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 למחקר יישומי בחינוךהיזמה 
       יד הנדיב       התרבות והספורט  ,      משרד החינוך       האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  

 
 ג כמיזם משותף של " הוקמה בשלהי שנת תשס'היזמה למחקר יישומי בחינוך'

 .התרבות והספורט ויד הנדיב, משרד החינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 מחקר יישומי השדה שללתרום לשיפור הישגי החינוך בישראל באמצעות פיתוח טרת היזמה היא מ

עשוי לקדם הן קבלת החלטות מושכלת הן תאוריות  ,המונע על ידי שאלות של השטח, מחקר כזה .בחינוך

ת בהן התגייסו האקדמיוש, ומאירופההיזמה הוקמה גם על סמך דוגמאות מארצות הברית . ושיטות מחקר

 ניתן לראות במדינות אלה .ומנסיוןמחקר  מלמידהתוך שילוב של , למדעים לשותפויות לקידום מערכת החינוך

מנהלים וקובעי , מוריםשל בין שימוש שיטתי ל שבתנאים מסוימים יש זיקה בין שיפור הישגי התלמידים

 . מדעימחקר ידע ובראיות שמספק מדיניות ב

 : מת היזמההק  עמדו בבסיסשלוש הנחות עבודה

עשוי לתרום למחקר ולעשייה , מחקר המוח עד חקר ביצועיםמ, ידע מתפתח בתחומי מחקר שונים* 

 . שניתן לעודדן להתכוון לשיפור הישגי החינוך, בתחומים אחריםבחינוך ו, יש בארץ יכולות מחקר. בחינוך

בעצמם ותוך , רי חינוךקבלי החלטות עשויה לעודד חוקסדר היום של מהצבת שאלות מחקר הנגזרות מ* 

. להרחיב את יצירת הידע המכוון להועיל לעושים בחינוך, ממגוון תחומיםלימוד משותף עם חוקרים 

גם בזיקה לשדה המחקר , במאמץ לתת תשובות לשאלות אלה עשויים להתפתח כלים חדשים ותאוריות

 .  והפיתוח הבינלאומי

ק תועלת מעשית מידע מוסכם ירצו להפי,  החינוךממורים ועד הנהלת משרד, מקבלי החלטות בחינוך *

 . וכן לתרום מניסיונם המקצועי לידע המתפתח,  שיועמד לרשותםומבוקר

 ,il.ac.academy.wwwמידע מתעדכן על פעולות היזמה ניתן לראות באתר האקדמיה 

 נוך מחקר יישומי בחי, מדיניות מדעבחלונית 

=-=-=-=-=-                       = =-=-=-=-=-=   =-=-=-=-=-= 

 מדענים תשעים ואחדחברים בה כיום . 1959 נוסדה בשנת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

-א"התשכ, לפי חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. ומלומדים ישראלים מן המעלה הראשונה

לטפח ולקדם , לרכז בתוכה מטובי אישי המדע תושבי ישראל: רים הם ותפקידיה העיקיה מטרות,1961

 עם גופים קיים מגעל, לייעץ לממשלה בענייני מחקר ותכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית, פעילות מדעית

לאומיים ולפרסם כתבים שיש נלייצג את המדע הישראלי במוסדות ובכינוסים בי, מקבילים בחוץ לארץ

 .עבהם כדי לקדם את המד

כמדינה עצמאית   עם כינונה של מדינת ישראל,1948הוקם בשנת התרבות והספורט , משרד החינוך

חינוכם של ילדי ישראל החל מגיל  ל המשרד אחראי,1953-ג"תשיה ,מתוקף חוק חינוך ממלכתי. וריבונית

ח אדם כמו כן אחראי המשרד על הכשרת כו. ב"תה יי המסתיים בסוף כ,יסודי-הגן וכלה בחינוך העל

המשרד עוסק הן בתחום המדיניות הפדגוגית כגון הכנת . להוראה במכללות להכשרת עובדי הוראה

  והן בתחום המדיניות הארגוניתפיתוח סטנדרטים ומבחנים, ת הוראהפיתוח שיטו, תוכניות לימודים

פול טי, תכנון לוגיסטי, תקצוב מערכת החינוך'אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר

   .באוכלוסיות מיוחדות ופיקוח על מוסדות החינוך

אדמונד   בברוןשראשיתה, ממשיכה את הפעילות הפילנתרופית של משפחת רוטשילד בישראליד הנדיב 

, לימודיים לסייע לשיפור הישגיםמבקשת יד הנדיב בתחום החינוך . 19-דה רוטשילד בשלהי המאה ה

 את מיטב ת מקרביד הנדיב. כל תלמידי ישראללוך איכותי הגדלת הזדמנויות לחינבמיוחד באמצעות 

כדי לשפר מרכיבים  שיש בה , פועלת גם כזרז לחדשנותובכך , הידע והמומחיות לשירות העוסקים בחינוך

  .חיוניים במערכת החינוך בישראל

 il.ac.darmon@academy_avital   6221582-02  ר אביטל דרמון "ד: למידע ולתקשורת
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 נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 .יד הנדיב לבקשת שרת החינוך ובשיתוף  מינה את חברי ועדת ההיגוי
 
 

   חברי ועדת ההיגוי
 

  . למדעיםאקדמיה הלאומית הישראליתחבר ה. הטכניון, מריםופרופסור להנדסת ח. ר"יו, דן שכטמן

פרס ישראל לפיזיקה , )1990(חתן פרס רוטשילד להנדסה  .קדמיה הלאומית האמריקאית להנדסהחבר הא

 . )2002(ת "פרס אמ, )2000(פרס אמינוף של האקדמיה השוודית למדעים , )1999(פרס וולף , )ח"תשנ(

 .הנדסת חומרים, הטכניוןשני ושלישי , תואר ראשון

 

האוניברסיטה , )אמריטוס (פרופסור לכלכלה .ת למדעיםנשיא האקדמיה הלאומית הישראלי, נחם יערימ

-והאקדמיה למדעים ברליןחבר האקדמיה הלאומית האמריקנית למדעים ולאמנויות . העברית בירושלים

  .)1994(חתן פרס רוטשילד למדעי החברה ו) 1987 (חתן פרס ישראל בכלכלה .ברנדנבורג

,  בכלכלה ובסטטיסטיקהשלישיתואר ;  בירושליםריתאוניברסיטה העבבבכלכלה ובפילוסופיה תואר ראשון 

  .קליפורניה, אוניברסיטת סטנפורד

 

 לשעבר דיקן מדרשת פיינברג וראש המחלקה .מכון ויצמן למדע, דיקן הפקולטה לביולוגיה ,בני גיגר

מנהל מרכז יד , )ECF(חבר הנהלת הפורום האירופי לציטוסקלטון . לביולוגיה מולקולרית של התא

 . רחובות, מכון ויצמן למדע, ביולוגיתלפיזיקה  לחקר הסרטן ומנהל מרכז קלור אברהם

מכון (תואר שלישי ; )טה העברית בירושליםהאוניברסי( תואר שני ;)אוניברסיטת תל אביב(תואר ראשון 

 .ביולוגיה, )ויצמן למדע

 

. אילן-באוניברסיטת ברחבר סגל בית הספר לחינוך . ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך"יו, יעקב כץ

 .בעבר מנהל בית הספר לחינוך וראש המכון למחקר קהילתי

 ;אילן-עוץ חינוכי באוניברסיטת בר תואר שני ביי;גיה ובחינוך באוניברסיטת בר אילןתואר ראשון בפסיכולו

 .דרום אפריקה, יוהנסבורג Witwatersrand  מאוניברסיטת תואר שלישי בפסיכולוגיה חינוכית

 

הפקולטה , בנקאות וחשבונאותלופרופסור ', משרד רואי חשבון פרופסור יצחק סוארי ושות, סוארייצחק 

 .  בנקאות ליד בנק ישראליחבר המועצה המייעצת לעניינ. אוניברסיטת תל אביב, לניהול

לה באוניברסיטה העברית תואר שני בכלכ; ובחשבונאות באוניברסיטת תל אביבתואר ראשון בכלכלה 

 .ניו יורק, סטר'תואר שלישי באוניברסיטת רוצ; בירושלים

 

קודם לכן הייתה ). י"מנח(ל עיריית ירושלים ומנהלת ִמנהל חינוך ירושלים "משנה למנכ, יהודית שלוי

 . יסודי גבעת גונן-בית הספר העל ניהלה את בעבר ויסודי בירושלים-על החינוך העלממונה 

  .'כרם'ממכון תעודת הוראה ; יברסיטה העברית בירושלים באונסטוריהיתואר ראשון במחשבת ישראל ובה

 

  .)קרן רוטשילד(יד הנדיב , אריאל וייס
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   לאתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר-לקראת סדר יום למחקר תומך מדיניות 

 

 

נדרש תעוזה אינטלקטואלית והמאמץ ה, אחריות אישית וחברתית, אהבת ידע ולימוד לשמו,  סקרנות

לשם כך יש ליצור תנאים לימודיים . הם ערכים ויכולות שמערכת החינוך מבקשת לטפח –לכך 

 .וחברתיים המכבדים ערכים אלה ומעודדים ילדים להצטיין בהם

 .ינת לסייע למערכת החינוך לקדמםיומעונ,  ועדת ההיגוי של היזמה מאמינה בחשיבות ערכים ויכולות אלה

. ת לאתגור תלמידים בעלי רצון ויכולת הוא באחריותו של משרד החינוך עיצוב מדיניות המכוונ

מחלקה למוכשרים 'הפועלת במשרד זה כשלושים שנה ל, הרחבת האחריות של היחידה למחוננים

 מהווים הזדמנות לעיצוב ,שהושלמו לפני זמן קצרזאת והמלצות ועדת ההיגוי של מחלקה ' ולמחוננים

  .מדיניות זאת

מראות שבתנאים ) רובן באמצעות עמותות( הפועלות בארץ במסגרת החינוך הפורמלי תכניות שונות

  מגיעים להישגים גבוהים מאוד) כחמישית(מתאימים חלק ניכר מן התלמידים 

 .'נוער שוחר מדע'בתכניות מאתגרות כגון אלה של , מבחירתם, אלפי תלמידים משתתפים מדי שנה

 שניתן להפיק מיטב הידעועל ' מהי מצוינות' כגון הכרעות בסס עלטוב שית,  עיצוב מושכל של מדיניות

התאמת תכניות שונות ;  דרכים לאתגור תלמידים גם כדרך לאיתורם:ממחקר ומניסיון בארץ ובעולם

. ין את תלמידיהם ומפרשים את שאלותיהם באופן עמוקימורים סקרנים כלפי מה שמענ;  לתלמידים שונים

 .ניטור מתמשך לצורך המשך למידה ושיפורדיניות ב עיצוב המכמו כן  ייעזר

תשובות לשאלות בכוונה לקבל , ד בקול קורא להצעות מחקר"היזמה יצאה בראשית שנת הלימודים תשס 

 :  אלה

 ; בבתי הספר ותיאור ההישגים המצופים' מצוינות חברתית ולימודית'תפיסה כוללת ל

 ;  איתור ומיון של התלמידים שבהם מדובר

 ;  התכניות השונות הפועלות בארץ בתחום במסגרת החינוך הפורמלישל ניסיון הה מלמיד

 .סיכום מבוקר של הראיות והידע עד לגיבוש המלצות למדיניות ולהמשך מחקר נדרש

ניתנו שני , בהשתתפות חוקרים בכירים מהארץ ומחוצה לה, בסופו של תהליך שיפוט בן שלבים אחדים

  :מענקי מחקר

פיתוח ומחקר של מודל : מקדמי מצוינות בחינוך '–צמן למדע ימכון וי, ע ושרץ זהבהֵאלון בת שב

  .'להכשרה ולהפעלה

האם להתערבות לטיפוח מצוינות בגיל  '–אוניברסיטת תל אביב , רקח אודרי-ישראלאשוילי משה ואדי

 .'מחקר הערכה רטרוספקטיבי –? ההתבגרות יש השלכות ארוכות טווח על התפתחות המשתתפים

לא תהיה בידינו תשובה מלאה ) בעוד שנה וחצי(כי גם כשיושלמו שני המחקרים האלה ,  מתוך הבנה

לשם לימוד ודיון עם המעורבים , בחרה היזמה לערוך יום עיון, לשאלה הרחבה שהוצגה בקול הקורא

  .מנהלים וחוקרים מתחומים שונים,  מחנכים–בתחום ועם המעוניינים בו 

ללמוד מה נדרש כדי להציע סדר יום ממלכתי למחקר תומך מדיניות ום העיון היא מטרה נוספת של י

 .'חמישון העליוןהאתגור 'ל

 . בעקבות יום העיון תשקול ועדת ההיגוי של היזמה אם לקדם את המחקר המבוקש ואיך לעשות זאת

 . ום העיוןפנתה אליהם נענו לבקשתה והתנדבו לשמש חברים בצוות ההכנה לי' היזמה' מומחים ש

 . בזכותם נוכל ללמוד יחד ולתרום לקידום המטרות שתוארו לעיל

 

ר רוזה "ד, ר משה ישראלאשוילי"ד,  אורית חזןפרופסור,  פרופסור בת שבע אלון: ההכנהצוותחברי 

 ר זהבה שרץ "גברת שלומית רחמל וד, לייקין

  ). המשתתפים ביום העיוןתקציר מידע על חברי הצוות ניתן לקרוא במסגרת תקצירי המידע על (

 4



של הרגע האחרון     יום העיוןתכנית     ייתכנו שינויים
 

 התכנסות והרשמה 09:15-08:45

 מושב ראשון
09:30-09:15 
10:00-09:30 

  .'היזמה'ר ועדת ההיגוי של "יו, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,  דן שכטמןפרופסור :ר"יו
 ברכות והצגת הנושא 

Professor Lee Shulman, President, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching 
Setting the Agenda for Policy Driven Research: Challenging 'The Top 20%' Students in Schools 

 מושב שני  

11:30-10:00  
המתדיינים 
יישאלו על 

ההישגים של 
 , הארגונים

על התלמידים 
 ועל ,והמורים

הדרכים של 
הארגון לאסוף 

מידע לצורך 
 שיפור

 ומה ניתן ללמוד מהעשייה, מי הלומדים, מה ההישגים: למידה מן הניסיון הישראלי

  :מנחי הדיון

                                                               Professor Rena Subotnik  רנה סובוטניקפרופסור 

Director, Center for Psychology in Schools and Education, the American Psychological 
Association 

 אילן  -ואוניברסיטת בר, משרד החינוך, זכירות הפדגוגיתר המ"יו יעקב כץ סורפרופ
 :מתדיינים

 ינוךחמשרד ה, לתלמידים מחוננים ומצטייניםמנהלת היחידה , שלומית רחמל 'גב
 עמותת עתידיםל "מנכ, מן'איציק תורג מר
 ישראל' אורט', פ ולהכשרה"נהל למוִמל וראש ה"סמנכ, אלי אייזנברג ר"ד

  בחינוךהעמותה למצויינותל "מנכ, חזקי אריאלימר 
 ש קיי" המכללה האקדמית לחינוך ע. מופתרשת,  למתמטיקהלקההמחמנהל , מארק אפלבאום ר"ד

12:30-11:30 

13:00-12:00 

 ינות בחינוך הפורמלי והלא פורמלי טיפוח מצו–תכניות ומחקרים ,  ארגונים)posters (כרזותמושב 
  הפסקה וכיבוד קל

 מושב שלישי

14:30-13:00 

  
 :  מוקדים3
 מי התלמידים*
מורים והוראה*
.תנאי מערכת*

 –לכל מוקד 
מבוא וסיכום  
 ;מפי המנחים

על סמך נסיונם 
יתבקשו, המדעי

 החוקרים
סדר 'להציע 

' יום למחקר
למדיניות 

מעודדת 
מצויינות 
 ס"בבתיה

 ?   מדיניותב ומה ניתן ללמוד מהם לתמיכה, בארץמחקרים 

 Professor Rena Subotnik  רנה סובוטניק                                         פרופסור: :מנחי הדיון
 אוניברסיטת תל אביבו, נוךימשרד הח, ראשיהמדען  הסידני שטראוס סורפרופ                   

 'נותמצוי'רם ובחירת תלמידים לתכניות איתו', מוכשרים'הגדרת 
 ש קיי" עהמכללה האקדמית לחינוך, רמה קלוירר "ד
 מחוננים ומומחים: על תפקודם המצוין של מצטיינים שונים        
 אוניברסיטת חיפה, ליהוא זיסברגר "ד
        תפקידה של המוטיבציה בתופעת המחוננות 

 'החמישון העליון'מורים ושיטות הוראה המתאימים לאתגור 
 האוניברסיטה העברית בירושלים, ענת זוהר  פרופסור

 היבטים מגדריים בהוראת מתמטיקה ומדעים: סומים להצטיינותמח        

 אוניברסיטת חיפה, רוזה לייקיןר " ד
 התפתחות ידע ואמונות של מורים בחינוך מתמטי של תלמידים מצטיינים ומחוננים        

 ינותמעכבים מצותנאים חברתיים ובית ספריים המעודדים או 
 אביבאוניברסיטת תל , משה ישראלאשויליר " ד

 תנאים חברתיים ופסיכולוגיים המעכבים או מעודדים מיצוי פוטנציאל לימודי         
 הטכניון, טלי טלר "ד 

    ממדית של הלמידה בתכנית למחוננים-שילוב מודל להערכה רב         

 מושב רביעי

15:00-14:30  

 

 
16:30-15:00 

 'החמישון העליון'מך מדיניות לקידום מה נדרש לפיתוח סדר יום מקיף למחקר תו: שולחן עגול

 Professor Rena Subotnik  פרופסור רנה סובוטניק                           :ר המושב והרצאת פתיחה "יו

The Influence of Policy, Politics, and Practitioner Needs on the US Research Agenda for 
High Ability Students  

 : משתתפים
, )מכון וייצמן (בני גיגרפרופסור , )הטכניון (אורית חזןר "ד, )מכון וייצמן (לוןבת שבע ֵאופסור פר

 )משרד החינוך ( שלומית רחמלגברת, )בן גוריון (מירי עמית פרופסור ,)בן גוריון (משה יוסטמןפרופסור 
 סיכום היום

17:00-16:30 

 רנה סובוטניק וסידני שטראוס, יעקב כץפרופסורים 
 'אתגור החמישון העליון' ל תומכי מדיניותוהצעת קוים מנחים למחקריםחשבות לסיכום היום מ
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   חומר רקע לדיון: מושב שני
 

 לתלמידים מחוננים ומצטייניםהמחלקה 
 משרד החינוך התרבות והספורט

 
  מנהלת המחלקה, גברת שלומית רחמל

 

תוך , שרונותישר לכלל התלמידים עתירי הכ לאפ–היעד המרכזי של  המחלקה למחוננים  ומצטיינים 

לטובתם הם  רבי של יכולותיהם הגבוהות למיצוי מםאופטימאליי  תנאים,הכרת מאפייניהם הייחודיים

השוויון : הערכים הבסיסיים של התרבות הדמוקרטית  במסגרתהדבר ייעשה. ולטובת החברה כולה

 . והחירות בחברה שהיא עתירת שונויות

 : מהתלמידים האלהרת הכישרונות מורכבתהאוכלוסייה עתי

  ;בולטים בכישוריהם בתחומים רביםתלמידים ה .1

 ;תלמידים הבולטים במיוחד בתחום אחד .2 

  .שרונות מובהקיםיהמשלבים פרופילים שונים של כ תלמידים. 3 

 

חריות  הרחבת תחומי הא:עתה בעיצומו של תהליך נתונים ,המחלקה למחוננים ומצטייניםאנשי , אנו

ועדת ' עיצבהתוואי המדיניות את . והעמקת הפעילות שלנו במטרה ליישם את תוואי המדיניות החדשה

הנהלת ). 'ועדת נבו' :להלן ('שרונותיההיגוי לבחינת מדיניות מערכת החינוך ביחס לאוכלוסיות עתירי הכ

 לידי ביטוי בכל  תבואהרחבת הפעילויות. אימצו את מסקנותיה של הוועדה' ועדת דברת'המשרד  ו

טיפוחה , דרכי איתורה, גיבוש ההגדרות של האוכלוסייה: שהמחלקה עוסקת בהםהתחומים המרכזיים 

 .    משוב והערכה, יעודיתיהכשרת מורים , )תכניות ושיטות, מסלולים, מסגרות(

 :בהרצאה ייסקרו העניינים האלה

סוגיות המרכזיות  נצביע על ה.חונניםיחסת לתלמידים המהפעילות החינוכית העכשווית שלנו המתי. 1

נציין את  נוסף על כך). המערכתיות(נוכית על כל היבטיה תן מלווה את העשייה החיאשר ההתמודדות א

 ';ועדת נבו'השינויים הנובעים ממסקנות 

 ;ישום במסגרת ההרחבה לטיפוח התלמידים המצטייניםי ראשית ה- עד כה ערכותיההננתח את . 2

  .לות המרכזיות העומדות בבסיס ההיערכות לביצוענעלה את השא. 3

 

  הגדרת האוכלוסייה ודרכי האיתור. א

 רכיבוכוללות גם , ת במהותןו איכותיהןההגדרות המקובלות כיום בעולם . הגדרות רבות' מחוננות'למושג 

 י טננבאום" ע80-ראשית שנות הב ו70-ראשית עיצובן בסוף שנות ה. משתנה בשקלול Q.I –כמותי 

)(Tannenbaum ,רנזולי (Renzulli)גרדנר הוסיפו להן90- וה80-בשנות ה.  ואחרים  (Gardner)ושטרנברג  

(Sternberg) סטטיסטי– רכיב כמותי .1:  את הרכיבים האלהכוללות ההגדרות, כיום. והבהרות רכיבים  :

. 3יכולות אישיותיות . 2 ;)במבחני אינטליגנציההניתנות למדידה (רמת הנדירות של היכולות המולדות 

 . משתנים סביבתיים

: הם 'מחוננים' קובעת כי,  אימצוהנהלת המשרד וועדת דברת  ועדת ההיגוי ואשרשקבעהההגדרה 
ובתנאי שעמדו גם בקריטריוני  'מחוננות'ה  של האוכלוסייה בכל שנתון בכל אחד מתחומיהאחוזון העליון

 . ומעלה135מנת משכל של  בובר מד בפועל.)ראו בהמשך (,המוטיבציה והיצירתיות

 'םגאוני' או 'מחוננים במיוחד' או 'על-מחונני'הם קבוצה של המחוננים -תת

)('super gifted', 'extremely gifted', 'genius'. שרונם יכו, בארץ כולהבלבדמעטים  תלמידים בקבוצה זו
 .)תלמידים כאלה בלבד בכל שנתון 15-10יש  (155-גבוה מ Q.I-בתחום האינטליגנציה מדובר ב .נדיר ביותר

 : 'מחוננות'דרישות נלוות להגדרת ה

 :  מעבר לחריגות הסטטיסטית הייחודית,  כוללת שני תנאים נוספים'מחוננות'הגדרת ה, כאמור
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 ;שהיא מעל לחציון השנתון) נחישות, התמדה(רמת מוטיבציה . א

 . שהיא מעל לחציון השנתון) מקוריות(רמת יצירתיות . ב

  .ם ולמדידתכישור/ כלים מוסכמים לתאור התכונהרכיבים אלה אין בידינו כיום ילשנ

 
בכל אחד מתחומי ,  בכל שכבת גילההאוכלוסיי העליונים של חמשת האחוזים  היאהגדרת המצטיינים

מנת משכל של ב מדוברבפועל .  המוטיבציה והיצירתיותם שלובתנאי שעמדו גם בקריטריוני ,'מחוננות'ה

 . הומעל 125
 ?ארציותנורמות מקומיות לעומת נורמות 

כלל , הגדרה אחידה. שובים ובכל בתי הספר בישראלימאגר הכישרונות אינו מתפזר באופן אחיד בכל הי

יכולה לגרום לכך שביישובים או באזורים גיאוגרפיים מסוימים ) 'נורמה ארצית' ('מחוננות'ל, ארצית

 . דמחוננים מעטים מאוד או רבים מאויימצאו 

 :להגדרת המחוננים באשרהוועדה ממליצה אפוא לנקוט מדיניות מעורבת 

  1%( מצטייני בית הספר או מצטייני היישוב והמחוננים –יוגדרו באופן מקומי )  עליונים5%(המצטיינים 

גם דרכי הטיפוח המומלצות כלפי שתי קבוצות מחוננים אלה שונות באופיין  . יוגדרו באופן ארצי) עליון

 ).ו בהמשךרא(

 המצב הקיים

סטטיסטית ומתבססת על רמת הנדירות של -היא כמותית הקובעת את האיתור 'מחוננות'הגדרת  ה

 .) מקומיות-  אחוזים עליונים על פי נורמות יחסיות3-1. (היכולות האינטלקטואליות בלבד

או /ו'  בשנתוני בתלמידים מכל המגזרים אלף 80- ככיום אנחנו בוחנים באמצעות מבחנים פסיכומטריים

מומלצים לתכניות הייחודיות הפועלות בשעות  מהם. סיבות היסטוריות ומישובימקומות ה לפי 'או ד/ו' ג

על , 3% שלאחר יום הלימודים מופנים לתכניות הפועלות בשעות. העליונים  של השנתון 2% עד 1% הבוקר

 . פי אותם הקריטריונים

 העונים בין מספר הבנים למספר הבנותבעיה של פערים  ישמקומית עדיין -למרות הגישה היחסית

על מנת להתגבר על כך . ייצוג לאוכלוסיות חלשות במיוחד-תת יש כמו כן .'מחוננות'לקריטריונים של 

ל השנה נתחיל בניסוי לאיתור שונה ש. הבנות כלפי 'העדפה מתקנת'גישה של  נקטנו בשנתיים האחרונות

 . תכניות ייחודיות4- בילדים יוצאי אתיופיה ושילובם

 .תלמידים בכל התכניות הייחודיות אלף 12- כ לומדים כיוםבסך הכול

 כלי האיתור

ההגדרות החדשות יש צורך להשתמש בכלי איתור מגוונים שבאמצעותם ניתן יהיה לאתר את כל  לנוכח

, יבציה וליצירתיותלהתייחס במיוחד למוט צורך מיידייש . מערך הרכיבים שזוהה כרלוונטי לאוכלוסייה זו

 . שנעדרים כאמור מכלי האיתור הקיימים

אנחנו ממשיכים להפעיל את המבחנים  –הכרוך במחקר  תהליך ממושך –עד לפיתוחם של כלים נוספים 

 במספר מקומות בלבד הרחבנו את – אשר למצטיינים. המקובלים לצורך איתור התלמידים המחוננים

 .   גם בהמלצות מוריםעיםפי הצורך אנו מסתייל .הנהוגה על פי השיטה 5%-ל ההיקף

שכן כך נקבעת , ערכית-תחברתישאלת כלי האיתור הראויים אינה שאלה טכנית אלא עקרונית ו

 .  גם  הציפיות ממנה– ועל סמך זאת ,להשקעה נוספת  הזכאיתאוכלוסיית היעד

כלים לאיתור  על מקיף הזמנו סקר ספרות מקצועית,  להכין את התשתית לפיתוח כלי האיתורעל מנת

. ר ליהוא זיסברג מאוניברסיטת חיפה הוא המומחה שנבחר"ד. המלצות לביצועכן מוטיבציה ויצירתיות ו

 'העדפה המתקנת'יצאנו בקול קורא למחקר שיבחן את  נושא ה, בשיתוף עם המדען הראשי, כמו כן

' אוניברסיטה העברית ופרופענת זהר מה'  פרופ– חוקרות של שתיבתהליכי ביצוע  מחקר זה. לבנות

