדם המושפע ממנו. שינוי מצריך להסדיר 
את חלוקת התפקידים החדשה בין השחקנים השונים במערכת. לשינוי יש אם כן מחיר, ונשאלת השאלה אם 

מוצדק לשלם אותו.

יוצר מסגרת של  עם זאת, ציינה ד״ר בלוך, יש שיקולים רבים בעד שינוי. לטענתה, שינוי מייצר חדשנות, 
שלהן  והתאמה  עבר  החלטות  של  עדכון  מחייב  חדש,  לתהליך  ומחויבות  הארגון  בתוך  מתמדת  למידה 
למציאות המשתנה, מסייע להתמודדעם שחיקה בקרב עובדים על ידי הצבת אתגרים חדשים, פותח בפני 
עובדים הזדמנויות להצליח יותר בתפקידים חדשים ומחייב אותם להוכיח הישגים ולהתמקצע באופן מתמיד. 

לדבריה, אם שינוי מבוצע כנדרש, הוא מצליח לענות על צרכים אמיתיים.

ד״ר בלוך הוסיפה כי כאשר מפעילים תכנית שינוי חיצונית לבית ספר, יש לבחון את מי היא משרתת ומי 
מרוויח ממנה. חשוב גם לבחון אם תכנית השינוי נחלה הצלחה, אם כי לא תמיד קל להגדיר הצלחה. שאלה 
נוספת היא אם נכון שתכנית חיצונית תיושם בבית הספר ככתבה וכלשונה, או שחשוב להתאים אותה לבית 
יש רצון לערוך, בקנה מידה לאומי או עירוני, שינוי המבוסס על מחקר מקדים. במצב כזה  הספר. לעתים 
נשאלת השאלה אם ראוי לכפות על מנהל בית הספר את השינוי. ייתכן שיש לאפשר לו להתאים את השינוי 
לבית ספרו מתוך הנחה שהוא מכיר טוב יותר מכולם את המציאות בו. מלבד זאת יש לשאול אם העיסוק 
בהטמעה של תכנית התערבות מותיר מספיק זמן ליצירה פנימית של רעיונות חדשים בבית הספר. שאלה 
חשובה נוספת היא אם הטמעה של תכנית מתערבת גורמת להעצמה של המנהל או להחלשתו, מפני שהיא 
יוצרת הרגשה שהוא קבלן ביצוע בלבד.בהינתן העובדה שעל המורה מוטלות משימות רבות ולאור העובדה 
שכמו למנהל, גם לו יש רצון להשפיע על המערכת, נשאלת גם השאלה כיצד לנהל את זמנו של המורה באופן 

מיטבי. 

לדברי ד״ר בלוך, אחת הדרכים שבהן מנהל יכול לקדם את תפישת עולמו היא הקמת צוות אסטרטגי פנימי 
שיוביל תהליכי שינוי בבית הספר. הקמה של צוות כזה טומנת בחובה כמה אתגרים: היא מאלצת את המנהל 
לחשוף ליקויים בפני החברים בצוות, היא מחייבת את המנהל לקבל אחריות על החלטות הצוות, היא דורשת 
השקעת זמן רב בקיום פגישות, היא מצריכה תיאומים רבים, והיא מעלה חשש שאם שהתכנית שיגבש הצוות 
לא תשקף כראוי את מאווייהם של חלק מחבריו, תהיה להם הרגשה שהם אינם שותפים לתהליך. אף על פי 
כן, טענה ד״ר בלוך, הובלת שינוי במסגרת צוות פנימי צופנת הזדמנויות רבות, שכן צוות פנימי מסוגל לתקן 
ליקויים בזכות היכרותו הטובה עם בית הספר והוא יוצר בבית הספר תחושות של התחדשות ושייכות. מלבד 
זאת החברּות בצוות מקנה למורים החברים בו ראייה מערכתית שאינה מתמקדת רק בכיתה או במקצוע 
שהם מלמדים, וזו מניעה את חברי הצוות לקבל על עצמם אחריות משותפת להיבטים הקשורים לפעילותם 

כחלק ממכלול של פעולות החיוניות להצלחתו של בית הספר.



| 46 |  תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל

 

ד״ר בלוך הוסיפה שהשיח על הובלת תהליכי שינוי במערכת החינוך מתנהל כיום בתוך המנעד שבין הצורך 
לקדם יעדים לאומיים לבין הצורך להביא בחשבון את ההיכרות של אנשי חינוך עם השטח. המפתח להצלחה 
של תהליך שינוי לדבריה הוא האמונה העמוקה של המנהל בשינוי. אם המנהל לא מאמין בו, השינוי יהיה 
מדומה. לכן כדי שהובלת שינוי במערכת החינוך תנחל הצלחה, על השינוי להוות מענה לצורך אמיתי. זאת 
ועוד: לטענתה, ככל שיותר מורים ומנהלים יחושו כי הם לא נדרשים לדקלם את המוכתב להם מלמעלה אלא 
להוביל את מהשהם מאמינים בו, כך ישתפרו הישגי מערכת החינוך. החשש הגדול הוא שעודף הרפורמות 
המוכתבות מלמעלה מייצר אנשי חינוך שאינם עוסקים בחשיבה על המעשה החינוכי ולפיכך אינם מסוגלים 
להוביל תהליכי שינוי – גם אם מספקים להם את כל התנאים הדרושים. אמנם הגיוני שלמדינה יש מטרות 
חינוכיות וערכים חברתיים שהיא רוצה לקדם ולהוביל, אך יש להביא בחשבון גם את רצונו של המנהל לקדם 
יעדים שהוא מאמין בהם. בין שליטה מוחלטת של המדינה על ההתנהלות בבית הספר לבין אוטונומיה מלאה 
למנהלים, שעלולה להביא להפקרות מוחלטת, קיים מנעד של מצבים. לכן, גורסת ד״ר בלוך, יש למצוא את 

האיזון הראוי בהיקף ההתערבות של משרד החינוך.

והפיתוח  ההכשרה  בדגמי  השנים  במשך  בישראל  שחלה  ההתפתחות  את  בהרצאתו  סקר  להבי  ירון  ד״ר 
מורכב  ממד  וכל  זמן,  וממד  מובנית  למידה  של  ממד  כוללת  מורים  הכשרת  לדבריו,  מורים.  של  המקצועי 
משלושה רבדים: הכשרה מוסדית טרום־תעסוקתית, הכשרה מוסדית תוך־תעסוקתית והכשרה עצמית תוך־
ובמכללות  באוניברסיטאות  ומתבצעת  יחסית  קצרה  הטרום־תעסוקתית  המוסדית  ההכשרה  תעסוקתית. 
להכשרת מורים. ההכשרה המוסדית התוך־תעסוקתית ארוכה יותר ומתבצעת דרך פיתוח מקצועי בעיקר, 
ואילו ההכשרה העצמית התוך־תעסוקתית עשויה להיות הארוכה ביותר והיא מבוססת על פיתוח מקצועי 

עצמאי של המורה.

סקירה היסטורית שביצע ד״ר להבי בנושא התפתחויות בהכשרת המורים למדעים בישראל מלמדת שבסוף 
לכך  והיו  אירופית,  ברוח  יהודית  מדינה  הקמת  של  הציוני  בחזון  חשוב  נדבך  המדע  שימש  ה־19  המאה 
משמעויות לגבי הכשרת המורים. לימודי המדע בבתי הספר בארץ באותה תקופה עסקו בעיקר במלאכות 
שונות, ובהתאם לכך הכשרת המורים למדע כללה לימודי טבע כלליים, חקלאות ומלאכה. לימודי תחומים 
שונים במדע – ביולוגיה, כימיה ופיזיקה – לא היו חלק מההכשרה להוראת מדע. את התקופה הזאת אפשר 
לכנות בשם ׳התקופה החקלאית׳. מורי המדעים בשכבות הגיל הגבוהות אז היו מורים שלמדו את תחומי 
המדעים השונים באוניברסיטאות. שנות ה־30 של המאה ה־20 סימלו תקופה חדשה – ׳התקופה המדעית׳. 
באותן שנים החלה להיווצר בהדרגה הכרה בחשיבותה של הכשרה תחומית למורים למדעים. בשנות ה־60 
החלה תקופה חדשה – ׳תקופת הוראת המדעים׳. הוראת המדעים הפכה להיות מוכרת כתחום דעת מחקרי 
המכללות  של  האקדמיזציה  תהליך  החל  בתקופהזו  מורים.  בהכשרת  חשיבות  וכבעלת  עצמו  בפני  העומד 
להכשרת מורים, ונפתחו מסלולי הכשרה להוראה גם באוניברסיטאות. היסוד שהניע את המעבר ַלתקופה 
היה הרפורמה של הקמת חטיבות הביניים. האקדמיזציה של המכללות שחלה באותה תקופה הייתה פועל 
יוצא של רפורמה זו, מכיוון שהכוונה הייתה שההוראה בחטיבות הביניים תתבצע על ידי מורים מקצועיים 
שינוי  הברית,  בארצות  המדעים  הוראת  באופן  שינוי  אלה  בשנים  חל  זאת  מלבד  תחומית.  מבחינה  יותר 
שהתחיל לחלחל במקביל גם לישראל. הוא השפיע הן על הכשרת המורים הטרום־תעסוקתית – במכללות 
ובאוניברסיטאות – והן על ההכשרה התוך־תעסוקתית. במסגרת השינוי הונהגו השתלמויות רחבות היקף. 
דוח ׳מחר 98׳ שפורסם בשנת 1992 היה הגורם המניע לתחילתה של תקופה חדשה בסוף שנות ה־90. את 
התקופה הזאת אפשר לכנות ׳מדע אחד לכל אחד׳. לא התרחש במהלכה שינוי מובנה במכללות להכשרת 
מורים, אך החל בה פיחות זוחל בהכשרה התחומית, ובמקומה הופיעה עם הזמן יותר ויותר הכשרה כללית 
למורי מדע. באוניברסיטאות כמעט לא חל שינוי במקביל לדוח, למעט התווספות של קורסים בודדים בנושא 
הוראה בינתחומית. ׳מחר 98׳ הביא לביטול ההוראה של תחומים מדעיים בחטיבות הביניים ולהוספה של 
מקצוע בינתחומי חדש – ׳מדע וטכנולוגיה׳. המעבר ללימוד מקצוע בינתחומי גרר צמצום בשעות הוראה. 
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הוא גם הוביל ליצירת מצב שבו מורים מלמדים תכנים פיזיקליים מבלי שיש להם ידע מספק בפיזיקה. הוראת 
כימיה,  בפיזיקה,  להתמחות  שבחרו  התלמידים  מכך  כתוצאה  מרכזיים.  חתך  לנושאי  הצטמצמה  המדעים 
כתפיהם  על  נפל  כבד  עול  בפיזיקה.  בסיסי  ידע  ללא  העליונה  לחטיבה  הגיעו  הארץ  כדור  ומדעי  ביולוגיה 
של מורי המקצועות הללו בחטיבה העליונה, מאחר שהם נדרשו להשלים את הפערים בידע של התלמידים 
בפיזיקה. יתר על כן, חל צמצום ניכר בתכנית הלימודים בפיזיקה ובמסגרתו הושמטו מהתכנית נושאים רבים 
נסיגה הדרגתית מהמלצות הדוח  להבי חלה לאורך השנים  ד״ר  לפי  ופיזיקה מודרנית.  כגון תרמודינמיקה 
׳מחר 98׳, וחטיבות הביניים חזרו ברובן ללמד מדע בהוראה תחומית. למרות זאת ולמרות העובדה שלא חלו 
בעקבות הדוח שינויים בהכשרת המורים באוניברסיטאות ובמכללות, הוא בהחלט הותיר את חותמו במערכת 
החינוך והשפיע על המורים. הדבר בא לידי ביטוי בכך שתכניות הלימודים החדשות כוללות גישה בינתחומית 
וזיקה בין מדע, טכנולוגיה וחברה. את התקופה הנוכחית אפשר לכנות ׳הדגם הסטנדרטי׳. במהלכה הונהגה 
במערכת החינוך הישראלית הערכה באמצעות מבחנים בינלאומיים. היסוד המניע להתחלתה של תקופה 
חדשה זו היה השאיפה להשוות את הישגי מערכת החינוך בארץ למקובל במדינות מפותחות. השימוש בדגם 
הסטנדרטי לא הוביל לשינוי כלשהו בהכשרת המורים במכללות ובאוניברסיטאות. ד״ר להבי ציין שהשאלה 
הצלחה  לשם  תלמידיה  את  מלמדת  החינוך  מערכת  אם  היא  הסטנדרטי  לדגם  מהמעבר  העולה  המרכזית 

במבחנים או לשם הבנה.

בהכשרה  צורך  להבי,  ד״ר  לטענת  המורים,  בקרב  יצרו  החינוך  במערכת  הלימודים  בתכניות  השינויים 
ונעשות  הולכות  מורים  של  טווח  ארוכות  השתלמויות  לפיכך  שלהם.  התעסוקה  תקופת  לאורך  מתמשכת 
יותר ויותר נפוצות. כן מושם בשנים האחרונות דגש על פיתוח קהילות מורים מקצועיות. מטרתן של קהילות 
המורים ושל ההשתלמויות ארוכות הטווח היא לטפח בקרב המורים תהליך למידה מתמיד הכולל מרכיבים 
שאינם מוסדיים. מגמה נוספת הצוברת תאוצה בשנים האחרונות היא שימוש גובר של מורים בווידאו לצורך 

התפתחות מקצועית עצמית.

ההרצאה האחרונה במפגש – מאת ד״ר מיכל נחשון – עסקה באתגר הטמון בהטמעת מקצוע תמטי בחטיבה 
העליונה. להמחשת דבריה השתמשה ד״ר נחשון בדוגמה של המקצוע ׳מדע וטכנולוגיה לכול׳. מקצוע זה הוא 
חדש יחסית והתווסף לתכנית הלימודים בעקבות הדוח ׳מחר 98׳. הייחודיות שלו אינה טמונה בהיקף החומר 
הכלול בואו בכיסוי פרקי המדע והטכנולוגיה כולם, אלא בלימוד מהנה שמאפשר הקניית כלים והרגלי חשיבה 
מדעיים־טכנולוגיים. הדוח ׳מחר 98׳ הוביל לגיבוש מסגרת של תכנית לימודים למקצועות ׳מדע וטכנולוגיה 
בחברה׳ )להלן: מוט״ב( – לחטיבה העליונה, ו׳מדע וטכנולוגיה׳ – לחטיבת הביניים. תכניות הלימודים הללו 

היו בגדר חידוש, ונדרשה השקעה רבה בהטמעתן במערכת החינוך.

לדברי ד״ר נחשון, מקצוע תמטי עוסק ברעיון מדעי רב־תחומי מסוים שלעתים חוצה תחומים, ומשלב הקניה 
ותרגול של מיומנויות חשיבה שונות. המקצוע מוט״ב מיועד להקנות לאוכלוסיית התלמידים שאינה פונה 
להתמחות במקצועות מדעיים בחטיבה העליונה – כ־70% מסך התלמידים – אוריינות מדעית־טכנולוגית 
ומטרתם  ה־21. תהליכי הלימוד במסגרת המקצוע הם פעילים,  ולהכין אותה להתמודד עם אתגרי המאה 
לעודד למידה משמעותית. מלבד זאת חייבים לימודי מוט״ב לשקף את הגישה האינטלקטואלית והתרבותית 

שמאפיינת את המדע בתקופתנו.

בשנת הלימודים תשע״ו קבע משרד החינוך שיש לאחד את מקצועות מדעי הטכנולוגיה בנתיב הטכנולוגי 
ואת מקצוע המוט״ב בנתיב העיוני למקצוע אחד – ׳מדע וטכנולוגיה לכול׳ )להלן: מוט״ל(. איחוד זה, לטענת 
והן  לנתיב הטכנולוגי  הן  ׳מחר 98׳ על מקצוע אחד שיהיה משותף  עולה בקנה אחד עם המלצת  נחשון,  ד״ר 
לנתיב העיוני. לדבריה, המקצוע ׳מדע וטכנולוגיה לכול׳ אינו מיועד ללמד את תחום הדעת באופן תחומי־
היררכי אלא להעניק לתלמיד כלים להתמודדות עם מידע ושירותים שבבסיסם תופעות רב־תחומיות מתחומים 
מופשטים,  נושאים  עם  להתמודד  מתקשים  מהתלמידים  חלק  מסביבו.  שמתרחשות  מדעיים־טכנולוגיים 
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ולפיכך עולה הצורך ללמד תופעות רב־תחומיות באופן מפורש. לשם כך נבנה רצף הוראה שמאפשר למורים 
להסביר לתלמידים רעיון מסוים ולַקשר בין רעיונות שונים. הודות לרצף זה מסוגלים המורים לזהות את הידע 

המוקדם של התלמידים לגבי הרעיון הנלמד ולהביא דוגמאות וייצוגים שונים המסייעים להמחשתו.

במסגרת פיתוח חלופות בהערכה גובש דגם הוראה העושה שימוש בתלקיטים. יישום הדגם מורכב מארבעה 
כך,  ואחר  התלקיט,  עם  ראשונית  היכרות  עובר  המורה  מתחילים  למורים  בהשתלמות  הכנה:   )1 שלבים: 
ידי תלקיטים. 2( התנהלות בכיתה: המורה מנחה תלמידים בפיתוח  בסדנה מיוחדת, מתנסה בהערכה על 
תלקיטים ומעריך את תוצרי התלמידים. 3( בעקבות ההוראה בכיתה: המורה מגיש תלקיטים להערכה בסיום 
בעצמו  המורה מפתח  עצמית:  הבניה   )4 מחוזי.  וממדריך  מהפיקוח  מפורש  משוב  ומקבל  הלימודים,  שנת 

פדגוגיות ייחודיות.

נתקל  החינוך  במערכת  אינטגרטיבית־תמטית  הוראה-למידה-הערכה  גישת  קידום  כי  ציינה  נחשון  ד״ר 
מדעי־ רקע  לו  שיהיה  חייב  אדם  כל  הנוכחי  שבעידן  הבסיסי,  הרעיון  בקבלת  ראשית,  חסמים.  במספר 
אינטגרטיבי מינימלי )מתחומי הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה( וגם ידע טכנולוגי מינימלי. שנית, קיים קושי 
לעבור מהוראה מסורתית של תחומי לימוד היררכיים להוראה של נושאים אינטגרטיביים, מראייה מסורתית 
לימוד רעיונות מרכזיים. שלישית, המערכת לא משקיעה מספיק משאבים  לימוד מושגים לראייה של  של 
בעידוד בתי ספר ללמד את תחום המדע והטכנולוגיה, וכשהיא משקיעה משאבים היא מפנה אותם ללימוד 
ייחודית  אוכלוסייה  של  דגימה  בבדיקת  רביעית,  המוט״ל.  למקצוע  ולא  הדיסציפלינריים  המדעים  תחומי 
כמדד להטמעת גמישות, פתיחּות וחדשנות במערכת עולה כי קיימת נטייה לעודד תלמידים שאובחנו כבעלי 
דיסקלקוליה26 ללמוד נושאים תחומיים בהיקף של חמש יחידות לימוד ולא לאפשר להם ללמוד נושאים רב־
תחומיים המלּווים בפדגוגיה חדשנית ועשויים לענות יותר על מגוון כישוריהם ויכולותיהם. חסמים נוספים 
הם הנטייה הקיימת לעסוק בשאלות שיש עליהן תשובה אחת ולא בכאלה שיש להן מספר פתרונות אפשריים, 
וכן ההעדפה לצמצם בחירה של נושאי לימוד ללא התייחסות הולמת לתחומי ההכשרה של המורים ותחומי 
העניין של התלמידים. משום מה, וללא הצדקה, פועל כאן אפקט ההילה: ההתמחות נתפסת כיוקרתית יותר, 
וכאזרחי העתיד, מעדיפים להיות  ותלמידים רבים, שהתכנית הייתה עשויה לתרום להם רבות כתלמידים 

בשולי ההתמחות, אף על פי שכך לא יצליחו לממש את הפוטנציאל שלהם.

השאיפה  בין  הקיים  המתח  סוגיית  בלטה  ההרצאות  סדרת  לאחר  במפגש  הנוכחים  בין  שהתקיים  בדיון 
לאוטונומיה ברמה המקומית לבין רצונו של משרד החינוך לקדם יעדים לאומיים. נטען שהיות שלכל בית 
מידה  להיות  צריכה  ייחודיים,  חינוך  אנשי  וצוות  אוכלוסייה  מאמין׳,  ׳אני  יש  מקומית  רשות  ולכל  ספר 
ובתי ספר את  יכתיב לרשויות מקומיות  מסוימת של אוטונומיה ברמה המקומית, כך שמשרד החינוך לא 
כל דרכי פעולתם. אך אם אוטונומיה מקומית לא תהיה מוזנת בידע חיצוני עדכני, עלולה להיווצר רדידות 
במערכת. זאת ועוד: צוין בדיון כי למתן אוטונומיה נרחבת מדי למנהלים עשויות להיות השלכות הרסניות, 
כפי שמלמד המקרה של הפגיעה בלימודי המעבדה בכימיה. קיימת הסכמה רחבה על כך שלימוד במעבדה 
חיוני להבנת כימיה, אולם מנהלים לא תמיד שותפים להסכמה זו. בעבר הוחלט מסיבות שונות להסיר את 
הדרישה להיבחן במעבדה במסגרת בחינת הבגרות בכימיה, והתוצאה של ההחלטה הייתה שכעבור עשור 
מעבדות הכימיה בבתי ספר רבים נעלמו כמעט לחלוטין, בין היתר מכיוון שמנהלים קיבלו חופש להחליט על 
תקצוב המעבדות. הלקח מדוגמה זו הוא שמתן חופש פעולה למנהלים להוביל מהלכים שהם נכונים בעיניהם 
הרות  השלכות  להיות  עלולות  למנהלים  מדי  נרחב  פעולה  שלחופש  בחשבון  להביא  יש  אולם  ראוי,  הוא 
אסון. לאור זאת נטען שיש לגבש דגם של אוטונומיה מקומית מוגבלת, שבמסגרתה תושתת מערכת החינוך 

או  במתמטיקה  פעולות  לבצע  קושי  או  יכולת  בחוסר  ביטוי  לידי  הבא  במתמטיקה  ספציפי  למידה  קושי  דיסקלקוליה היא   26

אריתמטיקה.
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הישראלית על מכנה משותף כלשהו – למרות השונות של התכנים הנלמדים ברמה המקומית. אחת ההצעות 
להנחיות  בהתאם  כדי שהן תפעלנה  מקומיות  למערכות  להעניק תמריצים  הייתה  זה  בהקשר  בדיון  שעלו 
כלליות של משרד החינוך, המבטאות את צורכי החברה, המשק והמדינה. דפוס פעולה מעין זה עשוי לאפשר 
קידום יעדים לאומיים יחד עם מתן ביטוי לשונות מקומית, וצפוי לסייע בהפחתת מתחים במערכת החינוך. 

כי הבסיס להטמעה של שינוי במערכת  בדיון  נאמר  באשר לתפקידם של מורים ברפורמות בחינוך מדעי, 
נפסקת  שינויים,  הנהגת  לאחר  התקציב  אוזל  כאשר  רבות,  שפעמים  אלא  המורים.  של  ליווי  הוא  החינוך 
ההטמעה, וכתוצאה מכך השינוי נכשל. לכן הצלחת שינויים טמונה בתקצוב הולם למרכיב הליווי של המורים 
בשטח. יתר על כן, צוין שכיום מורים דורשים שיסמכו עליהם יותר מאשר בעבר, ומן ההכרח לתת בהם אמון. 
עם זאת חשוב לספק להם תמיכה מדעית ופדגוגית נאותה על מנת למנוע רדידות של ההוראה. טענה נוספת 
בהקשר של תפקיד המורים ביישום רפורמות במערכת החינוך הייתה כי ניסיון להכתיב שינויים מלמעלה 
מבלי להביא בחשבון את רצון אנשי השדה – דינו להיכשל. לפיכך יש לשתף את אנשי השדה בתהליכי שינוי 
עוד בשלב התכנון. לגבי מרכזי המורים האזוריים, נטען שלא סביר להניח שהם יוקמו מחדש, ולכן בשלב זה 
יש למקד את עיקר המאמצים בשמירה על רמתם של מרכזי הפסג״ה הקיימים ובשיפורה על מנת להבטיח 
שגורלם לא יהיה דומה לזה של המרכזים האזוריים. הוצע לשמר את מרכזי המורים הארציים הואיל ואלה 
משרתים היטב את מורי המקצועות המדעיים. עם זאת צוין שהמרכזים הארציים בהחלט יכולים להתייעל, 

ויש להגדיל את שיתוף הפעולה שלהם עם המפמ״רים ועם המדריכים המחוזיים והארציים.

