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 :על המחברות 

לתואר שני של  MBA-היא מרצה בחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה ומרצה בתכנית ה גנית ריכטר

עסקים של אוניברסיטת חיפה. בנוסף על  האוניברסיטה הפתוחה. כן היא משמשת עמיתת הוראה בחוג למינהל

אלה לומדת ריכטר באוניברסיטת חיפה לקראת תואר שלישי בניהול מידע וידע. לאורך השנים שימשה מרצה 

                  ומתרגלת במגוון קורסים באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטה הפתוחה.

, ותואר שני במינהל עסקים 1997מטיקה, , תואר שני במת1988בעלת תואר ראשון במתמטיקה ואומנות, 

 כולם מאוניברסיטת חיפה. – 2009)בהצטיינות(, 

, מרצה בכירה בפקולטה לניהול, הקימה את החוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה. מחקריה דפנה רבן

תחום הנוגע למנגנוני העברת מידע מבוססי תשלום,  –של ד"ר רבן מתמקדים בתחום ערך המידע ושוקי מידע 

ה במרכז לחקר חינמיים, חברתיים וציבוריים. כן היא חוקרת את תחום המשחקים הרציניים. ד"ר רבן חבר

(. בתחילת I-COREלחקר למידה בחברת המידע ) LINKSהאינטרנט באוניברסיטת חיפה ובמרכז המצוינות 

הקימה מרכז מידע בחברת 'טמבור', ולאחר מכן הפעילה במשך עשר שנים עסק עצמאי לשירותי  90-שנות ה

                                  מידע לחברות.

 .2004הול מאוניברסיטת חיפה, בעלת תואר שלישי בני
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 תקציר 

כך ריבוי ה, כגודל ההסכמה על חשיבותדומה כי אין עוררין על חשיבותה של מערכת החינוך בישראל. אולם, 

זיהוי חשיבותו של החינוך למדע  .המצויוהביקורת על טיבו של החינוך  הרצויעל מהותו של החינוך  הדעות

שיעורם הקטן של התלמידים הניגשים  לעומתתפקוד האדם הבוגר בחברה המודרנית, עבור טכנולוגיה לו

הידע , ובמקצועות המתמטיקה והמדעים (יחידות לימוד 5-ו 4בגרות ברמות המוגברות )לבחינות ה

, משמעותית השכלה מדעיתללא של בוגרי מערכת החינוך שמרביתם מסיימים את לימודיהם  והמיומנויות

מטרת הסקירה היא החינוכית המשתנה.  לדרישההתאמתן של תכניות הלימודים  לבחון אתמאירים את הצורך 

 20-של המאה ה 90-מדעים בישראל מאז שנות הבד על שינויים שחלו בתכניות הלימודים במתמטיקה ווללמ

, הנחלת STS  (Science, Technology, Society)על רקע שינויים והתפתחויות בגישות חינוכיות כדוגמת

הסקירה מציגה התפתחותן של תאוריות למידה. ו 21-אוריינות מדעית, הקניית מיומנויות וכישורים למאה ה

את האופן שבו התפתחויות בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה ומערכת החינוך שחלו בעולם משפיעות על 

 .  בישראל בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונהתכניות הלימודים במקצועות המתמטיקה והמדעים 

ובמדעים,  תכניות הלימודים במתמטיקהנסקרות בצורה מקיפה חלקה הראשון בסקירה חמישה חלקים. ב

. על פי משרד החינוך, במרשתת מוצגות באתרי משרד החינוך שהן, כפי עליונההחטיבה ובבחטיבת הביניים 

מתמטיקה ופיזיקה.  ,, מדע וטכנולוגיה בחברההארץ-מדעי כדור המקצועות המדעיים הם: ביולוגיה, כימיה,

היעדר תכניות לימודים או תכניות בלתי למידה בכל תחום. ללהוראה ותכניות הלימודים הן השלד המקצועי 

  .(2007)דוח מבקר המדינה,  של התלמידים בעתידמכשול להצלחתם  הםמעודכנות 

עוד  .21-גישות חינוכיות בראי המאה הוהתפתחויות שחלו במתוארים שינויים חלקה השני של הסקירה ב

ביהביוריסטית הרואה במורה את מקור -הגישה ההתנהגותית מן :תאוריות למידהן של התפתחות מתוארת

תאוריה הקונסטרוקטיביסטית היוצאת לידע, הידע ואת ההוראה כתהליך הקניית ההידע, בתלמיד את רוכש 

סגנונות חשיבה ההכרה ב ועד, ה הפעיל של הלמידהיומדגישה את אופינגד הדימוי הפסיבי של הלומד 

 יםעשוי של כל תלמידוהתאמת ההוראה להעדפות האישי  סגנון הלמידהשונים. זיהוי  ואסטרטגיות למידה

והאינטליגנציות המרובות של  Kolbהמודל של  לתרום למעורבות רבה יותר של התלמיד בתהליך הלמידה שלו.

Gardner  חלק זה בסקירה בוחן גם בגישה זו. בין התאוריות המרכזיות , הן בחלקה השני של הסקירההמוצגות

 פרקזאת ועוד, הנוספות באות לידי ביטוי בתכניות הלימודים שנסקרו. ותאוריות את האופן שבו תאוריות אלו 

 משתקפות בתכניות הלימודים.  21-את הדרך שבה מיומנויות המאה המתאר 

, 1999בהם ישראל לוקחת חלק מאז שנת שמבחני השוואה בינלאומיים בלישי של הסקירה עוסק קה השחל

הסקירה מתארת בקצרה מדינות ייחוס.  בכמה הוראה גישותועל ובהתבוננות על רפורמות בתכניות לימודים 

יל לשיפור זיהו קובעי המדיניות במדינות הללו. כל אחת מהמדינות הצליחה בדרכה להובשעקרונות מרכזיים 

 הבא לידי ביטוי במבחנים הבינלאומיים.   , שיפורבחינוך

חלקה הרביעי של הסקירה מתמקד בגורם האנושי ובוחן בקצרה את השינויים הנדרשים מבתי הספר 

ה ממערכת החינוך ילאור הציפי כאן,כפי שעולה מאפייני התלמידים. ולנוכח המורים לאור הגישות שתוארו מו

נדרשת חשיבה  ,משמעות הלמידהואת ת המורה שרוח התקופה ולעצב מחדש את תפילהתאים את עצמה ל

השתלמויות מורים לצורך פיתוח מקצועי. בסקירה נידונות בקצרה סוגיות ועל מחודשת על הכשרת מורים 

 הסוגיות השונותלשונות בין התלמידים, ומתואר האופן שבו  לתת מענההעולות מתוך הרצון של המערכת 
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 גמישות למורה בבחירת נושאי. למגוון הצרכים של כלל התלמידים הלמתן מענבתכניות הלימודים  מתורגמות

תלמידים, שימוש בטכנולוגיה, הערכת למידה מגוונת הנמדדת הגברת השיתוף בין , ת רצף הוראהיובני לימוד

. שיטות הוראה ולמידה לרענון עבודה על פרויקטים בצוות הן מקצת הדרכים המוצעותובאופנים שונים 

המורים  ה שלהכשראם בדגש על  ,מדינות אחרות מתמודדות עם שונות תלמידיהןאופן שבו דוגמאות ל

לתלמידים ייעוץ והדרכה  במתןואם  ההוראה למגוון סגנונות ורמות הלמידה בכיתה הטרוגניתלהתאמת 

 . מוצגות בסיום חלק זהשלהם, בפיתוח כישורי הלמידה ויכולות הלמידה 

', חכמת המונים'חלקה החמישי של הסקירה מבקש להרחיב על למידה בחברת המידע דרך הכללת הנושאים 

 ה שלהעשרבהמידע אינו מתמצה בגיוון ו טכנולוגיותתפקידן של . 'משחקים רציניים'ו מיזמי 'מדע אזרחי'

 'מדע אזרחי'י זממיסביבה החיצונית. לאלא בטשטוש הגבולות בין למידה פורמלית  ,תהליך ההוראה

 בין השילוב. ורשת באמצעות שימוש בטכנולוגיות מידע לקהל הרחב להיות מעורב במדע באופן פעיל מאפשרים

 של גם לידע ולהבנה לתרום עשוי עשירות משחק סביבות של ווכןיבת פורמלית-א ומסגרת פורמלית מסגרת

מרכזת דוגמאות למשחקים רציניים . הסקירה מהנדסים או מדענים ,מתמטיקאים בעתיד יהיו שלא אלו

  בתחומי מדע וטכנולוגיה.

לסיכום, סקירה זו בוחנת בעין ביקורתית את המצב הקיים במערכת החינוך בארץ בתחום תכניות הלימודים 

במתמטיקה ובמדעים ואת התהליכים שהובילו למצב הזה. באמצעות הסתמכות על דוחות ומאמרים מהארץ 

ים שונות של התמודדות עם השינויים המהירים בסביבת הלימודים, שינויים ומהעולם הסקירה מראה דרכ

המחייבים מענה הולם של מערכת החינוך באמצעות הסתמכות, בין היתר, על טכנולוגיות מידע. הסקירה 

  .מםוסיכו מקורות המידע השונים קריאה שלברשימת נקודות הכוללות הארות ותובנות שעלו בזמן מסתיימת 
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Abstract  

The importance of the Israeli educational system is generally acknowledged, however, there is a plurality 

of opinions concerning the essence of the desirable education, and criticism of the current educational 

system. Recognizing the importance of science and technology education for adult participation in 

modern society versus the low rate of students taking high level matriculation exams in mathematics and 

science, and the fact that most students complete their schooling without substantial scientific skills and 

understanding, highlights the need to re-examine the appropriateness of curricula to the changing 

educational needs. The purpose of this review is to study the changes and developments in the junior and 

senior high school curricula in mathematics and the sciences as of the 1990’s in light of international 

changes and developments of educational approaches such as STS (Science, Technology, Society), 

science literacy, 21
st
 century skills, and the development of learning theories. This review presents the 

way in which international developments in learning research and in perception of the role of teachers and 

of the educational system have influenced curricula in mathematics and science in junior and senior high 

schools in Israel. 

The review contains five parts. Part one is an overview of mathematics and science curricula in junior and 

senior high schools as they are presented in the Ministry of Education (MOE) web sites. According to the 

MOE, the sciences include: biology, chemistry, earth science, science and technology in society, 

mathematics, and physics. The curricula are the professional framework for teaching and learning each 

subject.  Lack of curricula or outdated programs pose an obstacle to the future success of the students 

based on the 2007 report by the State Comptroller. 

Part two describes changes and developments in educational approaches in preparing for the 21
st
 century 

and accounting for the development of learning theories, from the behavioral/behaviorist approach 

describing the teacher as a source of knowledge and the student as knowledge acquirer and on to the 

constructivist theory which disputes the passive image of the learner and stresses the active nature of 

learning, and including the recognition of learning styles and differing learning strategies. Identifying 

personal learning style and matching teaching to these preferences may contribute to student involvement 

in the learning process. Kolb's model and Gardners multiple intelligences are presented here as central in 

this context. In addition, this part describes the way in which 21
st
 century skills are reflected in curricula. 

Part three covers international comparative assessments in which Israel has taken part since 1991 and 

reflects on program reforms in several countries. The review briefly describes central principles identified 
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by policy makers in those countries. Each country demonstrates its successful way toward educational 

improvement as evidenced in international comparative assessments. 

Part four focuses on the human factor and briefly examines the changes needed in schools and by teachers 

in light of the approaches described earlier and the changing student characteristics. The review raises the 

need for renewed thinking about teacher training and professional development given the expectation that 

the educational system should adjust to changing needs and reshape the perceptions about teachers and 

the meaning of learning. This section also raises issues emanating from the educational system's aim to 

respond to variability among students and describes the manner of adapting curricula in order to fill a 

variety of student needs. Teacher flexibility in selecting topics and applying teaching continuity, 

increasing collaboration among students, technology usage, learning assessment, independent project-

based learning in teams are some of the ways summarized here for renewing teaching and learning 

methods. Part four ends with examples from other countries regarding the handling of student variability 

by teacher training for accommodating various learning styles and levels in a single classroom and 

student counseling about developing their learning skills. 

Lastly, part five expands on learning in the information society by covering topics such as wisdom of 

crowds, citizen science initiatives, and serious games. Information technologies are designed to enrich 

teaching but also to blur boundaries between formal learning and the external environment. Citizen 

science initiatives allow a broad audience to become actively involved in science through computer 

networks. Rich game environments aid in combining formal and informal approaches and assist in 

expanding knowledge and understanding even of those students who will not become mathematicians, 

scientists or engineers in their adulthood. The review provides many examples for serious games in 

science and technology. 

In summary, this is a somewhat critical review of the current state of the Israeli educational curricula in 

the areas of mathematics and sciences and the processes that led to this state. Relying on reports and 

articles from Israel and from the world, the review exposes various coping methods to accommodate the 

rapid changes in the educational environment which beg suitable response from the educational system, 

including greater reliance on information technology. The review concludes with a list of points which 

summarize highlights and insights gained from reading the various sources. 
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 הקדמה

מדעים, הקימה צוות להישראלית הלאומית היזמה למחקר יישומי בחינוך, הפועלת בחסותה של האקדמיה 

מומחים לנושא 'לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו'. במסגרת זו הזמינה 

האקדמיה סקירה מדעית בנושא "שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם והוראתם 

 יד המורה ומערכת החינוך". בראי התפתחויות שחלו בעולם בידע על למידה ובתפישת תפק –בישראל 

 90-מטרת הסקירה היא ללמד על שינויים שחלו בתכניות הלימודים במתמטיקה ומדעים בישראל מאז שנות ה

, הנחלת אוריינות מדעית, הקניית מיומנויות  STSעל רקע שינויים והתפתחויות בגישות חינוכיות כדוגמת

 ת למידה.  , כמו גם התפתחותן של תיאוריו21-וכישורים למאה ה

חטיבה ובחלקה הראשון של הסקירה עוסק במיפוי תכניות הלימודים במתמטיקה ובמדעים בחטיבת הביניים 

התפתחות ו 21-את הזרקור לעבר גישות חינוכיות בראי המאה ה מפנה. חלקה השני של הסקירה עליונהה

בסס על מחקרים תיאורטיים הן באות לידי ביטוי בתכניות, בהת, תוך בחינת האופן שבו תיאוריות למידה

בהם ישראל לוקחת שהבינלאומיים מבחני ההשוואה  בתוצאותם. חלקה השלישי של הסקירה עוסק יואמפירי

. חלקה הרביעי ייחוסמדינות וגישות במספר לימודים תכניות ב, ובהתבוננות על רפורמות 1999חלק מאז שנת 

והמורים לאור הגישות  רשים מבתי הספרהשינויים הנדאת בוחן בקצרה של הסקירה מתמקד בגורם האנושי ו

חלקה החמישי של הסקירה מבקש להרחיב על למידה בחברת המידע דרך תלמידים. שתוארו ומאפייני ה

  .'משחקים רציניים'ו 'חכמת המונים'הכללת הנושאים 

 

 מיפוי תכניות לימודים  -חלק ראשון

 בתחומי המתמטיקה והמדעיםהצגת שינויים עיקריים שנעשו בתכניות הלימוד 

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים שבמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך מופקד על תכניות הלימודים של 

במזכירות הפדגוגית מאפשר גישה  1כל המגזרים בכל תחומי הדעת לתלמידים בכל הגילים. אתר אגף מדעים

תאר בקצרה שינויים בתכניות לימודים במתמטיקה בפרק זה נמהירה לתכניות במקצועות המדע השונים.  

ובמדעים )פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי כדור הארץ והסביבה( כפי שאלו באים לידי ביטוי באתרי משרד 

 החינוך. 

 

הפרק הראשון בדוח החינוך המדעי והטכנולוגי בישראל: 'מדדים נבחרים לקראת בניית אסטרטגיה לניהול 

, שהוכן (2014רווה, ו )בוכניק, נתןהצפוי במורים למדע וטכנולוגיה בחטיבה העליונה'  סיכונים בשל המחסור

כרקע לדיון הפורום לחינוך למדע וטכנולוגיה במוסד שמואל נאמן שבטכניון, מגדיר ומציג את תכניות הלימוד 

                                                      

1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMadaim/TochniyotLimudim/Tochniut_

Limudim.htm 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMadaim/TochniyotLimudim/Tochniut_Limudim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMadaim/TochniyotLimudim/Tochniut_Limudim.htm
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של המקצועות המדעיים והטכנולוגיים בישראל בחטיבת הביניים, בחטיבה העליונה, וברמת טכנאים 

: שינויים 1975-2014 -העשורים  4יח"ל ב  5והנדסאים. ניר העמדה 'בחינות הבגרות בפיזיקה ברמה של 

ם שחלו בהיקף , אף הוא מטעם הפורום הנזכר, סוקר ומנתח את השינויי(2014חנן, ו )חזן, סיניוהשלכות' 

. בניתוח מתיחסים המחברים להצגת השלכותיהם חטיבה עליונהב ועומק התכנים הכלולים בלימודי הפיזיקה

מאפייני הבוחרים/ות ללמוד מקצוע זה ברמה ושל השינויים על מהות המקצוע, תהליך הוראתו ומטרותיו 

בישראל. דוחות אלו בצירוף  פיזיקהשל  הלמידהו ההוראהתוך בחינת משמעותה המערכתית של  – גבוהה

טכנולוגיה ומדעי הטבע, המדע וה מי( המתארת את מקצועות הלימוד בתחו2011הסקירה המדעית של קליין )

( מהווים נקודת פתיחה לבחינת השינויים 2008וכן דוח מבקר המדינה לעניין תכניות לימודים )מבקר המדינה, 

דוחות וסקירות אלו נוסף עיון מעמיק בתכניות הלימודים ובמדעים. לבפיזיקה בתוכני הלימוד במתמטיקה, 

העדכניות כפי שמופיעות באתר משרד החינוך על מנת לקבל תמונה רחבה ומעודכנת של השינויים שנעשו 

 סדר הצגת הנושאים ובאופן הצגתם. נטית, בהיקף תכניות הלימודים, בובתכניות בתקופה הרלו

 

ההכרה כי "מדע וטכנולוגיה הם חלק מההשכלה נובעים מ הלימודיםעיקר ההתאמות והשינויים בתכניות 

. את (1992משרד החינוך, )הכללית הדרושה היום ותידרש עוד יותר בעתיד, לכל אדם המסוגל לתרום לחברה" 

השינויים בחינוך המדעי והטכנולוגי בישראל יש להבין ולבחון גם על רקע התפתחות של גישות חינוכיות, 

, הדוח שיצא בארה"ב תחת 21-אוריינות מדעית, הקניית מיומנויות וכישורים למאה ה כדוגמת הנחלת

 ;Science for all Americans (American Association for the Advancement of Science, 1993הכותרת 

Rutherford & Ahlgren, 1991) ניםלאור הגישות לגבי 'מדע וטכנולוגיה' שעומדות בבסיס המבח, כמו גם 

 ראשית שנות האלפיים.  מאז חלק בהם ישראל לוקחתשהבינלאומיים 

וצומצמה תכנית הלימודים כדי להתאים את התכנים  2( בוטל המיקוד2011החל משנת הלימודים תשע"א )

התאמת תכנית הלימודים ללמידה עם תהליך  (. בתשע"ה3למסגרת שעות ההוראה )תכנית ההלימה

בלמידת עומק באה אנו רואים מיקוד בהגדרת נושאי הליבה ונושאי הבחירה, כאשר ההתמקדות , 4משמעותית

כני הלימוד. בה בעת מושם דגש על ובמקצועות השונים, ומביאה לצמצום ניכר בת על חשבון למידת רוחב

 מיומנויות חשיבה ושימוש בטכנולוגיה ובדרכי הוראה והערכה מגוונות. 

                                                      

2
לדוגמה: במבחן הבגרות.  ויופיע מחומר הלימוד שלאהמפרט את הנושאים החל משרד החינוך לפרסם מיקוד ( 1998בתשנ"ח ) 

http://meyda.education.gov.il/mikudim/12011/HEB/INT/MATH.pdf  

יקף הלימודים להיקף השעות הנלמדות בשנת לימודים כפי שנקבע בחוזרי מנכ"ל השונים את הלהתאים מטרתה ההלימה תכנית  3
 . לדוגמה:את שיטת המיקוד פהאת ההוראה והלמידה ומחלי תממקדהתכנית וליצור הלימה ביניהם. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/halim
a.htm  

4
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/lemidamashmautit/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Pub

lished&NRNODEGUID=%7b102D3806-F30C-4A70-808C-
29BE0AAC78E1%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fLemidaMashmautit%2fMaHishtana
%2fAlYesodi%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#1  

http://meyda.education.gov.il/mikudim/12011/HEB/INT/MATH.pdf
http://meyda.education.gov.il/mikudim/12011/HEB/INT/MATH.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/halima.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/halima.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/lemidamashmautit/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b102D3806-F30C-4A70-808C-29BE0AAC78E1%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fLemidaMashmautit%2fMaHishtana%2fAlYesodi%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#1
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/lemidamashmautit/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b102D3806-F30C-4A70-808C-29BE0AAC78E1%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fLemidaMashmautit%2fMaHishtana%2fAlYesodi%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#1
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/lemidamashmautit/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b102D3806-F30C-4A70-808C-29BE0AAC78E1%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fLemidaMashmautit%2fMaHishtana%2fAlYesodi%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#1
http://cms.education.gov.il/EducationCms/UNITS/lemidamashmautit/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b102D3806-F30C-4A70-808C-29BE0AAC78E1%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fLemidaMashmautit%2fMaHishtana%2fAlYesodi%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#1
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 יח"ל( 5ברמה המוגברת )בהיקף של בפיזיקה הלימודים בחינת שינויים בתכנית 

. תכנית זו מחליפה את 2005-2004תשס"ה , היא משנת 'התכנית החדשה'המכונה  ,בפיזיקההלימודים תכנית 

החליטה ועדת המקצוע שיש לשנותה  1995התכנית הקודמת שנכתבה בתחילת שנות התשעים, ואשר בשנת 

יח"ל, אולם בתכנית זו עדיין לא היו פרקי  5סיימה הוועדה לפתח את תכנית הלימודים לרמת  2005)רק בשנת 

 בחירה(. 

קרינה וחומר, וכן נושא ( 3)אלקטרומגנטיות, ( 2)ה, מכניק( 1)חובה: נושאי  3תכנית הלימודים כוללת 

 בכל אחד מנושאי החובה מופיעים סעיפים של "הרחבה והעמקה" כולל ציון מסגרת זמן מומלצת. . בחירה

 :העל של התכנית כוללות ארבעה היבטים-מטרות

 .התוודעות מקיפה לעולם הפיזיקה ותכניה .1

מגוון רחב של מיומנויות  לעדגש  מושםד התכנים פיתוח האוריינות המדעית בתחום הפיזיקה. בצ .2

 .חשיבה ולמידה

 .יצירת עניין והתלהבות אצל התלמידים בלימודי הפיזיקה .3

 פיתוח תשתית פיזיקלית להמשך לימודים אקדמיים, מדעיים וטכנולוגיים. .4

 :ודגשים עיקריים שינויים

 י"ב בנתיב העיוני והטכנולוגי בכל המגזרים. -התכנית מיועדת לתלמידי כיתות י'אוכלוסיית יעד: 

נדרש לתואר שני לפחות בפיזיקה. מהנדסים בעלי רקע פיזיקלי ים: מורה לפיזיקה המורמההכשרה הנדרשת 

 בהוראת הפיזיקה לאחר השתלמות מתאימה. יכולים להשתלב 

 דגשים מיוחדים באשר להוראת המקצוע: 

 להקציב שעות לימוד לפי והמורה יכול לבחור את רצפי ההוראה  .מציעה גמישות בהוראה התכנית

 . 450מפתח שונה מהמומלץ ובתנאי שסך השעות לא יפחת מ 

 נתונים לשיקול דעתו של , הכני הרחבה והעמקה לכל אחד מנושאי החובהוהתכנית כוללת ת

  . ידיוואוכלוסיית תלמ והזמן העומד לרשות, המורה

 המבליטים  דגש על ניסוייםמושם  :פיתוח מיומנויות באופן ספירלי תוך הגדלת מורכבות היישום

מגוון ייצוגי מידע וידע )גרפים, נויות חקר, שימוש בכלים מתמטיים, מיומ, עקרונות פיזיקלים

  . נוסחאות וכד'(

 בעבודה  שילוב דיונים, חשיבה ביקורתית, התנסות :ערכה מגוונותלמידה וה ,דרכי הוראה

בקבוצות כמו גם יחידנית, הדגמות, סיורים, שימוש במחשב, פתרון בעיות ותרגילים בצד שאלות 

 הבנה. 

 לימודי הפיזיקה בחטיבה העליונה מושתתים על תכנית הלימודים בחטיבת הביניים. 

 

נוי המרכזי . השי2014-1975יקה שהתרחשו בשנים ז( מתארים מספר שינויים בלימודי הפי2014חזן ועמיתים )

בשנים הנסקרות הוא תכנית הלימודים החדשה המשקפת העמקת הדרישות הלימודיות והרחבת הידע 

הפיסיקלי. עם החלת התכנית נדרשו כל התלמידים ללמוד נושאים מתקדמים )גלים ואופטיקה פיסיקלית 
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אים נוספים. נוש השמטת(, דבר שהביא לצמצום החומר במכניקה ובחשמל ו20-נושאים מראשית המאה הו

כך, תכנית הלימודים החדשה תורמת ומרחיבה את ההשכלה הפיסיקלית, לצד פגיעה קטנה יחסית בעומק 

(. תהליך נוסף שהמחברים 2014 ואחרים,  ביחס לדרישות שהיו לפני החלתה )חזן – הנדרש בנושאי הליבה

במידת מה את תהליך ההעמקה וההרחבה שתואר, הוא זה של הפעלת המיקוד הלימודי. ב  הסותרמציינים, 

החל משרד החינוך לפרסם מיקוד בכל המקצועות, כולל פיזיקה, דבר שהביא לפגיעה בהוראת הפיזיקה  1998

–עבשל צמצום היקף התכנים הנלמדים )מורים נטו לא ללמד חומר שהעריכו שלא יכלל במיקוד(. בשנים תש"

החל תהליך שבמרכזו ביטול המיקוד והתאמת תכנית הלימודים למספר שעות קטן יותר  (2011-2009) ב"תשע

משמעותו של תהליך זה הייתה צמצום נוסף של  הלימה(.הבהתאם למספר השעות הנלמדות בפועל )תכנית 

משאלות  ;ות לתלמידים( מצביעים בדוח גם על שינוי באופי השאלות המוצג2014החומר הנלמד. חזן ועמיתים )

לשאלות איכותיות וגישה אוריינית. מגמה זו  חל מעבר כמותיות העלולות להיות טכניות ולא לבדוק הבנה

נכתב כי תשע"ב  2מס'פיזיקה (. למשל, בחוזר מפמ"ר 2014 ואחרים, )חזן PISAהואצה בהשפעת מבחני 

כדוגמת חשיבה מסדר גבוה טיפוח מיומנויות  נויים העיקריים בתוכנית מאפשרים למורים לשים דגש על השי

 אלה המפורטות במסמך. 

( 2005-2004אם כך, שתי מגמות ניגודיות ניכרות במהלך השנים: מחד, התכנית החדשה )נכנסה לתוקף 

( ובהמשך התכנית 1998מדגישה הבנה על פני פתרון טכני. מנגד, המיקוד )משנת ומרחיבה ומעמיקה בתכנים, 

להתאמה נושאי הלימוד היקף וצמצום ( מעידים על כרסום הדרגתי בתכנים הנלמדים, 2011-2009המותאמת )

 מגמה של הגברת אוריינות פיזיקלית.  ם אלו, קיימתילמספר השעות הנלמדות בפועל. לצד תהליכ

' בשנת הלימודים תשע"ה חווה שינוי נוסף בתכנית הלימודים בפיזיקה כמו יתלמידים שנכנס לכיתה מחזור ה

התכנית ללמידה  .בהובלת משרד החינוך 5התכנית ללמידה משמעותיתהנהגת ם במקצועות נוספים עם ג

לימודים( ייבחנו המתכנית  70%מכניקה, אלקטרומגנטיות ומעבדה ) 6נושאי החובהבש קובעתמשמעותית 

בעוד הפרקים אופטיקה וגלים מכניים ילמדו בצורה מצומצמת יותר כנושאי  ,בבחינה חיצוניתהתלמידים 

, תופעות הפרקים שלמים שהועברו לחלק הבחירה )לדוגמ לע. בנוסף 7בחירה והערכתם תהיה בית ספרית

בנושאים הגרעין ומבוא לחלקיקים יסודיים(, , מבנה האטום, מבוא לתורת הקוונטיםיסודיות של האור, 

ו ישנם סעיפים שצומצמו במסגרת ההלימה לשעות הוראה ולא נדרש ללמדם במסגרת האחרים שנשאר

חלקים בתכנית עברו  מלבד זאת ., מודל הגז האידאלי, מערכות ייחוס ועוד(ההתכנית המותאמת )לדוגמ

ונדרש כעת ללמדם באופן מצומצם יותר )למשל,  (תכנים לשעות הוראה בפועל)התאמות לתכנית ההלימה 

השינויים בפיזיקה במסגרת התכנית המתארת את  3 טבלהועוד(.  הספק ונצילות, שטף חשמלי, חוק גאוס

 . א משמעותית נמצאת בנספחהמותאמת ללמידה 

 

                                                      

5
 http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/chozer/avni_derech.pdf 

6
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Phizika/TochnitLimudim/tochnitlimudim.htm 

 

http://meyda.education.gov.il/files/lemidaMashmautit/chozer/avni_derech.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Phizika/TochnitLimudim/tochnitlimudim.htm
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 התמחות בפיזיקה ברמה הרגילה - יח"ל 3תכנית 

כני ונתיב העיוני ובנתיב הטכנולוגי ובכל המגזרים. רוב תב חטיבה עליונהמיועדת לתלמידי  8התכנית

בידי המורה הגמישות  יח"ל ונבדלים בהיקף וברמת ההעמקה. 5ו  3הפיזיקה הבסיסיים משותפים לתכניות 

עת  2011יח"ל, החל משנת  3פשרויות שונות וצירופים שונים של מרכיבי התכנית. גם בתכנית לבחור א

 בוטל המיקוד, נעשו התאמות בין תכנים לשעות הוראה בפועל. 

