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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה בשנת  .1959חברים בה כמאה מדענים ומלומדים מן השורה
הראשונה של ההשכלה והדעת במדינת ישראל .חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,התשכ"א,1961-
קובע כי מטרותיה ומשימותיה העיקריות הן לטפח ולקדם פעילות מדעית ,לייעץ לממשלה בענייני מחקר ותכנון
מדעי בעלי חשיבות לאומית ,לקיים התקשרויות עם גופים מקבילים בחוץ לארץ ,לייצג את המדע הישראלי בגופים
ובאירועים מדעיים בינלאומיים ולהוציא לאור כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע.
היזמה למחקר יישומי בחינוך מעמידה לרשות מקבלי החלטות בחינוך ידע מדעי עדכני ומבוקר .ידע כזה חיוני
לגיבוש מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי של התערבויות – לשיפור הישגי החינוך בישראל.
חזון היזמה :ידע מחקרי הוא מרכיב חיוני בתכנון מדיניות ציבורית או התערבות רחבת-היקף .בשלב התכנון ידע
מחקרי מבוקר תומך בגיבוש מדיניות שסיכויי הצלחתה טובים יותר ,ולאחר מכן הוא זה שמאפשר דיון ציבורי
רציונלי .היזמה מיישמת חזון זה בתחום החינוך.
דרכי הפעולה של היזמה :היזמה עוסקת בנושאים שמעלים מקבלי ההחלטות ,ומתייעצת עם בכירים במשרד
החינוך ועם בעלי עניין נוספים .ועדת ההיגוי של היזמה ,שאותה ממנה נשיא האקדמיה הלאומית ,אחראית על תכנית
העבודה של היזמה ועל תהליכי השיפוט של התוצרים.
היזמה פועלת באמצעות ועדות מומחים ועל ידי זימון מפגשים לימודיים משותפים לחוקרים ,לאנשי מקצוע
ולמקבלי החלטות .היא מפרסמת את תוצרי עבודתה ומנגישה אותם לציבור הרחב.
חברי ועדות המומחים מכהנים בהן בהתנדבות.
תולדות היזמה :היזמה הוקמה בשלהי שנת  – 2003מיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,
משרד החינוך ויד הנדיב .מתחילת שנת  2010היזמה פועלת כיחידה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
בקיץ תש"ע ( )2010הוסיפה הכנסת תיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,והסדירה את אופן
ההתקשרות בין משרדי ממשלה המבקשים ייעוץ – לבין האקדמיה .היזמה היא המנהלת את פעולות הייעוץ
שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה ולרשויות שונות.
קרן טראמפ 1נוסדה בשנת  2011כדי לסייע למערכת החינוך בישראל לבלום את ההידרדרות במצוינות בלימודי
המתמטיקה והמדעים בבתי הספר העל-יסודיים ולהניע בה שיפור משמעותי.
אנו משוכנעים כי זהו צורך לאומי ממדרגה ראשונה שנועד לאפשר לישראל להדביק את הפער
בהישגי החינוך מול מדינות העולם ולהתייצב בעמדת זינוק טובה יותר לקראת הרבע השני של
המאה ה .21-מדובר במשימה בעלת חשיבות חברתית של מתן הזדמנות וצמצום פערים .אנו
יודעים שבבתי הספר בישראל ,בכל המגזרים והאזורים ,יש תלמידות ותלמידים רבים הנכונים לאתגר ,וסבורים
שזו זכותם וחובת-כולנו לתמוך בלמידתם.
לשם כך הקרן בחרה להשקיע בנתיב של תשתית מקצועית – המורים והוראתם .זאת מתוך הבנה שאין דרך קיצור
בת-קיימא זולת מורה מעולה העושה את כל ההבדל .לכן ,הקרן חותרת להנגיש ,לטפח ולהטמיע הוראה איכותית
המציבה את התלמיד ולמידתו במרכזה ,מאבחנת את יכולותיו וקשייו ,מעמידה עמו יעדים שאפתניים ,מתאימה את
עצמה לאופן החשיבה ולקצב הלימוד שלו ,מעניקה לו משוב בונה ומחזק ,ומתפתחת בתוך קהילה מקצועית של עמיתים.
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התיאור על קרן טראמפ מובא כאן ככתבו וכלשונו בפרסומי הקרן.
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על המהלך הלימודי
במענה לפנייה של קרן טראמפ קיימה היזמה למחקר יישומי בחינוך מהלך לימודי משותף לחוקרים
ולאנשי מקצוע שבו נידונו לקחים ממהלכי מדיניות ופיתוח שנעשו בישראל בשלושים השנים האחרונות
לשיפור החינוך המדעי בכלל והמצוינות בו בפרט .בצוות המומחים שהוביל את הפעילות חברים פרופ'
ישראל בר-יוסף ממכון ויצמן למדע (יו"ר) ,פרופ' בני גיגר ממכון ויצמן למדע ומהקרן הלאומית למדע,
פרופ' שאול הוכשטיין מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,גב' אסתר מגן (מורה מובילה) וגב' שלומית
עמיחי (מנכ"לית משרד החינוך לשעבר).
קידום החינוך המתמטי-מדעי בישראל ,החל מהגיל הרך ועד השלב העל-יסודי ,מהווה נדבך חשוב במכלול
המטרות ותחומי העשייה החינוכיים בישראל .אלא שישראל ,הנחשבת ל"אומת סטארט-אפ" ,אמנם
קנתה לה שם עולמי כמצטיינת בחדשנות ובמחקר ופיתוח המבוססים על חינוך מתמטי-מדעי ,אך
תלמידיה מדורגים במקום בינוני במבחנים בינלאומיים הבוחנים ידע במתמטיקה ומדעים,
מבחני  PISAלמשל ,ואחוז המצטיינים מבין תלמידיה אינו גבוה.
בדומה למגמות עולמיות בנושא ,גם החינוך המתמטי-מדעי בישראל עבר שינויים רבים לאורך השנים.
שינויים אלה משקפים התפתחויות בולטות שהתרחשו במחקר ובפיתוח של התחום וכן בידע על למידה
שהצטבר עם הזמן .חלק מהשינויים נבע מתהליכים חוץ-חינוכיים (כגון הגידול והשינוי בהרכב אוכלוסיית
הלומדים) ,וחלק נבע מתהליכים בתוך מערכת החינוך (למשל שינויים בתכניות הלימודים) .בין השינויים
שנגעו לתוכני הלימודים ולארגונם ,חלק (למשל הרפורמה בחטיבות הביניים) חל על כלל המקצועות
הנלמדים במערכת החינוך ,וחלק (למשל הוספת מקצוע הלימודים 'מוט"ב') יוחד לחינוך המדעי והמתמטי
בלבד .עם זאת נדמה שטרם נוצרו בישראל תרבות ומסורת של הפקת לקחים מניסיון העבר ,ולעתים
ההתייחסות לשיקולי המשכיות או חדשנות ברפורמות שמוכרזות היא מוגבלת.
המהלך הלימודי נועד למקם את העשייה הנוכחית בתחום החינוך המתמטי-מדעי במסגרת של זמן-חברה-
חינוך ,בהנחה שהבנת קשרים רלוונטיים עשויה להועיל למתכננים ולמבצעים לכוון טוב יותר את עשייתם.
כך גם ניתן יהיה להניח תשתית למידה עתידית על סמך מהלכי העבר וניסיון ההווה.
המהלך הלימודי התקיים במהלך שנת  ,2016וכלל שלושה מפגשים לימודיים .המפגש הראשון עסק ב'מחר
 '98כדוגמה לרפורמה בחינוך מדעי .במפגש השני נידונה חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים
למשרד החינוך – גופים פילנתרופיים ,רשתות חינוך ורשויות מקומיות .המפגש השלישי היה בנושא מורים
ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי.
מלבד צוות המומחים שהוביל את הפעילות ,נטל בה חלק "גרעין לומדים" קבוע ובו שתי מורות ושישה
מנהלים בכירים ממשרד החינוך .בנוסף על צוות המומחים וחברי "גרעין הלומדים" הוזמנו אל המפגשים
הלימודיים אנשי מקצוע ובעלי עניין נוספים שיש להם זיקה לנושאי המפגשים.
יצוין כי הפעילות בוצעה בשיתוף פעולה מלא עם קרן טראמפ ,שגם מימנה אותה.
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סדר יום ליום העיון
09:00-08:30
09:10-09:00
09:20-09:10
09:35-09:20

התכנסות והרשמה
ברכות :מר אלי הורביץ ,מנכ"ל קרן טראמפ
פתיחה :פרופ' ישראל בר-יוסף ,יו"ר צוות המומחים
דבר משרד החינוך :שיח' מוהנא פארס ,מנהל אגף תכניות לאומיות מערכתיות
ופרויקטים ,משרד החינוך

10:45-09:35

מושב ראשון' :מחר  '98כדוגמה לרפורמה בחינוך מדעי

09:50-09:35
10:05-09:50
10:25-10:05
10:45-10:25

יו"ר :פרופ' בני גיגר ,חבר בצוות המומחים
תיאור וסיכום של עבודת הצוות בנושא :פרופ' בני גיגר ,חבר בצוות המומחים
'מחר  – '98הדוח ויישומיו :הצגת סקירה מדעית שהזמין הצוות :ד"ר שרה קליין,
מחברת הסקירה
מגיבים :גב' חיה שיטאי ,מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך ,ופרופ' יהודית דורי,
דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון ,וחוקרת בכירה במוסד נאמן
דיון פתוח בהשתתפות הקהל

11:00-10:45

הפסקה

12:10-11:00

מושב שני :מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי

11:15-11:00
11:30-11:15

11:50-11:30
12:10-11:50
13:05-12:10

12:25-12:10
12:45-12:25
13:05-12:45

יו"ר :גב' אסתר מגן ,חברה בצוות המומחים
תיאור וסיכום של עבודת הצוות בנושא :גב' אסתר מגן ,חברה בצוות המומחים
שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם והוראתם בישראל – בראי
התפתחויות שחלו בעולם בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה ומערכת החינוך:
הצגת סקירה מדעית שהזמין הצוות :גב' גנית ריכטר ,אוניברסיטת חיפה ,חברה בצוות
מחברות הסקירה
מגיבים :ד"ר מירי גוטליב ,מנהלת אגף א' ,התפתחות מקצועית של עובדי הוראה ,משרד
החינוך ,ופרופ' ענת זוהר ,האוניברסיטה העברית ומכון מנדל למנהיגות חינוכית
דיון פתוח בהשתתפות הקהל
מושב שלישי :חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך – גופים
פילנתרופיים ,רשתות חינוך ורשויות מקומיות
יו"ר :גב' שלומית עמיחי ,חברה בצוות המומחים
תיאור וסיכום של עבודת הצוות בנושא :גב' שלומית עמיחי ,חברה בצוות המומחים
מגיבים :ד"ר חפצי זוהר ,מ"מ וסגנית ראש העיר באר שבע ,מחזיקת תיקי החינוך
והרווחה ,וד"ר בת חן וינהבר ,מנהלת 'מפרש'
דיון פתוח בהשתתפות הקהל

13:45-13:05
13:55-13:45

הפסקת צהריים (תוגש ארוחה קלה)
פרופ' מנחם יערי ,יו"ר ועדת ההיגוי של היזמה

15:15-13:55

מושב רביעי :לימוד מחו"ל

14:10-13:55
14:25-14:10
14:55-14:25
15:15-14:55

יו"ר :פרופ' שאול הוכשטיין ,חבר בצוות המומחים
המידה שבה אפשר ללמוד ממחקר לתכנון ארוך טווח בתחום החינוך המדעי :פרופ'
שאול הוכשטיין ,חבר בצוות המומחים
הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי בחו"ל :הצגת סקירה מדעית שהזמין
הצוות :פרופ' אבי הופשטיין ,מכון ויצמן למדע ,יועץ למכון מופ"ת בכתיבת הסקירה
רפורמות בחינוך בארצות הברית – מה למדנו? :פרופ' מרשה לין ,בית הספר הגבוה
לחינוך של אוניברסיטת קליפורניה ,ברקלי ,ארצות הברית
דיון פתוח בהשתתפות הקהל
המשך בעמוד הבא
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15:50-15:15

מושב חמישי :תובנות והצעות של צוות המומחים

15:30-15:15
15:50-15:30

יו"ר :פרופ' ישראל בר-יוסף ,יו"ר צוות המומחים
תובנות והצעות של צוות המומחים :פרופ' ישראל בר-יוסף ,יו"ר צוות המומחים
דיון פתוח בהשתתפות הקהל

16:00-15:50

דברי סיכום :פרופ' ישראל בר-יוסף ,יו"ר צוות המומחים

5

סדר יום למפגש הלימודי הראשון בנושא 'מחר '98
ח' באדר ב' תשע"ו18.03.2016 ,
מכון דוידסון לחינוך מדעי ,מכון ויצמן למדע ,רחובות
08:30-08:15