סוגיה נוספת שעלתה במהלך הדיון היא התדירות שבה מונהגים שינויי מדיניות במערכת החינוך הישראלית. 
התקופה הנוכחית, נאמר, היא עתירת רפורמות, בין היתר עקב השינוי התכוף במטרות שהמדינה מעוניינת 
לקדם, והיכולת של מנהלים ומורים להסתגל לשינויים הרבים היא מוגבלת. לאור זאת עלתה הטענה שבשלב 
חלק  החינוך.  מערכת  של  מצבה  על  מחודשת  חשיבה  ולקיים  רפורמות  מהנהגת  זמן  פסק  לקחת  יש  זה 
מהמרכיבים הקיימים כיום במערכת – הרפורמות ׳אופק חדש׳ ו׳עוז לתמורה׳ למשל – הם עובדה מוגמרת, 
הוסבר. במקרים כאלה, שבהם לא ניתן עוד לבצע שינוי, על המערכת לערוך התאמות המבוססות על חשיבה 
מעשית. באשר ליכולת להבטיח כי מהלכים לשינוי מדיניות במערכת החינוך יהיו בני־קיימא, עלתה הצעה ליצור 
תכניות המבוססות על דגם פעולה היברידי. בדגם כזה יש למדינה אפשרות להכתיב מתווי פעולה כלליים מצד 
אחד, והאקדמיה והמורים נהנים מחופש פעולה מצד שני. כיום, צוין, קיימות תכניות מוצלחות המבוססות על 
דגם פעולה זה. תכניות אלה כוללות שיתופי פעולה בין משרד החינוך, גופים פילנתרופיים ומוסדות אקדמיים, 

וסיכוין לשרוד גבוה יותר מזה של תכניות המבוססות על דגמי פעולה מסורתיים.

תקציר סקירה מדעית: שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם 
והוראתם בישראל — בראי התפתחויות שחלו בעולם בידע על למידה ובתפישת 

תפקיד המורה ומערכת החינוך — גנית ריכטר ודפנה רבן27

כך  חשיבותה,  על  ההסכמה  כגודל  אולם,  בישראל.  החינוך  מערכת  של  חשיבותה  על  עוררין  אין  כי  דומה 
ריבוי הדעות על מהותו של החינוך הרצוי והביקורת על טיבו של החינוך המצוי. זיהוי חשיבותו של החינוך 
התלמידים  של  הקטן  שיעורם  לעומת  המודרנית,  בחברה  הבוגר  האדם  תפקוד  עבור  ולטכנולוגיה  למדע 
הניגשים לבחינות הבגרות ברמות המוגברות )4 ו־5 יחידות לימוד( במקצועות המתמטיקה והמדעים, והידע 
והמיומנויות של בוגרי מערכת החינוך שמרביתם מסיימים את לימודיהם ללא השכלה מדעית משמעותית, 
מאירים את הצורך לבחון את התאמתן של תכניות הלימודים לדרישה החינוכית המשתנה. מטרת הסקירה היא 

27 לצפייה בסקירה המלאה ולמידע על המחברות ניתן להקיש כאן.

http://education.academy.ac.il/hebrew/BackgroundMaterialsList.aspx?AreaID=25&FromHomepage=false
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ללמוד על שינויים שחלו בתכניות הלימודים במתמטיקה ובמדעים בישראל מאז שנות ה־90 של המאה ה־20 
על רקע שינויים והתפתחויות בגישות חינוכיות כדוגמת Science, Technology, Society( STS(, הנחלת 
אוריינות מדעית, הקניית מיומנויות וכישורים למאה ה־21 והתפתחותן של תאוריות למידה. הסקירה מציגה 
את האופן שבו התפתחויות בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה ומערכת החינוך שחלו בעולם משפיעות 

על תכניות הלימודים במקצועות המתמטיקה והמדעים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה בישראל. 

ובמדעים,  במתמטיקה  הלימודים  תכניות  מקיפה  בצורה  נסקרות  הראשון  בחלקה  חלקים.  חמישה  בסקירה 
בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, כפי שהן מוצגות באתרי משרד החינוך במרשתת. על פי משרד החינוך, 
ופיזיקה.  מתמטיקה  בחברה,  וטכנולוגיה  מדע  כדור־הארץ,  מדעי  כימיה,  ביולוגיה,  הם:  המדעיים  המקצועות 
תכניות הלימודים הן השלד המקצועי להוראה וללמידה בכל תחום. היעדר תכניות לימודים או תכניות בלתי 

מעודכנות הם מכשול להצלחתם של התלמידים בעתיד )דוח מבקר המדינה, 2007(.

בחלקה השני של הסקירה מתוארים שינויים והתפתחויות שחלו בגישות חינוכיות בראי המאה ה־21. עוד 
מתוארת התפתחותן של תאוריות למידה: מן הגישה ההתנהגותית־ביהביוריסטית הרואה במורה את מקור 
הידע, בתלמיד את רוכש הידע ואת ההוראה כתהליך הקניית הידע, לתאוריה הקונסטרוקטיביסטית היוצאת נגד 
הדימוי הפסיבי של הלומד ומדגישה את אופייה הפעיל של הלמידה, ועד ההכרה בסגנונות חשיבה ואסטרטגיות 
למידה שונים. זיהוי סגנון הלמידה האישי והתאמת ההוראה להעדפות של כל תלמיד עשויים לתרום למעורבות 
 Gardner והאינטליגנציות המרובות של   Kolb המודל של  הלמידה שלו.  בתהליך  יותר של התלמיד  רבה 
המוצגות בחלקה השני של הסקירה, הן בין התאוריות המרכזיות בגישה זו. חלק זה בסקירה בוחן גם את 
האופן שבו תאוריות אלו ותאוריות נוספות באות לידי ביטוי בתכניות הלימודים שנסקרו. זאת ועוד, הפרק 

מתאר את הדרך שבה מיומנויות המאה ה־21 משתקפות בתכניות הלימודים. 

חלקה השלישי של הסקירה עוסק במבחני השוואה בינלאומיים שבהם ישראל לוקחת חלק מאז שנת 1999, 
ובהתבוננות על רפורמות בתכניות לימודים ועל גישות הוראה בכמה מדינות ייחוס. הסקירה מתארת בקצרה 
עקרונות מרכזיים שזיהו קובעי המדיניות במדינות הללו. כל אחת מהמדינות הצליחה בדרכה להוביל לשיפור 

בחינוך, שיפור הבא לידי ביטוי במבחנים הבינלאומיים. 

הספר  מבתי  הנדרשים  השינויים  את  בקצרה  ובוחן  האנושי  בגורם  מתמקד  הסקירה  של  הרביעי  חלקה 
ממערכת  הציפייה  לאור  כאן,  שעולה  כפי  התלמידים.  מאפייני  ולנוכח  שתוארו  הגישות  לאור  ומהמורים 
החינוך להתאים את עצמה לרוח התקופה ולעצב מחדש את תפישת המורה ואת משמעות הלמידה, נדרשת 
חשיבה מחודשת על הכשרת מורים ועל השתלמויות מורים לצורך פיתוח מקצועי. בסקירה נידונות בקצרה 
סוגיות העולות מתוך הרצון של המערכת לתת מענה לשונות בין התלמידים, ומתואר האופן שבו הסוגיות 
למורה  גמישות  התלמידים.  כלל  של  הצרכים  למגוון  מענה  למתן  הלימודים  בתכניות  מתורגמות  השונות 
בבחירת נושאי לימוד ובניית רצף הוראה, הגברת השיתוף בין תלמידים, שימוש בטכנולוגיה, הערכת למידה 
מגוונת הנמדדת באופנים שונים ועבודה על פרויקטים בצוות הן מקצת הדרכים המוצעות לרענון שיטות 
הוראה ולמידה. דוגמאות לאופן שבו מדינות אחרות מתמודדות עם שונות תלמידיהן, אם בדגש על הכשרה 
של המורים להתאמת ההוראה למגוון סגנונות ורמות הלמידה בכיתה הטרוגנית ואם במתן ייעוץ והדרכה 

לתלמידים בפיתוח כישורי הלמידה ויכולות הלמידה שלהם, מוצגות בסיום חלק זה. 

חלקה החמישי של הסקירה מבקש להרחיב על למידה בחברת המידע דרך הכללת הנושאים ׳חכמת המונים׳, 
ובהעשרה  בגיוון  מתמצה  אינו  המידע  טכנולוגיות  של  תפקידן  רציניים׳.  ו׳משחקים  אזרחי׳  ׳מדע  מיזמי 
׳מדע אזרחי׳  בין למידה פורמלית לסביבה החיצונית. מיזמי  של תהליך ההוראה, אלא בטשטוש הגבולות 
מאפשרים לקהל הרחב להיות מעורב במדע באופן פעיל באמצעות שימוש בטכנולוגיות מידע ורשת. השילוב 
בין מסגרת פורמלית למסגרת א־פורמלית בתיווכן של סביבות משחק עשירות עשוי לתרום לידע ולהבנה גם 
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של אלו שלא יהיו בעתיד מתמטיקאים, מדענים או מהנדסים. הסקירה מרכזת דוגמאות למשחקים רציניים 
בתחומי מדע וטכנולוגיה.

לסיכום, סקירה זו בוחנת בעין ביקורתית את המצב הקיים במערכת החינוך בארץ בתחום תכניות הלימודים 
ומאמרים  דוחות  על  הסתמכות  באמצעות  הזה.  למצב  שהובילו  התהליכים  ואת  ובמדעים  במתמטיקה 
מהארץ ומהעולם הסקירה מראה דרכים שונות של התמודדות עם השינויים המהירים בסביבת הלימודים, 
שינויים המחייבים מענה הולם של מערכת החינוך באמצעות הסתמכות, בין היתר, על טכנולוגיות מידע. 
הסקירה מסתיימת ברשימת נקודות הכוללות הארות ותובנות שעלו בזמן קריאה של מקורות המידע השונים 

וסיכומם.

דבר צוות המומחים — אסתר מגן

מבוא 

מטרתה של רפורמה היא לחולל שינוי. כל שינוי במערכת החינוך, גם אם הוא אדמיניסטרטיבי, נוגע בסופו 
של דבר גם בתהליכי ההוראה והלמידה שבמרכזם עומד המורה. 

השינויים התכופים במסרי משרד החינוך עם כל החלפת הנהגה יוצרים חשדנות בקרב המורים. 

לתחושת הבעלות )ownership( של המורים ולמעורבותם בעיצוב תהליכי השינוי, תוך התחשבות בצרכים 
המקומיים, יש חשיבות גדולה מאוד בהצלחת רפורמות במערכת החינוך. 

המקצועית  ההתפתחות  את  הציבו  ואחריה,  לפניה  אחרים  ודוחות  רפורמות  גם  כמו  98׳,  ׳מחר  רפורמת 
חשיבותה  לגבי  וגופים,  רפורמות  חוצה  רחבה,  הסכמה  קיימת  כי  נראה  ההמלצות.  בליבת  המורים  של 
מהצלחות  ללמוד  ולהתחדש,  להתעדכן  לו  המאפשרת  המורה,  של  המתמדת  המקצועית  ההתפתחות  של 
ומכישלונות, בקהילת עמיתים ומול אנשי מקצוע. הכוונה היא ליצירת תרבות של למידה מתמשכת, ״למידה 
לכל החיים״ – LLL( Lifelong Learning(. אנו )צוות המומחים( מזהים פער עמוק בין התפישה המיוצגת 
באמירות אלו לבין יישומה בפועל. לפי דבריה של ד״ר מירי גוטליב במפגש הלימודי הראשון, תרבות הלמידה 

אינה קיימת במערכת. המנהלים, לדברי ד״ר גוטליב, אינם תופסים את הארגון שהם מנהלים כארגון לומד.

מודל התפתחות מקצועית של מורים לפני רפורמת ׳מחר 98׳

החינוך  משרד  גישת  98׳,  ל׳מחר  שקדמו  ברפורמות  השלישי,  הלימודי  במפגש  מיכאלי  ניר  ד״ר  לדברי 
להתפתחות המקצועית של המורים ולהשתלמויות הייתה גישת הטמעה והיא נבעה מהתפיסה שהמדע הוא 
סטטי. לכן כל מה שנותר הוא ללמד את המורים – על ידי מומחים חיצוניים – איך ללמד תכנית מסוימת. 
לדברי ד״ר מיכאלי, ״המורים חסרי נגישות לידע מתפתח ועדכני – הן בתחום הדעת והן בתחום הפדגוגי״. 
ההשתלמויות במרפ״דים )מרכזים פדגוגיים( הועברו בשיטות מיושנות, המדגישות את היות המורה במרכז. 
המורים קיבלו בהשתלמויות האלה דפי עבודה להעביר בכיתות )פורטס, מועלם ולוי נחום, 2009, עמ׳ 12(. 

הציפייה מהמורים הייתה ללמד ״לפי הספר״. 

ההתפתחות המקצועית של המורים ברפורמת ׳מחר 98׳

פדגוגית  כסיסמה שאינה מתייחסת למשמעות  לעתים  נשמע   – מורים׳  ׳התפתחות מקצועית של  המינוח 
מוסכמת. יש שרואים ב׳התפתחות מקצועית׳ יזמה או חדשנות, ויש שרואים בה טיוב של ההוראה. ברפורמת 
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׳מחר 98׳, הגישה לנושא ההתפתחות המקצועית של המורים הייתה גישה של צמיחה פרופסיונלית, גישה 
שלפיה תהליכי פיתוח מקצועי צריכים להתמקד באספקת תנאים מיטביים לתהליכי פיתוח מקצועי בהובלה 
מיכאלי(. תהליכי  ניר  ד״ר  דבריו של  על  )מבוסס  חיצוניים  למידה ממומחים  כדי  תוך  המורים  עצמית של 
מורים  של  לומדות  קהילות  התקיימו  שבהם  אזוריים  ומרכזים  מובילים  מורים  דרך  נעשו  ושיפור  תמורה 
גדולה. במרכז האזורי בבית ברל למשל השתתפו  הייתה הצלחה  ומתמטיקה. למרכזים האזוריים  למדעים 
מאות מורים, לאורך שש שנים, בקהילות תחומיות. כך היה בעוד מרכזים. במקביל למרכזים האזוריים נפתחו 
מרכזים ארציים תחומיים )דיסציפלינריים(, שתמכו בעבודת המרכזים האזוריים, בהכשרת מורים מובילים 

ובפיתוח חומרים למורים. 

המרכזים האזוריים נתנו מענה הולם למורי המתמטיקה והמדעים. נוצרו קהילות תחומיות, שעבדו ופיתחו 
חומרי למידה. אלה נוסו בכיתות, שופרו בתוך הקהילה והוחזרו לכיתות. 

המרכיבים העיקריים להצלחת המרכזים היו:

הקשר ההדוק לאקדמיה  	

הרכב הקהילות: תחומיות 	

דבר  של  בסופו  הגיעו  ואלה  החומרים,  את  שפיתחו  הם  בקהילות  המורים  הבעלות:  תחושת  הקניית  	
לכיתות. 

המרכזים האזוריים פורחים��� ולמרות זאת נסגרים — סיבות 

תפישת העולם של המרכזים האזוריים מול תפישת העולם המיושנת של המרפ״דים 	

סגלי  )פיתוח  פסג״ה  למרכזי  הפכו  הימים  שברבות  למרפ״דים,  במקביל  נפתחו  האזוריים  המרכזים   
הוראה(. גישת המרפ״דים לנושא ההתפתחות המקצועית של המורים הייתה גישה של הטמעת תכניות 
לימוד, שיטות הוראה מיושנות המעמידות את המורה במרכז. לא היה כאן תהליך אבולוציוני להפיכת 
המרפ״דים  את  לרתום  ניסתה  שלא  רבולוציונית  גישה  הייתה  הגישה  אזוריים.  למרכזים  המרפ״דים 

למהלך זה.

אי־שוויון בין המקצועות השונים בבית הספר   	

המרכזים האזוריים נפתחו בתחילה למורי המתמטיקה והמדעים. המנהלים והמורים המלמדים מקצועות   
בתחום מדעי הרוח והחברה ראו בכך אפליה ודרשו לכלול גם אותם בתוך המרכזים האלה, כך שהמיקוד 

במרכזים שוב לא היה מתמטיקה ומדעים בלבד )בניגוד להמלצות ׳מחר 98׳(.

סגירת המרכזים האזוריים על ידי משרד החינוך 	

ב־2002 החליט משרד החינוך לסגור את המרכזים האזוריים. נפתחו מרכזי פסג״ה שתפישתם הפדגוגית   
פי תפישת  על  בצורה של השתלמויות מורים  בית־ספרית,  פי שייכות  על  פיתוח סגלי הוראה,  הייתה 
ההטמעה. מורי החטיבה העליונה למדעים ולמתמטיקה לא הגיעו להשתלמויות במרכזי פסג״ה, שלא 

נתנו מענה לצורכיהם המקצועיים.

בדוח מבקר המדינה 56ב׳ )2006, עמ׳ 697-609( הובעה ביקורת קשה על פעילותם של מרכזי פסג״ה,   
ובהשתתפות  חינוך  ומוסדות  מורים  של  שיטתי  פיתוח  לקראת  הבניה  ללא  מחזון,  הנובע  ארגון  ללא 

נמוכה של עובדי הוראה בשכבה העל־יסודית.
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קהילות תחומיות ממלאות את החלל 

חיסולם של המרכזים האזוריים וניוונם של המרכזים הארציים יצרו חלל גדול ופגעו פגיעה ממשית בהתפתחות 
המקצועית של מורי המדעים, בעיקר בחטיבות העליונות. כאמור, מורים למדעים לא הגיעו להשתלמויות 
במרכזי הפסג״ה. בניסיון למלא את החלל, התפתחו בשנים האחרונות, בעיקר בחטיבה העליונה, קהילות 
תחומיות שגופים אקדמיים תומכים בהן ומנחים אותן. קהילות אלה משגשגות. לדוגמה, בקהילות המורים 
לפיזיקה משתתפים כרבע ממורי הפיזיקה בחטיבה העליונה, ושנת הפעילות השישית מתחילה בימים אלה.

ההתפתחות המקצועית של מורים ברפורמת ׳למידה משמעותית׳ וחיסול הקהילות התחומיות

ברפורמה החדשה, ׳למידה משמעותית׳, הופך המנהל לדמות דומיננטית וקיימת האצלת סמכויות המנותבות 
אליו. אחת מהן היא האחריות לפיתוח המקצועי של כל פרט בסגל ההוראה שעליו הוא מופקד, בהתאם 
לצורכי בית הספר )משרד החינוך, 2013(. מצד אחד ניתנת אוטונומיה למנהלים אבל מצד שני יש הרבה 
פיקוח, שנעשה הדוק יותר ויותר )Nir, Ben-David, Bogler, Inbar, & Zohar, 2016(. מכאן שהמודל 
להתפתחות מקצועית של מורים שמשרד החינוך מאמץ או מכתיב כיום הוא קהילות מורים בית־ספריות 
מקצועית  ולתמיכה  לליווי  הזוכים  מובילים  מורים  הם  הקהילות  מנחי  בינתחומיות.  קהילות  הן  שלרוב 
להיות שיתופית,  הבית־ספריות אמורה  בקהילות  והארצי. הלמידה  הבית־ספרי, המחוזי  וארגונית, במעגל 

יישומית ושקופה.

לא מעט תהיות מדאיגות עולות בעקבות הרפורמה ׳למידה משמעותית׳: 

קהילות המורים התחומיות הן על סף קריסה ועלולות להפסיק לפעול בעקבות הרפורמה החדשה, בגלל  	
חובת ההשתתפות בקהילות בית־ספריות, שאינן נותנות למורי המדעים שום מענה בתחום המקצועי 
ואינן מותירות להם פנאי להשתתף גם בקהילות המורים התחומיות. זו כרוניקה של טעות ידועה מראש. 
גם לפני 15 שנים נסגרו קהילות תחומיות פעילות ומצליחות במדעים כדי לפתוח השתלמויות על בסיס 

בית־ספרי במרכזי פסג״ה. רוב ההשתלמויות היו בינתחומיות, והמורים למדעים לא פקדו אותן. 

לניהול עצמי – אוטונומיה. אבל במקביל לאוטונומיה  משרד החינוך מצהיר על מעבר של בתי הספר  	
 Nir et( שבתי הספר מקבלים, יש הכבדה הולכת וגדלה של הפיקוח על בתי הספר מצד משרד החינוך
al., 2016(. האם אכן יש אוטונומיה אמיתית למנהלים לקבוע את מסלול ההתפתחות המקצועית של 
מוריהם? כמויות המתווים, הדוחות שעל המנהל למלא והפיקוח ברפורמת ׳למידה משמעותית׳ לא ממש 
עולים בקנה אחד עם האוטונומיה הניהולית שמשרד החינוך הכריז עליה )Nir et al., 2016(. בהרצאתה 
של ד״ר עליזה בלוך במפגש הלימודי השלישי למדנו שיש בתי ספר שבהם יש למנהל אינטראקציה עם 
למעלה מ־100 מדריכים שמכוונים את מוריו, שלעתים יש לאותו מורה כמה מדריכים בעת ובעונה אחת, 

ושלרוב אין ביניהם תיאום.

הכלים  הידע,  יש  המורים,  של  המקצועית  ההתפתחות  על  הבלעדי  האחראי  הספר,  בית  למנהל  האם  	
יש  98׳  ׳מחר  דוח  בהמלצות  הספר?  בבית  המורים  קבוצות  כל  לצורכי  הולם  מענה  לתת  והתקציבים 
המלצה למנות אדם הבא מתחום המתמטיקה או המדעים למנהל בית הספר או לאחד הסגנים. האומנם זה 

המצב בכל בתי הספר? אנו יודעים שלא.

אוטונומיה בית־ספרית בהקשר של התפתחות מקצועית של מורים עלולה להוביל לרדידות.  	

אין למורה גמישות לבחור את הנתיב להתפתחותו המקצועית, על פי הבנתו את צרכיו שלו. בגישה הזו  	
אין מקום לרצונות של המורה, לצרכים שלו כפי שהוא רואה אותם. יש כאן תחושה של שלילת הבעלות 

על המעשה החינוכי של המורה. 
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שילוב ואיזון בין קהילות תחומיות אזוריות לבין השתלמויות בית־ספריות יכולים לתת את המענה הן למורים 
למדעים והן לבית הספר כארגון.

השאלות המרכזיות שיש לתת עליהן את הדעת:

האם קיימת במשרד החינוך תפיסה פדגוגית המתווה ומגדירה מהי התפתחות מקצועית של מורים לאורך  	
שנים? התחושה היא שההתפתחות המקצועית מוגדרת כיום כדרכים השונות שנוצרו כדי לאפשר קבלה 

של גמולי השתלמות; הן מבוססות על הסכמי עבודה ובנויות בצורה קשיחה על כפולות של 30 שעות. 

מהם הכלים שיש להעמיד לרשות המורה והמנהל על מנת לאפשר התפתחות מקצועית מתמשכת לאורך  	
?)Lifelong Learning( כל שנות ההוראה

על מי מוטלת האחריות להתפתחות מקצועית של המורים?   		

תגובות

התפתחות מקצועית של מורים כמקדמת תרבות של למידה — מירי גוטליב

איכות ההוראה מהווה את אחד הגורמים המרכזיים המשפיעים על הישגי תלמידים. לכן מדינות מצליחות 
בעולם משקיעות בעיקר במורים ובאיכותם. הרפורמות האחרונות בשכרם של עו״ה )עובדי הוראה(, ״אופק 
חדש״ ו״עוז לתמורה״, הדגישו את חשיבות ההתפתחות המקצועית של המורים, המהווה חלק משמעותי בכל 

אחד מההסכמים.

