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. חברים בה כמאה מדענים ומלומדים מן השורה הראשונה 1959נוסדה בשנת  האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ת במדינת ישראל. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשכ"א ע  , קובע כי מטרותיה 1961-של ההשכלה והד 

לייעץ לממשלה בענייני מחקר ותכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית, ומשימותיה העיקריות הן לטפח ולקדם פעילות מדעית, 

לקיים התקשרויות עם גופים מקבילים בחוץ לארץ, לייצג את המדע הישראלי בגופים ובאירועים מדעיים בינלאומיים 

 ולהוציא לאור כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע.

בחינוך ידע מדעי עדכני ומבוקר. ידע כזה חיוני לגיבוש מעמידה לרשות מקבלי החלטות היזמה למחקר יישומי בחינוך 

 לשיפור הישגי החינוך בישראל. –מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות 

היקף. בשלב התכנון ידע מחקרי -ידע מחקרי הוא מרכיב חיוני בתכנון מדיניות ציבורית או התערבות רחבתחזון היזמה: 

שסיכויי הצלחתה טובים יותר, ולאחר מכן הוא זה שמאפשר דיון ציבורי רציונלי. היזמה מבוקר תומך בגיבוש מדיניות 

 מיישמת חזון זה בתחום החינוך.

במשרד החינוך ועם היזמה עוסקת בנושאים שמעלים מקבלי ההחלטות, ומתייעצת עם בכירים  דרכי הפעולה של היזמה:

, אחראית על תכנית העבודה של היזמה נה נשיא האקדמיה הלאומיתבעלי עניין נוספים. ועדת ההיגוי של היזמה, שאותה ממ

 ועל תהליכי השיפוט של התוצרים.

לאנשי מקצוע ולמקבלי היזמה פועלת באמצעות ועדות מומחים ועל ידי זימון מפגשים לימודיים משותפים לחוקרים, 

 ב. היא מפרסמת את תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לציבור הרחהחלטות. 

 דות המומחים מכהנים בהן בהתנדבות.חברי וע

למדעים, משרד מיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית  – 2003היזמה הוקמה בשלהי שנת תולדות היזמה: 

 היזמה פועלת כיחידה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.  2010מתחילת שנת החינוך ויד הנדיב. 

אופן ההתקשרות וק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, והסדירה את ( הוסיפה הכנסת תיקון לח2010בקיץ תש"ע )

הייעוץ שהאקדמיה נותנת בתחום  לבין האקדמיה. היזמה היא המנהלת את פעולות –בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ 

 החינוך לממשלה ולרשויות שונות.
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 בישראל והמצוינות בו'צוות המומחים לנושא 'לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי 

 שני בנושאמפגש לימודי 

 חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך:                    

 גופים פילנתרופיים, רשתות חינוך ורשויות מקומיות

 
 סדר יום

 וכיבוד קלהתכנסות  10:00-09:30
 צוות המומחיםיו"ר  ,יוסף-שראל ברפרופ' י –דברי ברכה ופתיחה  10:05-10:00

  "ירששל 'מדערום'  וקרן  הדוגמה :המדעי החינוך לקידום הפילנתרופיה תרומת: ראשוןמושב  10:50-10:05
מפעל חינוכי משותף למשרד החינוך וקרן רש"י לקידום החינוך למדע וטכנולוגיה  – 'מדערום' 10:30-10:05

   :מבט עשרים שנה אחרי –לילדי הדרום 
מנכ"ל המכללה האקדמית צפת, בעבר מנהל מיזם 'מדערום' מטעם קרן  ,נוימר שמואל הר 

   רש"י ומשרד החינוך
 מענה לשאלות משתתפי המפגשדיון ו 10:50–10:30

  טכנולוגי-ועבודתן עם רשויות מקומיות בחינוך המדעי רשתות חינוך :שנימושב  11:35-10:50
   רשת חינוכית, רשות מקומית ומשרד החינוךחינוך מדעי טכנולוגי בממשקים בין  11:15-10:50

 בכיר וראש המינהל למו"פ ולהכשרה ברשת 'אורט'מנכ"ל ס ,ד"ר אלי איזנברג
  מענה לשאלות משתתפי המפגשדיון ו 11:35–11:15

  דוגמאות  –רשויות מקומיות המטפחות חינוך מדעי : שלישימושב  12:55-11:35
 :חיפה כדוגמה 12:00-11:35

הזכאות לבגרות, המחלקה להעצמה מדעים ולקידום לימודי ה, רכזת תכנית שיירגב' ענת 
  חינוכית, עיריית חיפה

 מענה לשאלות משתתפי המפגשדיון ו 12:15–12:00
 בית ג'אן כדוגמה:     12:40-12:15

  , ראש מינהל החינוך בית ג'אןמר מהנא טאפש
 מענה לשאלות משתתפי המפגשדיון ו 12:55–12:40

 )תוגש ארוחה קלה( צהרייםהפסקת  13:35-12:55

  דוגמאות נוספות  –רשויות מקומיות המטפחות חינוך מדעי : רביעימושב  14:55-13:35
 רעננה כדוגמה:   14:00-13:35

ת ופיתוח תכניות במינהל חינוך רעננה ויועצת ראש , מנהלת המחלקה ליזמּואיילת דליות 'גב 
 עיריית רעננה לקידום מעמד האישה 

 דיון ומענה לשאלות משתתפי המפגש 14:15–14:00
 מעלה אדומים כדוגמה:  14:40-14:15

, מנהלת אשכול הפיס גב' אירמה בן משה ;, מנהל אגף החינוך מעלה אדומיםמר דוד שרת
      למדעים, לטכנולוגיה ולאומנויות במעלה אדומים

 מענה לשאלות משתתפי המפגשדיון ו 14:55-14:40

פעילות לקידום החינוך המדעי ברמה אזורית: הדוגמה של מרכז אחר"ת ובית : חמישימושב  15:40-14:55
 המדרש 'נקודת ארכימדס'

דוגמה לפעילות בגליל המערבי, התורמת  –אחר"ת ובית המדרש 'נקודת ארכימדס'  מרכז 15:20-14:55
 לקידום החינוך המדעי בכל הארץ 

אחר"ת ומנהל בית המדרש 'נקודת ארכימדס',  פדגוגי של מרכז-, מנהל אקדמיד"ר עמוס כהן
 אורניםמכללת מרצה לפיזיקה ולהוראת המדעים ב

 מענה לשאלות משתתפי המפגשדיון ו 15:40–15:20

 הפעילות התייחסויות של משתתפי המפגש, סיכום וכיוונים להמשך    16:45-15:40
 

  המומחים, יו"ר צוות יוסף-פרופ' ישראל בר: מנהל המפגש ומנחה הדיונים
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 )לפי סדר היום( הרצאותתקצירי 

 -מפעל חינוכי משותף למשרד החינוך וקרן רש"י לקידום החינוך למדע וטכנולוגיה לילדי הדרום  –מדערום 
 מבט עשרים שנה אחרי.

 מנכ"ל המכללה האקדמית צפת, לשעבר מנהל מדערום, שמואל הר נוי

שהחל לפעול במאי  ,החינוך התרבות והספורט ולקרן רש"יהוא מפעל חינוכי חדשני משותף למשרד מדערום 

להטמיע  שייעודוזהו מפעל חינוכי אזורי, רחב היקף,  .החינוך המדעי טכנולוגי בדרוםבמטרה לקדם את  1997

. מדערום עודד בקרב ילדים ונוער בדרום את תרבות המדע והטכנולוגיה ולהעלות את ההישגים בתחום זה

הקהילה העסקית הרשויות המקומיות ואת  רתםיות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, יוזמות חינוכיות חדשנ

 העמידבין הקהילה המדעית לבין סוכני החינוך באזור. המפעל  יצר קשריםו ,החינוך המדעי והטכנולוגי שירותל

את המדע יהפכו שכל שלבי הגיל תוך ניסיון לפתח יוזמות ורעיונות לכל המגזרים ולאתגרים חדשים בתחום 

מטרת המפעל לשרת את כל המסגרות החינוכיות והטכנולוגיה לאחד המאפיינים המובילים בפיתוחו של הנגב. 

 תוך שימת דגש מיוחד על קידום האוכלוסיות החלשות.

 מטרות מדערום

  באזור הדרום הלימודיים במדעים, במתמטיקה ובמדע וטכנולוגיהההישגים של קידום ושיפור. 

  בתחום המדע והטכנולוגיה למערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית  חינוכיותבניית תשתיות

 לטווח ארוך.

 טכנולוגית -מדעית-תרבות וסביבה לימודיתולמורים תוך יצירת  הקניית מיומנויות לתלמידים

 פיתוח תכניות חדשות, רעיונות ויוזמות.בספרית ו-וה בשינוי תהליכי העבודה הבית, שמלּומתקדמת

  מיוחד במערכת החינוך באזור הדרום על כל מרכיביה, ב עולם המדע והטכנולוגיההטמעת

 אוכלוסיות חלשות.ב

פעל בכל מערכת החינוך במרחב הגאוגרפי של מחוז הדרום של משרד המפעל החינוכי מדערום : אוכלוסיית יעד

-בתי ספר, כ 380ם לתכנית שותפי היו בסך הכולבכל המגזרים ובכל היישובים.  ,בכל בתי הספר והגנים החינוך,

 רשויות. 40-גני חובה ב 830

חמש  היה, 1997בין השותפים במאי  הסכם שנחתם-משך התכנית שנקבע באמנה: משך התכנית ומשאביה

שנים. תקציבו נקבע למאה וארבעים מיליון דולר. קרן רש"י אמורה הייתה להשקיע במשך חמש שנים סכום 

ואילו משרד החינוך התחייב לאגם את המשאבים השונים לקידום המדע  ,של ארבעים מיליון דולר

והטכנולוגיה, בסכום משוער של כמאה מיליון דולר למשך חמש שנים. לקראת סיום תקופת הפעילויות 

עיקרון שעליו עמדו  שנים נוספות. 3-שנקבעה הביעו השותפים את רצונם להמשיך את פעילות המפעל החינוכי ל

יבלע , שמא יהעברה ישירה של כספי הקרן לתקציבו הכללי של משרד החינוךי היה שלא תהיה ראשי קרן רש"

 לפיכך נבנה מודל לניהול התקציב המשותף.בתוך ים כספי המשרד. 

 תכניות ומרכיבי פעילות עיקריים

 מרכיבים בהתאם לעקרונות ולמטרות הוכנו תכניות ופעילויות במדע וטכנולוגיה. בכל תכנית יש מספר

של  וכוללנית אינטגרטיביים הכוללים הצטיידות, תהליכי הטמעה ופעילויות חינוכיות. הפעלה משולבת

 :כללוחיונית להצלחת התכנית הכוללת. התכניות הייתה מרכיבים אלו 

 א. תכניות במערכת החינוך הפורמלית

הישגי של תכנית בתי הספר כוללת שורה של פעילויות להטמעה וקידום  :תכנית בתי הספר .1

-תכניות בית הגישוהתלמידים בתחום המתמטיקה, המדע והטכנולוגיה. כל בתי הספר בדרום 

ביעדים. סל  בתנאי שעמדוספריות המוערכות ע"י צוותי הערכה ומתוקצבות לשלוש שנים, 
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המשאבים לכל בית ספר כולל מיחשוב, תקשורת, מעבדות מדעים, השתלמויות והדרכה ותקציב 

 2001בשנת  והטמעה. וח אדםספרית שחציו להצטיידות וחציו לפיתוח כ-בית ספרי לפעילות-בית

 במרכזה צמצום פערים בבתי הספר היסודיים. וב 'תפנית' ששמההחלה לפעול תכנית 

בהם ילדי הגן לעולם המדע והטכנולוגיה ולעורר את מטרת תכנית הגנים לחשוף  :תכנית הגנים .2

בערכות מדע ומתמטיקה ובמחשב  הצטיידו. כל  גני הילדים )בגיל חובה( סקרנות בתחום זה.

בהשתלמויות והדרכה  לווהמולטימדיה המצויד בלומדות נבחרות. כל תהליך ההצטיידות 

 אינטנסיבית של הגננות.

ביצוע במרכיב מרכזי בליווי התכנית,  שקמו במחוז הדרום היומרכזי מורים : מרכזי מורים .3

כתיבת תכניות העבודה תמיכה במנהלי בתי הספר, ב, בלצוותים החינוכיים וסדנאותהשתלמויות 

 של בתי הספר. יםווי והנחיה מקצועייספריות ובל-הבית

 ב. תכניות במערכת החינוך הבלתי פורמלית

פעלו על פי   במערכת החינוך הבלתי פורמלית. הן תכניות שונות הופעלומדערום  ו שללאורך שנות פעילות

בסיס ב שעמדהרציונל  תוך שיח ובדיקת צרכים ואפשרויות של היישוב והקהילה החינוכית.ים שונים מודל

שהשתתפות תלמידים בפעילות איכותית ובסביבה לימודית עשירה כחלק משעות הלימודים  הוא פעילויות אלו

תח את קשריהם עשויה לשפר את הישגיהם הלימודיים, לקרבם לתחומי המדע והטכנולוגיה ולפ אחריהן או 

 .החברתיים

 ותניתן לחלק את הפעילות של מדערום במערכת החינוך הבלתי פורמלית למספר קבוצות פעילויות השלוב

 ות זו בזו:וקשור

 בניית סביבות למידה וחוויה ביישובים השונים לפעילות  – לאחר הלימודים מדע וטכנולוגיה מוקדי

בעתיד רשת אזורית של מוקדים שמרכזם פארק המדע  . החזון היה יצירת מוקדים שיהווילדים ונוער

 )לוויינים לפארק המדע(.

 כגורם תוכנן לשמשבעיר העתיקה בבאר שבע. פארק המדע הקמת פארק מדע  – פארק מדע לנוער 

 מרכזי עתידי בהפעלת מרכזים בכלל הנגב.

 צות פעילות קבו – יהןפעילות ישירה לילד במהלך שעות הלימודים הפורמליות בבית הספר ואחר

בתחומים שונים: מחשבים, רובוטיקה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה וכו'. הפעילות התקיימה בבתי ספר, 

במתנ"סים, באשכולות פיס ובמרכזי מדעים, והתבססה על תשתיות קיימות. החזון היה הקמת תנועת 

 נוער מדעית טכנולוגית בדרום.

 מדעיים בכל -חינוכיים והטכנולוגיה באתריםימים בתחומי המדע  מספרמחנות של  – פעילות קיץ

 נוספות. שוביותיפעילויות ירחבי הארץ, ו

 ג. קידום ההשכלה הגבוהה בדרום

בהתאם לפניית ות"ת פועל מדערום באזור הדרום להגברת הנגישות להשכלה גבוהה. במסגרת זו מקים 

המוסדות להשכלה גבוהה ובתי מדערום מרכזי מידע ותמיכה יישוביים ומבצע פעולות להגברת הקשר בין 

 הספר התיכוניים.

חלק להלן  , איכותית ולעתים גם כמותית.הערכהב לוותהמדערום בת יכל תכנ: תפוקותהערכה ו

שיפור בהישגים הלימודיים  ;ים במרבית המקצועותישיפור בהישגים הלימוד קריים:יהממצאים העמ

שיפור הדרגתי לימים מבדקי המיצ"ב(;  – )בהתאם למבחני מדערום באוכלוסיות החזקות וגם החלשות

 17של  היעליאחוז במספר בתי הספר המלמדים פיזיקה;  22; גידול של במספר הזכאים לתעודת בגרות

 460מתוך  אחוזים ברחבי המדינה(; 8)לעומת  יחידות בפיזיקה 5-גשים ליהנהתלמידים במספר  אחוז

 גיוון הלמידה בחט"ע.לאוניברסיטת הפתוחה ה בתכנית שלמהדרום  281השתתפו  בכלל הארץ תלמידים

. חל גידול מהדרוםהיו תלמידים  225 2001/2002בשנת עתידים  שהתקבלו לפרויקט מועמדים 500מתוך 
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, אשונים ובציון לשבחרמשתתפים בתחרויות ארציות וזוכים בפרסים התלמידים מהדרום במספר ה

ה משמעותית יעלימערך המיחשוב של צה"ל; חלה מבוגרי מערכת החינוך בדרום ב 17לראשונה השתלבו 

ה של עשרות אחוזים במספר המבקרים מהדרום במוזיאוני המדע יעלי, ובמספר הכותבים עבודות גמר

 ., ועודבירושלים, מכון ויצמן וחיפה

 קרן רש"י –משרד החינוך  –מודל שיתוף הפעולה 

חדשני לשיתוף פעולה בין משרד החינוך מודל שיתוף הפעולה בין משרד החינוך לקרן רש"י היה מודל 

למגזר השלישי. היה בשיתוף הפעולה  מיצוי מיטבי של יתרונות המגזר השלישי ומעמדו וחוזקו של המגזר 

תוך ל שהוטמעו ומגוונים ייםחדשנ הממשלתי, קרי: משרד החינוך. שיתוף הפעולה הביא ליצירת מודלים

. השותפות תגובה שאינם מאפיינים מערכות גדולות גמישות ומהירותב יינהפ, הפעילות התאהמערכת

 הוסיפה משאבים כספיים למערכת תוך ניהול יעיל וניתוב המשאבים לייעודם.

 איזון המתבטא ,לאוטונומיה סינרגיה בין עדין השותפות הצליחה בין השאר מפני שנבנתה על איזון

. משרד WinWin Situationמבחינת משותפת על שותפות אינטרסים  ובאחריות ההחלטות בקבלת בשוויון

לקרום עור וגידים, ומהעבר  '98מחר 'שבה מצד אחד עמדה תכנית ) זו זמןבנקודת החינוך ראה בשותפות 

", 98( הזדמנות להחייאתה וקידומה של תכנית "מח"ר סדקים ראשונים ביישומה הלכה למעשה בעוהשני נ  

פרויקטים  ואמצובקשתו של מייסד הקרן וראשה  ללשאיפתו קרן רש"י מצדה, מצאה בשותפות זו מענה 

המטרות של קרן רש"י עם המיזם שביקש אפוא   נפגשו כך שהקרן תהיה מעורבת בהם. בקנה מידה לאומי

 משרד החינוך להקים.