בסיס לתחילת  ישמשו התובנות וההמלצות שיעלו בשני המחקרים ,הממצאים. יהודית דורי מהטכניון

 .הזאתשנת הלימודים בעוד . פיתוחם של כלי איתור חדשים

 : נושא ההגדרה ודרכי האיתורלסיכום

ים ומצטיינים בכל תחומי קיבלנו מנדט לטפל בתלמידים מחוננ. עד כה עסקנו בתחום הסכולסטי.1 

סך התלמידים האלה עשוי  ,ח"על פי הדו. גם באמנויות השונות ובספורט, מרכלו, המחוננות וההצטיינות

 .  תיושם בהדרגהשאב זוהי תכנית . מצטיינים בכל שנתון של 12% עד 8%- מחוננים ו3%-4%להיות 

 ,טיינים בתחום הסכולסטי בכל שנתון התלמידים המחוננים והמצ5%-ל  נוגעיםהדברים שנאמרו עד כאן 

הוא החלטת מדיניות התקפה לשלב ראשון , על בסיס מקומי ,שיעור זה. נורמות מקומיות יחסיותעל פי 
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האם מדובר בשיעור שיש לו ביסוס אמפירי מובהק .א: תוקפה בשני מימדים  ייבחןעם הזמן. של היישום

יבדקו הצורך והאפשרות להעלות י  בד בבד. ב? ל הזהדי הגבוונות בין תלמידים המצויים משני צביחס לש

 .'המשאבים וכד, מדיניות המשרד על סמך את השיעור

 :  אלהההגדרות החדשות הן לנוכח ,מדיניותהקובעי , השאלות שיעסיקו אותנו. 2

 ?  אחד מהתחומיםלכלקבוע חלק יחסי שווה ל האם יש –כיצד תתוחם אוכלוסיית היעד . א

 ? התלמידים המחוננים והמצטיינים בכל תחוםשל נטי לאיתור ולטיפוח לאים הרלוומהו טווח הגי. ב

 ? עיקרון אחר? בית ספר? ישובילפי ? קבע הנורמהיכיצד ת. ג

 ?מנהיגות חברתית/ האם יש מקום להוסיף תחומים שלא פורטו בהגדרה כמו התחום החברתי. ד

האחריות לטיפוח התלמידים המצטיינים או ו  הוטלה עלינמאז. 'מצוינות' או ה'הצטיינות'מושג ה. 3

 .מערכת החינוךעל  בוחנים את השפעותיווהמצוינים אנחנו שוקדים על פיתוח משמעותו של המושג 

 מסגרות שונות קובעות מהי הצטיינות על פי הנורמות .]וגם סטטיסטי[ערכי -היא מושג יחסיהצטיינות 

לקדם  עניין רביש למדינה , עם זאת. נקודת מוצארכיו צבתלמיד ובמערכת החינוך רואה . והמטרות שלהן

: תפקידנו למצוא את הדרכים לשלב בין השניים. 'אנשי ההגות וכו, החוקרים, היוצרים, את דור המדענים

 עלינו לפעול כך שטיפוח המצטיינים יקרין על כלל מלבד זאת. התלמידים ומטרות המערכת צורכי

 .ך יש קונצנזוסועל כ –המערכת את המצוינות כערך 

 

 דרכי הטיפוח והפיתוח. ב

הוקמו , בדילמה בין מתן מענה לתלמיד המחונן בכיתה הרגילה לבין בניית מסלולים ומסגרות נפרדות

 . במהלך השנים מסגרות מגוונות אשר השונות ביניהן מתבטאת בהיקף הבידול

כיתות ייחודיות המשולבות בבתי  75, מרכזי יום העשרה שבועי 49:  מסגרות נפרדות3כיום אנו מפעילים 

על בתי הספר ה כיתות ב30- בחטיבות הביניים ו27, יםיסודיבתי הספר הב כיתות 18 ( ליםספר רגי

בחוגים הפועלים בשעות .  תלמידים7,318 –סך הכול ). אמנויותל בתי ספר ייחודיים למדעים ו3,  יםיסודי

 . תלמידים4,100ם לומדים יאחר הצהרי

. לימודיהם בבית הספרמלבד  ,מסלול לשילוב תלמידים במוסדות להשכלה גבוההקמנו ה נוסף על כך

 : בשלוש דרכים מסלול זה פועל

 . תלמידים250  סך הכול–  קמפוסים3 – ניברסיטה הפתוחהקמפוס נפרד אחת לשבוע במסגרת האו.1

לבת  בקורסים  משת–ובנפרד , סמינר מחקרשל   כקבוצה ביבאקבוצה הלומדת באוניברסיטת תל . 2

 . תלמידים62 – של התלמידים תםיקיימים בפקולטות השונות לפי נטי

 .אין נתונים מדויקים. בשלב של בדיקה –תכניות אישיות באוניברסיטאות ובמכללות . 3

במגוון כיום מופעלים  קורסים . ת הבינייםוחטיבב לתלמידים וירטואלי המיועד פרסבית  מפעיליםאנו 

, בינה מלאכותית, חושים, פיזיקה רפואית,  אתיקה סביבתית, של המתמטיקההיסטוריה: תחומים

ה סיימו "בתשס.  תלמידים225  לתכנית זו נרשמו השנהבסך הכול. כתיבה יצירתית ופסיכולוגיה חברתית

 .מיישובי הפריפריה מהם 40%.  תלמידים199

 חזון פדגוגי

 לפיכך.  אין תכנית אחת מושלמת.ה בקשייםכל אחת מהן מלוו יתרונות ולכל אחת מהתכניות הפועלות

 ובלתי  מקורייםהיותם של התלמידים המחוננים יוצרי הקשרים גיבשנו חזון פדגוגי כולל המבוסס על 

 .  אפשרות ליצירת ידע חדששגרתיים הפותחים

של קשר  אחרהסביבה הלימודית והזדמנויות הלמידה של תלמידים אלה מאפשרות ואף מחייבות סוג 

  להעמיק בסקרנותם ובנכונותם, בין המורה לתלמיד יהיה דיאלוג בין שוויםהדיאלוג.  תלמיד/מורה

 אתגרי שתוצאותיו ומהלכיו/תהליך הלמידה יהיה בבחינת מסע אינטלקטואלי כך . סוגיות מורכבותב

 והתלמידים תורמים ונתרמים כל אחד ממקומו ושואפים ללמוד המורים. אינם ידועים בהכרח מראש

ביכולת , בהבנה, בידע כך להסתייע תוך ובלהמריא וליצור יוכלו התלמידים . פתח באופן מתמידולהת

הן בפדגוגיות והן בתחום  –מצדם יוכלו ללמוד וליצור אף הם והמורים ; ההדרכה ובניסיון של המורים

 .ועודבתובנות לא שגרתיות , ביסוס הקשרים חדשיםב, פרשנויותיוב, הדעת

 התלמידים המחוננים וההתייחסות לגילאים השונים יוצרת את הצורך לגוון ולבנות השונות הגדולה בין

עתה בעיצומו של תהליך הטמעת החזון בכיתות  נתוניםאנו . מסלולים ומסגרות שונות, שיטות, תכניות

בה ישולבו תהליכי בכל מסגרת תהיה תכנית אחת לפחות שהוא ש יעדנו. הייחודיות ובמרכזי ההעשרה

 . חזון לפי הלמידה/ ההוראה
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  התכניות למצטיינים

ישובים יהמצטיינים ב 5%ים הורחבו על מנת לקלוט יחלק מתכניות החוגים הפועלות בשעות אחר הצהר

 . כל אלה עדיין בראשית הדרך.  בהם הן פועלותש

על סמך , התכניות כולן נבנו על בסיס ידע מהנעשה בעולם: לסיכום נושא התכניות מההיבט המחקרי

התחלנו בתהליך של הערכה מעצבת שתלווה את . ספרות המקצועית ותובנות מניסיון רב השנים שצברנוה

 .  הזדמנויות רבות למחקרי מעקב ולמחקרים שונים ונוספים ישהתכניות החדשות ועדיין 

 

 הכשרת המורים  . ג 

מה הידע ? ראוי מיהו המורה ה- הכשרת המורים - השלישיתהסוגיה משתי הסוגיות הקודמות נובעת 

 ?ומהם תפקידיו ממנו הפדגוגי הנדרש 

התכנית .  מוסדות להשכלה גבוההבשלושה תכניות להתמחות שנייה 3נו ובמימוננו כיום פועלות בפיקוח

. בעלי התמחות אחת לפחות –כל התכניות מיועדות למורים בפועל .  גיבושהרביעית בבאר שבע בשלבי

בו בתכניות הייחודיות ילמדו אך ורק מורים בעלי ההכשרה ש למצבאחדות תוך שנים בהמטרה להגיע 

קבוצה קטנה של מורים המלמדים בתכניות הייחודיות שאינם מורים אלא  יש, עם זאת. הייעודית

תלמידי מחקר , סטודנטים לרפואה, עורכי דין, מומחי מחשבים, אדריכלים, יםמומחים בתחומם כמו אמנ

 .לומדים/ מורים200- כבסך הכול. השתלמות מיוחדתננת תכנית בעבורם מתוכ. בפילוסופיה ואחרים

  יישומי-ההיבט המחקרי 

, הניסיון המצטבר שלנו, ימות בעולםהקי התכניות על סמך הספרות המקצועית והתכניות בנינו את

ון  שהתכניות כבר פועלות יש צורך דחוף במחקר וכימ. אינטואיציות והתייעצות עם מומחי תוכן שונים

 יש מקום למחקרים האיכותניים לאפיון .התכנית על אופן העבודה של המוריםוק את ההשפעה של שיבד

 . 'המורה הראוי וכו

 עם זאת ראוי לבדוק מהן .'תכנית התמחות לתלמידים מחוננים ומצטיינים כאחד'הכותרת היא , בשלב זה

או אפילו ליחיד או שרק האם יש צורך בהתאמת פדגוגיה ייחודית לכל קבוצה , הפדגוגיות הנדרשות

לכל  ונוגעותהשאלות בתחום זה רבות . מחוננים לעומת ווך גבוהה יותר למצטייניםינדרשת רמת ת

תלמידים , חלשתלמידים מרקע , לקויי למידה, ההיבטים של העבודה עם אוכלוסייה זו כולל נושא המגדר

 .' שונות וכובעלי בעיות ולקויות

 

 ?ה ללמוד מאתנו בתחום הפדגוגי והארגונימה מערכת החינוך יכול :לשאלה

 :בתחום הפדגוגי

עבור קבוצות קטנות יכולות בהחלט להתאים לקבוצות נוספות של בהפעלנו  שתכניות מיוחדות. 1

 שילוב הכוונה לתכניות כמו. ווך הנדרשתיבעיקר בהתייחס  לרמת הת, תוך התאמה מסוימת, תלמידים

בידינו . אלה לוו בהערכה מעצבת ושונו בהתאם תוך כדי פעולה תכניות .באקדמיה ולמידה וירטואלית

  .כבר עתה אנחנו מייעצים לבתי ספר ולגורמי חינוך שונים. ניתן לאמץ שהמלצות  ובהםדוחות מפורטים 

 תחומיות -ותכניות בין, משלבות פיתוח חשיבההמקה ולהרחבה יחידות לימוד בנושאים מגוונים להע. 2

המשלבת  התכניתהתכנית המשלבת אמנות ופיזיקה או  למשל .ם בסיוע מומחיםיוזמים וכותבים מוריש

יש  –הוריהם והמורים עצמם , ת התלמידיםעל פי עדויו. מדעי המדינה והיסטוריה, קולנוע, פילוסופיה

 .בסיס להניח כי התכניות מביאות ללמידה משמעותית ולפיתוח הלומדים בהיבטים שונים

מסגרות במתכונת דומה לחשיפה   אחדיםמקומותבכבר כיום פועלות . שבועימסגרות כמו יום העשרה . 3

המשמעות של מרכזי ( ביזמתנו נעשות מקצת הפעולות האלה. צות נוספות של תלמידים לקבו,ולהעשרה

 .  גורמים מקומיים במערכת ומחוצה להומקצתן ביזמת) כעוגן לקהילההיא היותם ההעשרה 

  :ות לתלמידים מחוננים ומצטייניםנימסמך  עקרונות מנחים לתכ. 4

אגפי הכולל את נציגי -הקמנו צוות בין, טנדרטים לתכניותבמסגרת מהלך כללי של המשרד לכתיבת ס

הסטנדרטים יאפשרו לכל גוף ציבורי או פרטי לדעת . יסיים עבודתו עד סוף השנההצוות  .י"אגפי הגיל ושפ

 וכלו להיות צרכנים מושכלים של תכניות נוספותוהמנהלים י, מה נדרש על מנת לבנות תכנית הולמת

 .  עבור אוכלוסיות מובחנותבירצו להפעיל ש

 .  פתיחת הקורסים להכשרה למורים מכלל המערכת. 5
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 מוצע ליצור קבוצות למידה משותפות של מורים מהתכניות למחוננים -יצירת צוותי למידה . 6

תוך כדי ,  בה לצורך אימוץ כקבוצות חשי,בצוותיםהפעילות תיעשה  .עם מורים מהחינוך הרגיל

 . פדגוגיות המקובלות כיום בתכניות הייחודיותהתאמה של

 

 בהיבט הארגוני

 :פיתוח הקשר בין המטה למחוזות ולרשויות המקומיות

העלאת המודעות לטיפוח האוכלוסייה במחוזות את אנו פועלים כמומחים מקצועיים היוזמים  -

כנון וליישום ה של ועדות מקומיות  ומחוזיות לתלים להקמ ומובי,וברשויות המקומיות

או מנהלות התכניות /המטה ו –ועדות אלה חברים נציגי המחלקה וב. יניםיתכניות למצט

 . הייחודיות

 .  על פי קריטריוניםהקצאת משאבים -
 

 לסיום 

 ,האב של המחלקהפיתוח תכניות לאוכלוסיות השונות הכלולות בתכנית :  אחדיםעומדים בפנינו אתגרים

לגיבושו ולביסוסו , כל פעולותינו מכוונות ליצירת גוף ידע מקצועי .הקייםשל  ביסוס ושיפור ומלבד זאת

נוכל לומר שאכן הטיפול  –אם נצליח לממש וליישם את כל התכניות . בכל הנוגע לאוכלוסיות היעד שלנו

יצירתית ויצרנית ,ילות אינטלקטואליתלצמיחתה של מוב  מכווןבאוכלוסיות התלמידים עתירי הכישרונות

 . והיה זה שכרנו. אליטה משרתתשתהווה גם
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  עתידים

 
  ל העמותה"מנכ, מן'מר איציק תורג

 
דרך , בעלי פוטנציאל ומלווה אותם מגיל חטיבת הביניים והתיכון מהפריפריה מאתרת בני נוער 'עתידים'

דגש מיוחד מושם על חיזוק הקשר עם . דהעד להשתלבותם בשוק העבו, השירות הצבאי והאוניברסיטה

 . שהם חיים בהמקום מגוריהם ועל החשיבות בקידום הסביבה 

 'עתידים'תכנית : ים הראשונות עולה בבירורמניתוח נתוני השנ. רחבת היקף, שאפתנית, תכנית ייחודית זו

להראות . התוות דרךל, ללמד ללמוד,  באות להעצים'עתידים'תכניות . הצלחה יוצאי דופן  שיעורימציגה

 . קרוב ואפשרי, כל הישג, שההישג

של החברה  יכולותיה על המאבק על דמותה ו היאהשאיפה לפיתוח המצוינות ולצמצום פערי ההזדמנויות 

 . 'קרבות אבודים'שאין , בכל יום מחדש, מוכיחה, בקו הראשוןניצבת  'עתידים', בקרב הזה. שנחיה בה

. שכונות מצוקה, עיירות ואזורי פיתוח: 'פריפריה'מדינת ישראל חיה במעל למחציתה של , נכון להיום

פערי . בולטים מאוד – לבין מרכזה של ישראלהאלה אזורים  בהפערים בין רמת ההשכלה והחינוך

 . רק מנציחים את המצב על תוצאותיו, הנראים כבלתי ניתנים לגישור, ההזדמנויות

לצאת ממעגל הקיפוח , יתקשו לפרוץ קדימה – ל שיהיומוכשרים ככ – את הבסיס  קיבלוילדים שלא

. טיפוח וההעשרה, מעגל הקיפוח היא באמצעות חינוךמ  לצאתהדרך:  קובע'עתידים'החזון של . וההזנחה

 . המעגל הזהרק חינוך למצוינות והכשרה הולמת יוכלו לפרוץ את 

וסיות מיוחדות בחברה עולים ואוכלשל וקידום  להעצמה תשומת לב מייחדות 'עתידים' תכניות

 . עולים חדשים  הםכניות השונותהתלמידים בתכמחצית מ. ישראליתה

החברה במקום על על התא המשפחתי ו, משפיעה על הסובבים אותםובוגריה  'עתידים'הצלחתם של נערי 

לשנות את פני החברה , אנחנו מאמינים, הדרך זו. מקדמת גם את שילובם בחברה הישראלית ומגוריהם

  .ליצור עתיד. ראליתהיש

 

 . מצוינות היא כלי"

 . זו ההתחלה. באמצעות חינוך, ליצור את ההזדמנות

 . קידום הפריפריה היא הדרך

 . זו המטרה. לפעול לשינוי פני החברה בישראל

 ." איתך. מחויבים, 'עתידים'ב, למשימה הזאת אנחנו

 

 . בעיצומו של קרב נתונים אנחנו

על איכותו של ההון , מלחמה על צמצום הפערים, ה וצביונה של ישראלמאבק ארוך וממושך על דמות

בזמן , הולכים ומתרחבים בין המרכז לפריפריה בשעה שהפערים. ל דמותה של החברהמלחמה ע, האנושי

מוכיחה ,  היא קרן אור המסמנת דרך אחרת'עתידים', שהשאיפה למצוינות הופכת למושג ריק מתוכן

 . שהכול אפשרי
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  תקציר-  מגמה מדעית הנדסית-תכנית אחת מרבות :  ישראל'אורט'

  מדע וטכנולוגיה ומגמה מדעית הנדסית, יקהזמנהל הוראת מנהל הוראת פי – רן סופר

 מנהל מכון גורלניק להשבחת ההוראה –ר מאיר פרשטמן "ד
  פ ולהכשרה"נהל למול וראש הִמ" סמנכ– ר אלי אייזנברג"ד

 

 ,הנדסי דינמי-בעולם מדעי ללמידה עצמית ככלי לעיסוק מכשירה את הלומדיםית המגמה המדעית הנדס

 .וחשיבה עצמית מיומנויות חקר והערכה, בצוות כולת עבודהי, דע חדשים יומקנה להם מיומנויות בתחומי

המגמה המדעית הנדסית מיועדת לתלמידים בעלי הישגים גבוהים בלימודים המתכוונים להמשיך 

  .ים באקדמיהבלימודים גבוה

 ומיועדת לתלמידים המתאימים ללמוד בגרות מוגברת המגמה המדעית הנדסית היא מגמת לימוד ברמת

שלושה ב בוחרים התלמידיםנוסף על כך  . ברמה מוגברת את מקצועות החובה מתמטיקה ואנגלית

 :תברמה מוגבראף הם ,  מדעיים הנדסייםמקצועות

 ;)הכימי, ביולוגיה, פיסיקה (מקצוע מדעי .א

 ; מדעי ההנדסה-מקצוע מוביל  .ב

 . טכנולוגיה מוכללת- פרויקטביצוע  .ג

 לימודי פרויקטובפיתוח  נלוגיותאים על גישות חדשניות בהוראה באמצעות ססהלימודים במגמה מבו

 במגמה משלבים תחומי דעת וחידושים כמו הנדסיים הנלמדים הנושאים המדעיים. בקהיליית לומדים

 .ת בחללושבומ, ה מלאכותיתבינ, רפואית-הנדסה ביו

 :מקצוע מדעי . 1

 .כימיה, ביולוגיה, פיזיקה :באחד מהמקצועות, כמקובל במערכות החינוך, לימודים ברמה מוגברת

 :מדעי ההנדסה -מקצוע מוביל  . 2

 :עקרונות מרכזיים ים על שלושהססו מב'מדעי ההנדסה'ימודים בהל

 ;למידה בעזרת אנלוגיות .א

 ;וותועבודה בצ למידה עצמית .ב

 .תחומיות-רב .ג

 למידה בעזרת אנלוגיות  2.1

 .בכמה תחומי דעת במדע ובהנדסה םי חשיבה הנהוגיאו דרכיסוד ת ונועקר,  הן מושגי יסוד'תוגיואנל'

 חשיבות הלמידה באמצעות אנלוגיות

הכללה של ב, תופעות כולות של העמקה בתפיסתי וכן השימוש בו מפתחים 'אנלוגיה'הבנת המושג 

ה מדגישה למידה בעזרת סבמקצוע מדעי ההנד הלמידה. העברה מתחום ידע אחד למשנהובפתרונות ו

י ולהבין כ, Y- וXים נ בין שני משת'יחס ישר'להכיר אנלוגיה כמו  למידיםהתאנלוגיות ומכוונת את 

 .לתחום סופי  אלא מוגבל+∞ - ל-∞ - אינו מתקיים מ'יחס ישר'כי בעולם הממשי ו, אנלוגיה זו מוגבלת

, )סרזוננ(תהודה  ,הגדלה,  מינימום אנרגיה:בתכנית הלמודים הן  שנעשה בהן שימושפותסוגיות נואנל

  .ודעו) ולה ויורדע(ריכי עצב גידול מ ק,)אינטגרל(גרף לשטח מתחת , )נגזרת( שיפוע של גרף, משוב ובקרה, גלים

 אנלוגיות יתרונות הלמידה באמצעות

ואינה מהווה ,  מדע והנדסהמגוון תחומים של ל עלמבט כול למידה בעזרת אנלוגיות מאפשרת

תחומים  אצל הלומדים ראייה רחבה על ו מפתחתזהלמידה בדרך . דעת אחד התמחות בתחום

הדעת שבו ירצו להתמחות  להם לבחור בחירה מושכלת של תחום ם ומאפשרתיימדעיים והנדס

 .האקדמיים בעתיד בלימודיהם
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  הלמידה בעזרת אנלוגיותידרכ

 :דע הנדסייםי יתחומ  לשלושהבהקשר  נעשיתדה בעזרת אנלוגיותהלמי

 ;מערכות אלקטרוניות .1

 ;)מחשבים(אלגוריתמיקה  .2

 :מקצוע בחירה בית ספרי .3

 .חלל-אוירו) 3, רובוטיקה ובינה מלאכותית) 2, רפואית-והנדסה בי) 1:  האלהאחד מהתחומים

למידה   נערכתאחת לשישה שבועות. המוריםכל תיאום בין  וב נעשים בו בזמןההנדסיים הלימודים בתחומי הידע

  .הנדסה בהקשר לאחת האנלוגיותבבמדע ו דעת תחומי  כמההתנסותית במטרה לשלב

 ידה עצמית ועבודת צוותמל  2.2
ובהנדסה תחומים במדע  כמהמשלב ה) פרויקט(למידה התנסותית של ביצוע מיזם   נערכתאחת לשישה שבועות

 . תלמידים ומאפיינת את עולם העבודה6 - 3בצוותים של נעשית למידה זו . וגיותבהקשר לאחת האנאל
 תחומיות-רב  2.3

 .רכתעולת המעפדע לצורך יה בזה כמה תחומי זהנדסיות שבהן משולבים -מערכות מדעיות

ולנתח את פעולתן ר שילוב תחומי הדעת הנלמדים במקצוע מדעי ההנדסה מאפשר לתלמידים לחקו

 .מנגנוני ניווט ובקרה, ממוחשביםדידה מכשירי מ, רובוטים רפואיים תחומיות כגון-בשל מערכות ר

 
 ):טפרויק( ביצוע מיזם -טכנולוגיה מוכללת  . 3

  מסגרת הפרויקט3.1

ם את דרכי יהתלמידים לומד . תלמידים ונמשכת כשנה6 - 3הלמידה סביב מיזם נעשית בעבודת צוות של 

משלב הרעיון ועד לשלב : השלבים השונים בביצוע מיזם פועל אתהתכנון והביצוע של מיזם ועוברים ב

בחינת  הואהפרויקט  .'טיפוס-אב'לשלב בניית מגיעים בחלק מן המקרים התלמידים  .בדיקת הייתכנות

 .בכל האוניברסיטאות  המוכרת לבונוסיחידות לימוד 5בגרות נוספת בהיקף של 

 

  תהליך פיתוח הפרויקט 3.2

ראשיתו של התהליך בסיעור . סימולציה לפיתוח מוצר בתעשיית ההייטקהוא קט תהליך פיתוח הפרוי

המשכו בגיבוש צוות התלמידים . רכים הדורשים פתרונות טכנולוגיםמוחין להעלאת רעיונות לבעיות וצ

  .והמשכו בתהליך מתודולוגי מובנה ומתועד של פיתוח המוצר, חלוקת אחריות בין חברי הצוותוב

המנחה חבר .  לכל צוות תלמידים בית הספר מצמיד מנחה מצוות המורים שלוידו המנחה ותפק3.3

 הגשת יבים כגוןלומד עם תלמידיו תחומים חדשים ואחראי לתהליכים המחי,  בין שוויםבצוות כשווה 

 .במהלך תהליך הפיתוחלהתעורר טיפול בקשיים חברתיים שעשויים , מתן ציונים, פרויקט במועדההצעה ל

 

 ש הרעיון וגיבוש הצעת הפרויקט גיבו3.4

לגבש על הצוותים ) לקראת חופשת חנוכה(א ועד מחצית השנה "תהליך הפרויקט מתחיל בראשית כיתה י

שנת החל ממחצית . עליהבחן יולהמשרד החינוך  לאישור תהמחייבבתבנית להגישה , את הצעת הפרויקט

 הפרויקט עד להצגתו לבחינת הגנה  הצוות בפיתוחים חברימתחיל, א"בהיותם בכיתה י, הלימודים

 בהיותם בכיתה ,שנת הלימודיםמועד הגשת הפרויקט הוא לקראת אמצע . בחוברת כתובה ובדגם עובד

 ).לקראת חופשת פורים(ב "י

  היועץ ותפקידו3.5

 המקצועי הוא מומחה בתחום מתחומי היועץ.  מקצועייועץ בית הספר מצמיד לכל צוות תלמידים

. אימות מדעי של עבודתםבוידע הפניה למקורות ב,  לסייע לתלמידים בפתרון בעיותהפרויקט ותפקידו

מתחומי אחד  מומחה באחד מהםכל , יועצים כמה לצוות שימונותכן ייבמהלך תקופת הפרויקט 

 .או אקדמיה בעלי תואר ראשון לפחות בתחומם/הם אנשי תעשייה והיועצים .הפרויקט

בתחילת תהליך .  וטלפוןדואר אלקטרונים התלמידים באמצעות  בדיאלוג עיועץעיקר עבודתו של ה

כנית יאום ציפיות ותוכן תת וכרותי הייעשו לתלמידים ובה יועץ פגישה בין ה לערוךהפרויקט מומלץ

 .עבודה

שיוצגו  יגבשו הצעות ורעיונות לפרויקטים בית הספר המקצועיים יחד עם צוות יועציםהשמומלץ 

  ).ל לעי3.3ראה ( רעיונות לפרויקטים כחלק מתהליך העלאת, א"לתלמידים בראשית כיתה י
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 ו" תשס–ס "מספר תלמידים בשנים תש, מגמה מדעית הנדסית
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 היכן הבוגרים כיום