במושג  הנרחב  השימוש  אף  על  האחרונות.  בשנים  מאוד  ומתפתח  נחקר  המקצועית  ההתפתחות  תחום 
רבות. התפתחות מקצועית מתייחסת  והגדרות  הוא מתאפיין בפרשנויות  כי  נראה  ׳התפתחות מקצועית׳ 
לשפר  לשנות,  מצליח  הוא  שלו, שבמהלכה  המקצועית  הנתיבה  לאורך  עו״ה  של  למידה  לתהליכי  למעשה 
ההתפתחות  תפישת  אולם  התלמידים.  לקידום  הנדרשות  המקצועיות  היכולות  ואת  הידע  את  ולהרחיב 
מהקהילה  המקצועית,  מהסביבה  מנותק  שאינו  כולל,  בהקשר  עו״ה  את  לבחון  יש  כי  מבינה  המקצועית 
ומהמשפחה. לכן ברור כי התמונה מורכבת, מכילה משתנים רבים ודורשת מגוון פתרונות הפועלים במסגרות 
וערוצים שונים בהתאם למאפיינים האישיים )של עו״ה( והארגוניים )של מערכת החינוך(. הפיתוח המקצועי 
ובית־ספריות,  אזוריות  לומדות  מקצועיות  קהילות  השתלמויות,  כגון  שונות  במסגרות  מתקיים  עו״ה  של 
סימולציות במרכזים מקצועיים, והוא פועל גם בגודל קבוצות משתֶנה ובפרקי זמן שונים, משעות בודדות עד 

מספר שנים – בניסיון למצוא פתרונות הולמים לצרכים שעולים.

קיימים מספר עקרונות פעולה מנחים שעל פיהם המערכת פועלת. 

מעורבות הלומדים בלמידה – שילוב רכיבים של Bottom-Up כחלק מתהליכי הלמידה. 	

בית הספר במרכז – בית הספר הוא המרחב המקצועי המרכזי של עו״ה, ולכן עליו להיות שותף מאפשר  	
ומקדם של תהליכי התנסות, למידה ויישום. 

מנהל בית הספר כמנהל המשאב האנושי – מנהל בית הספר הוא מנהיג פדגוגי המנהל את קידום ההוראה  	
של כל אחד מחברי הצוות ואת תרבות הלמידה של הארגון הבית־ספרי.

שילוב בין ידע אקדמי לידע שדה. 	

עיסוק בפרקטיקות הוראה – התייחסות להוראה כאל מקצוע קליני. 	
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למידה מבוססת נתונים – עדויות לאפקטיביות של תהליכי הלמידה של המורים. 	

מכוונּות להישגי תלמידים. 	

הרפורמה לקידום למידה משמעותית שהחלה בשנת תשע״ה שואפת להעמיק את הלמידה באמצעות הוראה 
אפקטיבית. ההנחה היא כי למידה משמעותית תתרום להשגת מטרות החינוך, תטפח תפקודי לומד, תהפוך 
את הלמידה לחווייתית, בד־בבד עם טיפוח מצוינות, חינוך לערכים ועמידה בהישגים הנדרשים – כל אלה 

לצד התחדשות מתמדת בדרכי ההוראה והעצמת עבודתו של המורה.

האגף להתפתחות מקצועית התגייס על מנת להיענות לאתגרים שרפורמה זו הציבה ופועל על מנת לאפשר 
לעו״ה לחוות תהליכי למידה משמעותיים בתהליכי ההתפתחות המקצועית. ברי לנו כי עלינו לשלב ידיים עם 

כל השותפים המקצועיים על מנת להגיע להישגים בתחום.

שאלות כגון שאלת האוטונומיה הן שאלות כבדות משקל שהתשובה עליהן מורכבת. למשל: אוטונומיה למי – 
למפקח? למנהל? למורה? כיצד מאפשרים אוטונומיה לכל אחד מהם מבלי לפגוע באוטונומיה של השאר?

המענים המצופים מתהליכי ההתפתחות המקצועית של עו״ה הם רבים מאוד, זמן המורה הוא משאב חשוב 
והשינויים  עושים  שאנו  הרבות  הפעולות  לצד  הציפיות.  כל  על  לענות  די  בו  שיהיה  אפשרות  ואין  מאוד 

שלקראתם אנו נערכים אנו מזמינים תמיד לשיח וחשיבה משותפים.

האם ׳מחר 98׳ הוא סיפור של הצלחה או של כישלון? — ענת זוהר

זו, כדאי להיזכר בדבריו של  כדי לענות על שאלה  ׳מחר 98׳ הוא סיפור של הצלחה או של כישלון?  האם 
דיוויד כהן )2010(, שאמר כי המעבר משיטת הוראה מסורתית המתמקדת בהעברת מידע לשיטות הוראה 
כה בסדר גדול ענק, המחייבת שינויים יסודיים, בעיקר בתפקיד המורה. הציר המרכזי  פרוגרסיביות הוא מהפֵּ
בהטמעת הרפורמה הוא פיתוח מקצועי. מדובר אם כן בהתפתחות אישית של בני אדם, הכרוכה בתהליך 
איטי שאורך זמן. צריך להביא בחשבון שלא ניתן להשיג שינוי בסדר גודל כזה בתוך שנים ספורות, ולכן ייתכן 
שהשינוי יארך שנים רבות. כלומר: במבט־על, מדובר בשינוי אבולוציוני ולא רבולוציוני. מתוך פרספקטיבה 

זו, נראה כי ׳מחר 98׳ בהחלט הביא להתקדמות אבולוציונית. 

מגיבים שונים שהתבטאו במושב הקודם, הדגישו עד כמה הידע שנצבר במסגרת ׳מחר 98׳ אצל מורים מובילים, 
חוקרים, ובעלי תפקידי מפתח במשרד החינוך תרם לעשייה החינוכית בשנים שלאחר ׳מחר 98׳, כולל בשנים 
האחרונות ממש. ניתן אפוא לראות שרעיונות טובים משתמרים לאורך שנים וממשיכים להתפתח בתהליך 
אבולוציוני. דוגמה נוספת לעיקרון זה אפשר לראות כשמתבוננים בגלגולים ההיסטוריים של אסטרטגיות 
חשיבה וחקר. בשנות ה־70 של המאה הקודמת קודמה בישראל ההוראה בדרך החקר בביולוגיה. הטמעת 
׳מחר 98׳ נתנה דחיפה חזקה לקידום החקר והחשיבה בהוראת המדעים )ראו לדוגמה תכנית ׳מטמו״ן׳ במכון 
הפדגוגית  במזכירות  פותחה   2006 בשנת  העברית(.  באוניברסיטה  במדע׳  ׳חשיבה  ופרויקט  למדע  ויצמן 
מדיניות ׳האופק הפדגוגי – חינוך לחשיבה׳. מדיניות זו ודרכי הטמעתה ינקו מהמקורות שנזכרו לעיל, וכך 
יותר. במילים אחרות, כאשר מנסים לענות על השאלה  גם רפורמת הלמידה המשמעותית שבאה מאוחר 
מה נשאר מ׳מחר 98׳, חייבים לחשוב על השלבים הבאים בהתפתחות ה״אבולוציונית״ של חקר וחשיבה 

במערכת החינוך הישראלית. 

לסיכום, אם מסתכלים על ׳מחר 98׳ בפרספקטיבה היסטורית, לפיה רפורמה זו מהווה חוליה בשרשרת של 
רפורמות ברוח דומה שעברו על מערכת החינוך הישראלית, מוותרים על הציפייה שרפורמה אחת תצליח 
להביא לשינוי מהפכני. במקום זאת מבינים ש׳מחר 98׳ היווה חוליה חשובה בשרשרת של תהליכים החותרים 
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לחולל שינויים איטיים במערכת החינוך. ראיית שינויים חינוכיים מתוך הפרספקטיבה הזו צריכה להשפיע 
גם על תכנונן של רפורמות עתידיות. 

סיכום תגובות הקהל במושב שהתקיים על נושא הפרק ביום העיון

והן  הספר  בית  כותלי  בתוך  המורה  של  הטבעית  בסביבה  הן   – מורים  של  המקצועי  הפיתוח  כהן:  שושי 
׳אופק חדש׳ מורה מסיים את עבודתו בשעה  מחוץ לבית הספר – הוא חשוב. עם זאת במסגרת רפורמת 
16:00, ונשאלת השאלה מתי נותר לו זמן להשתתף בפעילות לפיתוח מקצועי. בשנים האחרונות חלה ירידה 
בהשתתפות של מורים במסגרות לפיתוח מקצועי, וסביר להניח שהיא נובעת מהעובדה שמורים נדרשים 

להיות נוכחים בבית הספר עד שעות אחר הצהריים.

רחל ממלוק־נעמן: ההשתלמויות ארוכות הטווח שבהן לקחו חלק בעבר מורים מובילים הן ביטוי לאבולוציה 
שקיימת במערכת החינוך. מערכת החינוך נוטה להשתמש במונחים עדכניים לתיאור פעילות מסוימת, אך 
במקרה של פיתוח מקצועי של מורים אין מדובר רק בשינוי מונחים. המעבר ממורים מובילים למרכזי מורים 
וממרכזי מורים לקהילות לא היה בבחינת אותה גברת בשינוי אדרת, אלא היה חידוש ממשי. אמנם היעדים 
והמטרות היו דומים בכל אחת ממסגרות הפיתוח המקצועי האמורות, אך המסגרות השונות לא היו זהות 
לפי  פעל  ולא  אבולוציונית  מהתפתחות  חלק  היה  לשנייה  אחת  ממסגרת  שהמעבר  להבין  חשוב  מעולם. 
העיקרון ״ישן מפני חדש תוציאו״. מלבד זאת ברצוני לציין שמכון ויצמן למדע קיים קורסים לטיפוח מורים 
המורים.  בקרב  בינתחומית  גישה  לעודד  רצון  מתוך  וכימיה  פיזיקה  מורי  של  מעורבות  בקבוצות  מובילים 
לעידוד  זו  מעין  משותפת  לפעילות  שיש  התרומה  את  בחשבון  להביא  כדאי  עתידית  רפורמה  תכנון  בעת 

בינתחומיות בבית הספר.

הוראת  בדרכי  שינויים  לבצע  ונשנים  חוזרים  ניסיונות  נעשים  האחרונות  השנים  במאה  אבן:  רוחמה 
המתמטיקה והמקצועות המדעיים. ייתכן שכדי להשיג שינוי במתכונת ההוראה יש להבין קודם כיצד המבנה 
הארגוני הקיים של בית הספר ושל מערכת החינוך מעודד את דרכי ההוראה הנוכחיות ומעכב אימוץ של דרכי 

הוראה שונות, ולערוך שינויים במבנה הארגוני בהתאם.

המסורתית,  מההוראה  להבדיל  הפרוגרסיבי,  החינוך  ברוח  להוראה  רפורמות  של  החתירה  ארזי28:  חנה 
מהווה דוגמה לכך שניתן להגיע להישגים גם כאשר המטרות אינן נראות בנות־השגה. החוקר לארי קיובן 
מסורתית  הוראה  בתוך  פרוגרסיביים  רעיונות  המשלבות  היברידיות״  ״פדגוגיות  זיהה   )Larry Cuban(
)Cuban, 1993; Cuban, 2009(. קיובן הראה שברפורמות שכביכול נכשלו פיתחו מורים הוראה היברידית – 
גם אם בצורה לא מודעת – וכך הצליחו הרפורמות להטביע את חותמן בכיתות למשך שנים רבות. מכאן ניתן 
להסיק כי רפורמה טובה היא כזו שמשאירה עקבות לאורך זמן גם אם המובילים אותה לא הצליחו לממש 

את כל מטרותיהם.

שולמית קפון29: ייתכן שהגישה הנכונה לקידום החינוך המדעי אינה לתכנן את הרפורמה הבאה ולנסות ליצור 
תנאים מתאימים למימושה, אלא לטפח איים של מצוינות בקרב המורים והמנהלים. המפתח להצלחה בחינוך 
רפורמות  להם  להכתיב  אינה  המדעי  החינוך  את  לקדם  ביותר  הטובה  הדרך  ולכן  האחרונים,  באלה  תלוי 
מלמעלה, מדי חמש שנים ובאופן ריכוזי, אלא להעצים אותם ולטפח בהם את היכולת והרצון ליצור ולשנות. 
הדוגמאות שהביאה אסתר מגן על הפעילות במרכזי המורים בתקופת יישום ׳מחר 98׳ משקפות זאת מכיוון 
שהפעילות במרכזי המורים בתקופה זו לא התבצעה לפי המתווה המדויק של הדוח. קהילות המורים במרכזי 

28 ד״ר חנה ארזי היא חוקרת עצמאית.

29 ד״ר שולמית קפון היא פרופסור משנה בטכניון.
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המורים קיבלו אז זמן, מקום וחופש ליצור פעילויות למידה בהתאם לתפישתן החינוכית. דוגמה לפעילות שקיימת 
כיום ומאפשרת למורים לבצע דבר דומה היא הפעילות של מרכזי אחר״ת בפיזיקה מחקרית. פעילות זו לא 

הייתה יזמה של משרד החינוך, אלא צמחה מעשייה של מורים בשטח.

ענת זוהר: הטענה שרפורמות חינוכיות נוצרות בתהליך אבולוציוני אינה מתייחסת לשאלה אם עליהן להיות 
מוכתבות מלמעלה או להיות יזמה של אנשי חינוך בשטח. חוקרי חינוך רבים טוענים שצריך להיות שילוב 
בין שתי הגישות. מידת ההכתבה מלמעלה תלויה בשאלות מהותיות כגון: מהו ידע? האם במאה ה־21 הידע 
חשוב? האם צריכה להיות מערכת חינוך ציבורית? אני מאמינה כי יש למצוא תמהיל נכון בין תהליכי שינוי 
שמוכתבים מלמעלה לבין כאלה שנוצרים ביזמת השטח. ההיסטוריה של מערכת החינוך הישראלית מלמדת 
שבמקרים רבים השילוב בין שתי הגישות היה מוצלח ביותר. דוגמה לכך היא סדנת המפמ״רים שהובלתי 
בעבר כיו״ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. פעילות זו הייתה יזמה של משרד החינוך שהעצימה אנשי 
חינוך בשטח. תחילה היא העצימה את המפמ״רים שהשתתפו בסדנה, אך ההשפעה שלה חלחלה בהמשך 
גם למורים שהועצמו על ידי המפמ״רים. לאורך השנים הייתה לה תרומה רבה ליצירת יוזמות בשטח על ידי 

מורים שעשו שימוש בידע שהם צברו בעקיפין בזכות הסדנה. ההשפעה של מהלך זה ניכרת עד היום.

אבי הופשטיין: כאדם ששימש סגן מנהל בית ספר ומפמ״ר ללימודי כימיה בחטיבה העליונה, אני מטיל ספק 
ביכולתו של מנהל בית הספר להיות אחראי על הפיתוח המקצועי של מורי מדעים בבית הספר. הפיתוח 
המקצועי של מורי מדעים – לפחות בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה – מוכרח להיעשות בשילוב מושכל 
בין הפדגוגיה לבין תחום הידע המדעי שאותו הם מלמדים. יש חשיבות רבה לנושא זה מאחר שבעתיד יהיה 

צורך לעדכן את האופן שבו מנצל המורה את שעות העבודה שלו.

אסנת אלדר30: מתוך אחד עשר מורים שהתקבלו בשנת הלימודים הנוכחית לתכנית .M.Ed בהוראת מדעים 
לבית הספר היסודי במכללת ׳אורנים׳, שישה לא קיבלו בסופו של דבר אישור ממנהל בית ספרם להשתתף 
בתכנית. דוגמה זו ממחישה את הבעייתיות הטמונה בכך שההחלטה אם לאפשר פיתוח מקצועי של מורים 

נתונה לסמכותם של מנהלי בתי הספר.

מתחום  הבא  אדם  כסגנו  או  ספר  בית  כמנהל  למנות  הייתה  הררי  ועדת  של  ההמלצות  אחת  מגן:  אסתר 
המתמטיקה, המדע והטכנולוגיה. ההיגיון שעמד בבסיס ההמלצה היה שאנשים בעלי הכשרה בתחום יוכלו 

לתרום לקידום החינוך המדעי בבית ספרם יותר מאשר אנשים שאינם בעלי הכשרה כזו.

דן שטייניץ31: רפורמות במערכת החינוך מביאות לרוב לשינוי בתכנית הלימודים ולדרישה מהמורים להשתתף 
בהשתלמויות. דרישה זו היא מקוממת מכיוון שהיא פוטרת את יוצרי ההשתלמויות מהצורך להעמיד אותן 
במבחן של אטרקטיביות. ברפורמות חינוכיות, כמו בכל תהליך אבולוציוני, קיים לחץ אבולוציוני, והמורים 
הם חלק חשוב ממנו. המורים הם סוכנים עצמאיים ומשכילים, וראוי לכבד זאת. ההשתתפות הכפויה של 
מורים בהשתלמויות הקיימות מנטרלת את הלחץ האבולוציוני של המורים. הדבר משול למצב שבו מעניקים 
לאדם תלוש כספי לחנות בגדים מסוימת, ומכריחים אותו לקנות בגדים בחנות זו בלבד. במציאות הנוכחית 
זאת  לעשות  אותם  מכריחים  המקרים  במרבית  החופשי.  מרצונם  בהשתלמויות  משתתפים  לא  המורים 
ומשלמים להם על כך. אם מקובל בעולם שאנשים משלמים על השכלתם, אין הצדקה לכך שמורים לא יקבלו 
השתלמויות באיכות שהייתה מספקת להתמודדות בשוק החופשי, בין אם הם ישלמו תמורתן ובין אם לאו. 

הצורך בבדיקת נוכחות בהשתלמויות המורים מחזק את ההשערה שכיום זה אינו המצב.

30 ד״ר אסנת אלדר היא מרצה במכללת אורנים.

31 ד״ר דן שטייניץ הוא מורה לפיזיקה בתיכון הווירטואלי של מטח.



| 58 |  תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל

 

תילי וגנר: הפעילויות שהצליחו בשנים הראשונות ליישום דוח הררי היו פעילויות בעלות אופי אבולוציוני. 
98׳  ׳מחר  מתווה  לפי  שלא  לפעול  אפשרות  ניתנה  להן  שותפים  שהיו  שלמורים  לעובדה  נזקפת  הצלחתן 
ככתבו וכלשונו. הפעילויות האמורות היו מקומיות ונבעו ממפגש בין אנשים באזור מסוים. לעומת זאת גורלן 
של פעילויות שהונחתו מלמעלה היה פחות מוצלח. לכן המסקנה היא שבמסגרת יישום רפורמה יש לעודד 

יוזמות מקומיות של מורים.

גיגר: המונח ׳רפורמה׳ פירושו יצירת צורה חדשה בתהליך מהפכני, המהווה שינוי מהותי לעומת מצב  בני 
קודם. דוח הררי כלל ביקורת חריפה למדי על היבטים רבים בהתנהלות מערכת החינוך טרם פרסום הדוח. 
לכן השינויים שעליהם המליץ הדוח היו בחלקם הגדול מהותיים וכרוכים בריענון ואף בביטול של מערכות 
קיימות. שינויים אלה כללו חיזוק של תהליכים אבולוציוניים שכבר היו בשלב התרחשות טרם פרסום ׳מחר 
הם  התוצאות שאליהן  לצפות מראש את  ניתן  הוא שלא  בתהליכים מהפכניים  הטמון  חלק מהקושי  98׳. 
יובילו. אי לכך, וכדי לא להיקלע למסלול בעייתי, ראוי לבצע תהליכים של שינוי, גם מרחיקי לכת, באופן 

מדורג ככל שניתן, ולבחון את השלכותיהם תוך כדי התפתחותם.
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פרק רביעי: 
לימוד מרפורמות בחינוך מדעי בחו״ל

תקציר סקירה מדעית: הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו״ל — 
דניאל שפרלינג, אבי הופשטיין וליאת יוספסברג בן־יהושע32

סקירה זו בוחנת הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי משלושת העשורים האחרונים בבתי הספר 
ברפורמות  וכישלונות  הצלחות  בוחנת  הסקירה  עוד  ובסינגפור.  בפינלנד  באנגליה,  בארה״ב,  העל־יסודיים 
בין־לאומיות בארגון תוכני הלמידה והפדגוגיה, ה־STS( Science, Technology, Society(. הרפורמות 
שנסקרו נוגעות לכמה תחומים ומשלבות ביניהם, לרבות רפורמות בתכניות הלימוד ובתוכניהן; רפורמות 
ורפורמות  מדעית(  )אוריינות  המדעי  החינוך  ביעדי  רפורמה  המדע;  לימודי  ובתיאום  בתדירות  בהיקף, 
בפדגוגיה )הוראה־מבוססת־חקר, הוראה־מבוססת־פתרון בעיות ושיתוף פעולה, הוראה קישורית, למידה־
מבוססת־ֶהקשר, הוראה לפיתוח חשיבה ביקורתית והוראה המייצרת עניין(. עוד הסקירה כוללת רפורמה 
בהכשרת מורים ומתכשרים להוראה, רפורמה בדרך ההערכה של חינוך מדעי ובמרכיבי הרפורמה באמצעים 

ובתשתיות לחינוך מדעי בזיקתו לטכנולוגיה. 

נוגעות  שבהן  והמרכזיות  בארה״ב,  שונים  בהיבטים  משמעותיות  רפורמות  עריכת  על  מצביעה  הסקירה 
לא  מקצועיים  איגודים  של  תרומתם  בולטת  זה  בהקשר  מרכזיות.  פעימות  בשתי  סטנדרטים  של  לכינונם 
ממשלתיים לכינון של רפורמות מרכזיות אלו, דוגמת האגודה האמריקאית לקידום מדע. עם זאת, ספרות 
ענפה מצביעה על כך שהעצמה והאיכות של הסטנדרט אינן מנבאות את הישגי התלמידים, ומלמדת על קושי 
ללמד בהתאם לסטנדרטים, לפחות בכל הקשור לנושאים טעונים הכוללים אידיאולוגיה ותפיסות אישיֹות, 

למשל אבולוציה.

בכל הנוגע לרפורמות בפדגוגיה ובשיטות להוראת המדעים הקשורות גם ביעדי ההוראה, הסקירה מצאה 
הבנת  ואת  המדע  בלימודי  העניין  את  הגבירה  אנגליה(   ,Salters( מבוססת־הקשר  ההוראה  רפורמת  כי 
הרלוונטיות שלו למציאות ולפרקטיקה, אולם גם אלה לא בהכרח הביאו לשיפור בהישגי התלמידים. לתנועת 
ה־STS הייתה תרומה משמעותית יותר בהגברת העניין בלימודים ובהוראה )בעיקר באנגליה ובאוסטרליה(, 
והתנועה תרמה אף להיבטים של שוויון ונגישות טובה יותר לתכנים מדעיים. לעומת זאת, לרפורמה בהוראה 
לפיתוח חשיבה ביקורתית בסינגפור הייתה השפעה מזערית על מיומנות החשיבה הביקורתית של התלמידים, 
ומורים סירבו או התקשו ליישם פדגוגיה חדשה זו בכיתה. רפורמה זו אף לא הביאה לשינוי בדרך ההערכה 
של החינוך המדעי ובמרכיביה. מחקרי הערכה על רפורמות בפדגוגיה ובשיטות ההוראה הצביעו גם על כך 
גדולים בקרב  ויצרו אתגרים  שחלקן היטיבו עם תלמידים חזקים או נקלטו בחיוב בקרב תלמידים חזקים 

תלמידים מתקשים.

באשר לפיתוח הקשר שבין חינוך מדעי לחינוך טכנולוגי ולחיזוקו, הניסיון הפיני מלמד שבתי הספר לא עמדו 
בציפיות הגבוהות של הרפורמה, ותכלול של טכנולוגיות אלו במערכת החינוך היה אטי מהמצופה, לרוב בשל 

אינטרס מופחת של המורים או בשל היעדר מיומנויות והכשרה.