תרומה משמעותית להצלחת מדערום הייתה האמון הרב, ההערכה ההדדית והמנהיגות של מובילי המפעל 

ממּוָנה  המשרד"ל למנכ כמשנה שכיהנה, עמיחי שלומית' גב ינוךהח משרד מצד: החינוכי  , 98 מחר יישום על וכ 

 ומצד קרן רש"י, מר אלי אלאלוף, מנכ"ל הקרן.

ההסכם שנחתם בין הארגונים והגדיר  ‒תרומה נוספת להצלחה שנגזרה מיחסי אמון אלו הייתה האמנה 

 את מערכת היחסים וחלוקת המשאבים בין הארגונים לכל תקופת הפעילות המשותפת.

 Sustainability - תקיימּו

שאלת הקיימות עמדה על הפרק בדיונים שנערכו בין השותפים למפעל החינוכי מדערום, השאלה שעמדה 

מה יישאר לאחר סיום פעילות  ובעלת חשיבות עליונה:בפני ראשי המפעל החינוכי הייתה מהותית 

על משאביו האנושיים,  ‒תלות, ויציאת המגזר השלישי  יוצרת ששותפות בכך להכיר מדערום?. חשוב

מהמיזם  הייתה עלולה להיות הרת אסון למערכת. אין כל ספק שהשותפות ‒ הארגוניים והכספיים 

ת המקומיות אפשרה הטמעה של תהליכים, תכניות המלאה בין קרן רש"י, משרד החינוך והרשויו

ופעילויות במערכת החינוך לאחר סיום ההתקשרות. הנה כמה דוגמאות: מבדקי מדערום הפכו למבחני 

ספרית הפכה לחלק מהתרבות הארגונית של כלל המערכת -המיצ"ב והוטמעו בכל הארץ; תכנית עבודה בית

ערכת ההשכלה הגבוהה שהתחילה במדערום הייה התשתית ספרית; מודל הפעילות לגיוס צעירים למ-הבית

להקמת מרכזי הישגים לקידום ההשכלה הגבוהה ביישובי הפריפריה; הוקם פארק מדע בבאר שבע שאליו 

 סופחו כלוויינים כמה מוקדי פעילות; נמשכת עד היום פעילות קיץ מדעית לילדים ובני נוער.

 סיכום

יצר שינוי משמעותי במערכת החינוך בכלל ובדרום בפרט וביחסים אין כל ספק שהמפעל החינוכי מדערום 

 בין משרד החינוך לבין המגזר השלישי.
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 חינוך מדעי טכנולוגי בממשקים בין רשת חינוכית, רשות מקומית ומשרד החינוך

 סמנכ"ל בכיר וראש המינהל למו"פ ולהכשרה, אורט ישראלד"ר אלי איזנברג, 

יצירתית וחדשנית המכוונת לענות על צרכים והזדמנויות על ידי פיתוח מוצרים, טכנולוגיה היא פעילות 

מערכות וסביבות. הטכנולוגיה משלבת ידע, מיומנויות ומשאבים )כסף, זמן, כוח אדם וחומרים( לפתרון בעיות 

ה מעשיות. תהליכים טכנולוגיים קורים בהקשר של אינטראקציה עם החברה, המשק והסביבה ומושפעים ממנ

 (.1995)משרד החינוך של ניו זילנד 

(, היא הרשת החינוכית הגדולה ביותר והמובילה בישראל. היא 1949רשת אורט ישראל, שנוסדה בתש"ט )

מטמיעה בקרב לומדיה ערכים והתנדבות לקהילה, ומטפחת השכלה רחבה תוך מיקוד בטכנולוגיה ומדעים. 

 פועל לצורכי רווח אלא כחברה לתועלת הציבור. רשת אורט ישראל היא ארגון שאינו ממשלתי ואינו

משלומי, חצור ומעלות בצפון, דרך חולון, לוד ורמלה במרכז, עד  ערד, ירוחם  –הרשת פזורה בכל רחבי ישראל 

בסמה בדרום. אורט ישראל מייצגת דמוגרפית את כל הקהילות בישראל: יהודים חילוניים, דתיים -ושבטי אבו

 100,000-רדים, ערבים נוצרים, מוסלמים, דרוזים ובדואים. לרשת אורט יש למעלה מ)ישיבות ואולפניות(, ח

 רשויות מקומיות. 52מוסדות חינוכיים, והיא קשורה עם  215עובדי הוראה ומינהל,  8000-לומדים, כ

 הרשויות המקומיות הן הבעלויות והאחראיות להפעלת בתי הספר התיכוניים בישראל, כל אחת בתחומה.

ים האחרונות, כאשר רשות מקומית מחליטה כי ברצונה להתקשר עם רשת חינוכית )מסיבות חינוכיות בשנתי

ו/או כלכליות(, היא מוציאה מכרז שאליו ניגשות הרשתות החינוכיות המעוניינות להתחרות בו. רשת אורט 

 מדעי. -ישראל מבליטה במכרזים את שני דגליה, החינוך לערכים ולהתנדבות והחינוך הטכנולוגי

בכלל מערכת החינוך  40%-מתלמידי רשת אורט לומדים במגמות הטכנולוגיות והמדעיות, לעומת כ 60%-כ

בישראל. במכרזים מפרטת רשת אורט את חזונה, את המשנה החינוכית שלה, את המדדים והיעדים 

אשר רשת אורט המותאמים לכל בית ספר ברשות המקומית )בית ספר מקיף, מרכז חינוך טכנולוגי וכד'(. כ

זוכה במכרז לניהול בית ספר, מוקם ועד מנהל משותף לרשות המקומית ולאורט עם נציגים בכירים של הרשות 

וסמנכלי"ם של רשת  המקומית )ראש הרשות, מנהל אגף החינוך, מפקח כולל של משרד החינוך לבית הספר

לטות באשר לאסטרטגיה, לתכנית אורט(. הוועד המנהל מתכנס כפעמיים בשנה, מקיים דיונים ומקבל הח

 העבודה ולתקציב השנתי של בית הספר.

לרשת אורט ישראל יש חזון שממנו נגזרים אסטרטגיה ויעדים )שהדירקטוריון של אורט דן בהם ומאשר אותם, 

וההנהלה מכינה את תכניות העבודה, לוחות הזמנים והתקציב הדרוש להשגתם(. להשגת יעדי רשת אורט, הן 

 ת והן ברמת בתי הספר והמכללות, אחראים גורמי המטה, ובאמצעותם הנהלות בתי הספר. ברמת הרש

של הרשת, תוך קידום משמעותי  לפני כעשר שנים למשל הוצב יעד של שיפור אחוז הזכאות לבגרות בבתי הספר

ארגוני -בפריפריה החברתית והכלכלית. במרכז למו"פ ולהכשרה של אורט פותח תהליך פדגוגי של בתי הספר

ששמו "מדברים נתונים" ואשר נועד לקבלת החלטות על בסיס נתונים. פעמיים במהלך השנה נדרש הצוות 

י"א בסוף שנת -של תלמידי שכבות י' הצפויהלהגיש תחזית של רמת ההישגים  הפדגוגי של בית הספר

 ותת ונוחונגישה, ידידותיתוכנת מיפוי ומצגת  ופותחהלימודים ושל שיעור הזכאות לבגרות הצפוי לשכבת י"ב. 

על בית הספר )במידת הצורך בסיוע המטה( לקבל החלטות אם להפעיל תכניות התערבות  נהמאוד, שתקל

לשיפור התחזית ולעמידה ביעדים. לאחר קבלת הישגי הזכאות לבגרות בפועל, מתבצע דיון ובו מופקים לקחים 

ברמת בית הספר הספציפי והוועד המנהל שלו והן ונערכת השוואה עם הצפי ויעילות תכניות ההתערבות, הן 

 ברמת המטה של רשת אורט.

ע"י מכון סאלד ושוקפו להנהלת הרשת ולדירקטוריון שלה. מזה  בהערכה חיצוניתממצאים אלה נבחנו 

כשנתיים מתבצע תהליך דומה לשיפור איכותה של תעודת הבגרות. רשת אורט הגדירה תעודת בגרות איכותית 

 ת מצטיינת.ותעודת בגרו
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בנוסף ליעדים ולתכנית העבודה של כל בית ספר ומכללה ברשת אורט ישראל, רואה הרשת בחזונה, באמצעות 

המרכז למו"פ שלה, את קידום החינוך בכלל ואת הפיכתו לרלוונטי ומשמעותי לדור העתיד של התלמידים 

 מדעי בפרט, בישראל ובארצות העולם.-והסטודנטים בחינוך הטכנולוגי

, מודל החינוך ההוליסטי, כפרי iSTEAM-, כגון מודל המודלים חינוכיים מערכתייםם כך פותחו ומיושמים לש

החרדית, כיתה י"ג למגזר הערבי לקידום ההשכלה והתעסוקה, טיפוח וקידום של תלמידי  הנוער לאוכלוסיי

 ביות והחיים המשותפים.ערכים והתנדבות וקידום הזהות היהודית, המורשות הער-הפזורה הבדואית, אורטוב

לכל התלמידות והתלמידים  21-מדעי שפה ותרבות של המאה ה-רשת אורט ישראל רואה בחינוך הטכנולוגי

בכל הגילים ובכל השכבות והקהילות במדינה. באמצעות לימוד, יישום והתנסות חווייתית של טכנולוגיה ומדע 

ן הישרדותיות, למשל פתרון בעיות, קבלת החלטות ניתן לחנך ולהקנות לבוגר מערכת החינוך מיומנויות שה

וודאות, יזמּות, יצירתיות וחדשנות, ניהול זמן, תקציב וכוח אדם ועבודת צוות. מבחינת ידע -בסביבה של אי

תחומי כמו רובוטיקה, ביוטכנולוגיה, גישה מערכתית -תחומי ובין-מדעי ידע רב-ירכוש בוגר החינוך הטכנולוגי

מדעי נדרש הלומד -(. בחינוך הטכנולוגיplanning( ותכנון )designקים ותהליכי תיכון )של אינטגרציה וממש

 לערכי משמעת, אמינות, אתיקה ואחריות אישית קבוצתית.

באוניברסיטת תל אביב ניתן לקרוא כי בקרב אלה שאינם זכאים  (2008)פרנק,  בעבודת המוסמך של גדי פרנק

ההשתכרות של בוגרי החינוך הטכנולוגי גבוהים יותר מאלה של בוגרי  לתעודת בגרות, אחוז המועסקים וכושר

-החינוך העיוני. בעבודה זו גילה מר פרנק שקיים מתאם הפוך בין שיעור הלומדים במדינה חינוך טכנולוגי

 שוויון במדינה.-מקצועי לבין מדד ג'יני לאי

ובמדעים הם תלמידי החינוך הטכנולוגי  יח"ל במתמטיקה 5-מבין אלה שניגשים ל 40%-כמו כן ראוי לציין שכ

במגמות טכנולוגיות מבוססות מדע. במונחים כלכליים ההשקעה התוספתית בתלמידי החינוך הטכנולוגי 

 מהתקציב השנתי של משרד החינוך. 1%לעומת תקצוב תלמידי החינוך העיוני אינה עולה על 

ושפה, והיא מקנה לבוגריה מיומנויות ועמדות  רשת אורט ישראל רואה בחינוך הטכנולוגי אורח חיים, תרבות

 המאפשרות להם להשתלב בעולם העתידי.

 

 רשימת מקורות:

 . )עבודתאיינשטיין מול מיכאלנג'לו: ריבוי סוגי הון אנושי, צמיחה כלכלית וחלוקת הכנסות .2008פרנק, ג. 

 .(מוסמך, אוניברסיטת תל אביב 
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 רשויות מקומיות המטפחות חינוך מדעי 

 המידע לגבי כל רשות מקומית ייפתח בנתוני רקע ולאחר מכן תוצג התייחסות לארבע השאלות הבאות:

  ?בו והמצוינות המדעי החינוך את בתחומה לקדם כדי הרשות נוקטת אמצעים אילו .1

-הלא לחינוך המדעי החינוך בין המשלבת בינתחומית חינוכית תפישה ביטוי לידי באה וכיצד האם .2

 ?ברשות הספר בבתי מדעי

 ?בתחומה מדעי חינוך הלומדים התלמידים מספר את גדיללה מנסה הרשות וכיצד האם .3

 ?שנים חמש בעוד ביישובך לראות רוצה היית המדעי החינוך של מצב ו תמונתיזא .4

 נתוני רקע –חיפה 
 :כללי

  277,082[: 2014מספר תושבים ]
 7: [2008]כלכלי לפי למ"ס -מדד חברתי

 ארצי חיפה 
 34.2% 22.5% 18ילדים עד גיל שיעור ה

 ₪ 9,708 ₪ 10,530 שכר ממוצע )שכירים(
שיעור השכירים המשתכרים 

 31.3% 31.9% עד שכר מינימום

 0.9% 0.7% שיעור מקבלי דמי אבטלה
שיעור המשפחות עם ילדים 

 14.6% 12.3% הזכאים לקצבת ילדים

ילדים  4שיעור המשפחות עם 
 2.5% 0.9% לקצבת ילדים הזכאיםויותר 

 19.7% 10.8% שיעור התושבים הערבים
שיעור התושבים היהודים 

 79.3% 89.2% והאחרים

 14% 23.1% שיעור העולים
 2013, ומשרד העלייה והקליטה, 2015-2014המרכזית לסטטיסטיקה, , הלשכה 2016-2013מתוך: נתוני המוסד לביטוח לאומי, 

 
 :חינוך

 המדד למצוינות בבתי הספר התיכון בישראל )מחקר של מכון סאלד בתמיכת קרן טראמפ(ו משרד החינוך ,מתוך: נתוני ראמ"ה
 .*הנתונים הארציים מהמחקר של מכון סאלד מבוססים על ממוצע נתוני הרשויות שנבדקו במחקר

 *ארצי חיפה 
כיתות ח' בפרק הישגי תלמידי 

 532 566 המתמטיקה במיצ"ב )תשע"ה(

הישגי תלמידי כיתות ח' בפרק 
המדע וטכנולוגיה במיצ"ב 

 )תשע"ה(
583 552 

הזכאים לבגרות  שיעור
 65.50% 75.12% מהלומדים בי"ב )תשע"ד(

הבוגרים הזכאים  שיעור
לתעודת בגרות איכותית 
 מדעית/טכנולוגית )תשע"ג(

14.0% 8.5% 

הבוגרים הזכאים  שיעור
 85לתעודת בגרות בממוצע 

ומעלה מסך הזכאים לתעודת 
בגרות איכותית 

 מדעית/טכנולוגית )תשע"ג(

79.6% 80.7% 

הבוגרים שנבחנו בבחינת  שיעור
 5הבגרות בפיזיקה ברמה של 

יח"ל מסך הזכאים לתעודת 
בגרות איכותית 

 מדעית/טכנולוגית )תשע"ג(

68.3% 66.4% 

יחידות  5-שיעור הנבחנים ב
מתמטיקה מקרב בוגרי כיתה 

 (2014י"ב )
17.61% 10.40% 
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 75 ספר יסודיים )כולל חינוך מיוחד( )תשע"ה(בתי 

 36 יסודיים )כולל פרטיים( )תשע"ה(-בתי ספר על
 ₪ 414,679,600 (2013תקציב החינוך )

 דוגמאות למסגרות חינוך לא פורמלי למדעים

מדעטק, גן החיות הלימודי, שני אשכולות פיס למדע 
 –פעילות בנוער שוחר מדע בטכניון, תכנית אתגר  ואמנויות,

מדעי המחשב באוניברסיטה, חוגורדון במכללת גורדון, 
 יובלים, עתודה ליובלים

מתוך: אתר המרשתת של עיריית חיפה ונתונים שנמסרו על ידי גב' ענת שייר, רכזת תכנית לקידום לימודי המדעים והזכאות לבגרות, 
 יריית חיפההמחלקה להעצמה חינוכית, ע

 על החינוך המדעי בחיפה

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

  ?בו והמצוינות המדעי החינוך את בתחומה לקדם כדי הרשות נוקטת אמצעים אילו .1

המתמטיקה והמדעים בתיכונים.  חלוצה בנושא קידום המצוינות בלימודי אמערכת החינוך העירונית בחיפה הי

בהן משתתפים לא וזו שנה תשיעית שבכלל תיכוני העיר פועלות תכניות מגוונות לקידום המצוינות במדעים, 

  תלמידים מרחבי העיר, מכלל השכונות ובתי הספר. 3000-פחות מ

, הצטרפו אלינו בדרך שותפים רבים שלנו העבודה החינוכיתבכל תחומי בתכניות אלה כמו לשמחתנו הרבה, 

, ומשמעותיים, בראשם כמובן משרד החינוך, קרן טראמפ, הטכניון, אוניברסיטת חיפה, חברות ההייטק

 התאחדות התעשיינים ואחרים.

עור שיבמקום גבוה מבחינת המאמץ החינוכי העקבי והמתמשך מוכיח עצמו, מניב פירות ומציב את העיר חיפה 

הנתונים מרשימים ביחס לנתונים הארציים המדאיגים )במתמטיקה  .בגרות מדעיתתעודת  שיש להםהבוגרים 

את  נתונים המחזקים בארץ(, 8%בחיפה לעומת  13%בארץ, ובפיזיקה  9%בחיפה לעומת  16%יחידות  5

 ה.ז האתגר והצורך לגלות התמדה, יצירתיות ושאיפה מתמדת למצוינות בתחום
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-הלא לחינוך המדעי החינוך בין המשלבת בינתחומית חינוכית תפישה ביטוי לידי באה וכיצד האם .2

 ? ברשות הספר בבתי מדעי

ומרכז חמה. כן קיים  בעיר קיימים מרכזי העשרה בינתחומיים מכיתות היסוד ועד התיכון, למשל חוגורדון

באוניברסיטת חיפה בית חינוך למדעי הרוח המאפשר לתלמידים להרחיב עניין וידע בספרות ופילוסופיה 

לבגרות מורחבת כמו גם לכתוב עבודת גמר, לצד לימודי המדעים המדויקים, וכן להעמיק את כישורי הכתיבה, 

 הקריאה וההבעה בעל פה ובכתב.