מורה בתכנית נדרש להיות בעל תואר ראשון לפחות בתחום הפיזיקה. מהנדסים בעלי רקע פיזיקלי מתאים 

 אחר השתלמות מתאימה.  להשתלב בהוראת פיזיקה ל יכולים

 

כלל תלמידי החטיבה העליונה מחויבים בלימוד מקצוע מדעי אחד התכנית ללמידה משמעותית הנהגת עם 

כתנאי לקבלת תעודת הבגרות, וללא קשר למקצוע ההרחבה של יח"ל(  1-)שווה ערך ל לפחות ש"ש 3בהיקף 

"מבוא למדעים" חלה על אחד המקצועות: מבוא לפיזיקה, מבוא לכימיה, מבוא לביולוגיה התלמיד. חובת 

להתמחות  (. תלמיד שבוחר9וטכנולוגיה בחברה ומדעי הטכנולוגיה )בהתאם לחוזר מנכ"ל מתשע"דוכן מדע 

ר בשני מקצועות מתוך ארבעת המקצועות המדעיים הבאים: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה ומדעי המחשב, פטו

 מלימודי מבוא למדעים.

 

 מבוא לפיזיקה

ים משנת תשמ"ט. התכנים יח"ל מתבססת על תכנית הפיזיקה למסלולים טכנולוגי 1לימודים של תכנית 

חינוך , (מב"רמסלול בגרות רגיל )ידי כיתות תלמ ההמומלצים תלויים באוכלוסיית התלמידים. כך לדוגמ

גיות" ומתוך התכנית "פיזיקה של מערכות טכנול 10מבניות 3למדו וכד' י (טו"בטכנאים ובגרות ) ,(חנ"ממיוחד )

, בעוד שתלמידים בכיתות רגילות  ילמדו קרינה וחומר ברמה (מוט"ב) מדע וטכנולוגיה בחברהאו מבניות 

רתו האקדמית על ידי מי שהוסמך לתפקיד מורה לפיזיקה, כלומר, הכשתתבצע בסיסית. הוראת המקצוע 

 בעל תעודה בהוראת פיזיקה, מתמטיקה או מדעים.  ואהבפיזיקה או בהנדסה ו

 

פיתוח יכולת חשיבה, יכולת החישוב והיותה של המתמטיקה מרכזית גם בחינוך המדעי הן בין הסיבות 

 תכנית לימודי המתמטיקה. על בסקירה זו לשים דגש שבחרנו 

                                                      

8
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Phizika/TochnitLimudim/3yachal  

9
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-7-4-9-1-

47.htm  

 המדעיים המרכזייםהרעיונות  בנושא10

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Phizika/TochnitLimudim/3yachal
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-7-4-9-1-47.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-7-4-9-1-47.htm
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 מתמטיקה בחטיבת הביניים

בתוספת , ונלמדה (1990-1989נכתבה בשנת התש"ן ) ("ביבת ביניים )חטתכנית הלימודים במתמטיקה לחט

הוחל בפיתוח תכנית לימודים חדשה  2000שבשנת  אף על פי, זאת 2008עדכונים של המפמ"רית עד שנת 

 אולם זו לא אושרה ע"י ועדת המקצוע.   2004לחטיבת הביניים. כתיבת התכנית הסתיימה בשנת 

הופעלה בהדרגה החל משנת תש"ע  11טיבות הבינייםהמתמטיקה בחתכנית הלימודים הרשמית להוראת 

  תשע"ג.-אושרה על ידי ועדת המקצוע ויו"ר המזכירות הפדגוגית בשנים תשע"בו

 .בתוקף החל משנת הלימודים תשע"ג 'התכנית המעודכנת לכיתה ז

 .בתוקף החל משנת הלימודים תשע"ד 'התכנית המעודכנת לכיתה ח

 .בתוקף החל משנת הלימודים תשע"ה 'התכנית המעודכנת לכיתה ט

התחום המספרי )כולל סטטיסטיקה והסתברות(, התחום האלגברי  התכנית כוללת שלושה תחומי תוכן:

והתחום הגיאומטרי. התכנית מציעה שינויים בסדר ובהדגשת נושאים לעומת תכנית קודמת כדוגמת הקדמת 

, וכן הדגשת נושאים כדוגמת גאומטריה קדם 'חונושא דמיון משולשים לכיתה  'נושא פונקציות לכיתה ז

 דדוקטיבית, יחס וקנה מידה. 

 : ודגשים עיקריים שינויים

 התכנית מיועדת לכלל תלמידי ישראל בחטיבת הביניים  .1

 : דגשים באשר להוראת המקצוע .2

 לימוד משולב של מיומנויות חישוב עם פיתוח הבנה   -

 האופייניים למתמטיקההדגשת דרכי חשיבה, דרכי עבודה ודרכי שיח  -

התכנית מתבססת על תכנים שנלמדים בבית הספר היסודי והרחבתם. כן התכנית  :פירלילימוד ס -

 .מהווה בסיס לתכנים שיילמדו בחטיבה העליונה

. במסגרת זו 12טכנולוגית-לתלמידי העתודה למנהיגות מדעיתייחודית חטיבת הביניים מתקיימת תכנית ב

וכן העשרה התכנית הרגילה  העמקה והרחבה של נושאים הנלמדים במסגרתכני ות מקבלים התלמידים

שימוש במד זוית, עיגול ואומדן. נושאי העשרה:  כני העמקה:ותל ה. דוגמהרגילה בנושאים שאינם בתכנית

  תכנית זו.על טנגרם. במסגרת סקירה זו לא נרחיב ושטחים וגפרורים  –חבורות, העשרה בתחום הגאומטרי 

 

                                                      

11
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim  

12
טכנולוגית" חושפת את התלמידים בפני נושאים מתקדמים מתחום המדע והטכנולוגיה. -התכנית "עתודה למנהיגות מדעית 

מטרתה לייצר מסלול מצוינות שש שנתי המוביל לתעודת בגרות איכותית בתחומים אלו.  
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Projects/Atuda/AtudaLemanhigutMad

ayit.htm  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Projects/Atuda/AtudaLemanhigutMadayit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Projects/Atuda/AtudaLemanhigutMadayit.htm
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 בחטיבה העליונהמתמטיקה 

יח"ל  3רמות לימוד:  3מתמטיקה היא אחד ממקצועות החובה שיש ללמוד כדי לקבל תעודת בגרות. במקצוע 

 יח"ל.  5ו  4רמות מורחבות של  2תנאי סף לקבלת תעודת בגרות, וכן 

. בשלושת העשורים האחרונים ניסו כמה ועדות להכין 1975-תכנית הלימודים לחטיבה העליונה נכתבה ב

תכנית לימודים שלמה במתמטיקה, אולם הן לא השלימו את עבודתן עקב השינויים התדירים שעשתה הנהלת 

 1975-שהוכנה בהמשרד במבנה בחינות הבגרות. כתוצאה מכך תלמידי החטיבה העליונה לומדים לפי תכנית 

ועל פי עדכונים ושינויים שהמפקחת המרכזת של המתמטיקה מוסיפה לבחינות הבגרות )מבקר המדינה, 

2014 .) 

במשך השנים חלו שינויים במבנה הלימודים והבחינות מתוך מטרה להקל על התלמידים. ההקלות היו בעיקר 

ר השאלות לבחינות ועוד. בשנת הלימודים , מאג14, המיקוד13בבחינות הבגרות בדרך של יצירת שיטת הצבירה

( בוטל המיקוד כתוצאה מכך צומצמה תכנית הלימודים בכל הרמות כדי להתאים את התכנים 2011תשע"א )

למסגרת שעות ההוראה.  תוכני הלימוד עברו מספר תהליכי צמצום נוספים בשנים האחרונות, בחלקם 

 (א ת הלימודים לחטיבה העליונה בנספחיצמצומים משמעותיים )פרטים נוספים על פיתוח תכנ

.  . 15( מוצגת תכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לחטיבה העליונה בכל רמות הלימוד2016בימים אלו )

במבוא לתכנית החדשה במתמטיקה נכתב כי היא מביאה לידי ביטוי שינויים בתכנים הנלמדים, בגישות 

 פיזיקההארץ ובעולם. תכנית זו, בדומה לתכנית לימודי להוראת המתמטיקה ובדרכי ההוראה של מקצוע זה ב

(, מעידה על מגמה של הגברת הוראת מיומנויות אורייניות:  "השינוי המשמעותי הוא מעבר 2014 ואחרים, )חזן

מדגש על טכניקה לדגש על רלוונטיות המתמטיקה למגוון תחומי חיים ועל יכולות הבנה, אוריינות וקישוריות 

 אלה" )מתוך המבוא לתכנית החדשה(.בין תחומים 

 

 יחידות לימוד )המסלול היישומי(: מתוך מסמך התכנית 3תכנית 

תכנית זו מיועדת לתלמידים שהצורך שלהם במתמטיקה הוא בעיקרו יישומי. התכנית משקפת שינויים 

נטיות, הבנה, אוריינות וקישורים בין תחומים. התכנית ובתכנים ובדגשים, מדגש על טכניקה לדגש על רלו

מדעי; ואשכול של התמצאות -כלכלי; האשכול החברתי-החדשה בנויה משלושה אשכולות: האשכול הפיננסי

 במישור ובמרחב. 

 

  : ודגשים עיקריים שינויים

                                                      

13
 בבחינת הבגרות במתמטיקה שבעה שאלונים ועל התלמיד להיבחן בשלושה מהם בהתאם לרמה בה למד  

ות מיקוד הבחינות המתפרסמות לפני כל מועד על ידי משרד החינוך. תוכניות אלו מציינות את החומר הספציפי לבגרות תוכני 14
   מכלל החומר הנלמד במקצוע

15
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/pituach.htm 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/pituach.htm
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נטיות, גישה ספירלית, עידוד שיח מתמטי, גיוון דרכי הוראה על מנת לענות על וינית, רלויגישה אור .1

שימוש בכלים טכנולוגיים של צרכים שונים של הלומדים וכדי להתאים ללומדים שונים שילוב 

 מתקדמים.

 : במסמך התכנית( 2 'מטרות העל של התכנית )עמ .2

 עיצוב תפיסת המתמטיקה כשפה אוניברסלית  -

 ה לוגיתפיתוח חשיב -

 יום, החברה והכלכלה -מתמטיקה בחיי היוםההכרת תפקידה של  -

רכישת כלים מתמטיים שיעזרו לבוגר מערכת החינוך ללמוד מקצועות נוספים, כגון מדעי -

 גיאוגרפיה. והסביבה 

מתמטי אשר עליו ניתן לבנות הכשרה עתידית, שאיננה מסתמכת על -הקניית בסיס אורייני -

 י.ידע מתמטי פורמל

 

 יח"ל 4תכנית 

 16יח"ל , אולם היקף התכנים ורמת ההעמקה שונים. התכנית 5ו  4רוב התכנים הבסיסיים משותפים לרמת 

 תחומים: גאומטריה וטריגונומטריה, סטטיסטיקה והסתברות, אלגברה ואנליזה.  3מתמקדת ב 

 :ודגשים עיקריים שינויים

השינוי המשמעותי הוא מעבר מדגש על טכניקה לדגש על רלוונטיות המתמטיקה למגוון תחומי חיים  .1

 ועל יכולות הבנה, אוריינות וקישוריות בין תחומים אלה. 

נטיות, גישה ספירלית, עידוד שיח ובין עקרונות התכנית: טיפוח חשיבה רציונלית וביקורתית, רלו .2

 שימוש בטכנולוגיה.  ורב מימדית, גיוון דרכי הוראה מתמטי, טיפוח יכולת לראיה רחבה ו

 ל:"יח 4מטרות העל של תכנית  .3

 יום בתחומי החברה, הכלכלה והמדעים. -הכרת תפקידה של המתמטיקה בחיי היום -

  .עיצוב תפיסת המתמטיקה כשפה אוניברסלית -

  .(כולל דגש על ביקורתיות, דיוק והתמדהפיתוח חשיבה לוגית ) -

רכישת כלים שיתרמו ליכולת האבחנה והשיפוט של התלמידים כאזרחים באשר לאיכות  -

 המידע 

 והפרשנויות הנלוות לו. 

 הקניית כלים שיאפשרו לתלמידים הצלחה ברכישת השכלה גבוהה.  -

 פיתוח יכולות טכניות בסיסיות בתחומי האנליזה, האלגברה, הגאומטריה והסטטיסטיקה.  -

  .ות של אוריינות ושל תקשורת מתמטיתפיתוח מיומנוי -
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 פיתוח הרגלי למידה ותרגול מתמטיים ברמת קושי עולה.  -

  

 ל"יח 5תכנית 

 :ודגשים עיקריים שינויים

מדעית, מעוניינים להשקיע -מיועדת לתלמידים אשר "מסוגלים לפתח חשיבה מתמטית 17התכנית .1

בלימודים למען עתידם, ורואים עצמם ממשיכים ללימודים אקדמיים במקצועות עתירי מתמטיקה 

הנדסה( או עוסקים במקצועות תחרותיים הדורשים הצטיינות יתרה במתמטיקה )רפואה, ו)מדעים 

 , וטרינריה ועוד(". )מתוך התכנית(עריכת דין, ארכיטקטורה

התכנית שמה דגש על קישוריות בין ענפי המתמטיקה השונים ובין תחומי מדע שונים דרך מתמטיקה,  .2

 לימוד עצמי.ופיתוח יצירתיות, תקשורת מתמטית 

  :העל של התכנית-מטרות .3

רחים קידום יכולות החשיבה והעמקת הידע של התלמידים כדי שיוכלו להצליח בחייהם כאז -

 .הטכנולוגי בעולם

 הענקת כלים שיאפשרו לתלמידים להצליח בלימודים אקדמיים במקצועות עתירי מתמטיקה.  -

הנחלת התפיסה שמתמטיקה היא חלק מהתרבות האנושית, שפה אוניברסלית שבאמצעותה  -

 כלכלייםמתארים, מפשטים ומפתחים תובנות חדשות לגבי תהליכים מדעיים, טכנולוגיים, 

 וחברתיים. 

הענקת כלים שישפרו את יכולת האבחנה והשיפוט של התלמידים באשר לאיכות המידע  -

 . לו הנלוות ולפרשנויות

לוגית, התמודדדות עם שאלות סבוכות, בחירה ושימוש -פיתוח המיומנויות: חשיבה מתמטית -

להבנה הקניית יכולות טכניות הדרושות ובאמצעים טכנולוגיים מתאימים לפתרון בעיות 

 ולהטמעה של החומר הנלמד.

ות. נושאי התכנים המתמטיים כוללים שלושה תחומים עיקריים: אנליזה, גאומטריה וסטטיסטיקה והסתבר

אליהם "יתווספו דגשים על עקרונות מתמטיים, שילוב אמצעים כיום ונלמדים הלימוד דומים לנושאים ה

מתמטית; בכל הנושאים הנלמדים ישולבו בעיות מחיי  טכנולוגיים בהוראה ובלמידה והוספת מידול ואוריינות

יום." מוצע להוסיף נושאים בסטטיסטיקה ולגרוע פרקים מסוימים בגאומטריית המישור, את הפרק -היום

המיוחד לבעיות מילוליות וכן חלקים מהתכנים הנלמדים במספרים מרוכבים. עוד מוצע לבחור באופן מובנה 

רמת המורכבות בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ולהשאיר את את ית, להפחית יותר נושאים בגאומטריה אנליט

 רמת המורכבות בזהויות טריגונומטריות. 
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 4 טבלהמ יח"ל ניתן ללמוד 5ו  4התכנית החדשה לרמת לבין עוד על השינויים בדגשים בין התכנית הקיימת 

 . א בנספח

 הרעיונות המוצגים לעיל אינם חדשים בשיח המתמטי האקדמי העוסק בתכניות לימודים בבתי הספר.

חינוך המתמטי: לפתח למציב מטרות  ,בדברים על גיבוש מדיניות החינוך המדעי בישראל (,1990)פיינגולד 

חשיבה לוגית, ללמד את התלמיד את שפת המתמטיקה, לפתח יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, להקנות הרגלי 

יוצא מן הכלל, לחוות את לעבודה עצמית, לטפח אינטואיציה, לפתח יכולת הפשטה, ללמוד להבחין בין כלל 

גיה של הוכחה, ללמד לבנות מודל אסטרט לבנותהעשרה, ושל , של תצפית תה מתמטייהשלבים של עשי

ליישם את הפתרון ולהשוות את זה לניסיון, ללמד את  ,לתיאור תופעות של העולם הממשי, לפתור מודל כזה

תכנית הלימודים החדשה, כפי שמופיעה באתר מפמ"ר . ת, וכן להמציא בעיותוהתלמיד לפתור בעי

 מציבה מטרות דומות. , 18מתמטיקה

 ( 5ם המתמטיקה )לתת התכנית הלאומית לקידו

 4יח"ל במתמטיקה בתוך  5להכפיל את מספר הלומדים המוצהרת כשמטרתה  2015התכנית הושקה באוגוסט 

ון ילדיח"ל ולמסד פורום ציבורי לאומי  5להכפיל את מספר המורים המלמדים  מטרות נוספות הן. 19שנים

גדולות )מיקרוסופט, אינטל ועוד( וכן  לתכנית שותפות חברות היטקבדרכים לקידום המתמטיקה בישראל. 

משבר הוא . הרקע לתכנית קרן טראמפ, קרן רש"י ועוד(גמת מטרתן קידום לימודי המתמטיקה )כדוקרנות ש

יח"ל  5בירידה בכמות התלמידים הניגשים ל  ,בין היתר ,מתמשך בלימודי המתמטיקה המתבטא

ניגשים לבחינה ב "מתלמידי י 9.1%ישראל ב)וכן בהדרדרות ישראל בדירוגים בינלאומיים  20במתמטיקה

זילנד הנמצאות בראש הדירוג עם -קוריאה סינגפור וניודרום מתקדמת במתמטיקה, לעומת מדינות כמו יפן, 

(, תוספת שעות הוראה ותגבור בקבוצות קטנות) התכנית כוללת שורה של צעדים ברמת בית הספר (. 31%מעל 

העשרה באמצעות המומחיות (, ברמת הלמידה )והכשרת המורים השבחת איכות ההוראהברמת ההוראה )

שנת הלימודים הקרובה ב. (כנולוגיים ועודטוהידע הנצבר בתחום ההיטק, הטמעת תכניות חדשות ועזרים 

 . (2016)שטיינמץ, לבתי ספר יסודיים התכנית צפויה להתרחב לפריפריה ו

 

 מו"ט בחט"ב ו מוט"ב חטיבה עליונה

 בחט"במו"ט 

עדה מיוחדת בראשותו של נשיא מכון ויצמן לשעבר, פרופ' והקים שר החינוך דאז, זבולון המר, ו 1991 בשנת

 1992שנת עדה הוגשו בוהמלצות הו .טכנולוגי בישראל-מדעיחיים הררי, במטרה לבחון את נושא החינוך ה
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 (2014 ואחרים, )בוכניק
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פותח מקצוע לימודים חדש, התכנית ללימודי מדע הדוח  בעקבות. דוח הררי(: )להלן "98בדוח שנקרא "מחר 

. בתכנית שבעה נושאי לימוד חובה 1996וטכנולוגיה בחטיבת הביניים, שמהדורת ניסוי שלה פורסמה בשנת 

מרכזיים: נושאים מתחומי מדעי החומר )כימיה ופיזיקה(, מדעי החיים, מערכות טכנולוגיות, מידע ותקשורת, 

 ולוגיות. מדעי כדור הארץ ומערכות אק

 דגשים:

 התכנית גובשה בשיתופם של מורים למדעים מחטיבות הביניים. 

 הושם דגש גם על הקניית מיומנויות חקר ופתרון בעיות.  

אפרתי, ו איקן-)מנינערך מחקר הערכה לקראת הוצאת מהדורה מעודכנת לתכנית הלימודים  2007בשנת 

של התכנית, וכי קיימת דרישה לצמצום מספר . מהממצאים עלה כי ישנם קשיים ביישום בשטח (ב2007

 התכנים מצד אחד, ולהגדרת תכנים ומיומנויות מחייבים לכל שכבת גיל מנגד. 

 

. מטרתה המרכזית 1996שנת הווה עדכון של תכנית הלימודים מהמתכנית הלימודים החדשה פורסמה  2015-ב

"חינוך מדעי טכנולוגי לכלל התלמידים במטרה להכשיר אזרחים פעילים התורמים לתפקודה של החברה 

ולצמיחתה" )מתוך המבוא לתכנית(. התכנית החדשה כוללת בצד התאמת היקף התכנים למספר שעות 

פיזיקה(, מדעי החיים ויה ההוראה בפועל, ארגון הנושאים בארבעה תחומים מרכזיים: מדעי החומר )כימ

 אם כן, בתכנית החדשה חל צמצום משמעותי בתכנים מחד, בצד דגש על מדעי הטכנולוגיה. ו)ביולוגיה( 

מנגד. התכנית  מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ודרכי הוראה המעודדות ומקדמות חשיבה והבנה מעמיקה

  . תוכןההקיימות בכל תחומי ת נושא החדשה משלבת א

 :21החדשה בתכניתעיקריים ודגשים  שינויים

  .התכנית מיועדת לכלל התלמידים במדינת ישראל ומותאמת לאוכלוסיית לומדים הטרוגנית 

 ט. -למדו ברצף ספירלי מובנה בכל שכבות הגיל איכני התכנית יות 

  פרקי ( ולכלל אוכלוסיית התלמידים)מחייבים את נושאי הלימוד מחולקים למרכיבים של בסיסי ידע

 הרחבה והעמקה שנועדו לתלמידים מתעניינים.

  תכנית הלימודים החדשה, בדומה לישנה, משאירה בידי המורה את ההחלטה בדבר בניית רצף

 ההוראה הייחודי והמתאים לו. 

  

 מוט"ב חטיבה עליונה

להקנות פותחה על מנת , 1996שמסגרתה פורסמה בשנת , תכנית הלימודים "מדע וטכנולוגיה בחברה" )מוט"ב(

הנדסיים בבתי -ובמקצועות טכנולוגיים שבחרו לא להתמחות במדעים  טכנולוגית לתלמידים-אוריינות מדעית

                                                      

21
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/TochnitMeodkenet/chatab.htm 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/TochnitMeodkenet/chatab.htm


 

19 

 

"אנו חיים בתקופת מהפכה  :שהתריערי רדוח ההתכנית פותחה על רקע ספר תיכוניים במדינת ישראל . 

עם המצב בו רוב בוגרי מערכת איתנו, אין להשלים געת לכל תחומי החיים של כל אחד מטכנולוגית שנו-מדעית

פחים מיומנויות כלשהן הקשורות במישרין לפעילות טם מקבלים רקע מדעי כלשהו ואינם מהחינוך אינ

 . (1992משרד החינוך, )מדעית" 

 :בתכנית ודגשים עיקריים שינויים

  שילוב נושאים מדעיים עם יישומים טכנולוגיים והיבטים חברתיים 

  והיא אינה בנויה  ,מבניות עצמאיות )כלומר, אין בתכנית תכנים מחייביםהתכנית מורכבת ממגוון

באופן היררכי(. דבר זה מאפשר למורים גמישות והתאמה טובה יותר לתלמידים, וכן רצפי הוראה 

 ודרכי הוראה מגוונות. 

 ידע טכנולוגי, איתור וניתוח מ-דגש על פיתוח מיומנויות, כגון פיתוח חשיבה ביקורתית בתחום מדעי

 טכנולוגי והצגתו 

הצביע על צורך בהגדרת ליבת המקצוע  2007. מחקר הערכה לתכנית משנת 1998התכנית החלה לפעול בשנת 

ונטיים ונושאים רל הוספתום ההיקף הנדרש בנושאים מסוימים ו, צמצ(נושאי חובה ומיומנויות נדרשות)

בין תחום ההתמחות של המורים לבין  . כן נמצאה הלימה(א2007אפרתי, ואיקן -)מנילעתיד התלמידים 

בהתחשבות בעלות זיקה לביולוגיה וכימיה(. היו ת ביותר והמבניות שהם בוחרים ללמד )המבניות הפופולרי

-אטרקטיביות והעניין. כן נמצא קשרהמהקל לקשה ומ –רצף ההוראה נגזר מדרגת הקושי  ,בצרכי התלמיד

 . (א2007אפרתי, ואיקן -מני)עליונה חטיבה הכני מחטיבת הביניים לורצף ת

פורסמה תכנית מעודכנת הכוללת שמונה נושאים: ארבעה נושאים בתחום מדעי החומר )אנרגיה,  2011בשנת 

חומרים( וארבעה נושאים בתחום מדעי החיים )תורשה, אבולוציה, אקולוגיה ו כוחות ותנועה, קרינה

 בריאות(. ו

 :בתכנית המעודכנת דגשיםו עיקריים שינויים

  בעלי זיקה לחיי והינם תחומיים )המדע ,הטכנולוגיה והחברה(  -מדגישים את הקשרים הביןשנושאים

 . הלומד ולחיי החברה שבה הוא חי

  מיומנויות חשיבהשילוב. 

  גם התכנית החדשה אינה כוללת חלוקה מובנית של תכנים ונושאים עפ"י שנות הלימוד, וכך נשארת

ולי ההוראה בהתאם לרקע המדעי המגוון שלהם ובהתאם בידי המורים הגמישות בבניית מסל

 לאוכלוסיית התלמידים המגוונת. 