התכנסות

09:00-08:30

דברי פתיחה והצגת מתווה הפעילות –
פרופ' ישראל בר-יוסף ,יו"ר צוות המומחים

10:00-09:00

'מחר  – '98תכנון המהלך והחזון שעמד בבסיסו ‒
פרופ' חיים הררי

10:35-10:00

מחזור החיים של רפורמות בחינוך מנסיבות לידתן ועד שלבי דעיכתן –
פרופ' מרים בן פרץ

10:50-10:35

הפסקה

11:25-10:50

השפעת 'מחר  '98על חטיבות הביניים ותכניות הלימודים –
פרופ' בת שבע אלון

12:00-11:25

השפעת 'מחר  '98על חטיבות הביניים ותכניות הלימודים –
גב' שושי כהן

13:00-12:00

דיון עם חברי גרעין הלומדים הקבוע
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תקצירי הרצאות מהמפגש הלימודי הראשון
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תקציר הדיווח של חיים הררי
להלן אספר על האופן שבו נולד דו"ח "מחר  ,"98במה לדעתי הוא נכשל ובמה הצליח .אציין שהמילה
'רפורמה' אינה תיאור מדויק של הדו"ח מכיוון שכוונתנו לא הייתה לבצע רפורמה ,אלא לשנות כיוון ,ושני
הדברים אינם היינו הך.
בשנת  1991ביקש ממני שר החינוך זבולון המר לעמוד בראש ועדה שתמליץ כיצד לקדם את החינוך המדעי
בישראל .ה סכמתי לכך בתנאי שאוכל להשפיע על הֶ רכבּה .התפישה שלי הייתה שמצד אחד צריך חזון –
יש לדעת לאן שואפים להגיע בעוד עשר או עשרים שנים ,ומצד שני מוכרחים לעסוק בפרטים הטכניים ‒
בפוליטיקה ,ב"לכלוך" ,בארגון ובתקציבים .נהוג לומר שמי שיש לו חזון אך לא מתעסק בפרטים הוא
חולם בהקיץ ,ואילו מי שמתעסק רק בפרטים ואין לו חזון – יש לו חלום בלהות .אני מאמין בכך באמונה
שלמה .הלקח הראשון שאני רוצה להציע אם כך הוא שלעולם אין להפריד בין התכנון לטווח ארוך לבין
העשייה היומיומית ,מפני שהתכנון לטווח ארוך קובע את המטרה ,וכל החלטה יומיומית מובילה צעד
קטן לעבר המטרה .במקרה של ועדה ציבורית ,מלבד חזון ועיסוק בפרטים הקטנים ,צריך סמכות לבצע.
מאחר שהוועדה אינה זו שמבצעת את המלצותיה ,צריך שמי שבידו הסמכות לבצע יהיה נאמן להחלטות
הוועדה .לכן התעקשתי שבתוך הוועדה יישבו אנשים בעלי סמכות ִמצמרת משרד החינוך :המנכ"ל (זבולון
אורלב) ,ראש מינהל החינוך (בנימין אמיר) ויו"ר המזכירות הפדגוגית (ד"ר אליעזר מרכוס) .המלצותינו
אומצו כמקשה אחת ,וניתנה הוראת ביצוע שלהן .מרכיב חשוב נוסף בהרכב הוועדה הוא שהיו חברים בה
גם נציגי אקדמיה (הן מהמדע והן מהחינוך המדעי) וגם הצרכנים במשק :נציגי תעשייה ונציג צה"ל.
הדוח כלל ארבעה פרקים .הפרק הרביעי עוסק בדרכי הביצוע ,בתקציב ובדברים טכניים .הפרק השלישי
נגע לטכנולוגיה במערכת החינוך ועסק בשילוב מחשבים בה ,שכן היה ברור לנו שצריך לנצל בצורה
מיטבית את המחשבים בחינוך .הפרק השני נגע להוראת מתמטיקה ,מדע וטכנולוגיה לאלה שמתמחים
בכך – תלמידי חמש יחידות פיזיקה ,כימיה וביולוגיה .הפרק המליץ על הכנסת מקצוע מדעי המחשב
למערכת החינוך ,על לימודי מתמטיקה בהיקף רחב ועל שיפור החינוך הטכנולוגי במקצועות המתקדמים
ביותר .אולם גם אם המתמחים הם מיעוט חשוב ,הם מיעוט קטן מקרב כלל התלמידים ,ולכן בא הפרק
הראשון .הפרק הראשון הוא החדשני ביותר מבחינה זו שהוא מדגיש את הרעיון שבעידן הנוכחי כל אדם
חייב שיהיה לו רקע מדעי-מתמטי-טכנולוגי מינימלי .בכך היה 'מחר  '98לדוח הציבורי הראשון בישראל
שהצביע על חשיבותה של השכלה מדעית בסיסית לכלל האוכלוסייה.
טרם פרסום הדו"ח לימדו בחינוך היסודי מקצוע מדעי שנקרא בכל מיני שמות :טבע ,מדע וכיו"ב .אנחנו
סברנו שבלימודי מדע בחינוך היסודי ,להבדיל מלימודי מתמטיקה ,חשוב לגרות את הסקרנות של הילדים
ולהלהיב אותם במקום ללמד אותם עובדות .בחטיבה העליונה עיקר דאגתנו היה לכל התלמידים שלא
לומדים בכלל מדע בהיקף של ארבע יחידות לפחות .סברנו שלא ייתכן שאזרחי העתיד יהיו חסרי רקע
מדעי מינימלי .לכן הצענו שיהיה מקצוע חובה מדעי לכולם .בהמשך כונה המקצוע הזה 'מוט"ב' – מדע
וטכנולוגיה בחברה .המקרה של חטיבת הביניים הוא דוגמה קלסית לחזון ללא פרטים .מצב המוצא היה
שבאופן רשמי היו מוקצות בחטיבת הביניים ארבע שעות שבועיות (ש"ש) למקצוע מדעי ,ובממוצע הוקצו
עוד שתיים עד שלוש ש"ש למקצועות טכנולוגיים ,רובם מקצועות מלאכה .ההמלצה שלנו הייתה ליצור
מקצוע אינטגרטיבי אחד של מדע וטכנולוגיה ,המשלב נושאי מחשוב עם פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה
וטכנולוגיות שקשורות בהן ,ולהקדיש את שש השעות הקיימות למקצוע הזה .הצעתי לחברי הוועדה לפצל
את שש השעות הללו לשני מקצועות :מקצוע אחד בן שלוש ש"ש שיכלול את מדעי החיים ,הרפואה,
החקלאות והטכנולוגיות הקשורות בהם ומקצוע נוסף בן שלוש ש"ש שיכלול את הפיזיקה ,הכימיה
והטכנולוגיות הקשורות בהן .הצעתי זאת מפני שסברתי שיהיה קשה יותר לקצץ במקצוע בן שלוש ש"ש
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המידע המובא בתקצירים ממפגש זה ומהמפגשים הבאים הוא על דעת הדוברים ומופיע כאן באישורם.
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מאשר במקצוע בן שש ש"ש .אך נשארתי במיעוט מול כל יתר חברי הוועדה והסכמתי להמליץ על מקצוע
אחד בן שש ש"ש .ואכן ,היקף המקצוע קוצץ בהמשך עד לכדי שלוש ש"ש.
מוהנא פארס :האם בדקתם את התאמתו של מערך המורים בשטח לאינטגרציה של המקצועות?
חיים הררי  :בדו"ח כתוב שבמצב הקיים המורים לא יכולים להתמודד עם האינטגרציה של הוראת כל
המקצועות המדעיים והטכנולוגיה .הרי שום אדם – לא רק מורה – לא יכול להכיר על בוריים את כל
המקצועות .לאור ההבנה שמורה למדע וטכנולוגיה נמצא במצוקה גדולה יותר בשל ריבוי התחומים שהוא
נדרש להיות בקיא בהם בהשוואה למורים במקצועות אחרים ,המלצנו בדוח להקים מרכזים אזוריים
שיהיו מרכזי תמיכה למורי מדע וטכנולוגיה.
שאול הוכשטיין :מה צריכה להיות הדרך הנכונה להבטיח בעתיד שהמלצות של ועדה כמו זו שבראשה
עמדת תיושמנה?
חיים הררי  :אם השר והמנכ"ל תומכים בהמלצות ,הם לא צריכים לבצע שום דבר נוסף .אם יחידות
המשרד קולטות מהשר ומהמנכ"ל שזו העדיפות של המשרד ,ההמלצות תיושמנה ,ועובדה שהיו המלצות
שהעלינו ויושמו.
שושי כהן  :בדרך כלל בחינת בגרות משפיעה על מה שלומדים בחטיבת הביניים ואפילו בבית הספר
היסודי .כל עוד אין חובה להיבחן בבחינת בגרות במקצוע מסוים ,קל לקצץ בשעות המיועדות למקצוע זה
בבתי הספר .האם נתתם על כך את הדעת?
חיים הררי :בוודאי ,ובדיוק בגלל השיקול הזה המלצנו שתהיה בחינת בגרות חובה בהיקף מצומצם
במקצוע 'מוט"ב'.
שלומית עמיחי :היה ניסיון ב'מחר  '98להקים מרכזי תמיכה למורים ,אבל מהר מאוד הבנו שלא ניתן
ליישם זאת מפני שהסתבר לנו שביישות הנקראת 'בית ספר' אי אפשר לתת עדיפות לקבוצה מסוימת של
מורים ולזנוח מורים אחרים .גם המורים לתנ"ך ,היסטוריה ,לשון וכיו"ב רצו שיהיה להם מרכז תמיכה
שבו הם יוכלו ללמוד .לכן מרכז התמיכה למורים שהוועדה המליצה עליו קיבל מהר מאוד פרשנות שונה
והפך להיות מרכז תמיכה אזורי למורים בבתי ספר .צריך לזכור גם שבעקבות הדוח בתי הספר החלו
להשתמש במחשוב ,ועלתה השאלה לאיזו מטרה ישמשו המחשבים ,שכן המחשוב לא שייך רק למדעים
ולמתמטיקה.
אביטל דרמון  :האם אתה רואה קשר בין מצוינות לאוריינות מדעית של כלל האוכלוסייה או שאלה שני
דברים נפרדים?
חיים הררי :הקניית יסודות מדעיים-מתמטיים-טכנולוגיים לציבור והוראה למצטיינים הם שני דברים
שונים .לעולם לא הייתי מסכים להזניח מערכתית אחד מהם ,וגם אין סיבה לעשות זאת ,מאחר שהטיפול
במצטיינים הרבה יותר זול מאשר העיסוק במיליוני ילדים שאינם מצטיינים.
מוהנא פארס :ההבנה של מנהלים בדבר חשיבות החינוך המדעי-מתמטי חיונית לקידום העניין .האם
הדוח עסק גם בשלבי הביניים של מנהלים?
חיים הררי :לא ,אכן חסרה בדוח התייחסות לנושא המנהלים .מעבר לכך ,במדינת ישראל יש שחקן חשוב
נוסף שבתקופת גיבוש הדוח עוד לא הבנו את חשיבותו והוא ראשי העיריות .חלק גדול מאוד מההצלחות
בתחום החינוך בארץ נבעו ממעורבותן של הרשויות המקומיות .הצלחתו של ראש עיריית יבנה לשעבר,
מאיר שטרית ,היא דוגמה לכך .אם הייתי יושב היום בוועדה כמו זו שגיבשה את 'מחר  ,'98הייתי פונה
לכמה ראשי עיריות שהצליחו בנושא ,לומד מהם ,וממליץ לאחרים לפעול באופן דומה.

תקציר ההרצאה של מרים בן פרץ
'מחר  '98היה מהפך מחשבתי במערכת החינוך .עקבותיו ניכרים בה עד היום ,ולא רק בתחום החינוך המדעי.
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קיימת הנחה – לא רק בישראל – שלפיה חייבת להיות אינטגרציה בין התחומים השונים של הוראת
המדעים .אני חולקת על ההנחה הזו מאחר שהאינטגרציה האמורה לא נחלה הצלחה ,והמורים לא
מסוגלים לעמוד בה.
שורשים של שינויים במערכת החינוך קשורים בין היתר לשני גורמים :קיומם של קונפליקטים
ואינטרסים של בעלי עניין בנושא .לגבי הקונפליקטים ,נושא החינוך ודמות הבוגר של מערכת החינוך
במדינת ישראל היו מצויים מאז ומתמיד ,וכיום אף יותר מבעבר ,בקונפליקט עמוק מאוד .לא הצלחנו עד
היום ליצור מערכת חינוך אחת בישראל .בישראל יש מערכת חינוך יהודית ,ערבית ,דתית וחילונית .קיומן
של מערכות נפרדות מעיד על אי-היכולת להגיע להסכמה על מטרות משותפות ותהליכי חינוך אחידים.
לגבי הגורם השני – קיומם של בעלי העניין – אנחנו יודעים ,למשל ,מהו כוחם של ארגוני המורים ושל
ההורים .קשה מאוד להנהיג בישראל שינוי חינוכי שלא ייתקל בהתנגדויות ובמאבקים בין בעלי העניין
השונים ,ולא פשוט להתנהל כך.
יש מספר תפיסות שגורות בחשיבה שלנו כאנשי חינוך על שינויים במערכת החינוך .תפיסות יסוד אלה
מתבטאות במטפורות שמספקות לנו מבט כללי על שינויים במערכת ועל המציאות שאנו חיים בה.
המטפורה הראשונה היא "מחזור החיים" של שינויים בחינוך .הכוונה לתהליך של יצירת שינוי ,הפעלתו
במערכת החינוך וסיומו בדעיכה של אותו שינוי" .מאבק" הוא מטפורה נוספת .כאמור ,בישראל אין
מערכת חינוך המקובלת על כולם .אי-ההסכמה על דמות מערכת החינוך בישראל יכולה להסביר שינויים
שחלים במערכת .מטפורה אחרת היא "חלון הזדמנויות" דהיינו יצירת תנאים לשינוי במערכת .דוגמה
טובה למחזור החיים של שינויים בחינוך היא הרפורמה.
כשמדברים בישראל על 'הרפורמה' ,בה"א הידיעה ,הכוונה היא ליצירת חטיבת הביניים שהביאה לפיתוח
תכניות לימודים חדשות ולשינויים בהכשרת המורים .שינויים אלה כללו הענקת תואר אקדמי למורים.
הסיבות לרפורמה של יצירת חטיבת הביניים היו חוסר שביעות רצון מהמצב הקיים ,קיומן של תכניות
לימודים מיושנות ,במיוחד בתחום המדע ,ודאגה מכך שהחינוך התיכוני ותעודת הבגרות הם נחלתם של
בני מעמד חברתי מסוים .רפורמה זו זכתה למימוש נרחב וכללה כ 70%-מבתי הספר העל-יסודיים
בישראל ,אך הרחבתה מעבר לכך נפסקה בסוף המאה הקודמת.
הרפורמה של הקמת חטיבת הביניים נולדה הודות לחלון הזדמנויות .חלון הזדמנויות משמעותו מודעות
לבעיה ,הצעת חלופות למדיניות הקיימת ואקלים פוליטי מתאים להפעלת החלופות .מושג חשוב נוסף
בהקשר של רפורמות הוא הסינרגטיות .חשיבותו של מאפיין זה נובעת מכך שחלון הזדמנויות הוא שילוב
בין כמה גורמים .ברפורמה הישראלית ליצירת חטיבות הביניים שינו את מתכונת הכשרת המורים ואת
תכניות הלימודים .מספר בעלי עניין היו מעורבים בתהליך :מנהלים ,מורים ,הורים ,ארגוני מורים
וגורמים חיצוניים כגון בית המשפט העליון .ארצות הברית היא דוגמה קלסית למדינה שבה בית המשפט
העליון כפה שינויים מסוימים על מערכת החינוך .גורם נוסף שמשפיע על רפורמות במערכת החינוך הוא
שר החינוך .זהו גורם פוליטי הקיים בכל מקום ולא רק בישראל.
ניתן לחלק את הסיבות לרפורמה למספר סוגים :סיבות חיצוניות ,ערכים חברתיים ותאוריות חינוכיות.
במקרה של הרפורמה בחטיבת הביניים הסיבות החיצוניות היו ההישגים הנמוכים של התלמידים .הערך
החברתי שעמד בבסיס הרפורמה בחטיבת הביניים היה הרצון להשיג שוויוניות על ידי יצירת אפשרות
לכלל האוכלוסייה ללמוד בחטיבת הביניים לאחר הלימודים בבית הספר היסודי .הלימודים בחטיבת
הביניים קובעים את הידע והערכים המשותפים שבוגר בית ספר ישראלי לוקח איתו להמשך דרכו.
בחטיבת הביניים יש הרבה מקום לשיפורים ושינויים שהם לאו דווקא בתחום המדע .הרבה מאוד דובר
ועדיין מדובר בארץ ובעולם על הצורך באינטגרציה בין תחומי המדע השונים .אישית ,כמי שעסקה כל
חייה בהוראה וחינוך ועמדה בראש בית ספר לחינוך ,אני חושבת שמה שצריך להדריך את החשיבה
בתחום הלימודים האינטגרטיביים הוא המיקוד בנושאים .למשל ,נושא איכות הסביבה הוא מרכזי מאוד.
בעבר הייתה קיימת בתחום תכנון הלימודים 'שיטת הנושאים' .שיטת זו מאפשרת אינטגרציה בינתחומית
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סביב נושא משותף :לא רק בין תחומים מדעיים ,אלא גם בין תחומים נוספים כגון היסטוריה וספרות.
בעבר היו תכניות כאלה סביב נושא המים.
רפורמה מורכבת ממספר תהליכים :יזמה ,הפעלה ודעיכה ,זהו מחזור החיים שהוזכר לעיל .היזמה היא
החזון ,ההפעלה היא ביצוע הפרטים שבאמצעותם מפרשים את היזמה ,והדעיכה נגרמת על ידי השינויים
הפוליטיים או גם "עייפות החומר" ,למשל מורים שטוענים שמעמיסים עליהם יותר מדי דרישות
בהשתלמויות מורים .לרפורמות יש מהלך חיים משל עצמן .רפורמות הן תהליך מעגלי ,והן דועכות עם
הזמן .כך גם לגבי הרפורמה בחטיבת הביניים.
ישראל בר-יוסף :למעשה את אומרת שתהליך הדעיכה של רפורמה הוא טבעי וצפוי .האם את חושבת
שבדוח המתווה רפורמה צריכה להיכלל המלצה לעצור את הרפורמה לאחר מספר כלשהו של שנים?
מרים בן פרץ :המלצה כזו היא הגיונית מאחר שעם הזמן יתחלפו שרים וישתנו הצרכים ,אבל אין סיכוי
שהיא תיכלל בדוח המתווה רפורמה מפני שהיא נוגדת את הרעיון של החזון ואת האמונה היוקדת בלבם
של אלה שמתכננים את השינויים במערכת .אם יש לך חזון ,אתה לא שם לו גבול.
חיים הררי :אני לא מקבל את ההנחה שלפיה לרפורמות יש מעגל חיים ברור ,מפני שהן תמיד מושפעות
מהנסיבות הסביבתיות .ניקח כדוגמה את נושא הבינתחומיות שהלך ונעשה יותר ויותר מסובך עם השנים.
כשאנחנו עסקנו בכך ב ,1992-היה מדובר בבינתחומיות בין תחומי המדע לבין עצמם ,והתפר בין מדע
לטכנולוגיה הלך ונשחק .מאז הלכו והתערבבו התחומים לא רק בתוך המדע והטכנולוגיה ,אלא כמעט גם
בכל שאר תחומי החיים .אילו הייתי היום יושב בראש ועדה כמו זו שגיבשה את 'מחר  ,'98הייתי ממליץ
שבחטיבה העליונה ילמדו כל מיני נושאים שנמצאים בתפר שבין המדע לתחומים חברתיים.
מרים בן פרץ :יש קשיים רבים בהוראת המדעים באופן אינטגרטיבי ,בוודאי יחד עם סוציולוגיה
והיסטוריה ,מכיוון שאין מורים וחומרי לימוד מתאימים לכך .בית הספר הפריד בחוכמה בין תחומי ידע
שונים מכיוון שדרך זו מאפשרת הוראה מעמיקה בכל אחד מהתחומים .חיבור תחומים אפשרי על בסיס
ידע קיים בכל אחד מהתחומים .בית הספר לא המציא את ההפרדה הזו .גם בהכשרת רופאים מלמדים
את הסטודנטים אנטומיה ,פיזיולוגיה וכיו"ב בנפרד ,ורק בשלב היישום משלבים בין הדברים.
ניתן לראות בתהליך הפעלתן של תכניות לימודים חמישה שלבים ,החל מהשלב האידאי ועד להתנסות
הלומד .בשלב האידאי יש למישהו ,למשל לוועדת הררי ,רעיון כלשהו לאופן שבו צריכה להתבצע הוראת
המדע .השלב הבא הוא השלב הפורמלי של העלאת הדברים על הכתב .השלב הבא הוא לא פחות חשוב,
ובדרך כלל הכישלון חל בו .שלב זה כולל את האופן שבו המורים תופשים ומבינים את התכנית .אך גם
כשהמורים הפנימו את משמעויות התכניות החדשות ,אין ביטחון שהביצוע יהיה בהתאם לכוונת התכנית.
השלב האחרון הוא המסתורי ביותר ומתייחס למה שקורה במוחו של התלמיד .קל מאוד לבחון את
התלמיד על מספר היבטים שהוא למד בפיזיקה ,אך תשובותיו במבחן לא בהכרח משקפות את ההבנה
שרכש בשיעורים שלמד.
מקורות שונים שהייתה אליהם הפניה בהרצאה:
גולדשמידט ,ר' .)2010( .החינוך למדעים והטכנולוגיה .הכנסת :מרכז המחקר והמידע.
Earnest, J., & Treagust, D. (2006). Education reform in societies in transition: International
perspectives. Rotterdam, the Netherlands: Sense Publishers.
Kingdon, J. W., & Thurber, J. A. (1984). Agendas, Alternatives, and Public Policies. New
York: Harper Collins.
Resnik, J. (1999).Particularistic vs. Universalistic Content in the Israeli Education
System. Curriculum Inquiry, 29(4), 484-511.
Sarason, S. (1996). Revisiting the Culture of the School and the Problem of Change. New York:
Teachers College Press.
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תקציר ההרצאה של בת שבע אֵ לון
לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים כוללים חינוך לאוריינות וכן לימודים לקראת התמחות של
תלמידים שימשיכו בחטיבה העליונה בלימודי מדע וטכנולוגיה .גופים שפעלו במסגרת 'מחר  ,'98וביתר
שאת קבוצות שפיתחו בהמשך יישומים לאור המלצותיו ,עסקו באפיון תכנים ומיומנויות של תכנית
הלימודים במדע וטכנולוגיה .להלן אתייחס לתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה שפורסמה בשנת 1996
וגובשה לאור המלצות 'מחר .'98
הוועדה שגיבשה את תכנית הלימודים הייתה מגוונת והורכבה ממורי מדעים ,מדענים ,אנשי אקדמיה
בתחום הוראת המדעים ובעלי תפקידים רלוונטיים .חברי הוועדה השקיעו מאמץ רב בתרגום הדוח
לתכנית לימודים .לא מעט זמן נדרש לגיבוש התכנית ,והיא נבנתה בשלבים .תחילה גובשה גרסה
ראשונית ,שתוקנה בהמשך לאור התנסויות ראשוניות ,ובשנת  1996פורסמה הגרסה הסופית.
התכנית יועדה לכיתות א'-ט' ,אבל היו לה השלכות אפילו על כיתות הגן .היא משלבת נושאים במדע
וטכנולוגיה וכוללת תכנים ומיומנויות לאור הדגש ש'מחר  '98שם על מיומנויות .כן יש בה קישוריות
ברורה ומפורשת בין נושאים .היא מציעה הקשרים רלוונטיים והיבטים חברתיים לנושאי הלימוד השונים
כחלק מגישת ה ,(Science, Technology, Society) STS -שבאותה תקופה (וגם הרבה לפני כן) כבר קיבלה
ביטוי בתכניות לימודים של מדינות אחרות .מלבד זאת יש בה התייחסות לרצף הלימודי והתפתחות
למידה ספירלית הן במיומנויות והן בתכנים .בתכנית הלימודים של כל אחת מהכיתות א'-ט' יש
התבססות מפורשת על מה שנלמד קודם והוספה של נדבכים נוספים .התכנית נועדה ללימודים בהיקף של
 6שעות שבועיות לתלמיד בחטיבת הביניים.
המיומנויות הנכללות בתכנית הלימודים נחלקות לשני סוגים :מיומנויות חשיבה ולמידה ומיומנויות חקר
ופתרון בעיות .כל סוג מכיל קבוצות שונות של מיומנויות ,וכל אחת מהקבוצות מורכבת מתת-מיומנויות
שונות (למשל חשיבה הסתברותית כתת-מיומנות של הקטגוריה 'מיומנויות חשיבה').
עוד טרם פרסומה של תכנית הלימודים החדשה החלו לפתח חומרי למידה ברוח התכנית .המפתחים
העיקריים היו קבוצת 'מטמו"ן' (מדע וטכנולוגיה מכון ויצמן) וקבוצת "משולש המוחות" (האוניברסיטה
העברית ,אוניברסיטת תל אביב ורשת 'אורט') .פותחו מודלים שונים להוראה תחומית ,רב-תחומית
ובינתחומית .בהרצאה זו אתמקד בחומרים שפותחו במטמו"ן ,שאותם אני מכירה טוב יותר משאני
מכירה חומרים אחרים .בחומרי למידה אלה היו צירים דיסציפלינריים לאורך שלוש שנים .ההפרדה בין
התחומים הייתה כה ברורה ,שאפילו היו צבעים שונים לספרים בצירים השונים .עם זאת ,אף אחד
מהספרים האלה לא עסק רק בתחום דעת אחד והיו בהם קישורים אל תחומים אחרים ועיסוק בדגשים
השונים של התכנית ,כמו למשל בסוגיות חברתיות .אבל כאמור הייתה להם ליבה דיסציפלינרית .נעשו
ניסיונות לאתר נושאים שאפשר ללמדם באופן רב-תחומי ובינתחומי ,ואכן נבחרו מספר נושאים כאלה,
למשל מים ,אנרגיה ,בריאות ,הזנה ועוד .חומרי הלמידה התאפיינו בניסיון ליצור קישורים בין רעיונות.
לפני רפורמת 'מחר  '98לא טופל נושא הקניית המיומנויות בצורה שיטתית .במסגרת הרפורמה הודגש
הנושא ופותחו מודלים שונים להקניית מיומנויות .במטמו"ן למשל פיתחנו יחידות בעלות מבנה גנרי
וסיפקנו למורים חומרי למידה המשמשים כממשקים עם נושאים שונים שהם מלמדים .המטרה הייתה
שהמורה יוכל לבחור את היחידה שבמסגרתה הוא ילמד את המיומנויות השונות .המלצנו למורים על
היחידות שבהן רצוי ללמד את המיומנויות וגם הצענו להם רצפי לימוד מתאימים .גם בנושא הטכנולוגיה
פותחו גישות שונות בהוראת נושאים כגון מערכות טכנולוגיות וחשיבה המצאתית .בעבודה עם מורים
הושם דגש רב על נושא המיומנויות ושילובו בתכנים.
התכנית שנכתבה באותה תקופה הייתה בהיקף של  39יחידות .כל אחת מהיחידות הייתה מלווה במדריך
למורה ,ופותחה בשלוש גרסאות :גרסת-חלוץ (פיילוט) ,גרסת ניסוי וגרסה סופית .היחידות תורגמו
לערבית ורובן כללו חומרי עזר ועזרי למידה .במהלך הפיתוח הנרחב היו מעורבים אנשי מדע ,אנשי הוראת
מדע ועוד .במקביל פותחו חומרי הערכה חדשים שהותאמו לדרך הלימוד החדשה .פותחו גם גישות
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חדשניות להוראת נושאים שונים כגון כוכב הלכת הכחול (בנושא המים) והתא כציר אורך .התא הפך
להיות נושא מרכזי מאוד שהומלץ לשלבו בתכנים השונים לאורך שנות הלימוד.
ישראל בר-יוסף :האם הפיתוח היה מיועד לכלל התלמידים או לרמות שונות של תלמידים?
בת שבע אלון :לא הייתה חלוקה מהסוג ששאלת עליו .חלוקה זו נעשתה מאוחר יותר .תכנית הלימודים
הייתה אחידה ולכן הפיתוח היה מיועד לכלל התלמידים .ההבחנה בפיתוח הייתה בין נושאים גרעיניים
לנושאי הרחבה .עם זאת ,הגישות השונות שנכללו ,כמו לדוגמה למידה באמצעות פרויקטיםִ ,אפשרו
לתלמידים ברמות ועניין שונים לבוא לידי ביטוי.
על מנת להטמיע את חומרי הלמידה בוצעו בכל הארץ השתלמויות בהיקף נרחב של  670-30שעות שנתיות
למורה .במכון ויצמן לבדו התקיימו  22,500שעות השתלמות בממוצע לשנה .בשנים הראשונות המורים
שהשתתפו בהשתלמויות קיבלו תגמול (תחילה בשווי של  4שעות שבועיות ובהמשך בשווי של  2שעות
שבועיות) ,ולאחר שהופסק התגמול הייתה דעיכה משמעותית בהיקף ההשתלמויות ובהיענות מורים
להשתתף בהן.
ישראל בר-יוסף :המורים נדרשו ללמד שלוש דיסציפלינות שונות .האם בתקופת הפריחה שבה התקיימו
 22,500שעות ההשתלמות היה קיים מורה תלת-דיסציפלינרי? האם היה קיים מורה אינטרדיסציפלינרי?
בת שבע אלון :המורים אכן נדרשו ללמד את שלוש הדיסציפלינות ,אך המטרה לא הייתה לפתח מורה
אינטרדיסציפלינרי .זה בלתי אפשרי ,והיה ברור לנו מלכתחילה שקשה להפוך מורה שיש לו רקע
בביולוגיה למורה לפיזיקה שיש לו שליטה טובה בחומר הלימודים .עם זאת פותחו גישות לתגבור הרצון
והיכולת של מורים ללמד נושאים שלא התמחו בהם.
למידת המיומנויות ושילובן בהוראת התכנים הן עניינים מורכבים ,ולכן בכיתות ז'-י"ב יש לשים דגש על
ניתוח מיומנויות כך שתהיה הבניה והקניה מפורשת שלהן .עבודות הערכה ומחקר שהשוו בין לימוד על
ידי הבניה מפורשת של מיומנויות ובין לימוד ללא הבניה מפורשת הראו שהתלמידים נתקלים בקושי
ללמוד מיומנויות ללא הבניה מפורשת והצביעו על חשיבותה של למידה ספירלית של המיומנויות
בהקשרים תוכניים מתאימים.
ישראל בר-יוסף :לא ברור לי הקשר בין המלצות 'מחר  '98לבין ההתפתחות המבורכת של תכנית
לימודים ששמה דגש על מיומנויות .באיזו מידה השפיע 'מחר  '98על התפתחות זו?
בת שבע אלון :הייתה ל'מחר  '98השפעה רבה מאוד על התפתחות תכנית הלימודים משום שהדוח הדגיש
את רעיון פיתוח האוריינות .הדוח אף הגדיר אוריינות .הוא קבע כי אוריינות מחייבת שלכל אזרח תהיינה
מיומנויות שונות כגון מיומנויות חשיבה ולא רק היכרות עם מושגים שונים כגון אנרגיה.
מרים בן פרץ :יש נטייה מובנת ואפילו מוצדקת לאנשים העוסקים בתחום דעת כגון פיזיקה או ביולוגיה
ומפתחים מטלות חינוכיות כלליות כגון חשיבה הסתברותית – לנסות לפתח את המטלות בתוך
הדיסציפלינה שלהם .הקושי הוא שבסופו של דבר ,בתודעת התלמידים המיומנויות נשארות בגבולות
הדיסציפלינות .תכניות לימודים אמריקניות שאני מכירה משקפות את ההבנה שכדי שהתלמיד יעשה
שימוש בנושא כגון חשיבה הסתברותית בחיי היומיום ,אסור שהנושא יילמד רק במסגרת דיסציפלינות
מדעיות ,כי לא כולם לומדים אותן .לכן שילבו בתכניות האמריקניות את נושא החשיבה ההסתברותית
במסגרות שאינן קשורות למדעים ,למשל תכנון טיולים ולימודי אזרחות – מסגרות שכל התלמידים
לומדים בהן.