 ?בתחומה מדעי חינוך הלומדים התלמידים מספר את גדיללה מנסה הרשות וכיצד האם .3

-הספר בעיר, במטרה לטפח מצוינות בית עידוד תחום המדעים בבתיהרציונל לתכנית המצוינות במדעים הוא 

הכרה בהון האנושי כמשאב  מטרות אלה מבוססות על ספרית ולהצמיח עתודה למנהיגות אקדמית וחברתית. 

מידה עולמי, והצורך  טיפוח מדעני העתיד כפורצי דרך בקנה ו שלהיקר ביותר למדינת ישראל, הבנת חשיבות

בחיבור למשאבים הרבים המצויים בסביבת העיר חיפה: מוסד הטכניון, מרכז תעשיות ידע, מרכזי פיתוח 

 .ומחקר, מוזיאון המדע, הגן הביולוגי ועוד

בתי ספר בשנתיים האחרונות. התכנית משיקה למטרותיה של  8-התרחבה ל "מובילות לטכניון"ספת תכנית נו

יח"ל   5"מצוינות במדעים" תוך התמקדות בבנות, מפני שבמציאות אחוז הבנות בוגרות מדעים ומתמטיקה 

 .קטן  מאחוז הבנים הלומדים מקצועות אלה בהיקף כזה בתיכון, והפער גדל עוד יותר באקדמיה

 מטרות

 ספרית לעידוד מצוינות בתיכונים העירוניים-קידום תרבות בית .א

 העלאת שיעור התלמידים הבוגרים בעלי תעודת בגרות מדעית איכותית .ב

 יצירת אופק אקדמי ותעסוקתי בתחומי מדע וטכנולוגיה לבוגרי התיכונים .ג

 יעדים ומדדי הצלחה

 ל"יח 5 ב בעלי בגרות במתמטיקה ברמת"מבוגרי י 17% .א

 ביולוגיה או מדעי המחשב, כימיה, פיזיקה: ב בעלי בגרות מורחבת במקצוע מדעי"מבוגרי י 45% .ב

 בתכניות לעידוד מצוינות מדעית משתתפיםמתלמידי התיכון  25% .ג

  – תלמידים בעלי פוטנציאל הצלחה ומוטיבציה הזקוקים לתמיכה לימודית: בחטיבת ביניים :אוכלוסיית היעד

תלמידים הלומדים  –בחטיבה עליונה  ;יח' לימוד 5-ו 4תלמידים המיועדים ללמוד מתמטיקה ברמת 

יח' לימוד וכן תלמידים מצטיינים במתמטיקה  5יח' לימוד ומקצועות מדעיים ברמת  5-ו 4מתמטיקה ברמת 

הכוללת מעקב הערכה ובקרה, של וה במערכת ממוחשבת ומדעים, המעוניינים בהעשרה נוספת. התכנית מלּו

ה במספר הלומדים מתמטיקה ברמות יעלי , אחראחר ההישגים הלימודיים במתמטיקה בהקבצות הגבוהות

 מערכתנשירת תלמידים מההקבצות הגבוהות. -איאחר אחר מעבר תלמידים מרמות ב' לרמות א' ו ,המצוינות

פיזיקה, כימיה,  –יים יח"ל ומקצועות מדע 5-ו 4אחוז הלומדים מתמטיקה ברמות  את תבחן אף הבקרה

 "ל. יח 5 ברמת ‒ביולוגיה, ומדעי המחשב 

 תיכונים עירוניים. 10-התכנית מתקיימת ב :היקף הפעילות

 י"ב. -תלמידים בכיתות ז' 1,500: סך הכול משתתפים מספר התלמידים המשתתפים בתוכנית

 ?שנים חמש בעוד ביישובך לראות רוצה היית המדעי החינוך של מצב ו תמונתיזא .4

אנו רואים במורים כוח מניע שיוביל את השינוי בלמידה ובהוראה בבתי הספר. המודל העירוני שנבנה בשיתוף 

קרן טראמפ שואף להקים במהלך השנים הקרובות רשת של קהילות מורים מתפתחות ולומדות אשר יובילו 

 תהליכי שינוי והתפתחות מתמדת בלמידה והוראה של המתמטיקה והמדעים.
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 מקצועיות במתמטיקה ומדעיםת מורים וילקה

מספר בהתאם לכך, בשנתיים האחרונות, קהילות המורים המקצועיות מהוות יעד מרכזי עבור מערכת החינוך, ו

קהילות מורים ארבע  פעלו ת תשע"העם קהילה אחת, בשנבשנת תשע"ד התחלנו  :קהילות גדל בהתמדהה

  .קהילות שונות ששלמתמטיקה ומדעים, ואת שנה"ל תשע"ו פתחנו עם 

באמצעות קהילות לומדות אנשי המקצוע חולקים ידע, מתייעצים עם עמיתים ומשפרים את דרכי העבודה. 

 , והנושא של פיתוח קהילות מורים תומכות צובר תאוצה.יםמוכח הישגיםבתחום החינוך לקהילות מורים יש 

 רכזים ומורים מובילים 20מונה  הקהילהיחידות לימוד:  5-הילת רכזי מתמטיקה ומורים מובילים לק

למתמטיקה בתיכוני העיר חיפה שנפגשים אחת לחודש למפגשים המורכבים מלמידת עמיתים ולצדה למידה 

ממומחי תוכן בהתאם לצרכים שמעלים חברי הקהילה. התכנים כוללים דיון בסוגיות הקשורות לתכנית 

אה ועוד. כן הצלחה, חשיפה לתכניות למידה חדשניות, שיפור ההור-הלימודים, תוך הצגת מקרי הצלחה ואי

 ניתנות בתכנית הרצאות של מומחים מהטכניון, אוניברסיטת חיפה, מכון וייצמן, מכללת גורדון ואורנים.

, מרביתם מורי פיזיקה בתיכונים העירוניים, ואליהם מורים ומנחים 25מונה קהילה ה: יקהזקהילת החקר בפי

גשים אחת לשבועיים ועוסקים בפיתוח מצטרפים לבורנטים וחוקרים מתנדבים מהאקדמיה ומהתעשייה, הנפ

   מודל להגשת תלמידים לעבודות חקר בפיזיקה כחלק מבחינת הבגרות.

 שוטף דיוןמקיימת ובנתה מאגר נושאים לחקר, פיתחה הצעות למערכת למידה כהכנה לחקר,  הקהילה

עבור המורים  למידת החקר מהווה .חקר למשימות תלמידים של משותפת ובהגשה השטח מן העולות בדילמות

אתגר ובסיס לחדשנות ויצירתיות בהוראה. בהקשר זה מהווה הקהילה מקור להתייעצות, ללמידה ולהתפתחות 

 אישית המשפיעות על חוויית הלמידה בכיתה באופן ישיר.

 מכון ברנקו וייסהוא פיתוח של  החממה הפדגוגיתמודל : חממה פדגוגית למורים למתמטיקה ומדעים

בחיפה פועל מודל עירוני ייחודי  .את חוקי היסוד של הפדגוגיה לגלות ולגבש והוא מאפשרלהכשרת מורים, 

מידי שבוע:  נפגשים ללמידה של שעתיים והמנחיםהמורים מורים.  15בכל אחת מהן  חממות שונות, 4הכולל 

דגימים המורים לא רק מדברים על פדגוגיה אלא מ .)!(משתתפים תלמידים החממהשל מפגש  בשעה הראשונה

ומתאמנים על פדגוגיה בעזרת התלמידים; הם מקבלים הנחיה בזמן אמת. המנחה מאמן בהתבוננות, בתגובה, 

על האומץ לתרגל ועל פעולותיהם. התלמידים משתפים פעולה,  ת המוריםמשבח ומעצים א , והואבסבלנות

   רגלים, שואלים, נותנים משוב ומפתיעים...מוכנים להתנסות, מת  

, משתפים בסיטואציות הפדגוגיות שעלו בשיעור . הם דניםנשארים בכיתה רק המורים והמנחים ייהבשעה השנ

 שאלות והתלבטויות חינוכיות.ומעלים , םבסוגיות המטרידות אות זה את זה

 קהילות שבהן מורים מכלל בתי הספר התיכוניים בעיר. 6סך הכול  :היקף הפעילות

 מורים בקהילות שונות. 105הכול משתתפים סך : המשתתפים בתכנית מוריםמספר ה

 בתי ספר, שכל אחד 8-מורים מ 15-תיפתח חממה עירונית למורים מובילים. ישתתפו בה כ בשנה"ל תשע"ז

 מהם יוביל קהילת מורים בבית ספרו או בבית ספר אחר כבר החל משנה"ל תשע"ח.
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 נתוני רקע –בית ג'אן 
 :כללי

 11,253[: 2014מספר תושבים ]
 2: [2008]כלכלי לפי למ"ס -מדד חברתי

 ארצי בית ג'אן 
 34.2% 34.7% 18ילדים עד גיל שיעור ה

 ₪ 9,708 ₪ 7,249 שכר ממוצע )שכירים(
שיעור השכירים המשתכרים עד 

 31.3% 51.4% שכר מינימום

 0.9% 0.8% שיעור מקבלי דמי אבטלה
שיעור המשפחות עם ילדים 

 14.6% 16.1% הזכאים לקצבת ילדים

ילדים  4שיעור המשפחות עם 
 2.5% 1.3% ויותר הזכאים לקצבת ילדים

 19.7% 100% שיעור התושבים הערבים
שיעור התושבים היהודים 

 79.3% 0% והאחרים

 14% 0% שיעור העולים
 2015-2014המרכזית לסטטיסטיקה, הלשכה ו, 2016-2013מתוך: נתוני המוסד לביטוח לאומי, 

 
 :חינוך

 מתוך: נתוני ראמ"ה, משרד החינוך והמדד למצוינות בבתי הספר התיכון בישראל )מחקר של מכון סאלד בתמיכת קרן טראמפ(
הנתון עבור מדד זה נמסר על ידי מר מהנא טאפש, ראש מינהל לא נכללה בקרב הרשויות שנבדקו במחקר של מכון סאלד.  *בית ג'אן

 החינוך בית ג'אן. 
  .הנתונים הארציים מהמחקר של מכון סאלד מבוססים על ממוצע נתוני הרשויות שנבדקו במחקר**

 
 3 בתי ספר יסודיים )כולל חינוך מיוחד(

 1 יסודיים-בתי ספר על
 ₪ 34,024,000 (2016תקציב החינוך )

 שלושה מרכזי חלל ורובוטיקה דוגמאות למסגרות חינוך לא פורמלי למדעים
 מתוך: נתונים שנמסרו על ידי מר מהנא טאפש, ראש מינהל החינוך בית ג'אן.

 
 
 
 
 
 
 

 **ארצי בית ג'אן 
הישגי תלמידי כיתות ח' בפרק 
 532 542 המתמטיקה במיצ"ב )תשע"ה(

הישגי תלמידי כיתות ח' בפרק המדע 
 552 612 וטכנולוגיה במיצ"ב )תשע"ה(

הזכאים לבגרות מהלומדים  שיעור
 65.50% 94.39% בי"ב )תשע"ד(

הבוגרים הזכאים לתעודת שיעור * 
מדעית/טכנולוגית בגרות איכותית 

 )תשע"ג(
37.36% 8.5% 

הבוגרים הזכאים לתעודת  שיעור* 
ומעלה מסך  85בגרות בממוצע 

הזכאים לתעודת בגרות איכותית 
 מדעית/טכנולוגית )תשע"ג(

87.3% 80.7% 

הבוגרים שנבחנו בבחינת  שיעור* 
יח"ל  5הבגרות בפיזיקה ברמה של 

מסך הזכאים לתעודת בגרות איכותית 
 טכנולוגית )תשע"ג(מדעית/

14.28% 66.4% 

יחידות  5-שיעור הנבחנים ב* 
מתמטיקה מקרב בוגרי כיתה י"ב 

(2014) 
12.48% 10.40% 
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 על החינוך המדעי בבית ג'אן

 , ראש מינהל החינוך בית ג'אןמר מהנא טאפש

 ?בו אמצעים נוקטת הרשות כדי לקדם בתחומה את החינוך המדעי והמצוינות אילו .1

אן מקדמת וממסדת את נושא החינוך המדעי טכנולוגי וקידום 'מערכת החינוך היישובית בבית ג

בשנים האחרונות פועלת  .מקיףהתיכון הספר הבמיוחד בבית  ,המצוינות בכל מוסדות החינוך ביישוב

 ,אלקטרוניקה והחשמלה ,יקהזהפי ,ביישוב תכנית מגוונת לטיפוח המצוינות במקצועות המתמטיקה

נת תכנית לימודית כומתלמידי בית הספר בכל הרמות במת% 70-ובמסגרות מקצועות אלה לומדים כ

 . על בסיס מדע וטכנולוגיה

 ,הכשרות מתאימות בעליצורך בבחירת מורים  ישר כדי להגיע להצלחות והצטיינות בבתי הספש ברור

מומנט הזמן שהם משקיעים לטובת ל. מוכנים להשקיע משאבי זמן אדיריםשבראש ובראשונה 

אנחנו מקיימים . נעשית בשעות לא שגרתיותרבה עבודה כי , יש חשיבות עצומההמסגרת הלימודית 

במסגרת  ומקיימים גם כמה ימי לימודים, שעות מאוחרות בלילהנמשכים עד לימודי מרתון ש למשל

מעבר , י מימון תכניות תוספתיות"השותפים לקידום הנושא ערבים יש גורמים  ,יתרה מזו .אכסניה

גופים ושותפים לעשייה החינוכית . לימוד פרונטלית ידתמקצה לכל יחהחינוך משרד להקצאות ש

אגף שחר ושיקום  ,הטכניון ,מקומיתהה מועצה, עמותת יכולות, י"קרן רש, משרד החינוךהם תחום ב  

-כ :םאת עצמ וההשקעה והמאמץ המושקעים בתחום החינוך המדעי טכנולוגי הוכיח. שכונות בחינוך

עובדה שהעלתה את אחוז הזכאות , בוגרי תעודת בגרות מדעית טכנולוגיתהם יישוב ב ב  "מבוגרי י% 70

אן ממוקמת במקום הראשון בזכאות 'בית גש זו השנה הרביעית ברצף %!96-לבגרות הכללי ביישוב ל

בכל  ,להתקבל לכל מוסד אקדמי הםמאפשרת לה, תעודת בגרות איכותית ישהזכאים  לרובו ,לבגרות

גבוהים , אציהיור ובכל בכל המקצועות ,מיותר לציין שהממוצעים בכל התחומים. מקצוע שירצו

 .הממוצע הארציבהרבה מן 

 לבת בין החינוך המדעי לחינוך הלאתפישה חינוכית בינתחומית המשהאם וכיצד באה לידי ביטוי  .2

 ?מדעי בבתי הספר ברשות

בית הספר חובה ועד -מכיתות גן טרום שלטתאן 'תפישה חינוכית בינתחומית במוסדות החינוך בבית ג

ה בסיוע משרד המדע והטכנולוגי ,בכך שבשנים האחרונות הוקמו ביישוב והדבר בא לידי ביטוי, התיכון

תחום לכל הגילאים עד מרכזי חלל ורובוטיקה שדרכם מעבירים סדנאות ב   שלושהטק -וחברת וואי

והמדריכים והמדריכות המאיישים אותה  ,כל הגניםבין  ניידת מדעים בנוסף עוברת. חטיבת הביניים

 ,גיל הרךמדובר במדרכים שהוכשרו ללמד תכנים כאלה לילדי ה. תכנים מדעייםאת הילדים מלמדים 

כניות לימודיות המופעלות דרך בת' ז-ו' כל תלמידי כיתות ובנוסף משתתפים . 5-3במיוחד גילאי 

הטכניון שמציעים ותלמידי התיכון משתתפים בפרויקטים מדעיים טכנולוגיים  ,טק בטכניון-המדע

שמאפשר לבוגרי מגמה זו לסיים לימודי הנדסאים באותה  'פרויקט טוב' למשל, ומכללת בראודה

 .ד"גרת בכיתה ימס

 ?התלמידים הלומדים חינוך מדעי בתחומה רחיב את מספרלה מנסה האם וכיצד הרשות .3

הרציונל שעומד מאחורי , חרתה על דגלה הצטיינות ורק הצטיינותכמקובל בכל חברה מתוקנת ש

 ,יישובהמוסדות החינוכיים בכל בין כותלי  הומיסוד ההטמעת ,קידום התכנית המדעית הטכנולוגית

כדי  יםעצמאי יםלומדשאיפתנו היא לגדל . למצוינותומעודדת אותו את דור העתיד מטפחת אן 'בית ג

יעמוד בקדמת הבמה ויוכל כך שלעבות את ההון האנושי ו להצמיח קבוצת מנהיגות רחבה ככל האפשר

חר מא .במיוחד בתחומים המדעיים טכנולוגיים במדינת ישראל ,להתחרות על כל תפקיד ועל כל משרה

השכר הממוצע במשק  רמתמרבית האוכלוסייה עדיין חיה בוהיישוב שלנו עני במשאבים כלכליים ש

עשרות שנים יובילו את של רק מאגרי מוחות ברצף ברור לנו ש(, חיים מעל הקו הזהמעטים ) ויומתחת

ן גם הצטיילהיא  בהחינוך ביישו רכתהשאיפה של מע. היישוב לרמות גבוהות יותר בקנה מידה לאומי

יקצרו פרסים יוקרתיים על  נולא ירחק היום וחוקרים מהיישוב שלואנו מאמינים ש, קנה מידה עולמיב

 . עמלם וחריצותם בתחומי המחקר השונים ברמה בינלאומית
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 :המטרות העומדות מאחורי רציונל זה 

הספר ת התחום המדעי טכנולוגי ברמת המצוינות בקרב בוגרי בי ה שלהפנמה והטמע ,קידום .1