  החל מתשע"ו עברה התכנית שינויים שכללו: שילוב מוגבר של היבטים טכנולוגיים, התאמות לתכנית

תהליכי חקר ופתרון בעיות וכן ארגון  ,למידה משמעותית, דגש על עבודת צוות, חשיבה מעמיקה

 ושאים בתחום מדעי החיים כך שיכללו גם את הנושא מיקרואורגניזמים וביוטכנולוגיה. מחדש של הנ
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  22.ל בחינוך העיוניועוד על התכנית העדכנית ניתן ללמוד באגף מדעים מדע וטכנולוגיה לכ

 ביולוגיה

היתה מהדורה משוכתבת של תכנית הלימודים בביולוגיה  2006תכנית הלימודים הזמנית שפורסמה בשנת 

ליצור תכנית  2005. הכנת מהדורה חדשה זו צמחה על רקע החלטת משרד החינוך בשנת 2003פורסמה בשנת ש

 :יח"ל 5ו  3פרקי החובה לתלמידי  אחת משותפת לביולוגיה ולמדעי החיים והחקלאות. התכנית הגדירה את

. בנושאי הבחירה אקולוגיהומבנה ופעילות,  –מבוא לביולוגיה של האדם )בהדגשת ההומאוסטזיס(, התא 

יח"ל יוחדו שני  3יח"ל, כאשר לתלמידי  5יח"ל לבין נושאים לתלמידי  3נעשתה הבחנה בין נושאים לתלמידי 

קבוצות של פרקי בחירה וכן  2יח"ל הוגדרו  5נושאי בחירה )מזרע לזרע והתנהגות בעלי חיים(, ולתלמידי 

כדי לאפשר הוספת היבטים מתחום החקלאות  נושאים מתחלפים. בכל הנושאים חל שינוי במפרט התכנים,

ומתחום הטכנולוגיה החקלאית שבהם מיושמים עקרונות ביולוגיים. כן הוכנסו שינויים בהקצאת שעות 

הלימוד להוראת הנושאים. מיומנויות חקר בהתנסות במעבדה ובשדה, עיבוד כמותי של נתונים, פענוח והצגת 

 מרים מדעיים שולבו בהוראת כל נושא ונושא. מידע בדרכים שונות, ומיומנות קריאת מא

החל משנת תשע"א בוטל המיקוד של נושאי הליבה. חוזר מפמ"ר ביולוגיה תשע"ו שנכתב בעת מעבר בין 

תכנית החדשה ללמידה משמעותית מלמד על להתכנית ה"ישנה" כפי שפורסמה במסמך ההלימה תשע"ד 

תכנים על מבנה ותפקוד תאי העצב,  הוסרויח"ל  3, בתכנית ההצמצום שנעשה בחומרי הלימוד. כך לדוגמ

יח"ל צומצמו תתי הנושאים  5"ב. גם בתכנית יוהעברת גירוי עצבי בתא עצב כאות ובסינפסה כאות כימי וכ

הזנה בצמחים  ,הפרשה והגנה ,בנושאי הבחירה, נדרש ללמד נושא אחד מבין הנושאים מערכות הובלה ונשימה

ה, מיקרואורגניזמים, אבולוציה וטיפוח, ישה, ונושא אחד מבין הנושאים רביתורוובבעלי חיים, 

  .ביוטכנולוגיהו

 

 יח"ל  5 -2015תכנית מותאמת 

( לתכנית הלאומית 2010הותאמה תכנית הלימודים בביולוגיה לחטיבה העליונה )משנת  2015בשנת 

 (.  23ללמידה מעמיקה ומשמעותית )חוזר מנכ"ל

 :ודגשים עיקריים שינויים

 יח"ל בביולוגיה בכל המגזרים.  5מיועדת לתלמידי  24התכנית 

 התאמה בין היקף התכנית למסגרת שעות ההוראה 

                                                      

22
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Motav/TocnitLimodim/  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Motav/TocnitLimodim/MifratAtchanim/tel_h
adasha.htm 
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 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-7-4-9-1-
47.htm  

https://www.bioteach.org.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-
%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Motav/TocnitLimodim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Motav/TocnitLimodim/MifratAtchanim/tel_hadasha.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Motav/TocnitLimodim/MifratAtchanim/tel_hadasha.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-7-4-9-1-47.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-7-4-9-1-47.htm
https://www.bioteach.org.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.bioteach.org.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
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  העמקה )חלק מהתכנים בליבה צומצמו, ובמקביל הנושאי לחלוקה מחודשת בין נושאי הליבה

 הוספו לליבה תכנים חשובים שנכללו עד כה בנושאי הבחירה(

 למשל שילוב חקר אמפירי, קריאת מאמרים  ותית בכל חלקי התכניתשילוב היבטי למידה משמע(

 .מדעיים וכן שימוש בסביבות מתוקשבות(

  בחשבון תכנים שנלמדים בביולוגיה בחטיבת הביניים הובאובמהלך ההתאמה 

 בתפיסה הפדגוגית של התכנית.  מהותיים שינויים לא נערכו 

מבנה  – הומיאוסטזיס, התאעל נושאי הליבה: גוף האדם בדגש  שלושתמרכיבי החובה כוללים את 

הנושאים: בקרה על ביטוי גנים והנדסה  שלושתאקולוגיה, וכן נושא העמקה אחד )לבחירה מתוך וופעילות, 

ית בהיבט התפתחותי, חיידקים ונגיפים בגוף האדם( אשר ילוו בהתנסות מעשית תגנטית, פיזיולוגיה השווא

ם מגוונים ית מיומנויות חשיבה וחקר. מרכיב בחירה כולל עבודת חקר בנושאים ביולוגיבמעבדה תוך הדגש

  .בביולוגיה הלמידהוסיור לימודי. סביבות למידה חוץ כיתתיות ופעילות במעבדה הן חלק מתהליך 

 

 מבוא לביולוגיה

ם בביולוגיה במסגרת חובת לימוד של מקצוע אחד מתוך אשכול מדעים, מוצעות לתלמידים שאינם מתמחי

הומיאוסטזיס( או פרקים נבחרים על שתי אפשרויות כמבוא לביולוגיה: מבוא לביולוגיה של האדם )בדגש 

הנושאים: מיקרואורגניזמים  ארבעתמתוך  שנייםבביולוגיה. במסגרת פרקים נבחרים התכנית תכלול לפחות 

 ,כאן ועכשיו -אבולוציה הגנה בצמחים,בדגש על מחקרים פורצי דרך, התנהגות בעלי חיים, התפתחות, רבייה ו

  .ותכלול גם שעות מעבדה

 בנספח א. 7 טבלהוכן  6 טבלהעל השינויים בביולוגיה ראה גם 

 

 כימיה

( לחטיבה העליונה באה להחליף את תכנית הלימודים 2011תכנית הלימודים החדשה בכימיה )תשע"א 

התכנית החדשה הינה מודולרית:יחידה ראשונה, שתי יחידות . 1986הקודמת שפורסמה בשנת תשמ"ו, 

 .מות להיקף של שלוש יחידות לימוד, ושתי יחידות נוספות המשלימות להיקף של חמש יחידות לימודהמשלי

התכנית שמה דגש על התפתחויות בתחום הדעת של הכימיה, על שינויים בדרכי הוראת המקצוע )שילוב בין 

גישת מבנה הדעת לגישת האוריינות הכימית(, על הוראת הכימיה כמדע ניסויי )מעבדה( כמו גם על דרכי 

ת ענק. היחידה השנייה הערכה מגוונות. היחידה הראשונה עוסקת בהתפתחות הכימיה, כימיה וחיים ומולקולו

 .ובאינטראקציה בין היבטים אלו –דינמיקה ומבנה, אנרגיה  –והיחידה השלישית עוסקות בשלושה היבטים 

תכנית היחידה הרביעית והיחידה החמישית שונה בין תלמידי כימיה )אנרגטיקה ודינמיקה( לתלמידי 

מתקדמות  וגיות כבסיס לפיתוח טכנולוגיותביוטכנולוגיה )הקשר בין המבנה לתפקוד של מקרומולקולות ביול

 תחומים וצרכים(.  במגוון
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  ע באתר מפמ"ר כימיה(:יכפי שמופ 25עוד מיעדי התכנית החדשה )מתוך המבוא לתכנית

  להאיר ולהבהיר את הקשר של הכימיה לחיי היומיום, ותרומתה ליישומים טכנולוגיים שונים

 ולתחומי דעת ועניין נוספים

 ההולך וגדל של הפרט ושל החברה להכיר עקרונות בתחום הכימיה, כדי להבין טוב  לתת מענה לצורך

 דרושה מעורבות הציבור יותר סוגיות אקולוגיות, רפואיות וכד' שבהן

 לתת מענה עדכני וראוי להכשרה של אדם משכיל החי בעידן הידע המתפתח 

 ת אקדמית, מחקרית לתת מענה לצורך בכוח אדם מתאים שיתמחה בעתיד בתחום הדעת במסגר

 ויישומית

  לבנות תכנית מעניינת ומגוונת המציעה מבחר נושאים מאתגרים וחדשניים, שמטרתם להקנות

 עקרונות מדעיים, וכן להציג את חשיבות הכימיה ואת משמעות היות הכימיה מדע ניסויי

 ודד שימוש לשמור על רמה גבוהה של גמישות בהפעלת התכנית ועל יכולת התחדשות מתמדת שלה ולע

 באמצעי ההוראה החדשניים ביותר 

 :ודגשים עיקריים שינויים

  כלל תלמידי החטיבה העליונה במגזרים השונים, וכן הלומדים בנתיב העיוני והטכנולוגי. –קהל היעד  

 בנויה על עקרונות ספירליות ורצף, רלוונטיות ואותנטיות.  

  מגוון נושאי בחירה, שילוב של משאבי מידע, הדמיות ומודלים ממוחשבים, לשילוב בין נושאי חובה

 משדרים בערוצי המדע ומאמרים מאמצעי התקשורת השונים כחלק מההוראה 

  השתלמויות מתאימות להעמקה בתכנים הקיימים והחדשים –הכשרת מורים 

הלימודים להיקף  היקףתכנית הלימודים שאושרה בתשע"א היוותה בסיס לתכנית ההלימה )התאמת 

תשע"ה. מסמך ההלימה החליף את שיטת המיקוד והגדיר את מולתכנית המותאמת תשע"ד מ השעות(

נושא חומצות אמיניות, נושאים הלתכנים שצומצמו בתכנית ההלימה:  ותהתכנים שצומצמו. דוגמא

קשורים במעגל תהליכים מחזוריים הומבנה ותפקוד,  –בתרכובות ברום, תגובות סיפוח, פוספוליפידים 

קישור ומבנה,  התשע"ה: נושאי הליבה ובסיס הידע )לדוגממתכנית הלימודים המותאמת הפחמן. 

בחנות חיצונית, בעוד שנושאי יה %70חיזור, חומצות ובסיסים ועוד( נכללים ב -חימצון ,כיומטריהיסטו

 . נספח א ,8 טבלהבמופיעות לשינויים  היבחנות פנימית. דוגמאות %30הרחבה והעמקה נכללים ב 

 
 מבוא לכימיה

לתכנית הלאומית ללמידה משמעותית מוצעת תכנית הלימודים "מבוא  )ד(7ד/"חוזר מנכ''ל תשעבהתאם ל

"בצד הנחלת ידע בתחומי הכימיה, הבנת דרכי התפתחותו של המדע והכרת  :ת התכניתו. מטר26לכימיה"

                                                      

25
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/vaad

a2011/madua.htm 

 .ארגון הלימודים ותעודות הסיוםראו קישור לחוזר מנכ"ל בנושא  26

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/vaada2011/madua.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/vaada2011/madua.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-7-4-9-1-47.htm
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כלי המדע ודרכי עבודתו של המדען, מטרתה הנוספת של התכנית הינה לפתח ולקדם מיומנויות חשיבה 

 ועשייה בהקשרים המדעיים כמו גם בהקשרים חברתיים יומיומיים" )מתוך תכנית הלימודים(.

נושאי חובה )מושגי יסוד, מבנה וקישור חלק א' ואנרגטיקה ודינמיקה(  ושהשלתכנית הלימודים מורכבת מ

 ואחד או שניים מנושאי בחירה )מבנה וקישור חלק ב', חומצות ובסיסים וחומרי טעם וריח(. 

 

 מדעי כדור הארץ והסביבה

תכנית להחליף את  תשס"ד "מדעי כדור הארץ והסביבה" לחטיבה העליונה באהמתכנית הלימודים החדשה  

(. התכנית באה 1989-1988) תשמ"ט הלימודים "גאולוגיה" שפורסמה על ידי האגף לתכניות לימודים בשנת

מגישה שבה כל אחד מתחומי מדעי כדור הארץ על המעבר לענות על השינויים שחלו בגישות ובתפיסות: 

ית של גישת מערכות כדור אטמוספרה( היווה דיסציפלינה עצמאית, לתפיסה הוליסטו)גאולוגיה, הידרולוגיה 

שינוי התפיסתי בתחום החינוכי והחברתי הרואה בהוראת המדעים כלי לחינוך אזרחי העתיד. ה לעהארץ, וכן 

, ההידרוספרה ומערכות (כדה"אכדור הארץ ) נושאי על: הגאוספרה ומערכות ארבעהם כוללת יתכנית הלימוד

ומערכות כדה"א, וכן נושא חתך של נושאי העל:  כדה"א, האטמוספרה ומערכות כדה"א, המערכת הפלנטרית

 יחסי הגומלין בין האדם למערכות כדה"א. 

יחידות  5-יחידות לימוד( ותכנית העמקה )השלמה ל 3בנויה על מתכונת של תכנית ליבה ) יםהלימודכנית ת

וכן את ההיבטים , את כל מערכות כדור הארץ ואת יחסי הגומלין ביניהן כוללתלימוד(. תכנית הליבה 

הסביבתיים/חברתיים הקשורים בהבנת מקומו של האדם במערכות כדור הארץ. ההערכה על לימודי הליבה 

נושא בחירה וכן גאוטופ.  כוללתע"י בחינה מעשית בשדה, תיק עבודות ובחינה עיונית. תכנית ההעמקה  נעשית

ו בהרצאה, או בפוסטר מדעי לּווה במצגת מחשב אמבאמצעות עבודה כתובה ש תבצעתמההערכה שלה 

 בחינה בעל פה על הגאוטופ. בדוח מדעי בכתב וב)שיעברו גם הערכה חיצונית(, וכן 

 'עמ ,27לצורך הקניית התובנה הסביבתית, מציבה התכנית החדשה את המטרות הבאות )מתוך מסמך התכנית

6): 

  (ותהליכים הפועלים בתוכןהרכב, מבנה ) . הקניית ידע בסיסי על מערכות כדור הארץ הפיזיקליות1

. הכרת והבנת יחסי הגומלין של מעברי חומר ואנרגיה בתוך ובין מערכות כדור הארץ, כולל 2

 הביוספרה 

 . הבנת מקומה של המערכת האנושית בתוך מערכות כדור הארץ 3

 ת חקר מדעיות בסיסיות. הקניית מיומנויו4

(, Deep Timeהארץ: חשיבה בממד הזמן הגאולוגי ). פיתוח ממדי החשיבה הייחודיים למדעי כדור 5

 ממדית -חשיבה תלתוחשיבה במרחב 

 . פיתוח מיומנויות החשיבה הדרושות לרכישת תובנה סביבתית: חשיבה מחזורית וחשיבה מערכתית 6

 . שימוש במדעי כדור הארץ ככלי להמחשת יישומם של עקרונות כימיים, פיזיקליים וביולוגיים 7

                                                      

27
  http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/6CF898EB-AB82-4090-88A9-32E29C407381/6839/earthsciences.pdf 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/6CF898EB-AB82-4090-88A9-32E29C407381/6839/earthsciences.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/6CF898EB-AB82-4090-88A9-32E29C407381/6839/earthsciences.pdf
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 שר לנוף הטבעי תוך הבנת ייחודו של כדור הארץ . טיפוח הק8

 . היכרות עם נופי ישראל והעמקת הקשר שבין התלמיד לתבנית נוף מולדתו9

 :ודגשים עיקריים שינויים

 .קהל היעד: תלמידי החטיבה העליונה בבתי הספר הממלכתי והממ"ד, בכל הנתיבים -

בגאולוגיה, במדעי הסביבה ודומיהם  מורי התכנית: בעלי תואר ראשון ומעלה במדעי כדור הארץ, -

מאחד המוסדות האקדמיים המוכרים בארץ או בחו"ל. אפשרות נוספת היא להסבת מורי המדעים 

 )כימיה, פיזיקה וביולוגיה( או מורי הגאוגרפיה.

תהליך החקר העצמאי במגוון סביבות הלימוד: מעבדה, והתכנית מדגישה את הלמידה האקטיבית  -

 השילוב של מעבדה ולימוד חוץ כיתתי בלמידה. שדה ומחשב, וכן את

  .למידה מתפתח מהמוחשי אל המופשטהתהליך  -

 .פיתוח מיומנויות חשיבה מדעיתושילוב סביבות ממוחשבות  -

התכנית מוצגת ברמת עקרונות ובדרגת פירוט נמוכה כדי לאפשר גמישות מרבית בהתאמתה להעדפות  -

 .למורה והן לתלמיד לאפשר בחירה הןכדי והמקצועיות של המורה, 

 תשע"ה: –התאמת התכנית ללמידה משמעותית

אי לכך נבנתה עם אפשרויות בחירה רחבות. תכנית מדעי כדור הארץ והסביבה מבוססת על למידת חקר ו

ם וההתאמות למדיניות הלמידה המשמעותית כללו בעיקר הגדרת הנושאים המשותפים לכל המורים יהשינוי

הערכת התכנית הותאמה אף היא . כני העמקה(ויש דיפרנציאציה בין המורים )ת)ליבה( והתכנים שלגביהם 

הגדרת מרכיבי הערכה השינויים שנדרשו כללו  מלכתחילה לגישת ההוראה היוצרת משמעות ללמידה. 

הכולל )י"א )תיק עבודות, בחינת שדה ובחינה עיונית( ורכיב הערכה של שנת י"ב כיתה המתבצעים במהלך 

בנספח  9 טבלהראה גם  .(מדעיתהמוגש כדוח מדעי ופרויקט חקר ערכות כדור הארץ המוגש כהרצאה  גיאוטופ

  א.

 

 גישות ותיאוריות למידה – חלק שני

שינויים באופן התפישה המדעית של תהליך הלמידה והוצגו גישות שונות התחוללו  20-לאורך המאה ה

, בהשפעת דיואי, עלתה קריאה 20-(. בתחילת המאה הSawyer, 2005המתארות מודלים שונים של תהליך זה )

הודגשה נטיות וושהרלנטיות של לימודי המדע ללומד. כעשר שנים מאוחר יותר הושמעה ביקורת על כך וולרל

, עם הצטברות גדולה של ידע מדעי חדש 80-. בשנות ה(2006שטרן, ו )שוורץ על חשבון הקניית הבנה רחבה 

ואכזבה בעקבות הישגי תלמידים התפתחה ההבנה שיש להתמקד בפחות רעיונות ומונחים לטובת איכות 

ומיומנויות חשיבה בסיסיות ה משמעותית של רעיונות מדעיים יוכי יש מחויבות של הקני ,למידה גבוהה יותר

 (2015ארנברג, ו)דגן  לכלל התלמידים
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דגש על משמעותן ויישומן בהוראת  שימתבפרק זה נתייחס למספר גישות ותיאוריות עיקריות, תוך 

הגישה הביהביוריסטית, הגישות הקונסטרוקטיביסטיות, כמו גם אינטליגנציות המתמטיקה והמדעים. 

תכניות הלימודים. נתיחס ב םיישומבקצרה תוך בחינת  יוצגוועוד  התנסותית מעגל הלמידה ולמידהמרובות, 

כני הלימוד במתמטיקה ובמדעים כפי שהם ושינויים בתללקשר בין תפיסת הלמידה וההוראה בגישות השונות 

תיאוריות באים לידי ביטוי בעקרונות התכניות )עפ"י מסמכי משרד החינוך(. לקבלת תמונה רחבה יותר של 

מעגל תיאוריות למידה בקישור הלמידה השונות מומלץ לעיין ב

12G3/Learning%20Theory.cmap-CCD5CZ-http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LGVGJY66  

 

 ביהביוריזם

תה הגישה הביהביוריסטית דומיננטית בחינוך. על פי גישה זו, המתבססת על עבודתם יהי (1980-1970) בשנים 

(, הוראה מתאפשרת באמצעות סדרה של מטרות ניתנות לצפייה, Skinner, 1957) Thorndikeו   Skinnerשל

טלות בצעדים קטנים, הממתרחשת למדידה ולבקרה, המוצגות על ידי המורה ומושגות על ידי הלומד. הלמידה 

הערכת הביצועים מתבססת על מצופים בתגובה לגירוי, והלומד מציג ביצועים מובנות מן הפשוט אל המורכב, 

אבסולוטי ואוביקטיבי, תלמיד הוא האפיסטמולוגיה הביהביוריסטית מניחה כי ידע השגת המטרות המצופות. 

המורה הינו מקור הידע, גישה זו ב . (Bichelmeyer & Hsu, 1999)רוכש ידע, והוראה הינה תהליך הקניית ידע 

 ;Bichelmeyer & Hsu, 1999) למידה-הוראהך התפקיד פסיבי בתהליהלמידה הינה שכפול הידע, והתלמיד בעל 

Boghossian, 2006) לימוד עקרונות בבהוראת תכנים,  בהתמקדות. הגישה הביהביוריסטית באה לידי ביטוי

 העל טכניקה. גישה זו שלטה בתכניות הלימודים הישנות )ראה לדוגמובדגש  (כל מקצוע בנפרד)עבור מדעיים 

בתפיסה של ו (2015בהגדלת כוחם וכמותם של המבחנים )סאלברג,  וביטויהתכנית הלימודים הישנה בכימיה(, 

 . (Barak, Peleg, & Avrahami, 2000)המורה כמקור הידע והסמכות הבלעדי 

 

 

 קונסטרוקטיביזם 

, הגישה הקונסטרוקטיביסטית עוסקת ברצון עניינו תוצרי למידה ושינוי התנהגותישלא כביהביוריזם ש

הוא "שם כולל לגישות פילוסופיות,  ,(2008ובאוטונומיה של הלומדים. קונסטרוקטיביזם, עפ"י יחיאלי )

שהידע פסיכולוגיות, פדגוגיות, סוציולוגיות, בלשניות ומתודולוגיות. הטענה המשותפת לכל הגישות הללו היא 

 ;Bichelmeyer & Hsu, 1999) תיאוריה זו מדגישה את הפן הפעיל של הלמידה .נבנה ולא מתגלה  או מועבר"

Boghossian, 2006). אין מדובר בתיאוריה אחת אלא במספר גישות ביניהן קונסטרוקטוביזם   ,כמצוין

. הגישה הקונסטרוקטיביסטית נהנית כיום ועודהתנסותי )פיאז'ה(, קונסטרוקטיביזם חברתי )ויגוצקי( 

למידה כגון ומפופולריות בתחום החינוך, אך במקביל היא זוכה לביקורת בשל תרגומה למגוון דרכי הוראה 

למידה באמצעות פרויקטים" שפעמים רבות "ו "למידה בדרך החקר", "למידה פעילה", "למידה מתוך עשייה"

גישת למידה בדרך חקר שמה דגש על (. 2013; ליבמן, 2008; יחיאלי, 2008)טבק,  ריקות נותרות בגדר ססמאות

מקדמת חשיבה מטה קוגניטיבית ולמידה מוכוונת עצמית.    PBL (Problem Based Learning) תהליכים, וגישת

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LGVGJY66-CCD5CZ-12G3/Learning%20Theory.cmap
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LGVGJY66-CCD5CZ-12G3/Learning%20Theory.cmap
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מאפשרת פיתוח שאלות מורכבות ובחינת התשובות, כאשר ישנה חשיבות וגישה זו  מבוססת על פתרון בעיות 

 . (2013רוזן, ואיקן -)מניונטיות לעולם האמיתי ולעיסוק בסוגיות מחיי יום יום הרלרבה 

תפיסה הסוביקטיבית הכתיאורית למידה יש להבין את הצמיחה של הקונסטרוקטיביזם על רקע התפתחות 

של  לאוביקטיביות החוויה והפרשנות האישית )בניגוד מדגישה את  והפוסטמודרניזם. התפיסה הסוביקטיבית

כי ישנן מספר פרספקטיבות, מטיל ספק "באמת המוחלטת" וגורס הפוסטמודרניזם כשהביהביוריזם(, 

  . כל פרספקטיבה יש תוקף משלהלפרשנויות ואמיתות, וכי 

מגיב ההקולט גירויים והסופג מידע, הגישה הקונסטרוקטיביסטית יוצאת כנגד הדימוי של הלומד הפסיבי 

דרך חדשה לחשיבה על הלמידה , ומתווה תת הלמידה הביהביוריסטייבבסיס תיאוריתגובות, דימוי הנמצא 

הידע נבנה  Boghossian (2006)עפ"י  .(Bichelmeyer & Hsu, 1999; Boghossian, 2006)הרואה את הלומד כפעיל 

כי ידע אינו מועבר לאדם אלא נבנה אצלו באופן ייחודי ( 2008ומוסיפה יחיאלי ), ע"י הלומד בצורה אקטיבית

טביסטיות נשענות על ההנחות קבעזרת תבניות ותהליכים המצויים כבר בהכרתו. כלומר, הגישות הקונסטרו

תהליך אקטיבי )הידע אינו אובייקט שניתן להעבירו באופן ישיר לתודעה של הלומד/ת. היא הבאות: הלמידה 

הבנייתית )שילוב היא למידה ה .ך המיוחדת לו ותוך קישורו לידע ולניסיון קודם(הלומד מבנה משמעות בדר

ידע והתנסות חדשים ). הלמידה היא רקורסיבית (ה של תפיסה חדשהיהידע הקודם בידע החדש תורם להבני

ה של תפיסות, על  תהליכים של חקר ימפורשים על סמך מבנים קוגניטיביים קיימים משפיעים על הבניה

למידה היא תהליך קוגניטיבי  .ידע הוא סוביקטיבי .קבלת החלטות(על ון בעיות, על גיבוש עמדות וופתר

 וחברתי.  

המחקר והעיון הגישה הקונסטרוקטיביסטית התקבלה במהלך עשרים השנים האחרונות על ידי מרבית אנשי 

הלימודים החדשות  חסות מפורשות לה בתכניותיבתחום הוראת המתמטיקה והמדעים, ואנו מוצאים התי

 ה. כך לדוגמ28למידה המשמעותיתהלתכנית החדשה בכימיה( כמו גם במודל הוראה לקראת  א)ראה למשל מבו

נרשם בתכנית למדעי כדור הארץ: "שיטת ההוראה תתבסס על הגישה המכונה "קונסטרוקטיביסטית". על פי 

פנימי של עיבוד מידע -בתהליך אישיגישה זו, למידה משמעותית מתבצעת על ידי הלומד ובהנחיית מוריו 

והפיכתו לידע. תפקידם של חומרי הלמידה ושל המורה הוא לכוון ככל האפשר את התלמיד לאינטראקציה 

אקטיבית עם המידע. כלומר, התלמיד נמצא במרכז תהליך הלמידה, ותפקידו העיקרי של המורה הוא להעביר 

ראה על תהליך החקר העצמאי במגוון סביבות הלימוד: אליו את האחריות ללמידה. לאור זאת, תתבסס ההו

מעבדה, שדה ומחשב. כמו כן, מערך הלמידה וההערכה יכלול ביצוע של מגוון עבודות עצמיות, כגון דוחות 

סיור, דוחות מעבדה, פרויקטים של חקר ספרות ומקורות מידע ממוחשבים, פרויקטים של חקר עצמאי בשדה 

וראה זו, נוסף לתפקידיו כמתווך בין התלמיד למידע ונוסף להעברת האחריות ובמעבדה )גאוטופ(. בשיטת ה

למורה תפקיד חשוב בהנחיית הלומד לארגונו ולעיבודו של המידע שנאסף  –לתהליך הלמידה לידי התלמיד 

 בדרכי החקר השונות". 

                                                      

28
 https://drive.google.com/file/d/0B2umrPH0qjwaSjBoVlE4OG82TVE/edit?pref=2&pli=1  

https://drive.google.com/file/d/0B2umrPH0qjwaRGliSldld0tVZmc/edit?pref=2&pli=1  

https://drive.google.com/file/d/0B2umrPH0qjwaSjBoVlE4OG82TVE/edit?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B2umrPH0qjwaRGliSldld0tVZmc/edit?pref=2&pli=1


 

27 

 

האחריות ללמידה עוברת אל הלומד. התפיסה מדגישה את פיתוח  הקונסטרוקטיביסטיות הגישותעל פי 

המודעות המטה קוגניטיבית, טיפוח הכוונה עצמית בלמידה, יכולות חשיבה ופתרון בעיות, וכן חשיבה 

מאפשר למידה" "תפקיד המורה משתנה, הוא אינו מוגדר  עוד כ"מעביר ידע" אלא כמאמן, כרפלקטיבית. 

(learning facilitator). המורה מעודד השמעת דעות מגוונות יםנוי ולא מקובעילש יםמטרות ויעדי הוראה ניתנ ,

 ;Bichelmeyer & Hsu, 1999; Boghossian, 2006) הידע הקודם של תלמידים חודר לכיתהופרספקטיבות שונות, 

Terwel, 1999 ,1997; ברוקס, ז.ג', ברוקס, ג' מרטין) . 

-תהליכי ההערכה הם חלק בלתי נפרד מתהליכי ההוראהקונסטרוקטיביסטיות כפועל יוצא של הגישות ה

תהליכי הערכה מתייחסים להיבטים שונים ביניהם: היבטים קוגניטיביים )הבניית ידע ומיומנויות למידה. 

תסכול(, והיבטים חברתיים )שיתוף פעולה, יצירת וחשיבה(, היבטים רגשיים )מוטיבציה, עניין, תחושת סיפוק 

תכניות הלימודים החדשות מושם דגש על ב ,כפי שציינות בינאישית(. רתקשוובנות משותפות ועצמאיות, תו

 הערכה ברוח זו. -למידה -יישום תרבות הוראה

הגישות הקונסטרוקטיביסטיות מוצאות ביטוי במגוון רחב של דרכי הוראה ייחודיות ללימודי מדעים 

, שימוש במעבדה לביצוע ניסויים ותצפיות, הההתנסותית )לדוגמ וטכנולוגיה. בין הגישות נציין את הלמידה

שימוש בכלים ומכשירים, ביצוע מדידות, תכנון ובניה מודלים וכיו"ב(, למידה שיתופית )מטפחת מיומנויות 

כת תרומת חברים רקוגנטיביות, שיח ביקורתי, קבלת ומתן משוב, תקשורת, קבלת האחר, חלוקת אחריות והע

 .למידה מבוססת בעיותות פרויקטים למידה מבוסס  ,ב מחלוקות ועוד(, למידה חוץ כיתתיתבקבוצה, יישו

  . (2008; טבק, 2016למשל )דרסלר, ראה להרחבה, 

(, אבל היא 2000קונסטרוקטיביסטית מבוססת על הקונסטרוקטיביזם של פיאז'ה )עילם, -התיאוריה הסוציו

חשיבות של האינטראקציות של הלומד על הל הלמידה, והתרבותי ש-הקשר החברתיעל השמה דגש רב יותר 

. הצגת עמדה, שקילת רעיונות של אחרים, (Ginsburg & Opper, 1988; Vygotsky, 1980)עם לומדים אחרים 

הראו  (1999ועמיתיה )  Crawford.(Crawford, Krajcik, & Marx, 1999)ת הידע יביקורת ומשוב תורמים להבני

למידה שיתופית וקהילת לומדים תורמים ללמידה )משימות הקשורות לעולם האמיתי או כאלו כי 

-( הגישה הסוציו2002) Wellsשהתלמידים יזמו יצרו יותר אינטראקציות שיתופיות(. לטענת 

דגש על תוצאות סטנדרטיות והדרכים המוגדרות להשגתן. נקודות הת אינה מתיישבת עם סטיקונסטרוקטיבי

לקבל בברכה את המגוון , ועל כן יש ות, הכרה במגוון דרכים של ייצוג ומתן משמעות מעודדים למידהמבט שונ

למידה היא לטענתו, (. Wells, 2002)של תלמידים  תרבותי השונההן עמטהואת ית התלמידים יהקיים באוכלוס

 The Spiral of Knowing .היא עוברת הרחבה ועידון במהלך כל החייםחלק אינהרנטי בהשתתפות בפעילות, 

צף והתהליך הספירלי הינם הר עקרונות במרבית תכניות הלימודים (.Wells, 2002מתאר את התהליך )

שינוי הפדגוגי המתרחש בשנים האחרונות כתגובה לשינויים המהירים בכלכלה, ה לע, זאת בנוסף מרכזיים

 (.LLL – Life Long Learningטיפוח יכולות ללמידה לאורך החיים )השם דגש על בחברה ובתרבות, 

-הספרות המחקרית מראה, כי לטכנולוגיית המידע והתקשורת יש ערך מוסף ביישום של גישות סוציו

ועל דגש על למידה שיתופית שמות . תכניות הלימודים (2011קלי, וענבל -)שמירקונסטרוקטיביסטיות בהוראה 

כגון היכולת לשתף פעולה ולהיות מעורבים בתהליכים )חסים להיבטים חברתיים ימתיההערכה ליכי הת
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היחשפות לנקודות מבט מגוונות ולרעיונות ושאלות של . (התורמים ליצירת תובנות משותפות ועצמאיות

דגש על שימת שימוש מושכל במדיה למטרות שיתופיות, אחרים תורמת למעורבות של היחיד בחומר הלימודי. 