תקציר ההרצאה של שושי כהן
פרשתי לפני שלושה חודשים וחצי ממשרד החינוך אחרי כ 35-שנות שירות במערכת .בשש השנים
האחרונות הייתי מנהלת תחום מדעים ומפמ"ר מדע וטכנולוגיה .בהקשר של 'מחר  ,'98השתתפתי בקורס
הארצי הראשון להכשרת מדריכים להטמעת תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה ,שהתקיים בשנים 1999-
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 .1997הקורס היה בהיקף של  672שעות ,והשתתפו בו  30מדריכים מובילים .יישמתי את התכנית כמורה,
כרכזת וכמדריכה.
כיום עומדים בפני מערכת החינוך מספר אתגרים .אחד מהם נוגע ליישום של מדיניות ומסמכים קיימים.
יש הרבה מאוד מסמכים טובים שנכתבו לאורך השנים בתוך מערכת החינוך ומחוצה לה ,והאתגר הגדול
הוא ליישם את המדיניות ואת מה שכתוב במסמכים .היישום מורכב מאוד משום שהוא תלוי בגורמים
רבים שלא תמיד אנו מודעים לקיומם בתחילת הדרך .אתגר נוסף הוא לבחון כיום – רבע מאה לאחר
פרסום 'מחר  – '98את המצב לאור ההתקדמות הרבה שחלה בתחומי המדע והטכנולוגיה .יש דברים שכדאי
לשמר ,יש דברים שכדאי לשפר ,ויש דברים שכדאי לזנוח .אתגר נוסף הוא ה"שליטה" בתכנית הלימודים
במדע וטכנולוגיה בחטיבה העליונה .בכיתות א'-ט' מידת ה"שליטה" של משרד החינוך בתכנית הלימודים
גבוהה יחסית ,מאחר שהמשרד הוא המעסיק של המורים ,המנהלים ,המדריכים והמפקחים .לעומת זאת,
בכיתות י'-י"ב המעסיקים של כל אלה הם רשויות מקומיות ובעלויות שונות ,ולכן מידת השליטה של
משרד החינוך על הנעשה בכיתות אלה מוגבלת יותר .הדברים אמורים יותר על ה"רוח" ,דרכי ההוראה
ועוד ,ולא על התכנים (בחינות הבגרות מכתיבות את הצמידות לתכנים) .בחינות הבגרות ,השייכות למשרד
החינוך ,משפיעות על הנלמד בכיתות הנמוכות יותר ,בתחומים שבהם יש בחינות בגרות .אך אם אין חובה
להיבחן במדע וטכנולוגיה – ואין חובה כזו ‒ אז יש לכך השפעה על הלימודים בחטיבת הביניים.
נכון לתחילת שנת הלימודים תש"ע ( ,)2009תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה שנלמדה בחטיבות
הביניים הייתה התכנית שגובשה בעקבות 'מחר  .'98התכנית פורסמה בשנת  1996ולא עודכנה עד שנת
 .2009התכנית לא נלמדה באופן מלא מכיוון שלא הוקצו מספיק שעות ללימודי מדע וטכנולוגיה .נכללו בה
שבעה נושאי חובה ונושא רשות אחד .גם בתוך כל נושא היו סעיפי חובה ורשות .לצוות בית הספר ניתנה
אוטונומיה לבחור את הרצפים הקוריקולריים שיילמדו ,וכתוצאה מכך היו מקרים שנושאים חשובים לא
נלמדו .אותה אוטונומיה אף יצרה שונות בתכנים שנלמדו בבתי ספר שונים ,ולפיכך הקשתה על המדידה
וההערכה באמצעות מבחנים ארציים ובינלאומיים (שהם אחידים לכל בתי הספר) .עיקר זמן הלימוד
בכיתות ז'-ח' הוקדש ללימודי מדעי החומר .למרות השילוב של מדע וטכנולוגיה במקצוע אחד ,בפועל
הוא כלל בעיקר הוראת מדעים .אם טכנולוגיה נלמדה ,זה היה כיישום של מדע בלבד ‒ ללא תכנון,
שרטוט ובנייה של מודלים על ידי התלמידים כפתרון לבעיה שהם מאתרים .זאת ועוד :רוב המורים
במקצוע המדע והטכנולוגיה (כ )5,000-הם בעלי רקע בהוראת מדעי החיים ,אך הכשרתם בתחומי הוראת
מדעי החומר ובהוראה בינתחומית לוקה בחסר .רובם למדו הוראת הביולוגיה והכימיה במכללות ,או
ביולוגיה באוניברסיטאות ,והוכשרו כמורים לביולוגיה וכימיה .לכן לא הייתה להם הכשרה ההולמת את
המצופה מהם בתכנית הלימודים .מלבד זאת המורים לא היו מספיקים ללמד נושאים רבים שאליהם הם
היו מגיעים רק בסוף שנת הלימודים .הם גם היו נמנעים מללמד נושאים מסוימים שבהם לא היו בקיאים
– בעיקר בפיזיקה.
בעקבות ההישגים הנמוכים במבחנים בינלאומיים הנהיג משרד החינוך את 'תכנית היעדים' .מלבד תוספת
משאבים כללה התכנית הגדרה של מדדי הצלחה כמותיים בתחומי המתמטיקה ,השפה ,המדע
והטכנולוגיה .היעד שהוצב בתחום המדע והטכנולוגיה היה שיפור של עשרה מקומות במבחנים
הבינלאומיים ושיפור של  10%במיצ"ב .המרכיבים העיקריים של התכנית היו התארגנות והיערכות של
המערכת למהלך ,תוספת משאבים והקצאתם ,שינויים בתכנית הלימודים ,הכשרת מורים ,פיתוח מקצועי
של מורים ,פיתוח חומרי לימוד וחומרי עזר למורים לנושאים התוספתיים בתכנית הלימודים המופעלת
(ערכות ה.ל.ה -הוראה ,למידה ,הערכה) ,הערכה ,בקרה ואכיפה .הטמעת התכנית החלה בשנת הלימודים
תש"ע .התכנית כונתה 'תכנית ממ"ש' (מורים מובילים שינוי) ,כביטוי לגישת ה .bottom up-מלבד הגדרת
יעדים מדידים ,היא כללה תיאום בין כל השותפים במערכת וקיום מפגשים וכנסים עם מורים .במסגרת
התכנית ניתנה תוספת גדולה של שעות הוראה ,שרבות מהן הוקצו ללימוד בקבוצות קטנות כדי ליצור
למידה התנסותית .כן ניתנה תוספת של הדרכה גם לבתי הספר ככלל וגם ,באופן דיפרנציאלי ,לבתי ספר
שונים :אלה שהישגיהם נמוכים זכו ליותר הדרכה ותמיכה .מערך ההשתלמויות למורים ולמדריכים
תוגבר ,ובנוסף הוקצה תקציב גדול להצטיידות של חדרי מקצוע המדע והטכנולוגיה.
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ה )Trends in International Mathematics and Science Study( TIMSS-שימש אותנו כמסמך-מסגרת לעולם
הידע והמיומנויות במדעים ,שתלמידים בגיל  14צריכים להכיר ,אך המשכנו לבסס את התכנית מעבר
לדרישות המבחן .ככל שחלף הזמן עברנו לעסוק ולהתעמק יותר במיומנויות – בעיקר מיומנויות חקר –
לצד "ויתור" על חלק מהתכנים .התוצר של מהלך זה הוא למידה של מיומנויות החקר על ידי כל התלמידים
במערכת החינוך בכיתות ז' -ט' ותהליך מלא של חקר על ידי תלמידים בכיתות ט' ותלמידי כיתות ח'
בתכנית 'עתודה מדעית טכנולוגית' – המציגים את עבודתם בירידים בית-ספריים ,מחוזיים וארציים.
החל מהשנה השנייה להפעלת תכנית היעדים נפתחו ביזמת ד"ר עופר רימון מסלולי מצוינות (תכנית
עתודה מדעית טכנולוגית) .אחד מיעדי התכנית היה שבנות תהיינה  50%מכלל התלמידים בתכנית .תכנית
הלימודים הנלמדת במסלול מיועדת לתלמידים בעלי יכולות גבוהות ומוטיבציה .היא פועלת כיום בכ270-
חטיבות ביניים (כשליש מכלל חטיבות הביניים).
לסיום ברצוני להמליץ על מספר דרכי פעולה למערכת החינוך .יש לבחון מחדש את האינטגרציה בין
החינוך המדעי לחינוך הטכנולוגי ולשקול הפרדה ביניהם .יש לתת תוספת שעות לחינוך הטכנולוגי
בחטיבות הביניים אך לא על חשבון החינוך המדעי והחינוך המדעי-טכנולוגי .לאור השינויים שהתחוללו
לאורך השנים בדיסציפלינות השונות במדעים ובתחומי הטכנולוגיה וההנדסה ,יש לבצע התבוננות
מחודשת בתכנית הלימודים ,באמצעות ראיית רצף של ז'-י"ב בתחומי הדעת השונים במדע וטכנולוגיה.
יש לתגבר את כוח האדם במערכת ואת ההכשרה של מורים ,כדי שתוכל להתבצע הוראה תחומית .בשלב
ראשון מומלץ לתמרץ מורים בחטיבות הביניים להשתתף בתכניות שהמשרד כבר מפעיל להרחבת הרישוי
שלהם .כן יש להגדיל את ההשפעה של משרד החינוך על הנלמד במכללות להכשרת מורים.