 .אילן-ר וב תל אביבתאוניברסיט, )5( עתודאים בטכניון 10-כ, חלקם

קשר , ם"ממר, וירוחיל הא, מודיעין(עלית טכנולוגיות ביחידות  משרתים – רות חובהירובם עדיין בש

 ).ואלקטרוניקה
 

 תחומי העוסק באנלוגיות-שאלון בין, 896202שאלון , הבגרותהישגים בבחינות 
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 הנדסיתבמגמה המדעית ומנחה מאפיינים של מורה 

 השכלה.א

 :האלהבוגר תואר ראשון לפחות באחד מהתחומים  .1

 ;הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים .1

 ;מחשבים .2

 ;חומרים, מכשור חקלאי, הוירונאוטיקוא: הנדסת מכונות כולל .3
 ;יקהזפי .4

 ;רפואה-ביו, ביוטכנולוגיה: ביולוגיה כולל .5

 ;מזון, הנדסה כימית: כימיה כולל .6
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 . הוראה להוראת אחד מהמקצועות שלעילבעל תעודת .2

  מקצועיןניסיו .א

 ;ילבאחד מתחומי ההתמחות שלע,  מקצועי באחד מענפי המשקןניסיו .1

 ;יכולת ומיומנויות עבודה בצוות, ןניסיו .2
 ;  פיתוח צוות והובלתו .3
 ;תחומי ידע כמה משולבים בהן  תחומיות שלצורך פעולתן-עיסוק במערכות רב .4
 .ל בכיתות החטיבה העליונההוראת אחד מתחומי ההתמחות שלעי .5

 השתלמויות והכשרה מקצועית .ב

 ;נדסה הוראה להוראת מקצוע מדעי ההןהשתלמות להרחבת רישיו .1
 ; קרוביםבהתפתחויות המדעיות הנדסיות בתחומו ובתחומים  שוטףעדכון .2
 ;בשימוש במאגרי מידע ואינטרנט בקיאות .3
 .כלי תקשוב פתוחיםבומיומנות בשימוש  בקיאות .4

  עבודה ומנהיגותימאפיינ .ג

 מאפייני עבודתו עם עמיתיו .1

 ;יכולת אינטגרציה וחבירה בין תחומי דעת .1
 ;עבודת צוות .2
  ;של למידה עצמיתיכולת גבוהה  .3
מבחנים ב, משימות משותפותב, פעילויות משותפותב, אירועים משותפיםושותף במפעיל  .4

 .'כופרויקטים משותפים וב, משותפים

 מאפייני עבודתו עם תלמידיו .2

 ;מטפח סקרנות טבעית של הלומדים .1

 ;יצירת פרשנות, ניבוי,  ניתוחהלומדים לפיתוח כישורי חשיבה שלמפעיל את  .2

 ;מדים שאלות פתוחות ומעוררות מחשבהמציג ללו .3
 ;להעמיק ולחקור, את הלומדים לשאולמעודד חקרנות ומעודד  .4

 ;ת גם תכנים וגם דרכי ההוראה אצלומאפשר לתלמידים להשפיע על עבודתו ולשנו .5

 ;   ושותף לומעודד דיאלוג בין עמיתיו .6
 ;יוצר דיאלוג בין תלמידיו .7
 ;יוצר דיאלוג בינו לבין תלמידיו .8

 .זמה של תלמידיויצירתיות וי, מקבל עצמאותמעודד ו .9

חומרים ב, נתונים גולמיים ובמקורות ראשונייםבהלומדים לשימוש את מכוון ו, משתמש .10

  ;םביסוס באמצעותלו – ומפעיליםאינטראקטיביים , ייםזפי

 meta)(על -תיראי, הכללה, שכלול תשובות ראשוניות של לומדיםמעודד וגורם ל .11
 ;)אנלוגיות(וליצירת הכללות ) מציאת הקשרים( יחסים תניימספק לתלמידים זמן לב .12

מקיים דיון על . מאפשר התנסויות העומדות בסתירה לעמדות הראשוניות של הלומדים .13

 .סתירה זאת

  רגשיים של עבודתוםימאפיינ .ד

ממשיך משפחותיהם ושואל על ,  בשמותיהםאותם  מכיר:עם תלמידיו 'חום אנושי'יוצר  .1

 .'בילוי משותף וכו,  אירועים משותפים מפעיל,להתעניין בהן

 ונוטע ביטחון 'רף הביצוע'מעלה את , תלמידים מגביר את האמונה ביכולת ה-ִאְתגּור  .2

 .מעבר לציפיות  להתקדםביכולת
 - מעבר למכשולים, מבט מעבר למציאות דפוסי הפעולה כוללים מעין - Vision -חזון  .3

 .'אפשרי'לכול להפוך י 'אפשרי בלתי'הגם : 'מציאות'הת היפוך תמונ
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 הנדסית במגמה המדעית יועץמאפיינים של 

הנדסית במגמה המדעית ומנחה מאפיינים של מורה הנדסית זהים לבמגמה המדעית יועץ מאפיינים של 

 :האלההמאפיינים  להוציא 

 ;בעל תעודת הוראה

 ; מקצועי בהוראהןניסיו

  . הוראהןהשתלמות להרחבת רישיו

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בית ספר בעברו היה מורה ומנהל . 'אורט' של רשת הוא ראש המוסד להכשרת מורים מןפרשטמאיר 

לחינוך באוניברסיטת תל אביב וניהל את המכללה בבית הספר הרצה ,  בנתניה'אורט גוטמן' מקיף

הוא בעל ר פרשטמן "ד. 'אורט'ראש המכון להכשרת מורים של הוא כיום . 'אורט'מית למורים של האקד

  . 1991אביב בשנת ואר שלישי בחינוך מאוניברסיטת תל ת

 

. 'אורט'הנדסית ברשת -מדע וטכנולוגיה והמגמה המדעית, יקה הוא מנהל המגמה להוראת פיזרן סופר

ספר השומרון בבנימינה ומנהל בית ' אורט'ספר מכונות ומתמטיקה בבית ה, זיקהבעברו היה מורה לפי

עבור מערכות חינוך בסופר עסק בפיתוח חומרי לימוד במגוון מקצועות מר .  מגדים בכרמיאל'אורט'מקיף 

בימים אלה הוא כותב . מר סופר הוא בעל תואר שני בהוראת טכנולוגיה ומדעים בטכניון. שונות בעולם

 .  את עבודת הדוקטורט שלו
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 העמותה למצוינות בחינוך 

  טיפוח המצוינים במערכת החינוך והחינוך למצוינות במערכת

 ל"מנכ, מר חזקי אריאלי

  

 ברמה, ה לתת מענה מערכתי הוליסטי מתוך מטר1987העמותה למצוינות בחינוך הוקמה בשנת 

  ,לתלמידים מצטיינים ומצוינים אשר אינם בהכרח מוגדרים כמחוננים, הארצית

  .ספרית  ובאמצעותם לטפח את המצוינות הבית, אחוז מהשכבה20 עד 10-מהווים כו

 

 

 :האלהשת מטרות אלה באמצעות הפרויקטים המרכזיים העמותה מממ

  

 :התיכון למדעים ולאמנויות

 מודל לחיקוי בארץ ובעולם בית הספר משמש.  הוקם בית הספר התיכון למדעים ולאמנויות1990בשנת 

. בעלי פוטנציאל ומוטיבציה גבוהים במיוחד, רחב ומקצועי לתלמידים מוכשרים, במתן מענה איכותי

 .רחבי הארץב יישובים 110-יה בישראל המגיעים מכימדים תלמידים מכל שכבות האוכלוסו לבבית הספר

 .חברתית ואישית/ערכית ,בית הספר מחנך למצוינות לימודית

, מדעים: בתחומים רבים כניות לימודים ייחודיות לאוכלוסיות תלמידים אלובמסגרת בית הספר פותחו ת

 .נושאים חברתיים שונים ועוד,  המדעאתיקה של, מדעי הרוח, אמנות, יקהזמו

 

 תחומי והגדרה שלמתקיימים תהליכי פיתוח , כחלק בלתי נפרד מהמערך החינוכי של בית הספר

רות החברתי יהשו , מערך מובנה של פעילות קהילתית ענפהמוקם בתוך כך. המצוינות הערכית בחינוך

כל התלמידים משתתפים . האישית שלוהמצוינות בסדר היום של התלמיד כערך עליון להגשמת מועמד 

 . שנות לימודיהם בבית הספר שלושבמהלך, התנדבות בקהילה בהיקף של כחצי יום בשבועפעילויות ב

 .רות הצבאיי לפני הש'רותישנת ש' מתנדבים לש מבוגרי מחזור יוצא של בית הספרכשלי

 

 '2000מצוינות '

לתלמידים המצוינים בכל רחבי הארץ ובכל מגזרי  פותחה מתוך רצון לתת מענה '2000מצוינות 'כנית ת

את  מתוך אמונה זו אנו נוקטים. אנו מאמינים כי מצוינות יש בכל מקום. החברה והחינוך בישראל

 : הפעולות האלה

 .  ובכל רבדיהמגזרי החברה בישראל מאתרים ומטפחים את התלמידים המצוינים בכל •

 . הקיים בכל קבוצהמזהים את המצוינות כערך פוטנציאלי עקרוני  •

 . להגשמת ערך המצוינותיוצרים חזון משותף ומחויבות הדדית  •

 . ספרית במטרה להטמיע אותה כתרבות יישובית כוללת מובילים תרבות של מצוינות בית •

 . קטר מוביל ומודל לחיקוי מעודדים את אוכלוסיית התלמידים לשמש •

 

התכנית  .פוח אוכלוסיית התלמידים המצוינים תשתית חינוכית מסודרת לטי'2000מצוינות 'כנית לת

אופיים של לצרכיהם ול, כניות לימודים ייחודיות המתאימות ליכולתםהפקה והנחלת ת,  כתיבהכוללת

 .תלמידים המשתייכים לקבוצה זו

  

במסגרת המכון . המחזק ומעצים את סגלי ההוראה ברחבי הארץ,  להכשרת מורים'ייס'מכון צ'הוקם 

, תיכוןבביניים ובחטיבות ב,  מסלולי הכשרה נפרדים למורים בבתי ספר יסודיים14 להיוםנכון מתנהלים 

 בד .וחשיבה טכנולוגיתלמידה מתוקשבת , חלל, חשיבה מתמטית, מדעים ניסויים: ובהםבתחומים שונים 

המצוינים לצורך הכשרת מורים להוראת התלמידים ,  פותחו מסלולים מקבילים באנגליתבבד

 . מורים בשנה750-משתלמים כ 'ייס'מכון צ' ב.צות הבריתאר בכניתתהמשתתפים ב
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 בתי ספר 150-מתוכם כ, צות הברית בתי ספר בישראל ובאר220-בכ '2000מצוינות 'כנית כיום פועלת ת

במגזרים היהודי , איווה ואילינוי, יורק-בניו (צות הברית בתי ספר באר70-כבו) א"י עד 'מכיתה ה(בארץ 

 ).והכללי

 

 חנות קיץמ

נועדו  מחנות אלה. לתלמידים מצטיינים מרחבי הארץ  מפעילה מחנות קיץ'העמותה למצוינות בחינוך'

 – יקה והאמנותזהמו, לחזק ולהרחיב את השכלתם ויכולתם של התלמידים בתחומי המדעים, לאתגר

 .  על חברתיות ומנהיגותבשימת דגש

 

היינו מרחיבים ומעצימים את פעילותנו , תקציבלו יכולנו לפתח ולשפר את הפעילות ללא אילוצי 

 :האלהבתחומים 

  

  . הפיכת התיכון למדעים ולאמנויות למגדלור אקטיבי מנחה ומוביל בארץ •

 .רות בתום לימודי התיכון לנורמה חברתית ברחבי הארץיההתנדבות לשנת ש מיסוד •

פר  מענה למאות בתי הס ומתן,הרחבת מעגלי הפעילות וטיפוח המצוינות באוכלוסייה רחבה יותר •

  . כנית מסיבות תקציביות בתמשתתפיםהפונים אלינו ואינם 

 . 'הוראה אחרת' הטמעת מתודיקת –)  מודל טבריהורא( הפעילות לשכבה כולה מרכיביהרחבת חלק  •

כנית תב םלמורי ולא רק מורי בית הספר ובתוך כך התייחסות לכל ',ייס'מכון צ'הרחבת פעילות  •

  . מובילי מצוינות בחינוך של  מסה קריטיתליצירת , '2000מצוינות '
מתוך מגמה , מדעים וחשיבה מתמטית אחרים מלבד לתחומי דעת' 2000מצוינות 'כנית הרחבת ת •

 . לתת מענה לכישורים נוספים של תלמידים מצטיינים

למעגל המורים כדי שתשמש כלי וירטואלית הן למעגלי התלמידים והן והרחבת הפעילות ה •

 . רתם ולשמירת הקשר המקצועי עמםלהכש

ספריות   הבית תשתיות החינוך מתוך מטרה להרחיב את'מקדמי מצוינות בחינוך'הרחבת קורס  •

 . המטפלות בתלמידים המצוינים

כחלק מהרחבת נושאי הלימוד ) 'מועדון ההצפנה' ו'מועדון החלל'מלבד (פיתוח מועדוני מדע נוספים  •

 . '2000מצוינות 'כנית של ת
ליצירת תשתית לשינוי משמעותי בבתי  – מורים והורים  חדרי, בת הפעילות בקרב מנהליםהרח •

 . תרבות של מצוינותולהטמעתהספר 

 

 כללי

בפרט את הטיפול באוכלוסיית התלמידים המצטיינים , במובן החיובי של המושג ,פתנו למסדיכחלק משא

 וסטנדרטים בתחום של חינוך למצוינות קריטריונים  לפתחאנו קוראים ,ואת החינוך למצוינות בכלל

הינו  זה תהליך.המצטייניםיפול המקצועי בתלמידים  מערך מושגים ופעילויות אשר יקדמו את הטוליצור

 .  המחלקה לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוךה של ובהנחייתהבהובלת, הבאחריות
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  קבוצה לקידום הוראה –מופת 

 מנהל המחלקה למתמטיקה, ר מארק אפלבאום"ד

 

 .  ללא מטרת רווחורי מוסד ציב היא)תרבות+ יקה זמתמטיקה ופי= ' מופת'( 'עמותת מופת'

 . לשעברמברית המועצות קבוצת מדענים עולים ביזמת 1992 הוקמה בשנת העמותה

  15,000 -פועלת בקרב מגזרים שונים ומשרתת  כ, מרכז ופריפריה, התוכנית פרושה כיום בכל רחבי הארץ 

 . ילדים ובני נוער במסגרות השונות 

 

 :החזון

, המורה /המחנך, תוך שימת דגש מרכזי על שינוי איכותי של מעמד הלומד, שינוי פני החברה הישראלית

 .המנהל ובית הספר בתוך הקהילה

 

 :תפיסת עולם

כאשר , ניות הלימודשל תוכ" פורצות דרך"יצירת מסגרת לימודית חדשה תוך שינוי מהותי בדרכי חשיבה 

כי בעזרת עידוד וטיפוח , חיזוק נקודות החוזק של התלמיד מתוך תפיסה, המוטיב הלימודי שלה הוא

תוך כדי טיפוחו ועידודו של , וזאת. יצליח התלמיד לחזק את נקודות החולשה שלו, נקודות החוזק

עצם למצוינות חברתית מתוך אשר תגדל ותת, התלמיד הבינוני  והבאתו לידי מצוינות חינוכית לימודית

יוכל לשנות , סבלנות ואמפטיה כלפי סביבתו ובכך, כי אדם השלם עם עצמו הנו בעל מודעות, אמונה 

 .המדענים  ומנהיגי מדינת ישראל, פ"ולהשפיע ולהוביל  את דור העתיד של אנשי המו

 

 :התחייבות

מ  להקנות "ע,  לכלל האוכלוסייהמופת מתחייבת לתרום מכישוריהם האנושיים וממומחיותם של חבריה

ועל ידי כך ליצור סביבה , את השפה המתמטית תוך התמקדות בתחום המדעים המדויקים ולקדמם

 .   מין או גזע , לימודית חדשה אשר תוביל את התלמיד להצטיינות לימודית וחברתית ללא קשר לדת

ללא תלות ברמת ,  לכל תלמידמופת מתחייבת לפתח כישורי השכלה איכותיים ברמה הגבוהה ביותר

  .הישגיו ההתחלתית

 .כי דרך זו של למידה התחייבותנו תהיה בעלת משמעות וארוכת טווח, אנו מאמינים

 

  :מטרות

 ים וחברתיים בחברה הישראלית ומתן הזדמנות שווה לכלל האוכלוסייהיצמצום פערים חינוכ. 1

תוך שימוש , בכל מגזר , ה האוכלוסייהעמותה שמה לעצמה למטרה לקדם נושא זה תוך שילוב כל

 . בכישורי למידה איכותיים על מנת לקדם את הנוער ותושבי הפריפריה

 . הרחבתו והשבחתו של מעגל המורים המתמחים בתחומי המדעים בישראל. 2

 .ת החינוך הפורמליומסגרושילובם ב ,תוך העצמה חברתית –לומדים ומלמדים  –ייה קליטת על. 3

 . ילות לעולם המערביהרחבת הפע. 4

ייבוא , כמו כן. כנית למוסדות חינוך בעלי שם בעולםים וייצוא התהשתתפות בכנסים מדעיים בינלאומי

 .ימשכו לאורך זמןי ו'מופת'כניות לימוד חדשניות בעלות חשיבה יצירתית שיתאימו לרוח החזון של של ת

 

 'מופת'כיתות מדעיות 

  יסודתפיסת

 יקטיעדים ועקרונות של הפרו

 לכל להעניק מטרת התכנית. לילידי הארץ ולעולים, שונות מיועדת לתלמידים ברמות 'מופת' כניתת

 אפשרות לפתח את כישוריו ולרכוש השכלה ברמה  לימודיתומוטיבציהינטציה מדעית י בעל אורתלמיד

 המפתח יא ההמוטיבציה, 'מופת'על פי עקרונות . ברמת הבסיס שלו ובמוצאו תלות ללא ,הגבוהה ביותר

 .להצלחה
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חשיבותם ככלי עיקרי לפיתוח הפוטנציאל את את המודעות למדעים ו  שמה לה למטרה לעודד 'מופת'

, מתמטיקההדגש הושם הן על פיתוח חשיבה יצירתית על בסיס לימודי ה. תלמידל כהיצירתי והלוגי של 

 'מופת'  מטרת,כמו כן .יתוהן על הקניית המורשת היהודית והתרבות האוניברסל, והמחשביםיקה זהפי

 תהליך מוטיבציה גבוהה בכל שלב של בקרב תלמידים החל מגיל צעיר ולעודד  לימודכישורי לפתח

 . החינוך

 המעידים שברצונם  יכולת שונותבדרגות כל התלמידים  מתקבליםבחינוך העל יסוד' מופת'כנית תל

 הצוות המוביל .טיבציה לימודית גבוהה מובעליהילדים  שכדאי לציין. להעמיק את הידע שלהם במדעים

 המכירים את תשומת לב אישית של המוריםמתן השראה מתאימה ושבזכות מתן  ן מאמיכניתאת הת

 . אם יאמין ביכולתויגיע להישגים ניכרים, גם ילד שבנקודת המוצא נחשב חלש – צרכיו של כל ילד

 
 מידת בחינוך העל יסודי' מופת' בכיתות , כמו כן.רמת הקושי של הלימודים גבוהה יחסית לכל תלמיד

לקשת הרחבה של ' מופת'זאת התשובה של . כיתות רגילותב  נהוגהה מזו שהייתההטרוגניות מצומצמת

האקלים . רוצה ללמודש נותנת הזדמנות שווה להצלחה לכל תלמיד 'מופת'כיתת . בכיתה רגילהשרמות ה

  .ןת ללומדים בה סביבה תומכמשמש' מופת'החברתי והלימודי בכיתות 

 

 סגל ההוראה

תואר שני בעלי ( גבוהה –' מופת'פיזיקה וכימיה בכיתות , מורים המלמדים מתמטיקהשל ההשכלה הרמת 

מאפשרת להם שלהם גבוהה ומקצועית ה הרמה. ניסיון עשיר בעבודה פדגוגית והם בעלי )שלישיתואר או 

  .ות מתוך ביקורתיות ויצירתיחומרי הלימוד הקיימיםב לעסוק

 מושתת במידה רבה על עבודת צוות הן בין המורים המקצועיים המלמדים תחום 'מופת' במסגרת העבודה

דגש זה מאפשר הפריה הדדית והוראה . אחריםוהן בינם לבין מורי מקצועות מדעים , דעת משותף

  .אינטגרטיבית

 'מופת'. וכיים וחברתיים מאפשרת צמצום פערים חינ התלמידיםבהרכב שילוב זו הן בצוות והן מתכונת

 במקצועות המתמטיקה להתמחות  ובהעצמת הזדמנות לכל התלמידיםאלומסייעת בצמצום פערים 

   .המוצהרות של משרד החינוךעולות בקנה אחד עם המטרות ' מופת'מטרותיה של , לפיכך .והמדעים

 

 הרכב הלימודים

רוב התלמידים ניגשים לבחינות . פיזיקהש " ש4-ש מתימטיקה ו" ש8 לומדים' מכיתה ז' מופת'תלמידי 

המטרה של  אינןהבגרות בחינות  ואולם. א"או י' חידות לימוד במתמטיקה בכיתה י י5בגרות ברמת 

 5 הלימודים המביאה לבגרות של  מאחר שנוסף על תכנית אלא שלב בדרך ארוכה,לימודי המתמטיקה

לפיתוח ולרכישת ידע בהיקף ,ועדות להעמקהנעשות פעילויות לימוד לא פורמליות המי, ימודלחידות י

 .רחב

מחשבים , כימיה ,מקצועות מדעיים אחרים כגון פיזיקה המתמטיקה כשפה בסיסית בלימוד תפיסת

 מקצוע הלימוד של הגורם להתחלת  היא– מושי לכלי המתמטיי הפיזיקה נותנת ביטוי ש  בעוד– וביולוגיה

 .'זה כיחידה נפרדת החל מכיתה ז

 

סרטי , שיח-דיון ורב,  הרצאות,הדגמות, דדוקציה,  למידה בדרך החקר והגילויראה מגוונות כגוןדרכי ההו

  .עצמית רבה בשיתוף עם עבודת צוותכמו גם עבודה ' וידאו וכו

 

-הלימודים בבית הספר העלועד סיום '  פועלת החל משלב ההכנה לכיתה א'מופת'בחינוך הפורמלי תכנית 

התלמידים  כל. שתחילת פעילותן בחטיבת הבינייםי פועלות כיתות מדעיות יסוד-בחינוך העל. יסודי

להקנות מטרת המכינה . חייבים לעבור כשלב קבלה לימודים במכינהללימודים בתכנית  הרוצים להתקבל

יהיו חיוניים במהלך כל אלה . האישיותלתלמיד המתבגר אמצעים הן בתחום הלימודי והן בתחום פיתוח 

פיתוח כושר חשיבה מתמטית , לצד הקניית מיומנויות למידה והשלמת ידע חסר. 'מופת'לימודיו בכיתת 

כל אלה  . יכולת קבלת החלטות ונשיאה באחריות,  גם יכולת התמודדות עם קשייםנבנות, לוגית ואנליטית

 . בסביבה לימודית וחברתית תומכתנעשים

, מורים שלימדו במכינה,  מנהלבו חברים וב"צוות היגוי מקצועי של חט –בסיום המכינה ועדת החלטה 

 .כנית למועמדים יחליט על התאמת הת–' מופת' ונציג ארצי של בית הספריועצת 
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 חומר רקע לדיון. מושב שלישי

 

 'ינותמצו'ורם ובחירת תלמידים לתכניות אית', מוכשרים'הגדרת : מוקד ראשון

 

 המכללה האקדמית לחינוך על שם קיי , ר רמה קלויר"ד

 מחוננים ומומחים: ל תפקודם המצוין של מצטיינים שוניםע
 

מטרתו המרכזית של מחקר זה היא פיתוח מודל משותף אינטגרטיבי אחיד לניתוח ולאפיון של מצוינותן 

המחקר מתמקד בניסיון לבחון באמצעות המודל שפותח את המאפיינים . של קבוצות מצוינים שונות

. בתחומים שונים ועל פי הגדרות שונות' מצוינות'ונות המוגדרות המשותפים והייחודיים של קבוצות ש

המתמקדת , ניסיון זה עולה בקנה אחד עם המגמה המסתמנת בספרות המחקרית של השנים האחרונות

גישה זו ממליצה לאחד מתודולוגיות וידע על סוגים שונים של מצוינים . בפיתוח גישה כוללנית למצוינות

אף שמושג , לטענת חוקרים המזוהים עם גישה זו. מצעי להבנת המצוינות כתופעהכא, ועל תחומי מצוינות

פיצול המחקר לתחומים ספציפיים  אינו תורם , המצוינות נפוץ בחיי היומיום ובעיקר במערכת החינוך

הבהירות הזאת -אי. בהירות ומניב תוצאות שגויות-ולא זו בלבד אלא שהוא זורע אי, לחקר המצוינות

, ובהן שאלות הקשורות לאפיוני התפקוד המצוין, ך ששאלות רבות נותרות בלא מענה ברורמובילה לכ

 . זאת אף על פי שהוא משמש רכיב יסודי בהגדרת המצוינות

 

ההתייחסות הדיפרנציאלית הקיימת בספרות המחקרית לתופעת המצוינות בתחומים השונים ולקבוצות 

לתור אחר מודל ) מלכה גורודצקי ואנוכי' פרופ(ניעו אותנו ה, שונות של מצוינים והקושי להגיע להכללות

במחקר הזה נעשה חיבור של מתודולוגיות שונות לכלל מתודולוגיה . שיאפשר לגזור מסקנות כלליות יותר

ונעשה שימוש במערכת מושגית , צורפו יחד פרדיגמות שונות לכלל פרדיגמה אינטגרטיבית, משותפת

המודל שפותח כדי לבחון מצוינויות שונות , באופן זה. נויות שונותאחידה כדי לתאר ולבחון מצוי

עשוי לשמש אמצעי להבנה טובה יותר של אופי המצוינות כתופעה , באמצעות מסגרת התייחסות משותפת

 .ויכול לשמש אמצעי לגילוי המאפיינים המשותפים והיחודיים של המצוינות של מצוינים שונים, כוללת

מוש במודל הכוללני המשותף שפותח על מנת לחקור את אופי המצוינות של שני במחקר  הזה נעשה שי

שתי קבוצות מצוינים אלה נחקרו רבות במסגרת שני . של המחוננים ושל המומחים: סוגי אוכלוסייה

אנחנו בחרנו ליישם את המודל על שתי . ועל כל אחד מהם יש בספרות מידע רב, אפיקי מחקר נפרדים

  .בשל חשיבותם במערכת החינוך, צויניםקבוצות אלה של מ

מעבר ,  של המחקר הזה הייתה לבנות מודל משותף אינטגרטיבי אחיד לחקר מצוינותהמטרה הראשונה

 . ולתקפו, לסוג ספציפי של אוכלוסייה או תחום

,  הייתה ליישם את המודל ולנסות לבחון באמצעותו את המשותף למחוננות ולמומחיותהמטרה השנייה

 . חודו של כל אחד מסוגי מצוינות אלהואת יי

 : תהליך זה נעשה בארבעה שלבים

ארבעה רכיבים ,  גובשו על סמך הספרות המחקרית העוסקת במחוננות ובמומחיותבשלב הראשון

 :המהווים את אבני הפינה של המודל המשותף

 ;קבוצות. א

 ;בעיות. ב

 ;סיטואציות. ג

 .סרגל מדידה אחיד ומשותף. ד
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, הבעיות והסיטואציות הספציפיות ורכיביו הספציפיים של הסרגל, נבחרו הקבוצות, המעשי, בשלב השני