ן מענה לשונות הלומדים בכיתה הן ע"י מתן גמישות וחופש למורה ביצירת פיתוח מיומנויות חברתיות, ומת

הן מקצת הדרכים בהן טכנולוגיות אלו עשויות   נטיות לחיי הפרט ומגוון דרכי ההערכהורצף התכנית, והן ברלו

 .תהליך הלמידהללהוות מנוף הלומד ולהגביר את פעילותו ומעורבותו של 

 

 אינטליגנציות מרובות 

. עם בגיוון סגנונות החשיבה ואסטרטגיות הלמידהדידקטית הוא ההכרה -נויים בגישה הפדגוגיתאחד השי

ההבנה שישנן לא רק אינטליגנציה אנליטית, אלא גם אינטליגנציות וכשרים מסוגים אחרים, ועם הזיהוי של 

ות הזאת. בין התפתחה התפיסה שיש ללמד בדרכים מגוונות המותאמות לשונ –סגנונות למידה והבנה שונים 

. המפתח Gardnerוהאינטליגנציות המרובות של   Kolbהמודל של  ותהתיאוריות המרכזיות בגישה זו נמצא

להפוך את התלמיד למעורב בתהליכי הלמידה שלו הוא זיהוי ההעדפות שלו באשר לסגנון הלמידה, והתאמת 

 ההוראה להעדפות אלו. 

טען כי לבני  Gardnerהקלאסית אינטליגנציה הינה אחידה ועשויה מקשה אחת ואף ניתנת למדידה.  הבתפיס

שלכל אדם יש פרופיל  ןאדם יש אינטליגנציות שונות, כלומר, דרכים שונות ועצמאיות של עיבוד מידע, וכ

טית, לשונית, מתמ-. ואלה מימדי האינטליגנציה: לוגית(Gardner, 2010)אינטליגנציות המאפיין אותו 

אישית, נטורליסטית, ובהמשך נוספו גם אינטליגנציה -אישית, תוך-תנועתית, בין-מוסיקלית, מרחבית, גופנית

איתור נקודות החוזק של מוסרית ואינטליגנציה הישרדותית. לתיאוריה זו פוטנציאל רב במערכות החינוך. 

לחה במשימות הלימודיות. פיתוח שיטות הצ ןתלמיד מאפשר היענות לפרופיל האינטליגנציות שלו, ומזמ

לתת מענה  יםיכול, תוכןלהתמודד עם  הצעת דרכים שונותו ,הערכה והוראה מגוונות, בחומרים ובדרכי הוראה

אפשרות להפגין ידע ומיומנות בדרכים שונות  . (Edutopia, 2015את הלמידה )ולשפר  לתלמידים שונים בכיתה

-Darlingלמורה הבנה טובה ומדויקת יותר על הידע של התלמיד ) תמעורבות ולמידה, ומספק המגביר

Hammond, 2010יה ניתן צ(. טבלת מאפיינים ודוגמאות לפעילויות לימוד ולחלופות הערכה לכל אינטליגנ

 (. 2006למידה והערכה חלופיות במוט"ב )וליצקר,  ,התווית דרך לשיטות הוראה - למצוא בעבודתה של וליצקר

דבר שעשוי לאפשר ביטוי לאינטליגנציות  –דים החדשות מעודדות נקיטת מגוון פעילויות תכניות הלימו

-המרובות יכולה להביא למימוש הערכה רבאינטליגנציות הת. מודעות לשונות התלמידים ולתיאוריות ומרוב

את תהליך  מימדית של מגוון ביצועים ויכולות, שחלקם הגדול אינו בא לידי ביטוי במבחנים רגילים, וללוות

 הלמידה. 

תכנית הלימודים ללמידה משמעותית כוללת הוספת קורס חובה מבוא למדעים. ניתן לראות בתוספת זו מענה  

אוכלוסיית באפשרות הבחירה, התאמת התכנים וחומרי הלמידה כתלות בלשונות קיימת בין התלמידים, 

תנו יבתוך החינוך המדעי מסלולים שונים שיהתלמידים. מכאן, על מנת לתת מענה לכלל התלמידים יש ליצור 

לאלו  ,לאלו שירצו בהרחבה במקצועות המדעיים )מסלולי ההרחבה( :תלמידים שונות תמענה לאוכלוסיו

טכנולוגית נדרשת להם כדי לקבל החלטות מושכלות בחיי היומיום ולאלה שישתמשו בסקרנות -שהבנה מדעית

 ב(. "ומוט היצירתית גם בתחומים אחרים )תכניות מבוא
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 וחווייתית התנסותית ללמידה Kolb של המודל

  Experiential learning תפקיד יש הינו מודל הוליסטי קונסטרוקטיביסטי של תהליך למידה שבו להתנסות

בו נוצר ידע דרך שם מידע ומעבדים אותו, היא התהליך יבה אנו קולטשלמידה היא הדרך  Kolbמרכזי. עפ"י 

חס לשני מימדים: איך קולטים מידע י. המודל מתי(Kolb, Boyatzis, & Mainemelis, 2001)התנסות וחוויות 

נסיון קונקרטי/ חוויות מוחשיות או המשגה/ הפשטה( ואיך מעבדים אותו )התנסות פעילה או התבוננות )

 . (1איור ) רפלקטיבית(

במודל מדובר על מעגל למידה המתחיל בהתנסות פעילה, עובר להמשגה מופשטת ולהכללת העקרונות מעבר "

להקשר הספציפי שבו נחוותה ההתנסות. ההתקדמות בלמידה וההמשגה מולידים רפלקציה או התבוננות 

ומסתיימת ביכולת הלומד ליישם את  ,שבעזרתו חלו השינויים בהבנהביקורתית על הידע שנרכש ועל התהליך 

מניח שלמידה משמעותית מונעת על פי רוב על ידי חוויה  Kolbהידע ולנסות ולעבד אותו במצבים חדשים. 

מוחשית המלווה את ההתנסות, אך סדר הפעולות במעגל הלמידה אינו חייב להתחיל בהתנסות דווקא" 

צריכה להיות בהתאמת המשימות לסגנון הקוגניטיבי של הלומד, והוא למידה ה Kolb"י עפ(. 2015)אלכסנדר, 

מבחין בין ארבעה סוגים של לומדים, המאופיינים ע"י השאלות: למה, מה, איך ומה אם. מספר מועט יחסית 

 כמסגרת עבור עיצוב לימודים,במודל   עסקו במודל זה, עיקרם התמקד בשימוש K12 של מחקרים בחינוך

(. ניתן לרתום את הלמידה החוויתית גם לכיתה. דוגמאות Hainer, 1992; Kolb et al., 2001במיוחד בשפה ומדע )

 (. 2015לכך במקצועות מדעיים ניתן למצוא ב )אלכסנדר, 

 

 (Kolb, Boyatzis, & Mainemelis, 2001)  מתוך Kolb המודל של 1איור 

הרואה את פעם גישה , מבנה תחום הדעת ושיטותיו ,פעם זו גישה תחומיתמשתנות. תפיסות חינוכיות , לסיכום

להתמקדות  ומיקוד ותשומת הלב עברהבעשורים האחרונים . התוכן במרכז אחרתלמיד במרכז ופעם תה
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הפעולה. שיטות לשינוי הן בתכנים והן בדרכי הביא זה  גישה, בצרכיו, בנטיותיו ובכישוריו. שינוי בתלמיד

מטרה לגרום הדגש על השמות הוראה בקבוצות, מרכזי למידה, קבוצות חקר וכד'(,  ןוגהוראה חדשניות )כ

ת הערכה ושיט. כן נוספו להיות מעורב, ליהנות מהלמידה ולרכוש מיומנויות למידה הפכו למרכזיותלילד 

השקפה זו נשענת על  תיאוריות . ברתיהוראת מדעים היא תהליך ח. (2011קשתן, ו)עבאדי אלטרנטיבית 

קיימות  .(2011קשתן, ו)עבאדי אישית -תרבותית שנובעת מאינטראקציה בין-שרואות בלמידה פעולה חברתית

ונטיות ללמידת מדעים. די עם נזכיר את למידת הגילוי ותיאוריות למידה נוספות לאלו שהוזכרו לעיל הרל

מושגי ה(, גישת השינוי Ausubel, 1967למידה משמעותית ) (,Takaya, 2008רלית )יותכנית הלימודים הספ

 ;Posner, Strike, Hewson, & Gertzog, 1982)המסביר את עמידותן של טעויות המשגה והמודל ללמידת מדעים 

Snir, Smith, & Raz, 2003) מערכות ידע ,(Smith III, Disessa, & Roschelle, 1994) ,(, 2011, העברה )קליין

 ,(Lemke, 2001; Moje, Collazo, Carrillo, & Marx, 2001)תרבותית על חינוך מדעי -סוציו פרספקטיבה

למידה מתמקדת בהבנה מעמיקה והבניית ידע תוך קישורו להקשר בעל על פיו ש knowledge  Connectedמודל

)המכוונת לחשיבה רפלקטיבית, למודעות לתהליך  מטאקוגניטיביתגישה (, Zohar, 2006משמעות ללומד )

הרואה חשיבות בהקשר  תפיסה הוליסטיתשהינה ידע כתרבות גישת , (Georghiades, 2000הלמידה והקשיים( )

הפילוסופי הסטורי של הידע, "אינטגרציה בין תחומים שונים בתוך הדיסציפלינה והבאת השיח, הדיאלוג בין 

 .(2013רוזן, ואיקן -)מניוריות מתחרות בפני התלמידים" התיאוריות השונות ובין תיא

כנולוגיה, הנדסה, מתמטיקה לימודי מדע, ט שלבצורה רחבה גישה אינטגרטיבית  מיושמתבשנים האחרונות, 

 נרחיב בסעיף הבא.  עליהשוחברה 

 

S- Science-Technology-Society.T.S 

מדע  של אינטגרציה דורשת ,טכנולוגי ויותר יותר הנעשה בעולם ,21-ה במאה לחיים התלמידים הכנת

על  תרבו ראות נקודות הצגתמדגיש  STS ד,נפר מקצוע הוא כאלו נלמד מדע כל כיום .הספר בבית וטכנולוגיה

29דיסציפלינרית בגישה מדובר אם בין  –טכנולוגי-החינוך המדעי .טכנולוגיים נושאים
STEM  ,STS  אוSTEAM 

 הדרושה היום הכללית מההשכלה חלק הם וטכנולוגיה כי "מדע ההכרה על המתבססת תפיסה מתוךנובע  –30

טכנולוגי, -לחינוך מדעי העליונה הוועדה דוח מתוך(לחברה"  לתרום המסוגל אדם לכל ,בעתיד יותר עוד ותידרש

 "(.98"מחר 

 הנדסה טכנולוגיה,, מדע בתחומי למידה-הוראה לתהליכי STEM חינוך במונח חסימתי 31האמריקני הקונגרס

 גם במונח כוללNSF   32ה .פורמליות-וא פורמליות במסגרות ,אקדמיים ללימודים ועד הילדים מגן ומתמטיקה

 גישות גם קיימות .החברה ומדעי אסטרונומיה ,הארץ כדור מדעי ,מידע ,טכנולוגיה ,מחשבים של תחומים

                                                      

29
 Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) 

30
 Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM) 

31
 The Congressional Research Service (CRS) 

32
 National Science Foundation (NSF) 
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 ,מדע התחומים בכל ארבעת אוריינות פיתוח היא STEMבחינוך  המרכזית מטרהה .יותר וכוללות מרחיבות

לשפר , 21-ה המאה של לאתגרים ולהזדמנויות הלומדים את מנת "להכין על  ומתמטיקה הנדסה ,טכנולוגיה

 ,ערך מספק STEM שהוא אוריין עבודה כוח לטפחו החינוך מערכות של הכללית האפקטיבית את

 . 2015)ארנברג,ו דגן( "לכלכלה וחדשנות פרודוקטיביות

 & Bybee, 1997; Rutherford) בשנות התשעים גובשו בארה"ב שני מודלים בולטים להגדרת אוריינות מדעית

Ahlgren, 1991) : 

 American Association for) לקידום רפורמה בהוראת המדע, הטכנולוגיה והמתמטיקה  2061פרויקט  .1

the Advancement of Science, 2001 .) 

 National) להגדרת סטנדרטים בהוראת המדעים  The National Science Education Standardsפרויקט  .2

Research Council, 1996) . 

על פיהם מתנהל ש"אזרח אוריין מסוגל להעריך יוזמות מדעיות, להבין מהם העקרונות  2061פרויקט על פי 

אלטרנטיבות, ולהתמודד עם  עולם הטבע, לחשוב חשיבה ביקורתית ועצמאית, להפעיל שיקול דעת בבחירה בין

שטרן, ו)שוורץ  בעיות הטומנות בחובן אלמנטים כגון: הוכחה, מספרים ותבניות, טיעון הגיוני וחוסר ודאות"

הרעיונות והמיומנויות הדרושים לכל . במסגרת הפרויקט פורסמו בין היתר מסמך חזון המגדיר את (2006

ך ידע ומיומנויות, כולל מדדים שעל התלמיד לרכוש בסיום אזרח אוריין במדע, בטכנולוגיה ובמתמטיקה, מסמ

, וכן מסמך עקרונות לפיתוח חומרי למידה והוראה (Benchmarks for Science Literacy)י"ב -ח-ה-ב ותכית

 (Designs for Science Literacy)בגישה זו 

 (American Association for the Advancement of Science, 1993; American Association for the 

Advancement of Science, 2001; Rutherford & Ahlgren, 1991) . 

אדם ": 2016מספר עקרונות, דומים לאלו של פרויקט  הםאף  מפתחי הסטנדרטים בהוראת המדעים הגדירו 

אוריין במדע מסוגל לשאול שאלות ולמצוא מידע הקשור לתופעות מחיי היומיום. הוא צריך לדעת לתאר, 

את תוצאותיהן של תופעות בטבע. אוריינות מדעית מאפשרת לאנשים לקרוא מאמר מדעי להסביר ולחזות 

טנדרטים לגבי תוכן, סגובשו  בנוסף. (2006שטרן, ו)שוורץ  בעיתונות ולדון בתוקף המידע המובא במאמר"

 Bybee, 1997; National )ם ולהיערכות ארגונית ימורלהתפתחות להוראה, יחסויות יונכללו התנבחרו נושאים, 

Research Council, 1996 2006שטרן, ו; שוורץ) . 

מן הבעיות החברתיות סביבתיות הנובעות מיישומי מדע וטכנולוגיה, נגזרת   STSעליה נשענתש תפיסת העולם

את מבנה הדעת של המקצוע,  מדגישותהנחת מתכניות הלימוד במדעים שבמתכונתן הדיסציפלינרית -מאי

מן העובדה שהציבור הרחב ואינן מציידות את הלומדים בכלים להתמודדות עם בעיות חברתיות מסוג זה, ו

שות שונות, בעולם התפתחו גי. ידע מדעי בסיסי והבנה טכנולוגיתומרביתם של מקבלי ההחלטות חסרים 

הביאה  . תפיסה זוIntegrated Science אוSTS (Science-Technology-Society) המוגדרות באופן כללי 
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הקניית וונטיות לחיי הפרט, התמקדות ברעיונות מרכזיים ולהתאמת תכניות הלימודים בשלושה כיוונים: רל

 . (2006שטרן, ו)שוורץ מיומנויות למידה 

 American Association for the Advancement of הבאים: ) במקורות היתר בין ללמוד ניתן זו גישה על עוד

Science, 1993; International Technology and Engineering Educators Association, ; Moon & Rundell 

Singer, 2012; President's Council of Advisors on Science and Technology (US), 2010; Rutherford & 

Ahlgren, 1991; Sanders, 2009; Schweingruber et ;al., 2012  דורי2015; , וארנברג דגן ;2013שטראוס, וברנדס 

 (.2015 ואחרים

 

 ועדת הררי

 90-ראשית שנות ה ועד 80-מראשית שנות ה. בישראלהשינויים שהתרחשו בעולם השפיעו על מערכת החינוך 

, בעיקר לתכניות בבתי הספר היסודיים מדעיים בשילוב היבטים טכנולוגיים וחברתייםעקרונות החלו לחלחל 

 –תכניות חדשות לחט"ב  שתיבתקופה זו גובשו  .(2011קשתן, ו; עבאדי 1999)גוטליב,   ובחטיבת הביניים

חברתיות )וורגן, בהן הוצג הידע המדעי על היבטיו היישומיים תוך עיסוק בבעיות שכימיה -בביולוגיה ובפיזיקה

 בסל המדעיכלל  (1990). פיינגולד צריך ללמוד חטיבה עליונהסל המדעי שכל תלמיד , והחל שיח אודות ה(2009

רבים מעו"ד, רופאים,  בקרב. לטענתו, יולוגיהבופיזיקה, כימיה בכל אחד מהמקצועות לפחות יחידה אחת 

 היחוז נכבד מהאוכלוסיכפועל יוצא מכך שאית קיימת בורות מדעית וטכנולוגמקבלי החלטות ו פוליטיקאים

 . את הלימוד המדעי 'מסיים בכיתה י

טכנולוגיה המדע והעברה מערכת החינוך שינוי משמעותי בהרחבה של לימודי המתמטיקה,  90בשלהי שנות  ה 

. בין ההמלצות המרכזיות בדוח זה )גוטליב,  (1992שרד החינוך, מ) "98בעקבות המלצות ועדת הררי "מחר 

1999 :) 

 ב(, ובכלל זה "י-הקניית חינוך מדעי ודרכי חשיבה מדעית לכל התלמידים )גן – לומדע וטכנולוגיה לכ

 גם לתלמידים שאינם ניגשים לבחינות הבגרות במדעים ובנתיבים הטכנולוגיים

  בוחרים במקצוע מדעי או טכנולוגי בחטיבה שילוב לימודי המדע והטכנולוגיה לתלמידים שאינם

 העליונה

 הגברת מערכת ההשתלמויות למורי המדע וטכנולוגיה 

 העמקת השימוש במחשב ככלי רב חשיבות בלמידה בכלל ובמדעי הטבע בפרט 

 טיפוח כתבי עת מדעיים פופולריים, מוזיאוני מדע וביטאוני מורים 

ברוח זו הוצע לבנות יחידות לימוד סביב  .תהואף על העמק S.T.Sהגישה של עקרונות ועדת הררי המליצה על 

הכשרת המורים להוראת  ונדונ ,על כך בנוסףנטיים תוך כדי שבירת הגבולות הדיסציפלינריים. ונושאים רלו

STSת התלמידים י, הצורך בשיתוף פעולה בין מורים מתחומי תוכן שונים וההתאמה הנדרשת לכלל אוכלוסי

מדע וטכנולוגיה ועדה פותח המקצוע וכחלק מהמלצות ה. (א2007אפרתי, ואיקן -ני)מוהמורים המלמדים 

ש"ש(, והונהג מקצוע חובה חדש "מדע וטכנולוגיה בחברה המודרנית"  6חטיבת הביניים )בהיקף של  כיתותל

בתי הספר בנתיבים העיוניים והטכנולוגיים לתלמידים שאין בדעתם בכיתות החטיבה העליונה ב)מוט"ב( 
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כימיה -ובפיזיקהנשענה ביסודה על התכנית בביולוגיה  חדשההתכנית טכנולוגי. ה-להמשיך בכיוון מדעי

התכניות נבנו נוספו נושאים אחדים שלא היו בתכניות קודמות, וכן פרקים בטכנולוגיה. אליה ו, מתשמ"ט

)גולדשמידט, רים שיש ביניהם קש רצפי הוראהגמישות וחופש ביצירת בגישה בינתחומית המאפשרת למורה 

מוט"ב הינו ייחודי מכמה סיבות: הוא לא בנוי בצורה היררכית, אין בו תכנים מחייבים, יש צורך (. 2010

הוא , הדגש (תחומי ענייןו דרגת הקושילצורכי התלמידים )בעיקר על פי במגוון רחב של מבניות כדי להתאים 

שימוש מגוון בדרכי הוראה והערכה ונעשה על פיתוח מיומנויות, המורים בונים לעצמם את מסלולי ההוראה, 

; פורטס, 2013רוזן, ואיקן -; מני2009; וורגן, 2010)גולדשמידט, כמצויין ב . (א2007אפרתי, ואיקן -)מני

, הוראה חלקיד )היקף וית מאההמלצות יושמו בצורה חלק (2006שטרן, ו; שוורץ 2009לוי נחום, ומועלם, 

קוימה השתלמויות, חסרה תכנית לטווח ארוך, לא העדר מדעי, נותר מוקד הידע , בהתאם להכשרת המורה

 חובת לימוד(. 

 

 21-ה המאה מיומנויות

, למידת עומק, למידה משמעותית ועוד. 21-בשנים האחרונות יש שימוש נרחב במושגים מיומנויות המאה ה

פער בין מ נבע . פרסום התכנית21-התאמת מערכת החינוך למאה הפרסם משרד החינוך מסמך  2010בשנת 

, סטנדרטים בינלאומיים לשילוב טכנולוגיות מידע, פער בין הסביבה לביה"ס, אי OECDישראל למדינות ה 

הקניית מיומנויות מטרות התכנית כללו והצורך בשיפור ההוראה.  ,י של ישראלגמימוש הפוטנציאל הטכנולו

קהילה. ל, צמצום הפער החינוכי והדיגיטלי, העצמת כוחות ההוראה והידוק הקשר בין בית הספר 21-ההמאה 

חשיבה בקורתית , ופתרון בעיות, חשיבה ותקשורת אוריינות מידעכוללות:  2133-מיומנויות המאה ה

מיומנויות תקשורת ושיתוף, שימוש בכלי תקשוב, למידה עצמית ולמידה שיתופית, הסתגלות ומערכתית, 

. מיומנויות אלו מקבילות (2013שטראוס, ו)ברנדס מהירה לשינויים וחידושים, שליטה בשפה, אתיקה ועוד 

של  34םכפי שאלו זוהו על ידי ועדת המומחי 21-לשלושת התחומים הנרחבים של כישורים הנדרשים במאה ה

: כישורים קוגנטיביים )פתרון בעיות, חשיבה ביקורתית ועוד(, ( NRCהמועצה הלאומית למחקר בארה"ב )

אישיים  -תוך אישיים )תקשורת מורכבת, עבודת צוות, רגישות לתרבויות אחרות ועוד(, כישורים-כישורים בין

   .(Koenig, 2011)ניהול עצמי, פיתוח אישיועוד( )

ינוכי של בית הספר, שהתמקד בלמידה פורמלית, נאלץ להשתנות למודל המעמיד במרכז כתוצאה, המודל הח

בשינויים  ות(. אבני דרך בשינוי הנדרש נראKoenig, 2011את הלומד ומספק כלי ללמידה שתימשך כל החיים )

טראוס, שו)ברנדס בתכניות הלימודים, פיתוח מקצועי למורים, מדידת הישגים, שיטות הערכה מגוונות ועוד 

: תהליך קוגניטיבי פנימי תוך אישי מישוריםלמידה מעמיקה מוגדרת "תהליך המתבצע בשני . (2013

                                                      

33
 http://c3.ort.org.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-

effda4c7e27b/5296fcd4-038b-44d4-b858-cb5d66120005/7ce894bb-2cee-47e7-bb96-d0238c19da2e/3571caaa-f981-
465c-a65e-29b5ea4b19f3.swf  

34
' שתורגם לעברית, 21-ועדה להגדרה של מהי 'למידת עומק' ומהן 'מיומנויות של המאה הועל תקציר של דוח הגם חלק זה מתבסס  
-המאה-/מיומנויותoads/2016/05content/upl-http://www.trump.org.il/wp  לתקציר בעבריתובד ונערך ע"י קרן טראמפ. ע

 . לדוח המלא ראה קישור בתקציר.pdfמלאה.-גרסא-2012-ארהב-למחקר-הלאומית-המועצה-דוח-עומק-ולמידת-ואחת-העשרים

http://c3.ort.org.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5296fcd4-038b-44d4-b858-cb5d66120005/7ce894bb-2cee-47e7-bb96-d0238c19da2e/3571caaa-f981-465c-a65e-29b5ea4b19f3.swf
http://c3.ort.org.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5296fcd4-038b-44d4-b858-cb5d66120005/7ce894bb-2cee-47e7-bb96-d0238c19da2e/3571caaa-f981-465c-a65e-29b5ea4b19f3.swf
http://c3.ort.org.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5296fcd4-038b-44d4-b858-cb5d66120005/7ce894bb-2cee-47e7-bb96-d0238c19da2e/3571caaa-f981-465c-a65e-29b5ea4b19f3.swf
http://104.155.217.242/sites/default/files/report/pdf_file/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94%20%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%97%D7%AA%20%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%20-%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20-%20%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91%20-%202012%20-%20%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%90%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%94.pdf
http://www.trump.org.il/wp-content/uploads/2016/05/מיומנויות-המאה-העשרים-ואחת-ולמידת-עומק-דוח-המועצה-הלאומית-למחקר-ארהב-2012-גרסא-מלאה.pdf
http://www.trump.org.il/wp-content/uploads/2016/05/מיומנויות-המאה-העשרים-ואחת-ולמידת-עומק-דוח-המועצה-הלאומית-למחקר-ארהב-2012-גרסא-מלאה.pdf
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 ןוגתהליך אינטראקטיבי חיצוני )מיומנויות בינאישיות כוגמישות, יזמה, גיוון ומטה קוגניציה(  ןוג)מיומנויות כ

כי לצורך למידה  ים. מחקרים מצביע(2013שטראוס,  )ברנדס &שיתוף פעולה, אחריות, פתרון קונפליקטים( 

ת יישום גמיש של ידע בהקשרים בוראה לשם הבנה שמחיייש לפתח ה 21-מעמיקה ורכישת מיומנויות המאה ה

דרך משימות  ההוראה באמצעות שיח פורה ומשתף, הדדי, פתוח וחקרני )לדוגמו פיתוח מטה קוגניציה, שונים

ונטיות לחיי התלמיד ולמוקד העניין שלו, פיתוח מקצועי של המורים ו, רלאתגריות מלוות הדרכה ומשוב

)ברנדס תכנית לימודים שמעודדת העמקה ודיון בנושאים מסוימים גם אם על חשבון צמצום תכנים אחרים ( ו

בקישור ניתן ללמוד עליה שתכנית התקשוב כפועל יוצא של גישה זו הופעלה .  (2013שטראוס, ו

http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/tikshuv.aspx  

 
 האינטרנציונליזציה

פן נוסף, המביא לידי ביטוי את הרצון להכשיר את הלומדים לאזרחות פעילה בעולם הגלובלי )לא רק אזרח 

. (Dolby & Rahman, 2008)בחינוך  )בינאום( המדינה אלא גם אזרח העולם(, היא תהליך האינטרנציונליזציה

לאומי למטרות ולפעולות המתקיימות בינ"אינטרנציונליזציה בבתי הספר היא תהליך של הוספת היבט 

איכות  נלאומיים )למשל, תכנים ביהיבט כזה כולל לימודים בשפה האנגלית .(2014במערכת החינוך" )ימיני, 

  . ועוד ותסביבה וזכויות אדם(, הטמעת טכנולוגיות מתקדמות ותכניות שיתוף ולמידה בינלאומי

(. Bologna Declaration, 1999קידום האינטרנציונליזציה במערכת החינוך החל באירופה בתהליך בולוניה )

תי ספר. ימיני מונה מספר סיבות התהליך אמנם מוכוון השכלה גבוהה אך בפועל הצטרפו אליו גם ב

נים להכין את תלמידיהם ללימודים במוסדות השכלה י: בתי הספר מעוניןלהתרחבות התהליך לבתי ספר ביניה

גבוהה, צורך של בתי הספר ללמד תלמידים "דיגיטליים" בסביבה המוכרת להם, שימוש בתהליכי 

, לאומיות( ככלי שיווקיבינ חילופי תלמידים, תחרויות , לימודי שפות,האינטרנציונליזציה בית ספריים )לדוגמ

תרבותיות, סובלנות לשונה ופיתוח תכונות אישיות רצויות -האינטרנציונליזציה כוללת ערכים חינוכיים של רב

פר על המנהלים: לטפח למידת לאומיות בבית הסנ(. על מנת לפתח פעילויות בי2014בקרב התלמידים )ימיני, 

לפתח , לאומינהנגישות למידע בי לעודדבבית הספר, ובפרט  (אינטרנטמרשתת )הנגישות להגביר את ל ,שפות

, תכנית הלימודיםכני לימוד גלובליים לות , להוסיףוליישם תכניות לחילופי משלחות עם בתי ספר בחו"ל

 ,Dolby & Rahman)ר התלמידים במידע אודות מדינות אחרות בעולם יהעשלו, לאומייםנמיזמים בי וךערל

 . (2014; ימיני, 2008

אחד מתהליכי האינטרנציונליזציה הבולטים במערכות חינוך בעולם הוא אימוץ תכניות לימודים המכוונות 

 International Baccalaureate לאומיתנ(. ארגון הבגרות הבי2014לאומית )ימיני, נלקבלת תעודת בגרות בי

Organization (IBO)
, ב 2016 לשנתכארגון ללא מטרות רווח. הארגון פעיל, נכון  1968, נוסד בשוויץ  בשנת  35

(, 16%אסיה בו 22.2%אירופה והמזרח התיכון  ,אפריקהב, 61.9% מדינות )בארה"ב 144בתי ספר במעל  4,335

( 2016ברואר פ-2011ליון תלמידים. בחמש השנים האחרונות )פברואר יתכניות ומונה יותר ממ 5,578מציע כ 

                                                      

35
 http://www.ibo.org/  

http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/tikshuv.aspx
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/tikshuv.aspx
http://www.ibo.org/


 

35 

 

(, ובסיום 19-16, 16-11, 12-3. הארגון מפעיל תכניות לפי קבוצת גיל )46.4%התכניות המוצעות גדל ב  פרמס

מבוקשת ומוכרת ברוב האוניברסיטאות המובילות בעולם.  ,הלימודים מעניק תעודת בגרות הנחשבת יוקרתית

הלימודים , תיים התואמים את החייםרגשיים וחבר, מטרת הארגון להקנות "ללומדים כישורים אישיים

  . (2014והעבודה בעולם הגלובלי" )ימיני, 

קבוצות נושאים שמונהכוללת  16-11התכנית לגילאי 
36

( 3)שפה וספרות, ( 2)האם ושפות נוספות, שפת ( 1): 

עיצוב. ( 8)אמנות ו( 7)חינוך גופני וחינוך לבריאות, ( 6)מדעים מדויקים, ( 5, )מתמטיקה( 4)מדעי החברה, 

בנויה  19-16תחומי במהלך הלימודים. התכנית לגילאי -לפרויקט מחקר רבהתלמידים נדרשים  על כך בנוסף

סביב שש קבוצות נושא
37

( 6)ומדעים, ( 5, )מתמטיקה( 4)מדעי החברה, ( 3)שפות נוספות, ( 2)שפה וספרות, ( 1): 

 Theory ofחשיבה ביקורתית וניתוח מדעי )תיאוריית הידע לפיתוח את אמנויות. הלימודים כוללים גם 

knowledgeתחומיים-(, כתיבת מאמר מורחב, ופרויקטים רב .  