ניתוח הרפורמות השונות מחזק את הטענה כי יש לראות רפורמות בחינוך מדעי באופן הוליסטי )כוללני( 
ובמערך  ובפיתוחו  הסגל  בהכנת  ההוראה,  בדרכי  בתכנים,  שינוי  לחולל  מיועדות  בהן  ולראות  ושיטתי, 

32 לצפייה בסקירה המלאה ולמידע על המחברים ניתן להקיש כאן.

http://education.academy.ac.il/hebrew/BackgroundMaterialsList.aspx?AreaID=25&FromHomepage=false
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ליצור משקל מופחת להתמודדות עם אתגרי  התמיכה הבית־ספרית. שינוי בתכנית הלימודים לבדה עלול 
הוראת המדעים ולהתעלם מבעיות חמורות יותר הנוגעות לצורך בתמיכה בתכנית וביישומה. 

ניכר כי הכרה וכבוד למדעים בקרב הורים ומורים עשויים להיות בעלי השפעה על אקלים הלימודים בכיתה 
בפרט ועל איכות הוראת המדעים בכלל. ההכרה והכבוד גוברים ככל שהלמידה רלוונטית יותר ללומד. עם 
של  שליטה  באבדן  הכרוך  בסיכון  לשאת  רצון  חוסר  בשל  רפורמות  ליישום  להתנגד  עלולים  מורים  זאת, 
בשיטה  הלמידה  את  להעריך  הקושי  ובשל  המסורתית  הלימודים  בשיטת  הרבה  השקעתם  בשל  המורה, 
התועלת  ועל  ברפורמה,  הצורך  את  להפנים  אותה  המיישמים  המורים  על  תצלח,  שרפורמה  כדי  החדשה. 

האישית והחברתית הנובעת ממנה לחול בשלב מוקדם יחסית ביישומה.

הרפורמות שנסקרו מסמלות מעבר תפישתי מגישה שהייתה רווחת בשנות ה־50 וה־60 של המאה ה־20, גישה 
ואינטגרטיבית  וראתה בו אמצעי לקידום מצוינות, לגישה שוויונית  שייעדה את החינוך המדעי למצוינים 
החותרת להבנת המדע ולשימוש בו בידי כלל הלומדים. נראה גם שקיימת הסכמה בעניין היותה של האוריינות 
המדעית יעד מרכזי של החינוך המדעי. עם זאת, מדובר במושג רחב הכולל בתוכו רעיונות חינוכיים רבים 
שהשתנו עם הזמן. רעיונות אלו משליכים על מטרותיו של החינוך המדעי כך שרפורמה שאינה מבהירה את 

מושג האוריינות המדעית עלולה לא להיות מיושמת בהצלחה. 

עוד עולה מהסקירה שרפורמות שלא מתחשבות בידע, באמונות ובפרקטיקות קיימות של מורים עלולות 
להיכשל ולא להיות מיושמות בצורה מוצלחת. מעורבות המורים ברפורמות עשויה לבוא לידי ביטוי באופנים 
רבים לרבות גילויי יזמה, בחירת יעדי הרפורמה, כתיבת חומרי הלימוד, בחירת הקורסים נושא הרפורמות 
ועוד. ברור גם שכדי שהידע המעשי של מורים ישתלב בצורה מוצלחת עם הידע ההתנסותי שלהם, עם הידע 
כזה באמצעות  יכולתם של המורים לשילוב  נדרש לפתח את  ועם תפיסותיהם האישיות,  הפורמלי שלהם 
פיתוח מקצועי מתמשך המשלב בין אסטרטגיות מגוונות, לרבות קהילות לומדות, אימון על ידי עמיתים, 

שיתופי פעולה וכיוצא בזה. 

הסקירה אינה מעלה קביעת מדדי הצלחה ברורים לרפורמות ולכך השלכה גם על אופן הערכתן. חלק גדול 
מהרפורמות נוגעות לאופנים מספר הקשורים בהוראה, והן נפרשות על פני תקופה ארוכה המגיעה לכמה 
עשורים. אף שמרבית הרפורמות באות לחזק את עניין התלמידים במדע, את בחירותיהם להמשיך וללמוד 
מדעים ואת הישגיהם המדעיים, ההשוואה בין הרפורמות השונות קשה. הדבר נובע לא רק על שום הרקע 

השונה שלהן, אלא משום שלרפורמות יש יעדים שונים ואסטרטגיות מורכבות למימושם. 

להצלחתן של רפורמות בחינוך המדעי יש קשר לגורמים רבים ובכללם היותה של הרפורמה מיועדת לטווח ארוך 
וכוללת תכניות מחייבות ומובנות; גישה מערכתית הכוללת מעורבות רבה של מורים למדעים בשיתוף מדענים 
יצירת אורך רוח ובחינת השינויים שהרפורמה מביאה לשחקנים  ומקבלי החלטות במערכות חינוך מרכזיות; 
השונים על פני תקופה ארוכה, תוך הימנעות מרפורמות נוספות שעלולות לסתור רפורמות קודמות; פיתוח 
תרבות של הפקת לקחים, למידה באשר ליישומה של הרפורמה והתמודדות עם תוצאות משמעותיות בלתי 
צפויות שנגרמות בגינּה. ככל שמדובר ברפורמה בתוכני הוראה, עליה להתבצע בהלימה עם שינויים בפדגוגיה 
ולצד פיתוח מקצועי מתמשך של המורים. הצלחה זו קשורה גם למעורבות הציבור בתוכני הרפורמה ולקהלים 

המקצועיים הרלוונטיים שעשויים לתרום להצלחת יישומה.
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רפורמות בחינוך בארצות הברית — מה למדנו?33 — מרשה לין

שראשיתה  עולמית,  תחרותיות  ביניהם  מקורות,  וכמה  כמה  יש  הברית  בארצות  מדעי  בחינוך  לרפורמות 
ביניהן ההערכה הלאומית של ההתקדמות החינוכית  ומדידות,  בשיגור הספוטניק הסובייטי ב־1957, הערכות 
מתמטיקה  בלימודי  השלישי  הבינלאומי  במחקר  שראשיתם  בינלאומיים  השוואה  מבחני  ב־1970,  שראשיתה 
ומדעים )TIMMS(, וגלים של מאמצים לבטא את מה שכל אחד צריך לדעת על מדע, בכלל זה אמות המידה 
ב־1996,  שהוצעו   ,)NSES – National Science Education Standards( הברית  בארצות  המדעי  לחינוך 
שהוצעו   ,)NGSS – Next Generation Science Standards( הבא  הדור  של  המדעיים  והסטנדרטים 

ב־2011.

 ,NCLB – No Child Left Behind החוק  למשל  כלל־אמריקניים,  מדיניות  מקווי  שנבעו  לרפורמות 
שזכה לפרסום רב, היו תוצאות צפויות ולא צפויות. NCLB במיוחד הביא להסרת החינוך המדעי מתכניות 
הלימודים הנלמדות בבתי הספר היסודיים כתוצאה מכך שביסס את ִמדרּוג האיכות הבית־ספרית על שיפור 

בקריאה ובמתמטיקה ולא בלימודי מדע.

מימון החינוך המדעי השפיע הן על פעילות הרפורמות והן על הנהגתן. מדיניות הקרן הלאומית למדעים 
)NSF – National Science Foundation( הובילה לשינויים במבני הכוח של המשתתפים. אנשים ממדעי 
הטבע הם שהובילו את החינוך למדעים בתחילת דרכו. רובם רצו לַפתח מדענים מסוגם. בשנות השישים 
של המאה שעברה מימנה הקרן הלאומית למדעים פיתוח של חומרי לימוד ושל תכניות למוסדות להכשרת 
מורי מדעים, והעמידה בראש המפעל חוקרים ממדעי הטבע. החל משנות השמונים מימנה הקרן הלאומית 
והחל משנת 1995 קראה הקרן לשיתופי פעולה שבהם ההובלה  ולמידה,  למדעים מחקרים בנושא הוראה 
נחלקת בין אנשי מדעי הטבע, מהנדסים, פסיכולוגים, מדעני מחשב ומורים למדעים. חשוב לציין שב־1980 
קרא אריק בלוק )Block(, המנהל השמיני של הקרן הלאומית למדעים, לגוון אף יותר את כוח העבודה על 
ידי הרחבת השתתפותם של מדעני חינוך, ובכך התחיל מגמה שיש לה ביטוי עד עצם היום הזה בכללי המימון 

שהקרן פועלת לפיהם.

שעשו  ביהביוריסטי  מחקר  וההוראה.  הלמידה  בחקר  שחלו  מהתקדמויות  ניזונו  מדעי  בחינוך  רפורמות 
ההתמקדות  והיזכרות.  בשינון  התמקד   )Throndike; Skinner( וסקינר  תרונדייק  כגון  פסיכולוגים 
לימודים שפותחו לפני 1960.  נפוצה בתכניות  גישה שהייתה  ידע,  הזאת תאמה את הקו שהדגיש העברת 
למחקר  השראה  מקור  היו   ,)Piaget; Vygotsky( ו־ויגוצקי  פיאז׳ה  במיוחד  התפתחותיים,  תאורטיקנים 
על הדרכים שבהן תלמידים פיענחו תופעות מדעיות ועל טבעה של למידה משותפת, היבטים שבאו לידי 
ביטוי בכמה מן הרפורמות של שנות השישים. המהפכה הקוגניטיבית שהתחילה בשנים אלה שיקפה את 
ובלשנות, מדעני  המאמצים הרב־תחומיים להבין את תהליך הלמידה, מאמצים שפסיכולוגים, אנשי לשון 
מחשב, אנתרופולוגים ועוד אחרים – היו שותפים להם. מדעי הלמידה, שראשיתם בשנות התשעים, הציגו 
שיתופי פעולה רב־תחומיים, שבהם לקחו חלק גם אנשים מן השטח, כאלה העוסקים בלמידה הלכה למעשה. 
מדעני למידה פיתחו שיטות מחקר מבוססות־תכנון, שמקור השראתן היו תחומים כגון אדריכלות והנדסה 
והוראה מורכבת. בשנות ה־80 החלה הקרן הלאומית למדע  קידמו את הבנתה של למידה מורכבת  ואשר 

לתגמל שיתופי פעולה רב־תחומיים ומכבדים, שבהם היו מעורבים גם מורי מדעים.

החל  שעברה  המאה  של  ה־20  בשנות  טכנולוגיים:  מפיתוחים  תועלת  הפיקו  מדעי  בחינוך  רפורמות 
השימוש במכונות למידה, ובשנות השישים שלה נכנסו לשימוש ערכֹות של חומר למידה. המאמצים לטפח 
׳מתרגלים חכמים׳ בעזרתם של מדעני קוגניציה חוללו ניתוחים מדוקדקים של למידה והניבו בסופו של דבר 
מערכות מותאמות היטב לתחומים כגון מכניקה. סביבות למידה כגון סביבת חקר מדעית מבוססת־רשת 

33 תקציר זה נכתב באנגלית ותורגם לעברית.
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ומודלים מדעיים  סימולציות  בתוכן  )WISE – Web-based Inquiry Science Environment( שילבו 
עתירי כוח, עיבוד של שפה טבעית, רישום של פעולות התלמיד, כריית מידע וטכנולוגיות אחרות – שיובילו 

את למידת החקר בכיתות.

דוגמאות

חומרי לימוד בשנות השישים

רפורמה חשובה באה לעולם בשנות השישים, בתגובה לשיגורו המוצלח של הספוטניק על ידי ברית המועצות. 
הקרן הלאומית למדע, שנוסדה רק מעט קודם לכן, מימנה מיזמים שהתנהלו בעיקר על ידי חוקרים ממדעי הטבע 
 BSCS – Biological Sciences Curriculum( ונועדו לעצב תכניות לימודים. תכנית לימודים בביולוגיה
לימודים בפיזיקה, מחקר שיפור תכנית הלימודים במדע  Study(, חקר הכימיה )CHEM study(, תכנית 
 SAPA: Science – A( מדע – גישה תהליכית ,)SCIS – Science Curriculum Improvement Study(
Process Approach( ועוד תכניות קמו בזכות המימון הזה. מובילי התכניות האלה התבססו על כנס משפיע 
– תהליך של   )Brunner( ברונר  ותועד בספרו של  )Woods Hole( במסטשוסטס  הול  ב־וודס  שהתקיים 
חינוך. ברונר הדגיש את תהליכי המדע שאפשר להכלילם ואשר מעורבים בפתרון בעיות, ערער על האילוצים 

ההתפתחותיים וקבע שאפשר ללמד כל תלמיד כל נושא בכל גיל.

הסטנדרטים המדעיים של הדור הבא

על  עומס  יצרו  השבעים  בשנות  שראשיתן  סיכונים  עתירות  והערכות   NSES דוגמת  מדעיים  סטנדרטים 
תכניות הלימודים מפני שכל דיסציפלינה מדעית פעלה לקבל יותר זמן לנושאים שלה. הסטנדרטים האלה, 
יחד עם מדריכים לכיתות קבעו כמה זמן יוקדש לכל נושא, הביאו לכיסוי ארעי בלבד של נושאי לימוד מדעיים 
)multiple choice( חיזקו  ובתי ספר. הערכות שנעשו בשיטת הבחירה המרובה  והפעילו לחץ על מורים 
מודל לא מתאים של למידה והוראה, המבוסס על שינון וזכירה, וכך ִהפלו לרעה לומדים שמוצאם מתרבויות 

לא־דומיננטיות, מפני שָמַדדו התפתחות של אוצר מילים במקום חשיבה מדעית.

״הסטנדרטים המדעיים של הדור הבא״ )NGSS - Next Generation Science Standards( מציעים חלופה 
בעיצומה,  עדיין  הזאת  הרפורמה  מתמשכים.  ופרויקטים  רוחביים  נושאים  מדעיות,  פרקטיקות  המדגישה 
יעילות לשילוב  דרכים  להגדיר  נאבקים  ומחוזות  קו עם ההוראה. בתי ספר  יישרו  לא  עדיין  אך ההערכות 
פרקטיקות מדעיות. ההערכות העומדות בבסיסן של פעולות הלמידה כוללות חלופה להערכות המתוקננות, 
על  המבוססת  למידה  שעושים  תלמידים  למשל  כך  מדעיות.  פרקטיקות  בה  שיש  בהוראה  לשלבן  ואפשר 
בין  אינטראקציות  של  יומנים  לכיתה.  חבריהם  בפני  ולהציגה  התקדמותם  את  לתעד  יכולים  חקר  עבודת 
תלמידים מאפשרים למורים לנטר את התקדמות התלמידים, לתת להם הדרכה מותאמת אישית ולבסס את 

תכנית הלימודים האישית על ראיות מהכיתה עצמה.

מדע הוראת המדעים זורה אור על דרכים לערב תלמידים בפרקטיקות מדעיות בהקשר של עבודה אישית. 
 WISE ,Thinker Tool – למשל: תכניות כוללניות שלעתים קרובות זוכות למימון קרן המדע הלאומית
ועוד – יכולות להטמיע פרקטיקות מדעיות בתוך ההוראה ולתעד התקדמות באמצעות הערכות המשולבות 
בתכנית. דוחות מחקריים שילבו עבודות מחקר מבוססות־כיתה שהתמקדו בפרקטיקות ספציפיות של מדע 
כגון א( טיעונים ב( הסברים ג( מידּול )modeling( ד( המחשה חזותית ה( שיתוף פעולה ו( עריכת ניסויים. 
מחקרים אלה מוכיחים את הקשר ההדוק בין הפרקטיקה של המדע ובין התקדמות התפיסה המושגית של 

המדע בקרב התלמידים.
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מסקנות

מתווי מדיניות שהשפעתם לא ודאית ומאבקי כוח בין בעלי עניין הם המעצבים רפורמות בחינוך המדעי. אלה 
תלויות בתמיכה של קרנות ושל גופים תעשייתיים, והן מפיקות תועלת מהתקדמויות במחקר ובטכנולוגיה. 
מימון שותפויות ומרכזים ֵהניב חידושים פוריים ומבטיחים והיה מקור השראה למאמצים להפצת חידושים 
ליותר בתי ספר, מורים ותלמידים. כפי שעולה מן הדוגמאות, הרפורמה הזאת מצויה עדיין  בחינוך מדעי 

בעיצומה.

סיכום שאלות ותשובות על ההרצאה של מרשה לין ביום העיון

שאול הוכשטיין: האם די בכך שנצפה בתלמידים שלנו ונלמד ממה שאנחנו רואים אותם עושים, או שמא 
עלינו לערב אותם גם בעיצוב רפורמות חינוכיות?

מרשה לין: תרומה של תלמידים למאמץ החשיבה על גיבושה של רפורמה טובה היא כיוון פעולה חשוב ביותר. 
אכן   )Center for Innovative Learning Technologies( שלנו  חדשניות  למידה  לטכנולוגיות  מרכז  בַּ
יכולים לסייע להם להפוך  צוותים של תלמידים שיבואו לשוחח איתנו על האופן שבו אנחנו  זיַמנו אלינו 
ללומדים לכל החיים )lifelong learners(. יחד ניסינו להבין מה מן הפעולות שהם עושים בחיי היומיום 
שלהם עשוי להועיל לחינוך המדעי שהם רוכשים. לעניין זה יש כיום חשיבות מיוחדת כשמדובר בטכנולוגיה, 
מפני שהתלמידים יכולים לעשות מגוון של פעילויות מדעיות מעניינות בצורה מקוונת, והם אמנם מבצעים 
מה  על  להסתמך  היא  המדעי  החינוך  בפני  שעומדות  ההזדמנויות  אחת  קרובות.  לעתים  כאלה  פעילויות 

שהתלמידים עושים כבר עכשיו, ולהעצים את יכולת הלימוד המתמדת שלהם, לא רק בשיעורי מדע.

בני גיגר: בעניין מעורבותם של תלמידים בשלב העיצוב של רפורמה – האם יש הבדל בין תחומים שונים כגון 
ביולוגיה )שבה המורכבות, ברמת התוכן, גבוהה(, לבין פיזיקה וכימיה?

מרשה לין: תלמידים צריכים להיות מסוגלים להבין שלתחומי מדע שונים יש מתודולוגיות שונות, מחויבּויות 
שונות וכו׳. התלמידים צריכים גם להיות מסוגלים להשוות ולַנֵגד מדעים שונים כדי שתיבנה אצלם הבנה 
יותר. בביולוגיה למשל, אחת  יותר של המדע כמכלול. בשנים האחרונות עברנו לבעיות ממוקדות  עמוקה 
הים.  הביולוגי של  היא המגוון   – לימוד  לתכניות  בניית חומרים  כולל  וזה   – בה  עוסקים  הבעיות שאנחנו 
הלימוד בנושא זה כולל בניית דגם גדול שבו התלמיד יכול לשנות רכיבים רבים ולראות מה קורה לאוכלוסיות 
לקיים  לא  או  לקיים  ניתן  כיצד  כדי לחשוב  בו  להיעזר  יכול  גם הרבה חומר מקוון שהתלמיד  יש  השונות. 
אוכלוסיות שונות, איך להתמודד עם מינים פולשים וכו׳. בעיקרו של דבר, אם אנחנו משווים בעיה מסוג זה 
עם הבעיה של עיצוב בית כך שתהיה בו יעילות אנרגטית, יש יותר קווי דמיון מקווי שוני, אף כי יש עדיין לא 
מעט סתירות שעלינו ליישב. לדעתי אחד הרעיונות החשובים ביותר שתלמידים יכולים ללמוד הוא ההבדל 
בין מדע אחד לאחר, מהן הבעיות שניצבות לפני מדע מסוים ואיך התמודדו אנשים עם הבעיות האלה בעבר. 
להבין  מאפשרים  שהם  מפני  רב  ערך  בעלי  הם  כיום  ונבנים  שהולכים  רבים  רב־תחומיים  פעולה  שיתופי 

התפתחויות שחלו לאורך השנים בתחומי הידע השונים.

רון הוז34: אני תוהה על כך שהפילוסופיה של המדע לא נזכרה כלל בדיונים היום. הייתכן שהפילוסופיה של 
המדע אינה קיימת?

מרשה לין: הפילוסופיה של המדע חיונית ביותר כשחושבים כיצד לעצב חומרים לתכניות לימוד וכיצד לבנות 
בקרב תלמידים הבנה עמוקה של מהות המדע. באמריקה נהוג מאוד לשתף פילוסופים של המדע בשותפויות 

34 פרופ׳ רון הוז הוא פרופסור בגמלאות, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב.

http://web.stanford.edu/~roypea/HTML1 Folder/CILT.html
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שלנו, ותרומתם למאמץ שלנו הייתה ועודה גדולה מאוד. יחד עם זאת, יחידה העוסקת בפילוסופיה של המדע 
נדירה מאוד בחינוך מדעי, בין השאר בשל הדחיסות של תכניות הלימודים, וגם מפני שמורים היו דורשים 
לקבל הרבה פיתוח מקצועי כדי שיהיו מסוגלים ליישם יחידה כזאת באופן יעיל. ואף על פי כן, אלה אינן 

סיבות מספיקות שלא לכלול את הפילוסופיה של המדע בתכנית הלימודים.

אביבה בריינר: מהי התפיסה העדכנית ביותר בתחום החינוך המדעי בחטיבות הביניים לגבי עבודות חקר של 
תלמידים והשימוש במיומנות החקר?

מרשה לין: תכנית הסטנדרטים המדעיים של הדור הבא )NGSS( שואפת לכך שהתלמידים יבצעו עבודות 
עיצוב־מחדש.  כך  ואחר  עבודתם,  תוצרי  של  עיצוב  מידע,  איסוף  ניסויים,  תכנון  רציניות שתכלולנה  חקר 
בנוסף ליחידה שנזכרה לעיל על המגוון הביולוגי הימי, עבודתנו כרגע כוללת יחידה על בניית תנור סולרי. 
ביחידה זו התלמידים בוחנים את הקשר שבין שינויי אקלים – במיוחד התפקיד של אפקט החממה – ובין 
עיצובו של תנור סולרי. הם מנסים ליצור קישורים בין פעולותיהם השונות, חושבים על בניית תנור יעיל 
ועורכים השוואות עם השפעת אפקט החממה על האקלים. אלה בפירוש היעדים של הוראת המדעים בחטיבת 
הביניים. יחד עם זאת ניהול מחקר בבית ספר הוא עדיין משימה מאתגרת מאוד, וזאת מכמה וכמה סיבות. 
בכיתות יש בדרך כלל 40 תלמידים, וקשה למדי לתת מספיק תשומת לב לתלמידים כה רבים הבונים תנורים 
סולריים בזוגות. זאת ועוד: העבודות המחקריות האלה גוזלות זמן יקר ממכסת הזמן המוגבלת המוקצבת 
לנושאים רבים כל כך בתכנית הלימודים. לכן קשה מאוד להפעילן ביעילות, אף כי אני סבורה שאנחנו הולכים 
ומגלים כמה דרכים טובות לעשות זאת. שימוש בטכנולוגיה ובחומרים הזמינים מסייע לתלמידים לבנות את 
התנור שלהם ואחר כך לעצב אותו. בנוסף לכך הם יכולים לעשות חלק מהעבודה בבית כשיעורי בית, מפני שהם 
יכולים להשתמש מהבית באותם חומרי לימוד מקוונים. ככל שהתלמידים מבצעים יותר עבודות חקר, כן הם 
מורגלים יותר לשימוש בפרקטיקות הרבות הכלולות בתכנית ה־NGSS וכן הם יעילים יותר בבואם לבצע 
את העבודה הבאה. אף שהמחוזות השונים מוטרדים מכמות הזמן שהם יכולים להקצות לפעילות מחקרית, 

העובדה שחקר הוא חלק מן הסטנדרטים שבתכנית – מעודדת.

שאול הוכשטיין: אם אבולוציה אמורה להביא אותנו למצב טוב יותר, איך ייתכן שאחרי אלף שנות חינוך או 
יותר טרם פיתחנו סופית שיטת חינוך מיטבית?