 . לפי הקריטריונים התיאורטיים

לא ילדים  339- ומחונניםילדים  261(' ט', ח',  תלמידים מכיתות ז600 שנבחרו כוללות הקבוצות .א

תלמידים . )טירונים 196- במתימטיקה ומומחים 140(ב "מכיתות י תלמידים 336-ו) מחוננים

ותלמידים הלומדים מתמטיקה ' מומחים' יחידות לימוד הוגדרו 5הלומדים מתמטיקה ברמה של 

 . 'טירונים' יחידות לימוד הוגדרו 3ברמה של 

 מתמטיות ובעיות -בעיות לוגיות, (insight)בעיות לוגיות :  שנבחרו הן משלוש קטגוריותהבעיות .ב

 . מתמטיות
היעדר חשיפה לבעיות הספציפיות : ייחסות לשלוש רמות של למידה שנבחרו מתהסיטואציות .ג

ולמידה ) למידה אנאלוגית לא מכוונת(למידה עצמית באמצעות פתירה עצמית ; )לפני למידה(

 ). למידה אנאלוגית מכוונת(מבעיות אנאלוגיות פתורות 
ת רכיב או וכל אחת מייצג,  האחיד והמשותף נבנה כמשפט מיפוי הכולל שטחותסרגל המדידה .ד

רמות של (כל שטחה כוללת טווח של קטגוריות תיאוריות . תהליך בתהליך פתירת בעיות-תת

 ).ראה בנספח(תהליך -תת/לכל רכיב) סלקטיביות

 . ובמהלכו בוצע תיקוף אמפירי של המודל, הוא אמפיריהשלב השלישי 

 .  יושם המודל המתוקף לניתוח התפקוד של קבוצות הניסויבשלב הרביעי

 

, כלומר.  קבוצתי-קבוצתי ובין-תוך: תפקוד של שתי קבוצות המצוינים שנבחרו הושווה בשני מימדיםה

והתפקוד של המומחים הושווה לזה של , התפקוד של המחוננים הושווה לזה של התלמידים הלא מחוננים

 סיפקה קבוצתית-ההשוואה התוך. התפקוד של המחוננים הושווה לזה של המומחים, כמו כן. הטירונים

. קבוצתית סיפקה אינפורמציה על המצוינות ההשוואתית-וההשוואה הבין, אינפורמציה על המצוינות היחסית

. השוואות אלה אפשרו להסיק מסקנות באשר למאפיינים המשותפים והייחודיים של קבוצות מצוינים שונות

 :נים כמתואר בטבלה שלהלןקבוצתית נעשו על פני חמישה תבחי-קבוצתית וההשוואה הבין-ההשוואה התוך

 
מצוינות השוואתיתל באשרהשאלה  מצוינות יחסיתל באשרהשאלה  התבחין

תבחין הנשען על . 1
 תוצר יחסי

עד כמה כל אחת משתי קבוצות המצוינים 
 , יותר מקבוצות בנות השוואה,מצליחה

להגיע לפתרון נכון של בעיות בתנאים 
 ?מסוימים ומשותפים

ת קבוצות או שונו/במה דומות ו
אלה מקבוצות ההשוואה ואלה 

 ?בהקשר זה, מאלה

תבחין הנשען על . 2
איכות תהליכי פתרון 

 הבעיות

כאן אספנו מהספרות העוסקת בשני סוגי 
 המצוינות את המחקר על מצוינות בתהליכי

)  נספח'ר(פתרון בעיות ובנינו משפט מיפוי 
הכולל מאפיינים שונים של תהליכים 

 .  בפתרון בעיותשונים הלוקחים חלק
האם תהליכים אלה המאפיינים את 

המחוננים ואת המומחים אכן מצוינים 
יותר מאלה המאפיינים את קבוצות 

 ?ההשוואה שלהם

  
 לזובמה דומות קבוצות אלה זו 

 ? במה הן שונות זו מזו?בהקשר זה

תבחין הנשען על . 3
 למידה

כיצד מושפע התפקוד המצוין של כל אחת 
לעומת מלמידה אנאלוגית משתי הקבוצות 

 מבחינת איכות שלהןקבוצות ההשוואה 
 ?התוצר ואיכות התהליך

האם כל מי שעובר תהליך : השאלה לדוגמ
מתפתח , ויוגדר כמצוין או לא, של למידה

 ? לקראת תפקוד מצוין באותה המידה

 
 לזובמה דומות קבוצות אלה זו 

 ? במה הן שונות זו מזו?בהקשר זה

על תבחין הנשען . 4
 )meta (תהליכי מטה

כיצד מאופיינים ומשפיעים תהליכי המטה 
של כל אחת משתי קבוצות המצוינים 

 ?מקבוצות ההשוואה שלה

 לזובמה דומות קבוצות אלה זו 
 ? במה הן שונות זו מזו?בהקשר זה

תבחין הנשען על . 5
 יצירתיות

האם כל אחת משתי קבוצות המצוינים 
ת נבדלת מקבוצת ההשוואה שלה ברמ

 ? היצירתיות שלה

 לזובמה דומות קבוצות אלה זו 
 ? במה הן שונות זו מזו?בהקשר זה
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 :מצוינות יחסית

לא מחוננים לבין  לעומת  מנקודת מבט זו נמצא דמיון בין תפקודם המצוין של המחוננים:מיוןד

 : בחמשת התבחינים, טירוניםלעומת התפקודם של המומחים 

 .איכותי יותר) פתרון(וע טוב יותר שהתבטא בתוצר שתי קבוצות המצוינים חשפו ביצ .1

  .תהליכי פתירה איכותיים יותר שתי קבוצות המצוינים נקטו .2
 והן במונחים 'איכות התוצר'שתי קבוצות המצוינים הפיקו יותר מלמידה הן במונחים של  .3

 .'איכות התהליך'של 
עות לנכונות תהליכי  להיות מודשלהןשתי קבוצות המצוינים נטו יותר מקבוצות ההשוואה  .4

 .הפתירה שנקטו כדי לפתור את הבעיות
 להתמודד עם פעילות של שלהןשתי קבוצות המצוינים נטו יותר מקבוצות ההשוואה  .5

 .ושתיהן המציאו בעיות אנאלוגיות חדשות באיכות גבוהה יותר, המצאת בעיות
 

קבוצות ההשוואה עומת  לשתי קבוצות המצוינים  במאפיינים המשותפים שנמצאונוסף על ה: שוני

.  אפיונים הייחודיים למצוינות היחסית של כל אחת משתי קבוצות המצוינים כמהנמצאו גם, שלהן

גם .  נוקטיםהלא מחונניםשונוקטים המחוננים  שיש הבדל בתהליכי הפתירה )1: ( מהםכמהלהלן 

עדיין , )ות הפתרוןא בנכונמבוט(כאשר לתלמידים הלא מחוננים יש ידע הדומה לזה שיש למחוננים 

 טירונים לההבדלים בין המומחים, לעומת זאת. סלקטיביים יותר  הפתירה של המחונניםתהליכי

שתי הקבוצות  שרמת הסלקטיביות של תהליכי הפתירה, כאשר גם לטירונים יש הידע. תלויי ידע

חמשת  להנוגעים הבדלים איכותיים ישבין מחוננים לבין לא מחוננים ) 2 (;דומה–נוקטות 

והם בולטים בייחודם בעיקר לפני למידה ולאחר למידה לא , לפני למידה ואחריה, התבחינים

ההבדלים התהליכיים נעשים בולטים יותר בעיקר לאחר , טירונים-במקרה של המומחים. מכוונת

בממצאים אלה יש . בעלי אופי כמותי בעיקרם ההבדלים בין המומחים לטירונים) 3  (;למידה

כדרך להבנת המשותף כמו גם , כה בגישה המצדדת במחקר משותף של המצוינותבבחינת תמי

 .הייחודי למצוינות של קבוצות מצוינים שונות

 

 :מצוינות השוואתית

 אפיונים משותפים כמה נמצאו לתפקודם של המומחים תפקודם של המחוננים בהשוואת: מיוןד

 אחת אחידה נוסחהלמצוינות אין ) 1 (: מסקנותכמהמהם ניתן להסיק וכמה מאפיינים ייחודיים ש

לכל תפקוד מצוין דומה כפי שנמצא בתפקודן , היא עשויה להתפתח מנקודות פתיחה שונות. בלבד

כפי שבא לביטוי , נראה שתפקוד מצוין) 2(; מתמטיות-של שתי הקבוצות בפתרון הבעיות הלוגיות

ינטגרציה של ידע מתחומי דעת  אלעשותנשען על היכולת , אצל המחוננים כמו גם אצל המומחים

רכיבים תהליכיים הננקטים בפתירת הבעיה  מסקנה זו מתבססת על הממצאים שלפיהם. סמוכים

ובאחרים ,  לאלה הננקטים בפתירת הבעיות הלוגיות– מההיבטיםדומים בחלק , מתמטית-הלוגית

 המצוינים ל הנבדקיםהתפקוד ש) 3(;  הם דומים לאלה הננקטים בפתירת הבעיות המתמטיות–

אלא שמבחינות רבות הוא , אינו רק יותר מצוין ביחס לתפקודן של קבוצות ההשוואהמשני הסוגים 

 .נוטה לכיוון המצוינות יותר מאשר לכיוון של ביצוע רגיל

 

המחוננים מתפקדים ) 1: ( שוני נקודותכמהעולות מהמחקר , מיון אלהנוסף על נקודות ד: שוני

בעיות לוגיות , היינו, ה שלהם בבעיות שבתחומי הצטיינותםקבוצת ההשוואלעומת ין מצו

(insight) .מומחים הבוגרים מהם וה  לעומת הם עלולים להתקשות בה בעת ובאותן בעיות ממש

בעלי השפעה על התפתחותו של התפקוד  הם –וידע דיסציפלינארי , ניסיון חיים, בשילה) 2(; מהם

כאשר יש למחוננים הידע ודרכי ) 3(;  המומחיםמחוץ לתחום התמחותם של שין במשימותהמצו

מורכבות ושונות במשתני התוכן , הם מצליחים לפתור בעיות תחומיות גם כשהן קשות, 'איך'ה

מושפעים ממורכבות הבעיות ומהשונות התוכנית , יותר מהמחוננים, המומחים) 4(; וההקשר שלהן

ב ביכולת או אמון רחשש מכישלון , טיבי קיבעון קוגני.בתחומי התמחותם) המבנה הליטראלי(שלהן 

יה גבוהה קשורה ביכולת למידה אינטליגנצ) 5(; עבורם גורמים מפריעיםב  להיותעלוליםהתחומית 

בהשפעת למידה , המחוננים משפרים את איכות התוצר ואת איכות תהליכי הפתירה, כך. ינתמצו
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רת יותר עם הפקת תועלת מלמידה מתקש, כך נראה, מומחיות. מכוונת ובלתי מכוונת במידה דומה

רבה יותר בהשפעת הלמידה המכוונת ) תוצר ותהליך(כפי שמתבטא במידת שיפור , מכוונת ומובנית

' מקפיצה') מתמטיקה: הזהבמחקר (למידה תחומית ספציפית ) 6(; הלמידה הבלית מכוונתלעומת 

ן גם לפני הלמידה יהמחוננים מתפקדים מצו.  המומחיםפקודם שלמהותית את ת במידהקדימה 

 ; ת למידהי בהשפעת כל סיטואצי ובקביעותוממשיכים להשתפר במתינות, הפורמאלית

כך נראה שהמחוננים . נראה שונה, המחוננים והמומחים, אופן הלמידה של שתי הקבוצות) 7(

המומחים נשענים  בעוד, נוספות' עובדות'לאיסוף ' יצירת חוקים'מ למידה שכיוונה במאופיינים

מסקנה נוספת העולה מן המחקר נוגעת לקשר ) 8(; 'יצירת חוקים'ורק אז פונים ל' ותעובד'תר על יו

לבין תפקוד ) 'המודעות'וטאים באמצעות מב, במחקרנו(קוגניטיביים -שבין התהליכים המטה

ושבשני ,  ולאחריהאף שנראה כי שתי הקבוצות מאופיינות ברמת מודעות דומה לפני הלמידה .יןמצו

יש הבדל בין שתי , המבוטא באמצעות נכונות הפתרון(ע ם רמת המודעות קשורה בידהמקרי

קוגניטיביים -אצל המחוננים רמת הסלקטיביות הגבוהה של התהליכים המטה בעוד. הקבוצות

ייתכן . אצל המומחים נראה שהיא מתפתחת עם הלמידה הרי, טבועה באינטליגנציה הגבוהה שלהם

קוגנטיביים הטבועה -סלקטיביות הגבוהה של התהליכים המטהאצל המחוננים רמת ה שבעוד

מאפשרת להם להפיק תועלת מכל סיטואציית אקציות שלהם עם סיטואציות חדשות באינטר

ימת  נעשים מודעים לכך שיש בבעיה מסוכאשר הם, הרי אצל המומחים, למידה ולהתקדם בקביעות

 –) אות פתורות של בעיות אנאלוגיות דוגמכמו(או בסיטואציית למידה מסויימת פוטנציאל להעברה 

 אלה יכולותיהם המטה קוגניטיביות מכוונות אותם לא רק במקרים. הם מנצלים זאת היטב

) 9. (קדימה' קופץ'פקודם ולכן ת, ת שימוש מחוכם בידע קייםלרכישת ידע חסר אלא גם לעשיי

וצות המצוינים חושפות רמת  ששתי קבאף על פי. רכיב ההשוואה האנאלוגיעל תופעה דומה נצפתה 

 רמת הסלקטיביות הגבוהה עבור המחונניםבנראה ש, סלקטיביות דומה של ההשוואה האנאלוגית

ת אצל המומחים רמת הסלקטיביו בעוד; ובכלל זה בתהליכי הפתירה שלהם, פקוד שלהםטבועה בת

 .םיה בלמידה ובידע בתחום ההתמחות הספציפי שלהשל תהליך ההשוואה האנאלוגי תלו

 

בסיטואציות ,  תלויה בתוצאות של מחקרים נוספים על מחוננים ומומחיםהכללת מסקנות אלה

עם . כמו גם במחקרים נוספים של קבוצות מצוינים נוספות,  בעיותם נוספים שלנוספות ובסוגי

, הזאת כבר בשלב זה ניתן לחשוב על כמה השלכות והמלצות חינוכיות המפורטות בעבודה ,זאת

  :ובהן אלו

 .  אמצעי יעיל לניתוח משותף של קבוצות מצוינים שונותלשמשסרגל מדידה אחיד יכול  .1

ניתן לבחון מצוינות לא רק על סמך התבחין העוסק באיכות התוצר אלא גם על סמך  .2

 .ארבעת התבחינים האחרים שפותחו
ם בתחומים מסוימי ושייחודה',  מצוינותהיאמחוננות 'לפיו הרעיון ששל  אישוש כאןיש   .3

בשונה מהגישה הפוסלת את הגישה הפסיכומטרית , זאת. איננו רק כמותי אלא גם איכותי

 . מימדי-המגדירה מחוננות כמצוינות באופן חד
המצוינות אל עבר אוכלוסיות אחרות כגון כדי להרחיב את הגדרת יש  בתוצאות ,עם זאת .4

ין בכל חמשת פקוד יחסי מצוגם המומחים חשפו ת: אויות לטיפוח הרקבוצות מומחים

התבחינים והפיקו מלמידה תועלת רבה שהתבטאה בתבחינים של איכות התוצר ושל 

 .  משמעותית עבורםאתועלת זו הי. איכות התהליך
שונים בקרב  מהמחקר עולה כי אופן הלמידה וכן הרווחים מסיטואציות שונות של למידה .5

 מהן הזדמנויות הלמידה כדי להביןזאת עלינו להעמיק ולחקור : מצוינים מסוגים שונים

  .המתאימות לתלמידים מצוינים מסוגים שונים
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 אוניברסיטת חיפה, ר ליהוא זיסברג"ד

 

  תפקידה של המוטיבציה בתופעת המחוננות
 

  .2005אוקטובר , משרד החינוך, אשר נערך בהזמנת המחלקה למחוננים, אנליזה-תקציר מחקר מטה

 

קושר בדרך זו או אחרת את , כולוגיה והחינוך העוסק בתחוםחלק ניכר מהספרות האקדמית בתחום הפסי

אופן מדידת המוטיבציה , עם זאת. מושג המוטיבציה להישגים יוצאי דופן במגוון רחב של תחומים

 . ותפקידה המדויק בתופעת המחוננות נותרים בשלב זה בלתי ברורים ולוקים בחוסר אחידות ועקביות

 

נועדה עבודה זו לסקור ולהגדיר את מושג המוטיבציה ואת הקשרו ' ועדת נבו'במסגרת יישום המלצות 

בעיקר בהקשר של איתור מחוננים (וכן לסקור ולהציע דרכים לאמוד מוטיבציה , לנושא המחוננים

 ). במערכת החינוך

  

בשלב . כדי לעשות זאת נסקרו עבודות יישומיות ומחקרים המתמקדים בנושא המוטיבציה ומדידתה

פריטים נכללו בסקירה אם ענו על לפחות אחד מן .  פריטים בחיפוש כללי3,060רו הראשון  אות

 :הקריטריונים האלה

  ; או נתונים על היבטים של שימוש בכלי כזה\יש בהם נתונים על כלי מדידה למוטיבציה ו .א

 ;   הם דנים במודלים תיאורטיים הקשורים למדידה ולאומדן של מוטיבציה. ב

 . או הישגים לימודיים\יבטים של מוטיבציה במערכת החינוך והם נוגעים בה. ג

 פריטים המשמשים 60לאחר סינון של כפל מידע נותרו .  פריטים225בתום תהליך הסינון הראשוני נותרו 

 .בסיס לעבודה זו

 

 :סקירות שיטתיות של המידע שבפריטים שאותרו שימשו לזיהוי המגמות והמסקנות האלה

, דגשים על דחפים(יש הגדרות מרובות ושונות בתחום השמות דגשים שונים : הגדרת המוטיבציה .1

). רקע חברתי ועוד, אישיים-אישיים ובין-כשרים תוך, כשרים קוגניטיביים, עמדות, אישיות, רגשות

כדי להגיע להגדרת עבודה שתנחה את ניתוח החומר ואת סריקת הכלים בהקשר של איתור מחוננים 

מוטיבציה היא המידה שבה הפרט מאתר מטרות בעלות ערך :  גרטיבית הזאתנוסחה ההגדרה האינט

 . מתמיד מול קשיים ומגיע ביעילות ובמהירות להשגת מטרות אלו, מגייס משאבים, )בעבורו(

מסקירה של מודלים תיאורטיים שונים בנושא מוטיבציה ומחוננות :  תפקיד המוטיבציה במחוננות .2

וטיבציה היא גורם ממתן המאפשר ומאיץ את הקשר בין יכולות ולפיה מ, עולה מגמה עקבית

סביבה , לעתים בשילוב עם גורמים נוספים כגון יצירתיות(קוגניטיביות גבוהות להישגים יוצאי דופן 

 .מודלים אחרים מציעים גישות שונות החל מתיווך ועד חוסר קשר כלל). תומכת ועוד

יישום בתחום סובלים מעודף כלים שפותחו למטרות המחקר וה: אומדן ומדידה של המוטיבציה .3

, נסקרו עשרות רבות של כלים. ספציפיות ולא תמיד יש להם תימוכין בעדויות אמפיריות מספקות

 . ח זה" שענו על קריטריונים מינימאליים של איכות ורלוונטיות נכללו בסקירה שיטתית בדו23מתוכם 

השיטה הנפוצה ביותר לאומדן מוטיבציה היא שימוש : המגמות עיקריות בדרכים לאומדן מוטיבצי .4

סולם 'פריטים הצהרתיים לדיווח עצמי ובהם סולמות תגובה בסגנון (במבנה של שאלוני עמדות 

בעיקר כאשר מתמקדים , שיטה זו בעייתית מבחינת תוקף הדיווחים). (Likert Scale' לייקרט

 .באוכלוסייה של תלמידים צעירים

: אות כתואמות יותר את אופי המבחן הנדרש בהקשר של איתור מחוננים הן אלהשיטות אחרות שנר

תצפיות מובנות , )תואם גיל אך עתיר עבודה ואינו תואם את נפחי האבחון הצפויים(ריאיון אישי 

יועצים , עמיתים, כגון מורים(ותשאול של צד שלישי ) נעשו בעיקר במעבדה(בביצועים במטלות שונות 

 . המכיר את הילדים) חינוכיים ועוד
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 :הקריטריונים שנקבעו לבחירת כלי לאומדן מוטיבציה במסגרת איתור מחוננים .5
התאמה להעברה לתלמידים בכיתות ; התייחסות לכלל היבטי המוטיבציה כפוטנציאל התנהגותי

 .מעשיות בהעברה של המבחנים וציינונם ועמידה בקריטריון מהימנות ותוקף; הצעירות

 ם שנסקרו אינם מקיפים דיים ואינם תואמים את הנדרש באיתור מחוננים רוב הכלי .6

זוהו כמה כלים קיימים , עם זאת). התאמה לגיל או לתרבות-אי, התאמה של פורמט הבחינה-אי( 

 .שבהם רכיבים ועקרונות העשויים להועיל בפיתוח כלי עתידי לצורך זה

פיתוח הכלי . אלא לפתח לשם כך כלי ייעודי, ואמשום כך הומלץ שלא לאמץ שום כלי קיים כמות שה .7

על מידע שייאסף ממומחי , ח זה"ייעשה תוך הסתמכות על רכיבים שונים מכלי אומדן שנזכרו בדו

ההערכה היא כי בידי משרד החינוך . תוכן ומאנשי חינוך ועל עבודה שיטתית של פיתוח כלים

 .ר מהקיים כיוםהמשאבים וההזדמנות לפתח כלי שרמתו משביעת רצון יות

 : המנחים להגדרת כלי ייעודי כזה הם בעיקרםהקווי .8

הכלי צריך להקיף את רוב או כל היבטי המוטיבציה לפי הגדרתה לצורך עבודה זו ולהתייחס   8.1 

 :לפחות לרכיבים האלה

 . זיהוי מטרות אישיות ומחויבות להן, הבעת עניין אישי

 .ירה אל המטרותגיוס וניהול יעיל של משאבים לצורך חת

 .התמדה מול קשיים ואתגרים

 . השגת המטרות ביעילות

תלמידים בכיתות : דהיינו(הכלי צריך להיות תואם את המאפיינים של אוכלוסיית היעד שלו   8.2 

יכולות , מבחינה תרבותית)  ואילך2005הצעירות בבית הספר היסודי בישראל של שנת 

 .קוגניטיביות ובשלות רגשית

 . לי צריך להתאים להעברה למספר רב של תלמידים וקל לציינוןהכ  8.3 

בעיקר תוקף ניבוי של הישגים לימודיים (הכלי צריך לעמוד בקריטריונים של מהימנות ותקפות   8.4 

 ).וחברתיים

 :מאפיינים ראשוניים לפיתוח כלי ייעודי כזה הוצעו כדלקמן .9

 : לפיכך מומלץ שיכלול מודולות שונות. רגש וביצוע, על הכלי לבחון היבטים שונים של חשיבה  9.1 

 .פתרון בעיה מעשית שיש בה אתגר ודורשת התמדה לנוכח קושי ותסכול: מודולה ביצועית

 .ל"בעיה אינטלקטואלית בעלת מאפיינים מאתגרים כנ: מודולה לאיתור ולפתרון של בעיות

ציב מטרות ולזהותן כבעלות עד כמה התלמיד מסוגל לה: מודולה לאיתור ולזיהוי של מטרות

 .ערך

 .חיצונית ותאמוד את עצמתה-פנימית: מודולה שתאתר את מקור המוטיבציה ואת עצמתה

שילוב מקורות מידע יכול להביא להעלאת : מומלץ שהכלי יסתמך על יותר ממקור מידע אחד  9.2 

 :התוקף של המידע שנאסף

 .ינטלקטואליא/ איסוף מידע על ביצועים דרך מטלות לביצוע מעשי

 .שאלון דיווח עצמי לתלמיד

 ).'עמיתים וכיוב, תלמידים, מורים(שאלון לאיסוף מידע מגוף שלישי 

מקצועיים , על הכלי להיות מכוון בתכניו ובאפיו לאיתור פוטנציאל להישגים לימודיים 9.3 

 .וחברתיים

 .ח זה בקווים כלליים"תהליך לפיתוח ולבדיקה של כלי לאבחון מוטיבציה הוצע בדו          .10
 . הערות אחדות באשר לצורך בזהירות ובשיקול דעת אתי הועלו אף הן לסיכום       
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  מורים ושיטות הוראה המתאימים לאתגור החמישון העליון: מוקד שני

 
 האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך, פרופסור ענת זוהר

 
 "מכשולים להצטיינות: היבטים מגדריים של תהליכי הוראה ולמידה בפיסיקה ומתימטיקה" 
 

Barriers to excellence: gender issues in physics and mathematics  learning   
  

Girls representation in various educational programs that foster excellence in mathematics 
and science is far below fifty percent. For instance, in programs for gifted children in Israel, 
there are approximately three boys to each girl. A similar ratio of boys and girls exists in 
advanced physics classes ("5 study units").  
In a recent conference that addressed the low representation of women in senior university 
positions in the areas of science and mathematics, Larry Summers, president of Harvard 
University expressed an outrageous view according to which "innate factors" are responsible 
for the low representation of women in these fields. A surge of responses to this view 
emphasized the many socio-cultural reasons that currently inhibit women from realizing their 
skills in science and mathematics. My own research in this field centers on the identification 
of a mismatch between girls' prevalent style for thinking and learning and common school 
practices of instruction and assessment. In order to explain this mismatch, which (among 
other things) acts as a barrier to girls' excellence in science and mathematics, I need to clarify 
four points.  
Point # 1: The terms  "separate knowledge" (SK)  and "connected knowledge" (CK). 
These terms  were coined by Belenky, Clinchy, Goldberger & Tarule (1986). Separate 
knowing is an objective, analytical and detached evaluation of an argument or a piece of 
work, using fixed rules and procedures. It often takes on an adversarial tone, involving 
argument and debate, and the criticizing of others' positions. In contrast, the heart of 
connected knowing is understanding. It is achieved by forming attachments or connections 
with the object one aims to understand. In areas such as literature or arts, these connections 
may take on several forms, including an emotional relationship with that which we aim to 
study. In terms of the knower's relation to what is known, connected knowing is personal, 
involving attachment and intimacy (Clinchy, 2002).  
Point # 2: Distribution of CK and SK among boys and girls: Studies show that CK and 
SK are not gender determined, but they are gender related, i.e., there are girls who get high 
scores on questionnaires for CK and girls who get high scores on questionnaires for SK. 
Likewise, there are boys who are CK and boys who are SK. Nevertheless, CK and SK are 
gender related. i.e., there are more girls who are CK than SK, and vise versus  for boys. 
Point # 3: Understanding as a form of CK : Although the classic characterizations of 
connected knowledge sound appropriate in fields such as literature of art, they need further 
clarification in fields such as mathematics or science. In searching for a possible meaning for 
connected knowledge in these fields, I have proposed to link "connected knowledge" with 
current views regarding understanding and "teaching for understanding". When engaged in 
learning for understanding students relate ideas to each other and make connections with 
previous experiences. Thus, studying a new topic involves the acquisition of a set of new 
concepts that are connected to each other and to the learner's initial, intuitive concepts. My 
argument is that the type of knowledge that evolves from learning with understanding shares 
many of the characteristics of the "connected knowledge" concepts that are at the core of 
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feminist epistemologies. According to this argument, girls would have a stronger need than 
boys to "learn for understanding", and are more harmed than boys when this need is not met. 
I will present empirical studies that confirm this prediction. 
Point #4: Implications  for teaching for excellence : In general, we can make a distinction 
between two different pedagogies: a pedagogy of knowledge transmission and a pedagogy 
that emphasizes teaching for understanding. The latter fosters deep understanding and is 
advocated in the literature as a form of instruction that helps students to construct their own 
knowledge.  
My main argument is that the pedagogies which are most prevalent in our schools, i.e., 
pedagogies of knowledge transmission are even less appropriate for girls than they are for 
boys, and therefore create a barrier that prevents many girls who could have excelled in 
science and mathematics from pursuing advanced studies (i.e., studies that can foster 
excellence) in these fields. In literature, art and even social studies, girls are likely to be able 
to apply connected knowledge to school learning even if teachers do not foster it. In science 
and mathematics however, this is less likely to happen. Therefore, the fact that instruction in 
these fields often applies pedagogies that ignore girls' need for understanding, creates a 
barrier that deter many girls for electing advanced courses in these areas. This is one of the 
variables that contribute to the scarcity of girls in advanced courses in these fields. This 
finding has a straightforward pedagogical implication: Increasing the prevalence of "teaching 
for understanding" in mathematics and science classrooms would provide a learning 
environment that would be better adapted to the learning needs of many girls and would 
encourage more girls to enroll in advanced courses in these fields. Some of the barriers that 
deter girls from excelling in these areas would thus be broken down.  
 