לימודים לתעודת בגרות בינלאומית: בית הספר האנגליקני בירושלים )פרטי(  םקיימימראל, שני בתי ספר ביש

צטרף גם ביה"ס בכפר הירוק ה 2014-, כאשר בAnglican International School Jerusalem (AISJ)38 1998-מ

Eastern Mediterranean International School (EMIS)39  . 

, מספר בתי הספר הציבוריים המציעים בגרות בינלאומית הבהשוואה למצב בעולם, באנגליה ובהולנד, לדוגמ

Comeniusת כדוגמת וכן פועלות תכני .הולך וגדל, וכך גם בבתי ספר בארה"ב המקנים תעודת בגרות עיונית
40 

במימון האיחוד האירופי לפיתוח ידע והבנה בקרב צעירים וצוות חינוכי על התרבויות, הערכים והשפות, 

(. 2014מיומנויות הנחוצים להתפתחות אישית, תעסוקה עתידית ואזרחות פעילה  )ימיני, החיים והכישורי 

את בתכנית הלימודים, דרישות שאינן תואמות מנגד נשמעים גם קולות ביקורתיים על דומיננטיות מערבית 

 (.  2014רמת כלל התלמידים וכיו"ב )ימיני, 

  

                                                      

36
 http://ibo.org/programmes/middle-years-programme/curriculum/ 

37
 http://ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/ 

38
 http://www.aisj.co.il/  

39
 http://www.em-is.org/  

40
 http://eacea.ec.europa.eu/llp/comenius/comenius_en.php  

http://ibo.org/programmes/middle-years-programme/curriculum/
http://ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/
http://www.aisj.co.il/
http://www.em-is.org/
http://eacea.ec.europa.eu/llp/comenius/comenius_en.php
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 חלק שלישי  מהנעשה בעולם

כדי להשלים את תמונת המצב של ההתפתחויות בישראל בתכניות בלימודים במתמטיקה ובמדעים וכן 

 נבדוק מה קרה במקביל בעולם.  ,השפעתן של גישות חינוכיות עליהן

גבש תכניות מדיניות אפקטיביות, לבחון השפעות מדינות רבות נעזרות בהשוואות בינלאומיות על מנת ל

לעמוד על הקשיים והחוזקות של מערכת חברתיות, כלכליות, תרבותיות של מדיניות כלשהי על הישגים, 

ת אחרות בעולם. מערכובגישות חדשניות כמו גם להתעדכן אודות , החינוך בהשוואה למערכות אחרות בעולם

תחום החינוך זוכה לעניין בהקשר זה, ההשוואה נערכת לרוב בין קבוצות באוכלוסיית המדינה וכן בין מדינות. 

 ואחרים )בוכניקחברתית, רכישת מקצוע, הכלכלה והחברה ניעות בשל ההשפעה של מדיניות החינוך על רב 

-Organization for  Economic Co -  פיתוח כלכלי: הארגון לשיתוף פעולה ו. שני ארגונים בינלאומיים(2014

operation and Development (OECD) הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך הארגון , ו- The International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)   מקיימים מבחני השוואה בינלאומיים

 : 41ישראל משתתפת בארבעה מבחנים שוניםהנערכים במחזוריות קבועה אחת לכמה שנים. 

PISA - Program for International Student Assessment 

TALIS- Teaching and Learning International Survey 

PIRLS-Progress in International Reading Literacy Study 

TIMSS- Trends in International Mathematics and Science Study 

PIRLS-ו TIMSS, ומבחניOECD-נערכים ע"י ה TALISומבחן  PISAמבחן 
. את IEAערכים על ידי נ  42

התעוררות הדיון בחשיבותם של לימודי המתמטיקה והמדעים יש להבין גם על רקע תוצאות ישראל במבחנים 

 . TIMSSו   PISAהבינלאומיים 

 1 תרשיםב. מהנתונים המוצגים (2010-1995 לשנים חסימתי) 2013לשנת  OECD-( בחן את נתוני ה2014בלס )

המדינות  ששורק , OECD-ב עההשקעה לתלמיד בישראל גדלה מהר יותר מהממוצ 2010-2005עולה כי בשנים 

את נתוני השקעותיהן בקצב מהיר יותר. את כיה הגדילו 'סלובקיה, פולין, אסטוניה, אירלנד, אוסטרליה וצ

 חסיבהתיתרשים זה יש לראות גם בהקשר של נתוני ההוצאה לתלמיד ושיעור ההוצאה יחסית לתמ"ג לנפש. 

                                                      

41
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/MivhanBenLeumiyimOdot.htm  

42
 בודק אוריינות קריאה בקרב מדגם של תלמידי כיתות ד' 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/MivhanBenLeumiyimOdot.htm
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יסודי גבוהה  -בחינוך העל OECDהוצאה ב ה (הישווי ערך כוח קניבמונחים כספיים )להוצאה לתלמיד 

   43((2014)בלס, -ב 315עמ'  3)ראה לוח  62%מישראל ב 

 םקצב השינוי בשכרמצבם השתפר ושנות ותק(, בחטיבות הביניים  15)תואר אקדמי ו  חס לשכר המוריםיבהתי

ה קצב השינוי בשכר מפגר אחר המצב עליונה הבחטיבבעוד  ,OECD-היה מהיר יותר מאשר במדינות ה

מעבר של כלל המורים למסגרת העבודה של ה. המחבר מעיר כי קרוב לוודאי שעם השלמת OECD-במדינות ה

 (. 2014הנתונים יהיו גבוהים יותר )בלס, עוז לתמורה ו אופק חדש

 OECD-ההוצאה לתלמיד בישראל ובמדינות ה 1 תרשים

 

 100=2005ה. בסיס: שנת י. במונחי כוח קני(2014)בלס, מעובד מתוך 

 

 לימודי המדעים בישראל )מכלל שעות החובה( בחטיבת הביניים )מספר השעות של 

 

 

 

 

                                                      

נציין כי ישנם  חילוקי דעות לגבי הדרך להשוואת הוצאות חינוך. יש המסתפקים בחלוקת ההוצאה לתלמיד ביחס כוח  43

הקניה כדי להפוך את ההוצאה להוצאה דולרית. אחרים עושים תיקון עבור הבדלים ברמת החיים, או מנרמלים 

 (. 2010ד, דו-ההוצאה לתלמיד בתוצר לנפש )להרחבה בנושא מדדים שונים ראה )בן
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בהשוואה למדינות נבחרות  ונמוכיםבהתאמה(,  12%לעומת  9%) OECD-( נמוכים מממוצע מדינות ה2תרשים 

עם זאת, שיעורם של לימודי המתמטיקה  .(כל אחת 11%), קוריאה וספרד (17%), פינלנד (14%) כדוגמת דנמרק

בהתאמה(, וגבוה  13%לעומת  14%)OECD -מוצע מדינות המבחטיבת הביניים בישראל גבוה במעט מ

 (. 2010)גולדשמידט,  (כל אחת 11%)כל אחת(, קוריאה וספרד  13%בהשוואה למדינות נבחרות דנמרק ופינלנד )

 

 

 

 

 

 

( בהשוואה 14-12לימודי מדעים ומתמטיקה בישראל )שיעורן מכלל שעות החובה( בחטיבת הביניים )גילאי  2תרשים 

 למדינות אחרות

 

 (2010מעובד מתוך )גולדשמידט,  2007נתונים לשנת 

 

להלן נתאר את מקומה של מערכת החינוך בישראל בתחום הוראת המדעים והמתמטיקה בהשוואה למדינות 

 :TIMSSו  PISAאחרות כפי שבא לידי ביטוי מבחנים בינלאומיים 
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44מבחן 
TIMSS –  נערך בכיתה ח אחת לארבע שנים. המבחן בוחן את רמת השליטה במתמטיקה ובמדעים תוך

 2007(. בין השנים 2006; תמיר, 2002ם המיועדת, המופעלת והמושגת )זוזובסקי, יחסות לתכנית הלימודייהת

ישראל  2011. במבחן (1 טבלה) ת הציוןחל שיפור בהישגי התלמידים הן מבחינת הדירוג והן מבחינ 2011-ל

 TIMSSיה משמעותית בהישגים לעומת תוצאות יבמדעים. זו על 13-מקום הבבמתמטיקה ו 7-דורגה במקום ה

. נציין כי (2010במדעים  )גולדשמידט,  25מקום בבמתמטיקה ו 24מקום בבהם ישראל דורגה ש – 2007לשנת 

. מדינות אלו הובילו קוריאה, סינגפור, טיוואן, הונג קונג ויפן במתמטיקה דרום מובילות את הדירוג 2011-ב

 יפןדרום קוריאה, סינגפור, טיוואן, . במדעים מובילות את הדירוג 2007את הדירוג במתמטיקה גם בשנת 

  הובילו מדינות המזרח את הדירוג במדעים. במקום החמישי בשנה זו דורגה אנגליה.  2007. גם בשנת פינלנדו

 

 

 

 TIMSS 1999-2011 שהשתתפו במבחני המדינות במדרג ישראל של המיקום 1 טבלה

המדינות  פרמס

 תהמשתתפו

מיקום ישראל 

 במתמטיקה

מיקום ישראל 

 במדעים

 שנה

38 28 26 1999 

45 19 23 2003 

49 24 25 2007 

42 7 13 2011 

 45מאתר ראמ"ה   TIMSS-2011וכן נתוני  (2010; גולדשמידט, 2014)בלס, נתונים מתוך 

בהשוואה למדינות  TIMSS- 2011תרשימים נוספים המתארים את הישגי ישראל במתמטיקה ובמדעים במבחן 

  ג.  ( מופיעים בנספח2007לעומת  2011שינוי בהישגים )המשתתפות, וכן תרשימים המתארים מגמות 

 ( עלה כי:2006; תמיר, 2002)זוזובסקי,  1999( ו 2010)גולדשמידט,  TIMSS 2003 מבחני ממחקר שנעשה על

  בהשוואה לממוצעים הבינלאומיים, בישראל הושם דגש על לימודי מדעי החיים וכימיה, והוקדש זמן

 .(2010וללימודי מדעי כדור הארץ )גולדשמידט, מועט יותר ללימודי פיזיקה 

                                                      

Trends in International Mathematics and Science Study 
44

המבחן נערך אחת לארבע שנים ובוחן את רמת הידע במתמטיקה . 
 ובמדעים בכיתות ח.

45
 -הרשות הארצית למדידה והערכה  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/TIMSS+2011.htm  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/TIMSS+2011.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/TIMSS+2011.htm
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  ברוב המדינות יש חזרה לתכניות לימודים מסורתיות המדגישות ידע והבנה לעומת תכניות שהתבססו

 .(2010על גישת החקר או תכניות אינטגרטיביות )שילוב מדע, טכנולוגיה וחברה( )גולדשמידט, 

  קנדה( מדגישות בתכניות הלימוד וור, טיוואן, הולנד מובילות בהישגיהן )כדוגמת סינגפהמדינות רבות

יום יום )בישראל מושם על מאפיינים אלו דגש מועט( הבמתמטיקה יישום של ידע מתמטי בחיי 

  .(2002)זוזובסקי, 

  תכנית הלימודים במדעים בישראל מדגישה רבות מהגישות העדכניות להוראת מדעים בדומה

 .(2002למדינות מובילות )זוזובסקי, 

  עיקר ההתמחות של מורי המדעים היא ביולוגיה, כימיה וחינוך מדעי )בישראל וביתר המדינות

 .(2010שהשתתפו(  )גולדשמידט, 

 תכניות הכיה ובאנגלי'הקבצות במדעים קיימות בצוכיה, 'הקבצות במתמטיקה קיימות בישראל ובצ .

ולגריה, הולנד, רוסיה לימודים שונות במתמטיקה המותאמות לקבוצות שונות מתקיימות בב

 .(2002סינגפור )זוזובסקי, וסינגפור, ובמדעים בבולגריה, הולנד ו

 מיועדות לפתח הבנה תאורטית ,מהמדינות שהשתתפו במבחן 70%ב  ,תכניות הלימודים במדעים ,

 .(2006הסקת מסקנות )תמיר, ויכולת ניתוח נתונים ופתרון בעיות, חשיבה בדרך החקר 

PISA  ןמבח
בודק את רמת האוריינות בשלושה  המבחן. 15נערך אחת לשלוש שנים בקרב תלמידים בני  - 46

 תחומים )קריאה, מתמטיקה ומדעים( כשכל פעם מושם דגש מיוחד על אחד התחומים. 

במדעים מדינות משתתפות(  64)מתוך  40-מראים כי ישראל מדורגת במקום ה 2012ממצאי מבחן 

. ישראל בולטת בפיזור הציונים הגדול, וכן יש פער בין הישגי התלמידים בחינוך העברי (2 טבלה) ובמתמטיקה

 (. 2014 ואחרים, הישגי התלמידים בחינוך הערבי )בוכניקל

 PISAבמבחני  שהשתתפו המדינות בין ישראל דירוג 2 טבלה

2002 2006 2009 2012 
 שנה

 משתתפות 64 משתתפות 64 משתתפות 57 משתתפות 41

 מתמטיקה 40מקום  41מקום  40מקום  31

 מדעים 40מקום  41מקום  39מקום  33

 והערכה בקישור למדידה ארצית רשות - ה"ראמ נתונים מתוך מתוך

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA+2012.htm 

                                                      

Program for International Student Assessment46בקריאה,  15ם. בודק את רמת האוריינות של בני , נערך אחת לשלוש שני
 מתמטיקה ומדעים.
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השתתפו בשני שהמדינות  26מתוך  - 2012ו  2009השוואת ההישגים )ציון ממוצע במתמטיקה( בשנים 

ללא שינוי, יתר נותרו קוריאה, קנדה ושוויץ דרום מדינות שיפרו את מצבן )בלגיה, מקסיקו,  10המבחנים רק 

)אחרי פולין ולפני אירלנד,  דירוגן ירד(. ישראל נמצאת במקום השני מבחינת שיפור הציון –המדינות 

אוסטרליה ניתן למצוא את וספרד(. בין המדינות הבולטות בירידה בדירוג כיה, איטליה 'אוסטריה, יפן, צ

ירד  מהנקודות, מיקו 19-ירד ב נהלנד )ציו(, וניו זי9-ל 8-מהמקום ה הירדוהיא נקודות  10-ירד ב נה)ציו

רו רפורמות מאז ראשית ( מציין כי בשתי המדינות הללו מערכות החינוך עב2014(. בלס )11-ל 6-מהמקום ה

מתקבלת תמונה  2012-2006. עוד נציין כי בשנים (טיה וכד'רביזור, ניהול עצמי, צמצום בירוק) 90-שנות ה

 (. 2014חיובית ביחס להפחתת שיעור התלמידים החלשים והגדלת שיעור החזקים )בלס, 

 31בהתאמה במדעים )עליה של שני מקומות(, ומקום  31-ו 33ישראל דורגה במקומות  2006ו  2002בשנים 

הישגי ישראל היו  )הדירוג ביחס למדינות שהשתתפו בשתי הבחינות(. במבחנים אלו במתמטיקה )ללא שינוי(

 (.  2010)גולדשמידט,  OECD-נמוכים מהממוצע במדינות הנבחנות ונמוכים משמעותית מהציונים הממוצעים ב

; OECD, 2015)דיון וממצאים נוספים המתארים את הישגי ישראל במבחנים אלו ניתן למצוא בעבודותיהם של 

; מני איקן, 2002; זוזובסקי, 2009; וורגן, 2010ידט, ; גולדשמ2009דוד, -; בן2014; בלס, 2014 ואחרים, בוכניק

תחת הנושא "מחקרים בינלאומיים" באתר ראמ"ה )הרשות הארצית למדידה , (2012; צוקרמן, 2012רוזן, ד., ו

 ד. בתרשימים בנספח ו 47והערכה בחינוך(

קוריאה( דרום שודיה ומדינות נבחרות )דנמרק, פינלנד, להשוואה בין ישראל  וערכ (2014בוכניק ועמיתים )

לוגי. ויחס לחינוך המדעי טכניובהת OECD- Education at a Glance 2013-בשנתון השמופיעים  במספר מדדים

הם מצביעים על כך שבמדינות רבות החינוך המקצועי מתרחב בעיקר על רקע חשיבותו להקניית מיומנויות 

 55%מהתלמידים בפינלנד, וכ  70%צועי כולל כ החינוך המק הוכישורים הנדרשים בשוק העבודה. כך לדוגמ

מצביעים החוקרים על הבדלים מגדריים  על כך מהתלמידים בדנמרק. בנוסף 4%רק  ך, אדיהובשמהתלמידים 

דיה וושניכרים בשיעור הבוגרים של הנתיב הטכנולוגי בתחומי הלימוד בהנדסה, ייצור ובינוי. בדנמרק, פינלנד 

 (. et al., 2014קוריאה הבנות הן כרבע מהבוגרים )בוכניק דרום , ורק ב10-6% הואאחוז הבנות בתחומים אלו 

( בוחנת את הרפורמות החינוכיות שנעשו בניו זילנד, יפן ובריטניה לאור עליית המודעות 2012צוקרמן )

בר . בין מאפייני הרפורמות: מעPISA-להשוואות בינלאומיות, הביקורת על מערכות החינוך והישגי מבחן 

יחודיותו של כל תלמיד מבחינת יהכרה בומכמות לאיכות, התמקדות בתוצאות, מתן אוטונומיה לבתי הספר 

( סוקרת את פיתוחן של תכניות לימודים באוסטרליה, ניו זילנד, אנגליה, 2009יכולות, כישורים וקשיים. רום )

לימודים במדינות ולהבין את במטרה לברר את תפיסת תכניות הלאור תוצאות המבחנים וגרמניה והולנד 

 להלן סיכום קצר של הדברים:ת. והתהליכים הכרוכים בפיתוח התכני

עברה מערכת החינוך כמה שינויים ורפורמות  1989מאז שנת  –הרפורמה במערכת החינוך בניו זילנד  .1

שנבעו מהרצון להתאים את המערכת לשוק העולמי החופשי ולתחרות ולהגדיל את ההזדמנות 

ה. מערכת החינוך משלבת בין סטנדרטים )המטופלים ע"י ית של כל קבוצות האוכלוסיהחינוכי
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רחבה  ממלכתיתמערכת בלתי תלויה וחיצונית שאינה ממוקדת בחינוך בלבד( לתכנית לימודים 

תחומי לימוד )מדעי החברה, מדעי הרוח,  שמונה( כוללת מלבד 2010ומגוונת. התכנית הנוכחית )

טכנולוגיה, מדע, מתמטיקה וסטטיסטיקה, בריאות וחינוך גופני, אנגלית ושפות(, גם כישורי חיים 

)חשיבה, שימוש בשפה, בסמלים ובטקסט, מוטיבציה וניהול עצמי, קשר עם האחרים, שיתוף 

קרנות וסקרנות, שונות, שוויון, ותרומה לסביבה( ומערכת ערכים משותפת )מצוינות, חדשנות, ח

קהילה ושותפות, מודעות אקולוגית, כבוד ויושרה(. התכנית מהווה מסגרת עבודה יותר מאשר תכנית 

מפורטת. היא מאפשרת פיתוח והתאמה לצרכים מקומיים, מעודדת מעורבות הורים וקהילה, 

טה את חשיבות ההערכה , משלבת הערכה חיצונית ופנימית, ומבלי21-כישורי המאה ה אתמדגישה 

 (.2009; רום, 2012והמשוב בתהליכי הלמידה  )צוקרמן, 

עוברת תכנית הלימודים ביפן שינויים אחת לעשר שנים )השינוי  80-המאז שנות  – רפורמה ביפן .2

תה לצמצם הריכוזיות ולתת לבתי הספר י(. מטרת הרפורמות לאורך השנים הי2008האחרון היה ב 

כני הלימוד, פיתוח יכולות קוגנטיביות ומותאמים לכל תלמיד, בצד הרחבת תאוטונומיה, לימודים 

מקצועות: יפנית, מדעי החברה, מתמטיקה, מדעים  חמישהתכנית כוללת הוהשרשת ערכי החברה. 

אומנות. למרות ומקצועות בחירה, פעילות גופנית, מוסיקה  על כך ושפה זרה )לרוב אנגלית(, ובנוסף

 ותולאוניברסיטאות מתמקד ותעליונה ותחטיבלבחינות הכניסה  21-מאה הנסיון לחינוך ברוח ה

 (.2012בשינון ואיסוף עובדות ולא ביכולות חשיבה ויזמות )צוקרמן, 

מספר רפורמות ושינויים.  הממלכתיתעברה תכנית הלימודים  1988משנת  – בבריטניהרפורמה  .3

( מבוססת 2005הרפורמה הנוכחית )הגישה מרכוזית אם כי בתי הספר עוברים לניהול עצמי. 

סטנדרטים וכוללת מקצועות חובה לצד הנחיות מחייבות לגבי למידה והכנה לקריירה. התכנית 

רכי הלומדים, ומציגה דרכי הערכה חלופית. ומאפשרת גמישות והתאמה להקשר מקומי ולצ

 .(2009; רום, 2012הרפורמה לוותה בחיזוק המורים והכפלת כמות המחשבים בבתי הספר )צוקרמן, 

 1999משנת מיושמת (. התכנית ממלכתיתתכנית הלימודים הינה אזורית )אך במסגרת  – אוסטרליה .4

כני חשיבה כמותית חויבו להילמד בכל המדינות והטריטוריות, ות 1988ועברה עדכונים. החל מ 

 .(2009)רום,  21-נוספו יעדי המאה ה 2007-גם במדע וטכנולוגיה. החל מ 1989-1988בשנים 

מקומית, כאשר המורים  ים. פיתוח תכניות, יישומן ובחינתן נעשממלכתיתאין תכנית  – גרמניה .5

כאשר בסמכות המורה להחליט על  ,חלק פעיל. התכנית גמישה וכוללת קווים מנחים הםלוקחים ב

 (.2009שיטת ההוראה ודרכי ההערכה )רום, 

)כוללת סטנדרטים( המגדירה את התכנית הרחבה ופרטי נושאי החובה.  ממלכתיתתכנית  –הולנד  .6

בתי הספר אוטונומיים בקביעת גמישות בהתאמות, הגדרת לוח זמנים ותכנים, בבחירת שיטות 

התכנית עברה עדכון והתאמה של תכנים ושל שיטות הוראה  .חומרי למידהבחירתבההוראה ו

 .(2009יביסטית )רום, קונסטרוקט-וחידושים, לפי התיאוריה הסוציו

הינה מרכזית בחינוך המדעי בשנים האחרונות. בין הסיבות המרכזיות   STSאו  STEMהגישה האינטגרטיבית

טכנולוגיה הינם חלק מהתרבות ולפיכך התרבותיות: המדע וות, כלכליות וחברתי ותלכך ניתן למנות סיב

מנועי צמיחה מרכזיים בחברה המודרנית, אוריינות (, הם Bybee, 1997עליהם להיות חלק מהחינוך הבסיסי )
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נטי ויה היא שהמדע יהפוך למקצוע רלוימדעית טכנולוגית נדרשת בחיי היום יום )ולא רק למומחים(, והציפ

בהן הן שם ודגשים שונים בארצות שימקבלות פירו  STSהתכניות הלימודים בגישת . עבור יותר תלמידים

( על 90-דגש על טכנולוגיה, בבלגיה על אתיקה, בארה"ב )בשנות ה מושםבאוסטריה  הפועלות. כך לדוגמ

איקן ואפרתי -טוענות מני STS. מסקירת תכניות שונות בגישת (ב2007אפרתי, ואיקן -)מניסטנדרטי תוכן 

תכנית נוקשה בעלת תוכן ספציפי אלא יותר מסגרת רעיונית המכוונת גם להוראת אין מדובר על ( כי ב2007)

איקן -מני מתוך  )  STSלהלן מספר דוגמאות לתכניות ברוח בעיות. -מיומנויות חשיבה, למידה, חקר ופתרון

 :(ב ;2007א2007אפרתי, ו

מרחיב  - Association NSTA – National Science Teachersארגון המורים הלאומי למדעים בארה"ב  .1

ומציג רשימת מאפיינים שראוי שתכנית הלימודים תכלול )מעורבות אישית,  80-את המודל משנות ה

ין מקומי, פיתוח מיומנויות לפתרון יאחריות, יכולת זיהוי של בעיות אמיתיות בעלות השפעה וענ

 רה במדעים ועוד( יבעיות, מודעות ביחס לקרי

 תכניות "מדע לכל" באנגליה:  .2

a.  פותחה התכנית 1991בשנתThe National Curriculum for Science in England and Wales 

שיילמדו ברצף וברמת מורכבות עולה משלב לשלב בכל על פיה הוגדרו ארבעה נושאים ש

חקירה מדעית, תהליכי חיים . הנושאים הם: ארבעת שלבי הלימוד במערכת הלימוד באנגליה

נושאים  21תהליכים פיזיקליים )בהצעה המקורית הוצעו וובעלי חיים, חומרים ותכונותיהם 

נושאים אלו התכנית כוללת גם את הנושאים עיצוב וטכנולוגיה  לענוסף בבינתחומיים(. 

 ים.  וטכנולוגיות מידע. בסופו של דבר התכנית הופעלה בצורה מוגבלת ובתחומים המסורתי

b. ל ופותחה תכנית לימודים להנחלת הבנת המדע לכ 90-בסוף שנות הScience for Public 

Understanding בקורס רשמי  2001( ופועל משנת 18-17. הקורס מיועד לכל התלמידים )גילאי

כני הקורס: נושאים במדעי החיים )כולל תת הנושאים בריאות והכולל בחינה חיצונית. ת

מי אנחנו(, נושאים במדעים פיזיקליים )כולל תת הנושאים מקורות וומחלות, גנטיקה 

היכן אנחנו(, וכן עבודה עצמית )הכוללת כתיבת עבודה בפורמט מאמר מדעי ואנרגיה, קרינה 

 קורתי של חומר מדעי(. יוקריאה וסיכום ב

c.  21תכניתst century science – החל פועלת ה 16-14תכנית דומה לגילאי  – 21-מדע במאה ה

. התכנית מורכבת מקורס ליבה ושני קורסי מדע נוספים )אחד כללי והשני 2003מספטמבר 

קורס . יישומי(. הקורסים מציגים תכנים ביחד עם רעיונות מדעיים ומתחלקים לתת נושאים

איכות האויר, גנים, כדור הארץ והיקום, חומרי מזון,  :דות חובהייח תשעהליבה מורכב מ

חיים על פני כדה"א. וים, שמירה על הבריאות, חומרים רדיואקטיביים קרינה וחיים, חומר

: הומיאוסטזיס, תבניות כימיות, תנועה, גדילה חובהיחידות  תשעקורס מדע כללי כולל 

והתפתחות, חומרים כימיים בסביבה הטבעית, הדמיית מעגלים חשמליים, המוח והנפש, 

מהן שדות )ייח ששס מדע יישומי מורכב מגלי קרינה אלקטרומגנטית. קורוסינתזה ואנליזה 

זיהוי ( 3)חומרים מאורגניזמים, ( 2)בריאות ושמירה על איכות חיים, ( 1)(: שלושיש לבחור 

 חומרים ושיפורי ביצועים.( 6)ותקשורת, ( 5)ייצור חומרים כימיים שימושיים, ( 4)מדעי, 
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d. אנטרנט לתמיכה  שני הקורסים שלעיל התחילו מהכשרת מורים והם כוללים גם אתרי

 במורים. 