תקציר הדיון עם חברי "גרעין הלומדים" הקבוע
אסתר מגן :התובנה המרכזית שלי מהמפגש נוגעת לנושא של המורה הבינתחומי – נושא המחייב חשיבה
מעמיקה .תובנה נוספת שלי היא שלא מוכרחים להמשיך לדבוק ברפורמה או בשינוי רק מכיוון שהם
הונהגו ,אלא יש לעצור ולבחון את הדברים מחדש לאחר זמן מה .בנקודת זמן זו ,שבה מתבצעת חשיבה
מחודשת ,יש לאמץ את המאפיינים החיוביים שנצפו ולזנוח או לשנות את היתר.
שאול הוכשטיין :אל לנו להתמקד רק ב'מחר  ,'98אלא לחשוב על רפורמות באופן כללי .לדעתי מה
שאנחנו לומדים מהמפגש שהתקיים היום הוא שהקשר בין רעיונות הרפורמה לבין יישומּה חשוב מאוד.
כאשר מעצבים רפורמה ,יש להקדיש תשומת לב לדרכי היישום ,אבל לא לצּפות שהדברים יתרחשו
בהכרח כמו שמתכננים אותם ,אלא לבצע מעקב אחר היישום .מלבד זאת יש להכין תכנית המשך
לרפורמה מפני שהזמנים משתנים ,ומה שהיה חשוב בעת עיצוב התכנית המקורית ,לא בהכרח יישאר כזה
בחלוף השנים.
שלומית עמיחי :מלכתחילה היישום של 'מחר  '98לקה בחסר ,אולי בגלל הכוללניות של הדוח שחייבה
ביצוע של כל כך הרבה שינויים .אחד החסרים שאני רואה בו הוא מידת ההעמקה שלו בנושא המורים,
שהוא הנושא החשוב ביותר מבחינתי .הדוח לא עודד אותנו מלכתחילה ליצור תכנית עבודה מקיפה
למורים החל משלב הכשרת המורים .לא בחּנו את הנושא לעומק ,ואני חושבת שעדיין לא יצרנו התאמה
בין המורים שהמערכת מקבלת – בוודאי בחינוך היסודי – לבין צורכי המערכת.
מעבר לכך ,אמנם אי אפשר להמשיך להתקדם עם 'מחר  '98עד "מחר  ,"2098אבל לדעתי ,כאשר מוותרים
על שינויים ,נכון ללמוד מהניסיון שהצטבר מיישומם ,מאחר שאפשר לגלות כך דברים רבים .אחת המעלות של
'מחר  '98היא שהבינו בו שחשוב לעסוק בתוכן ,דהיינו גם במה שמלמדים ולא רק באופן שבו מלמדים.
מוהנא פארס :ברצוני לחדד את השאלה לגבי גזרת הפעילות של רפורמה .האם רפורמה צריכה להיות
ברמת פירוט כה גבוהה כמו זו שהייתה בדוח הררי? האם עליה להכתיב למורים באילו אופנים עליהם
ללמד ,מה צריכה להיות התפישה הפדגוגית שלהם וכן הלאה? השאלה המרכזית שצריך לחשוב עליה היא
איפה עוברים גבולות הגזרה של רפורמה.
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יתרה מזו :לדעתי דוח הררי לא עסק בהכנה של הקרקע הציבורית .באותה תקופה שימשתי מנהל בית ספר,
וזו הייתה שנתי הראשונה בתפקיד .הבחנתי אז בהיעדר שיח ציבורי בנושא – גם פנימי וגם חיצוני .במפגשים
של מנהלי בתי ספר מאותה תקופה לא דיברו על הנושא כלל ,והוא גם לא עלה על סדר היום הציבורי.
נקודה נוספת היא הקשר שבין תפישה בינתחומית לפרקטיקה בינתחומית .קיומה של תפישה בינתחומית
לא גורם בהכרח ללמידה כזאת ,אבל אין פירוש הדבר שצריך לוותר על התפישה הבינתחומית.
אינטגרטיביות בין מקצועות שונים היא חיונית ,ולא נכון לדעתי לוותר על התפישה הבינתחומית.
מירב זרביב :פעמים רבות מכריזים על רפורמות נרחבות ,אולם מתקשים להגדיר את הפרטים הקטנים
הקשורים אליהן :מהם מדדי התפוקה ,מהו האפקט המצופה ,מי אחראי ליישום במערכת מטריציונית
ומסובכת ושל מי האחריותיות לתוצאות .יישום של רפורמות במערכת החינוך הוא מורכב גם בשל ריבוי
בעלי העניין במערכת ,ולדעתי לא עסקנו היום בבעלי עניין רבים כגון התעשייה ,המסחר ,גופי המגזר
השלישי והרשויות המקומיות .לבעלי עניין אלה ישנה השפעה רבה על תהליכים חינוכיים.
שושי כהן דיברה על כך שיש הרבה חוכמה במערכת ,אבל אותה חוכמה נמצאת לרוב בחוברות ובספרים
שלא רבים קוראים ואצל צוותי פיתוח חכמים שעמלים רבות על למידה וחקר .למעשה ,אותה חוכמה לא
מגיעה לכלל המורים ,ונותרת נחלתם של צוותי הפיתוח בלבד .אם מורה לא עוסק בפיתוח בעצמו ,פירות
הפיתוח לא שייכים לו ,ובמצב כזה אין התקדמות .לכן לדעתי עיקר הדיון שלנו מכאן והלאה צריך
להתמקד ב'אקו-סיסטם' ( .)Ecosystemעלינו לבחון כיצד ניתן לייצר למורים אקו-סיסטם כדי שהם יוכלו
להתפתח ,לאו דווקא במובן של פיתוח מקצועי ,אלא כדי שיבינו שהם מקבלים משימה כלשהי ,ותפקידם
הוא לפתח ,ליזום ולגלות את הידע בעצמם.
גופים בינמשרדיים המלווים תהליכים ורפורמות ומקבלים אחריות על ההיבטים הנמצאים בסמכותם הם
מרכיב חשוב ביישום גישת ה .top down-מנגד ,יצירת האקו-סיסטם היא מרכיב חשוב ביישום גישת ה-
.bottom up
נעה כהן אליהו :אני מאמינה מאוד בתפישה שהמורים הם נקודת המפתח המרכזית להצלחה של שינויים
במערכת החינוך .אני מסכימה עם מירב זרביב שלא מספיק שקיימת התפישה הזאת כדי שהדברים
יחלחלו לשטח ,אלא יש צורך שהמורים יהיו שותפים לשינויים במערכת .הדבר בולט בעיניי גם כמורה וגם
כמלווה פרחי הוראה ומורים בראשית דרכם .הרבה פעמים קיימת תחושה שהדברים מונחתים מלמעלה,
ואז גם אם מדובר בדברים נפלאים ,הם לא יבואו לידי ביטוי בשטח .במצב שבו מורה הנכנס לכיתה
מתנגד לשינוי הדרך שבה הוא לימד עשרות שנים ,ברור שהוא לא ילמד את תלמידיו את מה שאנו
מעוניינים שהם ילמדו .לכן הדרך הנכונה ליישם שינויים היא לחשוב איך ניתן לגייס את המורים למהלך
ואיך להפוך אותם לשחקנים המרכזיים בו.
מוטי טאובין :רבע מאה – הזמן שעבר מאז פרסום הדוח – הוא אכן טווח זמן שבו אפשר להסתכל במבט
לאחור על תהליכים מסוג זה ולבחון רפורמה .ההחלטה לקיים את יום הלימוד הנוכחי בנושא זה ראויה
לשבח ,בשל ההזדמנות לשמוע את היזמים והשותפים בעיצוב הדוח מחד גיסא ,והיכולת לקיים למידה
איכותית וביקורתית על סמך תוצאות מאידך גיסא .בהסתכלות אסטרטגית על מערכות גדולות בכלל ועל
מערכות חינוך בפרט ,ובמסגרת תהליך למידה מרפורמות שונות שמצליחות במידה שונה ,התובנה
המרכזית שעלתה אצלי היום נוגעת לפער הקיים בין המדיניות המוצהרת לבין הטמעתה בקרב מורים,
תהליך שעליו דיברה נעה כהן אליהו .אני חושב שאנחנו עוסקים פה בשני תחומים שונים :חינוך ומדיניות
חינוך .אל לנו לטעות ולחשוב ששני הדברים הם היינו הך רק מכיוון שהמילה 'חינוך' משותפת לשניהם;
מדובר בשני מושגים ותחומי דעת שונים שצריך לבחון לעומק את הקשר ביניהם.
מירי גוטליב :הדיון שקיימנו היום המחיש את המורכבות הגדולה מאוד של הנושא .הוא גם המחיש את
הספירליות והדעיכה שקיימת בשינויים במערכת .לאורך ההיסטוריה נוכחנו לדעת שהטעויות חוזרות על
עצמן בשינויים שונים שמונהגים במערכת החינוך .החוכמה טמונה ביכולתנו לגייס את המורים לתכניות
השונות שאנו מגבשים ואשר נראות לנו טובות ונכונות .בסופו של דבר המורה הוא זה שנכנס לכיתה,
ומלמד את התלמידים .אנחנו לא יכולים להחליף את המורים ,הם אלה שיעשו את המלאכה .עלינו מוטל
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להבטיח שתהליכי הלמידה של המורים יהיו הטובים ביותר .מלבד זאת עלינו לסייע לבתי הספר בהסדרת
המנגנונים שיאפשרו להם ליישם את מה שהמורים לומדים .מנגנונים אלה חשובים מכיוון שהמורה יכול
ללמוד היטב את מה שמלמדים אותו ,אך הוא לא בהכרח יצליח ליישם בכיתה את מה שהוא למד.
בת שבע אלון :אני לא חושבת שדנו היום לעומק במה שניתן ללמוד מ'מחר  '98על הנושא של פיתוח
מקצועי של מורים ,מכיוון שלא דיברנו על המודלים השונים בנושא .אבל הפקנו מהדיון כמה תובנות
שכדאי לאמץ בעבודה עם מורים .למשל גישת עבודה עם מורים ,שבמסגרתה הם חווים את הלמידה כפי
שהתלמידים אמורים לחוות אותה והתהליך מלווה בחשיבה רפלקטיבית שלהם ,כלומדים וכמורים .כדאי
ללמוד גם מהמעבר לעבודה בקהילות מורים שהתרחש בחמש השנים האחרונות וכן מהרעיון של מורים
מובילים .עם זאת ,כשאנו לומדים ממהלכים מוצלחים שנגעו למורים ,צריך להביא בחשבון שמה שהיה
מתאים למורים שלימדו לפני  15שנים לא בהכרח מתאים למורים שמלמדים כיום.
לגבי הדיסציפלינריּות ,אין ספק שחשוב שבתוך בתי הספר תהיה לאורך זמן התקדמות בלמידת התכנים
וברכישת המיומנויות .לדוגמה ,בבית ספר שש-שנתי שבו התלמיד מתחיל ללמוד בכיתה ז' ומסיים בכיתה
י"ב יש בחטיבת הביניים מורי מדעים המלמדים את כלל הנושאים ,ואילו בחטיבה העליונה יש מורים
נפרדים לדיסציפלינות המדעיות השונות .קבוצות אלה של מורים חופפות זו את זו באופן חלקי בלבד,
ונשאלת השאלה איך אנחנו מחזקים את הקשר ביניהן .אחת האפשרויות שהועלתה היא שמורי מדעים
דיסציפלינריים ישתלבו בהוראת תחום הדעת שלהם בחטיבת הביניים .במהלכים כאלה חשוב להשקיע
מחשבה בסוגיות כגון תכנון ההתנסויות או ההכשרה שיאפשרו למורים דיסציפלינריים בעלי אוריינטציה
וניסיון בהוראה בחטיבה עליונה ‒ ללמד בחטיבת ביניים .ביצוע של מהלך כזה גם מחייב שמורים
מהדיסציפלינות השונות יתאמו ביניהם את עבודתם.
מרים בן פרץ :במפגש היום עלו הרבה מאוד נושאים ,שאלות ורעיונות .אי אפשר לדון בכולם ולהסיק
מסקנות שתשלבנה בין כולם .לדעתי הדיון היום היה מעין שרטוט כללי הממחיש את המצב ,אך בצורתו
הנוכחית לא יכול להוביל לתובנות ברורות .אם צוות המומחים רוצה להוביל חשיבה בכיוון ,אז מוטב
שלא יעסוק ב'מחר  '98שהיה נכון למציאות של לפני  24שנים .המלצתי להמשך היא לבחור בנושא אחד
ולהתמקד בו .רצוי להגדיר מהו הצעד הבא ולכוון לסוג המסמך ולסוג יום העיון שאליהם שואפים להגיע
בסופו של דבר.
שושי כהן :ראשית ,כפי שאמרה פרופ' מרים בן פרץ ,במפגש עלו נושאים רבים ,ולדעתי בשלב של לימוד,
ההסתעפות הזו היא חשובה ,שכן היא מאפשרת למפות את הנושאים השונים ולהתכנס בהמשך .שנית,
בנושא של תהליכי שינוי יש גישה רבולוציונית מול גישה אבולוציונית .פרופ' מרים בן פרץ הציגה גישה
רבולוציונית שבמסגרתה פותחים דף חדש ומשנים את המצב הקיים מהיסוד .לעומת זאת ,אני מאמינה
באבולוציה שבמסגרתה לומדים מהעבר ומבצעים התאמות למצב הקיים .שלישית ,עלה פה היום נושא
המתח בין האוטונומיה של המורה והמנהל מצד אחד לבין צורכי המקצוע וצורכי התלמיד מצד שני .זו
נקודה שצריך לתת עליה את הדעת .גם הנושא של ידע מול מיומנויות ,שיש עליו מחלוקת רבה ,עלה היום.
התפישה שלי היא שלא ניתן להקנות מיומנויות ללא בסיסי ידע .מלבד זאת אני מאמינה שכדי לרתום
מורים להצלחה של שינויים במערכת החינוך יש לשלב אותם יותר בתכנון השינויים כך שהם יהיו חלק
מהמהלך ,ולא לנקוט בגישת ה top down-ולהסתמך על הידע הקיים באקדמיה בלבד.
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תקציר סקירה מדעית' :מחר  – '98הדוח ויישומיו

3

שרה קליין
דוח 'מחר  '98הוא פרי עבודתה של הוועדה העליונה לחינוך מדעי טכנולוגי שמונתה בשנת  1990על ידי שר
החינוך והתרבות דאז ,מר זבולון המר .בראש הוועדה עמד פרופ' חיים הררי ,נשיא מכון ויצמן למדע .על
הוועדה הוטל לבחון את המצב של הוראת המדעים והטכנולוגיה בישראל ,ולהציע תכניות חדשות
ומיזמים מיוחדים במטרה "לקדם את החינוך למדע וטכנולוגיה בישראל לקראת המאה ה( "21-משרד
החינוך והתרבות ,1992 ,עמ'  .)8הדוח היה תחילתה של תקופה חדשה בהוראת המדעים במדינת ישראל
(תשע"ב .)1992 ,תמצית הדוח היא ראייה של מדע וטכנולוגיה כמכלול ,של הטכנולוגיה כהיבט יישומי של
המדע והדגשת עקרונות מדעיים לכל התלמידים בכל שכבות הגיל ('מדע לכול') .אפשר להרחיק לכת
ולקבוע שחזון הדוח היה ,ועודנו ,בסיס למערכת הוראת המדעים בישראל ,מערכת המתנהלת באופן דינמי
מתוך שאיפה למצוינות.
סקירה זו עוסקת ביישום הדוח במשך השנים ובהשלכותיו בשני נושאים שהם אבני בניין להגשמת הדוח,
ואכן הוקדשו להם המלצות רבות בדוח :א .חטיבת הביניים – לימודי מתמטיקה ולימודי מדע וטכנולוגיה
ב .המורים – הכשרה ופיתוח מקצועי( .בסקירה זו הושם דגש על מורי חטיבת הביניים ועל מורי החטיבה
העליונה).
הסקירה מתבססת על שלושה סוגים של מקורות :א .מסמכים – משרד החינוך ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ומבקר המדינה ב .מחקרים – מכון סאלד וכתבי עת בהוראת המדעים ג .ראיונות עם בעלי
תפקידים בתחום הוראת המדעים והטכנולוגיה.
להלן עיקרי הסקירה:
א .חטיבת הביניים
 .1תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים :תכנית הלימודים שפורסמה ב 1996-הייתה
בסיס לתכניות הלימודים במקצוע המאוחד 'מדע וטכנולוגיה' בשנים הבאות .רציונל התכנית היה
ספירליות ,כתכנית המשך לבית הספר היסודי ,וגישה בינתחומית סביב נושאים מרכזיים .בתכנית
הלימודים ניתנה לצוותי המורים האוטונומיה ליצור צירופי הוראה של הנושאים המרכזיים .יישום
תכנית הלימודים היה כרוך בקשיים רבים בשל חוסר ידע רב-תחומי ובינתחומי ,בעיקר מצד המורים.
ואכן ,הוראת המקצוע 'מדע וטכנולוגיה' יצרה עמימות בקרב התלמידים באשר למקצועות המדעיים
המקוריים :פיזיקה ,כימיה וביולוגיה .תכניות הלימודים הבאות ,החל מ ,2009-אופיינו (ומאופיינות גם
כיום ,בעדכון מדי שנה) בשני היבטים עיקריים :א .שקיפות והגברת בהירות הניסוח ב .התייחסות
מפורשת לדיסציפלינות המקור :פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה וטכנולוגיה .בתכניות הלימודים בשנים
האחרונות ניכרת ריכוזיות רבה של משרד החינוך ,ויש בכך צמצום האוטונומיה של הצוות הבית-ספרי
בהוראת המקצוע.
 .2מדע וטכנולוגיה לכול :קידום החינוך למדע וטכנולוגיה ,שהוא המטרה שלשמה נכתב הדוח ,בא לידי
ביטוי במיזמים שמשרד החינוך יוזם בעשור האחרון ,דוגמת ירידים של חקר מדעי-טכנולוגי
ואולימפיאדת החלל ע"ש אילן רמון .במיזמים אלו באה לידי ביטוי רוח 'מחר  :'98מתן הזדמנות שווה
לקבוצות תלמידים מכל בתי הספר להשתתף בתחרות ארצית ,כלומר' ,מדע וטכנולוגיה לכול' הלכה
למעשה .ביצוע אלו הוא כר מצוין לביטוי ההקשר הבינתחומי במדע וטכנולוגיה ולפיתוח האוריינות
המדעית והטכנולוגית של התלמידים (המלצה א 5/בדוח 'מחר .)'98