מרשה לין: לאורך השנים אנחנו מתפתחים, וכיום יש לנו הבנה טובה יותר של הדרכים ללמוד וללמד מדע. יחד 
עם זאת, המרחק שעברנו מבחינת שינוי התשתית והלוגיסטיקה של החינוך – עדיין קצר מאוד. אם אנחנו 
משווים את חדרי הכיתות של לפני מאה שנה עם אלה של היום, ההבדל העיקרי הוא שבכיתות הנוכחיות יש 
אור חשמלי. הבדל גדול אחר הוא שהיום אנחנו מלמדים את כל התלמידים מדע. לפני מאה שנה רשמו רק 
מעט תלמידים לשיעורי מדע, ורובם היו בנים. אם נבחן את מבנה בית הספר, את אורך יום הלימודים, את 
האופן שבו משבצים תלמידים בין חדרי כיתות שונים, נגלה שלא התקדמנו הרבה למרות הכול. ואף על פי כן 
נעשים היום מאמצים גדולים ורבים לשפר את החינוך המדעי. עבודות המחקר החדשות מכניסות לתמונה 
רעיונות מעניינים. לכן יש לדעתי הזדמנות פז כרגע, אבל הייתי רוצה לראות התקדמות מהירה הרבה יותר. 
ליצור  ילדים. עלינו  לזרז אותה אנחנו צריכים לחשוב על שבירת המחיצות הקיימות בכיתה של ארבעים  כדי 

מרחבים שבהם אפשר לעשות פעילויות אשר ברור לנו שהן חיוניות ללימוד מדע.
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פרק חמישי: 
תובנות של צוות המומחים ושל משרד החינוך על אודות יישומן 

של רפורמות

תובנות מרכזיות לגבי יישומן של רפורמות — ישראל בר־יוסף

המדעים  הוראת  בהתפתחות  משמעותית  דרך  אבן  מהווים  בעקבותיו  שבאה  והרפורמה  98׳  ׳מחר  דוח 
והטכנולוגיה בישראל. הדוח התווה תכנית מפורטת לארגון מחדש ושדרוג של מקצועות המדע, הטכנולוגיה 
והמתמטיקה והוראתם. בדרך הגייתו, במבנהו, באופן יישומו ובהשפעות ארוכות הטווח שלו על המערכת 

מהווה דוח זה מקרה בוחן מעניין לבחינתן של רפורמות חינוכיות. 

לשינויים  הוראתם  ודרכי  הלימוד  תוכני  להתאים את  הצורך  היה  זו  רפורמה  של  בבסיסה  הרציונל שעמד 
המשמעותיים שחלו בסביבה, ובמרכזם – ראשיתו של העידן הטכנולוגי. הרציונל הזה הנחה את כותבי הדוח 
זה  דוח  של  מובהק  מאפיין  ואכן,  בו.  המפורטות  ההמלצות  מ־60  למעלה  בכתיבת  והן  החזון  בקביעת  הן 
היה היותו רפורמה מערכתית, שכללה שינויים מבניים עמוקים בצד שינויים בתוכני הלימוד. מתוך מודעות 
לסיכונים בהנחלת רפורמה רחבה שכזאת נעשה ניסיון להבטיח את יישומה על ידי הכללת מקבלי החלטות 

במשרד החינוך כחברים בוועדה שחיברה את הדוח.

הרפורמה אכן חוללה בשנותיה הראשונות שינויים מרחיקי לכת בהוראת המדעים בארץ, שינויים שחלקם 
קיימים ומיושמים עד היום. יחד עם זאת, שנים בודדות לאחר תחילת יישומה התחיל תהליך מתמשך של 
 – אחרים  חלקים  של  יישומם  המורים(.  מרכזי  ההוראה,  )שעות  שלה  מרכזיות  בהמלצות  וכרסום  שחיקה 
הוראה אינטגרטיבית של המקצועות המדעיים למשל – נתקל בקשיים גדולים בעיקר עקב מחסור במורים 

מתאימים.

גלגוליה של רפורמה זו מעלים מספר שאלות יסוד ולקחים לגבי רפורמות עתידיות בתחום זה:

בין כתיבת מסמך עקרונות, המשאיר חופש בחירה של  קיים מתח מובנה  פעולה:  תכנית  או  חזון  מסמך 
חלופות ביישום, ובין יצירת מסמך מפורט, הכולל שורה ארוכה של פעילויות, הקשורות זו בזו בקשרי גומלין. 
יתרונותיו של מסמך עקרונות כללי הם היותו כלי לקביעת כיוון, שניתן להתאימו לנסיבות המשתנות. מנגד 
נראה שמסמך חסר קביעות קונקרטיות עלול להתברר כחסר ערך במציאות הפוליטית הנהוגה בישראל, שבה 
הנהגת המשרד עוברת מיד ליד בתכיפות גבוהה, והמעברים מחוללים טלטלות גדולות בדגשים ובדרך. יחד 
עם זאת תולדותיה של רפורמת ׳מחר 98׳ מלמדות על הקלות היחסית שבה הצליח מנגנון המשרד לעקר גם 
זה מחריף לנוכח התפתחויות שונות שחלו בהוראה בעשורים  מסמך מפורט מתכנים מרכזיים שלו. מתח 
האחרונים ואשר מדגישות את חשיבותם של סביבה לימודית פתוחה ומשתנה, התאמה אישית טובה יותר 
לתלמיד ולמורה, סטנדרטים פחות קשיחים והענקת כלים מתוך ארגז מתעדכן תדיר. בנסיבות אלו נראה כי 
נכון יותר לראות תכנית לרפורמה כמסמך רעיוני המשמש נקודת התחלה של תהליך ולא כמרשם הפעלה 
מפורט. כך ניתן יהיה להתנהל על פי מסמך עקרונות המתווה חזון ובצדו אבני דרך מוגדרות, בראייה רב־
שנתית, מסמך שאת יישומו והתאמתו למציאות המשתנה ילווה גוף מקצועי אמין שהנהלת משרד החינוך 

מגבה את פעילותו )ראה להלן(.

רב־שנתי  הוא תהליך  יישומה  רפורמה, שמעצם מהותה  כל  ביישומה של  יסוד  שאלת  טווח:  ארוך  מעקב 
מיושמת  98׳  ׳מחר  רפורמת  הייתה  אילו  גם  הטווח.  ארוכת  וההמשכיות  היציבות  הבטחת  היא  מובהק, 
ככתבה, השינויים הגדולים שחלו במבנה ההעסקה של המורים )כגון ׳אופק חדש׳, ׳עוז לתמורה׳( ובהכשרתם 
)כגון האקדמיזציה של המכללות לחינוך(, הופעת היכולות המקוונות ועוד – היו מחייבים תהליך מתמיד של 
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התאמות. נשאלת השאלה, מהו המנגנון הנכון לביצוע התאמות אלו, והאם נכון להקים גוף שיהיה מופקד על 
כך? ברור לנו כי גוף כזה, אם יוקם, צריך להיות מורכב מאנשים בעלי מעמד בשדה החינוך, המהווים סמכות 
הסבירות  החינוך.  משרד  עובדי  שאינם  בכך  מתבטאת  אי־תלותם  ואשר  עליה,  לערער  שקשה  מקצועית 
להקמת גוף עצמאי שיפעל ליד המשרד אינה גבוהה, כי בעצם המנדט שיינתן לו הוא יגביל את חופש הפעולה 
פעיל.  לא  כגוף  למעשה  ונותרה  בשנים האחרונות,  החינוך שהוקמה  מועצת  היא  לכך  דוגמה  של המשרד. 
ייתכן, שהמקום הראוי להקמת גוף כזה הוא במזכירות הפדגוגית, המורגלת בעבודה עם גופים מקצועיים 
בלתי תלויים )ועדות המקצוע(. מהלך כזה עשוי להחזיר למזכירות את מרכזיותה ויוקרתה שהועמו בעשורים 
האחרונים. בשל חשיבות הנושא ראוי לדעתנו להזמין מחקר על הדרך שבה הדבר נעשה במערכות חינוך 

אחרות, ואולי אף לפנות לייעוץ ארגוני לגבי הדרך הנכונה ליישום המהלך האמור בארץ.

התמקדות בחינוך המדעי: רפורמת ׳מחר 98׳ העמידה במרכז עניינה את הוראת המדע והטכנולוגיה, והקדישה 
תשומת לב מועטה יחסית להשתלבותן של המלצותיה במרקם הכללי של העשייה החינוכית. בראייה לאחור 
נראה כי שורשי הקשיים ביישומה היו נעוצים בגישה זאת. ההתבוננות על החינוך המדעי בלבד ובמנותק 
מצרכים ולחצים אחרים שבהם נתונה המערכת יוצרת אי־איזון, והמערכת כתגובה מתקנת את עצמה. דוגמה 
לכך היא קביעת מקצוע מורחב בן 6 ש״ש, שברבות הימים הובילה לקיצוץ במקצוע ל־4 ש״ש בלבד. נראה 
לנו כי לקח חשוב ברפורמות עתידיות הוא חשיבות ההתבוננות המערכתית, ביצוע שינוי תוך הבנת השפעות 
וֶהקשר  המשפחתי,  הרגשי,  ההקשר  ובכללם  השינוי,  מתרחש  שבהם  השונים  ההקשרים  והבנת  הרוחב, 
השינויים החברתיים. זאת ועוד: יש להכיר בכך שרפורמה בתחום דעת מסוים היא בעלת השלכות מרחיקות 

לכת על כלל מערכת החינוך )למשל על ההתפתחות המקצועית של מורים בתחומי דעת אחרים(.

התפתחות מקצועית של מורים: רפורמת ׳מחר 98׳, כמו גם רפורמות ודוחות אחרים לפניה ואחריה, הציבו 
את ההתפתחות המקצועית של המורים בליבת ההמלצות. נראה כי קיימת הסכמה רחבה, חוצה רפורמות 
וגופים, לגבי חשיבותה של ההתפתחות המקצועית המתמדת של המורה, המאפשרת לו להתעדכן ולהתחדש, 
ללמוד מהצלחות ומכישלונות, בקהילת עמיתים ועם אנשי מקצוע. אלא שקיים פער עמוק בין אמירות אלו 
ובין יישומה של תפיסה זאת בפועל. ביטוי מובהק לכך הוא המפגש בין תפיסה פדגוגית זאת ובין הסכמי 
העבודה של המורים. בהקשר זה מושם הדגש לעתים רבות על התגמול והגמולים, עד כדי ריקון התפיסה 
הפדגוגית מתוכן. מדובר כאן בכשל תרבותי עמוק, שהפתרון לו הוא יצירת חציצה אמיתית בין שני עולמות 
סגירתם  זה.  לפער  אחר  ביטוי  הם  המורים  מרכזי  של  תולדותיהם  מקצועית.  והתאגדות  פדגוגיה   – אלו 
בהתפתחות  ממשית  פגיעה  ופגעו  גדול  חלל  יצרו  הארציים  המרכזים  של  וניוונם  האזוריים  המרכזים  של 
המקצועית של מורי המדעים, בעיקר בחטיבות העליונות. קהילות המורים המתפתחות לאחרונה הן ניסיון 
מעניין לגשר על חלל זה. הדגש על מעורבות המורים ומתן המענה לצרכים המקומיים באים בהן לידי ביטוי 
מיטבי, אך אין בכך כדי לענות על הצורך בתגבור המרכזים המקצועיים הארציים וביצירת מסגרת אזורית או 

עירונית מאחדת )ראה להלן(. 

מעורבות השלטון המקומי, גופים חיצוניים וקרנות פילנתרופיות: בהעדר רציונל מאגד ותפיסה ברורה של 
משרד החינוך, על רקע העדר משאבים מספיקים להנעת תכניות חדשניות, וכתוצאה מתהליך מתמשך של 
הגדלת מעורבות הקהילות המקומיות וגורמים חוץ־מערכתיים, אנו עדים לתהליך ביזור של הוראת המדעים, 
ולשונות גדולה באיכות ההוראה, תכניה וערכיה בין רשויות מקומיות שונות. במיוחד בולט הִמתאם בין מצבה 
הכלכלי של הרשות ובין ההשקעה בחינוך )רעננה מול מעלה אדומים למשל(. ברשויות מקומיות מסוימות 
)חיפה למשל( מושם דגש רב על התפתחותם המקצועית של המורים, במטרה למלא את החלל שנוצר עם 
סגירת המרכזים האזוריים. ראוי לציין כי לא תמיד ההשקעה היֵתרה ברשויות החזקות מובילה בהכרח לחינוך 
טוב יותר: השקעת היתר ברובוטיקה ברשויות אלו היא לדעתנו דוגמה מובהקת להשקעה פופוליסטית יקרה 

שפירותיה החינוכיים מוטלים בספק. 
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במקביל נכנסות לחלל זה קרנות פילנתרופיות המנסות לקדם סדר יום מסוים, חברתי )מדערום – קרן רש״י( 
ויש  בכל המערכת  אינה אחידה  אלה  קרנות  הפעילות של  קרן טראמפ(.   – פיזיקה  )מתמטיקה,  נושאי  או 
שהיא מעצימה את אי־השוויון בה. פעילותן של קרנות אלו מוגבלת בדרך כלל בזמן – יזמה ויציאה לאחר 
שנים אחדות. המשרד מצדו אינו ערוך בדרך כלל להמשך יוזמות אלו לאורך זמן. נראה שמגמה זאת תימשך, 
תתעצם ותחייב את המשרד להגדיר ולחדד את מקומו כמאסדר )רגולטור( של תוכני הלימוד וערכיו ולצמצם 
את תפקידו כמתפעל )אופרטור( למקומות שבהם לריכוז המשאבים יש ערך מוסף, וכמסייע בהקטנת אי־

השוויון במערכת החינוך.

עם  החינוך  משרד  במסרי  התכופים  השינויים  של  התוצאות  אחת  עצמי:  וניהול  בית־ספרית  אוטונומיה 
החלפת ההנהגה היא יצירת חשדנות וסקפטיות בקרב המורים, הרואים בשינוי גחמה בת־חלוף. תובנה חשובה 
מעבודתנו היא חשיבות שילוב המורים בעיצוב תהליכי שינוי ויישומם. שילוב זה יוצר אצל המורים תחושת 
בעלות על התהליך ושייכות אליו, ובו בזמן הופך אותו לרלוונטי לצורכיהם. תובנה זאת מעלה את שאלת 
 Nir, Ben-David, Bogler, Inbar,( האוטונומיה הניהולית כמפתח להצלחה. מחקר שהתפרסם לאחרונה
Zohar, 2016 &( מצביע על כך שלמרות המדיניות המוצהרת, התומכת לכאורה באוטונומיה כזאת, מערכת 
החינוך הישראלית היא עדיין ריכוזית מאוד ביסודה, והיא מונעת שינויים משמעותיים לכיוון עצמאות יתר 
הבית־ ההערכה  של  משקלה  והעלאת  הבגרות  בחינות  במבנה  השינויים  והמנהלים.  המורים  הספר,  לבתי 
ספרית מוצגים כביטויים להגדלת עצמאותם של בתי הספר, אך למעשה הם טכניים והצהרתיים במהותם, 
ואינם משנים באופן יסודי את יחסי הגומלין בין המשרד לשטח. מספרם הגדול של המדריכים והמפקחים, 
גופי הבקרה והתוכן שבית ספר נמצא איתם במגע הוא ביטוי מובהק לריכוזיות הזאת. המחקר חלוק עדיין 
על  שלה  אפשריות  ולהשפעות  התלמידים  הישגי  על  הבית־ספרית  האוטונומיה  של  להשפעותיה  באשר 
שוויון ההזדמנויות. למרות זאת, בראי השינויים המתרחשים בשדה החינוך והחברה ולנוכח האתגרים שהם 
מעמידים בפנינו נראה כי תהליך האוטונומיזציה הוא התפתחות בלתי נמנעת. ההיגררות האבולוציונית אל 
המהלך הזה, תוך מאבק בין מַשמרי הסדר הישן ובין מחוללי השינוי, אינה בהכרח הנתיב הנכון. אוטונומיה 
כזאת, אם תיושם, צריכה לגעת הן בצדדים הניהוליים והן בפדגוגיים אך בה בעת גם לשמר את מקום המשרד 

כגורם מאסדר ומאזן.

באיזו מידה אפשר ללמוד ממחקר לתכנון ארוך טווח בתחום החינוך המדעי? — 
שאול הוכשטיין

השאלה שעומדת לפנינו היא אם ניתן ללמוד מהצלחה ואי־הצלחה של רפורמות עבר לשם תכנון רפורמות 
עתיד. מכיוון שהרפורמה הנוכחית והמצב הקיים שונים מרפורמות עבר וממצבים קודמים, אי אפשר לכאורה 
ללמוד מניסיון העבר. מנגד, הקידמה תלויה בלמידה וזיכרון. הווה אומר: אם לא נלמד מניסיון העבר, אנו 
נידונים לחזור על טעויותיו. לפיכך ייתכן כי המסקנה היא שעלינו ללמוד מהתנסויות העבר ולהשתמש, מבין 
העקרונות שעלו מהן, באלה שניתן ליישמם גם בתנאים שונים. להלן אציין מספר עקרונות ותובנות – הן 
והן כאלה השנויות במחלוקת – שלמדנו במסגרת הדיונים על רפורמות עבר  תובנות שיש עליהן הסכמה 

בארץ ובעולם.

קשה להצליח ברפורמה:  

״שינוי אינו מתחולל בלי לגרום אי־נוחות, גם אם הוא שינוי מרע לטוב.״ )ריצ׳רד הוקר(  

שינוי יוצר תחושת חוסר ביטחון, מתחים חדשים ואי־הבנות. תהליך הטמעה מצריך אנרגיה רבה, זמן   
ומשאבים. אבל שינוי יוצר גם אווירה של חדשנות ושיח על חתירה לשיפור, שמייצר אופטימיות. תהליך 

שינוי מייצר למידה, מחזק את המקצועיות, מייצר הזדמנויות ומונע שאננות.
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לרפורמות יש מחזור חיים:   

גם תכנית רפורמה שנראית טובה ומוצלחת תעמוד למבחן עם החלפת השלטון )שר חינוך חדש( ועם   
שינויים באקלים הפוליטי ובסדר העדיפויות. כעבור זמן החידוש המוצע לא ייראה חדש כל כך. שינויים 
בסביבה, בכלל זה שינויים בהכשרת מורים והעסקתם ושינויים טכנולוגיים, משפיעים על יישום רפורמה. 
נעה מצד  הְמטּוֶטֶלת  על חשבון תחומים אחרים. התחרות ממשיכה,  באה תמיד  התמקדות בתחום אחד 

לצד.

רפורמות נרחבות מצליחות יותר:   

הסיכוי להצלחה גדול יותר כשמדובר ברפורמות מערכתיות, כאלה שיש בהן יעדים רבים ורחבים ואשר   
כוללות תכנית לימודים חדשה, הערכת מורים ופיתוח מקצועי. לרפורמות כאלה יש יותר סיכוי להשפיע 
על ספרי לימוד, ויש להן יותר פרסום – כולל הוויכוח בין תומכים למתנגדים – המסייע בהפצת מידע על 

הרפורמה ויעדיה.

הצלחה אינה חד־מימדית ולא ״הכול־או־לא־כלום״:  

לכל רפורמה יש מספר יעדים ותת־יעדים, וחייבים לבחון את מידת המימוש של כל אחד מהם, במקומות   
שונים ובאוכלוסיות שונות.

קביעת יעדים:  

של  וקידום  פיתוח  )סותרים(:  ליעדים  דוגמאות  ליישמם.  פעולה  ודרכי  ברורים,  יעדים  לקבוע  חשוב   
אוריינות מדעית לכול, העלאת רמת ההצטיינות של המצטיינים.

מודעּות לסביבה:    

בעת גיבוש רפורמה חייבים להביא בחשבון היבטים תרבותיים, תפישתיים וארגוניים של הסביבה שבה   
תיושם הרפורמה.

מעורבות מקבלי החלטות )משרד החינוך(:    

למרות הרצון לאי־תלות ולהתרחקות מפוליטיקה, חשובה מעורבותם של מקבלי החלטות ושל מקורות   
מימון בשלבי ייזום הרפורמה, תכנונה, ביצועה, מימונה והערכת הצלחתה.

מעורבות מומחים ואנשי מקצוע:  

רפורמה מצריכה מעורבות של מומחים ואנשי מקצוע: גם מתחום הידע המדעי העומד על הפרק )מומחים   
מהאקדמיה בתחום הידע( וגם מתחום ההוראה )מומחים לחינוך מהאקדמיה ומורים מובילים(.

מעורבות רשויות מקומיות וגופים פילנתרופיים:    

ביזור תהליכי רפורמה ואי־תלות במשרד החינוך מזרימים משאבים חדשים למערכת החינוך ומאפשרים   
למציאות  ומותאמות  מיוחדות  פעולה  דרכי  גיבוש  והן  וייחודיים  מקומיים  צרכים  על  הסתכלות  הן 
המקומית. לדוגמה, ההצלחה ביישוב בית ג׳אן התבססה על עירוב הקהילה כולה בנעשה )עידוד מצוינות 
בקרב דור העתיד(, הירתמות של מורים למשימה, השקעת משאבים רבים )על ידי השתתפות של קרן 

רש״י, למשל( והפעלת מיזמים מיוחדים )כגון פעילות במדע־טק בטכניון(. 

מעורבותם של מנהלים ומורים:    

על  ובעלות  אוטונומיה  להם  שיש  להרגיש  חייבים  ומורים  מנהלים  רפורמה:  של  ותכנון  ייזום  בשלבי   
הרפורמה ולא שמכתיבים להם מלמעלה כיצד לפעול. בהכשרה המקצועית: מורים חייבים להיות חלק 
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מההכשרה לקידום הרפורמה, למשל בעזרת מורים מובילים. ביישום פרקטיקת ההוראה: מנהלים חייבים 
להסכים להעברת משאבים לטובת הרפורמה למרות התנגדות מורים מתחומים אחרים. 

למידה והערכה מתמשכות:   

הצלחתן של רפורמות תלויה בביצוען של למידה והערכה מתמשכות וגם בבחינה מוקפדת של תחומי   
אלה  ונושאים  לתחומים  שיש  האידאולוגי־ערכי  לרקע  לב  שימת  תוך  הנבחנים,  והנושאים  הלימוד 

בחברה.

פרדוקס מטרה המביאה להכשלה עצמית:    

חינוך מדעי לכול מחייב כיתות גדולות יותר, יותר מורים ומורות ויותר הוראה פרונטלית. אלא שתנאים   
אלה מאפשרים פחות תשומת לב לכל תלמיד ותלמידה, וכך גורמים לפגיעה ברמת הלימוד. חינוך מדעי 
לבחור  מצטיינים  תלמידים  של  ומרצונם  מדעיים  מקצועות  של  וקסמם  מייחודיותם  מפחית  גם  לכול 

במקצועות אלה.

דבר משרד החינוך — חינוך מדעי: בין הנהגת רפורמות לפעילות שוטפת — 
מוהנא פארס

שאלה עתיקת יומין בחינוך היא מי צריך ללמוד מה. התשובה לשאלה זו נתונה במחלוקת גדולה, במיוחד 
כשמדובר בלימודי מדע. אלא שכאשר עומדים על הפרק לימודי מדע טהור ברמות מוגברות, הדיון בסוגיה 
חורג מגבולות פדגוגיים ותוכניים, וחודר גם למרחבים פוליטיים, כלכליים ואידאולוגיים. קביעות והחלטות 
בשאלה זו מביאות להחלטות ארגוניות ברמת בית הספר והכיתה: האם כדאי לפתוח כיתות או קבוצות של 
מצוינים? מהי עמדת בית הספר לגבי הסללה או הקבצה? למרות השאלות האמורות, התלמידים וההורים 
ממשיכים לתפוש את המקצועות המדעיים כתורמים להצלחה בחיים, לפתיחת דלתות – בצבא, בלימודים 
להשכלה גבוהה ובשוק התעסוקה – וכן לשיפורם של סיכויי ההשתכרות העתידיים. המקצועות המדעיים 
והטכנולוגיים נחשבים מקצועות חשובים יותר ורלוונטיים יותר לשוק התעסוקה. מעמדם בישראל ממשיך 
יח״ל מאשר   5 ברמה של  פיזיקה  או  ללמוד מתמטיקה  לשכנע תלמיד  יותר  עולה שקל  ומניסיוננו  לעלות, 

לשכנעו ללמוד 5 יח״ל בספרות או במקצוע אחר ממדעי הרוח או החברה.

ההקדמה דלעיל באה להזכיר שכל רפורמה בחינוך המדעי מביאה בחשבון היבטים רחבים יותר, שלא קשורים 
בהכרח לחינוך מדעי. 