Another educational implication of this line of research refers to assessment in general and to 
entry tests for gifted programs in particular. The argument here is that since the entry tests 
actually assess separate knowledge, they discriminate against girls who as a group tend to be 
characterized by a connected rather than a separate way of thinking. Incorporating tasks 
assessing connected thinking into the entry tests would increase girls' chances to excel in the 
tests and therefore to be admitted into gifted education programs.  
References: 
Zohar, A. and Sela, D. (2002). Her physics, his physics: gender issues in Israeli advanced 
placement physics classes. International Journal of Science Education,  25, 245-268 

Zohar, A. (in press). Connected knowledge in science and mathematics education. Accepted 
for publication in the International Journal of Science Education.   
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 אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, ר רוזה לייקין"ד
 

 התפתחות ידע ואמונות של מורים בחינוך מתמטי של תלמידים מצטיינים ומחוננים
 

Developing teachers' knowledge and beliefs in the mathematics education of gifted and talented 
 

RATIONAL AND BACKGROUND 

In keeping with NCTM (2000), a pupil’s potential is defined as a complex function of 
his/her ability, motivation, beliefs, experience, and opportunities (Sheffield, 1999). 
Teachers' role in realization of pupils' potential is the most critical (Barbeau & Talor, 
2005). In order to realize and develop pupils’ potential, teachers have to develop and 
maintain pupils’ motivation and beliefs through offering them challenging (mathematical) 
experiences as well as to believe in students abilities to cope with challenging tasks (NCTM, 2000; 
Sheffield, 1999; Sterenberg & Davidson, 2005; Davis & Rimm, 2004; Krutetsky; 1976).  

Taking the perspective of developing education (Davydov, 1996) a teacher has to teach 
problems that belong to pupils’ ZPD (Vygotsky, 1978). In this kind of teaching a teacher is 
asked to ‘constantly raise the bar’ by presenting pupils with questions that demand and 
develop their (mathematical) reasoning. NCTM Standards (NCTM, 2000) asserted that 
“reasonable and appropriate accommodation be made as needed to promote access and 
attainment for all students” (p. 12). When teaching high ability students teachers should 
constantly develop students' specific and general cognitive abilities, creativity, autonomy, 
critical and complex reasoning as well as social skills of collaboration and leadership and 
affective skills related to self efficacy, task commitment, and self esteem  (Davis & Rimm, 
2004; Renzulli, 1988, Sheffield, 1999; Sharygin, 1989).  
How and whether teaching (and teachers of) gifted have to be different / similar to 
teaching (teachers of) all? 
Davis & Rimm (2004) differentiate between 11 curriculum models for the education of 
gifted and talented pupils. The models are consistent and complimentary, permitting teacher 
(coordinator) to draw ideas from several models simultaneously.  Overall various principles 
for education of gifted and talented are addressed in different models. I generalize the most 
common criteria addressed in the models and combine them with principles of developing 
(Davydov, 1996) and of challenging (Sharygin, 1989) education specific to mathematics 
teaching and learning. 

 (1) Meeting appropriate difficulties principle is present in all the models observed by Davis 
& Rimm (2004): Learners have to face difficulties when coping with (mathematical) 
tasks. Principles of 'developing education' (Davydov, 1996), which integrate Vygotsky's 
(1978) notion of ZPD (Zone of Proximal Development),  and Leontiev's (1983) theory of 
activity claim that to develop students (mathematical) reasoning the tasks should not be 
too easy or too difficult. According to Polya (1973), Schoenfeld (1985), and Charles & 
Lester (1982) mathematics tasks should meet the following conditions: "First, the person 
(a pupil) who performs the task has to be motivated to find a solution; second, the person 
has to have no readily available procedures for finding a solution; third, the person has to 
make an attempt and persist to reach a solution; fourth, the task or situation have several 
solving approaches. Obviously, these criteria are relative and subjective with respect to a 
person’s problem-solving expertise in a particular field, i.e., a task that is cognitively 
demanding for one person may be trivial (or, vice versa) for another" (Leikin, 2004, p. 209).  

 (2) Mathematical connections: This principle is specific to math ed. programs for all the 
students. However the level of connections that may be introduced to high ability students 
differs from that of regular curriculum. Learners have to develop mathematical 
connections of different types: between representations of the mathematical concepts, 
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between different mathematical tools and concepts from the same field, between different 
mathematical topics (e.g., NCTM, 2000, Sheffield, 1999, ) In this perspective Russian 
educators (Sharygin, 1989; Davydov, 1996) advised divergence principle of learning 
simultaneously several topics while NCTM (2000) standards recommend solving 
problems in different ways. 

(3) Active participation in learning process also characterizes all the models observed by 
Davis & Rimm (2004): Learning has to be active, meaning that learners construct their 
individual knowledge through (mathematical) explorations with emphasis on conjecturing 
that leads to (mathematical) discussions, proofs and refutations (NCTM, 2000; Renzulli & 
Reis, 2003; Betts, 1991). With respect to the principle of 'active participation' Sharygin's 
(1989) recommended 'changing priorities': priority for ideas when learning a new topic 
and solving non-routine (heuristic) problems vs. priority for complete answers when 
working with known ideas and solving standard problems. This perspective is the most 
consistent with Autonomous learner model (Betts, 1991) 

(4) Individual and cooperative: Learners have to study systematically in individual mode in 
classroom and at home in order to develop their problem-solving competence (Sharygin, 
1989; most of the models in Davis & Rimm, 2004). They have to be involved in 
cooperative learning activities in order to advance in problem solving by supporting each 
other’s ZPD (NCTM, 2000; Davydov, 1996). The balance between individual and 
cooperative may provide students with better opportunities for realization of their 
potential.  

These principles of the work with high ability students require from teachers knowledge 
awareness and beliefs relevant to the curricular they teach. 

My experience shows that assigning a teacher to a group of promising pupils is a very 
complicated task. In some schools one particular teacher teaches all groups of promising 
pupils. In some schools the practice of teaching groups of promising and talented pupils is 
actually new. Thus special training should be provided for teachers who are willing to teach 
these groups of pupils. Surprisingly I realized that only a small number of teachers volunteer 
for these groups of pupils. Without experiencing in teaching gifted, teachers often do not 
believe their students will be able to cope with mathematical tasks which are not easier for 
teachers themselves.   

The loop: To be convinced (believe) that introducing challenging mathematics at advanced 
level to students is real, teachers have to implement it in practice -- To implement 
challenging mathematics at advanced level in classes the teachers have to be convinced 
(believe)  it works. 

Teachers' knowledge and beliefs pre-determine teachers' willingness and, moreover, 
enthusiasm regarding teaching high ability students.  

Teachers' knowledge and beleifs 
Teachers' knowledge (Shulman, 1986), and beliefs (Cooney, 2001) determine their decision 
making when planning, performing, and reflecting. Teachers' knowledge and beliefs are 
interrelated and both have very complex structure. Leikin (in press) suggested using 3D 
model of teacher's knowledge, which describes this complexity (e.g., Scheffler, 1965; 
Shulman, 1986). Bellow I outline this model as related to education of gifted and talented in 
mathematics: 
 
Dimension 1 'KINDS OF TEACHERS' KNOWLEDGE' is based on Shulman's (1986) 
components of knowledge: Teachers’ subject-matter knowledge comprises their own 
knowledge of mathematics at level appropriate to gifted and talented. Teachers’ pedagogical 
content knowledge includes knowledge of how gifted and talented students cope with 
mathematics, as well as knowledge of appropriate learning setting. Teachers’ curricular 
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content knowledge includes understanding different approaches to teaching mathematics and 
knowledge of different types of curricula suitable for education of gifted and talented. 
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Dimension 2 'SOURCES OF TEACHERS' KNOWLEDGE' id based on Kennedy's (2002) 
classification of teachers' knowledge according to the sources of its development: Teachers' 
craft knowledge is largely developed through classroom experiences with gifted students. 
Systematic knowledge is acquired mainly through systematic studies of mathematics, 
psychology and didactics in colleges and universities. Prescriptive knowledge is acquired 
through institutional policies, which are transparent in tests, accountability systems, and texts 
of diverse nature.  
Dimension 3 'FORMS AND CONDITIONS OF KNOWLEDGE' differentiates between 
teachers' intuitive knowledge as determining teachers' actions that cannot be premeditated 
(e.g. in Atkinson & Claxton, 2000), their formal knowledge, which is mostly connected to 
planned teachers' actions, and teachers' beliefs, which are expressed in teachers' conceptions 
of teaching. Intuition is a form of knowledge distinct from formal (deductive) form in the 
lack of person's need to prove formally or factually a respective interpretation or 
representation. Beliefs are “abstract things, in the nature of a habit or readiness” that express 
“a disposition to act in a certain way under certain circumstances” (Scheffler, 1965, p. 76).  

Leikin (2003) demonstrated that analogously to pupils’ potential in mathematics, teachers’ 
potential in teaching mathematics to promising and gifted pupils is a function of 
mathematical and pedagogical knowledge and creativity (these aspects are the focus of 
investigation of ongoing study), motivation, beliefs, personal experiences, and opportunities. 
The next section addresses different frameworks that provide teachers with various 
experiences directed at development of teachers' knowledge and beliefs. 

Different modes of teachers' knowledge development 
Table 1 summarizes different modes of professional development of mathematics teachers. 
While the modes in general are common for teachers for all, each of the modes has its 
specifics with respect to the education of gifted. I suggest considering four main modes of 
development: Mathematical, pedagogical, research and implementation. These different 
modes vary with respect to the goals stated explicitly, the role of the challenging content, and 
thus processes and mechanisms of teachers' knowledge development   
Mathematical mode: Teachers' main purpose is learning mathematics. A course is focusing 
on challenging (mathematical) tasks appropriated for gifted, types of the tasks and types of 
mathematical challenges. The teachers are coping with challenging mathematics as learners. 
Development of SMK is the explicit purpose of the course whereas PCK and CCK are 
developed implicitly through facing different learning experiences (e.g., Leikin & Winicky-
Landman, 2001) 
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Pedagogical mode: Teachers' main purpose is to lean pedagogical approaches/methods 
(didactics). A course is focusing on the ways of implementation and stimulation of 
mathematical challenges in classes while mathematical challenge is an integral component of 
all the activities. Development of PCK is the explicit purpose of the course whereas SMK 
and CCK are developed implicitly through facing different pedagogical experiences (e.g., 
Leikin, 2004a). 
Research mode: Teachers main purpose is learning about students' reasoning. In such a 
course reasoning of gifted and talented students may be compared with the reasoning of regular 
students of the teachers' themselves. Mathematical challenge is the content for research on 
mathematical reasoning of gifted and talented students. The courses may include reading 
studies by famous researchers (e.g. Krutetskii, 1976) and performing individual or 
collaborative research with gifted students. It is also may include action research (Jaworski, 
1998). The course ought to demonstrate viability of applying challenging mathematics with 
students. Knowledge of students is developed in a direct mode while subject matter and 
curricular content knowledge are developed implicitly (e.g., Leikin, 2003) 
Implicational mode: Teachers main purpose is teaching. The purpose of a program is learning 
through teaching. The program may include Teaching Experiment or Teacher Development 
Experiment. The program aim is development of teachers craft knowledge of different kinds 
mathematical challenge is the unfamiliar content to be taught in the classroom. Knowledge 
development depends on the initial state of teachers' knowledge especially for this mode (e.g., 
Leikin, 2005; in press) 
The question: "What modes of teacher education are most promising for the development of 
teachers' knowledge and skills associated with education of gifted and talented?"  
The main claim of this article: Combinations of different modes are necessary, no one of the 
modes is sufficient. The next section presents empirical evidence which supports this claim.   

Example: PLANNING TEACHING AN UNFAMILIAR MATHEMATICS PROBLEM -THE 
ROLE OF TEACHERS' EXPERIENCE IN SOLVING THE PROBLEM AND WATCHING 
PUPILS SOLVING IT (TAKEN FROM: LEIKIN & KAWASS, IN PRESS) 
The purpose and the questions 
This research design combined three above-mentioned modes: It set out to learn the effect of 
teachers' personal experience in solving (mathematical mode) the task they had to teach, and 
their familiarity (by watching the video) with the ways pupils did it (research mode), on the 
manner in which they planned (pedagogical mode) their lessons.  
Population 
Fifteen math teachers participated in our study; 11 taught at senior-high schools and four 
taught medium grades. Their experience varied from four to 28 years: three teachers had four 
years' experience; seven had seven or eight years' experience, and five had more than 15 
years' experience. All the teachers had a BA or a BEd in mathematics and a teaching 
certificate. Four teachers had completed MA program in mathematics education.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Given a wooden plate with thr
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The Task: The plug problem 
ee hollows of different shapes: A square, A circle, and An isosceles triangle. 
l to the diameter of the circle and to the altitude and the base of the triangle. 

 
 
 
 

 
 
 

 a plug that satisfies the two following conditions: 
s through each one of the three hollows in the wooden plate; 
close precisely each one of the hollows in the plate below. 

Figure 1: The task 



The experiment focused on solving the plug problem. It calls for the creation of a three-
dimensional configuration that satisfies certain conditions. It is described by Polya (1976), 
and Sharygin and Ergangyeva (2001) included it in their Visual geometry textbook for 5th and 
6th grade. The task, requires a high level of visual reasoning (Hoffer, 1981), but on the other hand 
it is regarded as one that allows refinement of mathematical reasoning at elementary-school level 
(Sharygin and Ergangyeva, 2001).  
Video-Clip 
The 14-minute video-clip was created from a 46-minute videotaped interview with two 
(female) 11th grade advanced math pupils. It showed pupils' difficulties in searching how to 
approach the task; then they raised several incorrect ideas and rejected them; finally they 
were shown succeeding in accomplishing the task. As they watched the clip, the teachers 
were informed of the pupil's background. They were also given a transcript of the clip. 
The setting 
To achieve the research goal, teachers' planning of a particular task was examined at three 
stages. First, we examined their planning the teaching of the problem before trying to solve 
it. Second, we traced the teachers' planning the lesson after they had the personal experience 
of solving the problem. Third, we examined the teachers' planning after they had watched a 
video-clip showing a pair of pupils in the process of solving the same problem. Finally, data 
collected at the three different study stages were compared. 
Data collection and Analysis 
This research was qualitative, and its main research tool was semi-structured interviews. The 
interviews, in which each teacher was asked prompting questions using elements of 
Jaworski's (1992) teaching triad, lasted about three hours. All the interviews were videotaped 
and transcribed, and content-analyzed for planning components as defined in the literature. 
For each component a system of sub-categories was grounded in practice (For details see 
Leikin & Kawass, in press), namely based on analysis of teachers' responses; subsequently this 
system was applied in the data analysis (Strauss & Corbin 1990). 
 
Findings and discussion 
Four different planning categories that we analyzed in our study (Goals/position in 
curriculum,  Management of learning, Mathematical challenge, and Sensitivity to pupils) 
were affected differently by teachers' solving the problem and watching the film. 
Furthermore, different components within these categories also differed in changes the 
teachers experienced during the research experiment. Solving the task greatly affected 
teachers' planning of the positioning the task in the curriculum and pupils' difficulties that 
teachers expected whereas watching the video significantly influenced the two components 
of mathematical challenge, teachers' expectations of pupils' success in solving the problem, 
and expectations that the pupils would provide explanations for their solutions. 
Unpredictably, teachers' mathematical experience with the task and their film observation 
exerted opposite effects on teachers' expectations of their pupils' ability to cope with the task: 
after personal experience in solving the task, six teachers lowered their expectations of 
pupils' success and only one teacher raised her expatiations, while after seeing the videotape 
six teachers raised their expectations and three teachers lowered them. Teachers who were 
more successful in solving the task found it easier to believe that their own pupils would 
cope with the task successfully. Others were dubious of such a conclusion, either because 
they thought the pupils in the film might be high achievers or because of their own 
difficulties related to the task. Thus we did not find clear relation between the teachers' own 
success in solving the problem and their expectations of their pupils' success. Our study 
demonstrates importance of the teachers' beliefs in the effective teaching process (e.g., 
Cooney, 2001; Cooney & Shealy, 1997). Like Franke, Fennema and Carpenter (1997), we 
found a complex relationship between teachers' mathematical knowledge and their 
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expectations of pupils' success in solving the problem; it combined teachers' own measure of 
success with their beliefs about pupils and about nature of mathematics tasks.  
The influence of watching the video on teachers' planning associated with their sensitivity to 
pupils was expected (see, for example, Wood, 2005); however, the effect of the experiment 
on teachers' planning of mathematical challenge was the most surprising in this study. 
Observing pupils' problem-solving performance allowed the teachers modify their 
understanding of the tasks. This finding supports findings of other studies that demonstrate 
teachers' learning from and by teaching, and point to pupils' solutions as a source of teachers' 
own learning mathematics (Leikin, 2005; in press) as well as their ability to create a 
meaningful learning environment for their pupils (e.g., Zaslavsky 2005, Leikin, in press, 
Wood, 2005). 
In keeping with Boaler (2002), our study demonstrated that with the introduction of 
challenging curricular materials to the teachers it is critical to involve them in the two kinds 
of experiences that were incorporated in the design of this experiment. The results of our 
study highlight the importance of teachers' personal experiences with the mathematics they 
are going to teach and their awareness of the processes in which their pupils will be involved 
when learning it. We argue that the combination of these two experiences is crucial for 
effective planning (and teaching) of problem-solving processes: teachers' personal 
experience appeared to be misleading in the field of mathematical challenge, for example, 
when planning prompting questions, and in the field of sensitivity to pupils, when reasoning 
about expected pupils' success. Thus teachers' acquaintance with pupils' performances is 
necessary for reasonable planning. By contrast, to understand possible pupils' difficulties our 
teachers had themselves to experience the mathematics of the task; hence we hold that this 
experience is an integral part of planning. However, our findings related to teachers' changes in 
planning after solving the problem demonstrate that assigning them to teach new (unfamiliar) 
mathematics requires professional support. At times personal experience might have been 
confusing, for example, in cases of the learning purposes and teachers' expectations of 
pupils' success in coping with the task. In these cases it was clear that some guidance or 
mentoring could help teachers in their planning.  
Concluding remarks 
In my study with Sally Kawass we used advanced learners as models for teachers to study. 
Our planning experiment may be attributed to the mathematical (solving), pedagogical 
(planning) and research (observing videos) modes of teachers' development. It demonstrates 
that combining different modes is effective. However, the question of reasonable balance 
between the different modes still remains open and the conjectures presented in this article 
need to be proved. Finally I suggest that systematic investigation of different modes of 
teacher knowledge development and their combinations may enlighten various issues in 
teacher education in general as well as in education of teachers of gifted and talented 
students. 
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   תנאים חברתיים ובית ספריים המעודדים או מעכבים מצוינות:מוקד שלישי

 
 
 ,  ר משה ישראלאשוילי"ד

 אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך, להיבטים התפתחותיים בחינוךהחוג 
 

 נציאל לימודי ים המעכבים או מעודדים מיצוי פוטתנאים חברתיים ופסיכולוגי

 

בקרב תלמידים ' חמישון העליון'ורי רווחה היה ניסיון לקדם את ההפרויקט לקידום מתבגרים מאז

 אלא גם בניסיון להדריך תהפרויקט עסק לא רק בפעולות לטיפוח ידע והעשרה קוגניטיבי. מאזורי רווחה

 .את המשתתפים בסוגיות הקשורות לניהול יעיל של בעיות העומדות בפני מתבגרים

 והחברתי של התלמידים העלו את ישר לתפקודם הקוגניטיבבדיקות שנערכו לפני תחילת הפרויקט בא

אך יש חוסר , יש דמיון מסוים בין בתי ספר בפיזור נתוני המשכל והתפקוד החברתי:  הממצאים האלה

 של םהלימה בין הערכות המורים המעוגנות בעיקר בהישגים לימודיים לבין דיווחים סובייקטיביי

ממצאי מעקב ההערכה של הפרויקט העלו כי הוא הגביר . רתייםהתלמידים המעוגנים יותר בהיבטים חב

בעיקר בקרב תלמידים , את המוטיבציה של התלמידים להמשיך למסלול של לימודים גבוהים

שמלכתחילה יכולתם השכלית התחילית הייתה גבוהה יחסית ומוריהם העריכו יותר את יכולת 

 .הסתגלותם לבית הספר

 . מידים שנקודת הזינוק שלהם לתהליך הייתה טובה יותרהפרויקט תרם לתל –לשון אחר 

הפעלת הפרויקט הניבה גם כמה לקחים , בצד הלקחים על קידום ההנעה לרכישת ידע וללימודים

 – ולא כפרויקט חיצוני או כפוי –עיצוב הפרויקט כניסיון בית ספרי : מערכתיים בעלי חשיבות רבה לעתיד

תוצאת לוואי של . תפים לתהליכים ולמהלכים שהפרויקט ניסה לבססהגביר את נכונות המורים להיות שו

אף שנדרשו להשקיע בכך זמן רב , מהלך זה הייתה התחזקות הנכונות של תלמידים להשתתף בפרויקט

גורם נוסף שתרם לחיזוק המוטיבציה של תלמידים להשתתף בפרויקט היה עמדתם . משעות הפנאי שלהם

ראו בפרויקט הזדמנות חשובה לממש פוטנציאל שהם האמינו שקיים הם . החיובית מאוד של הוריהם

 שנות פעילות עלה שאלה 2-1ואולם מניתוח מאפייני התלמידים שפרשו מהפרויקט לאחר . בילדיהם

אם בשל היעדר זמן פנוי להשקיע , אופיינו בעיקר בתחושה של פגיעה חריפה מדי ביחסיהם החברתיים

. נוער ואם בהטחת ביקורת מצד חבריהם שלא נבחרו להשתתף בפרויקטבפעולות חברתיות דוגמת תנועת 

ההורית ובעיקר עמדת חברי קבוצת הגיל בקביעת ,  בדבר חשיבות הסביבה המורית–לקחים אלה 

 עולים בקנה אחד עם ממצאים מישראל ומהעולם בדבר –' החמישון העליון'ההתמדה בפרויקט לקידום 

 . יים על ההנעה ללימודים בהווה ובעתיד בקרב בני נוערההשפעה הקריטית של תהליכים חברת

 

הממצאים על פערים בין הערכות המורים להערכות התלמידים את מצבם הלימודי והחברתי בבית הספר 

והממצאים על תרומת הפרויקט לתלמידים שמלכתחילה היו ברובד העליון של הסתגלות ותפקוד לימודי 

 אנושיים בסביבת הילד ממחישים חלק מהבעיות המרכזיות ובצדם הממצא על השפעתם של גורמים

 :הניצבות בפני מי שמנסים לטפח את הרובד העליון של בני הנוער

וממילא , את תפקודו העכשווי בכיתה) של התלמיד(אין הלימה בין הגדרה חיצונית להגדרה פנימית  .1

 .  ולימודייאת התאמתו לפעולות שמטרתן טיפוח קוגניטיב

לימה בין התביעות הלימודיות המופנות אל התלמידים בבתי הספר לבין הצרכים המאפיינים אין ה .2

 .אותם כמתבגרים

מזווית הראייה של מתבגרים לתהליכים חברתיים עם קבוצת בני גילם יש חשיבות קריטית בנכונותם  .3

 .  לאתגרים אינטלקטואליים ולימודייםתלהיענו

של התלמיד מעוצבת כבר בשלבים מוקדמים של הילדות ) Self-efficacy(תפיסת החוללות העצמית  .4

 .וגיל ההתבגרות
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נושאים אלה ואחרים מלמדים על הצורך בראייה כוללת ורחבה של השלב ההתפתחותי שבו נמצאים 

בתוך .  'החמישון העליון'ילדים ובני נוער כדרישה מקדימה לעיצוב הולם של התערבויות חינוכיות בקרב 

לא כפן נלווה , ה/יזוק קוגניטיבי חייב להיות מלווה בחיזוק החוסן הנפשי והחברתי של הילדכך יוצע שח

 . של תלמידי בתי הספר' החמישון העליון'אלא כפן מהותי לשם הצלחת הניסיון לאתגר ולחזק את 

 

 
 תקצירי מאמרים נוספים

 
          Eccles, J. S., Wigfield, A., & Byrnes, J. (2003). Cognitive development in 

adolescence. In M. A. Easterbrooks & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of 
psychology: Developmental psychology, Vol. 6. (pp.325-350). New York, NY, US: 
John Wiley & Sons, Inc. 

         ABSTRACT: (from the chapter) This chapter focuses on 2 major aspects of adolescent 
development: cognitive development and both achievement and achievement 
motivation. First the authors discuss cognitive development, pointing out the relevance 
of recent work for both learning and decision making. Most of the chapter focuses on 
achievement and achievement motivation. The authors summarize current patterns of 
school achievement and recent changes in both school completion and differential 
performance on standardized tests of achievement. Then they summarize the positive 
and negative age-related changes in school motivation and discuss how experiences in 
school might explain these developmental patterns. Finally, the authors discuss both 
gender and ethnic group differences in achievement motivation and link these 
differences to gender and ethnic group differences in academic achievement and 
longer-term career aspirations 

         Eccles, J. S., & Roeser, R. W. (2003). Schools as developmental contexts. In M. D. 
Berzonsky, & G. R. Adams (Eds.), Blackwell handbook of adolescence. (pp.129-
148). Malden, MA, US: Blackwell Publishers.  

         ABSTRACT: (from the chapter) Despite the increasing recognition that schools play a 
critical role in cognitive and social development, our understanding of the impact of 
schools on development is still quite rudimentary. Only recently have researchers 
interested in schools looked beyond the intellectual domain to examine how 
experiences in classrooms and schools influence adolescents' feelings, identity-related 
beliefs, and behavioral choices. For the most part, developmental researchers focus on 
the family and the peer group rather than schools; in contrast, educational researchers 
focus on the impact of schools on intellectual rather than social-emotional outcomes. 
Although there are important exceptions to this characterization, the need for increased 
interdisciplinary collaboration among researchers interested in "school effects" on 
adolescent development has been noted by several scholars. Instead, researchers in 
education, psychology, psychiatry, and sociology have typically worked independent 
of one another and have used a variety of approaches to study how schools influence 
development. Such diversity has made it difficult to compare findings and build an 
integrated body of knowledge about school effects. In this chapter, we briefly review 
the 5 major streams of these research efforts. 