 . תיכון בכפרה

 .תעודת בגרות איכותית בתחום המדע והטכנולוגיה ובשאר המגמותהעלאת שיעור הזכאים ל .2

תחומי מדע וטכנולוגיה  על בסיס, הכנת תשתית להון אנושי איכותי בתחום האקדמיה והתעסוקה .3

 .כעתודה עתידית להנהגת היישוב ברמותיו השונות

  :וךהחינ רכתהיעדים של מע              

 . יקהזמתמטיקה ופי ידותיח 5-ב יצטיינוב "מכלל בוגרי י% 20-כך של ביאלה .1

ב למצב שמרביתם יהיו זכאי בגרות איכותית בתחום המדע והטכנולוגיה "להביא את בוגרי י .2

 ,אלקטרוניקה ,כימיה ,ביולוגיה ,יקהזפי ,לימוד במקצועות מתמטיקה ידותיח 5ברמת 

 . כלכלה ומשאבי אנוש ,חשמל

בתחומי  תכניות מצוינובכל שכבות הגיל לכדי השתתפות בת קהל היעדאת להביא  .3

 . מכלל תלמידי היישוב% 35מדע וטכנולוגיה לכדי  ,יקהזפי ,מתמטיקה

 ?. איזו תמונת מצב של החינוך המדעי היית רוצה לראות ביישובך בעוד חמש שנים  4

נהל החינוך יכראש מ .כל לחם"אבזעת אפיך תדוגלת באמרת חז"ל "שוב יהחינוך בי רכתמע

הקטן לא אפילו רכיב בו ביישוב בית ג'אן אני רואה במערכת החינוך גוף משומן שאין לדלג על אף 

וכדי לחזק את  ,חוסן החברה נמדד בחוזק השכבות החלשות שבתוכהשכי אני מאמין  .ביותר

למורים המוכשרים  י. כוונתאנשי מקצוע בהוראה שיובילו את השינוי המיוחלזקוק להחלש אני 

כי החברה  ,רואים במקצועם שליחות מוסרית ממדרגה ראשונה, שוהמסורים למשרת ההוראה

 ילדיהם יקירי נפשם. ‒ ל והיקר מכאת מפקידה בידיהם 

הקמת רשת שמחברת בין כל הוא החינוך לקהילתי בבית ג'אן  רכתהמודל שאני שואף להקים במע

החיבורים בין שכבות הגיל יתבססו על מקצועות מדעיים שעיקרי  . אני שואף לכךשכבות הגיל

בני עמי למימוש כל את לומדות ותוכנות שיכולות להוביל ועל טכנולוגיים ברמות הכי גבוהות 

 .מציאותי וחוקיבוש כל יעד באופן ימטרה ולכ

 יהיה אפשר לממש את חזוני העתידי ע"י: 

גבוהות ה המדעית הנדרשת ברמותהכשרת קהילה של מורים מוכשרים בהתאם לקדמה  .1

 . ביותר והיעילות

רה חתיתוך  ל"קה ברמת חמש יחיזיהכשרת מורים ללימודי מקצועות המתמטיקה והפ .2

 ו סיכוייהםגדליכך ש ,בקטגוריות אלה ילמד מספר תלמידים גדול ככל האפשרלמצב ש

בהכנה  לשם כך יש צורך. שלהםאיתן הסיס המתמטי בזכות הבלהצליח בכל תחומי החיים 

כי חיזוק הבסיס מהווה  .ומעלה –צעיר ביותר  מגילשילמדו מורים מוכשרים  ואיתור של

  .רבותערובה לאיתנות כל הגוף לאורך שנים 

מדע ה, קהיזיהפ ,במיוחד בתחומי המתמטיקה ,הקמת חממות חקר בכל המוסדות .3

 .טכנולוגיההו

בסדנאות והשתלמויות  שיתופה בעשייה החינוכית ואף שילובה, עירוב הקהילה בנעשה .4

 .הוריות שנועדו להכשיר את הקהילה להתמודדות עם אתגרי הקדמה המדעיים מול ילדיהם
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 נתוני רקע –רעננה 
 :כללי

  70,206[: 2014מספר תושבים ]
 8[: 2008כלכלי לפי למ"ס ]-מדד חברתי

 ארצי הרעננ 
 34.2% 26.9% 18ילדים עד גיל 

 ₪ 9,708 ₪ 13,357 שכר ממוצע )שכירים(
שיעור השכירים המשתכרים עד שכר 

 31.3% 25.8% מינימום

 0.9% 0.7% שיעור מקבלי דמי אבטלה
שיעור המשפחות עם ילדים הזכאים 

 14.6% 14.3% לקצבת ילדים

ילדים ויותר  4שיעור המשפחות עם 
 2.5% 1.3% הזכאים לקצבת ילדים

 19.7% 0% שיעור התושבים הערבים
 79.3% 99.9% היהודים והאחריםשיעור התושבים 

 14% 16% שיעור העולים
 2013, ומשרד העלייה והקליטה, 2015-2014, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016-2013מתוך: נתוני המוסד לביטוח לאומי, 

 :חינוך

 מתוך: נתוני ראמ"ה, משרד החינוך והמדד למצוינות בבתי הספר התיכון בישראל )מחקר של מכון סאלד בתמיכת קרן טראמפ(
 .*הנתונים הארציים מהמחקר של מכון סאלד מבוססים על ממוצע נתוני הרשויות שנבדקו במחקר

 
 17 ספר יסודיים )כולל חינוך מיוחד(בתי 

 10 יסודיים-בתי ספר על
 ₪ 211,515,300 (2015תקציב החינוך )

אשכול פיס למדע ואמנויות, בתי תלמיד )קיימים בהם  דוגמאות למסגרות חינוך לא פורמלי למדעים
 חוגים במדע(

 אתר המרשתת של עיריית רעננהמתוך: 

 

 

 

 *ארצי רעננה 
הישגי תלמידי כיתות ח' בפרק 
 532 610 המתמטיקה במיצ"ב )תשע"ה(

כיתות ח' בפרק המדע הישגי תלמידי 
 552 616 וטכנולוגיה במיצ"ב )תשע"ה(

הזכאים לבגרות מהלומדים בי"ב  שיעור
 65.50% 86.35% )תשע"ד(

הבוגרים הזכאים לתעודת בגרות  שיעור
 8.5% 18.4% איכותית מדעית/טכנולוגית )תשע"ג(

הבוגרים הזכאים לתעודת בגרות  שיעור
ומעלה מסך הזכאים לתעודת  85בממוצע 

בגרות איכותית מדעית/טכנולוגית 
 )תשע"ג(

82.7% 80.7% 

הבוגרים שנבחנו בבחינת הבגרות  שיעור
יח"ל מסך הזכאים  5בפיזיקה ברמה של 

לתעודת בגרות איכותית 
 מדעית/טכנולוגית )תשע"ג(

74.2% 66.4% 

יחידות מתמטיקה  5-שיעור הנבחנים ב
 10.40% 19.27% (2014מקרב בוגרי כיתה י"ב )



16 

 

 על החינוך המדעי ברעננה

ת ופיתוח תכניות במינהל חינוך רעננה ויועצת ראש עיריית רעננה מנהלת המחלקה ליזמּוגב' איילת דליות, 

 לקידום מעמד האישה

 ?בו והמצוינות המדעי החינוך את בתחומה לקדם כדי הרשות נוקטת אמצעים אילו .1

 שתי נקודות מרכזיות בסוגיה זו:

צעיר, ולכן, בשיתוף אשכול פיס ברשות ובמטרה לעורר אנו מאמינים שקידום החינוך המדעי מתחיל מגיל  .א

בתחומי המדעים, אנו מפעילים מגוון תכניות החל מגיל הגן ובית הספר  תלמידותעניין בקרב תלמידים ו

 היסודי, ועד לחטיבות הביניים והתיכון על פי תפישה של רצף תוכני וחינוכי.

ודים ארוך. חוג המדע עוסק בנושאים מגוונים: שיווי בגני הילדים אנו מפעילים חוגי מדע במסגרת יום לימ (1

 משקל, החומרים בבית, מגנטים אוויר ותעופה, חושים, אור, קול וכו'

 בבתי הספר היסודיים פועלות תכניות מגוונות: (2

  במסגרתן תלמידים מתנסים בבנייה ותכנות של  רובוטים –תכניות רובוטיקה. 

  גלי קול וכו, אופטיקה, מגנטים, בעירה, בנושאים כגון מצבי צבירה –ימי מעבדות באשכול הפיס' 

 מדעים , בתחומי מתמטיקה' ו-'אולימפיאדה וירטואלית ייחודית לתלמידים מצטיינים בכיתות ה

התכנית מספקת העשרה שמעבר לתכנית הלימודים לתלמידים סקרניים ובעלי . ומיומנויות מחשב

 .עניין

  תכנית אמירים היא .)ניתנים קורסים גם בתחומי המדע: תכנית אמיריםקורסי העשרה במסגרת

תכנית של משרד החינוך שבמסגרתה תלמידים מצטיינים מקבלים קורסי העשרה במגוון נושאים 

 (.חקר, העמקה, חשיפה – בהתאם למודל רנדזולי

  (.הרדואינו, קוד מנקי)התנסות בתכנות במסגרת פרויקטים שונים של משרד החינוך 

בחטיבות הביניים: תכניות רבות ומגוונות מאפשרות לתלמידים חשיפה והתנסות, כרצף חינוכי לקראת  (3

טכנולוגיות בעיר )רובוטיקה, הנדסת תוכנה, סייבר, ביוטכנולוגיה, -לימודים במגוון המגמות המדעיות

 מדעי הרפואה, כיתה מדעית טכנולוגית ועוד(.

 נבחרות רובוטיקה בכל אחת מהחטיבות. 

 נית מצוינות במדעים שבה  תלמידים מצטיינים או בעלי סקרנות ועניין מקבלים שעות העשרה תכ

 .מתמטיקה ומחשבים במסגרת בית הספר, במדעים

  פועלת כתכנית העשרה בעיר' נס טכנולוגיות'תכנית מצוינות טכנולוגית של חברת . 

ווייתית, המשלבת בין עולם בית אנו מאמינים שיצירת עניין בתחום דעת, מחייבת למידה התנסותית וח .ב

הספר ל"עולם האמיתי". לפיכך תכניות רבות שאנו מציעים ופועלות בבתי הספר משלבות סוג למידה שכזה 

בתוך תכנית הלימודים ומחוצה לו. כל התכניות המתוארות לעיל נלמדות ברוח זו, ומעבר לכך, כדי לשלב 

 שיתופי פעולה מגוונים:את "העולם האמיתי" בתוך תוכני הלמידה, יש לנו 

 שיתוף פעולה עם תאגיד מי רעננה ללימוד על אודות המים , במסגרת לימודי מים בבית הספר היסודי

 (.מערכת הדגמה ייחודית שבנה תאגיד המים להדגמה התנסותית של עבודתו)ברעננה 

 החברה עובדי . שיתוף פעולה עם חברת החשמל, במסגרת לימודי החשמל בבתי הספר היסודיים

 .מגיעים לפעילות הדגמה בבית הספר

 טק-שיתוף פעולה בין בתי הספר לבין מפעלי תעשייה והיי, בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים :

אנשי תעשייה מלווים תלמידים מהחטיבה  –תכנית מנטורים , טק-ימי למידה של תלמידים בחברת היי

 .  תלמידים בפרויקטים של יזמּות טק ותעשייה מלווים-אנשי היי, בפגישות קבועות
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 שבהם אין )טאבלט עם חיישנים לשיעורי מדעים בבתי הספר היסודיים : שילוב טכנולוגיות מתקדמות

הטאבלטים מאפשרים לתלמידים לחקור את העולם שמחוץ לכיתה , בהיעדר מעבדות(. מעבדות

 .בלמידה חווייתית

-הלא לחינוך המדעי החינוך בין המשלבת בינתחומית חינוכית תפישה ביטוי לידי באה וכיצד האם .2

 ?ברשות הספר בבתי מדעי

ככלל, תכנית הלימודים של משרד החינוך היא נפרדת לכל אחד ממקצועות הלימוד. יש הבדלים בהקצאת 

עם זאת, שיתופי פעולה בין מקצועות שונים נעשים באופן  השעות, בהכשרת המורים ובתכנית הלימודים.

 ר תכניות. אנו סבורים שיש להרחיב מגמה זו.נקודתי במספ

  בעבר פעלה בעיר תכנית של גף מחוננים ומצטיינים ללמידה בינתחומית של מדעים ואומנות בכיתות

אך המורות שהשתלמו ממשיכות (, בגלל סגירת תקציבי משרד החינוך)התכנית אמנם פסקה '. ב-'א

מאמינים ששינוי נובע משינוי גישה של המורים ולא אנחנו . ללמד בגישה זו בזכות השינוי בתפישתן

 .מהנחיה שמגיעה מלמעלה

 המשלבת מספר תחומי דעת כגון מדעים ומורשת, מתאפשרת למידה מסוג זה, ח"במקצוע כגון של. 

  המשלבת בין ערכים חברתיים והתפתחות אישית לבין יוזמה וטכנולוגיה', גם אני יכול'תכנית .

מוזמנים תלמידים לפתח מוצר טכנולוגי , בהובלת אשכול הפיס, ד החינוךבמסגרת תכנית זו של משר

 .שיש בו כדי לתת מענה לצורך חברתי( עד לרמת אב טיפוס)

מבקשת להביא נקודת התייחסות נוספת לשאלה זו, ולהתייחס לאופן שבו אנו משלבים את תחום המדעים 

 כחלק מתפיסה חינוכית כוללת ביחס לכלל מקצועות הדעת:

במסגרת  .יר רעננה פעולת זה ארבע שנים במסגרת אגף יזמות מחקר ופיתוח של משרד החינוך כעיר בניסויהע

 אהתפיסה המנחה אותנו הי .המבוססים על "מנהיגות אותנטית" חינוכיים יםלזו אנו מבקשים לפתח מוד

ולא  "עולם האמיתי"ל העולם כהתייחסות)לימוד  "?מה העולם: "מעגליםשלושה מתרחש בשתהליך למידה 

)מתוך הנחה שהאדם הוא הקבוע היחיד בעולם  "?"מי אנילעולם רק כפי שהוא מצטייר מספרי הלימוד(, 

אני יחסים "אילו המשתנה, אנו מבקשים להעמיק תהליכי חינוך המובילים למודעות עצמית ופיתוח זהות(, 

 רד ממנו(.)התחום הרגשי, חברתי, ערכי כחלק מעולם התוכן ולא כנפ ?"מקיים

 כחלק מתפיסה זו התפתחו בעיר מספר מודלים הקשורים גם לתחום המדע, כדוגמה:  

  מאפשרת לתלמידים ללמוד במרחבי העיר , ב השרון"שפותחה בחט, (לעילהמוזכרת )תכנית המנטורים

 (.טק-אנשי הי, וטרינר, רופא)בין היתר בתחום המדע , מבעלי מקצוע שונים

 וצוות המדעים בנה בתוך כך ", פדגוגיה של אכפתיות" ‒פיתח בית הספר מודל חינוכי , ב רימון"בחט

הערכה , הכוללים בחירה, תכנית ייחודית ללימוד מדעים תוך שילוב העקרונות הפדגוגים האלה

 . למידה רלוונטית ועוד, (חוזקות וחולשות)גילוי עצמי של יכולות  ,תהמאפשרת ביטוי לשונּו

  ?בתחומה מדעי חינוך הלומדים התלמידים מספר את גדיללה הרשותמנסה האם וכיצד  .3

יש לציין כי לימוד בתחומי המדעים בתיכון נחשבים יוקרתיים. תכניות המצוינּות בבתי הספר זוכות להצלחה, 

טכנולוגיות בבתי הספר התיכוניים מבוקשות ומתמלאות -המגמות המדעיות ותלמידים רבים מתעניינים בהן.

אזוריות -מגמות אלו מוצגות בפני תלמידי כיתות ט' והוריהם בכנס שנתי של הצגת מגמות על מדי שנה.

 עירוניות. 

אנו מבחינים עדיין בפער )אמנם הולך ומצטמצם( בין בנים לבנות בתכניות אלו. כדי לעודד בנות לבחירה 

ודעות התלמידים במקצועות אלו, אנו מקיימים בכל שנה בכיתות ט' ימי מיגדר במטרה להעלות את מ

והתלמידות לסטראוטיפים מיגדריים המשפיעים על בחירותיהם, וכן יום מיוחד לבנות כיתה ט', המאפשר 

 חשיפה לפעילותן של נשים בתחום המדע והטכנולוגיה.
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 ?שנים חמש בעוד ביישובך לראות רוצה היית המדעי החינוך של מצב תמונת איזו .4

אנו מקווים להרחיב את הזיקה של החינוך המדעי ל"עולם האמיתי", לאפשר למספר תלמידים גדול  .א

ככל האפשר להתנסות בעולם הזה, לטעום ממנו, לחוות אותו. כן אנו שואפים להגדיל את מספר הבנות 

 במגמות המדעיות.

ידים הניגשים לבגרות במסגרת עבודתנו בתמיכת קרן טראמפ, אנו פועלים לבניית מסד נתונים של תלמ .ב

 במקצועות האלה, במטרה ללמוד על מיצוי פוטנציאל התלמידים הלומדים מקצועות אלו והגדלתו. 