האחרונות.  השנים  במאה  החינוך  בשדה  אחרים  בתחומים  שהונהגו  לרפורמות  דומות  במדעים  רפורמות 
פרופ׳ צבי לם סוקר כ־50 רפורמות גדולות שנעשו במאה האחרונה )הרפז, 2000(; אף אחת מהן לא הצליחה 

להביא לשינוי יסודי בתרבות הבית־ספרית. לכל אחת הייתה השפעה שולית במקרה הטוב.

משרד החינוך פתוח כיום יותר לשינויים במקצועות המדע, ונכון יותר לקיים שיתופי פעולה לקידום החינוך 
המדעי. התכנית הלאומית במתמטיקה ומדעים היא הוכחה לכך שהמשרד בכל רמותיו – הן ברמת המדיניות, 
הן ברמת הארגון והן ברמת הדרג המקצועי – נכון ופתוח לשתף גורמים חיצוניים, לבנות קואליציות ולקבל 

על עצמו אחריות על התהליך והתקציב.

עולות שאלות  החינוך,  שִקיים משרד  פעולה משמעותיים  לשיתופי  והודות  האמורים  התהליכים  בעקבות 
לגבי שינויים בהוראת המדעים, חלקן שאלות טכניות וטקטיות, חלקן שאלות אסטרטגיות וחלקן שאלות 
הוראת  את  לשפר  מנת  על  עמן  להתמודד  ואמור  מתמודד  שהמשרד  שאלות  להלן  אידאולוגיות־למחצה. 

המדע בישראל:
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כיצד מתמודדים עם המתח הקיים בין לימודי טכנולוגיה לבין לימודי מדע קלסי?  

מהו הפרופיל של המורה למתמטיקה, פיזיקה, כימיה או ביולוגיה? מהיכן נגייס אותו?   

באיזה אופן יש לבצע את הפיתוח המקצועי של מורים?  

האם לאור חוסר ההצלחה להטמיע ברמה המערכתית תהליכי הוראה ולמידה מתקדמים כגון הוראה   
אינטגרטיבית, פיתוח חשיבה וסביבות חקר – מוטב לוותר על הרעיון?

האם קהילות מורים צריכות להיות כלליות או תחומיות?  

כיצד לאזן בין התפיסה האינסטרומנטלית לתפיסה האינטלקטואלית במדע?  

כיצד ניתן להתאים את לימודי המדע להתפתחויות המהירות במדעים, בתעשייה ובאקדמיה?  

כמה תלמידים צריכים, יכולים או רוצים ללמוד מדע ברמות גבוהות?  

מהי הדרך לחזק את הקשר בין מערכת החינוך לבין קהיליית החוקרים של הוראת המדעים באקדמיה?   
כיצד ניתן להגביר את המעורבות של חוקרים אלה בוועדות המקצוע?

איך משביחים את ההכשרה של מורים למדעים, במיוחד של אלה המלמדים בבית הספר היסודי ובחטיבות   
הביניים, ובמיוחד בתחום הידע המדעי שאותו הם מלמדים?

מאיזה גיל חשוב להתחיל בחינוך מדעי?  

מיהם הכוחות המשפיעים על מהות הרפורמות: תעשייה? צבא? אנשי חינוך? אנשי רוח?  
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נספחים

נספח א׳: סדרי היום של המפגשים הלימודיים ושל יום העיון

מפגש ראשון: ׳מחר 98׳ כדוגמה לרפורמה בחינוך מדעי
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דברי פתיחה והצגת מתווה הפעילות – פרופ׳ ישראל בר־יוסף, יו״ר צוות המומחים09:00-08:30

׳מחר 98׳ – תכנון המהלך והחזון שעמד בבסיסו – פרופ׳ חיים הררי10:00-09:00

מחזור החיים של רפורמות בחינוך מנסיבות לידתן ועד שלבי דעיכתן – 10:35-10:00
פרופ׳ מרים בן פרץ

הפסקה10:50-10:35

השפעת ׳מחר 98׳ על חטיבות הביניים ותכניות הלימודים – פרופ׳ בת שבע אלון11:25-10:50

השפעת ׳מחר 98׳ על חטיבות הביניים ותכניות הלימודים – גב׳ שושי כהן12:00-11:25

דיון עם חברי ״גרעין הלומדים״ הקבוע13:00-12:00

מפגש שני: חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך — גופים פילנתרופיים, 
רשתות חינוך ורשויות מקומיות

יום שלישי, י״ט באב תשע״ו, 23.8.2016, אולם ירושלים, מרכז הרצל, ירושלים
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וקרן רש״י
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וטכנולוגיה לילדי הדרום – מבט עשרים שנה אחרי: מר שמואל הר נוי, מנכ״ל 
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מושב שלישי: רשויות מקומיות המטפחות חינוך מדעי - דוגמאות12:55-11:35

חיפה כדוגמה: גב׳ ענת שייר, רכזת תכנית לקידום לימודי המדעים והזכאות לבגרות,
המחלקה להעצמה חינוכית, עיריית חיפה

בית ג׳אן כדוגמה: מר מהנא טאפש, ראש מינהל החינוך בית ג׳אן

הפסקת צהריים13:35-12:55

מושב רביעי: רשויות מקומיות המטפחות חינוך מדעי - דוגמאות נוספות14:55-13:35

רעננה כדוגמה: גב׳ איילת דליות, מנהלת המחלקה ליזמּות ופיתוח תכניות במינהל 
חינוך רעננה ויועצת ראש עיריית רעננה לקידום מעמד האישה

מעלה אדומים כדוגמה: מר דוד שרת, מנהל אגף החינוך מעלה אדומים; גב׳ אירמה 
בן משה, מנהלת אשכול הפיס למדעים, לטכנולוגיה ולאומנויות במעלה אדומים

מושב חמישי: פעילות לקידום החינוך המדעי ברמה אזורית: הדוגמה של מרכז 15:40-14:55
אחר״ת ובית המדרש ׳נקודת ארכימדס׳

מרכז אחר״ת ובית המדרש ׳נקודת ארכימדס׳ – דוגמה לפעילות בגליל המערבי, 
התורמת לקידום החינוך המדעי בכל הארץ: ד״ר עמוס כהן, מנהל אקדמי־פדגוגי 
של מרכז אחר״ת ומנהל בית המדרש ׳נקודת ארכימדס׳, מרצה לפיזיקה ולהוראת 

המדעים במכללת אורנים

התייחסויות של משתתפי המפגש, סיכום וכיוונים להמשך הפעילות16:45-15:40

מפגש שלישי: מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי

יום שלישי, י׳ באלול תשע״ו, 13.9.2016, אולם המאיץ, מכון ויצמן למדע, רחובות

התכנסות10:00-09:30

דברי ברכה ופתיחה - פרופ׳ ישראל בר־יוסף, יו״ר צוות המומחים10:05-10:00

מושב ראשון: סיפורם של מרכזי המורים - ארציים ואזוריים11:35-10:05

מרכז המורים הארצי מנקודת מבט של מורה, מדריכה ומפמ״ר: ד״ר אירית שדה, 
מפמ״ר ביולוגיה הנכנסת ומפמ״ר מדעי הסביבה היוצאת במשרד החינוך

מרכז המורים האזורי: הסיפור ההיסטורי, המקצועי, הפוליטי והאישי: ד״ר תילי וגנר, 
ראש התכניות הקליניות להכשרת מורים למתמטיקה ופיזיקה, המכללה האקדמית 

בית ברל

מושב שני: מקומו של המורה ברפורמות בחינוך מדעי12:20-11:35

מה למעלה מה למטה? מעורבותם של מורים ברפורמות בחינוך: ד״ר ניר מיכאלי, 
רקטור מכללת אורנים
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הפסקת צהריים13:00-12:20

מושב שלישי: מקומו של המנהל ברפורמות בחינוך מדעי13:45-13:00

המנהל כמטמיע רפורמות ומתאים אותן למציאות הבית־ספרית: ד״ר עליזה בלוך, 
מנהלת רשת בתי הספר ברנקו וייס

מושב רביעי: הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים14:50-13:45

ההכשרה והפיתוח המקצועי של מורים במכללות ובאוניברסיטאות לאור רפורמות 
בחינוך מדעי: ד״ר ירון להבי, המכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד ילין וראש המרכז 

הארצי למורי הפיזיקה במכון ויצמן למדע
האתגר בהטמעת מקצוע תמטי בחטיבה העליונה – הדוגמה של מורי ׳מדע 

וטכנולוגיה לכול׳: ד״ר מיכל נחשון, מפמ״ר ׳מדע וטכנולוגיה לכול׳ בנתיב העיוני 
במשרד החינוך

התייחסויות משתתפי המפגש, סיכום וכיוונים להמשך הפעילות15:30-14:50

 

יום עיון: לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו

יום שלישי, ל׳ בתשרי תשע״ז, 1.11.2016, מרכז הכנסים במלון רמת רחל, קיבוץ רמת רחל

התכנסות והרשמה09:00-08:30

ברכות - מר אלי הורביץ, מנכ״ל קרן טראמפ09:10-09:00

פתיחה - פרופ׳ ישראל בר־יוסף, יו״ר צוות המומחים09:20-09:10

דבר משרד החינוך - שיח׳ מוהנא פארס, מנהל אגף תכניות לאומיות מערכתיות 09:35-09:20
ופרויקטים, משרד החינוך

מושב ראשון: ׳מחר 98׳ כדוגמה לרפורמה בחינוך מדעי10:45-09:35
יו״ר: פרופ׳ בני גיגר, חבר בצוות המומחים

תיאור וסיכום של עבודת הצוות בנושא: פרופ׳ בני גיגר, חבר בצוות המומחים
׳מחר 98׳ – הדוח ויישומיו: הצגת סקירה מדעית שהזמין הצוות: ד״ר שרה קליין, 

מחברת הסקירה
מגיבים: גב׳ חיה שיטאי, מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך, ופרופ׳ יהודית דורי, 

דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון, וחוקרת בכירה במוסד נאמן
דיון פתוח בהשתתפות הקהל

הפסקה11:00-10:45
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מושב שני: מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי12:10-11:00
יו״ר: גב׳ אסתר מגן, חברה בצוות המומחים

תיאור וסיכום של עבודת הצוות בנושא: גב׳ אסתר מגן, חברה בצוות המומחים
שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם והוראתם בישראל – 
בראי התפתחויות שחלו בעולם בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה ומערכת 
החינוך: הצגת סקירה מדעית שהזמין הצוות: גב׳ גנית ריכטר, אוניברסיטת חיפה, 

חברה בצוות מחברות הסקירה
מגיבים: ד״ר מירי גוטליב, מנהלת אגף א׳, התפתחות מקצועית של עובדי הוראה, 

משרד החינוך, ופרופ׳ ענת זוהר, האוניברסיטה העברית ומכון מנדל למנהיגות 
חינוכית

דיון פתוח בהשתתפות הקהל

מושב שלישי: חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך - 13:05-12:10
גופים פילנתרופיים, רשתות חינוך ורשויות מקומיות

יו״ר: גב׳ שלומית עמיחי, חברה בצוות המומחים

תיאור וסיכום של עבודת הצוות בנושא: גב׳ שלומית עמיחי, חברה בצוות המומחים
מגיבים: ד״ר חפצי זוהר, מ״מ וסגנית ראש העיר באר שבע, מחזיקת תיקי החינוך

והרווחה, וד״ר בת חן וינהבר, מנהלת ׳מפרש׳
דיון פתוח בהשתתפות הקהל

הפסקת צהריים13:45-13:05

פרופ׳ מנחם יערי, יו״ר ועדת ההיגוי של היזמה13:55-13:45

מושב רביעי: לימוד מחו״ל15:15-13:55
יו״ר: פרופ׳ שאול הוכשטיין, חבר בצוות המומחים

המידה שבה אפשר ללמוד ממחקר לתכנון ארוך טווח בתחום החינוך המדעי: פרופ׳
שאול הוכשטיין, חבר בצוות המומחים

הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו״ל: הצגת סקירה מדעית שהזמין
הצוות: פרופ׳ אבי הופשטיין, מכון ויצמן למדע, יועץ למכון מופ״ת בכתיבת הסקירה

רפורמות בחינוך בארצות הברית – מה למדנו?: פרופ׳ מרשה לין, בית הספר הגבוה
לחינוך של אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, ארצות הברית

דיון פתוח בהשתתפות הקהל

מושב חמישי: תובנות והצעות של צוות המומחים15:50-15:15
יו״ר: פרופ׳ ישראל בר־יוסף, יו״ר צוות המומחים

תובנות והצעות של צוות המומחים: פרופ׳ ישראל בר־יוסף, יו״ר צוות המומחים

דברי סיכום: פרופ׳ ישראל בר־יוסף, יו״ר צוות המומחים16:00-15:50
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נספח ב׳: נוסח הפנייה לבקשת מידע מרשויות מקומיות

ירושלים, ז׳ באייר תשע״ו, 15.05.2016

פנייה לבקשת מידע מרשויות מקומיות

יישומי בחינוך של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה צוות מומחים המוביל פעילות  היזמה למחקר 
על  ללמוד  מעוניין  המומחים  צוות  בו.  והמצוינות  בישראל  המדעי  החינוך  לשיפור  עבר  לימוד ממהלכי  בנושא 
לפיכך הצוות מזמין רשויות מקומיות  החשיבות שמייחסות הרשויות המקומיות בישראל לחינוך המדעי. 

לשתף אותו במידע על פעילותן בנושא חינוך מדעי.

אנו מעוניינים לקבל מענה על ארבע השאלות הבאות:

אילו אמצעים נוקטת הרשות כדי לקדם בתחומה את החינוך המדעי והמצוינות בו? 	

האם וכיצד באה לידי ביטוי תפישה חינוכית בינתחומית המשלבת בין החינוך המדעי לחינוך הלא מדעי  	
בבתי הספר ברשות?

האם וכיצד הרשות מנסה להרחיב את מספר התלמידים הלומדים חינוך מדעי בתחומה? 	

איזו תמונת מצב של החינוך המדעי היית רוצה לראות ביישובך בעוד חמש שנים? 	

המעוניינים מתבקשים לשלוח תיאור שאורכו לא יעלה על שני עמודים עד כ״ה באייר תשע״ו, 02.06.2016, 
niv.education@academy.ac.il :ז הפעילות, מר ניב שטראוס, בדוא״ל לכתובת הבאה אל מַרכֵּ

למידע נוסף אנא בקרו בדף הפעילות באתר היזמה.

http://education.academy.ac.il/hebrew/ActionArea.aspx?AreaID=25
mailto:niv.education@academy.ac.il
http://education.academy.ac.il/hebrew/ActionArea.aspx?AreaID=25
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נספח ג׳: נתונים על הרשויות המקומיות שנציגיהן הוזמנו למפגש הלימודי השני

נתונים דמוגרפיים וחברתיים־כלכליים:

ארצימעלה אדומיםרעננהבית ג׳אןחיפה

277,08211,25370,20637,4008,296,900מספר תושבים ]2014[1

מדד חברתי־כלכלי לפי למ״ס 
1 ]2008[

7285---

שיעור הילדים עד גיל 18 
2 ]2013[

22.5%34.7%26.9%36.0%34.2%

9,708 ש״ח9,759 ש״ח13,357 ש״ח7,249 ש״ח10,530 ש״חשכר ממוצע )שכירים( ]2013[ 2

שיעור השכירים המשתכרים 
עד שכר מינימום ]2013[ 2

31.9%51.4%25.8%27.2%31.3%

שיעור מקבלי דמי אבטלה 
2 ]2016[

0.7%0.8%0.7%1%0.9%

שיעור המשפחות עם ילדים 
הזכאים לקצבת ילדים ]2016[ 2

12.3%16.1%14.3%15.2%14.6%

שיעור המשפחות עם 4 ילדים 
ויותר הזכאים לקצבת ילדים 

2 ]2016[
0.9%1.3%1.3%2.4%2.5%

שיעור התושבים הערבים 
1 ]2014[

10.8%100%0%0.2%19.7%

שיעור התושבים היהודים 
והאחרים ]2014[ 1

89.2%0%100%99.8%79.3%

23.1%0%16.0%16.2%14.0%שיעור העולים ]2013[ 3

1 )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016(

2 )המוסד לביטוח לאומי, 2016(

 3 )פידלמן, 2013( 

נתונים חינוכיים:

ארצימעלה אדומיםרעננהבית ג׳אןחיפה

הישגי תלמידי כיתות ח׳ בפרק 
המתמטיקה במיצ״ב1

517 ]תש״ע[610 ]תשע״ה[542 ]תשע״ה[566 ]תשע״ה[
532 ]תשע״ה[
511 ]תש״ע[

הישגי תלמידי כיתות ח׳ בפרק 
המדע וטכנולוגיה במיצ״ב1

540 ]תשע״ב[616 ]תשע״ה[612 ]תשע״ה[583 ]תשע״ה[
552 ]תשע״ה[
539 ]תשע״ב[

שיעור הזכאים לתעודת בגרות 
מהלומדים בי״ב ]תשע״ד[ 2

75.12%94.39%86.35%72.49%65.50%

שיעור הבוגרים הזכאים 
לתעודת בגרות איכותית 

מדעית/טכנולוגית ]תשע״ג[ 3
14.0%437.4%18.4%4.8%8.5%
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ארצימעלה אדומיםרעננהבית ג׳אןחיפה

שיעור הבוגרים הזכאים 
לתעודת בגרות בממוצע 

85 ומעלה מסך כל הזכאים 
לתעודת בגרות איכותית 

מדעית/טכנולוגית
]תשע״ג[ 3

79.6%487.3%82.7%67.9%80.7%

שיעור הבוגרים שנבחנו 
בבחינת הבגרות בפיזיקה 
ברמה של 5 יח״ל מסך כל 
הזכאים לתעודת בגרות 

איכותית מדעית/טכנולוגית 
]תשע״ג[3

68.3%414.3%74.2%53.6%66.4%

שיעור הנבחנים ב־5 יחידות 
מתמטיקה מקרב בוגרי כיתה 

י״ב ]2014[ 2
17.61%412.48%19.27%7.60%10.40%

בתי ספר יסודיים )כולל חינוך 
מיוחד( ]2016[

57543717812---

בתי ספר על־יסודיים
]2016[

5364171089---

תקציב החינוך
 414,679,600
ש״ח ]2013[ 5

 34,024,000
ש״ח ]2016[ 4

 211,515,300
ש״ח ]2015[ 7

 86,000,000
ש״ח ]2016[ 8

---

דוגמאות למסגרות חינוך לא 
פורמלי למדעים

מדעטק, 
גן החיות 

הלימודי, שני 
אשכולות 
פיס למדע 
ואמנויות, 

פעילות בנוער 
שוחר מדע 

בטכניון, תכנית 
אתגר – מדעי 

המחשב 
באוניברסיטה, 

חוגורדון 
במכללת 

גורדון, יובלים, 
עתודה 
ליובלים6

שלושה 
מרכזי חלל 
ורובוטיקה4

אשכול 
פיס למדע 

ואמנויות, בתי 
תלמיד )קיימים 

בהם חוגים 
במדע(7

אשכול פיס 
למדעים, 

טכנולוגיה 
ואומנויות, 
מרכז סייבר 

)בהקמה( 8

----

1 )רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך, 2016(

2 )משרד החינוך, 2016(

3 )דביר, 2015(; הנתונים הארציים עבור המדד מבוססים על נתוני הרשויות המקומיות שנבדקו על ידי דביר )2015(.

4 )טאפש, 2016(

5 )עיריית חיפה, 2016(

6 )שייר, 2016(

7 )עיריית רעננה, 2016(

8 )שרת, 2016(
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נספח ד׳: תקצירי קורות חיים של השותפים העיקריים למהלך הלימודי

ביאן אבו קטיש, חברת ״גרעין הלומדים״ הקבוע של הפעילות. מורה למדעים בבית הספר הדו־לשוני ״יד 
ומדריכת ״אמירים״, תכנית למצוינות  ירושלים  בירושלים, מנהלת מרכז לתלמידים מחוננים במזרח  ביד״ 
ולהצטיינות בבתי הספר – האגף למחוננים ולמצטיינים. בעבר הייתה רכזת פרויקט ׳חקר וחשיבה מדעית׳ 
במרכז  הסביבה  איכות  תחום  רכזת  וכן  )מנח״י(,  ירושלים  חינוך  ומינהל  העברית  האוניברסיטה  בחסות 
מעבדות נוער על שם בלמונטה באוניברסיטה העברית, שם שימשה גם מדריכה בתחומי מדעי החיים ואיכות 
הסביבה. קודם לכן הדריכה אבו קטיש בתכנית מדעים וטכנולוגיה במסגרת קרן קרב. לאורך שנות הוראתה 

הובילה את תלמידיה לזכייה בפרסים בתחרויות ארציות. 
בעלת תואר ראשון במדעי החיים מהאוניברסיטה העברית, 2005, תעודת הוראה במדעי החיים מהאוניברסיטה 

העברית, 2008, ותואר שני בהוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית, 2013.

תפקידים  שלל  מילא  איזנברג  ד״ר  ישראל.  באורט  והכשרה  פיתוח  למחקר,  בכיר  סמנכ״ל  איזנברג,  אלי 
בעבר. בין השאר הקים מרכז טכנולוגי באנגליה, היה חבר סגל בטכניון, שימש חוקר באוניברסיטה הפתוחה 
באנגליה, וייסד, מטעם אורט העולמי, מערכת מקיפה של חינוך טכנולוגי בדרום אפריקה. במסגרות אלה עסק 
ד״ר איזנברג במחקר, בפיתוח, ביישום ובהערכה של תכניות לימודים, בהסבה והכשרה של מורים לתעודות 
ולתארים, בפיתוח והטמעה של חומרי למידה )חומרה, לומדה, תוכנה(, במחקר ובפיתוח מודלים להנחיה 
ד״ר  בתעשייה.  הדרכה  ומערכות  מכללות  ספר,  בתי  של  שונות  ברמות  הטכנולוגי  החינוך  ביישום  ולסיוע 
איזנברג הוא בעל ניסיון של 22 שנים בהוראה למגוון אוכלוסיות תלמידים, מטעוני טיפוח ועד נוער מחונן, 
בהכשרת מורים ובהסבת מהנדסים. הוא פרסם עשרות מאמרים בעיתונות מקצועית ובכנסים מדעיים, וחיבר 

ספרי לימוד להכשרת מורים בחינוך טכנולוגי. 
בעל תוארי בוגר, מוסמך ודוקטור למדעים בחינוך טכנולוגי – כולם מהטכניון בחיפה.

בת שבע אֵּלון, פרופסור במכון ויצמן למדע. בשמונה השנים האחרונות עמדה פרופ׳ ֵאלון בראש המחלקה 
להוראת המדעים. שנים רבות שימשה ראש קבוצת הפיזיקה וקבוצת מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים – 
שתיהן במחלקה להוראת המדעים. כן הייתה יועצת אקדמית למרכזי המורים הארציים בתחומים אלו וראש 
ועדת המקצוע בפיזיקה. פרופ׳ ֵאלון היא המנהלת הפדגוגית של תכנית רוטשילד־ויצמן למצוינות בהוראת 
 American Association for the( המדע  לקידום  האמריקאית  החברה  עמיתת  והמדעים,  המתמטיקה 
Advancement of Science, AAAS( וחברה במועצה הלאומית למחקר ופיתוח. תחומי המחקר העיקריים 
שלה הם למידת פיזיקה והוראתה בכיתות ז׳-י״ב והתפתחות מקצועית מתמשכת של מורים ומורי־מורים 
לפיזיקה ולמדעים. פרופ׳ אלון היא כלת פרס א.מ.ת בחינוך לשנת 2015. הפרס הוענק לה על עבודתה פורצת 

הדרך בפיתוח החינוך המדעי ומדע הלמידה, בטיפוח מורים למדעים ובהעצמת תלמידים.
בעלת תואר שני בפיזיקה ממכון ויצמן ותואר שלישי בחינוך מדעי מאוניברסיטת ברקלי )ארצות הברית(, 1979.

הייתה חברה בצוות המומחים לנושא ׳מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך׳.