         Eccles, J. S., Vida, M. N., & Barber, B. (2004). The Relation of Early Adolescents' 
College Plans and Both Academic Ability and Task-Value Beliefs to Subsequent 
College Enrollment. Journal of Early Adolescence, 24, 63-77. 

          ABSTRACT: (from the journal abstract) Although it is likely that plans to attend a 4-
year college are made much earlier than the last 2 years of high school, few researchers 
have assessed the pre-high school factors that influence high school performance and 
course-enrollment decisions, which, in turn, affect college attendance. The data 
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presented in this article were collected as part of the longitudinal Michigan Study of 
Adolescent Life Transitions. In this article, we used data from 681 adolescents in sixth 
grade and from their mothers to predict college attendance 2 years after high school 
graduation. Hierarchical logistic regression revealed the following as significant 
predictors of full-time college attendance: youth's grade point averages, their plans for 
college, their resiliency, family income, mother's education level, and mother's 
educational valuing  

        Goldstein, S. E., Davis-Kean, P. E., & Eccles, J. S. (2005). Parents, Peers, and 
Problem Behavior: A Longitudinal Investigation of the Impact of Relationship 
Perceptions and Characteristics on the Development of Adolescent Problem 
Behavior. Developmental Psychology, 41, 401-413. 

         ABSTRACT: (from the journal abstract) This study examined longitudinal relations 
among adolescents' family relationships, peer relationships, and problem behavior. 
Participants were 1,357 African American and European American adolescents who 
were interviewed at 3 time points: 7th grade (mean age=12.7 years), the summer after 
8th grade (mean age=14.2 years), and 11th grade (mean age=17.1 years). For all racial 
and gender groups, 7th-grade family characteristics (youth perceptions of autonomy 
and warmth) predicted a risky peer context during 8th grade, which in turn predicted 
problem behavior during 11th grade. Additionally, problem behavior in the 7th grade 
predicted 11th-grade problem behavior, directly as well as indirectly through the peer 
context. Racial and gender differences are discussed, as are implications for future 
research.  

         Israelashvili, M. (1997). School adjustment, school membership and adolescents' 
future expectations. Journal of Adolescence, 20, 525-535.  

         ABSTRACT: Two experiments investigated how students' school adjustment and 
sense of school membership relates to their future expectations. In Exp 1 measures of 
future expectations, school membership and school adjustment were administered to a 
random sample of 307 5th-12th grade (male and female) students in 16 Israeli schools. 
Correlations among the measures were significant, and no meaningful grade 
differences were found on these variables. Multiple regression analyses showed that Ss' 
social acceptance in school predicted future expectations. Exp 2 replicated Exp 1 using 
164 female students (the entire student population of 1 high school) as Ss. Findings of 
Study 2 also support the conclusion that Ss' school experiences, particularly with peers, 
shape their future expectations.  
 Lupart, J. L., Cannon, E., & Telfer, J-A. (2004). Gender differences in adolescent 
academic achievement, interests, values and life-role expectations. High Ability 
Studies, 15, 25-42. 

         ABSTRACT: (from the journal abstract) The objective of this research was to 
investigate adolescent gender and age differences in perceptions of academic 
achievement, interests, values and future life role choices. A survey based on the 
Eccles Model of Achievement Related Choices was administered to 1419 students. 
Results indicated that younger students were generally more positive about school and 
future adult life roles than older students. Major gender differences were found 
favoring females in English/language arts, and males in science. Gender typical 
preferences were found for future career aspirations with males selecting science and 
information technology related careers, and girls selecting artistic and health 
professions as top choices. The findings are congruent with Eccles Model and support 
the notion that gender and age influence adolescent student choices. 

 
 

 38

http://webspirs.ziur.co.il/webspirs/doLS.ws?ss=Goldstein-Sara-E+in+AU
http://webspirs.ziur.co.il/webspirs/doLS.ws?ss=Davis-Kean-Pamela-E+in+AU
http://webspirs.ziur.co.il/webspirs/doLS.ws?ss=Eccles-Jacquelynne-S+in+AU
http://webspirs.ziur.co.il/webspirs/doLS.ws?ss=Developmental-Psychology+in+SO
http://webspirs.ziur.co.il/webspirs/doLS.ws?ss=Israelashvili-Moshe+in+AU
http://webspirs.ziur.co.il/webspirs/doLS.ws?ss=Journal-of-Adolescence+in+SO
http://webspirs.ziur.co.il/webspirs/doLS.ws?ss=Lupart-Judy-L+in+AU
http://webspirs.ziur.co.il/webspirs/doLS.ws?ss=Cannon-Elizabeth+in+AU
http://webspirs.ziur.co.il/webspirs/doLS.ws?ss=Telfer-Jo-Ann+in+AU
http://webspirs.ziur.co.il/webspirs/doLS.ws?ss=High-Ability-Studies+in+SO
http://webspirs.ziur.co.il/webspirs/doLS.ws?ss=High-Ability-Studies+in+SO


        Neihart, M. (2002). Risk and resilience in gifted children: A conceptual 
framework. In S. M. Reis, & M. Maureen (Eds.), The social and emotional 
development of gifted children: What do we know? (pp.113-122). Waco, TX, US: 
Prufrock Press Inc.. 

         ABSTRACT: (from the chapter) Building from the literature on risk and resilience 
and from the studies that have explored resilience in gifted children, this chapter 
describes how the concepts of risk and resilience might serve as a theoretical 
framework for addressing the social and emotional needs of gifted children. 
 

        Penland, E. A., Masten, W. G., Zelhart, P., Fournet, G. P., & Callahan, T. A. 
(2000). Possible selves, depression and coping skills in university students. 
Personality and Individual Differences, 29, 963-969. 

         ABSTRACT: The relationship between possible selves, depression, and coping styles 
was examined in 287 students (mean age 28.5 yrs). The Beck Depression Inventory 
(BDI), the Possible Selves Questionnaire (PSQ), and the Coping Skills Inventory were 
administered to the Ss. The results revealed significant relationships between scores on 
the BDI and scores on the positive possible selves scale of the PSQ and between the 
negative possible selves scores and the BDI. The depressed students had more negative 
possible selves and also reported more avoidance coping strategies than the non-
depressed students. This study indicates that the presence of positive possible selves in 
the cognitive self-schema may be a mediator of depression and coping skills  
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 הטכניון ,שירלי מידזנסקי ור טלי טל"ד
 

 כנית למחוננים  ממדית של הלמידה בת-דל להערכה רבשילוב מו
 

מוכר כיום ברוב ארצות העולם וגם , הצורך להיענות לצרכים הייחודיים של תלמידים מוכשרים במיוחד

. העשרה והקבצה, האצה: מבוססות על שלוש גישות עיקריותהתכניות לטיפוח מחוננים בעולם . בישראל

הקבצה היא יצירת קבוצות לימוד של מחוננים בכיתות ; האצה היא קידום ילדים בכיתותיהם האורגאניות

 . והעשרה נעשית בתכניות מיוחדות בעבור מחוננים בתחומים שונים; מיוחדת או בבתי ספר מיוחדים

תכנית יום העשרה שבועי . צות ביותר לטיפוח תלמידים מחונניםתכניות העשרה הן הנפו, בישראל

ואחת לשבוע להשתתף בתכנית ייחודית , מאפשרת לתלמיד המחונן להישאר במסגרת בית הספר הרגיל

בדרך כלל פיתוח תכניות הלימודים הוא באחריות המורים עצמם . הכוללת נושאים מתחומי ידע מגוונים

למעט , בתכניות אלו לא נהוג לערוך מבחנים. ננים במשרד החינוךוכפוף לאישור של המחלקה למחו

אף על פי שההערכה של ביצועי התלמידים . המבחנים לאיתור תלמידים מחוננים לפני קבלתם לתכנית

על פי רוב היא מסכמת ונעשית על ידי מנחי , נעשית כיום ברוב מרכזי ההעשרה השבועיים למחוננים

 .  התכניות

ממדית ושזורה -הכוללת הערכה רב, ר סביבה לימודית בתכניות העשרה למחונניםמחקרנו עוקב אח

הערכה זו נעשית בשלבים שונים . של התלמידים) multi-dimensional embedded assessment(בלמידה 

. מומחים והורים, מנחה התכנית, תלמידים: לאורך תהליך ההוראה והלמידה ושותפים לה סוכנים אחדים

ומתמקד בתלמידים בגיל חטיבת ,  בשלושה מרכזי העשרה שבועיים למחוננים בצפון הארץהמחקר נערך

 . הביניים ובמורים המלמדים בקורסים שונים

 :מטרות המחקר הן אלה

ולאפיין את תפיסות התלמידים ומוריהם ביחס , לאפיין את סביבת הלמידה הכוללת הערכה שזורה. 1

 ;לסביבה זו

 ; רפלקציה ומיומנויות חקר, ההערכה על ביטויים של חשיבה ביקורתיתלבחון את השפעת מודל . 2

 .לבחון את הקשרים בין רכיבי מודל ההערכה השונים. 3

ראיונות חצי מובנים עם , תצפיות המתועדות בווידאו ורישומי שדה: הנתונים נאספו באמצעים האלה

 . של התלמידים) פרויקטים(שאלונים פתוחים וסגורים ועבודות , תלמידים ומורים

,  כחלק אינטגרלי ממנו–ממצאי המחקר מעידים על החשיבות של שילוב תהליך הערכה בתהליך הלמידה 

ניכר כי רכיבים שונים של מודל . הערכה עצמית והערכת העמיתים, בייחוד בהיבטים של הערכת מנחה

על ביטויים של חשיבה השפיעו בבירור , ההערכה שנעשה בהם שימוש בשלבים שונים בתכניות הלימודים

במורה לילד , ניכר כי מורים רואים במאפייניו של הילד המחונן. רפלקציה ומיומנויות חקר, ביקורתית

המורים רואים בשילוב . המשמש מצע לטיפוח תלמידים אלו מכלול אחד –המחונן ובסביבת הלמידה 

שמעותית ומעודד פיתוח מיומנויות  המסייע ללמידה מירכיב חיוני ואינטגראל, ההערכה בתכנית הלימודים

 . חשיבה ברמה גבוהה

המחקר תורם לא רק לגוף , מבחינה תיאורטית. למידה והערכה, במחקר זה גובש מודל לשילוב הוראה

כי אם גם לתחומי ההערכה החלופית וללמידה , הידע העוסק בחינוך ובטיפוח של מצוינות ומחוננות

קר עשוי לסייע בפיתוח סביבות למידה המשלבות הערכה הן המח, מבחינה מעשית. מבוססת פרויקטים

 . בחינוך הרגיל והן בתכניות העשרה למחוננים
 

  ה למאמר שיפורסם החודשהפני

Tal, R. T & Medijensky, S. (2005). A Model of alternative embedded assessment in a pull-

out enrichment program for the gifted. Gifted Education International, 20, 2, in press    
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The Molecular Basis for Cell Adhesion 
 
Benjamin Geiger The Erwin Neter Professor for Cell and Tumor Biology  
Group members: Christoph Ballestrem, Miriam Cohen, Noam Erez, Irena Lavelin, Chen 
Luxenburg, Liat Nadav, Suha Naffar Abu-Amara, Yael Paran, Ilana Sabanay, Miriam 
Tsalyuk, Tova Volberg, Ronen Zaidel-Bar, Baruch Zimerman  
 
* Why adhesion?  
Adhesive interactions between cells and their immediate environment play central roles in 
nearly all aspects of the cell life. They directly regulate the assembly of cells into tissues and 
organs, control cell motility, affect cell shape and orchestrate the activation of diverse 
transmembrane signaling networks, which determine cell behavior and fate. The importance 
of cell adhesion has been broadly appreciated for many years, yet only recently the 
molecular architecture of different adhesion sites was unraveled, opening new possibilities 
for comprehensive understanding of adhesive phenomena from the specific molecular 
interactions to the complex signaling events. Studies recently carried out by members of the 
group, as well as long-term collaborations with the groups of Lia Addadi, Alexander 
Bershadsky, Ben-Zion Katz and Zvi Kam are outlined below.  
* The molecular complexity of the focal adhesion family  
* The first adhesions  
* The extracellular matrix (ECM) and the induction of surface adhesions  
* Adhesion and transmembrane signaling  
* Cell migration  
* Cell adhesion and mechanical Force  
* Cell contractility and glaucoma therapy 

 

 טת בן גוריון בנגבאוניברסי, המחלקה לכלכלה, משה יוסטמןפרופסור 
 

  מתוך פתיח למאמר
Education, Social Cohesion, and Economic Growth 
By MARK GRADSTEIN AND MOSHE JUSTMAN 
The American Economic Review, 92 (4) 1192-1204 
Theoretical developments that emphasize the central role of human capital in economic 
growth have led to an increased appreciation of the extent to which education contributes to 
growth, but may have biased our understanding of the nature of its contribution.

1
 A general 

emphasis on the instrumental role of education in transmitting knowledge downplays its 
effect on growth through its role as a socializing force. 
In this paper we seek a better understanding of this role as it bears on the positive political 
economy of public schooling and growth, and on normative analyses of education systems in 
multicultural societies. The economic benefits of education as a socializing force are realized 
in various ways. 
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Instilling civic virtues from an early age, through education, can reduce the cost of enforcing 
desirable social norms.

2
 Relatedly, when society is divided along ethnic or religious lines, 

uniform schooling in a common culture can lessen the potential for redistributional conflict 
among distinct social groups.

3
 The present paper focuses on a third benefit of common 

socialization: the role of state schooling in reducing transaction costs by shrinking the “social 
distance” between individuals in the economy. As Edward P. Lazear (1999) points out, the 
absence of a common culture inhibits the ability of economic agents to interact with each 
other and undermines the efficiency of production and exchange. While some degree of 
cultural diversity may be generally beneficial for economic performance, 4 here we focus on 
the detrimental effect of excessive cultural 
polarization. The economic advantages of reducing cultural distances in society are 
illustrated by empirical evidence from a variety of sources. 
William Easterly and Ross Levine (1997) argue that ethnic heterogeneity is the source of 
poor economic performance in African countries, finding that it is associated with low 
school achievement, reduced labor productivity and slow growth. Alberto Alesina et al. 
(1999) observe similar effects in their study of local communities in the United States, 
finding that racially heterogeneous communities tend to spend less on productive public 
services, including education. Stephen Knack and Philip Keefer (1997) and Jonathan Temple 
and Paul A. Johnson (1998) find a positive association between social capital and growth in 
a cross section of countries; inasmuch as cultural cohesion promotes the creation of social 
capital this, too, is consistent with our assumption. Finally, Chaim Fershtman and Uri 
Gneezy (2001) and Edward L. Glaeser et al. (2000) present  experimental evidence on a 
negative relationship between ethnic heterogeneity and trust, the former explicitly focusing on 
its adverse effect on the efficiency of economic transactions. 
This paper examines the relation between social cohesion, education, and growth in the 
context of a dynamic model in which the productivity of economic transactions depends on 
the social distance between the transacting agents, and expected individual income decreases 
as a function of average social distance from one’s cohort (from some point on)... 
 
1 Robert J. Barro (1991) and N. Gregory Mankiw et al. (1992) are seminal empirical analyses of the 
effect of human capital on growth. 
2 Herschel I. Grossman (1991, 1994) explicitly models this cost, and Grossman and Minseong Kim 
(1997) elaborate on the role of education in reducing it. 
3 This aspect of education—its role in reducing social tensions and consequent rent-seeking activities 
between different ethnic groups—is examined in Gradstein and Justman (2000). 
4 J. S. Metcalfe (1994) draws on an evolutionary model of biological diversity to highlight the 
advantages of technological diversity for economic performance… 
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 כרזותמושב 
 

 תקצירים
 
 חינוך למצוינות כמנוף להצלחה בחיים. 1

 באר שבע, לספורט ולבריאות הגוף, למצוינות' גבים'בית ספר קהילתי ניסויי 

 מנשקו יפעת ונבון אורלי, וש רחלתיר, קלויר רמה, פרח בנימינה, גלוסקא ליאורה-פוס

 יםאקונומי- סוציומתנאיםבאחת השכונות הסובלות שוכן הקהילתי יסודי  הוא בית ספר 'גבים'בית ספר 

ה האקדמית לחינוך  למכלל'עמיתבית ספר ' הוא בית הספר .שבע א בבאר"שכונה י ב, ביותר בעירהקשים

 . ה"שסהוכר כבית ספר ניסויי בשנת הלימודים תו,  קייש"ע

התכנית התפתחה . ' כמנוף להצלחה בחיים–חינוך למצוינות 'בית הספר עוסקת בהתכנית הניסויית של 

 : והעלה את הממצאים האלה שערכנו בתחום הספורטקודם ניסוי מ

 וגובשה , שעות תגבורקיבלו, בספורט הצטיינותם תכנית שמטרתה לטפח אתשנבחרו לתלמידים  .1

ים ורכשו הרגלי למידה טובים ים נוספקידמו את הישגיהם בתחומ – ישיתכנית לימודים אעבורם תב

 ;יותר

, סייעה לתלמידים בשיפור תפקודם החברתי וההתנהגותיההשתתפות בקבוצת הטיפוח בספורט  .2

  . שלהםמסוגלותהתחושת חיזוק בח מוטיבציה וותיפב

 בתחומים  גםלהצליח יכולה היא –הצטיינות בספורט לקידום ה מה ומתאינה נכוהתכניתחשבנו שאם 

 התחומים .יצירתיים וחברתיים, אקדמיים: הרחבנו את הניסוי לכיוונים נוספים, בעקבות זאת. אחרים

שופטי , מתמטיקה, אנגלית, מחול, ספורט, מדעים, מנותא, מחשבים:  הם אלה כיוםנערךשבהם הניסוי 

 .מועצת תלמידים, בית הצדק

 :נציין כאן תשעה מהם לדוגמה. ונות עקרכמהיבשנו לצורך הפעלת התכנית הניסויית ג

שניים מהתחומים או -קבוצת הצטיינות באחדב ישתתףיש לדאוג שכל אחד מתלמידי בית הספר  . א

 . בקבוצה של שואפי מצוינות

 לעשותהרגלי למידה מתאימים ויכולת ,  יש לפתח דרכים לסייע לתלמידים לפתח מוטיבציה להצטיין . ב

 . בימשוב רפלקטי

 . 'מצוינות'ביש ללוות כל תלמיד המגיע לקבוצת ההצטיינות כדי לסייע לו להמשיך ולתפקד  . ג

 . משמעיים לכל שלב בתהליך-יש להגדיר סטנדרטים חד . ד

 . הצטרפות לקבוצת מצטיינים איננה מבטיחה הישארות בה . ה

 . בשנהאחדות קבוצת הצטיינות יכולה להיעשות פעמים ההצטרפות ל . ו

 . צירופו אליה-או על אי/צאתו מקבוצת מצטיינים ותלמיד יכול לערער על הו . ז

  .בתחומו' שואף'תלמיד מצטיין בקבוצת מצוינות חייב לחנוך תלמיד  . ח

 . למען קהילת בית הספר ולתרום להקבוצת המצוינות חייבת לפעול  . ט

ם בית הספר וכיח כי חל שיפור באקלי נתאר את מהלך הניסוי ונביא ממצאים ממחקר שערכנו והמבכרזה

 . שהניסוי מתפתח לכיוונם תחומים כמו כן נצביע על.  בו המקצועות הנלמדיםובהישגי התלמידים בכל

 

לקויי של עבר כיתות פרח חינכה ב'  גב. שנים בהוראה12בעלת ותק של מחנכת  היא בנימינה פרח

 חמש זה .'ו – 'שכבות השל רכזת הייתה ו, שבער אק בבא'ש קורצ"למידה וכיתות מקדמות בבית ספר ע

ל ניהוהחברת צוות היא  שלוש שנים  וזה,'גבים'ספר  הלקויי למידה בביתשל כיתות  מחנכתהיא שנים 

ומובילת הניסוי משנת הלימודים של בית הספר כנית הניסוי שותפה בבניית תפרח ' גב. בבית הספר

 . בחינוך המיוחדB.E.Dבעלת תואר  .ה"תשס
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   מכון דוידסון.2

 

 טכנולוגיהבתחקירנות במדע ו. א

  
  במקום עבודתם– מפגשים של תלמידים עם מומחים בתחומי מדע וטכנולוגיה

 
 מירי אורן: טרכזת הפרויק    ר זהבה שרץ"ד: טראש הפרויק

והטכנולוגית  לתלמידים לחוות את העשייה המדעית ספרית לבדה איננה מאפשרתהמסגרת הבית 

.  כלפי תחומים אלווריאלי ולספק להם ידע שיאפשר פיתוח של תפיסות נכונותאופן ממשי בהעכשווית 

מחקרים העלו כי על מנת לקדם בחירה של תלמידים במקצועות אלו בלימודי ההמשך וכדי לעודד עמדות 

  .כפי שהיא מתקיימת בפועלהמדעית והטכנולוגית עם העשייה ם  להפגישחיוביות ונכונות יש 

המאפשר הרחבה והעמקה של תכנים  חלק מתהליך למידה  היא'תחקירנות במדע וטכנולוגיה'כנית הת

. במציאות מתנהליםהעשייה הטכנולוגית כפי שהם /יכרות עם המחקר מדעי הנלמדים בבית הספר תוך ה

'  תחקירנים–עיתונאים 'ממלאים תפקיד של  ובהם , התחקירנות התלמידים מתחלקים לצוותיםתהליךב

בעיה טכנולוגית של מראיינים ומסכמים תהליך של חקר מדעי או פתרון , עוקבים, צופים, הלומדים

 ועריכת תחקור מומחים ,  קריאת חומר רקעמחייב  התהליך .  במעבדת מחקר או במפעל טכנולוגי

 במקום וראיונות עם אנשים העובדים הנעשית תצפיות בפעילות ובהם,נותירבאתר התחקאחדים ביקורים 

ובתוך  ,במסגרות הבית ספריותאפשר לפתחם - שאימאפשר לתלמיד לצפות בתהליכיםהתהליך   .באתר

 את מנתחבסוף התהליך התלמיד .  קשר בלתי אמצעי עם מומחים העובדים באתרכך מאפשר לו ליצור

 .'מיני כנס מדעי' לפני חבריו במתכונת של  ומציגםמסכם אותם, ממצאיו

 

 במחלקה להוראת ופותחה, הוראה והדרכה, כוללת חומרי למידה' וגיהתחקירנות במדע וטכנול'התכנית 

בניהולה  'ן"מטמו'ר זהבה שרץ במסגרת פרויקט "יצמן למדע על ידי צוות בראשותה של דימדעים במכון ו

. לוי-ר אורנית ספקטור"מירי אורן וד 'גב נמנו גם צוות הפיתוח עם החברים ב. בת שבע אילון' של פרופ

כנית התחקירנות אשר מתבססת מסגרת תמיכה לת) בשיתוף מכון דוידסון(מופעלת ונות בשנתיים האחר

 השתלמויות נערכותבמסגרת זו . מוסדות מחקר אחרים בסביבהביצמן ויעל קשרים עם חוקרים במכון ו

מסופקים חומרי רקע מדעי וניתנת תמיכה לתלמידים , מתאפשר הקשר בין בתי ספר לחוקרים, מורים

 . פעיליםולמורים המ

 היא של  תלמידים המתעניינים 'תחקירנות במדע וטכנולוגיה'אוכלוסיית התלמידים המשתתפת ב

כנית נוחלת הצלחה וזוכה להתלהבות רבה הת. 'ט –' מדעים בכיתות חאת לימודי מקצועות הומגבירים 

    .של המורים והתלמידים המשתתפים בה

 בד בבד. בתי ספר ברחבי הארץיתות מדעים  מעשרה יצמן ככנית  במכון ויהשנה ישתתפו במסגרת הת

  .תמיכה של הצוותבסיוע וב בבתי ספר שונים באופן מקומיהתכנית מופעלת 

 

  מירי אורן– il.ac.weizmann.ntmiror@wisemail                              :ליצירת קשר ולפרטים נוספים

                                                                             il.ac.scherz@weizmann.zahava –ר זהבה שרץ " ד  

 

 לתלמידים מצטיינים' מדעי המחשב אקדמיה ותעשייה 'תכנית. ב

 
 ר ברוריה הברמן"ל יחזקאל ודר ססי"ד    
 
 
) ב"י – א"כיתות י(ן תלמידי מדעי המחשב  מיועדת לקשר בי'ותעשייהאקדמיה מדעי המחשב 'כנית הת

התכנית . הנדסת תוכנה ו באקדמיה ובתעשייה בתחום מדעי המחשבהנעשיתלבין פעילות מחקר ופיתוח 

 .מיועדת לתלמידים מצטיינים המעוניינים בהרחבת אופקים
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להדגיש את ו ,יישוםל זיקה בין תיאוריהלתלמידים את הלהראות  ה מרכזית של התכנית היאמטר

 . חשיבות התשתית המדעית בבסיס ההתפתחות הטכנולוגית

ולהכיר נושאים מיועד להקנות ידע בסיסי )  יחידות לימוד5בהיקף של (לימוד מדעי המחשב בתיכון 

לפגוש מדענים בחזית המחקר בתחום מדעי דים מאפשרת לתלמיההעשרה תכנית . תחום מהמגוונים

.  שאינם נלמדים במסגרת בית הספרלהיחשף למגוון נושאיםו, המחשב ואנשי פיתוח מובילים בתעשייה

ספרית עם תכנית ההעשרה עשוי לעורר  הבית תכנית הלימודיםשילוב של לימודי מדעי המחשב על פי ה

אשון לקראת השתלבות עתידית של הבוגרים בעולם צעד ר ולהיות סקרנות ומוטיבציה אצל התלמידים

 . האקדמיה והתעשייה

העולם 'כנה בסביבה המדמה את ו מפגשי העשרה עם פיתוח פרויקט ת משלבת התכנית:התכניתמודל 

א ועד חודש אפריל בכיתה " בכיתה ינובמברמחודש ,  על פני שתי שנות לימוד נפרסתהתכנית. 'תיִמהא

 . אזורית המורכבת מתלמידים נבחרים מבתי ספר שונים-רת כיתה על במסגנעשיתההפעלה . ב"י

חשיפה ו הרצאות מומחים ובהם )ר הצהרייםאח, אחת לחודש( העשרה מפגשי): א"כיתה י ('שלב א

,  הרצאה מתחום האקדמיהבכל מפגש נערכות. פיתוח חדשניים ולטכנולוגיות מתקדמות כליל, לשיטות

לקשור בין תכני ההרצאות בכל מפגש במטרה היא השאיפה . ימודית ופעילות לרצאה מתחום התעשייהה

וכן להתאים במידת האפשר את הפעילות הלימודית לתכני , להראות זיקה בין תיאוריה לפרקטיקה

 .ההרצאות

 הזדמנותלקבוצה מצומצמת של תלמידים מצטיינים ובעלי מוטיבציה גבוהה ניתנת ): ב"כיתה י ('בשלב 

תעשייה במסגרת המשקפת את /אנשי אקדמיה ובהנחיה של בליווי) כנהורויקט תפ ( עבודת גמרלהכין

 .'תיִמהאטכנולוגי -מדעיהעולם ה'

שנת ב. ' מהם המשיכו לשלב ב20 ; תלמידים מבתי ספר באזור המרכז71' ה השתתפו בשלב א"תשסשנת ב

 . תלמידים מבתי ספר ברחבי הארץ150-ו עתידים להשתתף קרוב ל"תשס

 . 1davidson/il.ac.weizmann.www://http: שהיא מנהלת מידע כללי על הפעילות יש אתר התכניתב

   il.ac.david@weizmann.cs                                                                 : ניתן לפנות ללפרטים נוספים