אנו מקווים שמורים לתחומי המדעים יאמצו יותר גישות הוראה המעודדות חשיבה יצירתית, למידה  .ג

ות ועוד(. לפי תפישתנו יש התנסותית, יזמות וכישורים אישיים )כגון יכולות רפרזנטטיביות, עבודת צו

 לעודד לשם כך את המורים עצמם ליזמות ולאפשר להם למידה בדרך זו.
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 נתוני רקע – מעלה אדומים
 :כללי

 37,400[: 2014מספר תושבים ]
 5[: 2008כלכלי לפי למ"ס ]-מדד חברתי

 ארצי מעלה אדומים 
 34.2% 36.0% 18ילדים עד גיל שיעור ה

 ₪ 9,708 ₪ 9,759 שכר ממוצע )שכירים(
שיעור השכירים המשתכרים עד שכר 

 31.3% 27.2% מינימום

 0.9% 1% שיעור מקבלי דמי אבטלה
שיעור המשפחות עם ילדים הזכאים 

 14.6% 15.2% לקצבת ילדים

ילדים ויותר  4שיעור המשפחות עם 
 2.5% 2.4% הזכאים לקצבת ילדים

 19.7% 0.2% שיעור התושבים הערבים
 79.3% 99.8% התושבים היהודים והאחריםשיעור 

 14% 16.2% שיעור העולים
 2013, ומשרד העלייה והקליטה, 2015-2014, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016-2013מתוך: נתוני המוסד לביטוח לאומי, 

 :חינוך

 מתוך: נתוני ראמ"ה, משרד החינוך והמדד למצוינות בבתי הספר התיכון בישראל )מחקר של מכון סאלד בתמיכת קרן טראמפ(
 .*הנתונים הארציים מהמחקר של מכון סאלד מבוססים על ממוצע נתוני הרשויות שנבדקו במחקר

 
 12 בתי ספר יסודיים )כולל חינוך מיוחד(

 9 יסודיים-עלבתי ספר 
 ₪ 86,000,000 (2016תקציב החינוך )

אשכול פיס למדעים, טכנולוגיה ואומנויות, מרכז סייבר  דוגמאות למסגרות חינוך לא פורמלי למדעים
 )בהקמה(

 מתוך: נתונים שנמסרו על ידי מר דוד שרת, מנהל אגף החינוך מעלה אדומים

 

 

 

 *ארצי מעלה אדומים 
הישגי תלמידי כיתות ח' בפרק 
 511 517 המתמטיקה במיצ"ב )תש"ע(

הישגי תלמידי כיתות ח' בפרק המדע 
 539 540 וטכנולוגיה במיצ"ב )תשע"ב(

הזכאים לבגרות מהלומדים בי"ב  שיעור
 65.50% 72.49% )תשע"ד(

הבוגרים הזכאים לתעודת בגרות  שיעור
 8.5% 4.8% איכותית מדעית/טכנולוגית )תשע"ג(

הבוגרים הזכאים לתעודת בגרות שיעור 
הזכאים לתעודת ומעלה מסך  85בממוצע 

בגרות איכותית מדעית/טכנולוגית 
 )תשע"ג(

67.9% 80.7% 

הבוגרים שנבחנו בבחינת הבגרות  שיעור
יח"ל מסך הזכאים  5בפיזיקה ברמה של 

לתעודת בגרות איכותית 
 מדעית/טכנולוגית )תשע"ג(

53.6% 66.4% 

יחידות מתמטיקה  5-שיעור הנבחנים ב
 10.40% 7.60% (2014מקרב בוגרי כיתה י"ב )
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 על החינוך המדעי במעלה אדומים

מנהלת אשכול הפיס למדעים, , גב' אירמה בן משה ; מנהל אגף החינוך מעלה אדומים מר דוד שרת,

    לטכנולוגיה ולאומנויות במעלה אדומים

 

 חינוך מדעי טכנולוגי במעלה אדומים

 ?בו והמצוינות המדעי החינוך את בתחומה לקדם כדי הרשות נוקטת אמצעים אילו .1

חוללו תהחינוך המדעי טכנולוגי בעיר, במקביל  לשינויים שהעיריית מעלה אדומים שמה לה למטרה לקדם את 

ברמה הארצית בתחום זה. ראש העיר מר בני כשריאל ומנהל אגף החינוך דוד שרת החליטו להעלות נושא זה 

 השינויים שהתחוללו ועדיין מתחוללים נעשים באמצעים הבאים: לראש סדר העדיפויות בחינוך בעיר.

ובלתי  ותסבסוד פעילויות העשרה פורמלי :בתחום החינוך המדעי טכנולוגיגדל הקצאת תקציב הולך ו .א

 -לדוגמה ,לתלמידי העיר ותפורמלי

  חוגים בתחום הסייבר 

 שנתי של מנהיגות טכנולוגית מטעם נס טכנולוגיות-קורס דו 

  מיני מוזיאון פעיל לתלמידי בתי הספר היסודיים –הפעלת מרכזי העשרה 

  השתתפות בתחרויות רובוטיקהFLL (FIRST LEGO League) 

  נחשפים' וה' בה תלמידי העיר משכבות זשתכנית )התכנית להתנסויות המרכזיות של משרד החינוך 

במוזיאון  STEM (Science, Technology, Engineering &Mathematics)-ניסויים בתחומי הל

 המדע בירושלים

 בביתמצטיינים  םחוגים במדעים ובמתמטיקה לתלמידי –( טוב בראש למידה אתגרי) ו"חוגי אלברט 

 יסודיה הספר

  בו שיריד ( בשיתוף הפיקוח על המדעים והטכנולוגיה)קיום יריד חקר עירוני במדעים ובפתרון בעיות

לפני שנתיים זכתה קבוצה . מכל בתי הספר בעיר מציגים את תוצרי החקר שלהם' וט' תלמידי כיתות ו

 . ט תעופה וחלל ביריד הארציראומבית ספר 

  בבתי הספר היסודיים בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים" נוער שוחר מדע"חוגי 

 ימים עירוניים להגברת המודעות למקצועות ה- STEM :יום עיון עירוני לעידוד בנות למקצועות ה- 

STEM , בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים -יום אקדמיה עירוני. 

 

 הקמת מרכזים עירוניים להעשרת החינוך המדעי טכנולוגי .ב

  לטכנולוגיה ולאומנויות מרכז את כל הפעילות המדעית טכנולוגית בעיר, הפיס למדעים אשכול. 

  שלושהתלמידי הגנים בעיר מבקרים בגן מיוחד זה במסגרת תכנית הכוללת  –" צלילי הטבע"ילדים גן 

 .עייםשבהם חושפים אותם לתכנים מד, מפגשים

  בעיר פועל מצפה כוכבים אקדמי שמשמש מרכז ללימודי אסטרונומיה –כוכבים מצפה. 

  ישמש להעמקת הידע בתחומי התקשוב והסייבר לתלמידי  -נמצא בתהליכי הקמה  –סייבר מרכז

 .העיר

 (בתיכון אורט תעופה וחלל' יד -' כיתות יג)ספר להנדסאים  בית 

 

  השונים וגופים נוספים הנוגעים בתחומי המדע והטכנולוגיה. שיתופי פעולה עם משרדי הממשלה ג

  בשיתוף פעולה עם  אכל הפעילות המדעית טכנולוגית הפורמלית שנעשית בעיר הי –משרד החינוך

 .טכנולוגיההמדע ותחומי ההפיקוח הארצי והמחוזי של משרד החינוך ב
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 המשרד מפרסם ושאנו רואים בהם שאנו נענים לקולות קוראים  –לטכנולוגיה ולחלל , המשרד למדע

קיום קייטנות מדעיות : למשל.פוטנציאל לעליית מדרגה נוספת בחינוך המדעי טכנולוגי בעיר

 היסודיים בעיר במהלך חופשת הקיץ תי הספרטכנולוגיות לתלמידי ב

  הקמת סיירות ירוקות בבית הספר –המשרד לאיכות הסביבה ואיגוד ערים יהודה 

  המחנכת לשימוש בטיחותי בחשמל ובנוסף לזה , 'נתיב האור'תכנית הפעלת  –חברת החשמל

שדי חמד  ת הספרהשנה זכה בי. )ימי שיא לבתי הספר היסודיים בשיתוף החברהשלושה  מתקיימים

 (.במקום הראשון בחידון נתיב האור

 . שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים ועם מוזיאוני מדע ד

  יום "פעם בשנה אנו מקיימים  –יום אקדמיה עירוני בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים

מכל בתי הספר בעיר נחשפים לחוקרים ולעבודות מחקר ' וי' שבו תלמידי כיתות ט" אקדמיה עירוני

לחשוף ולקרב את תלמידי העיר לאקדמיה וכך  אמטרת היום הי. מהאוניברסיטה העברית בירושלים

 .םיללימודים אקדמי לעודדם

  במספר בתי ספר יסודיים בעיר  –חוגי נוער שוחר מדע מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים

לחשוף את התלמידים לתחומים שונים במדעים  אמטרת הפעילות הי. מתקיימים חוגי נוער שוחר מדע

 .שאינם בתכנית הלימודים הרגילה

  ביקורים של כל תלמידי העיר במוזיאון המדע בירושלים ובמקביל קיום פעילויות חוויתיות של

 .בחלק מבתי הספר היסודיים בעיר Engineerהמוזיאון בתוך תחומי העיר למשל הפעלת תכנית 

  טכניון)ביקורים של מנהלי בתי ספר ומנהלי מחלקות באגף החינוך במוסדות להשכלה גבוהה ,

מוזיאון המדע , פארק קרסו באר שבע, חדרה-טכנודע)ובמוזיאוני מדע ( העברית ועוד האוניברסיטה

 .למטרות לימוד וליצירת שיתופי פעולה( בירושלים 

 STEM-. עידוד בתי ספר להשתתף בתחרויות ארציות ובינלאומיות בתחומי הה

וירה זו נוצרה בעקבות וא וירה המעודדת בתי ספר להשתתף בתחרויות ארציות ובינלאומיות.ובעיר קיימת א

, עכבר הזהב, FLLרובו נר,  , למשלצים שנותנת העירייה וההכרה שבתי ספר אלו מקבלים בקהילת העיריהתמר

Space Lab )מטעם קרן רמון( 

 STEM -. עידוד יוזמות מקומיות של מנהלים ובתי ספר בתחומי הו

המדע והטכנולוגיה ואף מסייעים פעילויות בימי השיא של עורכים ביקורים אגף החינוך אנשי ראש העיר ו

מחזקים ומעודדים בתי ספר שיוזמים פעילויות בתחומי המדע בפרסום הפעילויות במדיה וכך הם 

 פרויקטים גדולים: למשל שלושה שנתי דקל וילנאי אורט יזם-בית הספר השש. והטכנולוגיה

בחלקו .  סמינר של שבועיים עבור תלמידיוסמינר סינגולרי בחטיבת הביניים דקל וילנאי אורט שקיים  .א

בחלקו השני . הטכנולוגיה והאומניות, הסמינר נחשפו התלמידים לתכנים בתחום המדעשל הראשון 

 .היה עליהם לפתח רעיון לאפליקציה

 .חקרו יחד נושאים בננו טכנולוגיה' וי' תלמידי העתודה המדעית טכנולוגית משכבת ט .ב

שיא שבהם נחשפו התוצרים לקהילת העיר. פעילויות אלו הובילו לפיתוח בשני המקרים התקיימו ימי 

 פעילויות נוספות ע"י בתי ספר אחרים בעיר.

ב דקל "הפרויקט פועל בחט. ואורט ןבשיתוף קרן רמו Space Labשנתי בנושא חלל -פרויקט חקר דו .ג

 .וילנאי אורט

 חודשי של פורום מנהלים מפגש. ז

שונות ומועלים הנושאים שאותם אגף החינוך רוצה לקדם. כמו כן בפורום זה יש בפורום זה נדונות סוגיות 

ספריים ותוצריהם. במפגשים אלו מתקיימת  למידת -למנהלי בתי הספר הזדמנות לספר על תהליכים בית

 ספרית והן ברמה העירונית.-מאפשר צמיחה הן ברמה הבית, והדבר עמיתים של מנהלים
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-לחינוך הלא המדעי החינוך בין המשלבת בינתחומית חינוכית תפישה ביטוי לידי באה וכיצד האם .2

 ? ברשות הספר בבתי מדעי

במערכת החינוך יהיה היעד הבא  מהשה זו בעיר אך אין ספק שיישויכרגע אגף החינוך לא שם דגש על תפ

 למשל:  ,כרגע יש יוזמות מקומיות של בתי ספר ומוסדות חינוך אחרים בעיר שאותו נרצה לממש בעיר.

 ותמנהיגות וליצירנחשפו התלמידים להרצאות על  ,א. בסמינר הסינגולרי שהתקיים בחט"ב דקל וילנאי בעיר

אומנות במוזיאון ישראל לצד חשיפה לתכנים מדעיים טכנולוגיים במוזיאון המדע ובאוניברסיטת תל אביב. 

 ת שנחשפו אליהם.מכל תחומי הדע בתוצרים היה על התלמידים להביא לידי ביטוי היבטים

 התכנית החינוכית משלבת עקרונות מדעיים יחד עם אומנות. –ב. בגן המדעי "צלילי הטבע" 

התלמידים נחשפים לחוקרים מתחומי הרוח והחברה ולחוקרים מתחום המדעים  –ג. ביום האקדמיה העירוני 

 .המדויקים

יבות חיים מול בית ספר באקוודור. ד. תלמידי העמ"ט מדקל וילנאי אורט השתתפו בפרויקט שבו חקרו סב

 בפרויקט זה היה שיתוף פעולה בין צוות מורי המדעים לצוות מורי האנגלית.

ס משתפים פעולה עם צוותי המדע והטכנולוגיה על מנת לשפר את מיומנויות "ה. צוותי העברית בביה

 התלמידים בתחומי האוריינות.

 ?בתחומה מדעי חינוך הלומדים התלמידים מספר את גדיללה מנסה הרשות וכיצד האם .3

טכנולוגיות הלעיל מטרתה להרחיב את מספר התלמידים הלומדים במגמות המדעיות,  הכל העשייה שפורט

אנו מאמינים שחשיפת התלמידים לתכנים אלו הן במישור הפורמלי והן  וההנדסיות בחטיבות העליונות בעיר.

את מספר הלומדים  ורחיבי ,וכי והגברת המודעות בקרב ההוריםיחד עם התמקצעות הצוות החינ ,פורמלי-לאב

פורמליות שמטרתן להעשיר את הידע -בכל שלב בחינוך פועלות תכניות פורמליות לצד תכניות לא במגמות אלו.

  .21-של התלמידים ולהקנות להם מיומנויות הנדרשות למאה ה

 .STEM-ראו בנספח את פריסת התכניות בתחומי ה

 ?שנים חמש בעוד ביישובך לראות רוצה היית המדעי החינוך של מצב תמונת איזו .4

 שנים תמונת המצב של החינוך המדעי טכנולוגי בעיר תכלול: חמשאנו שואפים לכך שבעוד 

 מכלל בוגרי התיכונים בעיר. 20%-יחידות לכ 5יקה ברמה של  זא. הגדלת אחוז הזכאים לבגרות בפי

 יחידות הטכנולוגיות המובחרות של צה"ל.ב החינוך במעלה אדומיםב. גידול בביקוש לבוגרי מערכת 

 ג. הפיכת מעלה אדומים למרכז הכשרה בתחום הסייבר לתלמידים מכל אזור ירושלים.

שחוזרים לעיר ומשתלבים  STEM-ד. גידול במספר הבוגרים של מערכת החינוך במעלה אדומים בתחומי ה

 במערכת החינוך שלה כמורים.
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 ובית המדרש 'נקודת ארכימדס' 1מודל  אחר"ת

 המדעי בכל הארץ החינוך לקידום התורמת ארצית-אזורית לפעילות כדוגמה

 מנהל אקדמי פדגוגי של מרכז אחר"ת ומנהל בית המדרש 'נקודת ארכימדס' -ד"ר עמוס כהן 

 

 בהרצאה  ארבעה חלקים:

 בכל הארץת ובית המדרש בהוראת הפיזיקה "מודל אחר והשינוי שחולל .א

 ת לחקר בפיזיקה בכל הארץ"למרכזי אחר –ת גליל מערבי "ממרכז אחר:  ת"מודל אחר .ב

 להכשרת מומחי חקר בפיזיקה' נקודת ארכימדס'בית המדרש  .ג

 על תרומתם של תורמים וארגונים פילנתרופיים .ד

המדעי  וךותרומתם לקידום החינהשינוי שחוללו מודל אחר"ת ובית המדרש בהוראת הפיזיקה בכל הארץ א. 

  בישראל

מודל אחר"ת ובית המדרש 'נקודת ארכימדס' השפיעו השפעה גדולה על הוראת החקר בפיזיקה בכל הארץ, 

ושינו את פניה. בעקבות ההצלחה של הוראת הפיזיקה במרכז אחר"ת גליל מערבי קמו מרכזי אחר"ת נוספים 

ר"ת עמקים, מרכז אחר"ת בבנימינה, שאימצו את מודל אחר"ת: מרכז חקר ירוחם, אחר"ת מרכז הגליל, אח

חי, מרכז חקר בחיפה, מרכז חקר בנהריה, ועוד. גורמי משרד החינוך למדו -מרכז חקר בטבריה, מרכז חקר בתל

להכיר ולהעריך מאוד את המפעל העצום שקם במרכזי אחר"ת בכל הארץ. ראשי המזכירות הפדגוגית, 

בית המדרש ובמרכז אחר"ת. שר החינוך קבע:  "אכן, יש המפמ"רים למדעים, ואף שר החינוך עצמו ביקרו ב

-לכם כאן פיצוח! פיצחתם כאן משהו מיוחד:  השילוב הזה של חקר מעמיק בפיזיקה ובמתמטיקה ביחד עם רב

 תרבותיות הנו משהו יוצא מן הכלל, ואנו נתמוך בו!" 

( קיבל את אישור 2015המפמ"ר לפיזיקה אימץ במידה רבה את עקרונות מודל אחר"ת, ולפני שנה )באוגוסט 

לאורך כל השנה האחרונה אנו  .פיזיקה מחקריתהמנכ"לית של משרד החינוך להקמת מקצוע לימוד חדש: 

עים ואומנויות מקיימים סדנה מיוחדת למובילי מרכזי החקר בכל הארץ, בשיתוף עם אנשי בית הספר למד

בירושלים.  בסדנה הזו אנו חולקים עם כלל מובילי החקר בארץ את הידע והניסיון שצברנו בפיתוח מרכזי חקר 

 בפיזיקה, בהנחיית התלמידים ובהכשרת המורים.