עליזה בלוך מנהלת כיום את רשת בתי הספר של ברנקו וייס; הרשת עוסקת בקידום החינוך הציבורי בישראל 
מהמקום  תלמיד  כל  וראיית  הכלה  של  מקום  מתוך  והבדואי  הערבי  החרדי,  הממלכתי,  השונים:  במגזרים 
שבו הוא נמצא. בשנים 2013-1999 ניהלה עליזה בלוך את תיכון ברנקו וייס בבית שמש, שהוביל תהליכי 
התפתחות  את  חקרה  הבנה,  לשם  הוראה  בפיתוח  העוסקת  בלוך,  ד״ר  ארצי.  חינוך  בפרס  זכה  ואף  שינוי 
החינוך העל־יסודי בתקופה שבין הרפורמות של שר החינוך זלמן ארן והשר אמנון רובינשטיין. מחקרה עסק 

בתהליכים חברתיים, חינוכיים ופוליטיים שיצרו את הרפורמות בתוך מערכת החינוך.
בעלת תואר שלישי במדיניות חינוכית מאוניברסיטת בר אילן, 2015.

אירמה בן משה, מנהלת אשכול הפיס למדעים, לטכנולוגיה ולאומנויות במעלה אדומים. האשכול הוא מרכז 
מדעים המשרת הן את בית הספר והן את כל קהילת העיר, ובן משה מנהלת אותו זה שמונה שנים. במסגרת 
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תפקידה היא מובילה תכניות מדעיות המתקיימות בעיר, במטרה להגביר את מודעות הקהילה לחשיבותם 
של תחומי הדעת המדעיים. בנוסף לכך משמשת בן משה מורה למדעים ולטכנולוגיה בחטיבת הביניים ׳דקל 

וילנאי אורט׳. 
בעלת תואר ראשון בביולוגיה ותעודת הוראה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני בהוראת המדעים מ׳מכללה 

ירושלים׳.

מרים בן פרץ, פרופסור )אמריטה( בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, הייתה ראש החוג להוראה, ראש 
בית הספר לחינוך, מייסדת־מנהלת של המרכז לחינוך יהודי בישראל ובתפוצות ונשיאת המכללה האקדמית 
תל־חי. מחקריה עוסקים בפיתוח ובהערכה של תכניות לימודים, קביעת מדיניות חינוכית, הכשרת מורים 
והתפתחותם המקצועית, וכן בחינוך יהודי בישראל ובתפוצות. פרופ׳ בן פרץ ארגנה כנסים רבים בישראל 
 The :ובחו״ל והשתתפה בהם. היא פרסמה מאמרים רבים, פרקים בספרים וספרים. בין הספרים שפרסמה
 Teacher-Curriculum Encounter: Freeing Teachers from the Tyranny of Texts )SUNY, 1990(,
 Learning from Experience: Memory and the Teacher׳s Account of Teaching )SUNY, 1995(,
 and Policy-Making in Education: A Holistic Approach in Response to Global Changes

 .)Rowman & Littlefield, 2009(
פרופ׳ בן פרץ עמדה בראש ועדות שמונו בידי שרי החינוך, ובהן הוועדה לרפורמה בבחינות הבגרות, הוועדה 

להכנת תכנית החומש למגזר הערבי והוועדה לבדיקת הכשרת המורים בישראל. 
בן פרץ הוזמנה כפרופסור אורח לאוניברסיטאות רבות בחו״ל, בהן אוניברסיטת מישיגן בארצות הברית, 
אוניברסיטת קיימברידג׳ באנגליה, אוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, אוניברסיטאות אלברטה וטורונטו 
בקנדה, ומאז 2006 היא מכהנת כפרופסור אורח גם ב־Institute of Education של אוניברסיטת לונדון 
באנגליה. פרופ׳ בן פרץ עומדת בראש ועדת ההיגוי של בית הספר להתפתחות מורי מורים במכון מופ״ת. 
בשנת תשס״ו, 2006, הוכתרה כלת פרס ישראל לחקר החינוך, ב־1997 הוענק לה אות הוקרה מטעם תחום 
וב־2012 זכתה בפרס האגודה האמריקאית   ,)AERA( תכנון לימודים באגודה האמריקאית לחקר החינוך
לחקר החינוך )AERA( על מפעל חיים בחקר הכשרת מורים. כן הוענק לה תואר עמית כבוד של האוניברסיטה 
הפתוחה. בשנת 2010 הצטרפה כחברה ל־NAEd( National Academy of Education( בארצות הברית. 
פרופ׳ בן פרץ היא זוכת פרס א.מ.ת )אמנות מדע ותרבות( בחקר החינוך, שהוענק לה בשנת 2015 מטעם משרד 
ראש הממשלה. בן פרץ, ששילבה פעילות ציבורית ענפה עם עבודתה האקדמית, ממשיכה גם כיום במחקר 

ופרסום.
הייתה יו״ר צוות המומחים לנושא ׳מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך׳ וחברה בוועדת קונסנסוס לנושא 

׳שפה ואוריינות׳.

לפיתוח  ויצמן  מכון  נשיא  כסגן   2006 מכהן משנת  בר־יוסף  פרופ׳  המומחים.  צוות  יו״ר  בר־יוסף,  ישראל 
משאבים, ומשנת 2007 כדיקן החינוך במכון. בר־יוסף מילא תפקידים רבים בתחום הניהול המדעי של מכון 
ויצמן. היה ראש המרכז למחקר תת־מיקרוני, ראש היחידה לשירותים פיזיקליים, ראש המרכז לננופיזיקה, ראש 
המחלקה לפיזיקה של חומר מעובה ועוד. תחומי המחקר העיקריים שלו הם ננופיזיקה ואלקטרו־אופטיקה 
של מוליכים־למחצה. פרופ׳ בר־יוסף פעיל במערכות של כתבי־עת מקצועיים, וזכה בפרסים מדעיים רבים. 
בפעילותו הציבורית עוסק פרופ׳ בר־יוסף בנושאים סביבתיים וחינוכיים. היה חבר בוועד המנהל של החברה 

להגנת הטבע ובכמה ועדות ממשלתיות שעסקו בחינוך מדעי. 
בעל תואר שלישי בפיזיקה ממכון ויצמן למדע, 1986.

מירי גוטליב, חברת ״גרעין הלומדים״ הקבוע של הפעילות. מנהלת אגף א׳ לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה 
במשרד החינוך. במסגרת תפקידה היא מופקדת על גיבוש מדיניות הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה ועל 
מנגנוני ההטמעה והיישום של מדיניות זו. במסגרת עבודתה במכון ברנקו וייס ניהלה גוטליב את מרכז מורים 
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חדרה ובהמשך את יחידת הפיתוח וההשתלמויות של המכון. במשרד החינוך ניהלה את מרכז פסג״ה חדרה 
ואחריו את מרכז פסג״ה חיפה.

בעלת תואר שלישי בכימיה מהטכניון, 1988.

בני גיגר, חבר צוות המומחים - לחצו כאן.

יהודית דורי, דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון וחוקרת בכירה במוסד שמואל נאמן למחקר 
מדיניות לאומית. בשנים 2013-2009 הייתה דיקנית לימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון. מחקריה של פרופ׳ 
ברמה  חשיבה  מיומנויות  מדעיות,  ויזואליזציות  מתקדמות,  טכנולוגיות  בשילוב  בלמידה  מתמקדים  דורי 
גבוהה, ֶמָטה־קוגניציה והערכה חינוכית ברמת בית הספר והאוניברסיטה. המחקרים כוללים פיתוח והטמעה 
של גישות חינוכיות ותכניות לימודים והערכת תרומתן בהיבט החינוכי־פדגוגי והטכנולוגי. פרופ׳ דורי היא 
גם חלוצה בשילוב הדמיה מולקולרית ומעבדה ממוחשבת בהוראת הכימיה. הצלחת מחקריה הובילה בעשור 
ועדת  יו״ר  שימשה   2008-2003 השנים  בין  בישראל.  למתמחים  בכימיה  הלימודים  תכנית  לשינוי  הקודם 
המקצוע בכימיה, והחל מספטמבר 2016 היא מכהנת כיו״ר ועדת המקצוע ׳מדע וטכנולוגיה לכול׳. משנת 

.MIT2000 עד 2015 שימשה חוקרת אורחת ופרופ׳ אורח ב־
בעלת תואר שני במדעי החיים ותואר שלישי בהוראת המדעים ממכון ויצמן למדע.

ייזום  ולפיתוח תכניות במינהל חינוך רעננה, אחראית על פיתוח,  מנהלת המחלקה ליזמּות  דליות,  איילת 
ומצוינות  בכלל  מצוינות  קידום  ביניהם  תחומים  במגוון  בעיר  הספר  בבתי  חינוכיות  תכניות  של  והפעלה 
ייחודי  חינוכי  מודל  לפיתוח  בניסוי׳  ׳עיר  תהליך  את  מובילה  דליות  בפרט.  והטכנולוגיה  המדע  בתחומי 
המבוסס על מנהיגות אותנטית )התהליך מתבצע בשיתוף אגף ניסויים ויזמּות במשרד החינוך(. דליות מכהנת 
כיועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ופועלת לקידום שוויון מגדרי בעיר וקידום בנות לתחומי המדעים 

והטכנולוגיה.
בעלת תואר שני בחינוך מאוניברסיטת בר אילן, 2002.

ספרא  החיים ובמרכז  למדעי  במכון  לנוירוביולוגיה  במחלקה  פרופסור  המומחים.  צוות  חבר  הוכשטיין,  שאול 
מחקריו  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  עצבית(  לחישוביות  הבין־תחומי  המרכז  המוח )לשעבר  למדעי 
מתמקדים במערכת הראייה ברמותיה השונות, החל בתהליך ההתמרה בקליטת האור בעין, עבור דרך עיבוד 
ייצוגים של העולם הנראה בהיררכיה של אזורי קליפת המוח,  בבניית  וכלה  ובמוח,  המידע הראייתי בעין 

אחסון ייצוגים אלו בזיכרון, למידה ורכישת מיומנויות תפישתיות.
בעל תואר שלישי בזואולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 1972. 

מחדש׳  לימודים  לארגון  הצעה  מתווה־דרך:  ׳מחקר  לנושא  היזמה  בוועדת  חבר  היה  היזמה.  של  ההיגוי  ועדת  חבר 

ובוועדת היזמה לנושא ׳שפה ואוריינות׳. 

אבי הופשטיין, פרופסור )אמריטוס( במכון ויצמן למדע. מחקריו מתמקדים בהוראת הכימיה. פרופ׳ הופשטיין 
שימש ראש המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, ובעבר עמד בראש קבוצת הכימיה וקבוצת המוט״ב 
מחלקה. כן שימש מנהל המרכז הארצי למורי כימיה במכון ויצמן, ומפמ״ר ללימודי כימיה בחטיבה העליונה  בַּ
מטעם משרד החינוך והתרבות. בתחילת דרכו המקצועית היה מורה לכימיה בבית ספר תיכון. כיום מכהן 

פרופ׳ הופשטיין כחבר בוועדת המקצוע של מוט״ב במשרד החינוך.
בעל תואר שלישי בהוראת הכימיה ממכון ויצמן למדע, 1975.

אלי הורביץ, מנכ״ל קרן טראמפ וחבר ועד החינוך הלאומי. במסגרת קרן טראמפ יזם הורביץ את הקמת ׳התיכון 
הווירטואלי׳, המאפשר למאות תלמידים מהפריפריה לגשת לבגרות במתמטיקה ופיזיקה, הניע את יצירתם 
מקצועיות  קהילות  של  פריסתן  ואת  מצטיינים  הייטק  לאנשי  גבוהה  להשכלה  במוסדות  הכשרה  מסלולי  של 
למורי הפיזיקה, המתמטיקה והכימיה ברחבי הארץ. הורביץ רקם עם רשויות מקומיות ורשתות חינוך שותפויות 

http://www.amen.org.il/?page_id=6051
http://www.vschool.cet.ac.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Dovrut/actualya/vaadhinuchhadash.htm
http://www.vschool.cet.ac.il/
http://www.trump.org.il/program_tabs/teaching-communities/
http://www.trump.org.il/program_tabs/clinical-training-programs/
http://www.trump.org.il/program_tabs/%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%93%D7%94/
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להשקעה בחינוך המדעי, והוביל להקמת היזמה הלאומית להרחבת מעגל המצוינות בחינוך המדעי בישראל. 
בשנים 2012 ו־2016 בחר בו המגזין ׳דה מרקר׳ לרשימת ׳מאה האנשים המשפיעים בישראל׳, והעיתון ידיעות 
אחרונות בחר בו בשנת 2015 לאחד מ׳חמישים המשפיעים החברתיים׳. קודם לכן, בשנים 2011-2000, שירת 
כמשנה למנכ״ל ׳יד הנדיב׳, הקרן הפילנתרופית של משפחת רוטשילד בישראל. הורביץ מכהן כחבר בוועד 
המכון   – ראשה׳  ׳אבני  של  ויוזמיו  מייסדיו  בין  והיה  אביב,  בתל  מדעי  לחינוך  מרכז  ׳חמד״ע׳,  של  המנהל 
הישראלי למנהיגות בית־ספרית. הוא ריכז את עבודת ׳הוועדה לשינוי מעמד הספרייה הלאומית׳ בראשותו 
של השופט יצחק זמיר, והיה ממובילי הקמתו של מאגר ׳גיידסטאר׳ להגברת השקיפות של עמותות בישראל. 

בראשית דרכו שימש עוזרו של יושב־ראש ועדת חוץ וביטחון בכנסת.
בעל תואר שני בהיסטוריה של המזרח התיכון מאוניברסיטת תל אביב.

שמואל הר נוי, מנכ״ל מכללת צפת. לאורך שנים שירת במגוון תפקידים בצה״ל, ועם שחרורו התקבל כעמית 
לבית הספר למנהיגות חינוכית – מכון מנדל. במסגרת לימודיו התמקד בתחום מדיניות חינוך, ניהול מוסדות 
ומערכות חינוך. בהמשך שימש סגן נציב שירות המדינה לנושאי ארגון, מינהל ותקינה. בשנים 2002-1997 
משותף  מיזם  בדרום,  החינוך  במערכת  והטכנולוגיה  המדע  לקידום  תכנית   – ׳מדערום׳  מיזם  בראש  עמד 
לקרן רש״י ולמשרד החינוך. מאז מילא שמואל הר נוי שורה של תפקידים נוספים במגזר הפרטי, הציבורי 
והשלישי: מנכ״ל ׳כל ישראל חברים׳, יו״ר ׳אפ״י אליאנס פיתוח ישראל בע״מ׳, סגן יו״ר ׳מקווה ישראל׳, חבר 
ומרכז בוועדת דוברת, ראש מטה יישום דוח דוברת במשרד החינוך ומנכ״ל הספרייה הלאומית. בצד עבודתו 
כמנכ״ל המכללה האקדמית צפת, תפקיד שהוא מכהן בו מאז 2009, שימש בשנים 2015-2013 מנכ״ל תורן 

של ועד ראשי המכללות הציבוריות. 
בפקולטה  בתקשורת  להפרעות  הספר  מבית  בתקשורת  בהפרעות  ראשון  תואר  בעל  הוא  נוי  הר  שמואל 
לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, 1975, תואר שני באנטומיה ובפיזיולוגיה של המוח, גם הוא מהפקולטה 
הצבא  מאוניברסיטת  רפואי  וניהול  הציבור  בבריאות  שני  ותואר   ,1982 אביב,  תל  באוניברסיטת  לרפואה 

האמריקאי במרילנד, ארצות הברית, 1991.

 חיים הררי          
יליד 1940 בירושלים, דור חמישי לילידי הארץ   
פרופסור לפיסיקה עיונית במכון ויצמן מאז גיל 26   

אחד משני מייסדי פרויקט פר"ח ויושב הראש המייסד של מועצת פר"ח 2016-1974  
פרס ישראל לפרויקט פר"ח 2008     
ראש המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן 1970   
דיקן מדרשת פיינברג, מכון ויצמן 1978-1972   
יושב ראש ות"ת 1985-1979     
נשיא מכון ויצמן 2001-1988     

מייסד ויושב ראש ראשון של חמד"ע תל אביב 2007-1987 
מייסד ויושב ראש ראשון של מכון דוידסון לחינוך מדעי 2015-1999    

יושב ראש ועדת מחר 98, 1992    
ישראל  פרס   1988 לפיסיקה,  רוטשילד  פרס   1976 לחינוך,  א.מ.ת  פרס   2004 לפיסיקה,  ויצמן  פרס   1973

לפיסיקה
חבר באקדמיה הישראלית למדעים 1978    
חבר האקדמיה האמריקאית למדעים ואומנויות 2010   

אותות כבוד שונים מנשיאי גרמניה ואוסטריה ומאגודת מקס פלנק   
ארבעה תארי דוקטור לשם כבוד

http://www.5p2.org.il/
http://www.themarker.com/st/c/prod/tm/2016/influ/3/
http://www.yadhanadiv.org.il/he
http://www.avneyrosha.org.il
http://www.hemda.org.il/
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/aboutus/now/law/Documents/report.pdf
http://www.guidestar.org.il/
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ובפיזיקה  מורים במתמטיקה  להכשרת  הקליניות  וראש התכניות  לחינוך  בפקולטה  סגל  חברת  וגנר,  תילי 
)בשיתוף קרן טראמפ( במכללה האקדמית בית ברל. ד״ר וגנר עוסקת בהכשרת מורים ובהוראת המדעים. 
בשנים  ברל,  בית  האקדמית  במכללה  ׳השרון׳  האזורי  המורים  מרכז  ראש  הייתה   2002-1996 בשנים 
להוראת  במחלקה  הביניים,  בחטיבת  וטכנולוגיה  מדע  להוראת  הארצי  המרכז  ראש  הייתה   2007-2004
ובשנים 2014-2008 הייתה ראש בית הספר לחינוך במכללה האקדמית בית  ויצמן למדע,  המדעים במכון 
לפיתוח  בוועדה  וחברה  הביניים  לחטיבת  וטכנולוגיה  מדע  בוועדת המקצוע  הייתה חברה  וגנר  תילי  ברל. 
סטנדרטים במדע וטכנולוגיה. בעבר לימדה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, ועבדה שנים רבות 
כמחנכת ומורה לפיזיקה בבתי ספר על־יסודיים. תחומי מחקרה הם הכשרת מורים, במיוחד הוראה כקריירה 

שנייה, היבטים קליניים בהכשרת מורים ואוריינות מדעית. 
בעלת תואר שלישי בתכנון לימודים מאוניברסיטת תל אביב, 2005.

וינהבר מתמחה בפיתוח וניהול של יוזמות חינוכיות, בהובלת תהליכי תכנון מורכבים המושתתים  בת חן 
ומנהלת  ״מפרש״  תכנית  את  הקימה  ישנים.  אתגרים  על  חדשנית  חשיבה  ובהובלת  עניין  בעלי  מגוון  על 
אותה. בעבר הקימה את ׳המכון ליזמות בחינוך׳ במכללה האקדמית בית ברל וניהלה אותו. המכון חקר את הידע 
קידמה  וינהבר  ד״ר  אותו.  וקידם  החינוך  במערכת  העסקי  והמגזר  השלישי  המגזר  מעורבות  על  המקצועי 

תהליכי תכנון חינוכי־חברתי ברשויות מקומיות וניהלה את התכנית להכשרת מנהלים מטעם אבני ראשה. 
בעלת תואר ראשון ושני בחינוך – שניהם מאוניברסיטת תל אביב – ותואר שלישי בניהול ויישוב סכסוכים 

ומשא ומתן מאוניברסיטת בר אילן.

חפצי זוהר, סגנית ראש העיר באר שבע וממלאת מקומו, ממונה על תיקי החינוך והרווחה בעיר. כמחזיקת 
תיק החינוך בעירייה היא מופקדת על מימוש החזון החינוכי וביצוע המדיניות החינוכית שגיבשה ההנהגה 
העירונית. ד״ר זוהר היא בוגרת בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית. היא הקימה וניהלה במשך חמש שנים 
את בית הספר למחוננים ומצטיינים ׳מעוף׳ בבאר שבע, ובהמשך שימשה במשך כשנתיים מפקחת ארצית 
זוהר  ד״ר  ומצטיינים במטה משרד החינוך. קודם שהחלה בלימודיה במכון מנדל שימשה  באגף למחוננים 
מקומיים  בפורומים  מדעיים  פרסמה מאמרים  היא  הסרטן.  וחקר  המולקולרית  הביוכימיה  בתחום  חוקרת 

ובינלאומיים, וזכתה בפרס וולף לדוקטורנטים מצטיינים.
בעלת תואר דוקטור בביוכימיה מאוניברסיטת בן־גוריון, 2000.

ענת זוהר, פרופסור מן המניין בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית וחברת סגל במכון מנדל למנהיגות 
חינוכית. בשנים 2009-2006 שימשה יו״ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. בתפקיד זה הובילה תהליך 
של שינוי חינוכי במערכת החינוך בישראל, שעיקרו הטמעה של חינוך לחשיבה ולהבנה במקצועות הלימוד 
)״אופק פדגוגי״(. תחומי ההתמחות האקדמיים שלה הם הוראת המדעים, למידה והוראה, פיתוח  השונים 
והוראת  מגדר  חשיבה,  הוראת  של  בהקשר  מורים  של  מקצועי  פיתוח  ֶמטה־קוגניציה,  תלמידים,  של  חשיבה 
ודרכים  ולמידה,  גישור על הפער בין מדיניות חינוכית לשינויים בהוראה  וחינוך מחוננים,  המדעים, מגדר 

להטמעת פרויקטים חינוכיים בתחום פיתוח החשיבה בראייה מערכתית.
בעלת תואר שלישי בתחום הוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית, 1991.

מירב זרביב, חברת ״גרעין הלומדים״ הקבוע של הפעילות. מנהלת אגף מחקר ופיתוח בבתי ספר ניסוייים 
ויוזמות חינוכיות במשרד החינוך. בעבר ניהלה את התכנית לפתיחת אזורי רישום ב־35 רשויות ברחבי הארץ, 
מהלך שחל על כ־900 בתי ספר, והובילה תהליכי פיתוח של מרחבי חינוך ברשויות המקומיות ושל ייחודיות 
ניסיון בהדרכה  בית־ספרית. מירב זרביב היא בעלת ותק של למעלה מ־16 שנים במערכת החינוך, ובעלת 
במגוון תחומים ובהוראה של כל שכבות הגיל, מבית הספר היסודי ועד החטיבה העליונה. זרביב מילאה שורה 
של תפקידים במכללת חמדת הדרום: הייתה מדריכה פדגוגית ומרצה במחלקה להוראת האנגלית וכן שימשה 
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בתפקידי ניהול שונים במחלקה להערכת איכות אקדמית, במחלקת מחקר ופיתוח ובניסויי PDS. בהכשרתה 
זרביב היא גם כלכלנית, יועצת ארגונית, מגשרת ומנחת קבוצות.

ממכללת  בית־ספרית  במנהיגות  מוסמך  ותואר   ,2000 אילן,  בר  מאוניברסיטת  בכלכלה  בוגר  תואר  בעלת 
אחוה, 2009.

תמי חלמיש אייזנמן, מנהלת התכניות בקרן טראמפ. בעבר לימדה מתמטיקה בבתי ספר תיכון שונים, והוראת 
המתמטיקה במכללות להכשרת מורים ובבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית. ד״ר חלמיש אייזנמן 
נמנית עם מייסדי תכנית ייחודית לתואר שני בחינוך ).M.Ed( בהוראת המתמטיקה ב׳מכללה ירושלים׳. במשך 

שנים התמקדו מחקריה בקשרים שבין מעשה ההוראה והלמידה ובין ההקשר התרבותי שבו הוא מתקיים.
בעלת תואר שלישי בהוראת המתמטיקה ממכון ויצמן למדע.

מוטי טאובין, חבר ״גרעין הלומדים״ הקבוע של הפעילות. מכהן כראש אגף אסטרטגיה של משרד החינוך. קודם 
המתעתדים  מצטיינים  לסטודנטים  ציונית  למנהיגות  הספר  בית   – למדינאות  לכן שימש סמנכ״ל המכללה 
להשפיע על המרחב הציבורי בישראל בתחומי עשייה ציבורית, אקדמיה ויזמות. במקביל הקים את המיזם 
״מלח  הקדם־צבאית  המכינה  את  גדי  בעין  הקים   2009 בשנת  ולימד בו.  אבו־גוש  בתיכון  עברית  להוראת 
הארץ״ המיועדת לנוער פריפריה. טאובין היה מעורב בכמה מיזמים חינוכיים נוספים, ועבד כמורה ומחנך 

בתיכון יח״ד במודיעין.
שני  ותואר   ,2009 העברית,  מהאוניברסיטה  במקרא  הוראה  ותעודת  היהדות  במדעי  ראשון  תואר  בעל 

במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל אביב, 2012.