3

לצפייה בסקירה המלאה ולמידע על המחברת ניתן להקיש כאן.
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 .3יזמות חינוכיות והעשרה למצטיינים :משרד החינוך שוקד על פיתוח מצוינות במדעים ביזמה כגון
העתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית שתחילתה בחטיבת הביניים והמשכה בחטיבה העליונה .מטרת
היזמה היא שיפור ההתמקצעות של התלמידים במקצועות המדעיים.
 .4הישגי התלמידים :הישגי התלמידים במתמטיקה ובמדעים בחטיבת הביניים נמדדים במבחן הארצי
מיצ"ב ובמבחנים הבינלאומיים טימס ( )TIMSSופיזה ( .)PISAלהלן הממצאים העיקריים העולים מן
המחקרים העדכניים (מיצ"ב תשע"ה ,טימס  2011ופיזה  :)2012בשלושת המבחנים ניכרת מגמה של
שיפור בהישגי התלמידים ,הן במתמטיקה והן במדעים ,ועלייה במיקומה של ישראל יחסית למדינות
ה .OECD-מבחינה פנים-ישראלית קיימים פערים על רקע מגזרי ,מגדרי וחברתי-כלכלי.
 .5הצטיידות בתי הספר של חטיבות הביניים :בבתי ספר רבים קיימים מעבדות ומחשבים הזקוקים
לרוב לעדכון ולשדרוג .עם זה ,בתי ספר רבים אחרים מסתייעים במשאבי אשכולות הפיס שאליהם הם
סמוכים[ .אשכולות הפיס הוקמו לראשונה ב 1998-כתחליף לחדרי מעבדות שייבנו בכל בית ספר
(המלצות א ,6/ב 6/בדוח 'מחר .])'98
ב .המורים
 .1כרקע לפרק זה מובאים בסקירה נתונים על התלמידים .הממצא העיקרי :מ 2001-חלה ירידה בשיעור
הניגשים לבחינות בגרות ב 5-יח"ל במקצועות מתמטיקה ,פיזיקה ומדעי המחשב.
 .2נתונים על המורים :א .בתקופה שבין תשנ"ט ל-תש"ע חלה ירידה במספר המורים לפיזיקה ,לכימיה
ולמדעי המחשב ,ואילו במקצועות ביולוגיה ,מתמטיקה וטכנולוגיה חלה עלייה ב .במהלך תקופה זו חלו
שינויים בשיעור המורים הצעירים והמבוגרים המלמדים מקצועות מדעיים בחטיבה העליונה :שיעור
המורים המבוגרים (בני  55ומעלה) עלה במידה ניכרת מ 9.9%-בתשנ"ט ל 19.9%-בתש"ע ,ואילו שיעור
המורים הצעירים (בני  35ומטה) ירד מ 24.6%-בתשנ"ט ל 21.5%-בתש"ע ג .קיימת בעיה בגיוס מורים
לפיזיקה.
 .3הכשרת המורים למדעים מתקיימת באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות לחינוך .קיימות תכניות
מיוחדות להסבת אקדמאים ,כגון תכנית 'חותם' ו'הטובים לחינוך' .כ 90%-מהבוגרים נקלטו בבתי
הספר וכ 80%-מהם התמידו ,כלומר ,המשיכו ללמד  5שנים לאחר תום תקופת ההתחייבות שהיא 3
שנים מתום הלימודים.
 .4הפיתוח המקצועי של המורים :עם התחלת יישום תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בחטיבת
הביניים הופעל מערך אדיר של פיתוח מקצועי ,הן מבחינת מספר המורים שהשתתפו בהשתלמויות
( 12,500מורים השתתפו בהשתלמויות בשנים  ,)1996–1994והן מבחינת מספר השעות שהוקצבו
להשתלמות בשנים  224( 1999-1994שעות) .במהלך השנים חל צמצום רב בהיקף הפיתוח המקצועי של
המורים ,עד להשתלמויות בנות  30שעות בלבד ,כיום .הפיתוח המקצועי של המורים מתבצע בשני
אפיקים :א .מערך ההדרכה מטעם המפמ"ר המקיים השתלמויות והדרכה צמודה למורים במרכזי
פסג"ה ואף בבתי הספר ב .מרכזי המורים שהם נגזרת ישירה של המלצות ב 9/ו-ד 6/של דוח 'מחר .'98
פעילות מרכזי המורים מתרחשת במוסדות האקדמיים השונים .במרכזי המורים שוקדים על פיתוח
קהילות מקצועיות של מורים כביטוי לפיתוח מקצועי מתמשך ,ברוח דוח 'מחר  .'98גופים פילנתרופיים
כגון קרן טראמפ תומכים גם הם בפיתוח הקהילות המקצועיות וביוזמות אחרות להבטחת איכות
המורים למדעים.
מן הסקירה עולה כי דוח 'מחר  '98נותן את אותותיו לאורך השנים בהיבטים רבים של החינוך למדעים ,הן
באשר להוראת המדעים בחטיבת הביניים והן באשר למורים .יש להמשיך וליישם המלצות מן הדוח,
למשל :ההמלצות הנוגעות ללימודי המתמטיקה (א ,2/ב )1/ההמלצות הנוגעות למחשוב ותקשוב (ב ,5/ג,4/
ג ,5/ג.)6/
אפשר להיווכח שהמערכת השוקדת על הוראת המתמטיקה ,המדעים והטכנולוגיה היא דינמית ונתונה
להערכה תמידית ולתהליכי הפקת לקחים ויישומם .הדינמיות של המערכת באה לידי ביטוי בעדכון
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תכניות הלימודים ובליווי של מורים ותמיכה בהם על ידי המפמ"רים .אפשר להיווכח בהשקעה רבה
במצוינות ,אך יש לציין כי קיימת מגמה של הפרטת מיזמים רבים .עם זאת ,יש צמצום רב בתקציבים
המיועדים לטיפוח הוראת המדעים ,כולל הפחתה בתקציב המיועד ל'מרכז להוראת המדעים' (המל"מ)
שהוקם עוד בשנת  1967באוניברסיטה העברית בירושלים .ייעודו של המרכז היה ,ועודנו ,להעמיק את
מעורבות המוסדות להשכלה גבוהה בארץ בהוראת המדעים בבתי הספר .לאור דוח 'מחר  '98הייתה
למל"מ פעילות ענפה ביותר ביישום המלצות הדוח ,המלצות הדורשות השקעה משמעותית במחקר
ובפיתוח ,בעיקר בהכנת תשתיות ליישום התכניות החדשות כגון 'מדע וטכנולוגיה לכול' בכל הגילים .עקב
הצמצומים בתקציבים ,המל"מ מתרכז כיום בתמיכה במרכזי המורים ובפיתוח ספרי לימוד.
עוד עולה מן הסקירה עולה עוד ,כי יש לחזק את הקשר בין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה מבחינת
המקצועות המדעיים ,שכן חטיבת הביניים היא ה'תחנה' שבה אמורה להתפתח בקרב התלמידים הבשלות
החשיבתית והערכית ללמידת המדע .כן יש לחזק את הקשר בין לימודי המתמטיקה ללימודי המדעים על
מנת לפתח אוריינות מתמטית כחלק ממכלול האוריינות המדעית.
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סדר יום למפגש הלימודי השני בנושא חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים
למשרד החינוך :גופים פילנתרופיים ,רשתות חינוך ורשויות מקומיות
י"ט באב תשע"ו23.08.2016 ,
אולם ירושלים ,מרכז הרצל ,ירושלים
10:00-09:30
10:05-10:00
10:50-10:05
10:30-10:05

10:50–10:30
11:35-10:50
11:15-10:50
11:35–11:15
12:55-11:35
12:00-11:35

12:15–12:00
12:40-12:15
12:55–12:40
13:35-12:55
14:55-13:35
14:00-13:35

14:15–14:00
14:40-14:15

14:55-14:40
15:40-14:55
15:20-14:55

15:40–15:20
16:45-15:40

התכנסות וכיבוד קל
דברי ברכה ופתיחה – פרופ' ישראל בר-יוסף ,יו"ר צוות המומחים
מושב ראשון :תרומת הפילנתרופיה לקידום החינוך המדעי :הדוגמה של 'מדערום' וקרן
רש"י
'מדערום' – מפעל חינוכי משותף למשרד החינוך וקרן רש"י לקידום החינוך למדע
וטכנולוגיה לילדי הדרום – מבט עשרים שנה אחרי:
מר שמואל הר נוי ,מנכ"ל המכללה האקדמית צפת ,בעבר מנהל מיזם 'מדערום' מטעם
קרן רש"י ומשרד החינוך
דיון ומענה לשאלות משתתפי המפגש
מושב שני :רשתות חינוך ועבודתן עם רשויות מקומיות בחינוך המדעי-טכנולוגי
חינוך מדעי טכנולוגי בממשקים בין רשת חינוכית ,רשות מקומית ומשרד החינוך
ד"ר אלי איזנברג ,סמנכ"ל בכיר וראש המינהל למו"פ ולהכשרה ברשת 'אורט'
דיון ומענה לשאלות משתתפי המפגש
מושב שלישי :רשויות מקומיות המטפחות חינוך מדעי – דוגמאות
חיפה כדוגמה:
גב' ענת שייר ,רכזת תכנית לקידום לימודי המדעים והזכאות לבגרות ,המחלקה
להעצמה חינוכית ,עיריית חיפה
דיון ומענה לשאלות משתתפי המפגש
בית ג'אן כדוגמה:
מר מהנא טאפש ,ראש מינהל החינוך בית ג'אן
דיון ומענה לשאלות משתתפי המפגש
הפסקת צהריים (תוגש ארוחה קלה)
מושב רביעי :רשויות מקומיות המטפחות חינוך מדעי – דוגמאות נוספות
רעננה כדוגמה:
גב' איילת דליות ,מנהלת המחלקה ליזמּות ופיתוח תכניות במינהל חינוך רעננה ויועצת
ראש עיריית רעננה לקידום מעמד האישה
דיון ומענה לשאלות משתתפי המפגש
מעלה אדומים כדוגמה:
מר דוד שרת ,מנהל אגף החינוך מעלה אדומים; גב' אירמה בן משה ,מנהלת אשכול הפיס
למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות במעלה אדומים
דיון ומענה לשאלות משתתפי המפגש
מושב חמישי :פעילות לקידום החינוך המדעי ברמה אזורית :הדוגמה של מרכז אחר"ת
ובית המדרש 'נקודת ארכימדס'
מרכז אחר"ת ובית המדרש 'נקודת ארכימדס' – דוגמה לפעילות בגליל המערבי ,התורמת
לקידום החינוך המדעי בכל הארץ
ד"ר עמוס כהן ,מנהל אקדמי-פדגוגי של מרכז אחר"ת ומנהל בית המדרש 'נקודת
ארכימדס' ,מרצה לפיזיקה ולהוראת המדעים במכללת אורנים
דיון ומענה לשאלות משתתפי המפגש
התייחסויות של משתתפי המפגש ,סיכום וכיוונים להמשך הפעילות
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תקצירי הרצאות מהמפגש הלימודי השני
תקציר ההרצאה של שמואל הר נוי
שמואל הר נוי :מיזם 'מדערום' בוצע בשיתוף פעולה בין מוסד פילנתרופי (קרן רש"י) לבין המגזר
הממשלתי .שילוב זה היווה אתגר גדול משום שגופים פילנתרופיים ,המשקיעים כסף במיזמים חינוכיים,
לא פועלים בהכרח לפי הכללים שמשרד החינוך מחויב לפעול לפיהם .לכן משרד החינוך נתקל לא פעם
בקשיים משמעותיים להכיל יוזמות פילנתרופיות .אולם למרות המגבלות של פעילות פילנתרופית ,לחברה
האזרחית יש לטעמי חשיבות גדולה מאוד בהנעת המערכות הממשלתיות – המסורבלות לעתים – לפעולה.
על מיזם 'מדערום' – כתכנית לקידום המדע והטכנולוגיה באזור הדרום – להיבחן לא רק בהיבט של
קידום המדע והטכנולוגיה אלא גם בהיבט של צמצום אי-השוויון בחינוך .אזורי פריפריה סובלים פעמים
רבות מחסכים שונים – בתקציבים ,במורים וכיו"ב – והדבר מביא לגידול באי-השוויון .ההנחה שמצוינות
תיתכן במרכז הארץ בלבד בשל התנאים הנוחים בו היא שגויה .ניתן להביא למיצוי וקידום של ההון
האנושי בפריפריה וליצור שוויון הזדמנויות לכלל האוכלוסייה ,ו'מדערום' הוכיח זאת.
'מדערום' היה תכנית הוליסטית לילדי גן עד י"ב ובהמשך אף הורחב למערכת ההשכלה הגבוהה .המיזם
החל בשנת  .1997הרקע לפעילות המיזם היה משבר שחל ביישום הדוח 'מחר  '98שהוגש בשנת .1992
בשנת  1996נעשה ניסה להחיות את יישום הדוח .באותה שנה נפגשו האינטרסים של קרן רש"י ומשרד
החינוך ,והם החליטו לחבור אחד לשני ולהקים את מיזם 'מדערום' .קרן רש"י בחרה בי למנהל המיזם.
החיבור בין שני הגופים האמורים – ללא מנהיגות ברורה – יצר לעתים מתח והוביל למשברים לאורך
הדרך .לכן המסקנה היא שעל מנת להוביל מיזם כגון 'מדערום' ,הכרחי שיהיו שותפות אמיתית בין שני
הגופים המובילים ואמון ברמה האישית בין האחראים על המהלך מטעם כל אחד מהגופים .חשוב גם
להבטיח במיזם מסוג זה את הקיימות לאורך זמן; אם לאחר השקעה של מיליוני שקלים כל ההישגים
שהושגו נמחקים – תסריט שעלול להתרחש כאשר קרן פילנתרופית משלימה את התחייבותה שניתנה
למספר שנים ועוזבת את השדה – הנזק מהתכנית עולה על התועלת.
טרם תחילתו של המיזם היה מחוז הדרום בעל הרמה הנמוכה ביותר בכל הפרמטרים החינוכיים ,והאתגר
היה גדול מאוד .החלטנו לפעול בכל המחוז ,בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי .יעדי משרד החינוך היו
להביא לצמצום פערים לשם מתן הזדמנות שווה לכל ילד ,לטפח ערכי חברה יהודית-ציונית ודמוקרטית-
הומניסטית ולבצע פיתוח מקצועי של מורים .במסגרת המיזם הוגדרו מספר מטרות לטווח הקצר שנתנו
ביטוי ליעדים של שני הגופים השותפים למיזם :שיפור וקידום של הישגים בתחומי המתמטיקה ,המדע
והטכנולוגיה; גיבוש תפישה פדגוגית-מערכתית של מחוז הדרום; הטמעת עולם המדע והטכנולוגיה במחוז
הדרום תוך שימת דגש על אוכלוסיות חלשות; הקניית מיומנויות לתלמידים ומורים תוך יצירת תרבות
וסביבה לימודית מדעית-טכנולוגית מתקדמת; בניית תשתיות חינוכיות בתחום המדע והטכנולוגיה
למערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית לטווח הארוך' .מבחני מדערום' שפותחו במסגרת המיזם
לצורך בחינת ההישגים של ילדי הדרום היוו בהמשך את התשתית למבחני המיצ"ב הארציים .מטרות
'מדערום' בטווח הארוך היו להגדיל את מספר התלמידים שפונים ללימודי מדעים והנדסה במוסדות
להשכלה גבוהה ,להביא לשינוי בדפוסי התעסוקה בדרום ולהניע שינוי חינוכי-תרבותי ביחס למדעים,
מתמטיקה וטכנולוגיה.
העבודה השוטפת והצמודה עם אנשי מחוז הדרום במשרד החינוך הייתה המפתח לכך שהמיזם הצליח
להגיע לכל בית ספר ,לכל מורה ולכל תלמיד .התפישה שהנחתה אותי הייתה שיש לתת למחוז כלים
מתאימים ,ליצור עבורו הזדמנויות ולהעצים אותו כדי לסייע לו להתמודד עם פערים חינוכיים.
תכנית העבודה של המיזם נבנתה לחמש שנים ( ,)2002-1997והתקציב שהוקצה לה היה בגובה  140מיליון
דולר 100 :מיליון ממשרד החינוך ו 40-מיליון מקרן רש"י .עם זאת ,שמרנו על ההפרדה בין התקציבים של
שני הגופים .המיזם ממשיך להתקיים עד היום במתכונת ,בגישה ובהיקפים שונים.
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'מדערום' היה כאמור תכנית הוליסטית .במסגרת המיזם לא התמקדנו רק בבתי ספר ובמרכזי מורים,
אלא יצרנו גם קשר בין מערכת החינוך הפורמלית למערכת החינוך הבלתי פורמלית .בשיחות שקיימתי עם
תלמידים באזור הדרום גיליתי שרמת הציפיות שלהם לעתיד הייתה כה נמוכה ,שגם אילו יצרנו תשתית
בית-ספרית ,לא היינו מצליחים להעלות אותה .לכן כלי משמעותי מאוד שבו השתמשנו במסגרת התהליך
היה המערכת הבלתי פורמלית .ניסינו ליצור באמצעותה בקרב התלמידים את ההתעניינות החווייתית
במדעים ובלימודים ,ואכן הצלחנו בכך ,במיוחד בגני הילדים .לצורך כך הקמנו מרכזים רבים שפעלו
לאחר הלימודים.
פן נוסף של המיזם היה גיבוש תכניות עבודה בית-ספריות .לשם כך בחרנו  73בתי ספר מתוך למעלה מ-
 200במחוז הדרום ,וכל בית ספר נדרש לבנות תכנית עבודה בית-ספרית הכוללת התייחסות הן לפעילות
פורמלית והן לפעילות בלתי פורמלית .התכנית הוצגה בפני צוותים של משרד החינוך שהגיעו לדרום,
והדבר תרם להגדלת נוכחותם של אנשי המערך המקצועי של משרד החינוך בדרום הארץ .לכל בית ספר
נקבע תקצוב המותנה בתפוקות .תכניות העבודה גובשו על פי מטרות מדערום ,יעדי משרד החינוך
והיעדים הפנימיים של בית הספר .מרכזי המורים ליוו את בתי הספר בכתיבת תכניות העבודה .כל בית
ספר קיבל סל משאבים בהתאם לתכנית .בחלק מהתקציב היה בית הספר יכול להשתמש לפי שיקול דעתו
לשם מימוש חזונו.
קרן רש"י ביקשה לוודא שההשקעה שלה מניבה תוצאות ,ולשם כך נערכנו לביצוע מבדקים שכללו
מבחנים לבחינת הישגים (כולל קבוצת ביקורת במחוז אחר) ,מיפוי פרויקטים הפועלים בבית הספר
ושאלונים לתלמידים ,למורים ולמנהלים .כל הערכה בוצעה שנה וחצי לאחר המועד שבו בוצעה הפעילות
עצמה .אמצעים אלה סייעו לנו לקבל תמונת מצב כוללת .בהמשך אימץ משרד החינוך את שיטת ההערכה
הזאת ,ואף הרחיב אותה לכל מחוזות המשרד.
בחינת ההישגים הלימודיים מראה שכבר בשנים הראשונות לפעילות 'מדערום' חל שיפור בהישגי
התלמידים במתמטיקה ,במדע וטכנולוגיה ובעברית (גם הוא מקצוע שלימודיו תוגברו במסגרת 'מדערום',
מתוך הבנה ששליטה בעברית הכרחית להצלחה במקצועות מדעיים) .כן חלה בשנים אלה עלייה בשיעור
הזכאות לבגרות של תלמידי הדרום – הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי.
'מדערום' מהווה מודל לשיתוף פעולה בין משרד ממשלתי לגופים פילנתרופיים .במחקר שנערך על ידי
פורטס ,מועלם ולוי בנושא יישום 'מחר  '98צוין שמערך השותפים ביישום הדוח כלל את משרד החינוך,
השטח והאקדמיה .התרומה של המגזר השלישי ,כפי שעולה ממחקרם ,הייתה מצומצמת .לעומת זאת,
ב'מדערום' היה מודל השותפות שונה מזה המתואר במחקר האמור .מלבד משרד החינוך ,השטח
והאקדמיה ,גם המגזר השלישי – בהובלת קרן רש"י וקרנות נוספות שחברו אליה בהמשך – היה שותף
מרכזי במהלך .שותפות בין המגזר השלישי לבין המדינה מעלה שאלה לגבי תפקידו של המגזר השלישי
בקשר מסוג זה .אסור שבשותפות כזו המגזר השלישי יהיה "הזנב שמכשכש בכלב" ,כלומר יהיה זה
שמוביל את המדינה מתוך מחשבה שהיא לא יודעת לבצע את עבודתה .בשותפות כזו על המגזר השלישי
לנסות להניע את המדינה לשנות את דרכה בהסכמה .מחקר של שיפר ועמיתים יצר סיווג של מודלים
שונים של שותפויות בין המדינה לארגונים לא מדינתיים .את 'מדערום' ניתן למקם בסיווג זה בין שיתופיות
ממוסדת 4לפילנתרופיה אוטונומית 5.בנושא בתי הספר משרד החינוך הוביל את הפעילות ,ואילו במערכת
6
הבלתי פורמלית קרן רש"י הייתה המובילה .כיום מדערום פועל בהפרטה מבוקרת.
4