בית המדרש 'נקודת ארכימדס' מכשיר זה שלוש שנים מורים, אנשי אקדמיה והייטק למקצוע חדש שאנו יצרנו: 

 יסודי.-להוראת חקר בפיזיקה בחינוך העל – בפיזיקה מומחה חקר

הם חוללו  – אזורית ברמה הנה כי כן, מודל אחר"ת ובית המדרש 'נקודת ארכימדס' הם הרבה מעבר לפעילות

מהפך משמעותי ביותר בגישת המורים ומשרד החינוך והביאו ליצירת מקצוע לימודי חדש לתלמידי התיכון 

 חקר בפיזיקה בכל הארץ!  ומעמד מקצועי חדש למורי ה

 הארץ    בכל בפיזיקה לחקר ת"אחר למרכזי – מערבי גליל ת"אחר ממרכז: ת"אחר ב. מודל

-מנור עמותת של ובסיוע בעידודביוזמתו של מר משה רייך, , 2אזורי, מרכז אחר"ת מיזם הוקם 2006בשנת 

בתמיכה רעיונית, ארגונית, וכלכלית של קרן 'גלילאו' ובמיוחד של בעל הקרן מר אביגדור וילנץ ובניהולו כברי, 

  פדגוגי של ד"ר עמוס כהן.-האקדמי

 תרבותי בין בתי ספר שונים-יסודי, תוך שיתוף פעולה רב-לטיפוח חקר בפיזיקה בחינוך העל פועלמרכז אחר"ת 

דתיים וחילונים, בני קיבוצים ובני מושבים, בני ערים חזקות ובני כפרים  יהודים וערבים,ואוכלוסיות שונות: 

 ועיירות חלשות, עולים וותיקים, צעירים ומבוגרים. 

                                                 
 תרבותית-אחוות חוקרים רב –אחר"ת  1
  http://www.acheret.org.il/home אתר האינטרנט של מרכז אחר"ת: 2

  גליל מערבי ניתן לראות דוגמאות למחקרים שנעשו, מידע על צוות המנחים ועוד. -בלשונית: אחר"ת 

http://www.acheret.org.il/home
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 'השלום' בית ספר, כברי-מנור בית ספרבשישה בתי ספר אזוריים:  כיום פועלגליל מערבי  מרכז אחר"ת

מידים מהמושבים בגבול הצפון, לצד תלמידים המאגד בתוכו תל) בית חינוך גליל מערבי)בשיח' דנון(, 

'סולם בכפר יאסיף  ובית ספר  'יני')בקיבוץ עברון(, בית ספר תיכון  בית חינוך 'אופק'(, שובים עירונייםימי

תלמידים מבתי ספר אלו מבצעים מחקרים בפיזיקה ברמות שונות מדי שנה.  400-בקיבוץ גשר הזיו. כ צור'

מכלל  20% -יוצרים מדי שנה כ מרכז אחר"תבשנים האחרונות, תלמידי ארבעת בתי הספר הראשונים של 

 מדבר בעד עצמו! מספר זה  3יחידות לימוד( במדינת ישראל! 5) עבודות הגמר בפיזיקה

בית המדרש 'נקודת ארכימדס' להכשרת מורים ( החלה פעילותו של 2014-2013הלימודים תשע"ד ) בשנת

 בית המדרש הוקם ביוזמה משותפת של מר אביגדור וילנץ, מר משה רייך וד"ר עמוס כהן.. חוקרים בפיזיקה

פיזיקה, וכן  בית המדרש נועד להכשיר מנחי חקר בפיזיקה למען כלל תלמידי התיכון בארץ הבוחרים ללמוד

לאפשר למורים המעוניינים בכך להכיר את המקצוע החדש 'פיזיקה מחקרית', כפי שפותח במרכז אחר"ת גליל 

מערבי. המשתלמים בבית המדרש לומדים ומתנסים בהנחיית תלמידי תיכון בעבודות חקר מעמיקות בפיזיקה. 

חקר מעמיקה בפיזיקה, -למידת במסגרת הלימודים מתקיימת סדנת לימוד, התנסות, מחקר ופיתוח של

המפתחת ומטפחת 'אווירת חקר חברי בפיזיקה', לצד העמקה בכיווני חקר יצירתיים. בית המדרש מעניק 

לבוגריו תעודת הסמכה מטעם מפמ"ר הפיזיקה כמומחי חקר בתחומי הפיזיקה המחקרית בארץ. שיתוף פעולה 

מדרש לקבל תעודת מדס' מאפשר לבוגרי בית המיוחד בין מכללת אורנים לבין בית המדרש 'נקודת ארכי

 הוראה בפיזיקה.

מובילי  ִהְתַוֲעדּות, סדנת המנחיםבמרכז אחר"ת שלושה מסלולי תמיכה ייחודיים למורים חוקרים בפיזיקה: 

במסגרת אחר"ת מתבצע תהליך של חיזוק למידת . סדנה למורי מדעים ומתמטיקה בחט"בבכל הארץ,  מרכזים

, ובה בעת מתקיים תהליך של בניית קבוצות אזוריות סביב נושא מאחד. בכל בית בנפרד החקר בכל בית ספר

ספר קיימת תשתית פיזית: ציוד, מרחב חקר מתאים לעבודה יעילה של תלמידים ומנחים, מחשבים וארון 

ו התשתית הפיזית, מתקיימת הכשרת מורים ולבורנטים, כך שיוכל לצד העמדתספרים מגוון לתמיכה במחקר. 

 :להנחות את התלמידים בעבודת החקר שלהם. על המורה, המנחה, אנו מטילים משימה כפולה

 מורה מחויב להכין את התלמידים כך שהידע התאורטי בפיזיקה ובמתמטיקה יאפשר להם לבחור ה

נושא חדשני למחקר, לתכנן ניסויים, לערוך את הניסויים ואף להסיק מהם תובנות חדשות. באמצעות ידע זה 

 .בה מתרחש הניסוישבונים התלמידים תפיסה מסודרת לגבי המציאות הפיזיקלית 

 לבין המציאות הפיזיקלית  –ר עימות בין הידע הבנוי )הקונספציה( של התלמיד על המורה ליצו

עליה באופן אוטומטי. במקרים  "מולבשים"המתגלה בניסוי. מציאות זו "מסרבת" לא פעם להיכנע למודלים ה

חשוביים מתקדמים,  רבים אנו עדים לניסוי המבוצע בכלים חדישים של ימינו, במעבדה ממוחשבת ובכלים מ 

ָכתּוב שר תוצאותיו אינן מתאימות א הפיזיקאים שערכו ניסויים אלו בעבר השתמשו  .בספרי הלימוד בפיזיקהל 

הוא  –בכלים של המאה הקודמת או קודם לכן. הפער בין הניסוי החדיש לבין הכתוב בספר הלימוד התקני 

תלבטים ביחד בשיקולי מושותפים ביצירת ידע  התלמיד והמורה. שדה פורה לפיתוח הסבר חדש ויצירתי

מתרחשים בסביבה תומכת, בדרך של דוגמה אישית. אנו  ,למידה כזו, חינוך כזה לחשיבה. החשיבה הפיזיקלית

הבוחן את תפיסותיו בכל פעם מחדש, ומעמת את גישתו  –מאמינים כי רק כאשר התלמיד נחשף למורה חושב 

 .חקירה פיזיקלית עמוקה ואמיתית רק אז לומד התלמיד מה היא –מול תוצאות הניסוי העדכני 

יש הרואים את דרך החקר כמתאימה רק לתלמידים מצטיינים, תלמידים  :למידה דרך חקר לכל תלמיד

שהוכיחו את הצלחתם במבחנים המסורתיים. לפי הגישה שלנו למידה דרך חקר אינה נחלתו הבלעדית של 

למיד המצטיין בפיזיקה: התלמיד המצטיין התלמיד המצטיין. בגישת אחר"ת אנו מגדירים מחדש מיהו הת

הוא זה שחוקר ומגיע להעמקה ורמת הבנה גבוהה מהנדרש בקצב האישי שלו, בתהליך למידה רצוף ונחוש. 

ואכן, בקרב תלמידי אחר"ת אנו נתקלים בתלמידים הנראים לכאורה כתלמידים רגילים לגמרי, כלומר 

בדרך עוד מתברר שיחים מאוד בלמידה בדרך החקר. מצל והםציוניהם ממוצעים במבחנים המסורתיים, 

                                                 
מרכז ידי תלמידי -עבודות מתוכן נעשות על 30יחידות לימוד.  5עבודות חקר בפיזיקה בהיקף של  150-בכל הארץ נעשות מדי שנה כ 3

 אחר"ת גליל מערבי.
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לבחור לעסוק בעבודות חקר בהיקף  בנות מגיעות להישגים גבוהים והן אף נוטות יותר מבנים הזאתלמידה ה

 (.2005יחידות. ממצאים אלו נמצאו גם במחקרים אודות למידה בדרך החקר )כהן,  5של 

מתקיימת סדנה למנחי אחר"ת בהנחייתו של  ,אקדמיות, במשך ארבע שעות ייםפעם בשבוע :סדנת המנחים

ד"ר עמוס כהן. במסגרת הסדנה מתעמקים המנחים בסוגיות פיזיקליות, בבחינת ייתכנות של פרויקטים 

חדשניים, ובוחנים גישות דידקטיות שונות להוראת נושאים מורכבים. עם השנים אנו משכללים את פעילותה 

רכי ההוראה והמחקר של וגש 'דבר תורה' עם דיון קונקרטי העונה על צשל סדנת המנחים ומשלבים בכל מפ

הקבוצה ושל המנחים הבודדים. 'דבר התורה' הוא החלק המדעי שבאמצעותו נחשפים משתתפי הסדנה 

לחידושים מתחומי המחקר בפיזיקה, לרעיונות מתקדמים ולגישות חדשות. חלק זה הוא תרומה של כל אחד 

תתף מכין דבר תורה מתחומי התעניינותו, פעם או פעמיים בשנה. בנוסף משמשת ממשתתפי הסדנה: כל מש

הסדנה לליבון סוגיות מחקריות שעלו בעבודה עם תלמידים. סיעור המוחות המתקיים בסדנה מהווה במקרים 

 .טחון למנחה ומצפן המכוון אותנו למחקר מעניין ופורהיאלו רשת ב

; קבוצות אסטרונומיה; מצטיינים ח'; כיתות הפיזיקה המחקרית; 'מצטיינים ט :פעילויות אזוריות באחר"ת

 סדנה ייחודית לבנייה וליצירה של מתקני חקר, ועוד.  

 בפיזיקה    חקר מומחי להכשרת' ארכימדס נקודת' המדרש בית ג.

בית המדרש נקודת ארכימדס מכשיר מורים חוקרים בפיזיקה למערכת החינוך ולבתי הספר התיכוניים. בית 

מתקדמות  שנתית של הכשרה והתנסות בהנחיית תלמידי תיכון בעבודות חקר-המדרש מקיים תוכנית דו

חלקם לאחר  סיון שונים בתחומי המדעים וההנדסה,יבית המדרש עם ידע ונלבפיזיקה. המשתלמים מגיעים 

 .קריירה עשירה בהיי טק, וחלקם מורים מנהיגים ופורצי דרך

 יעדים ומטרות: -בית המדרש 'נקודת ארכימדס' 

אשר עתידים להקים מרכזי חקר בפיזיקה בבית ספרם ולהוות גרעין  טיפוח והעצמה של מורים מנהיגים .1

 ;ת בגליל המערבי"למרכז חקר אזורי כדוגמת מרכז אחר

, המטפחים את המורים והלבורנטים ובונים תשתית אקדמית חקר מתקדם בפיזיקההצמחת מרכזי  .2

-העוסקים ביחד בלמידת חקר מעמיקה בפיזיקה בגישה רב ליצירת צבירי בתי ספרמחקרית וארגונית 

 ;ת"תרבותית בדרך אחר

 –!( הבישראל קיים כבר היום משבר חמור במערך מורי הפיזיק, כידוע) מענה למחסור במורים לפיזיקה .3

לשורות מנחי עבודות חקר מתקדמות  אנשי הייטק ואקדמיה, אקדמאיםבית המדרש מאפשר הוספת 

 .ועל ידי כך מאפשר להגדיל את מספר מורי הפיזיקה בארץ, בפיזיקה

 אוכלוסיית היעד לבית המדרש 'נקודת ארכימדס': 

ילד בכל שעה בכל  40 אשר לא ראו את עצמם כמורים הניצבים מול אנשי הייטק ואקדמיה, אקדמאים .1

 . אך מוכנים לתרום למערכת החינוך כחוקרים מנחים של עבודות חקר מתקדמות בפיזיקה, יום

אשר יובילו ויקימו מרכזי חקר בפיזיקה בבית ספרם ויהוו את הגרעין למרכז חקר אזורי מורי פיזיקה  .2

 . ת בגליל המערבי"כדוגמת מרכז אחר

ת מתוך קהל מועמדים גדול, שנבחרו כדי לקדם את היעדים והמטרות הלומדים בבית המדרש הם קבוצה נבחר

 שצוינו לעיל.

     פילנתרופיים וארגונים תורמים של תרומתם ד. על

 רשויות, חינוך רשתות, בתי ספר בין והממשקים הגומלין יחסי לגבי שלי המבט נקודת את בהרצאה אתאר

אדון  .ת"אחר מרכז של זו כגון אזורית בפעילות ביטוי לידי באים שהם כפי – החינוך ומשרד מקומיות

גופים פילנתרופיים, רשתות חינוך ורשויות  –בחשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות מחוץ למשרד החינוך 

 מקומיות, ועוד. 
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 מידע ברשת על מרכז אחר"ת

 :  גילוי האסטרואיד במרכז אחר"ת בגליל המערבי

המורה, מנחה  צוות ממרכז אחר"ת אסטרואיד חדש, בלתי מוכר למדע.( גילה 2011בשנת הלימודים תשע"א )

פיתח דרך חקירה המשלבת טלסקופים רובוטיים באוסטרליה והוואי  עם  בועז רון זוהר,החקר באסטרונומיה 

, 'השלום' בשיח' דנוןמבית ספר  מרים עוואידחקר באסטרונומיה של תלמידי תיכון בארץ. בועז עם תלמידתו 

ומי הטלסקופ אחר כוכב שביט הנע במערכת השמש, ולהפתעתם גילו ֶגֶרם שמים נוסף הנע במערכת עקבו בציל

השמש בתוך סדרת הצילומים. התברר שזהו אסטרואיד חדש ובלתי מוכר למדע. על פי הכללים המקובלים בין 

 האסטרונומים קיבלו בועז ומרים את הזכות לקבוע שם לאסטרואיד החדש.

  : 14.9.2011בחדשות ביום  2ה בערוץ קישור לכתבה ששודר

http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-6746a2bd7096231017.htm    

 

כתבה על מרכז אחר"ת בכתב העת הבריטי החשוב להוראת הפיזיקה:  2015ד"ר פאול גלוק פרסם בחודש מרץ 

Physics Education    

Gluck, Paul (2015). An initiative for high school projects. Physics Education, 50, (2).  

NEWS, pp.133-134.http://iopscience.iop.org/0031-9120  

   http://iopscience.iop.org/0031-9120/50/2/127/pdf/0031-9120_50_2_127.pdf     

 

 רשימת מקורות

: נייר עמדה שהוגש למפמ"ר פיזיקה מחקרית בנוסף על פיזיקה מורחב(. 2013אקסלרוד, גנאדי )

 הפיזיקה. 

 ירושלים: הוצאת המחבר.  אוצר הניסויים להוראת הפיזיקה. (. 2003גלוק, פאול )

 טק, אסטרונומיה. -פיזיקה ניסויית: הדגמות, פרויקטים, מודלים, היי(. 2008גלוק, פאול ) 

 ירושלים: הוצאת המחבר.   

 . ירושלים: מאגנס.למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך(. 2006ענת )עורכת( )זהר, 

 במה לתנועה  -שדמות או מה אני אוהב במדע הטבע?  ,מדוע ללמוד פיזיקה(. 1982כהן, עמוס )

 .  72 - 70 הקיבוצית. גיליון פ', עמ'

מוסד ירושלים: . 79 -74 ' עמ, 2מדע, כרך ל"א חוברת . ים של טיפות ואור -בענן קשת (. 1987כהן, עמוס )

  במדעי הטבע ובטכנולוגיה. ויצמן לפרסומים 

http://moodle.oranim.ac.il/moodle/blocks/exabis_eportfolio/portfoliofile.php?access=view/hash/72260000

-5b40bf54&itemid=55     

טוב מעשה במחשבה תחילה: מדריך ללמידה באמצעות פרויקטים מדעיים (. 2001)מוס כהן, ע

 תל אביב:  מכון מופ"ת.     יצירתיים. 

http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/Kalil/tovmase.aspx 

ה (. 2005כהן, עמוס ) גָׂ לשם  חיבור. בגישת הפרויקט STES והעברה )טרנספר( בהוראת מדעים על דרךַהְמשָׂ

 . אוניברסיטת חיפהקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ב 

http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-6746a2bd7096231017.htm
http://iopscience.iop.org/0031-9120
http://iopscience.iop.org/0031-9120/50/2/127/pdf/0031-9120_50_2_127.pdf
http://moodle.oranim.ac.il/moodle/blocks/exabis_eportfolio/portfoliofile.php?access=view/hash/72260000-5b40bf54&itemid=55
http://moodle.oranim.ac.il/moodle/blocks/exabis_eportfolio/portfoliofile.php?access=view/hash/72260000-5b40bf54&itemid=55
http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/Kalil/tovmase.aspx
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, הדרך לשינוי פניה בית מדרש למורים חוקרים בפיזיקה -"נקודת ארכימדס" (. 2014כהן, עמוס; רייך, משה )

". תשע"ד –אורנים במחקר, עיון ויצירה " 15 -ה השנתי הכנס המדעי של הוראת הפיזיקה בארץ. 