לצד מקצועות פועלת ( 1998)מאז  Public Understanding of Scienceתכנית ארצית חדשה בהולנד  .3

כל התלמידים למושגים  את , כימיה וביולוגיה(. יעדי התכנית: לחשוףההמדע המסורתיים )פיזיק

מערכת השמש(, להדגים את האינטראקציות המורכבות בין מדע, וחיים, חומר  ןוגמדעיים עיקריים )כ

 נוצר ידע מדעי ולקדם ההבנה באשר לטבעו. ןבהשטכנולוגיה וחברה, לטפח מודעות באשר לדרכים 

: טענה כנגד מרכזיות  STSמרכזיות בביקורת על גישת ה הטענות אינן חפות מביקורת. בין ה  STSתכניות

הלימוד  כראוי, ארגון יחידות נלמדיםליים, מושגים מדעיים מופשטים לא הטכנולוגיה ודחיקת המדע לשו

עדר קשר בין הנושאים המעניינים תלמידים לבין יהוות מדעית, ניבאמצעים חברתיים אינו יוצר תשתית ואורי

העלה כי ברוב המדינות יש חזרה  2003 -ב TIMSS. ניתוח עומק של מחקר (ב2007אפרתי, ואיקן -)מנימדע 

)שילוב מדע טכנולוגיה וחברה( אל יות לימודים שהתבססו על גישת החקר ומתכניות אינטגרטיביות מתכנ

עלה  על כך (. בנוסף2010המדגישות ידע, הבנה, ויכולות הסבר וטיעון )גולדשמידט, יותר מסורתיות תכניות 

מי תוכן שונים במחקר כי קיימות שתי גישות בסיסיות לתכנית הלימודים במדעים: תכנית שמשלבת תחו

 במדע )כמו בישראל( לעומת תכנית שבה נלמדים תחומי התוכן בנפרד. 

( שבה נקבעת תכנית הלימודים, בצירוף מנגנוני יתספר-ביתאו הרמה הארגונית )ארצית, מחוזית, מקומית 

לתרום לשליטה בתכנים, אך במחיר הקטנת הגמישות בהתאמת  יםעשוי ,שהיא מציבההבקרה והתמיכה 

תנאי מדיניות שונים  קיימיםשונות. במדינות שונות תכנית הלימודים לצרכים של אוכלוסיות התלמידים ה

לעבודה על תכנית לימודים ברשויות מקומיות ובבתי הספר. קיימים פתרונות המתמקדים בקהילה וערכיה 

מרכיבי הליבה של תכנית אחרים מאפשרים הרחבת  .שה בידי גורמים מקומייםובהם תכנון הלימודים נע

את התפיסה המסורתית של מרכיבי הליבה של תכנית הלימודים תוך  מקבליםהלימודים ברמה המקומית, או 

בה רוב בתי ש, בפינלנד הלדוגמקיום מינימלי של פרשנות מקומית )לרוב רק בנושאי דרכי הערכה ופדגוגיה(. 

נמצאים תחת השלטון המקומי העבודה על תכנית הלימודים המקומית מובנית כתהליך פדגוגי  הספר

בנורבגיה,  .(2013יונה, -)גרינפלד מערכת החינוך מנוהלת בפרובינציות )ולא ברמה הארצית(בקנדה  . אוטונומי

 הממלכתיתהעבודה על תכנית הלימודים המקומית מובנית כתהליך ליישום ולהעברת תכנית הלימודים 

(Mølstad, 2015 .) במקומות אחרים מופעלות מספר תכניות לאומיות נפרדות המתמקדות בדגשים שונים של

בדרום אפריקה מופעלות שתי תכניות לאומיות נפרדות בעלות מטרות שונות  הינות מתמטית. לדוגמיאור

 .(2012)גל, ינות מתמטית יבמתמטיקה ובאור

להשוואות בינלאומיות ואומצו אינדיקטורים בינלאומיים כבסיס להערכת בשנים האחרונות גברה המודעות 

החינוך. חלק מהמדינות שבצעו שינויים בהתאם לעקרונות שתוארו: מיקוד האחריות והסמכות בבית הספר, 

הפניית משאבים לבתי הספר, התאמה טובה יותר של תהליכי הלמידה לתלמיד ולצרכיו, העברת סמכויות 

 . 48ם וקהילתיים, הינן בין המדינות המובילות כיום במבחנים הבינלאומייםלגורמים מקומיי

                                                      

ניכר שיפור במדינות הולנד, קנדה, אוסטרליה ויציבות  1999-1995לאורך שנים מעלה כי בשנים  TIMSS השוואת תוצאות מבחני 48
 2011-2007ניכר שינוי במדעים בניו זילנד , בעוד הולנד, יפן, אנגליה גילו יציבות. במבחני  2003-1999במדינות יפן וניו זילנד. בשנים 
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 והתלמידים מוריםה -הגורם האנושי -רביעי חלק

יתית. המערכות יכדי לעמוד בביקוש של הכלכלה התעש 19-מערכות החינוך הנוכחיות צמחו בעיקר במאה ה

 :תפקידי המורה וההוראה הוגדרו בבירורצמחו לא רק על רקע הדרישה התעשייתית אלא גם בדמותה. 

 ;Barak et al., 2000)הקניית ידע בסיסי למרב התלמידים והנחלת ערכים אחידים וממלכתיים לכולם 

Robinson, 2008 בתוכה פועל ביה"ס כיום, ושאליה הוא אמור ש. המציאות (2010ויגיסר, -שלוו; אפלויג

 הפער בין שגרת ביה"ס למציאות התרבותית,בקצב מהיר. להכשיר את בוגריו, השתנתה וממשיכה להשתנות 

בהגדרת תפקידי המורה ומטרות למציאות החדשה, אי הבהירות  מסתגלתהאיטיות שבה מערכת החינוך 

ביה"ס והמורה מאבדים מסמכותם. מערכת החינוך נדרשת להתאים את עצמה לרוח ההוראה מביאים לכך ש

 ,Fullan, 1993; Robinson)דרכי ההוראה ואת משמעות הלמידה ת אהתקופה, לעצב מחדש את תפיסת המורה, 

 . (2013שטראוס, ו; ברנדס 2008

Robinson (2008מציע לעבור למודלים חדשים, לדוגמ )ה : 

 למידה לכל החיים 

 דורית: יש הרבה מה ללמוד אחד מהשני, בין גילים ודורות-למידה בין 

  מסטנדרטיזציה להתאמה אישית: מיקוד בפיתוח הכישורים היחודיים 

  מחשיבה תועלתנית ליצירתיות 

 מתחרות לשיתוף פעולה 

( מוסיפה שנדרש להגדיר מחדש את היעדים והתהליכים החינוכיים ומציעה את הדגשים הבאים 1995לוין )

 בתהליכי למידה והוראה: 

 הקונסטרוקטיביסטית( מעבר מלמידה סבילה ללמידה פעילה )הגישה  

 )מעבר ללמידה של קבוצות עמיתים )שימוש בסביבות ממוחשבות 

 מעבר ממטלות לימוד פשוטות למטלות משמעותיות ומאתגרות   

 מעבר מהערכה סטנדרטית להערכה אותנטית    

                                                                                                                                                                           

שני מקומות, ואילו בריטניה ירדה שלושה מקומות בדירוג. בחינת הישגי יפן שמרה על דירוגה, אוסטרליה שיפרה  את הדירוג ב
מעלה כי בעוד המדינות אוסטריה, יפן, וקנדה שפרו דירוגן, אוסטרליה וניו זילנד ירדו בדירוג.   2012-ו PISA 2009המדינות במבחני 

וניהול עצמי, צמצום בירוקרטיה של משרדי שינויים משמעותיים )ביזור  90-כאמור, שתי מדינות אלה עברו מאז ראשית שנות ה
((. גרמניה, ניו זילנד, יפן, פינלנד, אוסטרליה, קנדה, הולנד, פינלנד הן בין המדינות עם שיעור 2014חינוך וכדומה. ראה גם )בלס 

שיעור המתקשים (, בפינלנד וביפן 2012-ו PISA 2009מצטיינים גבוה, ביפן, ובגרמניה  שיעור המתקשים במגמת ירידה )תוצאות 
)בלס, וכן   http://pirls.bc.edu/timss1999i/pdf/T99i_Math_All.pdf(. התמונה אם כך מורכבת מאד. ראה גם: %8נמוך מאד )כ 

2014). 

http://pirls.bc.edu/timss1999i/pdf/T99i_Math_All.pdf
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"המורה בו הוא מציע לעצב מחדש את  מערכת החינוך על הפרדיגמות של שמקיים דיון מעניין ( 2010שנר )

"התלמיד הטוב ו"בית הספר הטוב". המורה הטוב הוא איש העולם הגדול, מנחה, מתווך ומוביל  הטוב",

 –תהליכי למידה )דבר שדורש שינוי בהכשרת המורים(. המורה הטוב הוא זה שיודע לטפח את התלמיד הטוב 

לת ניווט במערכת פתוחה לומד אוטונומי, בעל הכוונה עצמית ויכולת להתמודד עם אי ידיעה, ובעל יכו

 –שלושה דגמים של מורה ומשתפת. בית הספר הטוב הוא התשתית המטפחת את הללו. מודל אחר מציג 

ומדגיש את המשמעות הפדגוגית הייחודית של תפקיד המורה כשותף. היכולת להיות  –מפקח, חונך ושותף 

צורך מהווה מבחן ליכולתו של ביחסים סימטריים עם התלמידים ובה בעת לחזור לעמדת שליטה בעת ה

 . (Tabak & Baumgartner, 2004)המורה 

 המורים

מזהות את שלוש הבעיות הבאות כמרכזיות: התערערות זהותו המקצועית של  (2010)ויגיסר-שלואפלויג ו

-המורה וטשטוש גבולות המקצוע, הצטמצמות בדיקת איכות המערכת לבחינת ציונים במבחני הישג, ואי

בהירות בדבר דפוס ההוראה המתבקש. לטענתן, השלכות המדיניות הזו הן אובדן משמעות להוראה, פער בין 

ולבסוף קרע בין  חוסר אמון של החברה ומקבלי ההחלטות במורים, כת ומהמורים לבין הביצוע,יפיות מהמערצ

ל תהליכי . כדי להתמודד עם בעיות אלו מוצע לשתף את המורים בגיבוש והוצאה לפועל שהמורים למדינה 

חות ולשים דגש על תהליך ההכשרה וההתפתיעצות ממוקדת(, ישינוי שונים במערכת )באופן שוטף, בהת

מוצע בד בבד עם שיתוף המורים, הכשרתם ופיתוחם המקצועי  .המקצועית של המורה במשך כל שנות עבודתו

  .וקבוצות מקצועיות הנחיה הפרטניתכדוגמת  ליצור מנגנוני תמיכה וליווי

מדיניות שלא הגיעה לכלל יישום בשל התנגדות עזה מהשטח לאור ל הדוגממדיניות הסטנדרטים יכולה לשמש 

שגי התלמידים הנמדדים באמצעות ישמה דגש על ה 49עדר שיתוף המורים בעיצובה. מדיניות הסטנדרטיםיה

מערכת החינוך של  תפקידה(. עפ"י תפיסה זו 2007בחנים סטנדרטיים המועברים לעיתים תכופות )יוגב, מ

של המערכת  לשפר את סיכויי דור העתיד להתמודדות בשוק הכלכלי הגלובלי, ולכן מושם דגש על התוצר

(Fullan, 1993 ,הקמתה של ועדת ד2007; יוגב .)להצעת רפורמה כוללנית במערכת החינוך הינה אחת  50ברתו

 לא שותפו בעיצובולרפורמה חינוכית  םהצעות משלה םשהיו להארגוני המורים,  התוצאות של מדיניות זו. 

רואה , לעומת זאת, 51(. תכנית התקשוב2007ועדה )יוגב, ולהמלצות ה ביקורת קשה והתנגדו מתחוהמדיניות, 

במורים מפתח להצלחה ולכישלון. מחקרים מראים כי רעיונות חדשניים מוטמעים במערכות חינוך טוב יותר 

מורים, בניגוד לתהליך שבו השינוי מוכתב ולאורך זמן כאשר תהליך הטמעתם מתבסס על הידע והניסיון של ה

 ,Hattie)כאלה המורה מהווה את הכוח המרכזי והמפתח לשינוי  מלמעלה, ומתעלם מהמורים. בתהליכים

2003   .) 

                                                      

49
 .2005-2001 בשניםהונהגה על ידי שרת החינוך לימור לבנת) 

 
50

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D
7%AA\ 
  
51

 http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/tikshuv.aspx  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA/
http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/tikshuv.aspx
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על . עם זאת, אין הסכמה (Hattie, 2003)מחקרים מראים שלמורים יש השפעה רבה על הישגי תלמידים 

משפיעים על הישגי ש( רקע מקצועי, ידע ומיומנויות, או פרקטיקות הוראהמורים )תכונות אישיות, המאפייני 

מהשונות בהישגי  30%מצא שההבדלים בין המורים מסבירים  Hattie (2003). (2012שביט, ו)נבון התלמידים 

נמצאו קשרים בין הישגי התלמיד לבין תואר המורה, הסמכתו, ציוניו עם כניסתו  התלמידים. במתמטיקה

מתמטי שליטת מורים למתמטיקה בידע לקולג׳ וההכשרה שקיבל בהוראת מתמטיקה כללית, וכן קשר בין 

 . (2012שביט, ו; נבון 2013שטראוס, ו)ברנדס לבין הישגי תלמידיהם 

על מנת לצייד את התלמידים בכלים ומיומנויות בתחומי הדעת השונים שיאפשרו להם  לרכוש השכלה גבוהה, 

 ,Murnane & Steele)ים להשתלב בשוק העבודה ולהיות אזרחים פעילים חשוב לגייס ולשמר מורים איכותי

. שני המשתנים העיקריים הנתפסים כמבטאים את איכות כוח האדם (2010ויגיסר, -שלוו; אפלויג 2007

  Murnane. (2009קופ, ו; טוביה 2014)בלס, בהוראה שנבדקו בהקשר להישגי תלמידים הם ותק ורמת השכלה 

קיימים הבדלים גדולים ום אינה שוויונית, ( מצביעים על בעיה שחלוקת המורים האיכותיי2007ועמיתתו )

)טוביה י"ס בעלי הרכב חברתי כלכלי מגוון. בישראל ההבדלים אינם גדולים תבמאפייני המורים המלמדים בב

 . (2009קופ, ו

 

 מורים פיתוח מקצועי שלו ההכשר

דגם הרווח בסמינרים ובמכללות, המשלב בין לימוד החומר לבין להכשרת מורים.  ישראל פועלים שני דגמיםב

. גישה נוספת טוענת שאין צורך בלימודים מסודרים, אלא העוקבלימוד ההוראה, ודגם האוניברסיטאות 

. להרחבה על (1990; פיינגולד, 2001כפיר, ו )אדלר, אריאב, דר אותשוליי MENTORSHIP ןוגנדרשת תכנית כ

; 2012רוזנברג, ו; גוטפרוינד 2013שטראוס, ו; ברנדס 2008; בלס, Putnam & Borko, 2000)מסלולי ההכשרה 

 . (2004; שרון, 1990; פיינגולד, 2013רוזן, ואיקן -; מני2007יוגב, 

נדרשים לתואר שני יח"ל(  5), כי מורים לפיזיקה מורחב המשרד החינוך עולה, לדוגמ דרישותמבחינת 

בעלי תואר ראשון ומעלה במדעי כדור הארץ, בגאולוגיה בפיזיקה, ומורים למדעי כדור הארץ נדרשים להיות 

נדרשים לתואר ראשון במקצוע ותעודת הוראה מתאימה, ’ י-’למתמטיקה בכיתות זאו במדעי הסביבה. מורים 

לה במקצוע ובעלי תעודת הוראה מתאימה. ב נדרשים להיות בעלי תואר שני ומע”י-א”ולהוראה בכיתות י

קיימת שונות גדולה בתכניות ההכשרה לתואר ראשון ולתואר שני במקצוע ובידע המתמטי המוענק לבוגריהן. 

תכן כי לחלקם חסרה ההשכלה יס אין מידע מלא על השכלת המורים, וי"בידי משרד החינוך ובידי הלמ

ת משך ההכשרה של מורים למתמטיקה במדינות שונות מלמדת . השווא(2012רוזנברג, ו)גוטפרוינד הנדרשת 

שנים בממוצע, ותכניות  4.4כי במדינות אירופה משך תכניות ההכשרה להוראה בחטיבת הביניים הוא 

שנים בממוצע. חלק מהמדינות מעודדות מורים ללמוד לתואר  4.9נמשכות  חטיבה עליונהבההכשרה להוראה 

איסלנד(. מידע נוסף על משך ההכשרה, תכניה ו ני הינו חלק מהדרישות )פינלנדשני )אירלנד(, באחרות תואר ש

רוזנברג, ו)גוטפרוינד  ניתן למצוא ב מוסדות ההכשרהובמדינות בעולם, תיאור ההכשרה והתעודות בישראל, 

2012) . 
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להיכנס הכשרת המורים מקנה תעודת הוראה ומספקת את הכלים הבסיסיים הדרושים למורה כדי שיוכל 

עליו להמשיך להתמקצע ולהשתלם לאורך כל  .מורה אינו יכול להסתפק בידע שצבר בלימודיואולם  ,לכיתה

בהתפתחות מקצועית. רואה במורה סוכן שינוי ומכאן החשיבות הרבה  Fullan  (1993)שנות הקריירה.

ות להוראה )העוסק לרוב מבחינים בין הפיתוח המקצועי הנדרש בשנים הראשונ( 2012)גוטפרוינד ורוזנברג 

בתכנון, בחירה והתאמה מושכלים של חומרי הוראה ולמידה, התאמת קצב ההוראה לתלמידים, תכנון של 

סביבות למידה הנותנות מענה לשוּנות בין התלמידים וכד'( לבין הפיתוח המקצועי הנדרש בהמשך )חיזוק 

רוזנברג, ו)גוטפרוינד  ל מורי מתמטיקה ומדעים. בין המטרות לפיתוח מקצועי ש(ועדכון של כלל מרכיבי הידע

 :(2013רוזן, ואיקן -; מני2012

  תמיכה מתמשכת בפיתוח 

 טיפוח וגיבוש קהילה לומדת ותומכת תוך חיזוק הקשרים ושת"פ בין מורים 

  תמיכה ביישום גישות חדשות 

  פיתוח מומחיות להוראת אוכלוסיות תלמידים מיוחדות, למשל: בעלי לקויות למידה, מחוננים

 בעלי רקע תרבותי שונהוומצטיינים, 

  רכזי מקצוע(ולהכין מורים לתפקידים מובילים )מדריכים 

 מתן הזדמנות למורים לחקור, לדון, להתנסות ולחוות בעצמם את מה שהם מתעתדים ללמד 

מורי המדעים, ביניהם  התמקדות  פיתוח מקצועי של ל מספר מאפיינים בנוגע למסלולי הספרות מצביעה ע

למדיניות ולפרקטיקות הנהוגות בבית הספר, חדשנות,  השיתוף אקטיבי של המורים, התאמ , בחומר ספציפי

מידה שימוש בחומרי לימוד שיעניינו ויאתגרו את המורים, התנסות בלמידת חקר והצגת מודלים שונים של ל

 ה. פיתוח מקצוע חדש דורש במקביל לפתח מערכת השתלמויות למורים. לדוגמ(2013רוזן, ואיקן -)מניכזו 

המודל להכשרת מורים להוראת מוט"ב כולל ארבעה שלבים: מורה מתחיל, מורה ממשיך, מורה מוביל ומנחה 

מו גם מודל חמשת שלבי , כ(א2007אפרתי, ואיקן -)מניבכל שלב קיימות השתלמויות מתאימות ומורים, 

 (. 2010)רותם,  52התפתחות במעבר של מורה למורה מקוון

שתהלום את ההתפתחויות בשוק העבודה, בשנים האחרונות נשמעים קולות לחשיבה חדשה על הכשרת מורים 

את הנגישות הגדלה למידע ולדרכי למידה מתוקשבות, את צורכי הלקוח ואת התחרות בשוק הבינלאומי של 

להעביר את הכשרת המורים לבתיה"ס, להציע  :(. בין הדרכים המוצעות2001 ואחרים הגבוהה )אדלר ההשכלה

הספר -מסלולי הכשרה חליפיים, ואף לבטלה כליל. גישות מתונות יותר מעודדות הידוק קשרים בין בתי

קצועי רה מעשית ופיתוח משספריות להכ-מוסדות ההכשרה. חלק מהחוקרים מחפשים חלופות שאינן ביתל

(Putnam & Borko, 2000) בהם תחום התוכן ותחום הפדגוגיה ומבנה הידע שמציעים לבנות קורסים . אחרים

 . (2013רוזן, ואיקן -)מניכבר משולבים, או מסלול במודל התמחות תוך ליווי והנחייה של מורה מנטור 

                                                      

52
רת למידה דיגיטליים בשג–מורה מקוון הינו מורה המשתמש בטכנולוגיות המידע והתקשורת, בסביבה מקוונת ובאמצעי הוראה 

למידה חדשניים –מקצועית, שאינה מסתכמת רק בהיבטים טכנולוגיים, אלא בייזום וביישום תהליכי הוראה–עבודתו האישית
 .(2010)רותם, 



 

49 

 

ים מורים לעמוד בבחינות חובה. בארה"ב נדרש ומורה הינמשך הפיתוח המקצועי של היש מדינות שבהן ה

יש המעמידות חסמי כניסה גבוהים למקצוע ההוראה. (. 2008גבוהה יותר )בלס,  דרגהחיצוניות כדי לקבל 

אחרות, כדוגמת צרפת, גרמניה, יוון, בעוד  ,מבוססקוריאה, הונג קונג וסינגפור נדרש רקע אקדמי דרום ב

מהמורים לגשת לבחינות תחרותיות על מנת להשיג קוריאה, מקסיקו וספרד, דורשות דרום איטליה, יפן, 

תואר שני( בעלי בקנדה ניכרת השקעה בהכשרת המורים ובבחירה במורים איכותיים ) תעודת הוראה.

(, ובבריטניה נעשים מאמצים לגיוס כוח אדם איכותי ע"י עידוד אפקטיבי בבחירת מקצוע 2013יונה, -)גרינפלד

שטראוס, ו; ברנדס Garner, 2011)טיב המיון, ההסמכה וההכשרה פור ושיההוראה, הצבת רף כניסה גבוה, 

. בארה"ב, בריטניה, אוסטרליה, קנדה וישראל המורה צריך להשלים הכשרתו טרם כניסתו לעבודה. (2013

בפינלנד כל המורים בעלי תואר שני, והתחום נחשב מבוקש במיוחד. תכניות הכשרת מורים הינן סלקטיביות 

כוללים לימוד תחום ההתמחות ולימודי מקצוע ההוראה  הינה אוניברסיטאית, והלימודיםד, ההכשרה ומא

 . ( Garner, 2011; Tirri, 2014)והפדגוגיה 

ההוראה אל משפחת מורים אפשרה לקדם את האקדמיזציה של הכשרת טוענים כי  (2001)אדלר ועמיתיו 

המגמה המסתמנת היום במדינות רבות בעולם להרחבת לימודי ההוראה לרמת  , וכיהפרופסיות האקדמיות

התואר השני עשויה לתרום להבאת אנשים מוכשרים יותר אל מקצוע זה. עם זאת, מהחומרים שלפנינו  אין 

אפשרות ללמוד על הצלחה של גישה כזאת או אחרת. מחקרים לא מצאו קשר בין רמת ההשכלה של המורה 

ו, ממצאי מחקרים שנעשו בארה"ב לבחינת הקשר בין טיב ההכשרה להוראה והישגי להישגי תלמידי

התלמידים אינם חד משמעיים, וכך גם ממצאי מחקרים על השפעת הפיתוח המקצועי של המורה על טיב 

מורים כמו גם של בחינת ההשפעה ארוכת הטווח של הכשרת נדמה כי (. (2008)בלס, הרחבה עבודתו )ראה ל

 . על הישגי תלמידים הינה מורכבת, וקשה להוכחהקצועי שלהם הפיתוח המ

  

 תלמידים 

תפקיד המורה כיום הרבה יותר מורכב מאשר בעבר בהתייחס לעבודתו ברמת התלמיד הבודד והסביבה 

חסות שוויונית לתלמידים ברמות יכולת ידרישה להתילת התלמידים, ישינוי באוכלוסילהורים(, ו)כיתה, בי"ס 

יום תלמידים שלא נכללו בעבר כ(. אוכלוסיית התלמידים כוללת 2008כמות הידע שנדרש )בלס, לשונות ו

הכשרת המורים ויש השלכות על מבנה בית הספר, בחינות הסיום  ם. לשינוי בהרכב הלומדי53בחינוך הרגיל

 (. 2004)שרון, 

ר, מוצא ומוגבלות. היא שונות בין תלמידים יכולה לנבוע ממשתנים שונים: מהבדלים אישיים כגון מגד

יחסת גם להבדלים ימיוחסת גם לזהות תרבותית )רקע אתני, קבוצות מיעוט, דת, מיקום גאוגרפי וכיו"ב(, ומת

. חוקרים (2013כהן, ו)דורי סוביקטיביים שמקורם מוטיבציה ללמידה, סגנון למידה, מיומנויות חשיבה ועוד 

 – השלכות על הישגי הלומדים בפרט במקצועות הליבה מצביעים על שונות בין תלמידים בישראל שיש לה

                                                      

צרכים מיוחדים המשולבים כיום בבתי ספר  עם( הוביל לגידול משמעותי של מספר התלמידים 1988יישום חוק החינוך המיוחד ) 53
 .רגילים ובכיתות רגילות
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אקונומי, מגדרי ולימודי -מתמטיקה, מדעים וקריאה, ומקורה בארבעה היבטים מרכזיים: מגזרי, מצב סוציו

 . (2013כהן, ו)דורי 

 (2006שרון, ו)גורדון ענות לצרכיהם המגוונים ישבית הספר שייך לכל תלמידיו ולכן עליו לה ,הרעיון המרכזי

אחרים ומודלים שונים להתמודדות עם שונות. חלקם מציעים עידוד ותמיכה של התת משיגים, הוביל לפיתוח 

פי -מציעים ניסוח סטנדרטים אחידים לכלל התלמידים שיאפשרו מתן הזדמנויות שוות, חלוקה לקבוצות על

למידה בקבוצות קטנות , (2013ן, כהו)דורי שימוש בטכנולוגיה  ,סגנונות למידה, תכניות התערבות ספציפיות

 (.  2004מישלבים חינוכיים )מסגרת המשלבת כיתה וקבוצת למידה( )שרון, ו (2006שרון, ו)גורדון 

לימודי המדעים, ובפרט פיזיקה, מתמטיקה והנדסה, נובע מהפער המגדרי  לשאחד האתגרים העולים בהקשר 

 ,Neuschatz) ות נוספות כדוגמת ארה"ב ומדינות באירופהפער מגדרי קיים גם במדינ. (2013רוזן, ואיקן -)מני

McFarling, & White, 2008; Zohar & Bronshtein, 2005) . מעבר לטיפול בנושאים של סוציאליזציה מגדרית

כי דפוסי . ממצאי מחקרים מעידים ושבירת סטראוטיפים אחת ההצעות לצמצום הפער נוגעת לשינוי פדגוגי

  אתים ובכך מקפח ,תחרותיות ולמידה אלגוריתמית, מזיקים לבנות יותר מאשר לבניםהוראה המעודדים 

מודל . (Zohar & Sela, 2003) והמדעים זכותן לנצל את מלוא הפוטנציאל שלהן בתחומי המתמטיקה

knowledge Connected – הבניית הידע תוך ולמידה המתמקדת בהבנה מעמיקה של החומר,  מודל הכולל

מוצע כאחת הגישות האלטרנטיביות  ,מושגים שונים וקישורו להקשר בעל משמעות ללומדיםקשירה בין 

 . (2013רוזן, ואיקן -; מניZohar, 2006)הרווחת  ת ההוראה לשיט

תכניות הלימודים במתמטיקה ובמדעים נותנות מענה לשונות בהצעת מספר מסלולי יח"ל, מתן גמישות 

למידה והערכה מגוונות הכוללות התנסות בעבודה  ,דרכי הוראהת רצף הוראה, ילמורה בבחירת נושאים ובני

כדי להגדיל את מעגל הלומדים מדעים ומתמטיקה בקבוצות, עבודת חקר, פורטפוליו, ושימוש בטכנולוגיה. 

מוצע להוסיף ולהרחיב בשיטות הוראה המאפשרות ייצוג של הידע לאוכלוסייה הטרוגנית, ביניהן: פיזיקה 

ות, הוראה בדרך החקר, הוראה בדרך של פתרון בעיות, הוראה לשם הבנה, כמו גם פיתוח כלי הערכה כתרב

 . (2013רוזן, ואיקן -)מניחלופיים ומורכבים שיתמקדו במיומנויות חשיבה ולא רק בידע תוכני 

תגר השונות , בריטניה, קנדה, אסטוניה והולנד עם אשודיהסקירה המציגה את האופן שבו מתמודדות פינלנד, 

(. בפינלנד ניתן דגש בהכשרת המורים להתאמת ההוראה 2013יונה, -)גרינפלד-של תלמידיהן ניתן למצוא ב

למגוון סגנונות ורמות למידה בכיתה הטרוגנית. בתי הספר והמורים זוכים לאוטונומיה רבה. תכנית הלימודים 

(. בתי 2013יונה, -אימה לכיתה )גרינפלדעליו בונה המורה את התכנית הספציפית המתשהארצית מהווה שלד 

הספר בפינלנד מעודדים למידה אישית וקבוצתית, וכן עבודה על פרויקטים בצוות. התלמידים מקבלים בהם 

שירותי ייעוץ והדרכה, בין היתר בפיתוח כישורי ויכולות הלמידה שלהם, על מנת למנוע בעיות או הפרעות 

חשיבות רבה להערכה לאורך ד ונמדדת באופנים שונים, כאשר יש ומאנה מגוונת יבלמידה. הערכת הלמידה ה

שמים דגש על התפתחות אישית של דיה ובש(. 2013יונה, -לעודד )גרינפלדוכל השנה שתפקידה להנחות, לסייע 

ביקורתית ויצירתית. התפיסה הינה שכל קבוצה של תלמידים היא  וחשיבההתלמיד, יכולת לשתף פעולה 

יונה, -הטרוגנית בדרכים שונות ויש לראות בכך ערך ותרומה ליצירת סביבות למידה עשירות יותר )גרינפלד
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(. גם בבריטניה המורים נדרשים לגמישות גבוהה בהתאמת תכנית הלימודים למתן מענה למגוון הצרכים 2013

 (.   2013יונה, -)גרינפלד התלמידיםוהיכולות של 

בהודעה   פורסמו 54והמתמטיקה. הנתוניםבמקצועות המדעים ם תלמידי נתונים על הישגילהלן יפורטו 

תשע"ה -(2009/10תש"ע ) זכאים לבגרות וסטודנטים  בתחומי המדע והטכנולוגיה בישראל לתקשורת "

(2014/15 ) . 