חברה אזרחית המאופיינת בגישה אלטרואיסטית .בשיתופיות ממוסדת החברה פועלת באקלים שבו המגזר הציבורי מאפשר
ביזור סמכויות בצורה שקולה ומדודה ו על ידי יצירת תשתית לפעילות משותפת ,אך הממשל ממשיך לשאת באחריות כללית
לנעשה במדינה.
5
מצב שבו חברה אזרחית בגישה אלטרואיסטית פועלת באקלים שבו המגזר הציבורי מאפשר באופן גורף תהליכי הפרטה בלתי
מבוקרת ,אגב העברת סמכויות ותפקידים בהפעלת שירותים למגזר השלישי ,ללא קבלת אחריות כוללת לתוצאות המהלך
והשפעתו על האזרחים.
6
מתקיימים בה עקרונות ברורים של המערכת הציבורית בנושא ההפרטה .דוגמה מובהקת לכך היא ההפרטה של מרבית
השירותים החברתיים במשרד הרווחה ,שהועברו במלואם לארגוני מגזר שלישי ,המפעילים אותם תוך קבלת אחריות מלאה על
הפעילות ותוך הותרת הפיקוח והבקרה בידי הממסד הממשלתי.
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ריבי לקריץ :כמי שאחראית על מכרזי 'מדערום' במשרד החינוך אני יכולה להעיד שכיום מכרזים אלה
מצומצמים מאוד ומתוקצבים מכספי משרד החינוך בלבד .חלק מהתקציב המיועד למיזם משמש לצורכי
מינהל וחלק משמש לפעילויות קטנות וממוקדות – זנבות ושרידים של אותו חינוך בלתי פורמלי מפואר
שדובר עליו .עם זאת ,חלק ניכר מהמטרות שהר נוי הציג התממשו .אמנם לא ניתן לזקוף זאת ל'מדערום'
בלבד ,משום שכל העולם השתנה והתקדם ,אולם הדרום התפתח מאוד בתחומי ההישגים והתפישה
החינוכית .כיום יש תקציבים פילנתרופיים רבים שמושקעים בדרום ,ולמרבה הצער לא מתבצעת מספיק
הערכה שמודדת את תוצרי ההשקעה.
בני גיגר :במוסדות אקדמיים קיימים בדרך כלל כללים ברורים לגבי מדיניות השימוש בכספים
פילנתרופיים שמקבלים המוסדות .כללים אלה כוללים הקפדה על כך שייעשה שימוש במקורות
הפילנתרופיים ליישום המדיניות המדעית והחזון של המוסד ,וגופים אקדמיים רציניים נמנעים מכניסה
לתחומים שאין למוסד עניין בהם רק בשל קיומה של תרומה כספית .עיקרון זה רלוונטי גם לשותפות בין
משרד החינוך לגוף פילנתרופי .עם זאת נשאלת השאלה כיצד הגוף הפילנתרופי משפיע על המנהיגות
וההתנהלות של משרד החינוך וכן השאלה מי מקבל בפועל את ההחלטות לגבי המטרות ודרכי הפעולה של
המשרד .שאלות אלה חשובות במקרה האמור מכיוון שמדובר בגוף פילנתרופי שאינו מסתפק במתן כסף
ותשומה רעיונית כללית ,אלא הוא גם מבצע .יש לתת את הדעת על כך שכאשר גופים פילנתרופיים
נוקטים ואף מכתיבים יזמה ,מנהיגותו של המשרד הממשלתי נחלשת ,ואין תמריץ לפתח את המנהיגות
בתוך המשרד.
שלומית עמיחי :ההסכם בין משרד החינוך לקרן רש"י במיזם 'מדערום' והשילוב בין התקציבים של שני
הגופים היו פורצי דרך .גם תכניות העבודה הבית-ספריות שהר נוי הציג היו בבחינת שינוי חיובי ,הואיל
והן הביאו בתי ספר להבנה שהם צריכים להוכיח שחל שינוי אצלם .במסגרת המיזם ִתקצב משרד החינוך
בעיקר שעות לימוד ,וקרן רש"י קיבלה על עצמה לתקצב יוזמות בית-ספריות .אמנם התקציבים עבור
היוזמות הללו היו קטנים בהשוואה לתקציבים שהשקיע משרד החינוך ,אך עבור בתי הספר הם היו
משמעותיים ,ובזכותם נוצרה בבתי הספר אווירה של חדשנות .יצוין כי כדי להדגיש את השותפות בין שני
הגופים במיזם הוסכם מראש שמשרד החינוך וקרן רש"י יממנו כל אחד מחצית משכרו של הר נוי.
חנה פרל :כיום חסרים בדרום מורים מקצועיים למתמטיקה ,לפיזיקה וכימיה ,והמחסור שם גדול יותר
מאשר במרכז ובצפון .אמנם לפארק המדע ,למרכז אילן רמון ולאוניברסיטת בן גוריון יש תרומה לא
מבוטלת ,אך למרות זאת קיים מחסור אדיר במורים למדעים ומתמטיקה .כלומר במסגרת 'מדערום' לא
פותחה בדרום מנהיגות מקצועית של מורים שתיצור המשכיות בכוח האדם בהוראה.

מקורות שהוזכרו במהלך ההרצאה:
בושריאן ,ע( .עורך) .תשע״ו .2016 ,אי־שוויון וחינוך :קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי
לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך ,דוח מפעילות לימודית .היזמה למחקר יישומי
בחינוך ,האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

פורטס ,ד ,.מועלם ,ר ,.ו-לוי נחום ,ת .2009 .מו"ט בחט"ב – תרומת האתמול למחר :מה ניתן ללמוד
מניסיון "מחר  .?"98רחובות :מכון ויצמן למדע ,המחלקה להוראת המדעים.
קליין ,פ .ש ,.ו-י .ב .יבלון( .עורכים) .תשס"ח .2008 ,ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך .דוח מפעילות
לימודית .היזמה למחקר יישומי בחינוך ,האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

שיפר ,ו ,.ברקוביץ ,י ,.בר-יהודה ,ש ,.ו-ג .אלמוג-ברקת .2010 .נערך על ידי דן ענבר .מעורבותם של
ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך .ירושלים :מכון ון ליר.
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תקציר ההרצאה של אלי איזנברג
אלי איזנברג :במערכת החינוך מתייחסים לעתים בטעות אל טכנולוגיה כאל כלי לקידום מתודולוגיות
הוראה .יש אף המגדירים את החינוך הטכנולוגי 'חינוך מקצועי' המיועד לעובדי צווארון כחול ומבוסס על
כלים ומכונות .כדאי ללמוד ממשרד החינוך של ניו זילנד שהגדיר כבר בשנת  1995טכנולוגיה כפעילות
יצירתית וחדשנית המכוונת לענות על צרכים והזדמנויות על ידי פיתוח מוצרים ,מערכות וסביבות .לפי
הגדרה זו ,הטכנולוגיה משלבת ידע ,מיומנויות ומשאבים (כסף ,זמן ,כוח אדם וחומרים) שנועדו לפתרון
בעיות מעשיות ,ותהליכים טכנולוגיים קורים בהקשר של אינטראקציה עם החברה ,המשק והסביבה
ומושפעים מן האינטראקציה הזאת.
בתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה שפורסמה בעקבות דוח 'מחר  '98התמקדו דוגמאות רבות שעסקו
בטכנולוגיה במידת הנזק שהטכנולוגיה גורמת לסביבה ולאדם ,ואילו לדוגמאות על טכנולוגיה בהקשר
חיובי ניתן ביטוי מועט יחסית .ב'מחר  '98נעשתה הבחנה בין מדע לטכנולוגיה ,ונכתב שהבסיס של המדע
הוא המתמטיקה ,ואילו הבסיס של הטכנולוגיה הוא המדע .ההבחנה הזו מוטעית לטעמי היות שהמדע
והטכנולוגיה קשורים בקשר הדוק זה לזה ולא יכולים להתפתח אחד בלעדי השני.
רשת 'אורט' היא הרשת החינוכית המובילה בישראל .תלמידיה מהווים  10%מכלל בוגרי מערכת החינוך.
נכון לשנת הלימודים תשע"ו לומדים ברשת  100,885תלמידים ,מועסקים בה  7,668עובדים ,היא מחזיקה
ב 215-מוסדות חינוך ,והיא פועלת ב 52-רשויות מקומיות .בפריסתה לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל
משקפת רשת 'אורט' חתך דמוגרפי וגאוגרפי של תושבי המדינה .שיעור מוסדות הלימוד בפריפריה
השייכים לרשת 'אורט' גבוה יותר מאשר במרכז הארץ .הרשת נושאת שני דגלים עיקריים :קידום החינוך
הטכנולוגי-מדעי וקידום ערכים והתנדבות בקהילה ,לחיזוק חוסנה הכלכלי של ישראל מחד גיסא ,וחוסנה
החברתי מאידך גיסא.
תהליך ההתקשרות בין רשות מקומית לרשת חינוכית מורכב ממספר שלבים .המדינה אחראית על קביעת
המדיניות ,על ביצוע המדיניות ועל הפיקוח בכל הקשור ללימודים מגיל גן ועד סיום כיתה ט' (בחלק
מהרשויות המקומיות האחריות הייתה עד כיתה ח') .החל מכיתה י' האחריות לניהול בתי הספר עוברת
לרשות המקומית ,וזו יכולה להחליט מסיבות כלכליות או מקצועיות-חינוכיות שהיא מעבירה את הניהול
של מוסד לימודים בתחומה לידי רשת חינוכית .עד לפני כשנתיים החלטה כזו הייתה בסמכותו של ראש
הרשות ,באישור מועצת הרשות .לפני כשנתיים חויבו הרשויות המקומיות לבצע מכרז טרם קבלת החלטה
כזו .במכרז כזה אין כללים המחייבים התקשרות עם רשת חינוכית ,כך שאפילו מפעילי קייטנות או חוגים
יכולים לגשת למכרז .מלבד זאת אין כללים לגבי שיטת הניקוד במכרז ,וכל רשות מקומית רשאית לקבוע
בעצמה את חלוקת הניקוד בין המרכיב הכספי למרכיב האיכותי של המתמודדים .כשרשת 'אורט' ניגשת
למכרז מעין זה ,היא מציגה את החזון והאסטרטגיה של הרשת ,אך מנסה להתאים אותם לאופייה של
הרשות המקומית שעומדת על הפרק .לאחר שרשת חינוכית נבחרת במכרז להפעלת בית ספר ,מתמנה ועד
מנהל שבו שותפות הרשת החינוכית והרשות המקומית .הוועד המנהל אחראי על קביעת מדדי הצלחה,
יעדים כמותיים ותקציב .הניהול השוטף של בית הספר כולל מינוי מנהל ,הנהלה מצומצמת ,מורים ועובדי
מינהל וכן גיבוש תכניות ומיזמים שונים .מינוי המנהל הוא מינוי משותף לרשת החינוכית ולרשות
המקומית ומתבצע על ידי ועדה שבה חברים גם נציגי משרד החינוך ,משרד הכלכלה או משרד הרווחה,
וכן נציגי הארגונים היציגים של המורים .מינוי ההנהלה המצומצמת (מנהל פדגוגי ,מנהלי שכבה וכיו"ב),
מורים ועובדי מינהל הוא בסמכותה של הרשת החינוכית .כל המורים הופכים להיות עובדי הרשת ,ומשרד
החינוך מעביר את משכורתם אל הרשת החינוכית במקום לרשות המקומית .גם מרבית עובדי המינהל
עוברים להיות מועסקים של הרשת ,אולם חלקם בוחרים להישאר עובדי הרשות .הרשת החינוכית היא
היוזמת בדרך כלל את התכניות והמיזמים השונים שפועלים בבית הספר ואשר מטרתם להשיג את
היעדים שנקבעו לו ,אך חלקם מתבצעים ביזמת הרשות המקומית ,חלקם בתמיכת משרד החינוך וחלקם
על ידי גופים פרטיים .הרשת מנסה לשלוט בנושא ,אך לא תמיד מצליחה בכך מפני שתכנית העבודה של
בית הספר צריכה להיות מקובלת הן על הרשת החינוכית ,הן על הרשות המקומית והן על משרד החינוך.
בדרך כלל כל שלושת הגופים רואים עין בעין את המדיניות.
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מלבד ניהול בתי ספר ,רשת 'אורט' מפתחת בשיתוף משרד החינוך ומשרד הכלכלה מודלים חינוכיים
מערכתיים שאותם היא שואפת להטמיע בבתי הספר שלה בפרט ובמערכת החינוך הישראלית בכלל .לשם
כך פועל ברשת מרכז למחקר ,פיתוח והכשרה שאין לו אח ורע בעולם .את המודלים המפותחים במרכז
זה ,במיוחד בתחומי המדע ,הטכנולוגיה והתקשוב ,מיישמים תחילה ברשת ,המפיצה אותם אחר כך לכלל
מערכת החינוך הישראלית ,ולבסוף גם מייצאת אותם לחו"ל .אחד המודלים שפיתחנו הוא 'מדברים
נתונים' .מטרתו לשפר את הזכאות לבגרות .מודל זה נחוץ מכיוון שבתי ספר רבים נוהגים לגבש תכניות
לשיפור הישגים על בסיס תוצאות בחינות הבגרות של תלמידיהם .מאחר שבכל שנה התלמידים וחלק
מהמורים מתחלפים ,עולה החשש שהתכניות שבתי הספר מגבשים לא מתאימות לאוכלוסייה המשתנה
של התלמידים והמורים .במסגרת תכנית 'מדברים נתונים' המורים נדרשים החל מכיתה י' (לפעמים החל
מכיתה ז') לגבש תחזית להישגי התלמידים .לתהליך זה שותפים המורים המקצועיים ,המחנכים ואפילו
הורי התלמידים .לאחר שנקבע יעד בית-ספרי להישגים בכל מקצוע ,נקבע גם יעד בית-ספרי כללי לזכאות
לבגרות .הנהלת הרשת מגבשת על בסיס יעד זה תכניות לשיפור הזכאות לבגרות ,ובודקת את הביצוע
פעמיים בשנה – החל מכיתה י' ועד כיתה י"ב .כתוצאה מיישום מודל זה הצליחה הרשת להביא לעלייה
מתמדת ועקיבה בנתוני הזכאות לבגרות .המודל מבוצע בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית בכל בתי
הספר של הרשת .מודלים נוספים שהרשת פיתחה :שיפור איכות תעודת הבגרות; מודל חינוך הוליסטי,
כפרי נוער לחרדים; טיפוח הפזורה הבדואית; כיתת י"ג למגזר הערבי; הרחבה והעמקת 'אורטוב'; 7בית
8
ספר יוצר עתיד.
החינוך הטכנולוגי ברשת 'אורט' מבוסס על שלושה מרכיבים :מיומנויות ,ידע וערכים .המיומנויות
הכרחיות לצורך התמודדות עם אתגרי המאה ה ,21-והן כוללות פתרון בעיות ,קבלת החלטות בסביבה
של אי-ודאות ,יכולת עשייה וייצור ,יזמּות ,יצירתיות ,חדשנות ,ניהול זמן ,תקציב וכוח אדם ועבודת צוות.
הידע הנלמד ברשת הוא רב-תחומי ובינתחומי .ידע זה נחוץ למען ההישרדות של כל בוגר מערכת החינוך
וממשקים .הרשת שמה דגש גם
בארץ ובעולם .הידע נלמד במסגרת גישה מערכתית הכוללת אינטגרציה ִ
על ערכים כגון משמעת ,אמינות ,אתיקה ואחריות אישית וקבוצתית.
כמה עובדות על החינוך הטכנולוגי :עבודת המוסמך של גדי פרנק העלתה כי מבין אלה שאינם זכאים
לבגרות (כ 50%-מהתלמידים) ,אחוז המועסקים וכושר ההשתכרות גבוה יותר אצל בוגרי החינוך
הטכנולוגי מאשר אצל בוגרי החינוך העיוני .עובדה נוספת היא שמבין אלה שניגשים לבחינת בגרות ברמת
 5יח"ל במתמטיקה ,פיזיקה וכימיה ,כ 50%-הם תלמידים במגמות מבוססות מדע בחינוך הטכנולוגי
(אלקטרוניקה ,מחשבים ,מכטרוניקה ,ביוטכנולוגיה והמגמה המדעית-טכנולוגית) .כדאי לתת את הדעת
לעובדות אלה על רקע הנתון שההפרש בתקצוב החינוך הטכנולוגי מצד אחד והחינוך העיוני מצד שני
מסתכם בכ 1%-בלבד מתקציב משרד החינוך.
אלי הורביץ :טענת ש'אורט' פועלת בעיקר בפריפריה ,ואני מניח שהדבר נכון לגבי מרבית הרשתות
החינוכיות .לאור זאת נוצר מצב שבו בפריפריה מנהלות את בתי הספר בעיקר רשתות חינוכיות ,ואילו
ברשויות מקומיות במרכז הארץ מנהל אותם מינהל חינוך חזק .מה דעתך על כך?
אלי איזנברג :מניסיוננו ,החוזק ,ההובלה והמנהיגות של רשות מקומית הם גורם חשוב .אמנם ראשי
רשויות במרכז הארץ נוטים להיות חזקים יותר מאשר מקביליהם בפריפריה ,אך גם בפריפריה קיימות
רשויות מקומיות שיש בהן ראשי רשויות חזקים .דוגמאות לכך הן מעלות ,מגדל העמק ויקנעם .עם זאת,
כאשר ראשי רשויות מתחלפים ,הדבר מוביל פעמים רבות לפגיעה בחוזקּה של הרשות.
שמואל הר נוי :הפעילות של רשת חינוכית מהווה הפרטה של שירותי חינוך שכן האחריות המלאה לניהול
בית הספר עוברת מהרשות המקומית לרשת חינוכית פרטית .לא ברור מהו הערך המוסף של הפרטה זו.
האם רשתות חינוכיות לא מנצלות חולשה של מערכות חינוך בפריפריה?
7