      לחץ/י כאן :הכנס לתכנית 

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/pictures/research/kenece-2013/4.pdf  

  מתקדם חקר המתמטיקה בהוראת לשלב - במתמטיקה ולמורים לחוקרים ומסר אתגר (.2015כהן, עמוס )

הכשרת מורים 8-9.9.2015כנס בינלאומי  . !"האצבעות את להרטיב" הזמן הגיע: בפיזיקה 

המכללה  –היבטים אקדמיים ופרקטיים בהכשרה מעוגנת בית ספר.  אורנים  –למתמטיקה ומדעים  

תקציר הרצאת ד"ר עמוס כהן באתר הכנס הבינלאומי הכשרת מורים  האקדמית לחינוך. 

 9.2015מתמטיקה ומדעים  ל 

(. הזוויות הקסומות של הטבע: על הקשר בין כמה זוויות מיוחדות 2016כהן, עמוס וכהן שניר, אורית )

 .    12-23, עמ'  1-2, חוברות  34עיתון מורי הפיזיקה בישראל, כרך   'תהודה'לממדי המרחב.   

http://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/page%2012-23.pdf     

 .23 -19עמ'  (3) 16עיתון מורי הפיזיקה.   - . תהודהפעילויות חקר בבית הספר(. 1994רקובר, זאב )ק

 ,30, כרך עיתון מורי הפיזיקה בישראל – "תהודה". כוכב שביט מדידת רדיוס של גרעין(. 2012רון זוהר, בועז )

     pdf-2/5-http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/Tehuda/30.13 .2חוברת  

 מתמטיקה במעבדה.(. תוכנית לימודים ייחודית:  1990רייך, משה )

המרכז היהודי ערבי תרבותית:-אחוות חוקרים רב –אחר"ת (. 2009עמוס; הוכשטטר, יותם )רייך, משה; כהן, 

 1, חוברת 28כרך  עיתון מורי הפיזיקה בישראל,  –"תהודה" לעבודות חקר בפיסיקה בגליל המערבי.  

     pdf-2/53-1-http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/Tehuda/28.62 .62 – 53, עמ' 2 – 
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 תקצירי קורות חיים של המשתתפים במפגש

 :צוות המומחים )לפי סדר א"ב של שמות המשפחה(חברי 

כסגן נשיא מכון ויצמן לפיתוח משאבים,  2006יוסף מכהן משנת -, יו"ר הצוות. פרופ' בריוסף-ישראל בר

יוסף מילא תפקידים רבים בתחום הניהול המדעי של מכון ויצמן. היה -כדיקן החינוך במכון. בר 2007ומשנת 

, ראש היחידה לשירותים פיזיקליים, ראש המרכז לננופיזיקה, ראש המחלקה מיקרוני-ראש המרכז למחקר תת

-אופטיקה של מוליכים-לפיזיקה של חומר מעובה ועוד. תחומי המחקר העיקריים שלו הם ננופיזיקה ואלקטרו

עת מקצועיים, וזכה בפרסים מדעיים רבים. בפעילותו -יוסף פעיל במערכות של כתבי-למחצה. פרופ' בר

יוסף בנושאים סביבתיים וחינוכיים. היה חבר בוועד המנהל של החברה להגנת הטבע -עוסק פרופ' בר הציבורית

  ובכמה ועדות ממשלתיות שעסקו בחינוך מדעי. 

 .1986בעל תואר שלישי בפיזיקה ממכון ויצמן למדע, 

 http://www.amen.org.il/?page_id=6051                                      בני גיגר

)לשעבר  ובמרכז ספרא למדעי המוח במכון למדעי החיים פרופסור במחלקה לנירוביולוגיה, שאול הוכשטיין

תחומי לחישוביות עצבית( באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו מתמקדים במערכת הראייה -המרכז הבין

ברמותיה השונות, החל בתהליך ההתמרה בקליטת האור בעין, עבור דרך עיבוד המידע הראייתי בעין ובמוח, 

העולם הנראה בהיררכיה של אזורי קליפת המוח, אחסון ייצוגים אלו בזיכרון, למידה  וכלה בבניית ייצוגים של

   ורכישת מיומנויות תפיסתיות.

 .1972בעל תואר שלישי בזואולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 

 היא מרכזת פרויקטים וחברה בקבוצת הפיזיקה במחלקה להוראת המדעים של מכון ויצמן למדע. אסתר מגן

היא מנחה קהילות לומדות של מורים לפיזיקה, ובעצמה מלמדת את המקצוע בבית הספר אוסטרובסקי 

ברעננה ועד לאחרונה גם בתיכון בליך ברמת גן. בשני המוסדות הגישה כיתות לבחינות הבגרות בפיזיקה. 

ייתה האחראית ניהלה אסתר מגן את מקצוע הפיזיקה באגף הבחינות של משרד החינוך וה 2015-2006בשנים 

הייתה מעורבת בפרויקט מחקר  2012-2006על המערך הארצי של בדיקת בחינות הבגרות במקצוע זה. בשנים 

  של האיחוד האירופי בנושא הטמעת מעבדות ממוחשבות בבתי ספר. 

 (.2015( ובפרס רוטשילד לחינוך )2011הצטיינותה בהוראה זיכתה את אסתר מגן בפרס עמוס דה שליט )

, ותואר שני בהדרכת 1980תואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, בעלת 

 .2000, )אנגליה( מבוגרים מאוניברסיטת דרבי

באמצעות יצירת  תכנית שמטרתה להביא לצמצום הפערים החברתיים בישראל, היא יו"ר 'חותם' שלומית עמיחי

מגייסת  ,עם משרד החינוך, ג'וינט ישראל וקרן נעמיבשיתוף  , הפועלתהתכנית קהילה של אנשי חינוך ומעשה.

התחילה עמיחי  1977בשנת  ים בעלי חזון כמורים ומנהיגים חברתיים בפריפריה החברתית והגאוגרפית.אאקדמ

לעבוד באגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך והתרבות, ולאורך השנים מילאה תפקידים שונים, בהם מנהלת 

נית מנהל המינהל הפדגוגי, ראש המינהל להדרכה והשתלמות של עובדי הוראה ועוד. בשנים אגף הבחינות, סג

כיהנה כמנכ"לית משרד החינוך. אחר כך הייתה המנהלת של עמותת אלכ"א שבג'וינט וניהלה את  2001-1999

לאה עד ָשבה לכהן כמנכ"לית משרד החינוך, תפקיד שמי 2007אגף ההתנדבות והפילנתרופיה בארגון. בשנת 

בנוסף  היא עומדת בראשה עד היום.ו, ההייתה שותפה להקמת ,תכנית חותםאת  יזמה 2009מאי ב. 2009אפריל 

  עדי מנהלים שונים במגזר השלישי.וחברה בועמיחי 

ותואר שני במינהל חינוך  ,1980 ,בעלת תואר ראשון בהיסטוריה ומדע המדינה מהאוניברסיטה העברית

 .1995 ,מאוניברסיטת תל אביב

 

 

http://www.amen.org.il/?page_id=6051
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 :)לפי סדר א"ב של שמות המשפחה(חברי גרעין הלומדים הקבוע 

לשוני "יד ביד" בירושלים, מנהלת מרכז לתלמידים מחוננים -הדו ת הספרמורה למדעים בבי, ביאן אבו קטיש

האגף למחוננים  ‒ תכנית למצוינות ולהצטיינות בבתי הספר ,במזרח ירושלים ומדריכת "אמירים"

מינהל חינוך בחסות האוניברסיטה העברית ו 'חקר וחשיבה מדעית'ולמצטיינים. בעבר הייתה רכזת פרויקט 

, שם )מנח"י(, וכן רכזת תחום איכות הסביבה במרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה באוניברסיטה העברית ירושלים

בתכנית מדעים אבו קטיש הדריכה  ןודם לכמדריכה בתחומי מדעי החיים ואיכות הסביבה. קגם שימשה 

  ובילה את תלמידיה לזכייה בפרסים בתחרויות ארציות.הוטכנולוגיה במסגרת קרן קרב. לאורך שנות הוראתה 

, תעודת הוראה במדעי החיים מהאוניברסיטה 2005, עלת תואר ראשון במדעי החיים מהאוניברסיטה העבריתב

 .2013 ,מדעים מהאוניברסיטה העבריתותואר שני בהוראת ה ,2008, העברית

במסגרת תפקידה היא  .במשרד החינוך בדי הוראהמנהלת אגף א' לפיתוח מקצועי של עו היא מירי גוטליב

מדיניות של יישום ההטמעה והמנגנוני על ו בדי ההוראההפיתוח המקצועי של עו מדיניותגיבוש על  מופקדת

את מרכז מורים חדרה ובהמשך את יחידת הפיתוח גוטליב במסגרת עבודתה במכון ברנקו וייס ניהלה  זו.

  פסג"ה חדרה ואחריו את מרכז פסג"ה חיפה. וההשתלמויות של המכון. במשרד החינוך ניהלה את מרכז

 .1988 ,בכימיה מהטכניון שלישי בעלת תואר

וח בבתי ספר ניסוייים ויוזמות חינוכיות במשרד החינוך. בעבר ניהלה את , מנהלת אגף מחקר ופיתמירב זרביב

בתי ספר, והובילה תהליכי  900-רשויות ברחבי הארץ, מהלך שחל על כ 35-התכנית לפתיחת אזורי רישום ב

ספרית. מירב זרביב היא בעלת ותק של למעלה -פיתוח של מרחבי חינוך ברשויות המקומיות ושל ייחודיות בית

שנים במערכת החינוך, ובעלת ניסיון בהדרכה במגוון תחומים ובהוראה של כל שכבות הגיל, מבית הספר  16-מ

היסודי ועד החטיבה העליונה. זרביב מילאה שורה של תפקידים במכללת חמדת הדרום: הייתה מדריכה 

כת איכות פדגוגית ומרצה במחלקה להוראת האנגלית וכן שימשה בתפקידי ניהול שונים במחלקה להער

. בהכשרתה זרביב היא גם כלכלנית, יועצת ארגונית, מגשרת PDSאקדמית, במחלקת מחקר ופיתוח ובניסויי 

  ומנחת קבוצות.

ספרית ממכללת אחוה, -, ותואר מוסמך במנהיגות בית2000בעלת תואר בוגר בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן, 

2009. 

שימשה מפמ"ר  2011-2004ת של משרד החינוך. בשנים , מנהלת אגף מדעים במזכירות הפדגוגיחנה פרל

 2004מתמטיקה, ובעבר הייתה מורה למתמטיקה ומדריכה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. עד שנת 

תה חברת צוות המתמטיקה במרכז להוראת המדעים באוניברסיטה העברית, ואחר כך עמדה בראש הצוות. יהי

את  חיברה ספרי לימוד במתמטיקה וערכה )יחד עם פרופ' אנה ספרד(במהלך עבודתה במרכז להוראת המדעים 

במשך שנים והייתה שותפה לכתיבת קורסים באוניברסיטה הפתוחה  . ד"ר פרלהעלון למורי המתמטיקה

             ערכה את עלון מורי המתמטיקה במכון ויצמן.אחדות 

 מהאוניברסיטה העברית. ,2000 ,ותואר שלישי בהוראת המדעים ,1976 ,בעלת תואר שני במתמטיקה

 :דוברים )לפי סדר הופעתם(

משנה במילואים. לאורך שנים שירת במגוון תפקידים בצה"ל, ועם שחרורו התקבל -הוא אלוף שמואל הר נוי

וך, ניהול מכון מנדל. במסגרת לימודיו התמקד בתחום מדיניות חינ –כעמית לבית הספר למנהיגות חינוכית 

-2002מוסדות ומערכות חינוך. בהמשך שימש סגן נציב שירות המדינה לנושאי ארגון, מינהל ותקינה. בשנים 

תכנית לקידום המדע והטכנולוגיה במערכת החינוך בדרום, מיזם משותף  –עמד בראש מיזם 'מדערום'  1997

ים נוספים במגזר הפרטי, הציבורי לקרן רש"י ולמשרד החינוך. מאז מילא שמואל הר נוי שורה של תפקיד

והשלישי: מנכ"ל 'כל ישראל חברים', יו"ר 'אפ"י אליאנס פיתוח ישראל בע"מ', סגן יו"ר 'מקווה ישראל', חבר 

 2009ומרכז בוועדת דוברת, ראש מטה יישום דוח דוברת במשרד החינוך ומנכ"ל הספרייה הלאומית. מאז 

שימש במקביל מנכ"ל תורן של ועד ראשי  2015-2013. בשנים מכהן הר נוי כמנכ"ל המכללה האקדמית צפת

           המכללות הציבוריות. 

שמואל הר נוי הוא בעל תואר ראשון בהפרעות בתקשורת מבית הספר להפרעות בתקשורת בפקולטה לרפואה 
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לרפואה  , תואר שני באנטומיה ובפיזיולוגיה של המוח, גם הוא מהפקולטה1975של אוניברסיטת תל אביב, 

, ותואר שני בבריאות הציבור וניהול רפואי  מאוניברסיטת הצבא האמריקאי 1982באוניברסיטת תל אביב, 

 .1991במרילנד, ארצות הברית, 

סמנכ"ל בכיר למחקר, פיתוח והכשרה באורט ישראל. ד"ר איזנברג מילא שלל תפקידים בעבר. , אלי איזנברג

באנגליה, היה חבר סגל בטכניון, שימש חוקר באוניברסיטה הפתוחה באנגליה, בין השאר הקים מרכז טכנולוגי 

במסגרות אלה עסק ד"ר  וייסד, מטעם אורט העולמי, מערכת מקיפה של חינוך טכנולוגי בדרום אפריקה.

איזנברג במחקר, בפיתוח, ביישום ובהערכה של תכניות לימודים, בהסבה והכשרה של מורים לתעודות 

תוח והטמעה של חומרי למידה )חומרה, לומדה, תוכנה(, במחקר ובפיתוח מודלים להנחיה ולתארים, בפי

ולסיוע ביישום החינוך הטכנולוגי ברמות שונות של בתי ספר, מכללות ומערכות הדרכה בתעשייה. ד"ר איזנברג 

חונן, בהכשרת שנים בהוראה למגוון אוכלוסיות תלמידים, מטעוני טיפוח ועד נוער מ 22הוא בעל ניסיון של 

מורים ובהסבת מהנדסים. הוא פרסם עשרות מאמרים בעיתונות מקצועית ובכנסים מדעיים, וחיבר ספרי 

        לימוד להכשרת מורים בחינוך טכנולוגי.

 כולם מהטכניון בחיפה. –אלי איזנברג הוא בעל תוארי בוגר, מוסמך ודוקטור למדעים בחינוך טכנולוגי

למצוינות, שהיא חלק מהמחלקה להעצמה חינוכית בעיריית חיפה. המחלקה  עובדת ביחידהענת שייר 

שנתיים בעיר חיפה. ענת שייר מנהלת את התכניות "מצוינות -אחראית על כלל בתי הספר התיכוניים השש

יח' לימוד, וכן את  5"מובילות לטכניון", שמטרתן הגדלת אחוז בוגרי מתמטיקה ומדעים ברמת -במדעים" ו

על הובלת קהילות מורים עירוניות   ", להעלאת אחוז הזכאים לתעודת בגרות. שייר אחראית81רות תכנית "בג

   בתחומי המתמטיקה והמדעים, והיא מופקדת על קהילת הרכזים הפדגוגיים.

 בעלת תואר שני במדעי החברה מאוניברסיטת חיפה )התמחות בתורת המשחקים(.

. לפני כן היה מורה לאזרחות וגאוגרפיה בבית 2005ג'אן מאז שנת מכהן כראש מינהל החינוך בית  מהנא טאפש

הספר המקיף בית ג'אן ושימש רכז פדגוגי, רכז שכבת י"ב וחבר בצוות הניהול של בית הספר. כן שימש מדריך 

            זמות חינוכיות מטעם משרד החינוך ורכז מכללת דרבי למגזר הדרוזי. וארצי לי

הרוח והחברה מאוניברסיטת חיפה, תואר ראשון במשפטים מהמרכז האקדמי כרמל  בעל תואר ראשון במדעי

 ותואר שני במינהל חינוך מאוניברסיטת דרבי. 

מנהלת המחלקה ליזמּות ולפיתוח תכניות במינהל חינוך רעננה, אחראית על פיתוח, ייזום איילת דליות, 

ם ביניהם קידום מצוינות בכלל ומצוינות בתחומי והפעלה של תכניות חינוכיות בבתי הספר בעיר במגוון תחומי

המדע והטכנולוגיה בפרט. דליות מובילה את תהליך 'עיר בניסוי' לפיתוח מודל חינוכי ייחודי המבוסס על 

מתבצע בשיתוף אגף ניסויים ויזמּות במשרד החינוך(. דליות מכהנת כיועצת ראש  אותנטית )התהליך מנהיגות

 ופועלת לקידום שוויון מגדרי בעיר וקידום בנות לתחומי המדעים והטכנולוגיה.העיר לקידום מעמד האישה 

 .2002בעלת תואר שני בחינוך מאוניברסיטת בר אילן, 

בעבר ניהל מחלקה . שנה 15-תפקיד שהוא ממלא זה כ, מנהל אגף החינוך בעיריית מעלה אדומים, דוד שרת

  .החינוך באגף ושימש עוזר מינהלי וסגן מנהל בתעשייה

 .2000, בעל תואר שני במינהל חינוכי מהאוניברסיטה העברית

מנהלת אשכול הפיס למדעים, לטכנולוגיה ולאומנויות במעלה אדומים. האשכול הוא מרכז אירמה בן משה, 

ה שמונה שנים. במסגרת מדעים המשרת הן את בית הספר והן את כל קהילת העיר, ובן משה מנהלת אותו ז

תפקידה היא מובילה תכניות מדעיות המתקיימות בעיר, במטרה להגביר את מודעות הקהילה לחשיבותם של 

תחומי הדעת המדעיים. בנוסף לכך משמשת בן משה מורה למדעים ולטכנולוגיה בחטיבת הביניים 'דקל וילנאי 

                  אורט'. 