מהנא טאפש מכהן כראש מינהל החינוך בית ג׳אן מאז שנת 2005. לפני כן היה מורה לאזרחות וגאוגרפיה 
בבית הספר המקיף בית ג׳אן ושימש רכז פדגוגי, רכז שכבת י״ב וחבר בצוות הניהול של בית הספר. כן שימש 

מדריך ארצי ליוזמות חינוכיות מטעם משרד החינוך ורכז מכללת דרבי למגזר הדרוזי.
האקדמי  מהמרכז  במשפטים  ראשון  תואר  חיפה,  מאוניברסיטת  והחברה  הרוח  במדעי  ראשון  תואר  בעל 

כרמל ותואר שני במינהל חינוך מאוניברסיטת דרבי.

לכלכלה,  )אמריטוס(  פרופסור  למדעים.  הישראלית  הלאומית  )אמריטוס( האקדמיה  נשיא  יערי,  מנחם 
החברה  ולאמנויות,  למדעים  האמריקנית  הלאומית  האקדמיה  חבר  בירושלים.  העברית  האוניברסיטה 
הפילוסופית האמריקנית והאקדמיה למדעים ברלין־ברנדנבורג. חתן פרס ישראל לכלכלה )תשמ״ז, 1987( 

וחתן פרס רוטשילד למדעי החברה )תשנ״ד, 1994(. זוכה פרס א.מ.ת לשנת 2012.
כיהן כחבר ועדת ההיגוי של היזמה למן היווסדה ומאז 2008 הוא יושב הראש שלה.

עמוס כהן, המנהל האקדמי־פדגוגי של מרכז אחר״ת ומנהל בית המדרש ׳נקודת ארכימדס׳ להכשרת מומחי 
חקר בפיזיקה. כן הוא משמש מרצה לפיזיקה ולהוראת המדעים באורנים – המכללה האקדמית לחינוך. ד״ר 
וחוקר. במכללת  והן כמרצה  הן כמורה בתיכון  והחקר בפיזיקה,  36 שנים בהוראת הפיזיקה  זה  כהן עוסק 
אורנים ייסד את סדנת ׳בית היוצר׳ להכשרת מורים וסטודנטים להנחיית חקר בפיזיקה, במתמטיקה ובמדעים. 
עמוס כהן ייסד יחד עם משה רייך את מרכז אחר״ת, והשניים מובילים את המרכז ב־11 השנים האחרונות. 
כהן שותף, יחד עם משה רייך, בהקמת בית המדרש ׳נקודת ארכימדס׳, ועומד, זה שלוש שנים, בראש בית 
המדרש. הוא מחברו של הספר  טוב מעשה במחשבה תחילה – מדריך ללמידה באמצעות פרויקטים מדעיים 

יצירתיים. 
העברית,  מהאוניברסיטה  בפיזיקה   M.Sc. העברית,  מהאוניברסיטה  ובמתמטיקה  בפיזיקה   B.Sc. בעל 

.Ph.D בהוראת המדעים מאוניברסיטת חיפה.
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שושי כהן, גמלאית משרד החינוך, שבו עבדה בשנים 2015-1981. הגב׳ כהן עסקה במגוון תפקידים בחינוך 
המדעי־טכנולוגי: מורה, רכזת מקצוע, מדריכה )בית־ספרית, מחוזית וארצית(, מפקחת מחוזית על הוראת 
המקצוע ומפמ״ר. בשנים 2015-2010 הייתה מנהלת תחום מדעים והמפקחת המרכזת )מפמ״ר( להוראת 
מדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים. בעבר הקימה וניהלה מרכז עירוני ״לטבע״ בעיר 
בת ים, וניהלה מרכז מורים מחוזי.  הגב׳ כהן השתתפה בקורס הארצי הראשון להכשרת מדריכים להטמעת 
תכנית הלימודים – ״לימודי מדע וטכנולוגיה״, 1996 – ובעת לימודיה לתואר שני חקרה הישגים לימודיים 
במדע וטכנולוגיה של בנים ובנות בחטיבת הביניים, ועמדות כלפי מדע. כהן הייתה חברה במועצה הלאומית 

לקידום נשים במדע וטכנולוגיה וחברה בצוות ״מוטיבציה״, במסגרת יוזמה 5 פי 2 של ״שיתופים״.
בעלת תואר שני בהוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 2000.

נעה כהן אליהו, חברת ״גרעין הלומדים״ הקבוע של הפעילות. ד״ר אליהו מלמדת זה שמונה שנים בבית 
הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית, במסגרת להכשרת מורים, שם היא מעבירה סדנאות דידקטיות 
ירושלים בתכנית  בהתנסויות בהוראת מתמטיקה בבית הספר העל־יסודי. מאז 2010 היא מרצה במכללה 
בחינוך  מחקר  ׳סוגיות  בקורסים  מלמדת  היא  זו  במסגרת  והמתמטיקה.  המדעים  בהוראת  שני  לתואר 
מחקר  בסמינריון  גמר  עבודות  ומנחה  מחוננים׳,  לתלמידים  מתמטיקה  ו׳הוראת  מדעים׳  והוראת  מתמטי 
)ליד״ה(, שם  בהוראת המדעים. בשנים 2013-1997 הייתה מורה למתמטיקה בתיכון שליד האוניברסיטה 
לימדה בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים. כן לימדה במסגרות שונות של השתלמויות מורים למתמטיקה, 

שעסקו בנושאים ׳התמקצעות להוראת מתמטיקה׳ ו׳המורה למתמטיקה יוזם ומטמיע יוזמה חינוכית׳.
בעלת תואר שלישי בחינוך מתמטי מהאוניברסיטה העברית, 2011.

ירון להבי, מורה לפיזיקה במקצועו, חבר סגל בחוג למתמטיקה־פיזיקה במכללה האקדמית לחינוך ע״ש דוד 
ילין וראש המרכז הארצי למורי הפיזיקה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע. במסגרת תפקידיו 
הוא עוסק בהיבטים שונים של הוראת הפיזיקה בארץ, ובכללם מחקר, הכשרת מורים, פיתוח חומרי למידה, 

פיתוח תכניות לימודים, השתלמויות מורים וייעוץ מדעי וחינוכי. 
ד״ר להבי הוא גם מנהל שותף במיזם ׳וידקטיקה׳ )וידיאו־דידקטיקה(, הממומן על ידי קרן טראמפ ועוסק 
ופיזיקה על בסיס צילומים עצמיים של שיעוריהם  בין מורים למתמטיקה  ניהול שיח דידקטי  בפיתוח של 
בווידאו. לאורך השנים היה ד״ר להבי חבר בוועדות המקצוע של הוראת המדעים בחטיבה העליונה )פיזיקה 
הביניים )מו״ט(. בתחילת דרכו המקצועית שימש מורה לפיזיקה ומתמטיקה בבית הספר  ובחטיבת  ומוט״ב( 

הניסויי בירושלים. 
כולם   – המדעים  בהוראת  שלישי  ותואר  בפיזיקה  שני  תואר  ומתמטיקה,  בפיזיקה  ראשון  תואר  בעל 

מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

מרשה ס. לין )Marcia C. Linn(, פרופסור להתפתחות וקוגניציה בבית הספר ללימודים מתקדמים באוניברסיטת 
לחינוך  הלאומית  לין חברה באקדמיה  פרופ׳  והטכנולוגיה.  היא בתחומי המדע  קליפורניה. התמחותה  ברקלי, 
של ארצות הברית, ועמיתת האגודה האמריקאית לקידום המדע )AAAS(, האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה 
הלמידה,  למדעי  הבינלאומית  האגודה  כנשיאת  כיהנה  בעבר  הפסיכולוגיה.  למדע  האמריקאית  והאגודה 
הבחינות  אגף   ,AAASה־ של  המנהלים  בוועדים  וכחברה   ,AAASב־ החינוך  חטיבת  של  הראש  כיושבת 
החינוכיות לסטודנטים מתקדמים, קרן מק׳דונל ללימודי קוגניציה במעשה החינוכי, והדירקטוריון של קרן 
החינוך הלאומית למדע ומשאבי אנוש. פרופ׳ לין זכתה בפרס ההוראה על מפעל חיים בהוראת מדעים מטעם 
האגודה האמריקאית למחקר במדע, בפרס ויליסטיין גודסל מטעם האגודה הלאומית למחקר חינוכי ובפרס 

ההצטיינות במחקר חינוכי מטעם נשיאּות מועצת האגודה המדעית.
)Cronbach(. היא  לי קרונבך  לין היא בעלת תואר שלישי מאוניברסיטת סטנפורד, שם עבדה עם  פרופ׳ 
בילתה שנה בז׳נבה, שם עבדה עם ז׳ן פיאז׳ה )Piaget(, שנה בישראל כפרופסור מטעם קרן פולברייט, ושנה 
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בלונדון, ביוניברסיטי קולג׳. מרשה לין נבחרה שלוש פעמים לעמיתת המרכז ללימודים מתקדמים במדעי 
ההתנהגות. היא כתבה ספרים לרוב, וכיום היא מנהלת את הסידרה ׳קשרי טכנולוגיה וחינוך׳ )TEC( הרואה 

.Teachers College Pressאור ב־

אסתר מגן, חברת צוות המומחים. מרכזת פרויקטים וחברה בקבוצת הפיזיקה במחלקה להוראת המדעים של 
מכון ויצמן למדע. גב׳ מגן מנחה קהילות לומדות של מורים לפיזיקה, ובעצמה מלמדת את המקצוע בבית 
הספר אוסטרובסקי ברעננה ועד לאחרונה גם בתיכון בליך ברמת גן. בשני המוסדות הגישה כיתות לבחינות 
הבגרות בפיזיקה. בשנים 2015-2006 ניהלה אסתר מגן את מקצוע הפיזיקה באגף הבחינות של משרד החינוך 
הייתה   2012-2006 בשנים  זה.  במקצוע  הבגרות  בחינות  בדיקת  על המערך הארצי של  והייתה האחראית 
מעורבת בפרויקט מחקר של האיחוד האירופי בנושא הטמעת מעבדות ממוחשבות בבתי ספר. הצטיינותה 

בהוראה זיכתה את אסתר מגן בפרס עמוס דה שליט )2011( ובפרס רוטשילד לחינוך )2015(.
בהדרכת  שני  ותואר   ,1980 בירושלים,  העברית  מהאוניברסיטה  ופיזיקה  במתמטיקה  ראשון  תואר  בעלת 

מבוגרים מאוניברסיטת דרבי )אנגליה(, 2000.

ניר מיכאלי, רקטור מכללת אורנים. לאחרונה הקים את מו״פ ״השקפה״ )מורים מובילים( במכון מופ״ת וכיהן 
כיו״ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. בעבר שימש דיקן פיתוח פדגוגי וראש החוג לחינוך במכללת סמינר 
הקיבוצים וסגן מנהל מכון כרם להכשרת מורים. במסגרת ההוראה והמחקר עוסק ד״ר מיכאלי במדיניות 

חינוך, פדגוגיה חברתית ובלתי פורמלית וחינוך אזרחי ופוליטי. 
בוגר בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית. 

בעל תואר שלישי במדיניות חינוך מאוניברסיטת תל אביב, 2007. 
שימש יו״ר השולחן העגול של צוות המומחים לנושא ׳מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך׳.

מיכל נחשון, מרצה נלווה בכירה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון ובמכללת ׳אורנים׳. ד״ר נחשון 
מלמדת דידקטיקה וסוגיות מתקדמות, כגון תכנון לימודים ודרכי הערכה בהוראת מדעים במסלולי תואר 
ראשון ושני. תחומי העיסוק שלה במסגרת האקדמית הם הכשרת מורים להוראת נושאים אינטגרטיביים־
התאמת  ואישית,  שיתופית  עבודה  הפעלת  כגון  מגוונות  הוראה  באסטרטגיות  מורים  הכשרת  תמטיים; 
פדגוגיה לאוכלוסייה הטרוגנית של תלמידים, טיפוח חוללות עצמית, התאמת חלופות בהערכה לאוכלוסיות 
מגוונות וכדומה. בנוסף לכך משמשת ד״ר נחשון מפקחת מרכזת של המקצוע ׳מדע וטכנולוגיה לכול׳ כמעט 
ופיתוח  בתכנון  העיסוק שלה  זו מתמקד  יח״ל )2016-2000(. במסגרת   5 כמקצוע  ייצובו  ועד  הקמתו  מאז 
של תכנית להקניית אוריינות מדעית־טכנולוגית לתלמידי החטיבה העליונה בכיתות הטכנולוגיות ובכיתות 
העיוניות, זאת באמצעות הקניית השפה המדעית־טכנולוגית, המושגים, המיומנויות ודרכי החשיבה שיאפשרו 
לתלמידים אזרחי העתיד להשתלב בחיים ובעבודה בחברה. מחקריה עוסקים הן בסוגיות בהכשרת מורים והן 

בסוגיות הפדגוגיות הנזכרות לעיל.
בעלת תואר שלישי בהוראת המדעים, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון, 2000.

החברתיים  הפערים  לצמצום  להביא  שמטרתה  תכנית  ׳חותם׳,  יו״ר  המומחים.  צוות  חברת  עמיחי,  שלומית 
החינוך,  משרד  עם  בשיתוף  הפועלת  התכנית,  ומעשה.  חינוך  אנשי  של  קהילה  יצירת  בישראל באמצעות 
החברתית  בפריפריה  חברתיים  ומנהיגים  כמורים  חזון  בעלי  אקדמאים  ומגייסת  נעמי,  וקרן  ישראל  ג׳וינט 
והגאוגרפית. בשנת 1977 התחילה עמיחי לעבוד באגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך והתרבות, ולאורך 
ראש  הפדגוגי,  המינהל  מנהל  סגנית  הבחינות,  אגף  מנהלת  בהם  במשרד,  שונים  תפקידים  מילאה  השנים 
ועוד. בשנים 2001-1999 כיהנה כמנכ״לית משרד החינוך.  המינהל להדרכה והשתלמות של עובדי הוראה 
אחר כך הייתה המנהלת של עמותת אלכ״א שבג׳וינט וניהלה את אגף ההתנדבות והפילנתרופיה בארגון. 
יזמה את  בשנת 2007 ָשבה לכהן כמנכ״לית משרד החינוך, תפקיד שמילאה עד אפריל 2009. במאי 2009 
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תכנית חותם, הייתה שותפה להקמתה, והיא עומדת בראשה עד היום. בנוסף לכך עמיחי חברה בוועדי מנהלים 
שונים במגזר השלישי. 

חינוך  במינהל  שני  ותואר   ,1980 העברית,  מהאוניברסיטה  המדינה  ומדע  בהיסטוריה  ראשון  תואר  בעלת 
מאוניברסיטת תל אביב, 1995.

התכנית  את  כיום  מנהל  חורפיש,  הכפר  תושב  הפעילות.  של  הקבוע  הלומדים״  ״גרעין  חבר  פארס,  מוהנא 
במערכת  שונים  תפקידים  מילא  בעבר  מדעית.  ומצוינות  מתמטיקה  לקידום  החינוך  משרד  של  הלאומית 
בית  והצ׳רקסי במשרד החינוך, מפקח מחוז הצפון, מנהל  הדרוזי  על החינוך  החינוך: היה הממונה הארצי 
ומחשבים  ומורה למתמטיקה  בית הספר היסודי הקהילתי בחורפיש  הספר התיכון הדרוזי למדעים, מנהל 
בכמה בתי ספר על־יסודיים בגליל. פארס, בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית במכון מנדל, זכה בפרס החינוך 
מטעם נשיא המדינה למנהלי בתי ספר ובפרס המצוינות על שם האלוף תמרי. בשנת 2002 בחר בו עיתון ׳דה 

מרקר׳ לאחד ממאה האנשים המשפיעים על החברה הישראלית.
בעל תואר שני במינהל חינוך, 1999, ותואר ראשון במתמטיקה, 1986, שניהם מאוניברסיטת חיפה.  

דליה פניג, חברת ״גרעין הלומדים״ הקבוע של הפעילות. מ״מ יו״ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א׳ לפיתוח 
פדגוגי. דליה פניג עוסקת בתחום החינוך זה שלושים וחמש שנה: הייתה מורה, מרכזת מקצוע, מדריכה ומילאה 
תפקידי מטה במשרד החינוך. בין השנים 2012-2002 הייתה מפמ״ר גאוגרפיה ו״מולדת חברה ואזרחות״. דליה 
פניג מובילה לאורך השנים תהליכים פדגוגיים במערכת החינוך – יישום והטמעה של החינוך לחשיבה, פיתוח 
הלימוד בתהליכי  ותהליכים של הטמעת התקשוב במקצועות   – הבגרות  בבחינות  ושינויים  למידה  חומרי 
הוראה-למידה, הערכה וקידום למידה מרחוק בקרבמורים ותלמידים. אחד הפיתוחים האחרונים הוא מודל 
חדשני מקוון של פיתוח מקצועי למורים, המשלב יחידות גנריות שעוסקות בדרכי הוראה, למידה והערכה עם 

יחידות המותאמות לכל תחום דעת – מודל המכונה ״איחוד מול ייחוד״.

חנה פרל, חברת ״גרעין הלומדים״ הקבוע של הפעילות. מנהלת אגף מדעים במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך. 
בשנים 2011-2004 שימשה מפמ״ר מתמטיקה, ובעבר הייתה מורה למתמטיקה ומדריכה בחטיבת הביניים 
ובחטיבה העליונה. עד שנת 2004 הייתה חברת צוות המתמטיקה במרכז להוראת המדעים באוניברסיטה 
לימוד  ספרי  חיברה  המדעים  להוראת  במרכז  עבודתה  במהלך  הצוות.  בראש  עמדה  כך  ואחר  העברית, 
במתמטיקה וערכה )יחד עם פרופ׳ אנה ספרד( את העלון למורי המתמטיקה. ד״ר פרל הייתה שותפה לכתיבת 

קורסים באוניברסיטה הפתוחה, ובמשך שנים אחדות ערכה את עלון מורי המתמטיקה במכון ויצמן למדע.
בעלת תואר שני במתמטיקה, 1976, ותואר שלישי בהוראת המדעים, 2000, מהאוניברסיטה העברית.

׳אורות ישראל׳ ובמכללת ׳חמדת הדרום׳.  קליין, מרצה בתחומי המדעים והוראת המדעים במכללת  שרה 
כן היא חברה בוועדת המחקר של מכללת ׳חמדת הדרום׳. בין השנים 2015-2012 אף שימשה ראש החוג 
למדעים במכללה. בעבר עסקה בכתיבת תכניות לימודים להכשרת מורי מדע וטכנולוגיה במכללת ׳חמדת 
הדרום׳, וניהלה במשך 17 שנים מעבדת מדעים במכללת ׳אורות ישראל׳ לאחר שהקימה אותה. במשך שבע 
שנים הייתה ד״ר קליין חברה בצוות ׳מדע 2000׳, שנועד לקדם את הוראת המדעים בחטיבת הביניים ובבית 

הספר התיכון ופעל באוניברסיטת בר־אילן.
בעלת תואר ראשון במדעי החיים, 1979, תעודת הוראה בכימיה, 1980, תואר שני בביוכימיה, 1981, ותואר 

שלישי בחינוך – הוראת המדעים, 2008 – כולם מאוניברסיטת בר־אילן.

גנית ריכטר, מרצה בחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה ומרצה בתכנית ה־MBA לתואר שני של 
האוניברסיטה הפתוחה. כן היא משמשת עמיתת הוראה בחוג למינהל עסקים של אוניברסיטת חיפה. בנוסף 
על אלה לומדת ריכטר באוניברסיטת חיפה לקראת תואר שלישי בניהול מידע וידע. לאורך השנים שימשה 

מרצה ומתרגלת במגוון קורסים באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטה הפתוחה.



בעלת תואר ראשון במתמטיקה ואומנות, 1988, תואר שני במתמטיקה, 1997, ותואר שני במינהל עסקים 
)בהצטיינות(, 2009 – כולם מאוניברסיטת חיפה.

אירית שדה מכהנת החל מתחילת שנת הלימודים תשע״ז כמפקחת מרכזת )מפמ״ר( על הוראת הביולוגיה 
במשרד החינוך. בשנים 2016-2009 הייתה מפמ״ר מדעי הסביבה, ובמקביל לימדה ביולוגיה בבית ספר תיכון. 
קודם לכן לימדה ביולוגיה ומדעי סביבה בתיכון ושימשה מנחה בביולוגיה. ד״ר שדה הייתה שותפה לפיתוח 
יחידת הביוסיור בביולוגיה ולפיתוח היחידה ״הסדנה הסביבתית״ במדעי הסביבה, כמו גם  לכתיבת מספר 
ספרי לימוד –׳מֶזרע לֶזרע׳, ׳ביוטכנולוגיה, סביבה ומה שביניהן׳ ועוד. אירית שדה היא נציגת משרד החינוך 

בוועדה לניסויים בבעלי חיים של משרד הבריאות.
ותואר שלישי בהוראת המדעים מבית הספר  בירושלים  בעלת תואר שני בבוטניקה מהאוניברסיטה העברית 

לחינוך באוניברסיטת בר אילן.

ניב שטראוס, מרכז הפעילות. שטראוס שימש בעבר עוזר מחקר במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית 
בירושלים ובאגף לתכנון מדיניות, תקצוב ומחקר במשרד העלייה והקליטה. בנוסף על עבודתו ביזמה למחקר 

יישומי בחינוך, הוא משמש בהתנדבות יועץ בצוות פיתוח כלכלי של תנועת ׳התעוררות בירושלים׳.
בעל תואר ראשון במדעי הכימיה והחיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 2010, תואר ראשון בכלכלה 
ומדע המדינה )בהצטיינות( מאוניברסיטת תל אביב, 2014, ותואר שני במדיניות ציבורית )בהצטיינות יתרה( 

מאוניברסיטת תל אביב, 2016.

חיה שיטאי, מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך. בתפקידה הקודם שימשה גב׳ שיטאי ראש מינהל החינוך 
המשרת  מורים  להכשרת  מרכז   – אביב  תל  פסג״ה  מרכז  את  ניהלה  כן  לפני  מודיעין־מכבים־רעות.  בעיר 
כ־8,500 אנשי סגל חינוכי – והייתה מחנכת, מורה למתמטיקה ורכזת המגמה בתיכון מכבים־רעות. בעבר 

שימשה מרצה בתחומי המתמטיקה והסטטיסטיקה במרכז הבינתחומי הרצליה.
בעלת תואר ראשון במתמטיקה ותואר שני בשיטות מחקר והערכה – שניהם מאוניברסיטת תל אביב.

המחלקה  חיפה.  בעיריית  חינוכית  להעצמה  מהמחלקה  חלק  שהיא  למצוינות,  ביחידה  עובדת  שייר  ענת 
אחראית על כלל בתי הספר התיכוניים העירוניים השש־שנתיים בעיר חיפה. ענת שייר מנהלת את התכניות 
׳מצוינות במדעים׳ ו־׳מובילות לטכניון׳, שמטרתן הגדלת אחוז בוגרי מתמטיקה ומדעים ברמת 5 יח׳ לימוד, 
וכן את תכנית ׳בגרות 81׳, להעלאת אחוז הזכאים לתעודת בגרות. שייר אחראית  על הובלת קהילות מורים 

עירוניות בתחומי המתמטיקה והמדעים, והיא מופקדת על קהילת הרכזים הפדגוגיים.
בעלת תואר שני במדעי החברה מאוניברסיטת חיפה )התמחות בתורת המשחקים(.

דוד שרת, מנהל אגף החינוך בעיריית מעלה אדומים, תפקיד שהוא ממלא זה כ־15 שנה. בעבר ניהל מחלקה 
בתעשייה ושימש עוזר מינהלי וסגן מנהל באגף החינוך.

בעל תואר שני במינהל חינוכי מהאוניברסיטה העברית, 2000.
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