תכנית הפועלת לקידום ערך הנתינה והמעורבות החברתית
8
מודל לבית ספר המיועד להוביל ולפרוץ דרך בתחומים רבים – תכנים ,מיומנויות ,ערכים ועוד – תוך מאמץ מתמיד שלא לפגר
אחר העתיד.
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אלי איזנברג :השאלה אם קיים ניצול של הרשות המקומית צריכה להיבחן לפי הישגיהם של בתי הספר
בתחומה .אם לאחר העברת בעלות על בתי ספר מרשות מקומית לידי רשת חינוכית התלמידים ברשות
מגיעים להישגים טובים יותר ,שיעור גבוה יותר מתוכם מצליח להגיע למוסדות להשכלה גבוהה והם
משתלבים טוב יותר בשוק התעסוקה ,לא ברור כיצד בא לידי ביטוי הניצול שדובר עליו .נהפוך הוא ,אנו
פועלים יחד עם הרשות המקומית כדי לשפר את המצב ,ומטפחים בתי ספר – לעתים אף כאלה שהם חסרי
תשתיות פיזיות ופדגוגיות.
ריבי לקריץ :כסף כמשאב חינוך הוא לא מילה גסה .אם רשת חינוכית כלשהי פונה לראש רשות מקומית
שיש לה מחסור במשאבי תחזוקה – ואין זה משנה כלל אם ראש הרשות הוא חזק או חלש – אין פסול
בכך ,מכיוון שנוצר כך מקור לגיוס משאבים למען תלמידי אותה רשות מקומית.
אלי איזנברג :התרומה של רשת 'אורט' לא מסתכמת רק במשאבים .כאמור יש לרשת מרכז מחקר ופיתוח
שהוא ייחודי בעולם כולו בפיתוח תכניות לימודים ומתודולוגיות הוראה ולמידה בתחומי המדע
והטכנולוגיה .הפדגוגיה חשובה מאוד לרשת ,והערך המוסף שלנו טמון בקידומה .הרשת משקיעה בפיתוח
מקצועי של מורים מתוך תפישה שהם המפתח להצלחת התלמידים .כפועל יוצא אנו משלמים בונוסים
למורים מתאימים ממרכז הארץ כדי שילמדו בבתי ספר שלנו בדרום ובצפון שבהם חסרים מורים .יתרה
מזו ,לא כל רשות מקומית בקיאה מספיק בניהול חינוך ,והיכולת שלנו להביא לתלמידיה יותר משאבים
מהממשלה ,שיטות לימוד חדשות ושיטות הוראה חדשניות בהחלט משפרת את הפדגוגיה בה.
דוד שרת :במעלה אדומים פועלות ארבע רשתות חינוכיות ,לרבות רשת 'אורט' .בחרנו כל אחת מהן לפי
הצרכים שלנו ולפי תחום ההתמחות של הרשת .ללא רשת 'אורט' לא היינו מצליחים לקדם את החינוך
הטכנולוגי בעיר ,וללא רשת 'ברנקו וייס' לא היינו מצליחים לקדם את התלמידים המאתגרים שלנו.

מקורות שהוזכרו במהלך ההרצאה:
פרנק ,ג .2008 .איינשטיין מול מיכאלנג'לו :ריבוי סוגי הון אנושי ,צמיחה כלכלית וחלוקת הכנסות.
(עבודת מוסמך ,אוניברסיטת תל אביב).

תקציר ההרצאה של ענת שייר
ענת שייר :מערכת החינוך בעיר חיפה כוללת נכון לשנת הלימודים תשע"ו מעל  42,000תלמידים ,מתוכם
כ 23,000-בבתי ספר יסודיים ,כ 12,000-בתיכונים וכ 7,000-בחטיבות ביניים .בחיפה קיימים  34בתי ספר
על-יסודיים 11 .מתוכם הם תיכונים בבעלות עירונית 4 ,בבעלות משותפת ו 19-בבעלות פרטית .בתי הספר
הפרטיים נחשבים לאיכותיים מאוד .הם כוללים בין היתר את בית הספר הריאלי ,מרכז החינוך ליאו-
באק וכל בתי הספר העל-יסודיים של המגזר הערבי .בתי ספר אלה אינם שייכים לעירייה ומציבים אתגר
למערכת העירונית – אתגר שהוא אחת הסיבות למהלכים שהעירייה מובילה בעשור האחרון.
נכון לשנה"ל תשע"ד שיעורי הלומדים מתמטיקה ומקצועות מדעיים בחיפה היו גבוהים מאשר הממוצעים
הארציים בכל הרמות והמקצועות :במתמטיקה  4יחידות ( 22.3%לומדים בחיפה לעומת  17%לומדים
בישראל) ,במתמטיקה  5יחידות ( 16.2%לעומת  ,)9.6%בפיזיקה  5יחידות ( 13.6%לעומת  ,)8.4%בכימיה
( 10.9%לעומת  )7.8%ובביולוגיה ( 18.1%לעומת  .)14.6%בשנות הלימודים תשע"ה ותשע"ו נרשמה
בחיפה עלייה של לפחות שני אחוזים בכל אחד מהמקצועות האמורים (נתונים אלה טרם פורסמו רשמית).
ככלל ,בבתי הספר הפרטיים שיעורי הלומדים מתמטיקה ופיזיקה ברמת  5יחידות גבוהים מהממוצעים
הארציים .גם בבתי הספר העירוניים שיעורים אלה גבוהים יחסית לממוצעים הארציים ,ובחלקם שיעור
הלומדים מתמטיקה ופיזיקה ברמת  5יחידות עולים על  .30%עם זאת בחלק מבתי הספר העירוניים יש
עדיין מקום לשיפור.
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לפני כעשור הוחלט בעיריית חיפה להנהיג מדיניות של אי-הנשרה בבתי הספר העירוניים .כתוצאה מכך
ירד אחוז ההנשרה בבתי ספר אלה מ 30%-ל .0.7%-אלא שהמהלך הביא לירידה בזכאות העירונית
לבגרות .בנוסף על כך ,לאור המדיניות החדשה העדיפו הורים רבים להעביר את ילדיהם לבתי ספר
פרטיים .על מנת להתמודד עם מגמה זו החליטה העירייה לחזק את בתי הספר העירוניים .כחלק
ממאמציה בנושא גיבשה העירייה לפני עשור תכנית לקידום המצוינות הבית-ספרית .התכנית שמה דגש
על קידום לימודי המתמטיקה והמדעים .בין מטרותיה נכללו קידום תלמידים מצטיינים ממגזרים שונים
ומרקע סוציו-אקונומי נמוך ,הובלת שינוי פדגוגי בלימודי המתמטיקה והמדעים ,העצמת קהילות מורים
לומדות ובניית מודל לפיתוח מנהיגות מורים עירונית שמובילה חדשנות פדגוגית .תכנית המצוינות
במדעים מורכבת ממספר תת-תכניות' :מצוינות במדעים'; 'חושבים חיובי'; 'מובילוֹת לטכניון'' :יובלים';
'כיתת רפואה/הייטק/מדעטק'; 'בית חינוך'; 'חקר בפיזיקה – תכנית לבגרות'; 'חלומדע'; 'סמסטר קיץ
רפאל'; 'מדעי המחשב בקהילה'; 'מרכז חמ"ה';' 9חוגורדון'.
התכנית 'מובילות לטכניון' מיועדת לקדם בנות ללימודי מדע וטכנולוגיה .היא גובשה על רקע העובדה
שבנות נוטות להמשיך ללימודי השכלה גבוהה בתחומי המתמטיקה והמדעים פחות מאשר בנים .תכנית זו
החלה לפעול לפני כחמש שנים בשני בתי ספר ,וכיום היא מקיפה שמונה בתי ספר .משתתפות בה תלמידות
מכיתה ח' עד י"ב המסומנות במחצית השנייה של כיתה ז' כבעלות פוטנציאל ללמוד מתמטיקה ומדעים
ברמת  5יחידות .הן מקבלות העשרה לימודית החל מכיתה ז' ,מבקרות במעבדות מחקר בטכניון ובמכון
ויצמן ,משתתפות בפעילויות 'נוער שוחר מדע' ,מסיירות במפעלים של חברות הייטק ובמקביל זוכות לתגבור
לימודי מתמטיקה ומדעים בתוך בית הספר ,מעבר לשעות התקן .בכל בית ספר שבו פועלת התכנית קיים רכז
לתכנית .הוא עובד בשיתוף פעולה עם היחידה למצוינות בעירייה ,בונה תכנית ללימודים ולהעשרה,
ומקבל תקציב מיוחד מהעירייה על מנת להפעיל את התכנית .התכנית מלווה בהערכה מתמדת הממומנת
על ידי חברת 'אינטל' .בשנה שעברה סיים המחזור הראשון של תלמידות התכנית את כיתה י"ב ,ונרשמה
עלייה משמעותית הן בבחירת הבנות ללמוד מקצועות מדעיים והן ברמת הציונים שלהן .מספר הבנות
שבחרו ללמוד מקצועות מדעיים בשני בתי הספר שבהם פועלת התכנית זה  5שנים עלה ב .25%-ממוצע
הציונים של הבנות במתמטיקה עלה ב ,7%-ובמקצועות מדעיים הוא עלה ב.6%-
'חושבים חיובי' היא תכנית בהובלת קואליציה של חברות הייטק חיפאיות .כל בית ספר המשתתף בתכנית
מאומץ על ידי חברה אחת או יותר ,ותלמידיו מגיעים אחת לשבוע לחברות המאמצות ומקבלים במשך
שעתיים שיעורי תגבור פרטניים ממתנדבים באותן חברות.
תכנית המצוינות במדעים היא התכנית הגדולה ביותר – היא מקיפה כ 1,500-תלמידים ב 10-בתי ספר על-
יסודיים .התכנית עולה בקנה אחד עם הצורך הלאומי להכשיר עתודה אנושית מיומנת במדעים ,והיא
מיועדת כאמור לטפח את בתי הספר העירוניים .התכנית שמה דגש על חיזוק הקשר בין בתי הספר בחיפה
לבין מערכת ההשכלה הגבוהה בעיר על מנת להגדיל את מספר הבוגרים הממשיכים ללימודי השכלה
גבוהה בחיפה ונשארים לגור בה .מעבר לכך עומד בבסיס התכנית הרצון להבטיח אופק תעסוקתי למספר
גדול ככל האפשר של תלמידים .מלבד תלמידים מצטיינים במתמטיקה ומדעים ,התכנית מיועדת
לתלמידים בעלי פוטנציאל הצלחה ומוטיבציה הזקוקים לתמיכה לימודית .בסך הכול היא פונה לכ35%-
מתלמידי בתי הספר העירוניים בחיפה .תלמידי התכנית מקבלים תגבור לימודים ומשתתפים בפעילויות
העשרה מדעית וכללית .בכל שנת לימודים נלמדות במסגרת התכנית כ 14,000-שעות תגבור (מעבר לשעות
התקן) ונערכות כ 200-פעילויות העשרה (הרצאות וביקורים במעבדות ,בתעשייה ובאקדמיה) .התגבור
הלימודי נעשה בקבוצות קטנות של עד חמישה תלמידים ,על ידי מורים מתוך בית הספר או מחוצה לו .כל
תלמיד מקבל שתי שעות תגבור במתמטיקה ושתי שעות תגבור במקצוע המדעי המורחב שבחר .זיהוי
הפוטנציאל של התלמידים המיועדים להיכלל בתכנית המצוינות ,המעקב אחר הישגיהם והבקרה על
התכנית נעשים באמצעות מערכת עירונית ממוחשבת .רכז התכנית מועסק גם כמורה בבית הספר
וכאחראי על זיהוי התלמידים ,פנייה אליהם ,שיווק התכנית לתלמידים ובניית קבוצות הלימוד.
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מערך ההפעלה העירוני של התכנית כולל שלוש רמות )1 :רמת קבלת החלטות כלליות וגיבוש מדיניות
עירונית  )2רמת יישום מדיניות והתאמות לאופי בתי הספר  )3רמת יישום ,מעקב ובקרה שוטפים .ברמה
הראשונה פועל פורום מנכ"לי תיכונים בראשות מנכ"ל העירייה .הפורום הוא שיזם ומלווה את נושא
המצוינות בעיר בעשור האחרון .ברמה השנייה פועלים צוותי היגוי בית-ספריים המתכנסים שלוש פעמים
בשנה .צוותים אלה מחליטים על יעדים ובסוף השנה בוחנים את העמידה בהם .במקביל לצוותי ההיגוי
הבית-ספריים פועל ברמה השנייה פורום רכזים עירוני בהובלת מנהלת התכנית .ברמה השלישית פועלים
רכז התכנית הבית-ספרי ומורים למתמטיקה ולמדעים .הרכז והמורים עובדים בתיאום מלא עם צוות
ההיגוי הבית-ספרי .פורום הרכזים העירוני מלווה גם הוא את הרכז.
בשנים האחרונות התפתחה בעיריית חיפה ההבנה כי על מנת שהתלמידים יצליחו ,יש צורך לטפח
ו להעצים את קהילת המורים בעיר .זה מספר שנים שהעירייה פועלת עם המורים ומשרד החינוך כדי
לטפח בעיר קהילות מורים ,ונעזרת לשם כך במענק מקרן טראמפ .הקהילה הראשונה שיצרנו היא של
מורי פיזיקה .היא כוללת מורים שמנחים תלמידים בפרויקט חקר בלימודי פיזיקה במסגרת בחינת
הבג רות .קהילת מורים זו היא מקור גאווה גדול לעירייה .קהילת מורים נוספת שיצרנו בחיפה היא
קהילת רכזי מתמטיקה ומורים מובילים ל 5-יחידות מתמטיקה .מלבד קהילות המורים פועלות בעיר
חמש חממות פדגוגית למורי מתמטיקה ומדעים בהנחיית מכון ברנקו וייס .אחת לשבוע המורים בחממות
אלה מתכנסים ,מעבירים שיעור לתלמידים ולאחר מכן דנים באופן העברת השיעור .לאור הצלחת
החממות העירייה תיפתח בשנת הלימודים תשע"ז חממה פדגוגית עירונית .לחממה זו יגיעו מורים
מובילים מבתי ספר שונים ולאחר מכן אותם מורים יבנו בבתי הספר שלהם את הדגם שהם למדו בחממה
העירונית .בעיר פועלת גם קהילת רכזים פדגוגיים שמטרתה לעודד פיתוח של שפה עירונית משותפת
ולמידת עמיתים .מלבד זאת עמותת 'שיעור ביחד' מפעילה בחיפה תכנית שבמסגרתה תומכי הוראה
מחברות הייטק משתתפים בשיעורי מתמטיקה ופיזיקה בבתי הספר ומסייעים למורים במהלך השיעור.
בני גיגר  :האם יש לעיריית חיפה תכניות שמיועדות לטפח אוריינות מדעית בקרב כלל אוכלוסיית
התלמידים או שמאמציה מתקדים בטיפוח מצוינות בקרב תלמידים בעלי הישגים גבוהים?
ענת שייר :ההתמקדות שלנו בשנים האחרונות היא בכ 35%-מהתלמידים בעיר שהם מצטיינים
במתמטיקה ומדעים או בעלי פוטנציאל להצליח במקצועות אלה .מדובר בין היתר בתלמידים הלומדים
ברמת  3יחידות מתמטיקה ויש רצון לקדם אותם ל 4-יחידות ,וכן בתלמידים חלשים יחסית הלומדים
ברמת  4יחידות מתמטיקה ויש רצון להבטיח שהם לא יעברו ל 3-יחידות .באשר ליתר התלמידים,
ההתמקדות שלנו היא בהעלאת הזכאות לבגרות ולא בטיפוח אוריינות מדעית.
ישראל בר-יוסף :מהם המדדים שבהם העירייה עושה שימוש לבחינת הצלחת התכנית?
ענת שייר  :אנו עוקבים אחר שיעורי הלומדים מקצועות מדעיים ברמת חמש יחידות ומתמטיקה ברמות
של  5ו 4-יחידות .בשנים הראשונות לפעילות התכנית הייתה עלייה בולטת בשיעורם של הלומדים
מקצועות אלה .בארבע השנים האחרונות נבלמה מגמה זו ,והשיעור נע סביב  .17%היעד הבא שלנו הוא
להעלות שוב את שיעור הלומדים את המקצועות האמורים .אף על פי כן גם את חוסר העלייה בשיעור
הבוגרים ראינו כהצלחה מסוימת ,מאחר שבארבע השנים האחרונות חלה במדינה ירידה בשיעור
הלומדים  5יחידות מתמטיקה (ל )10%-ופיזיקה (ל ,)8%-ואילו בחיפה לא נרשמה ירידה כזו.
שלומית עמיחי  :מדוע הרשות המקומית לא מעבירה את האחריות על ניהול משאבי התכנית ועל המעקב
אחר העמידה ביעדים למנהלי בתי הספר עצמם?
ענת שייר :אם מנהלי בתי הספר יודעים שהם נתונים באופן קבוע למדידה של הרשות המקומית ,הדבר
תורם לניהול נכון של המשאבים .עם זאת להנהלת בית הספר ולרכז בית הספר יש בהחלט סמכות לנהל
כראות עיניהם את סל התמיכה שהם קיבלו עבור התכנית .הרשות המקומית לא כופה תכניות על בתי
הספר העירוניים ,אלא מציעה אותן להנהלות בתי הספר.
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תקציר ההרצאה של מהנא טאפש
מהנא טאפש :מינהל החינוך של בית ג'אן מאמין שמי שזורע בדמעה ,ברינה יקצור ,ומי שזורע רוח ,סּופה
יקצור .בית ג'אן הוא כפר נידח השוכן בלב שמורת טבע ,וכשם שהוא ממוקם על פסגת הר ,כך תושביו
שואפים להגיע לפסגות בכל התחומים .מדובר ביישוב עני במשאבים – ללא תעשייה ,תיירות או עסקים
משגשגים – אבל הוא התברך בנוער מצוין שמצליח להשיג תוצאות מעולות בבחינות הבגרות .בשנים
האחרונות נמצאת בית ג'אן בראש רשימת הזכאות לבגרות 100% :זכאות ו 37%-מהבוגרים שהם בעלי
תעודת בגרות איכותית (קרוב ל 20%-מעל הממוצע הארצי ,העומד על  .)8.5%בית ג'אן מככבת גם בראש
רשימת בתי הספר הערכיים .אין מדובר במקריות .היישוב הצליח להגיע להישגים בעמל רב ,בעבודת שטח
נרחבת ועל ידי גיוס כל מעגלי הפעולה :הרשות מקומית ,המורים ,הנהלת בית ספר והתלמידים .נקודת
ההנחה שלנו היא שבית הספר משמש מגדלור לתלמידיו ולמוריו .מלבד זאת אנו מאמינים שכל תלמיד
יכול להצליח ושאין תלמיד שלא יכול ,אלא יש תלמיד שזקוק לתמיכה .עלינו רק לספק לתלמידים את
האפשרות והמרחב להצליח.
ביישוב בית ג'אן קיים תיכון שש-שנתי אחד – בית הספר התיכון המקיף בית ג'אן .תיכון זה מהווה דוגמה
להצלחה של היישוב .בשנת הלימודים תשע"ו-תשע"ז לומדים בו  1,267תלמידים ומלמדים בו  117מורים.
בבית הספר פועלות מספר תכניות לתמיכה בתלמידים ,חלקן מיועדות לקידום החינוך המדעי :מיצוי
ומצוינות במתמטיקה ,תל"ם 10,לב"ם 11,טו"ב 12,קדם עתידים ,ניצני הטכניון ,תכנית החומש ,עתודה
ומנהיגות מדעית-טכנולוגית ,תכנית תפנית סטארט ותכנית תפנית למקצועות חסם .שתי האחרונות
מיועדות לתלמידים מרקע סוציו-אקונומי חלש שהם בעלי הישגים נמוכים .מטרתן של תכניות אלה היא
לצמצם את הפערים בין התלמידים החלשים לחזקים גם כדי להיטיב עם התלמידים החלשים וגם מתוך
אמונה שחיזוק התלמידים החלשים מסייע לחזק את התלמידים החזקים.
נתוני הזכאות לבגרות של תלמידי בית ג'אן מלמדים על עלייה רצופה בשיעור הזכאים לבגרות החל משנת
 ,2004אז עמד שיעור הזכאים על  .42.93%בשנים  2015-2013עמד שיעור הזכאים לבגרות על ,100%
והצפי שלנו הוא שכך יהיה גם בשנת  .2016על החשיבות שבית ג'אן מייחסת לחינוך מעידה ההקצאה
התקציבית שלה לנושא; התקציב השנתי של המועצה המקומית בית ג'אן עומד כיום על כ 71-מיליון ,₪
ומתוכו כמעט מחצית –  34מיליון  – ₪מיועדת לחינוך .מדובר בתקציב ממוצע של  ₪ 11,555לתלמיד
בשנה ,וזאת מבלי להביא בחשבון תקציבים מגופים חיצוניים.
בשנת הלימודים תשע"ז אנו שואפים לשמור על רמה של  100%זכאות לבגרות .יצוין כי בית הספר בבית
ג'אן אינו בררן כמו בתי ספר אחרים ומגיש לבגרות את כל תלמידי השכבה ,זולת תלמידי החינוך המיוחד.
מלבד יעד הזכאות לבגרות ,אנו מתכוונים לפתוח קורס פסיכומטרי מוגבר לתלמידי תכנית תפנית אתגר
סטארט בכיתה י"ב .הסיבה לכך היא שתלמידים רבים המסיימים את לימודיהם בכיתה י"ב מתקשים
להתקבל ללימודי השכלה גבוהה גם אם תעודת הבגרות שלהם איכותית ,ואנו מעוניינים שכל בוגרינו יצליחו
להגיע לאקדמיה ולהשתלב במקצועות דרושים בשוק העבודה – בפרט במקצועות המשלבים מדע ,טכנולוגיה
וסייבר .יעדים נוספים שלנו לשנת הלימודים הקרובה הם לשלב חלק מתלמידי תכנית תפנית אתגר
סטארט בכיתה י"ב בסמסטר אביב באקדמיה ,לפתוח שתי כיתות תפנית אתגר סטארט בכל שכבה בבית
הספר ,להרחיב את תכנית תפנית לבגרות (מקצוע חסם מוגבר) ,לסייע לתלמידים מרובי חסמים ולהבטיח
שבוגרי כיתות י"ג-י"ד בבית הספר שלנו יסיימו בהצלחה את לימודיהם לקראת קבלת תעודת הנדסאי.
יכולתנו להגיע ל 100%-זכאות לבגרות טמונה באסטרטגיה תלת-מוקדית ובהשקעה בפדגוגיה
ודידקטיקה .האסטרטגיה התלת-מוקדית של בית הספר גובשה לפני ארבע שנים ומושתתת על שלושה
עקרונות )1 :ייעול התחום הארגוני :מנהיגות בית הספר צריכה להאציל סמכויות ולהיות מלוכדת ,נחושה
ושואפת ליעדים מאתגרים .מלבד זאת יש לחזק שיתופי פעולה ושותפויות עם גופים חיצוניים לבית הספר,
10