ותעודת הוראה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני בהוראת המדעים מהמכללה בעלת תואר ראשון בביולוגיה 

 בירושלים.
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פדגוגי של מרכז אחר"ת ומנהל בית המדרש 'נקודת ארכימדס' להכשרת מומחי -הוא המנהל האקדמי עמוס כהן

ר המכללה האקדמית לחינוך. ד" –חקר בפיזיקה. כן הוא משמש מרצה לפיזיקה ולהוראת המדעים באורנים 

שנים בהוראת הפיזיקה והחקר בפיזיקה, הן כמורה בתיכון והן כמרצה וחוקר. במכללת  36כהן עוסק זה 

אורנים ייסד את סדנת 'בית היוצר' להכשרת מורים וסטודנטים להנחיית חקר בפיזיקה, במתמטיקה ובמדעים. 

השנים האחרונות. כהן  11-בעמוס כהן ייסד יחד עם משה רייך את מרכז אחר"ת, והשניים מובילים את המרכז 

שותף בהקמת בית המדרש 'נקודת ארכימדס' יחד עם משה רייך. עמוס עומד בראש בית המדרש זה שלוש 

מדריך ללמידה באמצעות פרויקטים מדעיים  -טוב מעשה במחשבה תחילה  שנים. הוא מחברו של הספר 

                   .יצירתיים

בפיזיקה מהאוניברסיטה העברית,  .M.Scבפיזיקה ובמתמטיקה מהאוניברסיטה העברית,  .B.Scבעל 

Ph.D. .בהוראת המדעים מאוניברסיטת חיפה 

 :נוספים )לפי סדר א"ב של שמות המשפחה(משתתפים 

הוא בעל ניסיון רב בתחום החינוך הפורמלי  גרוסמןאבי , מנהל מחוז צפון בעמותת שיעור אחר. אבי גרוסמן

ניהול בעולם החברתי. בתפקידו האחרון . תחום ההתמחות שלו הוא בעבודה עם נוער בסיכוןווהבלתי פורמלי 

ניהל מטעם קרן אייסף את תכנית המלגות והתמיכה בסטודנטים מהפריפריה בטכניון ובמכללת אורט 

     בראודה. בעברו עבד בתחום הטכנולוגי של התקשורת האלקטרונית בארץ ובעולם.

תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ובתקשורת )מכללת אורנים( ותואר שני במדעי המדינה במסלול  בוגר

 יסודי.-פוליטית )אוניברסיטת תל אביב( ובעל תעודת הוראה לבית הספר העל-מנהיגות ציבורית

יד 'שירת כמשנה למנכ"ל  2011-2000הלאומי. בשנים  ועד החינוך וחבר קרן טראמפ ל"הוא מנכ אלי הורביץ

, מרכז קרן פילנתרופית של משפחת רוטשילד בישראל. הורביץ מכהן כחבר בוועד המנהל של 'חמד"ע' ,'הנדיב

 .ספרית-המכון הישראלי למנהיגות בית – 'אבני ראשה'אביב והיה בין מייסדיו ויוזמיו של  לחינוך מדעי בתל

והיה  ,בראשותו של השופט יצחק זמיר 'הוועדה לשינוי מעמד הספרייה הלאומית' ודתקודם לכן ריכז את עב

להגברת השקיפות של עמותות בישראל. בראשית דרכו שימש עוזרו של  'גיידסטאר' ממובילי הקמת מאגר

                 ראש ועדת חוץ וביטחון בכנסת.-יושב

 .רסיטת תל אביבבעל תואר שני בהיסטוריה של המזרח התיכון מאוניב

, תא"ל )מיל.(, היה בעבר מפקד מרכז 'דדו' לחשיבה צבאית בינתחומית ועמד בראש המחלקה לתכנון יורם חמו

ביטחוניות -שנים בתכנון אסטרטגי של סוגיות מדיניות 15-אסטרטגי בצה"ל. יורם חמו הוא בעל ניסיון של כ

בפיתוח ידע מערכתי ובגיבוש תפישות לצורך  ברמה הלאומית, בהובלה והנחייה של צוותי חשיבה ללמידה,

   התמודדות עם אתגרים אסטרטגים קיימים ומתהווים.

פיזיקה( ובעל תוארי מוסמך בחקר ביצועים ובכלכלה, שניהם מאוניברסיטת -בוגר פרויקט 'תלפיות' )מתמטיקה

 תל אביב.

היא השתתפה בפיתוח יחידות  היא אנתרופולוגית, חוקרת ומפתחת בתחומי הוראת המדעים.אורית כהן שניר 

לימוד במתמטיקה ובפיזיקה על בסיס  הסבון, ובפיתוח יחידתלימוד הקשורות לחקר הקשת בענן ולחקר קרומי 

ה מדריך ללמיד -טוב מעשה במחשבה תחילה  ההתנסות בקרומי הסבון. כהן שניר השתתפה בכתיבת הספר

, ולאחרונה התפרסם בכתב העת 'תהודה', עיתון מורי הפיזיקה, מאמר באמצעות פרויקטים מדעיים יצירתיים

. כהן על הקשר בין כמה זוויות מיוחדות לממדי המרחב  הזוויות הקסומות של הטבע:  שבכתיבתו השתתפה:

מעשה ומחשבה בחקר   שניר היא גם מחברת שותפה בספר חדש שעומד לראות אור בהוצאת מכון מופ"ת:

  . המדעי: למידה וחינוך למתמטיקה ולמדעים באמצעות פרויקטים יצירתיים של חקר וגילוי

 בעלת תואר שני באנתרופולוגיה מאוניברסיטת חיפה.

, רכזת פדגוגית אזורית של 'גליליום' )השותפות האזורית להעשרה ומצוינות במדעים וטכנולוגיה צפית לוקץ

הגב' לוקץ היא בעלת  האקדמיות תל חי, כנרת, צפת ואוהלו במסגרת אשכול גליל מזרחי(.מיסודן של המכללות 

שנים בניהול והובלה של פרויקטים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. בתפקידיה הקודמים  15ניסיון של 

ות שנת בת של קרן רש"י, המפעילה תכני-שימשה מנהלת גוף הידע )היחידה הפדגוגית( ב'מרכז מעשה' )עמותה
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יסודי במשגב. קודם לכן -שירות ושירות לאומי(, והייתה רכזת שכבה, מחנכת ומורה לאנגלית בבית הספר העל

עבדה כמהנדסת מזון בחברת בולטימור ספייס. בעבר כיהנה כיו"ר ועדת הנוער וכיו"ר ועדת החינוך ביישוב 

            עצמון, והייתה חברה בפורום החינוך של המועצה האזורית משגב.

, ותואר שני במינהל 1998בעלת תואר ראשון בכימיה ותואר ראשון בהנדסת מזון וביוטכנולוגיה מהטכניון, 

 .2011עסקים מאוניברסיטת חיפה, 

ריבי לקריץ היא חלק ממטה  2000, מנהלת נוער שוחר מדע ומפקחת על אשכולות הפיס. משנת ריבי לקריץ

העשרה בתחומי המדע והטכנולוגיה לתלמידי חטיבות הביניים משרד החינוך: היא אחראית על פעילות 

והחטיבה העליונה, ממונה על היחידות לנוער שוחר מדע באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בתחומי המדע 

במדע וטכנולוגיה ומפקחת על אשכולות הפיס.  והטכנולוגיה, ממונה על התחרויות הארציות והבינלאומיות 

ה ותקצּוב של תכניות ופרויקטים חינוכיים שאשכולות הפיס מציעים לתלמידים ברשויות עבודתה כוללת כתיב

רשות מקומית ממונה לקריץ גם על טיפול -מנהל בית ספר-המקומיות שבתחומם. במארג היחסים מנהל אשכול

 שימשה במגוון תפקידים ובהם כתיבת תכניות לימודים במדעים 2000פרטני במנהלי האשכולות. עד שנת 

ויצמן. כן עסקה בהדרכת מורים, ניהול בית ספר, ובראשית דרכה הייתה  וריכוז קורס מורים מובילים במכון

             מורה למדעים ורכזת מקצוע בתחום.

, ותואר שני בניהול מערכות חינוך מהאוניברסיטה 1982בעלת תואר ראשון במדעי החי מאוניברסיטת בר אילן, 

 .2000העברית בירושלים, 

מנהל שותפויות ערים ורשתות חינוך בקרן טראמפ. במסגרת תפקידו מלווה מלצר ערים ורשתות לירן מלצר, 

חינוך בבנייתן וביצוען של תכניות עירוניות ורשתיות מקיפות לקידום המצוינות במתמטיקה ובמדעים. לירן 

שטראוס מים. בתפקידו -ו HPבהן מלצר הוא בעל ניסיון ניהולי בתחומי ההייטק והתעשייה במספר חברות ו

                האחרון שימש יועץ בתחומי ניהול ֲחָברות, בחברת דלויט.

 .2015, מהטכניון עסקים במינהל MBA ותואר, 2005, אביב תל מאוניברסיטת תעשייה בהנדסת B.Sc תואר בעל

שנים בניהול משאבי  20של מעל בעמותת שיתופים. בעלת ניסיון  2פי5, מנהלת פרויקטים ביזמת ארנה סומך

בארגוני הייטק בישראל. בתפקידיה האחרונים מילאה תפקיד של סמנכ"ל משאבי  15אנוש וייעוץ ארגוני, מהן 

ובחברת נובה  HP Indigo-ב אנוש משאבי ל"סמנכ, החינוך למערכת טכנולוגיות ‒  time to know-אנוש ב

                  מכשירי מדידה.

שניהם מאוניברסיטת  – 1997בהתנהגות ארגונית,   M.Sc, ותואר1988במתמטיקה ובחינוך,   B.Scעלת תוארב

 .תל אביב

'סודקות  שנתי 'בית וגן' בבת ים, מנהלת כיום את תכנית-לשעבר מנהלת בית הספר המקיף השש חנה סטמפלר,

 תכנית היא 'הזכוכיתת במסגרת האגף למצוינות חינוכית של כי"ח. 'סודקות את תקר את תקרת הזכוכית'

מטרת התכנית היא קידום  .ישראל של והחברתית הגאוגרפית בפריפריה ספר בתי לתלמידות המיועדת מגדרית

בתי ספר, בשיתוף משרד  26-יח"ל במתמטיקה ולבחירה במקצוע מדעי. התכנית פועלת כיום ב 5-נערות ל

 החינוך.

את האגף למדעים במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך. בעבר  2016תנהל מחודש ספטמבר  גילמור קשת

דוקטורלי על תאי גזע במוח באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, ובמחקר על -עסקה ד"ר קשת במחקר בתר

ד', תאי גזע בסרטן במרכז לחקר הסרטן בבית החולים תל השומר. לאחר מכן שימשה מורה לביולוגיה ב'עתי

תיכון למדעים לוד, ובתיכון החקלאי עין כרם. במקביל הייתה מדריכה באגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, 

במינהל הפדגוגי במשרד החינוך, ומרצה במחלקה ללימודי הוראה בבית הספר לחינוך ע"ש סימור פוקס 

            .שם גם ריכזה את לימודי ההוראה במדעי הטבע ובמתמטיקה באוניברסיטה העברית,

 ‒ (2000)בעלת תואר בוגר ברוקחות, תעודת הוראה בביולוגיה, מוסמך בפרמקולוגיה ודוקטור במדעי המוח 

 כולם מהאוניברסיטה העברית.

 



33 

 

. במהלך לימודיה האקדמיים עבדה כעוזרת מחקר 2פי5, רכזת תחום קולקטיב אימפקט ביוזמת שחר רוזנק

בבית הספר  רכזת הדרכה ומדריכה במחלקה להיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה. בתפקידה הקודם שימשה

כנים הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם. במסגרת תפקידה צברה הגב' רוזנק ניסיון רב בפיתוח ויישום של ת

             .חינוכיים ובעבודה עם בני נוער ואוכלוסיות מגוונות

 בעלת תואר ראשון בהיסטוריה כללית ובהיסטוריה של עם ישראל מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

  :צוות 'היזמה'

בירושלים , מרכז הפעילות. בעל תואר ראשון במדעי הכימיה והביולוגיה מהאוניברסיטה העברית ניב שטראוס

(. שטראוס לומד עכשיו 2014( ותואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה )בהצטיינות( מאוניברסיטת תל אביב )2010)

  באוניברסיטת תל אביב, לקראת תואר שני במדיניות ציבורית.

ניב שטראוס שימש בעבר עוזר מחקר במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית ובאגף לתכנון מדיניות, 

ומחקר במשרד העלייה והקליטה. בנוסף על עבודתו ביזמה למחקר יישומי בחינוך, הוא משמש תקצוב 

 בהתנדבות יועץ בצוות פיתוח כלכלי של תנועת 'התעוררות'.

( מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 1988( ותעודת הוראה )1985עלת תואר שלישי בביולוגיה ), באביטל דרמון

עסקה בהוראת ביולוגיה בירושלים, יסדה וניהלה את המרכז (. 1994ת חינוכית )בית הספר מנדל למנהיגו בוגרת

הארצי למורי ביולוגיה של האוניברסיטה העברית ומשרד החינוך וניהלה את בית הספר למנהיגות חינוכית של 

לוגיה( החינוך )ביולוגיה, מדע וטכנו מכון מנדל. כן כיהנה כחברה בוועדות מקצוע ותכניות לימודים של משרד

  ובוועדות בנושא מורים.

 .2004מנהלת היזמה מאז הקמתה בשנת 

( 2002בעלת תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד מהאוניברסיטה העברית ), אילה ולודבסקי

במסגרת עבודתה (. 2006ובוגרת התכנית למנהיגות חינוכית צעירה בפריפריה מטעם מכון מנדל למנהיגות )

אּות לחשיבה אסטרטגית עסקה בעיצוב מדיניות ובליווי אסטרטגי בתחומים של פיתוח חברתי כלכלי -במכון ר 

, ישראל וינט'ג ‒ברשויות מקומיות. ריכזה תהליכי פיתוח ידע והדרכה בתכניות של המכון למנהיגות וממשל 

במסגרות שונות, בהן מכון ון ליר, שתי"ל  אזרחית מעורבות בנושא והכשרה לימודים תכניות פיתחה וכן

 .והאגודה לזכויות האזרח

, מינהלן היזמה. לפני הצטרפותו ליזמה עבד כסמנכ"ל מינהל של כפר סילבר, מוסד חינוכי פנימייתי אורי חרוש

היה מופקד על מינהל   שנתי בדרום הארץ. קודם לכן עבד במשך קרוב לעשור באגודה לקידום החינוך, שם-שש

ית נעל"ה )נוער עולה לפני הורים(. במסגרת זו תכנן וניהל את תקציב התכנית, והיה אחראי לרווחת החניך, תכנ

לפני כניסתו לתפקידים  ולחינוך הבלתי פורמלי שניתן לצעירים העולים כולל ארגון טיולים וסמינרים עבורם.

ם ואף הקים חברה עצמאית במערכת החינוך עסק למעלה מעשור בתחום המחשבים ורשתות תקשורת מחשבי

               .שנים כתשע אותה וניהל ‒פֹורֶנט רשתות תקשורת  –

והמחשבים ובהם תכנון וניהול של רשתות תקשורת  בוגר קורסים מקצועיים רבים בתחומי האלקטרוניקה

 מחשבים. בעל רישיון מורה דרך של משרד התיירות.
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 בעיר מעלה אדומים STEM-פריסת התכניות בתחומי ה – 1 נספח

 שלב חינוכי תכנית פורמלית תוספת בלתי פורמלית

בגן  כל תלמיד בגן חובה מבקר -גן צלילי הטבע 

 פעמים בשנה לפי תכנית ייחודית. שלוש
 גן ילדים לפי תכנית משרד החינוך

 התנסויות מרכזיות במוזיאון המדע 

 תי הספרבחלק מב Engineerתכנית 

מוזיאון באשכול הפיס מיני  -מרכזי העשרה 

 למדעים בנושאים חלל, מים ואנרגיה

 חוגי מדע ומתמטיקה -אלברט"ו 

 נוער שוחר מדע

 תכנית ק.ר.ב

 FLLתחרות רובוטיקה 

בשיתוף המשרד לאיכות  –סיירות ירוקות 

 ואיגוד ערים יהודה הסביבה

בית ספר למחוננים  –תכניות למחוננים 

 "שחקים"

 החשמלפרויקט "נתיב האור" של חברת 

 2000מצוינות 

 הוראת מדעים לפי ת"ל של משרד

 החינוך

 השתלמויות מורים למדע ולטכנולוגיה

 ספרי ועירוני-יריד חקר בית

 השתתפות במבחנים ארציים

 בית ספר יסודי

 התנסויות מרכזיות במוזיאון המדע

יום עיון  למשל ימי שיא באשכול הפיס למדעים

לעידוד בנות למקצועות מדעיים טכנולוגיים ויום 

 אקדמיה עירוני

 FLLתחרות רובוטיקה 

 תכניות למחוננים בבית ספר למחוננים "שחקים"

 חוגי סייבר

 בתחום התכנות code monkeyתחרות 

Space lab חקר החלל מטעם קרן רמון ואורט 

 חידוני מתמטיקה

הוראת מדעים לפי ת"ל של משרד 

 נוךהחי

 השתלמויות מורים

 יםספריים ועירוני-ירידי חקר בית

של משרד ת עתודה מדעית טכנולוגי

 החינוך ותכנית מופ"ת

 מבחנים ארציים

 חטיבת ביניים

 תחרות רובטיקה רובו נר

 SKILLSתחרויות סייבר 

 מנהיגות טכנולוגית של "נס טכנולוגיות"

תלמידי תיכון לומדים  –אקדמיה בתיכון 

 קורסים לתואר ראשון באוניברסיטה

 לפי ת"ל של משרד החינוך

מגמות טכנולוגיות בבית ספר "אופק" 

 לתלמידים מאתגרים

 יסודי-על

 
יד' הנדסאים באורט תעופה  -כיתות יג' 

 וחלל
 תיכוני-על

 עירוניות -תכניות כלל  ביקורים במצפה הכוכבים
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 בעיר מעלה אדומים במדע וטכנולוגיה שנה"ל תשע"ו פריסת תכניות –2 נספח
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