 

 הרחבת טווח הוראת הפיזיקה בחטיבה העליונה: פיזיקה ותעשייה. ג

 כניתראש הת, בת שבע אלון'      פרופ
 ;נחיית פרויקטיםהאופטיקה ו-תכנים באלקטרו – ר רמי אריאלי"ד    

  ;פדגוגיהוציה אדמיניסטר – ר דורותי לנגלי"ד    

 .וקטורנט במדרשת פיינברג ואיש התעשייה האלקטרו אופטית ד–    שי סופר 

 

 תקציר
אופטית ומכון דווידסון לחינוך -התעשייה האלקטרו, המחלקה להוראת המדעים במכון וייצמן למדע

 בין תלמידי החטיבה העליונה המתמחים תשרהתכנית מק. 'פיזיקה ותעשייה'מדעי פיתחו תכנית חדשנית 

 במטרה להרחיב את הידע ואת המיומנויות של התלמידים ות עתירות הידעבפיזיקה לבין עולם התעשי

. ולאפשר להם ליצור תמונה ריאליסטית יותר של העשייה הטכנולוגית כבסיס לתכנון עתידם המקצועי

 מענה טכנולוגי לבעיה פועל הנותןפרויקט של פיתוח דגם מנהלים תלמידים זוגות כנית במסגרת הת

פיתוח הדגם . המסכם את מהלך העבודה ואת תוצאותיה) פורטפוליו(כינים תיק הם מ.  אותנטיתהנדסית

וכלי  ,אופטיקה-ובאלקטרו בתוספת נושאים מתקדמים בפיזיקה בבית הספרמבוסס על לימודי הפיזיקה 

. כנית במסגרת התיםלמדנש –  לפתרון בעיות טכנולוגיות)'ש"חה'(' חשיבה המצאתית שיטתית' של חשיבה

מנייה ; עזרה לעיוורי צבעים ולעיוורים; וסקים בנושאים מגוונים ובהם הגנה על תחום שטחהפרויקטים ע

ר הפיזיקה במשרד "מפמאת התכנית אישר . שיפור בטיחות בנהיגה ובקרת תאורה; של אנשים או חפצים

בבחינת הבגרות ) 5מתוך (ידות לימוד  יח2- בה את התלמידים העומדים בה בהצלחהמזכוהיא , החינוך

 .בפיזיקה
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מומחים , ההוראה וההדרכה נעשות במסגרת כיתה אזורית על ידי צוות מגוון שחבריו מורי פיזיקה

זירות . מהנדסי תעשייה ודוקטורנטים לפיזיקה, אופטיקה ולחשיבה המצאתית שיטתית-לאלקטרו

 שימוש .וביקורים במפעלי התעשייה מפגשים במכון דווידסון , ת הלימוד בבית הספרוהלמידה הן כית

בפורום מתוקשב למסירת מידע ולמשלוח הודעות משמר את התקשורת הרציפה בין צוות ההדרכה 

ח ובכתב על תכני "בתום הפעילות נבחנים התלמידים בעל פה על הפרויקט  על ידי נציגי משה. לתלמידים

 . ש"הלימוד בפיזיקה ובחה

והטכנולוגיה ונטיות אישיות בכיוון המדע קבוצה נבחרת של תלמידים בעלי כישורים מיועדת לתכנית זאת 

קבוצות מעוניינות ומעוטות הזדמנויות למימוש הפוטנציאל האישי בבתי ספר לוכן , בבתי הספר העיוניים

 .טכנולוגיים ואחרים

 150- שנים והשתתפו בה עד כה בהצלחה מרובה כ5תכנית פיזיקה ותעשייה מופעלת בגרסאות שונות כבר 

התלמידים , )100 עד 90ציונים של  (מעבר להישגים הפורמאליים בבחינות הבגרות . תלמידים ותלמידות

על עניין רב ואף על , מדווחים על חוויה משמעותית של העמקת ההבנה בתחומי הפיזיקה והטכנולוגיה

 .כוונתם לבחור בעתיד מקצועי בתחום הטכנולוגיה עתירת הידע

השנה ערכנו . בשיתוף תעשיות מקומיות, נים בארץיש התעניינות רבה בהפעלת התכנית באזורים שו

ואנו ממשיכים להנחות את היוזמות החדשות בשלבים , השתלמות להכרת התכנית והנחיה להפעלתה

  .הראשונים
 

  מקדמי מצוינות בחינוך. ד

 ר חנה מרגל"ד     

 
 יצמן למדעיון ומכ, המחלקה להוראת המדעים –ר זהבה שרץ " פרופסור בת שבע אלון וד  :ועדת היגוי

 מכון דוידסון לחינוך מדעי –ר יהודה בן חור "              ד        

 ירושלים, 'העמותה למצוינות בחינוך' –ר משה פס "ד                      חיזקי אריאלי ו

 

  :מרכזי ההשתלמות

 ירושלים, 'העמותה למצוינות בחינוך' –ר קובי בן ברק "ד                      

 רחובות, צמן למדעימכון דוידסון לחינוך מדעי במכון וי –ר חנה מרגל "ד                      

 תקווהגני ,  מסרים–חגי בן צבי                       

 

 רקע ורציונל 

נוך מדעי והמחלקה להוראת מכון דוידסון לחי, בשיתוף משרד החינוך, 'העמותה למצוינות בחינוך'

 .המצוינות במערכת החינוךשל טיפוח למהלך חינוכי לקידום ומובילים , המדעים

. אוכלוסיית התלמידים המצטיינים אינה זוכה בדרך כלל להתייחסות מקצועית הולמת בבתי הספר

 הוחלט , המצוינות כערך מרכזי בבתי הספרכדי להציב את וכן, במגמה לתת מענה הולם לאוכלוסיית זו

מקדמי  'אשר ישמשו מכל רחבי הארץבחטיבות הביניים  נולוגיהטכבבמדע ולהכשיר מורים מובילים 

נים בבית תנו את תשומת הלב הראויה לאוכלוסיית התלמידים המצטייימורים אלו י. 'מצוינות בחינוך

 הפעלה שלב בין היתר,  רמת הלימודים הכלל בית ספריתויפעלו לקידום, באופן מקצועי ומאורגןהספר 

 .תלמידים מצטייניםקבוצת 

 

 מטרות 

בית בבחטיבות הביניים לכהן כמקדמי  מצוינות בחינוך   הכשרת  מורים מובילים במדע וטכנולוגיה. 1

 ספרם 

  המצוינות הבית ספרית קידום. 2
 .   תשתית חינוכית מתאימה לתלמידים מצטייניםיצירת. 3
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 כנית ההשתלמותת

 ומתנסיםות הקשורות לטיפוח מצוינות  למסגרות מבניות וחינוכינחשפיםבמסגרת ההשתלמות המורים 

רעיונות מרכזיים במדע  בהתכנית מתמקדת. ה של תלמידים מצטייניםהנחיללהוראה ובכלים מקצועיים 

  :  שההשתלמות מתמקדת בהם הם אלההעיקריים והתכנים ,על-רכישת מיומנויותבו

 . פיתוח כישורי הנחיה;  צוותפיתוח עבודת;  פיתוח כישורי מנהיגות–המורים של מיומנויות החיזוק . א

 במדע ים לחידושים האחרוננחשפים המורים – בתכנים מדעיים ופדגוגיים חיזוק מקצועי של המורים .ב

 . מדע וטכנולוגיה הקשור להוראת ,כני שלהםוהידע הפדגוגי ת של  העשרה וחיזוקומקבלים

 .בבית הספרכלוסיית המצטיינים שילוב אותוך ,  פרויקטים בית ספרייםביצוע והערכה של ,תכנון . ג

 

בשנה הראשונה ההשתלמות מתמקדת במורה . שעות לשנה 168שנתית בהיקף של -ההשתלמות דו

בהוראת מדע  השונים ו להפוך את המשתלם למיומן יותר בתחומי המדעהמרכזית ומטרתה, בכיתתו

 . בכיתתוולשמש מנהיגלמצוינים 

, הספרהרחב יותר של מקדם המצוינות בבית  גם בתפקידו ועוסקים, בשנה השנייה מרחיבים את היריעה

 . הספר כולווכשותף להחדרת ערך המצוינות בבית כמחולל שינויים 

מחזור נוסף החל בשנת . 'ה ונמצא עתה בשנה ב"החל בשנת תשסהמחזור הראשון של ההשתלמות 

 . להשתתף בהשתלמותםגם למורים שאינם מתחום המדעיבעתיד  לאפשראנו מתכוונים . הזאתהלימודים 

במימונה של , 'העמותה למצוינות בחינוך' המחלקה להוראת המדעים ושעורכותהקורס מלווה במחקר 

   . של האקדמיה הישראלית למדעיםהיזמה למחקר יישומי בחינוך
 

 תל אביב ,  המרכז לחינוך מדעי–' ע"מדח'. 3

  )Computational Science (מדע חישובי –' מח'     
 ר תהלה בן גיא"ד     

סדה מקצוע חדש יי, ר תהלה בן גיא"בניהולה של ד,  יפו –ביב א המרכז לחינוך מדעי של תל –' ע"חמד'

 שלמה רוזנפלד פיתחותכניה את תכנית הלימודים ואת  .מדע חישובי –' מח' ושמולבגרות ברמה מורחבת 

אנשי אקדמיה ממכון נמנו מקצוע זה היגוי להצוות עם חברי . 'ע"חמד'בסיוע אנשי צוות , ר איל כהן"וד

' פרופ –מאוניברסיטת תל אביב ר אלי רז ו"ד –מהטכניון ; בת שבע אילון'  חיים הררי ופרופ'פרופ –יצמן וי

 5-בחינה במקצוע מזכה את התלמידים ב. ר גבי סרוסי" ד–ייה העילית איש התעשכן  ו;אשל בן יעקב

מחזור .  לאוניברסיטאותכמקצוע מדעי המזכה בבונוסבו מכירה מועצה להשכלה גבוהה וה יחידות לימוד

 'מח' בתי ספר סיים לימודי 14-יפו ובה תלמידים מצטיינים מ –ראשון של כיתה עירונית מתל אביב 

בשנה זו פתחה . ב"י –' שלוש השכבות י תלמידים ב105 'ע"חמד'כיום לומדים ב. ה" בתשס'ע"חמד'ב

 .     יצמןיאזורית במכון דוידסון אשר במכון ו- על'מח' בשיתוף מכון דוידסון כיתת 'ע"חמד'

 

לימודי המדע החישובי מפגישים את . המדע החישובי קושר בין מקצועות המדע ליכולות המחשב

. תיות תוך יישום עקרונות פיזיקליים ומתמטיים הנוגעים בדיסציפלינות מדעיותִמהתלמידים עם בעיות א

ובאמצעות חקירתן מרחיב ומעמיק את , תיותִמונה הדמיות לבעיות אב' מח'תלמיד , בדומה למדען חוקר

בפיזיקה , כוללת נושאים במתמטיקה' מח'תכנית הלימודים ב. הידע שלו בפיזיקה ובתחומי מדע נוספים

 5הם תלמידים מצטיינים הלומדים מתמטיקה ופיזיקה ברמה של ' מח'תלמידי . ובתחומי ידע אחרים

 . הליכי מיון קפדנייםיחידות לימוד והם עברו ת

. תחומי ידע רחביםעם התלמידים נפגשים ומתמודדים עם סביבות חישוביות שונות ובמהלך לימודיהם 

גידול של מושבת ; מודל של התפתחות מגיפה: בודת חקרהתוצר הסופי של כל שלב למידה הוא ע

 ים של כתמי שמש חיזוי מזג אוויר מחזור; אבחון רפואי; גידול פרקטלי של גבישים; חיידקים

בחינת תיק  בהערכת התלמידים נעשית .'מח'תלמידי שיזמו קטים פרוי הם חלק מנושאי ה –ורובוטיקה 

. ואנשי אקדמיה'ע"חמד' מורי על ידי השנים של שלושעבודות מצטבר 
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 תל אביב', נוער שוחר מדע'. 4

 שירה שופטי      

 
 'היחידה לנוער שוחר מדע'

דרכים רבות למצוינות

 
 

 
 

 
 

שילוב 
בלימודים

 
 

הרחבת אופקים 
 תוח חשיבהופי

 מפגשיםטיפוח מצוינות
אינטלקטואליים

 אולימפיאדה
 באסטרופיזיקה

 ימי עיון
וימי אוריינטציה 

לאקדמיה

רסיטת
 לנוער

קורסים במדע

סדנאות מדע
 בקיץ

 תחרות
 ²מח

 רסיטת
 Mentorin לנוער
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- בין
 מית
 יינים

 תחרות
ימי אתגר המדען הצעיר

למחוננים

 קמפוס 
וירטואלי

 סדנאות
ימי חשיפה  מחקר

 כנסים 
 אקדמיים לנוער

 בית ספר
וירטואלי   סדנה למצוינות

מיתאקד
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 אולימפיאדה
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 ראציונל

של פתרונות מרכז מצוינות אשר מציע מגוון  היא באוניברסיטת תל אביב 'היחידה לנוער שוחר מדע'

כנית משותפת למשרד אנו מציעים לגבש ת. יה שוניםלטיפוח מצוינות ברמות שונות ולמעגלי אוכלוסי

 .ות האקדמיים בכל רחבי הארץ במוסד'היחידות לנוער שוחר מדע'החינוך ולכלל 

 

 דרכים רבות למצוינות
 

   תלמידים300
 בשנה

 שילוב תלמידי תיכון בלימודים אקדמיים •
שיאו של תהליך הצמיחה באוניברסיטה לנוער יאפשר לתלמידי החטיבה העליונה להתנסות בלימודים 

ע החוויה והמפגש הבלתי אמצעי עם אנשי האקדמיה וסביבתה נוט. אקדמיים לצד סטודנטים מן המניין

כמו כן המפגש מאפשר היכרות עם . בקרב המשתתפים תחושה שלימודים אוניברסיטאיים הם בהישג ידם

הסטודנטים הצעירים זוכים למערך ליווי ותמיכה שמבטיח את . מגוון של תכנים וכיוונים באקדמיה

ם הקרדיט הנצבר בקורסים האלה יישמר לה. חוויית ההצלחה ומספק אתגר אינטלקטואלי יוצא דופן

 .כשישובו בעתיד למסגרת של לימודים אקדמיים

 
 תלמידים1,800

 בשנה

, במסגרת זו למדו עד היום מאות בני נוער מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית מערי הצפון והדרום

ישראלים ותיקים ועולים , דתיים וחילונים, מוסלמים ודרוזים, יהודים, מעיירות פיתוח וממושבים

  . חדשים

 ירתיות בקרב בני נוערטיפוח מצוינות ופיתוח סקרנות ויצ •

 
 תלמידים   2,000

 בשנה

אלפי תלמידים מכל הארץ משתתפים בפעילויות שונות הנערכות באוניברסיטה ופתוחות לקהל הרחב כמו 

תחרות מח '; 'תחרות דן דוד'; 'תחרות המדען הצעיר'; 'אולימפיאדה במדעי המחשב ובאסטרונומיה'

 ללא –חינם , ת אלה פתוחות לכולתחרויו. 'קורסים וירטואליים'; 'אולימפיאדה וירטואלית'; 'בריבוע

הן נותנות הזדמנות שווה גם לתלמידים . ומשמשות מסלול התקדמות למצטיינים, תשלום שכר לימוד

 .המתגוררים במקומות מרוחקים

 .תלמידים נוספים מוזמנים לתוכניות מעמיקות לטיפוח מצוינות

 הרחבת אופקים ופיתוח חשיבה •
הצגת נושאים שונים מתוך תחומי :  בקרב בני נוער באמצעים האלהמטרת הפעילות לפתח חשיבה מדעית

חשיפתם לנושאים , מפגש עם סגל ההוראה האוניברסיטאי, פיתוח חשיבה אקדמית, המחקר המדעי

 .העומדים בחזית המחקר המדעי והצגת אתגרים אינטלקטואליים בפניהם

 םימפגשים אינטלקטואלי •
 זמנים למפגשים עםתלמידים מצטיינים ומתעניינים במדע מו  תלמידים בשנה10,000

ממפגשים אישיים ותהליך מנטורינג ועד כנסים של מאות תלמידים  –סגל האוניברסיטה במסגרות שונות 

 . דרך ימים ייחודים לכיתות
 .נערך בכל שנה למאות תלמידים מחוננים  – 'אינשטיין וכו, תחומי כמו הזמן-כנס שנתי בנושא בין
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 'היחידה לנוער שוחר מדע'ו אוניברסיטת תל אביב -קשרי גומלין 

האוניברסיטה לנוער פועלת בתוך אוניברסיטת תל אביב ומשתמשת במבנים ובמשאבי ההוראה השונים 

האוניברסיטה ממנה  . גן זואולוגי וגן בוטני, מעבדות, ספריות, אולמות,  כיתות לימוד–של האוניברסיטה 

דה ועל תכני הלימוד המקיפים את כל תחומי נציג מכל פקולטה לוועדה אקדמית הממונה על פעילות היחי

צוות המרצים מורכב ברובו מדוקטורנטים צעירים אשר בוחרים לחלוק את . המחקר באוניברסיטה

 .התעניינותם ואת התלהבותם האינטלקטואלית עם בני נוער

 

 

 

 

il.ac.tau.noar-e://http 

 

  פרופסור חבר במחלקה להוראת המדעים באוניברסיטת תל–מאיר מידב ' ומד פרופבראש היחידה ע

' פרופ. תחומי המחקר העיקריים שלו הם חינוך מדעי וטכנולוגי והוראת הפיזיקה והאסטרונומיה. אביב

  .'היחידה לנוער שוחר מדע'ר "יו מידב משמש כשלוש שנים

 

  טכניון –' נוער שוחר מדע'. 5

 רויטל חליף    

  קורס פיתוח חשיבה מדעית – 'חוקר צעיר'

מטרתו להכשיר את המשתתפים לדפוסי החשיבה המדעיים . 'הקורס מיועד לתלמידים מחוננים מכיתה ד

כנית הקורס פועלת במתכונת של הבניית ידע ת. בנה מושגית בתחומי המדע והחקרולהקנות להם ה

סימולציות וטכנולוגיות ,  במעבדותכוללים ניסוייםתכני הליבה  .תוך שילוב מיומנויות חקר, מדעי-מושגי

 .pre/postהקורס מלווה בתהליך הערכה מסוג מבחני . נתוניםממוחשב של לאיסוף 
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. 2003משנת בטכניון ' יחידה לנוער שוחר מדע'כניות לימודים ב מדריכה ומפתחת ת– נורית הוכברג' גב

, יכוןכימיה בתללביולוגיה ו, ים בחטיבת בינייםמורה למדעהייתה בעבר .  שנים בהוראה13ותק של בעלת 

רסים שונים ת לקוימורה נלוו כנית החינוכית בבית הספר ומשמשתמחנכת ורכזת פדגוגית של הת

' ב"מוט' ב'מורים מובילים' ריכזה והנחתה את קורס נוסף על כך.  בטכניוןבמחלקה להוראת המדעים

בעלת תואר ראשון בביולוגיה ', יהע וטכנולוגמורי מד'שנתי של -בוגרת קורס תלת. ד"בשנת תשס

 . טכניוןמאוניברסיטת חיפה ותואר שני בהוראת המדעים מ

 

  קורס שנתי לתלמידי חטיבה עליונה–פיזיקה מודרנית 

מטרתו המרכזית של . המתמקדים בתחום הפיזיקה, הישגיים בתחומי המדע- עלהקורס מיועד לתלמידים

 הקשרים בין תחומי ובתוך כך לחזק, תמונת עולם שלמה ומעודכנת לאפשר לתלמיד לבנות היאהקורס 

 ללומד המאפשרותה וחשיבה י מיומנויות עשילהקנותמטרתו הנוספת של הקורס היא . הפיזיקה

 .נתוניםהקורס מלווה בהרצאות ובניסויי מעבדה המשלבים איסוף ועיבוד ממוחשב של . להתמקצע בחקר אמפירי

 שנים 20ותק של בעלת . 2003משנת בטכניון ' יחידה לנוער שוחר מדע'דמית ברכזת אק – רויטל חליף' גב

בעלת תואר '; אורט'כניות וחומרי לימוד ברשת לפיתוח ת םפרויקטישל מנהלת הייתה בעבר . בהוראה

 .  שני בהוראת הטכנולוגיה והמדעים מהטכניוןתוארראשון בהנדסת חשמל ו

revital@tech-pa-m.pa.technion.ac.il 
 

 טכניון לעידוד מתמטיקה –' מ"טל'

 של תלמידים ללימוד מתמטיקה ולפתח את החשיבה  אהדההמטרה המרכזית של הפרויקט היא לטפח

, לתלמידים שאותרו כמתאימים.  להצטיינות במתמטיקהובתוך כך לעודדם, המתמטית שלהם מגיל צעיר

הכוללת העשרה והעמקה , א"או י' ועד לכיתות י' כיתה ז ממוצעת תכנית מיוחדת ללימוד מתמטיקה

התכנית משלבת גישות חדשניות ללימוד . בנושאים מתמטיים מתוך תכנית הלימודים הרשמית ומעבר לה

ללימוד הכנה בד בבד נעשית . אתגרים ומציבה מתמטיקה בשילוב פעילויות חקר בסביבה ממוחשבת

 . בקצב מואץ יחידות לימוד5מתמטיקה בהיקף של 
 . 1999משנת ' טכניון לעידוד המתמטיקה' – 'מ"טל'ראש פרויקט  – בסקיאורית זסל' פרופ

 .חלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניוןחבר במ' פרופ

 

'SciTech '– מחנה מחקר בינלאומי לנוער 

 כל  . עם פעילות חברתיתתמשלב עבודת מחקר מדעיו צטיינים במדעיםמ לתלמידי תיכוןהמחנה מיועד 

הפקולטות מעבדות ת ביעבודת המחקר נעש. א למחקר מתוך מגוון הפרויקטים המוצעמשתתף בוחר בנוש

המחנה המשתתפים מציגים סיום ב. אמצעי מחקר מתקדמיםבהשונות בהנחיית חוקר מנוסה תוך שימוש 

 . סמינריוניתהרצאה ב מדעי ופוסטרב, מאמר מסכםבאת מחקרם 

 . 2001משנת  בטכניון  אקדמימרכז לחינוך קדם ,ראש אקדמי – מנחם כפתורי' פרופ
 .במחלקה לכימיה בטכניון' פרופ

 

    ירושלים–' נוער שוחר מדע' .6

  .האוניברסיטה העברית בירושלים, ש בלמונטה" מרכז מעבדות למדעים ע, ר רון בלונדר"ד     

 'א-א' תכנית –אקדמיזציה בגיל התיכון . א 

דים לתואר ראשון במדעי הטבע בד בבד עם ומאפשרת לימו, דעת לתלמידים מוכשריםכנית מיוהת

כדי לאפשר לימודים משולבים בבית ספר התיכון . ג"והשלמת התואר הראשון בשנת י, הלימודים בתיכון

השוכן בקמפוס גבעת רם והרשות לקהילה ולנוער ' ורט מכללהא'ובאוניברסיטה חברו יחד בית ספר 

 בקורס הכנה ללימודים אקדמיים במדעי הטבע התלמידים משתתפים. וניברסיטה העברית בירושליםאב

ואחר כך משתלבים כסטודנטים ', רשות לקהילה ולנוער'ש בלמונטה השייך ל"במרכז מעבדות למדעים ע

 . לכל דבר בלימודים האקדמיים בתחומי מדעי הטבע

 il.org.belmonte.www: קישור לאתר האינטרנט של מעבדות בלמונטה
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 טיפוח מיומנויות חקר מדעי . ב

כלים , בעלת יכולת, התכנית מיודעת לבנות מוכשרות ממזרח ירושלים ומטרותיה פיתוח לומדת סקרנית

לומדת בעלת מודעות לתהליכי החשיבה שלה . ונטיות לשאול שאלות ולחקור תופעות המעניינות אותה

ת מגוונות שהיא נתקלת בהן ועם נושאים חדשים שברצונה המסוגלת להתמודד ביצירתיות עם בעיו

 התמקדות בקבלת –התכנית פותחה כדי לתת מענה לתופעה המאפיינת את בנות המגזר הערבי . ללמוד

בתכנית מושם דגש על . ידע ללא התנסות מעשית וללא עידוד להבנת התהליכים שהובילו לגילוי הידע

 .במעבדות למדעים' רטובה'ועל התנסות , ם חדשים במדעהבנת מהלך המחקרים המובילים לגילויי

   il.org.belmonte.www:  קישור לאתר האינטרנט של מעבדות בלמונטה

 

  מסלול מחקר מונחה לתלמידי תיכון. א

 האוניברסיטה העברית, רהרשות לקהילה ולנוע, מנהל היחידה לנוער שוחר מדע, ר אשל אופיר"    ד

     בירושלים  

התלמידים מגיעים לשם . התוכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים לבצע מחקר במעבדות האוניברסיטה

 .התנסות עצמית או במסגרת עבודות גמר

הכנה של התלמיד לקראת ביצוע עבודת מחקר מן , התאמת קבוצת מחקר, המסלול משלב גיבוש קבוצתי

 . וגי והטכני וליווי צמוד בשלבי העבודה והכתיבהההיבט המתודול

י רכז המסלול האחראי על הצד המתודולוגי ומשמש גם "י מנחה מהמעבדה וע"הליווי נעשה במקביל ע

 .בתום המסלול מציג התלמיד את המחקר בכנס ארצי. כמתאם בין הגורמים השונים

   il.ac.huji.nsmada.www:  קישור לאתר האינטרנט של היחידה

 ח" מט–חוננים במגזר היהודי ובמגזר הערבי דים ממילתללמידה מרחוק . 7

 אוניברסיטת תל אביב', היחידה לנוער שוחר מדע '–יעל שיין , שירה שופטי
 המרכז לטכנולוגיה חינוכית', ח"מט' –גידי זנד   , ר רחל מינץ"ד

 משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, המחלקה למחוננים – שטסל זאב, שלומית רחמל
 

פותחה סדרת , במסגרת פרויקט של למידה מרחוק לתלמידים מחוננים המתקיים זו השנה הרביעית

 תלמידים  400-עד כה למדו בקורסים כ. קורסים ייחודיים המיועדים לתלמידים במגזר היהודי והערבי

 תלמידים משתתפים בכל 35-כ.  ות של מרכזי מחוננים ברחבי הארץהמשתתפים בפעילוי',  ט–' בכיתות ז

הקורסים מגוונים ומאתגרים . סינכרונית על ידי מומחה בתחום-והם מונחים בדרך א, קורס וירטואלי

ממדע ; תפיסה וחושים; היסטוריה של המתמטיקה; בינה מלאכותית: ומעשירים את תכנית הלימודים

פסיכולוגיה חברתית וכן הבסיס הרפואי של ; כתיבה יצירתית; ביבתיתאתיקה ס; לטכנולוגיה רפואית

 ).בפיתוח(צמחי מרפא 

עריכת ;  מטלות חשיבה: המטלות מגוונות. הקורסים בנויים מיחידות לימוד המכילות מידע ומטלות

. כתיבה ועוד; הכנת תרגילים; חיפוש חומר ברשת האינטרנט; הכנת מצגות; עריכת סקרים; ניסויים

 . רסים נותנים מענה לצורכי התלמידים למסגרת הולמת ללימודי העשרההקו

  university/gifted/il.ac.cet.gifted://http  :כתובת אתר האינטרנט של הקורסים
 

פיתחה לאורך . אביב וניברסיטת תל בא'יחידה לנוער שוחר מדע'מרכזת תכניות חינוכיות ב – יעל שיין