יח"ל )להלן: ברמה  5-ו 4ברמת בחינת הבגרות במתמטיקה שעברו את  55שיעור הזכאים לתעודת בגרות

 (24%-ל 31.7%-יח"ל )מ 4מוגברת( נמצא במגמת ירידה בין תש"ע לתשע"ד. הירידה גבוהה במיוחד ברמה של 

 . (3)תרשים 

 אחוז הניגשים לבחינת בגרות במתמטיקה מתוך הזכאים לתעודת בגרות 3תרשים 

 

 יח"ל 5ין השנים הללו חלה  מגמת ירידה בחינוך הערבי באחוזי העוברים את הבגרות במתמטיקה ברמה של ב

  . (4)תרשים 

 אחוז הניגשים לבגרות במתמטיקה מתוך הזכאים לתעודת בגרות בחינוך העברי והערבי 4תרשים 

                                                      
54

מתוך פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נתוני בחינות הבגרות מבוססים על קבצים מנהליים שהתקבלו ממשרד החינוך  
 (.2013/14-2009/10תשע"ד)-עבור מחזורי לימוד לשנים תש"ע

ה ברמה של כל השיעורים מחושבים מתוך אוכלוסיית הזכאים לתעודת בגרות ,הכוללת את הניגשים לבחינת הבגרות במתמטיק 55
 לפחות שלוש יחידות לימוד ,ושהשיגו ציון עובר בבחינה.
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 שיעור הזכאים. שיעור בקרב הבנותמהשיעור הנבחנים במתמטיקה ברמה מוגברת בקרב הבנים גבוה יותר 

על ובקרב הבנים ,  43.9% אשר עברו את הבחינה במתמטיקה ברמה מוגברת בשנת תשע"ד עמד עללבגרות 

 . (5)תרשים  קרב הבנותב 40%

 

 אחוז הניגשים לבגרות במתמטיקה מתוך הזכאים לתעודת בגרות בחתך מין 5תרשים 

 

נוסף   )להלן: מו"ט( 56וטכנולוגיה במקצוע מדעמוגברת ילוב בין היבחנות מוגברת במתמטיקה והיבחנות שם הג

במתמטיקה ובנוסף  יח"ל 5נבחנו  ברמת בגרות,  זכאים לתעודתמה 17.1%. בשנת תש"ע נמצא במגמת ירידה

הפערים   . 15.8%בשנת תשע"ד השיעור עמד על ואילו , מוגברת בלפחות מקצוע מו"ט אחד נוסףנבחנו ברמה 

                                                      

 .אלקטרוניקה ומערכות אלקטרוניות, מדעי המחשב, ביולוגיה, כימיה כוללים:פיזיקה,מקצועות מו"ט נוספים  56
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בתוספת יח"ל,  5ויותר בנים מבנות עוברים את הבגרות במתמטיקה ברמה של , לטובת הבנים נשמרים גם כאן

 .(1)לוח  לפחות מוגבר אחד טשל מקצוע מו"

אחוז הניגשים ברמה מוגברת במתמטיקה ובמקצוע מו"ט נוסף )אחד לפחות( בחתך מין )מתוך הזכאים לתעודת  1לוח 

 בגרות(

 

 2001יח"ל בפיזיקה בשנים   5תמונה רחבה יותר של שיעור הניגשים לבגרות והישגיהם כמו גם פרופיל תלמידי 

 ; מני איקן2005; זוזובסקי, 2010 ; גולדשמידט,2014רווה, ו ניק, נתן)בוכ בעבודותיהם של ניתן למצוא  2010-ו

  .(2012 ,רוזןו

 

 

 חברת המידע -חלק חמישי

 רציניים המונים, מדע אזרחי ומשחקים חכמת

 הקנייתלבין  טכנולוגיה ולמידה בין המפגש בנושא דיון סוסילב היסוד רעיונות בין היא המונים חכמת

 אינה הרשת של חוכמתה .המרשתת של העיקרי המשאב היא ההמון . חכמת21-ה למאה וכישורים מיומנויות

 מהמשתמשים ונתונים הנאספים ,ומשתמשים אתרים של העצום מהמספר אלא ,בודד מידע ממקור נגזרת

ויקיפדיה היא אחת הדוגמאות המפורסמות לחכמת ההמון, הן ביצירת הערכים על ידי כותבים  .שוטף באופן

והן בזכות מיליוני האנשים שעוסקים בתיקון , אלמונים או מזוהים שלא נבחרו מטעם עורך, אלא התנדבו

ממית הזו עולה כי איכות האנציקלופדיה הע Natureהעת -ממחקר שערך כתב ובשיפור הערכים בכל רגע נתון.

.  57כמעט שאינה נופלת מאיכותה של האנציקלופדיה בריטניקה שאותה ערכו וכתבו מומחים בעלי שם עולמי

גם שיתוף הפעולה בין מספר רב של מעבדות מחקר, שִאפשר לבודד את נגיף הסארס במגפה שפרצה במזרח 
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שאף מעבדה בודדת לא  בתוך כחודש ימים בלבד, הוא דוגמה ל"חוכמת ההמון" משום 2003הרחוק בשנת 

 . (2011ריכטר, ו)רבן יתה מגיעה להישג זה, שנבע מאיגום הידע בכל המעבדות גם יחד יה

 והמעבר לאור פרדיגמת הרשת יום, ובמיוחד-התפתחות טכנולוגיות המידע וחדירתן המהירה לחיי היוםלאור 

יש  ,מקום ובכל זמן מתבצעת בכלוהלמידה  מקום בכל נמצא הידע בוש למצב אחד אצל נמצא הידע בוש ממצב

 ,המורים על ,התלמידים על ,החינוך והשפעתה על מערכות ההמונים" מקום לברר את משמעותה של "חוכמת

 המורה.   תפקידעל ו המורים הכשרת על

יישומי שיתוף מדיה( מאפשרים יצירת תוכן בקלות )גם ללא ידע טכני ו)כדוגמת בלוג, ויקי  Web 2.0כלי 

פוטנציאל  ?בעלות הינןנושא מסוים  אורשתות חברתיות וקהילות מקוונות הנוצרות סביב תוכן  .משמעותי(

. הללו מאפשרים ומעודדים תקשורת לא (Lee & McLoughlin, 2007; Rosen & Nelson, 2008)גדול ללמידה 

פורמלית, דיאלוג, יצירת תוכן שיתופי, למידת עמיתים, שיתוף של מידע, מתן גישה למגוון רחב של רעיונות 

התלמידים לוקחים אחריות על תהליך הלמידה  ןבהשוייצוגים של ידע ללומדים, ויוצרים סביבות למידה 

חכמת  הוא . תוצר חשוב של תהליך זה(Lee & McLoughlin, 2007)שלהם ומפיקים תובנות ורעיונות חדשים 

המונים, הנוצרת מעבודה בשיתוף פעולה, שיתוף רעיונות, הגעה לקונצנזוס בתהליכי קבלת החלטות עם 

 .  (Lee & McLoughlin, 2007)הספר גבולות הכיתה ובית החורגות מלומדים אחרים בקבוצות וקהילות 

(, המציעים הזדמנויות לקהל הרחב להיות מעורב במדע באופן פעיל, הינם Citizen Scienceמיזמי מדע אזרחי )

בין היישומים המנצלים את "חוכמת ההמון" לחקירת תופעות ותהליכים רחבי היקף בטבע ולביצוע משימות 

כמות ניטור ואיסוף וכגון בניית מאגרי מידע, וכות בתהליכים יקרים וזוללי זמן )שבשיטות מסורתיות כר

גדולה מאוד של נתונים בטווח רחב של מקומות(. תכניות מדע אזרחי עשויות להיות בעלות תרומה רבה לחינוך 

המדעי בכלל, וללמידת מדעים, כחלק מתכנית הלימודים, בפרט. פיתוח מיומנויות חקר, הבניית ידע מדעי, 

, מסגרת ללמידה שיתופית, עיסוק משיכה לעיסוק במדע )תחילה כחובבים ובעתיד אולי כחוקרים מקצועיים(

סביבתית הם חלק פיתוח מודעות וונטי, היכרות עם תהליכים המתרחשים בטבע ובחקר מדעי אותנטי ורל

מהדגשים שתכניות הלימודים במדעים מציבות ושהשתתפות במיזמי מדע אזרחי עשויה לתרום להם  

 . (2016; קלצ'קו, 2015ץ, הרשקוביו ; דורי, כהן2015פישביין, ו צברי-)גולומביק, ברעם

להביא  ותהאפשרויות שמזמן השילוב בין חוכמת המונים לבין הפופולריות הגדלה של משחקי רשת עשוי

תועלת מרובה בתכניות מדע אזרחי. משחקי המונים, השילוב בין חכמת המונים ומשחקים רציניים, מבקשים 

ו פתרון בעיה וזאת על ידי ההנאה האנושית לגרום לאנשים לתרום תרומה אינטלקטואלית לקידום מטרה א

הן:  המדע ותקשורת אזרחים מדע המונים בתחום משחקיב הבולטות לשימוש כמה מן הדוגמאות .ממשחק

FoldIt
59 חלבונים ומבנים, בקיפול העוסק 58

Phylo ו הגנום לחקר- Floracaching אקלים לשינויי סמניםעוסק ב. 

 של ווכןיבת פורמלית-א ומסגרת פורמלית מסגרת בין השילוב .שבנספח 10 טבלה ראה נוספות דוגמאותל
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 או מדענים ,מתמטיקאים בעתיד יהיו שלא אלו של גם לידע ולהבנה לתרום עשוי עשירות משחק סביבות

 נחשפת ,ומיטשטשת הולכת רציני )למידה( לעיסוק משחק בין ככל שההבחנה (Khatib et al., 2011). מהנדסים

 .STEMאורייני  אזרחים המשחק לפיתוח של האפשרית תרומתו

אל  הרציני המשחק של החזרה היא החינוכית בסביבה הטכנולוגיה של הגדולות ההבטחות שאחת נדמה

 המשחק הממוחשב .להנאה שמעבר לצורך וברשת במחשב שימוש העושה משחק הוא רציני משחק .הלמידה

 רציני המבוגר. משחק בגיל הביניים ועבודה בגיל למידה ,צעיר בגיל משחק של המקובלת המסגרת את שובר

 ,טיס, רפואה ,הוראה ןוגכ במקצועות ההכשרה מתהליך כחלק תדיר ומיושם ,ובולטות מעמד ותופס הולך

 היוצרים ,ודופמין הזרמת אדרנליןוצחוק  ,הנאה :לוהכ יש . במשחק (Breuer & Bente, 2010)ועסקים הצלה

 תפיסה להטמיע כדי חזרה הנדרשתועשירים  תגמול סוגי ,דחוי ומשוב מיידי משוב ,מתגמל ביולוגי רקע

 קריאה ,הרצאה ןוגכ אחרות הוראה ולמידה שיטות מאפיינים בהכרח לא הללו היתרונות מן רבים .וכישורים

 -את נזכיר פיזיקהו מתמטיקה ,מדע רציניים בתחומי למשחקים הדוגמאות (. בין2010שגב, ו  עבודה )רפאלי או

60
EnerCities  הגובה על"באתר  בעברית זמין יוםכו האירופי במסגרת האיחוד שפותח האנרגיה", משחק "עיר- 

 ,אנרגטית ובהתייעלות באנרגיה בחיסכון לצורך מודעות לעוררבמטרה  פותח ". המשחק61לילדים זמין ממשל

 בעת בחשבון להביא שיש השונים השיקולים של המורכבות ללמד את וכן ,מתחדשת אנרגיה מהי להסביר

 .וקיימות אנרגיה בתחום החלטות קבלת

63 וכן 62גשרים המשחק :הלוגיקה מתחום דוגמאות נוספת
CodeMonkey מוקשים  שולהו ,תכנות ללימוד

 .יקהזהפי בתחום למשחק הדוגמ הינוש 64קוונטי

 ,נקודות ,מדליות ,תארים הענקת ,וחווייה הנאה של מרכיבים ללימוד שכשמכניסים מראים רבים מחקרים

 שהיה מעבר להשקעה הרבה להשקיע הלומד מצד ולמוכנות למוטיביציה מוסיפים אלה כל וכד', מהיר משוב

 החינוך הקריאה להתחדשות לאור ,מציעות אנו (J. J. Lee & Hammer, 2011). המשחקיות ללא לתת מוכן

(Robinson, 2008)  עתידי  חינוך של בהקשר במשחק השימוש את ולבחון לשוב(; Gee, Shaffer, Squire, & 

Halverson, 2005  2013)שטראוס,ו ברנדס . 

 

 סיכום

בכל תחומי החיים, במבנה החברתי ובערכי החברה, מהפכת המידע, התפתחות ם יהתמורות והשינוי

 –הטכנולוגיה, שינויים בהרגלי הצריכה והפנאי, מבנה שוק העבודה והתנהלותו, גלובליזציה ופלורליזם 
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ל התנהלותה של מערכת החינוך. במקביל, הדרישות בשוק העבודה הן יותר ש ואופןמשפיעים על תכנים 

ופי תפתרון בעיות מורכבות, ניתוח וסינתזה של מידע, שימוש בטכנולוגיות, עבודה צוותית ושימיומנויות ב

. גם מערכות החינוך (2013שטראוס, ו)ברנדס  (לעיתים של קבוצות שנמצאות במקומות שונים בעולם)פעולה 

ינות שיאפשרו להם ריוכולל ידע וא 21-נדרשות להתאים עצמן לשינויים ולהקנות לבוגריהן מיומנויות למאה ה

. משרד החינוך נערך ומגיב (2015ואחרים,  ; דורי2012; גל, 2013שטראוס, ו)ברנדס  להשתלב בחברה ובכלכלה

שיפור ובעיקר בעדכון תכנית הלימודים, מעקב אחר שיפור הישגים ואוריינויות, קידום שוויון הזדמנויות 

 . (2013שטראוס, ו)ברנדס ועוד(  67גם תכנית חותםכמו  66ועוז לתמורה 65איכות ההוראה )רפורמות אופק חדש

  תכניות הלימודים הן מסמכים רשמיים המשקפים את הכוונות של מכווני המדיניות ואת דעותיהם

 של מומחים בתחום. 

  רכי המקצוע ורכי החברה וצותלמיד, צהרכי וושפעים בעיקר מצמעיצוב וגיבוש תכנית הלימודים

 הלימודי. 

  בה המורה שנוכחנו בדפוסים סותרים של התנהלות סביב תכניות הלימודים. מחד, תכנית לימודים

רמה גבוהה של גמישות המאפשרת התאמה לכיתה ולמורה,  בעלתושהיא אחראי על רצף ההוראה, 

הפעלת המיקוד הלימודי, מומפתחת חשיבה מורכבת. מנגד,  ,משקפת העמקה בתכנים והרחבת הידע

התכניות מצטמצמות מתקבל הרושם שהתכנים הנלמדים וחזרה לדגש של מסירת ידע  צמצום היקף

בגרות, ולא נותר זמן לשימוש בשיטות הוראה מפתחות חינות הב"לחבילות מידע" שיש להשלים עד ל

 חשיבה, גם אם השיטות האלה הן חלק מן המדיניות הרשמית של משרד החינוך. 

 בה והעמקה במענה לגישות חינוכיות חדשות. ההתמקדות תכניות הלימוד עוברות תהליך של הרח

טענות על כך שאין די זמן להוראת  וררמעעדכון התכנית . בלמידת עומק באה על חשבון למידת רוחב

נערכים התאמה וצמצום בהיקף התכנים הנלמדים.   . בתגובה התכנית בצד טענות על מורכבותה

חזרה לתכניות וגישות הוכני הלימוד וצמצום בתאת הצבירה משקפות ו -מיקוד -,תכניות הלימה

 מסורתיות יותר. 

 ( ובהמשך גם משרד מבקר המדינה 2002במתמטיקה ומדעים )זוזובסקי,  שלישיהמחקר הבינלאומי ה

"היעדר תכניות  :( מצאו את תכניות הלימודים במדעים ובמתמטיקה מיושנות2008)מבקר המדינה, 

מקשים את ההוראה והלימודים על המורים ועל התלמידים  לימודים או תכניות בלתי מעודכנות

בכל מקצועות המדע תכניות הלימודים (. 2008ומהווים מכשול להצלחתם בעתיד" )מבקר המדינה, 

עודכנו בשנים האחרונות.  ובמקצוע מדע וטכנולוגיה בחברה –פיזיקה, כימיה וביולוגיה  –הבסיסיים 

 אלו לקבלת הערות.תכנית חדשה במתמטיקה מוצגת בימים 

  חלה על אחד המקצועות: מבוא לפיזיקה, מבוא  לכימיה, )"מבוא למדעים" חובת לא ברור אם עדיין

על ה מה השפעת, . ואם כן( מיושמתוטכנולוגיה בחברה ומדעי הטכנולוגיהמבוא לביולוגיה וכן מדע 

  (.2016, ת רעיונות מדעיים ומיומנויות חשיבה בסיסיות לכלל התלמידים )רטנריהקני
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 התפתחות רקע על (1990מפיינגולד )החינוכית רוח הרעיונות וה ( גישות חינוכיות בעולםSTS הלדוגמ )

היום, למעלה משני השפעתו ניכרת גם . דוח זה  (1992משרד החינוך, ) מהדהדים בדוח ועדת הררי

 . המותאמת ללמידה משמעותית תכניתות החדשות ובבתכניעשורים מכתיבתו, 

  השנים האחרונות אנו עדים למהלך נרחב אשר מטרתו לקדם למידה משמעותית "המעודדת במהלך

תכניות  68..."21-חקר, עבודת צוות ומכשירה את הלומד להתמודד עם אתגרי המאה ה העמקה,

: ערך 69חווית למידה בעלת שלושה מאפיינים מרכזייםהמעודכנות מוכוונות לתת מענה ל הלימודים

  ונטיות.ורלוללומד ולחברה, מעורבות בתהליך הלמידה 

  דבר שיכול להביא  – למידה–טכנולוגיות מידע ותקשורת בתהליכי ההוראהמשלבות התכניות כלל

, וכן לתת מענה למידה היום יומית-בשגרת ההוראה, אם ייושם שינוי משמעותי באיכות ההוראהל

 . (Robinson, 2008; Rosen & Nelson, 2008; Zhang et al., 2010) התלמידים בין לשונות

  הלימודים. למעט  בתהליכי פיתוח תכניותככל שעלה בידינו להבין, המורים הינם שותפים סבילים

 יתר התכניותנראה שתכנית מוט"ב לחט"ב שגובשה בשיתופם של מורים למדעים מחטיבות הביניים, 

 במתמטיקה מוצגת להערות המוריםהחדשה כפי שהתכנית ) הוצגו להערות המורים לאחר כתיבתן

 .בשלב זה כשהתכנית כתובהיש להם מה מידת ההשפעהש, אולם לא ברור בימים אלו באתר המפמ"ר(

   אחד מתהליכי האינטרנציונליזציה הבולטים במערכות חינוך בעולם הוא אימוץ תכניות לימודים

מספר בתי הספר הציבוריים . בעוד שבעולם (2014י, לאומית )ימיננהמכוונות לקבלת תעודת בגרות בי

רק שני בתי ספר  2016בישראל התחום עדיין בחיתוליו )נכון ל המציעים בגרות בינלאומית הולך וגדל, 

 לוקחים חלק בתכנית(. אנו מציעות לעקוב אחר תהליך זה. 

 לכל תלמידי ישראל.  "תכניות הלימודים הן השלד המקצועי והרעיוני שעליו מתבסס מערך הלימודים

תכניות לימודים שהוכנו בהקפדה ובמקצועיות הראויים הן הבסיס להוראה וללמידה בכל מקצוע 

(. תכנית לימודים אמורה להגדיר מתווה לימודי ברור ומלא. היא 2007ובכל תחום" )מבקר המדינה, 

פירוט התכנים, הנושאים  צריכה להגדיר )א( תפיסה רעיונית, מטרות ועקרונות כלליים וספציפיים, )ב(

וסדר הצגתם, )ג( עומק ההוראה )מספר שעות הלימוד לכל נושא(, )ד(   )נושאים עיקריים ונושאי משנה(

ההישגים הנדרשים, המיומנויות והידע שהתלמידים ירכשו )ה( חומרי לימוד, דרכי הוראה והערכה 

מפרטות בעיקר רשימות תכנים, ללא   (.  מהחומרים שהיו לפנינו עלה כי תכניות הלימודים2001)אבן, 

.  נדמה כי החתירה להגדיל את אחוז הזכאים לתעודת 70הרבה קישור וללא הדגשת ממדים נוספים

בגרות )הבאה לידי ביטוי בין היתר בשיטת הצבירה, מאגר השאלות לבחינות, המיקוד(, צמצום מספר 

                                                      

68
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/LemidaMashmautit/MaHishtana/ 

69
 נהל הפדגוגי במשרד החינוך )ללא תאריך(. ימתוך המצגת "מצגת מדברת למידה משמעותית" של המ

70
בימים אלו פורסם מסמך אב מורחב לתכנון הוראה של תכני הליבה במדע וטכנולוגיה בשנה"ל תשע"ז הכולל הצעה לרצף הוראה  

של תכנים בשילוב התנסויות מרכזיות, מיומנויות מרכזיות ומשימות הערכה בהוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים, הנמצאים 
בהלימה לסטנדרטים הבינלאומיים 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/mismach_av_hatab.pdf 
טיבה העליונה שמתייחסת למימדים נוספים כפי שהוצגו לעיל. כמו כן, פורסמה הרחבה לתכנית הלימודים בביולוגיה  לח  

המדעים והמתמטיקה לא פורסמו עדכונים  מקצועותבעת כתיבת הסקירה. ביתר  זמיניםולא היו  14.9.2016חומרים אלו עודכנו ב 

.נכון לזמן כתיבת מילים אלו  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/LemidaMashmautit/MaHishtana/
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/mismach_av_hatab.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/mismach_av_hatab.pdf
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ניות לימודים ישנות, אחרות שאינן שעות ההוראה השבועיות מבלי לעדכן את תכנית הלימודים,  תכ

הלימה מכתיבים במידה התכניות ומתעדכנות ונלמדות על פי עדכונים ושינויים שהמפמ"ר מוציא, 

תלמידים אינם  ,טבלאות ורשימות תכנים. כפועל יוצא לכדירבה את צמצומן של תכניות הלימודים 

 לומדים לפי תכנית עדכנית ומיטבית. 

  יתרה מכך, בעוד במדינות כדוגמת צרפת והולנד מתקיימים מחקרי אורך בדגש על מעקב והערכה של

שינויים במדיניות החינוך מתוך מטרה לבחון את האפקטיביות של שינויים אלו ולתקן טעויות שנעשו 

ם (, בישראל מקיימים מעט מאד מעקב מסודר ומחקרי הערכה של תכניות למודי2007פניגר, ו)שביט 

 (.2016; רטנר, 2007אפרתי, ואיקן -; מני2007)מבקר המדינה, 
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 נספחים 

 שינויים בתכניות הלימודים -נספח א

 

 משמעותית למידה -פיזיקהשינויים בתכנית הלימודים ב  3 טבלה

 מטרת השינוי לשינוי הדוגמ שינויים בדגש

, דינמיקה, תנע, אנרגיה מכנית, תנועה הרמונית פשוטה, מכניקה )קינמטיקה ליבה 

כבידה(, אלקטרומגנטיות )חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי, פוטנציאל חשמלי, 

 השראה מגנטית(וקיבול, מעגלי זרם ישר, השדה המגנטי 

 -הגדרת בסיס הידע והמיומנויות

 ללא צבע

תפקידיו, המודל החלקיקי של האור,  כל הפרק בקרינה וחומר, המושג "מודל", העמקה  )בחירה(

הפרקים העוסקים  – גלים מכניים ואלקטרומגנטיים, מבוא לתורת הקוונטים

במודל הדואלי של האור ובדואליות החומר, מבנה האטום, הגרעין ומבוא 

 לחלקיקים יסודיים 

 

מודל הגז האידאלי )פרק שלם ותנועה יחסית )מכניקה(, מערכות ייחוס )דינמיקה(  לא נלמד

 ( בוטל

 

: תופעות של האור, המודל החלקיקי ןוגבמסגרת קרינה וחומר )בחירה( נושאים כ הלימה – צמצום

מבנה האטום ולתורת הקוונטים  אשל האור, גלים מכניים ואלקטרומגנטיים, מבו

 צומצמו. 

ן חוק גאוס, הקשר בין חוק גאוס לחוק קולואלקטרומגנטיות: במסגרת 

  משוואות מקסוולו

 

 



 

68 

 

 

 :חטיבה העליונהל תכנית הלימודים במתמטיקה

( מתוארת השתלשלות פיתוח תכנית הלימודים לחטיבה העליונה. על פי המתואר בדוח, תכנית 2008בפרק הכנת תכניות לימודים בדוח מבקר המדינה )

( 1994-1993( ויישומה היה חלקי. עד שנת הלימודים התשנ"ד )1976-1975הלימודים במתמטיקה לחטיבה העליונה פורסמה בשנת הלימודים התשל"ו )

. במהלך השנים "ניסו כמה ועדות להכין תכנית 1975-, והתכנית החדשה, שנכתבה ב1975התכנית הישנה, שנכתבה לפני  -למדו על פי שתי תכניות לימוד 

יים התדירים שעשתה הנהלת המשרד במבנה בחינות הבגרות.... התוצאה היא לימודים שלמה במתמטיקה, אולם הן לא השלימו את עבודתן עקב השינו

אין תכנית לימודים רשמית ומסודרת במתמטיקה אלא רק מבנה כללי של בחינות הבגרות, ונושאי הלימוד נקבעים על פי תוכני הבחינה"  1975שמאז 

לפיה ש(, 1998מודים חדשה ומעודכנת ניתן למנות גם את שיטת המיקוד )משנת (. בין השינויים הנוספים שהקשו על הכנת תכנית לי2008)מבקר המדינה, 

(, שלפיה בבחינת 2002החומר יילמד על פי תכנית הלימודים, אולם מבחני הבגרות יקיפו רק כארבע שביעיות מחומר הלימוד, וכן שיטת הצבירה )משנת 

מהם, לפי הרמה שבה למד. לדברי יו"ר ועדת המקצוע פרופ' )אמריטוס( דן עמיר, הבגרות במתמטיקה יש שבעה שאלונים ועל התלמיד להיבחן בשלושה 

"במקום לראות את המתמטיקה כמכלול הקשור קשר אמיץ להבנת העולם שמסביבנו, היא נלמדת כמספר נושאים נפרדים ששיטה זו מביאה לכך 

  (.2008אות סביב הוא רופף" )מבקר המדינה, העומדים כל אחד בפני עצמו ואינו קשור לא לנושאים האחרים וגם הקשר למצי

במקביל צומצמה תכנית הלימודים כדי להתאים את התכנים  .( בוטל המיקוד והוחל מבנה בחינת הבגרות החדש2011החל משנת הלימודים תשע"א )

יח"ל הוחלט לצמצם נושאים באלגברה  3. ברמת 71מתכנית הלימודים תשע"א אנו למדים על שינויים מהותיים שנדרשו בתכניתלמסגרת שעות ההוראה. 

(, 'וטכניקה אלגברית )חיבור וחיסור שברים אלגבריים, שימוש בלוגריתמים ועוד(, טריגונומטריה )מעגל חוסם וחסום, זוית בין מישורים וכד

ת ארבע יח"ל צומצמו נושאים באלגברה סטטיסטיקה והסתברות, גזירה של פונקציה מורכבת, אינטגרציה של פונקציה שאיננה פולינום ועוד. ברמ

ית המישור, י)חקירת משוואה ריבועית, א"ש מסוגים שונים, משוואות מעריכיות ולוגריתמיות ועוד(, שימוש והוכחת משפטים מסוימים בגיאומטר

של פונקציות מעריכיות וטריגונומטריות  נושאים בטריגונומטריה, ובחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי )בעיות קיצון של פונקציות טרויגונומטריות, הרכבה

יח"ל צומצמו נושאים משמעותיים בתכנית הלימודים )חקירת משוואה ריבועית, סוגים שונים של בעיות מילוליות, סדרות מעורבות,  5ועוד(. ברמת 

ובטריגונומטריה, אינטגרציה בהצבה, נגזרת אינדוקציה, משוואות מעריכיות ולוגריתמיות, הוכחות באמצעות וקטורים, נושאים בגיאומטריה אנליטית 

יח"ל  על מנת להתאים את התכנית  5ו  4של פונקציה סתומה ועוד(. עם זאת, עדיין נדרש היה שינוי נוסף במבנה הבחינה ובמבנה השאלות בשאלוני 

שלאורך שנים רבות לא  . מתקבל הרושםגצמצום נוסף הוחל על כלל המערכת ממועד קיץ תשע")היקף ומידת עומק( למסגרת שעות ההוראה בכיתה. 
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בימים אלו כני הלימוד עברו מספר תהליכי צמצום בשנים האחרונות, בחלקם צמצומים משמעותיים.והיתה תכנית לימודים מוסדרת במתמטיקה, ת

 מוצגת לעיון תכנית חדשה. על הדגשים והשינויים בה ניתן ללמוד מהטבלה הבאה. 

 

 במתמטיקה ל"יח 5 ו 4 לרמת החדשה תכניתל הקיימת התכנית בין בדגשים לשינויים אותדוגמ 4 טבלה

 מטרת השינוי לשינוי הדוגמ שינויים בדגש מספר יחידות לימוד

התכנים  – יח"ל 5
המתמטיים בתכנית 

החדשה מבוססים על 
הנושאים הנלמדים 

 יח"ל 5כיום במסלול 

 שילוב בעיות מחיי היום יום בכל הנושאים  

 הוספת נושאים בסטטיסטיקה 

יום כגריעת פרקים מסוימים הכלולים 
בגאומטריית המישור, את הפרק המיוחד 

לבעיות מילוליות וכן חלקים מהתכנים 
 הנלמדים במספרים מרוכבים 

הפחתת רמת המורכבות בחשבון דיפרנציאלי 
 ואינטגרלי 

  צמצום נושאי לימוד

 

 משפטים בגאומטריה כדוגמת: גריעת

במעגל, זווית פנימית שווה למחצית סכום שתי 
או  ,בין המשכיהןלהקשתות הכלואות בין שוקי הזווית 

נקודת ההשקה של שני מעגלים המשיקים זה לזה 
 נמצאת על קטע המרכזים או על המשכו.  

במעגל, זווית חיצונית שווה למחצית הפרש שתי 
 בין המשכיהן. להקשתות הכלואות בין שוקי הזווית 

צמצום נושא סדרות כלליות וסדרות כלליות 
 באינדוקציה  

מעבר מדגש על טכניקה 
לדגש על רלוונטיות 

המתמטיקה למגוון תחומי 
 חיים ועל יכולות הבנה

רוב תוכני  – יח"ל 4
ם המתמטיקה הבסיסיי
משותפים לתכנית זו 

יח"ל, אולם  5ולתכנית 
היקף התכנים ורמת 

 .ההעמקה שונים

 שילוב תחומי הגאומטריה זה בזה 

כל נושא חדש בגיאומטריה יילמד בשילוב עם 
טריגונומטריה של משולש ישר זווית או של 

 צורות בסיסיות הנגזרות ממנו. 

 השאלות  רמתהורדת 

 

פיתוח קשר בין מושגים  
חזותיים, כמותיים  ייצוגים

פיתוח  ;ומילוליים
מיומנויות של אוריינות ושל 
תקשורת מתמטית )קריאת 

 וכתיבת טיעון( 
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 חטיבה עליונה - ב"מוט תכניתשינויים ב 5 טבלה

 

 שינויים בדגש 1996תכנית ישנה  2011תכנית חדשה  לשינוי הדוגמ

כל תלמידי החטיבה העליונה שאינם בוחרים  נותולימוד ברמות ש
להתמחות במקצועות המדעיים, בכל המגזרים. 

יח"ל  2יח"ל,  1התכנית מאפשרת לימוד בשלוש רמות: 
 .יח"ל 3ורמה מורחבת בהיקף של 

כל התלמידים שלא מתמחים במקצועות 
 הטרוגניות רבה   ,מדע בבתי ספר תיכוניים

 תלמידים

רי חט"ע באחד מהמקצועות מורי מדעים בחט"ב או מו 
 הדיסציפלינאריים שעברו השתלמות מורים מתחילים

הכשרה  ,דרישות מקצועיות ופדגוגיות
 ארבעהוהשתלמויות למורים. הוגדרו 

שלבים בהתפתחות המקצועית של מורה 
מוט"ב )מתחיל, ממשיך, מוביל ומנחה( 

 כשבכל שלב נערכות השתלמויות מתאימות.  

 מורים

   ,קצועהגדרת ליבת המ

דגש על נושאים 
הרלוונטיים לעתידם של 

  ,התלמידים

דגש על שילוב  הקניית 
מיומנויות של חשיבה 

ולמידה תוך כדי למידת 
 תוכני הלימוד

צמצום לשמונה נושאים: ארבעה נושאים בתחום מדעי 
חומרים(, ו החומר )אנרגיה, כוחות ותנועה, קרינה

 וארבעה נושאים בתחום מדעי החיים )תורשה,
 בריאות(.ואבולוציה, אקולוגיה 

 תכנים  

הערכה של יחידות 
לימוד תיעשה באמצעות 

מבחן הישגים, תלקיט 
  .ועבודה עיונית

  תכנית מודולרית, גמישה,  סדר הוראת

הנושאים נתון לשיקול דעתם של המורים. הבחירה 
 מאפשרת בניית מסלולי הוראה שונים. 

מבניות עצמאיות שמאפשרות מודל גמיש 
המלצות  ,של מסלולים ורצפי הוראה

לשיטות הוראה מגוונות ודרכי הערכה 
 . חלופיות

 הוראה 



 

71 

 

 

 

 

 2003 לעומת 2006 תכנית -ביולוגיה בתכנית שינויים 6 טבלה

 

 2015 משנת ביולוגיה ל"יח 5תכניתב שינויים 7 טבלה

 מטרת השינוי לשינוי הדוגמ שינויים בדגש נושא
גוף האדם 

בדגש 
 הומאוסטזיס

 נושא מערכת העיכול  
 

 .נושא זה נלמד בכיתה ט צמצום היקף הנושא

 נושא מערכת העצבים 
 

מעורר בקרב  לאור חשיבותו הגוברת של הנושא והעניין שהוא הוספת תכנים בנושא המוח
 התלמידים

 בשל חשיבות הנושא .נוספו תכנים בנושא מערכת הרבייה
מבנה  -התא 

 ופעילות
 חשיבות הנושא והעניין הרב שהוא מעורר בקרב התלמידים הוספת סעיף ומידע  תורשה מנדלית 

הוסף מידע על נגיפים  
 וחיידקים.

 

 נלמדים בחטיבת הביניים. .צומצםהיקף לימוד  לגורמים אביוטיים וביוטיים אקולוגיה

  

 מטרת השינוי לשינוי הדוגמ שינויים בדגש "למספר יח

החקלאות ומתחום הטכנולוגיה החקלאית הוספת היבטים מתחום  מפרט התכנים יח"ל  5
 שבהם מיושמים עקרונות ביולוגיים

 

 

 לתת דגש לנושא התזונה שינוי שם הנושא להזנה בצמחים ובבע"ח נושאי בחירה 

  יח"ל 5יח"ל לבין נושאים לתלמידי  3הבחנה בין נושאים לתלמידי  נושאי בחירה יח"ל  3
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תהליכים אבולוציוניים והתערבות 
 האדם בתהליכים אלה

  הרחבת נושא

הוספה התייחסות  למחזור החיים של צמח 
 .מצומצמת

 

 

 

 

 ה"תשע מותאמת כימיה תכנית  טבלה 8 טבלה

 מטרת השינוי לשינוי הדוגמ שינויים בדגש

התאמה למסגרת  

ההלימה בין תכנים 

 לבין שעות הוראה

 אנרגיות )פנימית, פוטנציאלית, קינטית(: הכרת המושגים בלבד

הכרת מודל בוהר באופן איכותי בלבד )ללא חישובים של רמו או מעברי 

 אנרגיה(

 לימוד באופן מצומצם 

, תרכובות חומצות ובסיסים חלשים, חומצות אמיניות, מתיל ברומיד צמצום נושאים

ברום )בחקלאות, בתעשיית המזון, התרופות, קוסמטיקה ובמערכות 

 קירור(, פוספוליפידים )מבנה ותפקוד(, חלבונים בקרום התא, קינטיקה

צימצום במסגרת הלימה לשעות 

הוראה. לא נדרש ללמד בתכנית 

 המותאמת 

חד, דו ורב סוכרים, שיווי משקל, מדוע מתרחשות תגובות, ברום  בחירה

ותרכובותיו, פולימרים, כימיה פיזיקלית, כימיה אורגנית מתקדמת, 

 כימיה של הסביבה

 (30%מהווה בחירה והעמקה )בחלק של 
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מושגי יסוד, מבנה האטום, מבנה וקישור, חישובים בכימיה )  ללא שינוי

סטוכיומטריה(, חמצון חיזור, אבות המזון, חומצות שומן, 

 )גורמים משפיעים, זרז(טריגליצרידים, קצה תגובה 

 

מהווה את בסיס הידע 

 ( בתכנית המותאמת70%)  והמיומנויות

 

 

 

 משמעותית ללמידה התאמה – הארץ כדורתכנית לימודים  9 טבלה

 מטרת השינוי לשינוי הדוגמ שינויים בדגש
מבנה כדוה"א על רקע תאוריית  –הפרק התיאורטי של תכנית הליבה יתרכז בהבנת הנושא המרכזי  ליבה 

מחזור הסלעים ומערכות כדור הארץ,  -הלוחות. בנוסף על תכנית הליבה לכלול את נושאים מרכזיים מתוך
בין  העל והוא יחסי הגומלין-המחזור ההידרוספרי ומערכות כדור הארץ, ונושא החותך את כל נושאי

 האדם למערכות כדור הארץ. 

הנושאים המשותפים הגדרת 
 לכל המורים )ליבה(

 מיון סלעים מותמרים על פי דרגות התמרה;  העמקה  
מנגנוני קבורה בקרום כדור הארץ; מיון סלעי משקע על פי הרכב )קרבונטים, סולפידים(, מאובנים 

אבולוציה; תהליך ההסתלעות )תהליכים -)זמן גאולוגי  יחסי(; מאובנים ומקרו וביוסטרטיגרפיה
דיאגנטיים, מאפיינים כימיים של מי תהום; צורות ניצול של מי תהום, סוגי חופים )לדוגמה, דלתאות, 

 אסטוארים, לגונות וסבחות, פיורדים, טומבלו(; מאפייני קו החוף )לדוגמה, מתלול חופי, מצוק חופי, צניר
 שרטונות, מערות מחי, גייזרים ימיים(. שלבים מרכזיים באבולוציה של האטמוספרה;

 מערכות רוח גלובליות )תהליכי היווצרות ודוגמאות(;
 קצב תנועת גושי אויר; תצפיות במסלול כדה"א סביב השמש ; תצפיות בירח )גם מבעד למשקפת(.

 השמש: הרכב החומר בחלל; מבנה והרכב השמש; 
גרפיה, תבליט וגאולוגיה לאור צילומי לוויינים; תצפיות במכתשי התנפצות מטאוריטים; הירח: גאו

תצפיות השדה של האסטרונאוטים שנחתו על הירח; הרכב סלעי הירח; השוואה בין נוף הירח לנוף כדה"א 
 ומסקנותיה.

 הפלנטרית נושאים שאינם מוזכרים כלל בתכנית הליבה כגון, אוקיינוגרפיה, האטמוספירה והמערכת 

תכנים שלגביהם יש הדגשת 
דיפרנציאציה בין המורים והם 

 כנושאי העמקההוגדרו 
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 מערכות כדור הארץ )מחזור הפחמן כמודל(  בחירה

 רעידות אדמה בהיבט סביבתי 

 הידרולוגיה בהיבט סביבתי 

 גאולוגיה כלכלית 

 אבולוציה במימד הזמן 

 אוקיינוגרפיה 

 גאוגרפיה על רקע תאוריית הלוחות-ביו 

 מערכות כדור הארץ והמערכת הפלנטרית 

 .גאומורפולוגיה 

יחידת הלימוד הרביעית תיקבע 
ע"י בחירה מתוך הנושאים 

הללו או עי הצעת יחידת לימוד 
שאינה כלולה ברשימה ובתנאי 

שתאושר ע"י תת ועדת 
 המקצוע. 
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 דוגמאות ליוזמות לקידום החינוך למדע וטכנולוגיה -נספח ב

 

יוזמות . להלן נציג יוזמות חינוכיות, פעילויות וארגונים בישראל שמטרתם קידום החינוך למדע וטכנולוגיה

פריפריה, מוסדות, קרן רש"י(, ואלו מופעלות ע"י  מגוון גופים כמשרד החינוך, קרנות )כדוגמת קרן טרמפ 

. חלק מהרשימה מות בישראלימרת להציג את כל היוזמות הקיייתחרויות וכיו"ב. הרשימה להלן אינה מת

 .(2014 ואחרים,  )בוכניק-הופיע ב

 

 מוזיאוני מידע

  /http://www.madatech.org.ilמדעטק חיפה 

  /park.co.il-http://www.sciפארק קרסו למדע 

  http://technoda.org.il/Article.aspx?l=1&c=3&id=6טכנודע 

  garden-http://davidson.weizmann.ac.il/scienceגן המדע  

 /http://www.mada.org.ilמוזיאון המדע ירושלים 

 https://www.youtube.com/watch?v=Gk65ZFTlDI4פארק מדע "שמיים" קרית ים 

 

 משרד החינוך

טכנולוגי -התכנית האסטרטגית לחיזוק החינוך המדעי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Odot/  

  es/special/5/Pages/Five.htmlhttp://edu.gov.il/sit 5לתת 

  /http://nachshon.cet.ac.ilתכנית נחשון 

עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/hinucmadatech/projects/atuda/atudalemanhigu

tmadayit.htm  

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/youth-, אורנים הר שוחר מדע. לדוגממרכזי מצוינות נוע

seeker/talanted/pages/default.aspx-science  

 המצוינות בתחומי המדעים, האמנויות, הטכנולוגיה והתקשוב, לדוגממרכז עירוני ל -אשכולות פיס

https://www.nzc.org.il/?CategoryID=492  

  /leadership-http://www.beityatziv.co.il/scientificהתכנית למנהיגות מדע 

  /http://www.noar.technion.ac.il התכניות שונות לדוגמ  -נוער שוחר מדע 

http://www.madatech.org.il/
http://www.sci-park.co.il/
http://technoda.org.il/Article.aspx?l=1&c=3&id=6
http://davidson.weizmann.ac.il/science-garden
http://www.mada.org.il/
https://www.youtube.com/watch?v=Gk65ZFTlDI4
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Odot/
http://edu.gov.il/sites/special/5/Pages/Five.html
http://nachshon.cet.ac.il/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/hinucmadatech/projects/atuda/atudalemanhigutmadayit.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/hinucmadatech/projects/atuda/atudalemanhigutmadayit.htm
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/youth-science-seeker/talanted/pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/youth-science-seeker/talanted/pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/community/youth-science-seeker/talanted/pages/default.aspx
https://www.nzc.org.il/?CategoryID=492
https://www.nzc.org.il/?CategoryID=492
http://www.beityatziv.co.il/scientific-leadership/
http://www.noar.technion.ac.il/
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  http://atidim.org/program/preקדם עתידים 

  /http://davidson.weizmann.ac.ilמכון דוידסון 

תכנית הנשיא מדעני העתיד 

http://www.noar.technion.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=191  

  http://cs2.haifa.ac.il/index.php/he/2013-04-11-08-02-05-29/2013-28-07-25-04תכנית אתגר 

  TWIST http://www.mada.org.il/culture/twist -קידום נערות לבחירה במדע וטכנולוגיה

 http://most.gov.il/ScienceAndCommunity/futurescientist/Pages/default.aspxתכנית "מדעניות העתיד" 

  /http://www.wokm.orgקדימה מדע 

 st.gov.il/scienceandcommunity/Pages/honhut.aspxhttp://moחונכות פר"ח ללימודי מדעים 

 

 מיזמים

  /http://www.fablabil.org הפאבלאב לדוגמ

8d5f-43c5-807c-aviv.gov.il/Pages/ItemPage.aspx?webId=3af57d92-https://tel- מייקטק

e9f3305db983&itemId=1494-8a59-40a3-22cf-3a96fd455eb2776&listId=5a982  

 /http://www.hemda.org.ilחמד"ע 

  /http://appleseeds.org.ilעמותת תפוח 

 /https://www.googlesciencefair.com/enיריד המדע של גוגל 

  http://in.bgu.ac.il/ilanramon/Pages/default.aspxמרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה 

 http://most.gov.il/scienceandcommunity/Pages/hugim.aspxקומיות חוגי מדע ברשויות מ

  /http://www.eretzmuseum.org.il/16פלנטריום 

bareket-the-observatory/visiting-bareket-the-astro.com/about-http://www.bareket- המצפי כוכבים, לדוגמ

israel.html-observatory 

 הסדרת הרצאות לקהל לדוגמ - מדע על הבר

http://www.mouse.co.il/CM.shows_item_show,761,208,26287,.aspx  

 dCommunity/RN/Pages/default.aspxhttp://most.gov.il/ScienceAnליל המדענים 

 

 קרנות

  http://www.rashi.org.il/?Product=78קרן רש"י 

http://atidim.org/program/pre
http://davidson.weizmann.ac.il/
http://www.noar.technion.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=191
http://www.noar.technion.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=191
http://cs2.haifa.ac.il/index.php/he/2013-04-25-07-28-29/2013-05-02-08-11-04
http://www.mada.org.il/culture/twist
http://most.gov.il/ScienceAndCommunity/futurescientist/Pages/default.aspx
http://www.wokm.org/
http://most.gov.il/scienceandcommunity/Pages/honhut.aspx
http://www.fablabil.org/
https://tel-aviv.gov.il/Pages/ItemPage.aspx?webId=3af57d92-807c-43c5-8d5f-6fd455eb2776&listId=5a9823a9-22cf-40a3-8a59-e9f3305db983&itemId=1494
https://tel-aviv.gov.il/Pages/ItemPage.aspx?webId=3af57d92-807c-43c5-8d5f-6fd455eb2776&listId=5a9823a9-22cf-40a3-8a59-e9f3305db983&itemId=1494
https://tel-aviv.gov.il/Pages/ItemPage.aspx?webId=3af57d92-807c-43c5-8d5f-6fd455eb2776&listId=5a9823a9-22cf-40a3-8a59-e9f3305db983&itemId=1494
http://www.hemda.org.il/
http://appleseeds.org.il/
https://www.googlesciencefair.com/en/
http://in.bgu.ac.il/ilanramon/Pages/default.aspx
http://most.gov.il/scienceandcommunity/Pages/hugim.aspx
http://www.eretzmuseum.org.il/16/
http://www.bareket-astro.com/about-the-bareket-observatory/visiting-the-bareket-observatory-israel.html
http://www.bareket-astro.com/about-the-bareket-observatory/visiting-the-bareket-observatory-israel.html
http://www.bareket-astro.com/about-the-bareket-observatory/visiting-the-bareket-observatory-israel.html
http://www.mouse.co.il/CM.shows_item_show,761,208,26287,.aspx
http://www.mouse.co.il/CM.shows_item_show,761,208,26287,.aspx
http://most.gov.il/ScienceAndCommunity/RN/Pages/default.aspx
http://www.rashi.org.il/?Product=78
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  /http://www.trump.org.ilמפ אקרן טר

  http://www.yadhanadiv.org.il/he/programme/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9Aיד הנדיב 

 g.il/Lautman_Fundhttp://www.lautmanfund.orקרן לאוטמן 

  

  

 תחרויות מדע 

  http://most.gov.il/ExampleSite/hangasha/Pages/turing.aspxאתגר הצופן של טיורינג 

  /http://www.ipho.org.ilהאולימפיאדה הארצית לפיזיקה 

math.net.technion.ac.il/%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-http://noam-תחרות גרוסמן 

%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%9f/  

אולימפיאדת ביולוגיה 

ucationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/Olimpyadahttp://cms.education.gov.il/Ed

  html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4830047,00אולמפיאדות בינלאומיות  

FIRST   http://www.firstisrael.org.il/frc/  

  /http://robotraffic.net.technion.ac.ilרובוטראפיק 

  /http://www.codeguru.co.ilקודגורו 

  tichon.aspx-http://edu.gov.il/sites/special/cyber/Pages/alifutאליפות הסייבר 

  =http://chimiada.technion.ac.il/index.php?pageכימיאדה 

  /http://www.ioi.tau.ac.ilאדה במדעי המחשב האולימפי

  /https://yuni.co.il/gilisאולימפיאדה ע"ש פרופ' יוסף גיליס 

  olympics-https://noar.tau.ac.il/mathאולימפיאדה בינ"ל במתמטיקה 

ע"ש שלהבת פריאר יקה זהפיטורניר  - טורניר הכספות

ourhttps://davidson.weizmann.ac.il/programs/physics_t   

 

  

 

 

 

http://www.trump.org.il/
http://www.yadhanadiv.org.il/he/programme/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://www.lautmanfund.org.il/Lautman_Fund
http://most.gov.il/ExampleSite/hangasha/Pages/turing.aspx
http://www.ipho.org.il/
http://noam-math.net.technion.ac.il/%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%9f/
http://noam-math.net.technion.ac.il/%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%9f/
http://noam-math.net.technion.ac.il/%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%9f/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/Olimpyada
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/Olimpyada
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4830047,00.html
http://www.firstisrael.org.il/frc/
http://robotraffic.net.technion.ac.il/
http://www.codeguru.co.il/
http://edu.gov.il/sites/special/cyber/Pages/alifut-tichon.aspx
http://chimiada.technion.ac.il/index.php?page
http://www.ioi.tau.ac.il/
https://yuni.co.il/gilis/
https://noar.tau.ac.il/math-olympics
https://davidson.weizmann.ac.il/programs/physics_tour
https://davidson.weizmann.ac.il/programs/physics_tour
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 TIMSS 2011הישגי ישראל במבט בינלאומי מבחן  -נספח ג

 

 הגרפים מתוך אתר ראמ"ה  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/TIMSS+2011.htm 

 

 המשתתפות ובמדינות בישראל ההישגים: 2011 מתמטיקה 6 תרשים

 

 

 

 

 מדינות משתתפות  42מתוך  7ישראל ממוקמת 

 קוריאה, סינגפור וטאיוואן מובילות בהישגיהןדרום 
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 2011 - 2007 בהישגים שינוי מגמות: מתמטיקה 7 תרשים

 

 

 המשתתפות ובמדינות בישראל ההישגים: 2011 מדעים 8 תרשים
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מבין המדינות  13-הציון הממוצע של ישראל במדעים זהה לציון במתמטיקה, ומדרג אותה במקום ה

 .המשתתפות

  .קוריאה מובילות בהישגיהן גם במדעיםדרום סינגפור, טאיוואן ו

 

 2007-2011מדעים מגמות שינוי בהישגים  9 תרשים
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 הישגי ישראל במבט בינלאומי PISA -2012מבחן  -נספח ד

 התרשימים מתוך אתר ראמ"ה 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA+2012.htm 

 

 

 מודפס מבחן -המשתתפות ובמדינות בישראל ההישגים: 2012 מתמטיקה 10 תרשים

 

 

 .OECDנק' מתחת לממוצע ה  28נק', פער של  466הציון הממוצע בישראל הוא 

 .מדינות 64מתוך  40ישראל מדורגת במקום ה 

 .בששת המקומות הראשוניםממוקמות מדינות מזרח אסיה 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA+2012.htm
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 המשתתפות ובמדינות בישראל ההישגים: 2012 מדעים 11 תרשים

 

 

 .(64מתוך  40-)במקום ה OECD-נק' מתחת לממוצע ה 31 -נק'  470הציון הממוצע  בישראל הוא 

 .בשלושת המקומות הראשונים, לאחריהן פינלנד ואסטוניהממוקמות מדינות מזרח אסיה 

 

 

 לתכניות במתמטיקה ובמדעים מרחבי העולםמראי מקום  -הספח נ

   ניו זילנד

 קליפורניה

 קרולינהצפון 

 סקוטלנד

 (אונטריוקנדה )

  אוסטרליה

 

http://seniorsecondary.tki.org.nz/Science/Pedagogy
http://seniorsecondary.tki.org.nz/Science/Pedagogy
http://www.cde.ca.gov/ci/ma/cf/
http://www.cde.ca.gov/ci/ma/cf/
http://www.ncpublicschools.org/curriculum/mathematics/scos/
http://www.educationscotland.gov.uk/learningandteaching/curriculumareas/mathematics/
http://www.educationscotland.gov.uk/learningandteaching/curriculumareas/mathematics/
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/math.html
http://www.australia.gov.au/information-and-services/education-and-training
http://www.australia.gov.au/information-and-services/education-and-training
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 משחקים רצינייםדוגמאות ל -ונספח 

 

 וטכנולוגיה חברה, מדע בתחומי להמונים רציניים למשחקים דוגמאות 10 טבלה

 שם המשחק קטגוריה/ נושא תיאור קצר אתר

http://www.oldweather.org/  שחזור תצפיות מזג אויר מאז

בודים . עי 19-אמצע המאה ה

אלו תורמים לבנית מודלים 

אקלימים ולשיפור הידע על 

  תנאי הסביבה בעבר. 

 Old Weather מדע, מודלים לחיזוי מזג אויר

http://www.et.byu.edu/~reid4

4/Portfolio/Biotracker.html 

איסוף נתונים ביולוגיים כדי 

 לסייע בזיהוי המינים

 Biotracker מדע אזרחים

http://biogames.ee.ucla.edu/  ניתוח מיקרוסקופי של דגימות

 ביו

 BioGames  בריאות

http://www.citizensort.org/  ,סווג צמחים, בעלי חיים

 חרקים

  Citizen Sort מדע

http://www.darpa.mil/Our_

Work/I2O/Programs/Crowd_

Sourced_Formal_Verification

_(CSFV).aspx 

להבין תהליך האימות    

verification   מהו ולהפכו

למשימה נגישה 

 טואיטיביתואינ

 Formal Verification program מחשבים

http://eterna.cmu.edu/web/  להבנת מבנה הRNA  גנום, בריאות EteRNA 

http://www.malariaspot.org/a

bout.html 

 MalariaSpot בריאות חקר מחלת המלריה

 

http://beamartian.jpl.nasa.go

v/maproom#/MapMars 

 Be A Martian אסטרונומיה, מדע אזרחים למידה על מאדים

http://www.geo-

wiki.org/games/croplandcapt

 Cropland Capture אקליםסביבה, מדע ושינוי  מידע על גידולים חקלאיים 

 

https://owas.haifa.ac.il/owa/redir.aspx?C=HSnCQde3006Z-QiPxz7N2K8u9uEbjNEItLHFcwqOamzXeHV_Vdia65vFGzI6VvdePDmEG4VgHB0.&URL=http%3a%2f%2fwww.oldweather.org%2f
http://www.darpa.mil/Our_Work/I2O/Programs/Crowd_Sourced_Formal_Verification_(CSFV).aspx
http://www.darpa.mil/Our_Work/I2O/Programs/Crowd_Sourced_Formal_Verification_(CSFV).aspx
http://www.darpa.mil/Our_Work/I2O/Programs/Crowd_Sourced_Formal_Verification_(CSFV).aspx
http://www.darpa.mil/Our_Work/I2O/Programs/Crowd_Sourced_Formal_Verification_(CSFV).aspx
http://www.malariaspot.org/about.html
http://www.malariaspot.org/about.html
http://www.geo-wiki.org/games/croplandcapture/
http://www.geo-wiki.org/games/croplandcapture/


 

84 

 

ure/ 

http://nanocrafter.org/  בניה בDNA    ממעגלי מחשב .

 ועד מכונת ננומטריים

 Nanocrafter ביולוגיה, מדע

https://eyewire.org/signup מדע מיפוי המוח EyeWire 

https://anawiki.essex.ac.uk/p

hrasedetectives/ 

זיהוי יחסים בין מילים 

 וביטויים בטקסט 

   Phrase Detective בלשנות

 

  

http://www.geo-wiki.org/games/croplandcapture/
http://nanocrafter.org/
https://eyewire.org/signup
https://anawiki.essex.ac.uk/phrasedetectives/
https://anawiki.essex.ac.uk/phrasedetectives/
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 TEDהרצאות   -נספח ז

 למידהובעניין שיפור חינוך, בי"ס  TEDהמלצות על הרצאות 

 

Ken Robinson : How schools kill creativity 

Salman Khan : Let's use video to reinvent education 

Sugata Mitra : Build a School in the Cloud 

Daphne Koller : What we're learning from online education 

Geoff Mulgan : A short intro to the Studio School 

Sugata Mitra : Kids can teach themselves 

Peter Norvig : The 100,000-student classroom 

Dave Eggers : My wish: Once Upon a School 

Liz Coleman : A call to reinvent liberal arts education 

Arthur Benjamin : Teach statistics before calculus! 

Kiran Sethi : Kids, take charge 

Patrick Awuah : How to educate leaders? Liberal arts 

Christopher Emdin : Teach teachers how to create magic 

 

http://www.ted.com/speakers/sir_ken_robinson
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
http://www.ted.com/speakers/salman_khan
http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education
http://www.ted.com/speakers/sugata_mitra
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud
http://www.ted.com/speakers/daphne_koller
http://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education
http://www.ted.com/speakers/geoff_mulgan
http://www.ted.com/talks/geoff_mulgan_a_short_intro_to_the_studio_school
http://www.ted.com/speakers/sugata_mitra
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves
http://www.ted.com/speakers/peter_norvig
http://www.ted.com/talks/peter_norvig_the_100_000_student_classroom
http://www.ted.com/speakers/dave_eggers
http://www.ted.com/talks/dave_eggers_makes_his_ted_prize_wish_once_upon_a_school
http://www.ted.com/speakers/liz_coleman
http://www.ted.com/talks/liz_coleman_s_call_to_reinvent_liberal_arts_education
http://www.ted.com/speakers/arthur_benjamin
http://www.ted.com/talks/arthur_benjamin_s_formula_for_changing_math_education
http://www.ted.com/speakers/kiran_sethi
http://www.ted.com/talks/kiran_bir_sethi_teaches_kids_to_take_charge
http://www.ted.com/speakers/patrick_awuah
http://www.ted.com/talks/patrick_awuah_on_educating_leaders
http://www.ted.com/speakers/chris_emdin
http://www.ted.com/talks/christopher_emdin_teach_teachers_how_to_create_magic