; ם ומחוננים מכל מגזרי האוכלוסייההשנים מודלים פדגוגיים שונים לעבודה עם תלמידים מצטייני

שותפה בהקמתו של הקמפוס .  תכניות ללמידה אקדמית ועוד;תחומית-תכניות ללמידה רב; תכניות חקר

חומים מדעיים ובהפקת יים במגוון ת של היחידה שמתמחה בפיתוח קורסים אינטראקטיביהווירטואל

 .במסגרתו לומדים אלפי בני נוער מהארץ ומהעולם –אירועי רשת 

 

תל ' מ"מל' המרכז לטכנולוגיה חינוכית וחברת צוות ב– 'ח"מט'מנהלת תחום מדעים ב – ר רחל מינץ"ד

ני בחינוך תואר שישי בתחום התקשוב והוראת המדעים מאוניברסיטת תל אביב ובעלת תואר של.  אביב
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 למידה במסגרת תפקידה מנהלת ומפתחת סביבות. בתחום חשיבה מדעית אצל תלמידים מחוננים

פרויקטים ; קורסים וירטואליים; י תוכן משולבי סימולציות במדעיםאתר: ממוחשבות במדע וטכנולוגיה

המרכז  למורים במסגרת 'ר"מט'מנהלת אתר האינטרנט .  קהילות מורים ותלמידים ועוד;מתוקשבים

 מדעים ראתבעבר עסקה בהו.  לתלמידים'ר צעיר"מט'הארצי למורי מדע וטכנולוגיה ואתר האינטרנט 

 .בכיתות למחוננים

 

לימד שנים רבות .  מטעם המחלקה למחונניםיהספר הווירטואלחבר בצוות ההיגוי של בית  – זאב שטסל

מדעי : ת בתחומי התמחותווקשבועסק בכתיבת ספרים ובפיתוח יחידות לימוד מת. בתכניות למחוננים

  . העבריתהאוניברסיטיבה מהובמדעי הסבאוגרפיה יבעל תואר שני בג. עי כדור הארץמדהסביבה ו
 
 
  1'העמותה למצוינות בחינוך'של ' 2000מצוינות 'הערכת התכנית . 8

 יצחק פרידמן ' יונס ופרופ-אדוה הים     

זו תכנית . '2000מצוינות ' מחקר הערכה לתכנית לבקשת העמותה למצוינות בחינוך ערך מכון סאלד

והיא מיועדת לתלמידי חטיבות , החשיבה המתמטית והאמנות, בתחומי המדע הניסוייהעשרה חינוכית 

: לחיזוק ולשינוי, יעדי התכנית כוללים שלושה מוקדים מרכזיים להשפעה. הביניים ברחבי הארץ

תכנית לימודים ; הכשרת המורים: רכיבים מרכזייםבעזרת ארבעה , זאת. המורה ובית הספר, התלמיד

ממצאי המחקר המרכזיים מצביעים על עמדות חיוביות של .  ומחנה קיץ;פעילויות העשרה; ייחודית

, מסקנות המחקר מלמדות. מורים ותלמידים כלפי רכיבי התכנית ועל תרומתה להם במגוון היבטים

מורים ותלמידים העלו הצעות לשינויים ,  זאתעם. שהתכנית השיגה את מרבית מטרותיה המרכזיות

 וחיזוק הקשר בין ; ריבוי ההשתלמויות למורים;גיוון נושאי התכנית: מים מרכזייםבשלושה תחו

בימים . מחקר זה הוא מחקר ההערכה השני על התכנית. התלמידים והוריהם, העמותה לבין בתי הספר

מנהלי בתי הספר והמורים , את עמדות בוגריההבודק , אלו אנו בעיצומו של מחקר ההערכה השלישי

 .ספריתית לקידום המצוינות האישית והבית באשר לתרומת התכנ

 פרויקטים ומחקרים הקשורים לנושא המצוינות, קישורים

  /http://www.e2k.org.il –אתר האינטרנט של העמותה למצוינות בחינוך  -
 http://www.szold.org.il – האינטרנט של מכון הנרייטה סאלד אתר -
 . פיתוח מבחני התאמה לתכניות ולמגמות לתלמידים מצוינים בבית הספר -
 . תהליך המיון והקבלה לבית הספר למדעים ולאמנויות בירושליםשל פיתוח וליווי  -
 . מכון הנרייטה סאלד: ירושלים. )דוח פנימי ( משוב והערכה– 'תכנית הגילוי'). 1996(' א, יונס-הים -
.  בית הספר התיכון למדעים ולאמנויות בעיני בוגריו–חזון והגשמה ). 2003(' י, ופרידמן' א, יונס-הים -

 .מכון הנרייטה סאלד: ירושלים
 הדגם הבין תרבותי לאיתור כישרון חבוי :חשיפה). 1996(' ר, ויפה' א, ארז', ר, גורדון', ר, זורמן -

 . מכון הנרייטה סאלד: ירושלים. במדעים ובאמנות חזותית
מכון : ירושלים. טיפוח בנות מחוננות בתחומי המדעים). 1998). (עורכות(' נ, וקרונגולד' ר, זורמן -

 . הנרייטה סאלד
  .מכון הנרייטה סאלד: ירושלים. גים ויעדיםהיש:  בנות ונשים–אפשר גם אחרת ). 2000(' ח, ודויד' ר, זורמן -

 

הערכת  הםתחומי המחקר העיקריים שלה . 1995חוקרת במכון סאלד משנת  – יונס-אדוה הים' גב

מתבגרים ויחסם של תלמידים למערך ל קשרים בין הורים ;תכניות חינוכיות וחברתיות ותכניות לימודים

יאות הציבור מהאוניברסיטה העברית בירושלים בעלת תואר שני בבר. הבית ספרי מהיבטים שונים

)MPH  .( 

                                                 
מכון : ירושלים. 'העמותה למצוינות בחינוך' של '2000מצוינות 'הערכת התכנית ). 2002(' י, ופרידמן' א, יונס-הים 1

    .הנרייטה סאלד
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מרצה בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה , חוקר בכיר ומנהל מכון סאלד – יצחק פרידמן' פרופ

פסיכולוגיה ; נהל החינוךִמיים שלו הם מדידה והערכה בתחום תחומי המחקר העיקר. העברית בירושלים

, בעל פוסט דוקטורט בתורת המבחנים. חינוך קהילתיות חינוכית ופסיכולוגימדידה ; ארגונית

  .ארצות הברית, סטטיסטיקה ומדידה מאוניברסיטת קולומביה

 

 

 

 
 תוכנית לימודים לפיתוח מיומנויות מנהיגות בתלמידים מצטיינים . 9

 איתי שמעונוביץ    

ספר ובמרכזי - בבתי14-17תוכנית לימודים שנתית לפיתוח כישורי מנהיגות לתלמידים מצטיינים בגילאי 

היא מבוססת . בשוק העבודה ובחברה הישראלית, התוכנית עונה לצורך גובר במנהיגות איכותית. העשרה

המדגיש משתנים ' קוגניטיבי-סוציו' באמצעות מודל נוער-על המלצות מחקר שבחן מנהיגות בני

 .ת כישורי מנהיגותתפיסתיים וסביבתיים במקביל כגורמים המשפיעים על רכיש, מוטיבציונים

קבלת , פ"כתקשורת בכתב ובע(שיפור כישורים ומיומנויות מנהיגות .  1: מטרות התוכנית העיקריות הן

באופן ) ושיווק, יכולת חשיבה ביקורתית, עבודת צוות, תכנון ובניית פרויקטים, פתרון בעיות, החלטות

לרכישת ידע , לפיתוח כישורי מנהיגות קידום מצוינות באמצעות מתן מגוון אפשריות. 2. שניתן למדידה

קידום מצוינות באמצעות התנסות בהפעלת פרויקט . 3. ולשיפור האמונה העצמית ביכולת להנהיג

 .מעורבות חברתית בקהילה

מנהיגות נתפסת כמיומנות קוגניטיבית מורכבת  המכילה כישורים שכדי לשלוט בהם חייב האינדיבידואל 

למנהיגות נבנית ומתפתחת תוך כדי ) מוטיבציה(הגישה . ה מורכבותלהתמודד עם אסטרטגיות למיד

 .ההתנסות בתהליך מעגלי בו ניסיון מוצלח ומשוב עשויים לחזק את הרצון להגיע להישגים בתחום

  

 .  מתמחה ומדריך במחלקה למחוננים במשרד החינוך,פסיכולוג חינוכיהוא  'איתי שמעונוביץ

נוער במסגרות   בגרמניה ועבד שנים רבות עם בני'דרור-הבונים' תנועת ורכז פדגוגי של מנהל בעבר שימש

 Leadership skills development in German and Israeli ',עבודת המחקר שלו .פורמאליות חינוך בלתי
youth organizations'  התמקדה בגורמים שעשויים להשפיע על פיתוח כישורי מנהיגות בבני נוער– 

, מאוניברסיטת מינכן' פסיכולוגיה של מצוינות'כנית בעל תואר שני במסגרת הת .למצוינותמנהיגות ככלי 

  .גרמניה
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 :  העיוןתקציר מידע על המתדיינים ועל חברי צוות ההכנה של יום
  אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר

 

 
 

 159רשת אורט כוללת . לאורט ישרא, פ ולהכשרה"ל וראש המינהל למו"הוא סמנכ אייזנברגאלי 

חבר סגל , הקמת מרכז אורט באנגליה: בין עיסוקיו בעבר.  עובדים7,037 תלמידים ו 94,000, מוסדות

ר אייזנברג פיתח ויישם מחקר והערכה של "ד. אפריקה-והקמת רשת חינוך טכנולוגית בדרום, בטכניון

-ה ביישום של חינוך טכנולוגי בבתיותמיכ; פיתוח של חומרי לימוד ועזרים להוראה; תכניות לימודים

, ר אייזנברג פרסם מספר רב של מאמרים וספרים בנושאי חינוך טכנולוגי"ד. וארגונים, מכללות, ספר

  .ר אייזנברג מהטכניון"את התואר השלישי קיבל ד. ובנושאי טכנולוגיות תקשורת ומידע בחינוך ואימון
 

כיום היא . 1979עים במכון וייצמן למדע מאז היא חברת סגל במחלקה להוראת המד בת שבע אלון

עומדת בראש מספר קבוצות להוראת מדעים וטכנולוגיה לבני נוער ומכהנת כיועצת אקדמית של מרכזי 

בנוסף היא משמשת כראש הוועדה המקצועית הארצית . ההוראה הארציים לחינוך מדעי וטכנולוגי

. פתרון בעיות וארגון ידע במדעים, הבנה מושגיתתחומי המחקר שלה עוסקים ב. להוראת פיזיקה בישראל

בעבר היא חקרה את דפוסי הרכישה של מיומנויות למידה מסדר גבוה ואת דרכי האינטגרציה שלהם  

, )CPD) continuing teacher developmentבשנים האחרונות היא פעילה בתחום ה . לתחומי תוכן

אלון היא בעלת תואר דוקטור בהוראת המדעים ' פרופ. וביצעה מחקרי אורך של מורים ותלמידים

 .  מאוניברסיטת ברקלי

העיון של יום  .       חברת צוות ההכנה
 

קיי בבאר שבע  ש"מטיקה במכללה האקדמית לחינוך עהוא ראש המחלקה למת מרק אפלבאום

 תחומי מחקרו עוסקים בהתפתחות חשיבה יצירתית וביקורתית וכן בהוראת מתמטיקה. ובעמותת מופת

. אלההמאמרים רבים בתחומים וכן ר אפלבאום כתב שישה ספרים "ד .לתלמידים מחוננים ומוכשרים

 . )2001 (מאוניברסיטת בקוהוא בעל תואר שלישי ר אפלבאום "ד

 
 שנה 22 זה עוסק בפניו השונים של עולם החינוך. 'העמותה למצוינות בחינוך'ל "מנכהוא  חזקי אריאלי

 הפועלת כיום '2000מצוינות 'פיתח את תכנית .  השנים האחרונות8-ב מותהמנהל את הע. ל"בארץ ובחו

.  להכשרת מורים לתלמידים מצטיינים'ייס'מכון צ' והקים את צות הברית בתי ספר בישראל ובאר220-בכ

 .ועדת ההיגוי הארצית לחינוך מחוננים ומצטיינים ובוועדות נוספות העוסקות בתחום זהוחבר ב
 

: נושאי מחקריה העיקריים. בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים גלחברת סענת זוהר 

מגדר ולמידה , חשיבת מורים, מטה קוגניציה, הוראה ולמידה בדרך החקר, פיתוח חשיבה של תלמידים

. ה"חברה בוועדת המקצוע לתכניות המחוננים ובועדה האקדמית של ראמ. והיבטים מגדריים של מחוננות

 .  וכראש ועדת ההיגוי לקידום בנות במדע וטכנולוגיהTIMSS 2007אש ועדת ההיגוי של   מכהנת כר

, פרופסור זוהר היא בעלת תואר שלישי מהמחלקה להוראת המדעים באוניברסיטה העברית בירושלים

 ,Teachers College-דוקטורט במחלקה לפסיכולוגיה התפתחותית ב-והייתה עמיתת מחקר בתר
   asp?id.staff_academic_one/il.ac.huji.education://http=170 .לומביה בניו יורקמאוניברסיטת קו

 
וכן מנהל תחום , חי-הוא מרצה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה ובמכללת תל זיסברג ליהוא

ר זיסברג משמש יועץ בכיר במשרד החינוך לענייני "ד. לתעסוקה' מילוא-כון אדםמ'מחקר ופיתוח ב

ושם גם היה , הוא לימד שלוש שנים באוניברסיטת סיאטל בארצות הברית. תלמידים מחוננים ומוכשרים

 ,אינטליגנציה רגשיתב מתמקדים שלו המחקרתחומי . דוקטורט במחלה לפסיכולוגיה-עמית מחקר בתר
 . פסיכומטריקה ובקריירה יעוץיו תעסוקתיתפסיכולוגיה ב

  .)2001(מאוניברסיטת חיפה בפסיכולוגיה ר זיסברג הוא בעל תואר שלישי "ד
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נושאי המחקר העיקריים . בטכניוןהמדעים הטכנולוגיה ולהוראת   במחלקהפרופסור חברהיא  אורית חזן

 תרבותיים, חשב ושינויים חברתייםהוראת מדעי המ, הוראת היבטים אנושיים של הנדסת תוכנה: שלה הם

 )diversity(ועל סמך ראיות מחקריות המעידות כי  שונות ) 'וחינוכיים... שינויים('נושא האחרון ב. וחינוכיים

מיזם ', תמורה'בין השאר היא יזמה את .   שונותר חזן  פועלת במספר מישורים לקידום"ד, תורמת לחברה

 ר חזן חברה בוועדת ההיגוי"ד. ל" יח5 בלימוד מדעי המחשב ברמה של שמטרתו עידוד תלמידות תיכון לבחור

. של הטכניון לשילוב תקשוב בהוראה ובאגודות מקצועיות שעניינן הוראת מדעי המחשב והוראת הנדסת תוכנה

 MBAותואר ) 1995(ר חזן היא בעלת תואר שלישי מהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון "ד

   /HomePage/OritH/Faculty/il.ac.technion.edu://http.  סת תעשיה וניהול בטכניוןמהפקולטה להנד

העיון של יום    .חברת צוות ההכנה
 

תחומי המחקר שלה  .בטכניוןהמדעים הטכנולוגיה ומחלקה להוראת  בכירה בהיא מרצה טלי טל

בסוגי הערכה אלטרנטיביים ; בגישת המערכות בחינוך מדעי; עוסקים בחינוך סביבתי בכל רמות החינוך

דוקטורט -ר טל הייתה עמיתת בתר"ד. פורמליות-בחינוך מדעי ובלימוד מדע וסביבה במערכות בלתי

יטת ובפקולטה לחינוך באוניברס,  מישיגן, הרבור-אוניברסיטת אן, במרכז לשימוש מחשבים בחינוך

והאגודה ) AERA(היא חברה בכמה אגודות מקצועיות כגון האגודה האמריקאית למחקר בחינוך .  חיפה

 NARST .(html.index/Hebwebsite/il.ac.technion.edu://http(הלאומית למחקר בחינוך מדעי 

 ) 1998(הוראת המדעים מהטכניון בעלת תואר שלישי ב
 

תחומי המחקר שלו עוסקים  .הוא מרצה בכיר במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון משה יוסטמן

בדינמיקה ; במודלים אנליטיים של חינוך פרטי וציבורי; שויון וחינוך-באי, בכלכלה פוליטית של צמיחה

דמוקרטיזציה ומדיניות , בתיעוש; פרטי לציבוריבאיזון בין חינוך ; צמיחה וחלוקת הכנסות, של חינוך

 econ/il.ac.bgu.www://http. ובביזור מערכות חינוך; בחינוך והון חברתי; חברתית

 . )1982(, בוסטון, הרווארד יוסטמן  הוא בעל תואר שלישי מאוניברסיטת' פרופ
 

בית הספר לחינוך ב, ראש החוג להיבטים התפתחותיים בחינוךהוא  וילימשה ישראלאש

הסתגלות מזווית ראייה של התערבויות -חוקר תהליכים של הסתגלות ואי. אוניברסיטת תל אביבב

הפרויקט לקידום מתבגרים מאזורי 'בין השאר היה שותף להקמה ולהערכה של . מניעתיות וחוסן נפשי

רבות בקרב מתבגרים שתכליתה העלאת שיעור הפונים ללימודים גבוהים  התענעשתה במסגרתו 'רווחה

 '.ה.י.ר.פרויקט א'שותף להקמה ולמעקב אחר הוא בשנים האחרונות . יסודי- העלבבת הספרבתום לימודי 

  .חובה- הנפשי של ילדים בגיל טרוםשתכליתו קידום יכולת ההתמודדות והחוסן

  ). 1990(מאוניברסיטת תל אביב הוא בעל תואר שלישי  ישראלאשויליר "ד

העיון של יום .חבר צוות ההכנה    

   

 
תחומי . היא מרצה בפקולטה לחינוך וראש המגמה למתמטיקה וחינוך באוניברסיטת חיפה רוזה לייקין

למידה והוראה של תלמידים ; חינוך של מורים למתמטיקה: המחקר שלה הם חינוך מתמטי על כל גווניו

תהליכים קוגניטיביים ואפקטיביים המעורבים בהגדרת מושגים ; טיקהבעלי יכולת גבוהה במתמ

ר לייקין עוסקת במחקר "ד. למידה שיתופית במתמטיקה; מתמטיים ובפתרון של בעיות מתמטיות

טכניון לעידוד (' ם"טל'הייתה פעילה בפרויקט . ובפיתוח ממוקדים משימות מקשרות במתמטיקה

  . בחינוך המתמטיהמקדם את טיפוח המצוינות) המתמטיקה

  .1997 מהטכניון משנת בהוראת המדעים ר לייקין היא בעלת תואר שלישי "ד
העיון של יום . חברת צוות ההכנה

 
 עבודתהבמקביל ל. עומדת בראש המחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון מירי עמית

 ר שנים מפקחת מרכזת על הוראת מתמטיקההאקדמית עסקה בתפקידי ניהול בשטח ושימשה למעלה מעש
היקף המפתחים דרכים לאיתור -כיום עומדת פרופסור עמית בראש כמה מיזמי מחקר רחבי. במשרד החינוך

' תחומי העניין העיקריים שבהם פרופ. אקונומיות נמוכות-ולטיפוח של מצוינות תוך שימת דגש על שכבות סוציו
;  מחקר וייעוץ בינלאומי–הערכת הישגים ;  פיתוח ויישום, מחקר–מצוינות :  הם אלה עוסקתעמית

 .היבטים חברתיים ותרבותיים של מדעים ומתמטיקה בארץ ובעולם;  מחקר ופיתוח–שיבה לא שגרתית ח
  .בעלת תואר שלישי מאוניברסיטת בן גוריון. פיזיקה והוראה, את השכלתה רכשה בטכניון בתחומי מתמטיקה
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 ש קיי בבאר שבע וכן"לימודי הכשרה להוראה במכללה האקדמית לחינוך עראש כ כהנתמ רמה קלויר

 יועצת אקדמית של המחלקה נוסף על כך היא. תל אביב, ת"ראש רשת עמיתי מחקר במופעומדת ב

עבודת נושא .  למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך לענייני הכשרת מורים לתלמידים מחוננים ומצטיינים

 מודל לניתוח –במה מצטיינים המצוינים "הוא , ית פרופסור מלכה גורודצקיבהנחי, שלה ט הדוקטור

 של מומחיותההוראה וה, מחקרהתחומי  ".מומחים ואחרים, פתרון בעיות של מחונניםלתהליכי למידה ו

פיתוח ; )במודאליות שונות(למידה ופתרון בעיות ; תלמידים מחוננים, הכשרת מורים: ר קלויר הם אלה"ד

 . בניית תכניות לימודים ייחודיות בכלל ולקידום מצוינות בפרט; חשיבה מתימטית; ית ויצירתיתחשיבה לוג

 .בעלת  תואר שלישי מאוניברסיטת בן גוריון

  

יתה יבעבר ה. במשרד החינוך היא מנהלת המחלקה לתלמידים מחוננים ומצטיינים שלומית רחמל 

למחוננים ה ומפקחת ארצית במחלקה ו בפתח תקוש אחד העם"רכזת מסלול מחוננים בבית ספר התיכון ע

השתתפה , מחקרים על תלמידים מחוננים בישראלבכמהגברת רחמל יזמה והשתתפה . במשרד החינוך

 . בכינוסים בינלאומיים וחיברה מערך של הוראות והנחיות לתכניות למחוננים בישראל

ובוגרת קורס לסגל בכיר של , רושליםגברת רחמל היא בעלת תואר שני בחינוך מהאוניברסיטה העברית בי

  .'מכון מנדל למנהיגות' בבמשרד החינוך

העיון של יום .חברת צוות ההכנה
 

   

   

 
 לחינוך הוא פרופסור מן המניין בבית הספר  ,המדען הראשי של משרד החינוך, סידני שטראוס

חקריו העיקריים הם נושאי מ. 'פרופסור ברנקו וייס בהתפתחות הילד ובחינוך'באוניברסיטת תל אביב ו

  של ילדיםMIND-מודלים מנטליים של מבוגרים על למידה ו; התפתחות כישורי הוראה אצל ילדים: אלה

  .כפי שהם משתקפים באופן שבו המבוגרים מתבטאים על הוראה

 .קליפורניה, מאוניברסיטת ברקליבחינוך מדעי בעל תואר שלישי 
 

ב "התקשורת המדעית בפרויקט מדע וטכנולוגיה לחטעומדת בראש קבוצת מדעי החומר וזהבה שרץ 

חברת הנהלת מכון דוידסון לחינוך מדעי שליד  ומשמשת, במחלקה להוראת המדעים שבמכון ויצמן למדע

 . ועמדה בראשה מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה אתהקימה ר שרץ "ד. מכון ויצמן

מחקריה מתמקדים .  במחקר בהוראת המדעיםר שרץ כותבת ומפרסמת חומרי למידה והוראה ועוסקת"ד

 .  בהתפתחות מקצועית של מורים ובמצוינות;במיומנויות למידה; בתפיסות תלמידים את עקרונות המדע

 ). 1983(בחינוך מדעי מהאוניברסיטה העברית בירושלים בעלת תואר שלישי 

העיון של יום  .חברת צוות ההכנה
 

עלה לארץ בגיל שנה ובילדותו התגורר , יליד מרוקו. 'דידי עתידיםעמותת י'ל " מנכהוא מן'איציק תורג

ניהוליים בחיל –במהלכן מילא שורה של  תפקידים טכנולוגיים ,  שנים כמהנדס30ל "שירת בצה. בדימונה

 .המודיעין

 בהובלת , קציניםכמהעם  ו לפני שש שנים נחשף לפערים הגדולים בין המרכז לפריפריה של מדינת ישראל

 לקידום ילדי הפריפריה אל עבר 'תכנית עתידים' הקימו את ,שאול מופז) מיל(ל "ל דאז רא"כהרמט

 .במשק ובכלכלה בישראל, ל"שילובם המיטבי בצהלו, לימודים אקדמיים איכותיים

- כובהם 'עתידים'של  בתכניות השונות מצטיינים מהפריפריה משולבים כיום בני נוער 10,000-למעלה מ

 בוגרים אקדמאים 460-כנית כלת. יטב המוסדות האקדמיים בישראל הלומדים במ סטודנטים2,000

 . ל"ל כקצינים אקדמאים במערכים הטכנולוגיים של צה"המשולבים כיום בצה

 בן גוריון רוניקה בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטתמן הוא מהנדס אלקט'תורג) מילואים(מ "אל

  .ראלטחון ישילבוחתן פרס , הטכניון בחיפהמו
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 GUESTS                                                                                                                                   םחיאור
                                                                                                                                                     

 

Lee S. Shulman is the eighth president of the Carnegie Foundation. He was the first 
Charles E. Ducommun Professor of Education and professor (by courtesy) of Psychology at 
Stanford University. He was previously professor of educational psychology and medical 
education at Michigan State University, serving as a member of that faculty from 1963 to 
1982. He was the founding co-director of the Institute for Research on Teaching (IRT) at 
Michigan State University from 1976 to 1981.  
 
Shulman's research and writings have dealt with the study of teaching and teacher education; 
the growth of knowledge among those learning to teach; the assessment of teaching; medical 
education; the psychology of instruction in science, mathematics and medicine; the logic of 
educational research; and the quality of teaching in higher education. His most recent studies 
emphasize the importance of "teaching as community property" and the central role of a 
"scholarship of teaching" in supporting needed changes in the cultures of higher education.  

Shulman was the 1995 recipient of the American Psychological Association's E.L. Thorndike 
Award for distinguished psychological contributions to education. Other honors include 
fellowships with the Guggenheim Foundation, the American Psychological Association and 
the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences. He is the immediate past 
president of the National Academy of Education and a former president of the American 
Educational Research Association (AERA). In 1989 he received AERA's award for 
distinguished contributions to educational research.  

Professor Shulman holds bachelor's, master's and doctoral degrees from the University of 
Chicago. 

Rena Subotnik, Ph.D.  
Dr. Rena F. Subotnik is Director of the Center for Gifted Education Policy at the American 
Psychological Association. The Center’s mission is to generate public awareness, advocacy, 
clinical applications, and cutting-edge research ideas that will enhance the achievement and 
performance of children and adolescents with special gifts and talents in all domains 
(including the academic disciplines, the performing arts, sports, and the professions).   
She has been awarded research and training grants with the Institute for Education 
Sciences, McDonnell Foundation, Jack Kent Cooke Foundation, Camille and Henry Dreyfus 
Foundation, American Psychological Foundation, National Science Foundation, the Javits 

She is . FoundationGrant Program of the US Department of Education, and the Spencer 
with Robert (editor -, and co)1993 (High IQ Children Grown Up: Genius Revisitedauthor of 

with Herb (, )in press (s’Optimizing Student Success with the Other Three Rof ) Sternberg
) with Karen Arnold(, )in press (yThe Scientific Basis of Educational Productivitof ) Walberg

, )1994 (Contemporary Longitudinal Studies of Giftedness and Talent :Beyond Termanof 
Perspectives on Female : Remarkable Women) with Karen Arnold and Kathleen Noble(

International Handbook of , and the second edition of the )1997 (Talent Development
with Kurt Heller, Franz Monks, and Robert ) (2000( Research on Giftedness and Talent

Sternberg).   Dr. Subotnik was named the 2002 Distinguished Scholar by the National 
Association for Gifted Children.  

Professor Subotnik holds a doctoral degree from the University of Washington. 
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