תנופה לבגרות מלאה
11
לקראת בגרות מלאה
12
טכנאים ובגרות
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לאגם משאבים ולחזק את שיתוף הפעולה בין חברי צוות בית הספר )2 .התמקדות בתלמידים בעלי ההישגים
הנמוכים ביותר – תלמידים המצויים בתהליך של נשירה סמויה )3 .התמקדות נוספת בתלמידים שנכשלו או
ייכשלו במקצוע אחד עד שלושה ושיש חשש שהם לא ישיגו תעודת בגרות .ההשקעה של בית הספר בפדגוגיה
ובדידקטיקה כוללת הפעלה של התכניות השונות שצוינו לפני כן (לב"ם ,טו"ב וכיו"ב) ושימוש בשיטת
צמצום הפערים שפותחה על ידי ניסים כהן ,מנכ"ל עמותת יכולות ,ועל ידי קרן רש"י.
הקשר בין הורי התלמידים לבין בית הספר הוא מרכיב חשוב בהצלחה של התלמידים ,מפני שאם אין
לתלמידים עידוד מההורים ,סיכוייהם להצליח קטנים .ההורים בבית ג'אן אכן משתפים פעולה ושומרים
על קשר הדוק עם בית הספר ,והתלמידים מצדם נענים לדרישות הוריהם ובית הספר.
בית ג'אן לא מסתפקת בטיפוח החינוך המדעי בקרב תלמידים בחינוך העל-יסודי .אנו מתחילים את
ההשקעה בילדי היישוב כבר בגני טרום-חובה .בכל גני טרום-החובה ביישוב פועלת תכנית לקידום החינוך
המדעי-טכנולוגי .כן קיימת ביישוב ניידת מדעית מטעם הטכניון שמבקרת בכל הגנים ביישוב ,כך
שהילדים מתחילים לחוש וללמוד מדע כבר בגיל .4-3
שאול הוכשטיין :האם ניתן ליישם את דגם החינוך של בית ג'אן גם ביישובים עם מספר גדול יותר של
בתי ספר כגון חיפה?
מהנא טאפש :אם ביישוב מסוים קיים גוף מקצועי שמסוגל למפות את אוכלוסיית התלמידים ,לאבחן
את החוזקות והחולשות של כל תלמיד ו"לתפור" לכל תלמיד "חליפה במידותיו" ,בהחלט ניתן ליישם בו
את דגם החינוך של בית ג'אן .אנו מאמינים כאמור שכל תלמיד מסוגל להצליח ,ולכן כאשר בונים לכל
תלמיד תכנית לימוד המתאימה לו כפי שנעשה בבית ג'אן בתכניות תפנית ,אין סיבה שהתלמיד לא יצליח
להגיע לפסגת ההישגים .יש לציין כי אנו התמקדנו הן בשיפור הזכאות לבגרות והן בקידום המצוינות,
מתוך אמונה שאם יש פירמידה עם מעט תלמידים חזקים בקצה ותלמידים חלשים רבים בבסיס ,הבסיס
החלש יקרוס ויביא לנפילת כל אלה שנמצאים במעלה הפירמידה.
אביטל דרמון :האם הנתונים שציינת לגבי הזכאות לבגרות מתייחסים רק לתלמידים הלומדים בבית
הספר או לכלל השנתון?
מהנא טאפש :הנתונים מתייחסים לכלל התלמידים בשנתון ,למעט תלמידי החינוך המיוחד .אין בבית
ג'אן תלמיד שנושר ממסגרת בית הספר ,כלומר יש לנו  0%נשירה.
צפית לוקץ :כיישוב פריפריאלי הייתה לבית ג'אן התבונה לחבור לתשתיות אזוריות .תשתיות אזוריות
מפותחות הן אחד המפתחות לטיפוח חינוך מדעי-טכנולוגי בפריפריה ,וכיום אין די תשתיות כאלה .יש
לחזק ולפתח אותן מכיוון שהן הדרך היחידה להביא תלמידים בפריפריה למסגרות קדם-צה"ליות כגון
התכנית להכשרת פרחי רפואה .מיזם 'גליליום' הוא דוגמה לתשתית אזורית .ניתן לחזק את התשתיות
האמורות על ידי הקצאת משאבים מטעם משרד החינוך .תשתיות אלה לא אמורות להחליף את מערכת
החינוך בקידום החינוך המדעי-טכנולוגי אלא לתמוך בחינוך זה ולהעשיר אותו על ידי מתן מענה אזורי
ונקודתי המותאם לצורכי יישובים בפריפריה.
ארנה סומך :מהי תרומת החינוך הבלתי פורמלי לקידום החינוך בבית ג'אן?
מהנא טאפש :לחינוך הבלתי פורמלי יש תפקיד חשוב בקידום החינוך בבית ג'אן .ביישוב קיים מרכז
קהילתי שבו פועלים קרוב ל 60-חוגים בתחומים שונים :נגינה ,פיסול ,ציור ועוד .השאיפה שלנו היא
שהחינוך הבלתי פורמלי ביישוב יהיה ברמה גבוהה כדי שהתלמידים ישתתפו בו בשעות הפנאי במקום
לפנות לשולי החברה .אנו מבינים שהשקעה בחינוך הבלתי פורמלי משתלמת גם כלכלית מכיוון
שהמשאבים שניאלץ להשקיע בילד שיפנה לפעילות שלילית יהיו גבוהים עשרות מונים.
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תקציר ההרצאה של איילת דליות
איילת דליות :עיריית רעננה לא מתיימרת להצהיר שיש לה נוסחה מוכחת לאופן שבו יש ללמד מדעים.
אנו בוחנים כל העת אם האופן שבו אנו מלמדים מדעים הוא המיטבי ,ותמיד אנו מנסים לשפר אותו.
ככלל ,מטרתנו היא לקדם למידה משמעותית ,כלומר אנו שואפים שתלמידינו ילמדו לא רק את המדעים
עצמם ,אלא שילמדו דרך המדעים על העולם ועל עצמם ,וכך יקבלו ראייה רחבה על העולם.
אחד הפרטים הפחות מוכרים על מערכת החינוך ברעננה הוא מספר העולים הלומדים בה .רעננה קולטת
עולים רבים יחסית לערים אחרות .מחצית מהעולים הנקלטים בה הם מצרפת ,והמחצית השנייה היא מ-
 32מדינות שונות ברחבי העולם .בשנת הלימודים תשע"ו למדו במערכת החינוך של רעננה כ 450-תלמידים
עולים ,וקיימות בה כיתות שבהן כשליש עד מחצית מהילדים אינם דוברים עברית כשפת אם .הדבר מציב
כמובן אתגר למערכת החינוך בעיר .מלבד זאת עיריית רעננה שמה לה למטרה למנוע נשירה של תלמידים
ממערכת החינוך שלה .בשנת הלימודים תשע"ו עמד אחוז הנשירה בעיר על  0.9%בלבד .העיר שואפת לתת
מענה מתאים למספר רב ככל האפשר של ילדים ,ולפיכך משלבת את ילדי החינוך המיוחד – לרבות ילדים
הממוקמים על הרצף האוטיסטי ונוער בסיכון – בכיתות משולבות ונפרדות בבתי ספר בעיר.
הרעיון שעובר כחוט השני בכל התכניות ללימודי מדעים הפועלות ברעננה הוא יצירת רצף ,כך שהשפה
והדגשים שילדי מערכת החינוך בעיר שומעים בלימודיהם יהיו אחידים מגן הילדים ועד כיתה י"ב .מעבר
לכך בארבע השנים האחרונות רעננה משתתפת בתכנית של עיר בניסוי דרך גף ניסוי ויזמות במשרד
החינוך .מטרת הניסוי היא לפתח בעיר דגם חינוכי המבוסס על 'מנהיגות אותנטית'' .אותנטיות' מוגדרת
על ידינו כ"חוויה אנושית שבה אדם פועל מתוך מודעות ויצירה של משמעות אישית לחייו ולמעשיו ,תוך
אחריות לסביבתו" .הסיבה לבחירתנו באותנטיות כנדבך מרכזי בדגם החינוך של רעננה טמונה בחוסר
יכולתנו לנבא כיצד ייראה עולם המחר ,כלומר אילו ידע ומיומנויות יידרשו בו .אנו שואפים לתת לילדינו
את הכלים להתנהל בצורה אותנטית בעולם שאינו מוכר לנו – לרכוש מיומנויות חדשות ,לרכוש ידע חדש,
ליצור קשרים עם אחרים ולהיות אזרחים מועילים.
למידה אותנטית מתייחסת לשלושה מעגלי למידה )1 :מי אני? (בתפישת 'אני מרובה')  )2מהו העולם?
(תוכן ומיומנויות)  )3אילו יחסים? (ביני לבין הסביבה ולבין העולם) .לפי תפישתנו לימודי מדעים אינם
יכולים לכלול רק את חומר הלימוד הגולמי המופיע בספרי הלימוד .כדי ששיעור מדעים יהיה משמעותי
ובעל ערך לילד ,עליו לכלול את שלושת המעגלים הללו .זאת ועוד :על מנת לפתח למידה אותנטית דרושה
מנהיגות אותנטית ,כזו שתכלול הובלה בשני צירים – של המורים ושל התלמידים .בהובלה כזו המורה גם
לומד ולא רק מלמד ,ואילו התלמיד גם מלמד ולא רק לומד .גישה זו כבר הוכיחה את עצמה בקהילת
המורים למתמטיקה ברעננה ,שהובילה בעצמה מהלך לחיזוק לימודי  5יחידות מתמטיקה מבלי
שההוראה ניתנה מלמעלה .הניסיון שלנו מלמד שהטמעה בדרך של כפייה אינה יעילה ,לכן מטרתנו היא
לתת לכל המורים והתלמידים בעלות ואחריות על הבחירה של מה שהם מלמדים ועל האופן שבו הם
מלמדים ,ולהפוך אותם לשותפים אמיתיים לעשייה החינוכית .מרכיב חיוני נוסף במנהיגות אותנטית הוא
שכל פעולה המבוצעת במסגרתה צריכה להיות מבוססת על ייחודיות עמוקה ,כלומר עליה להיות קשורה
לאישיות ולייחודיות של הלומד והמלמד .פיתוח ייחודיות זו ברמת בית הספר והעיר אמור להוביל לבניית
פדגוגיות ומבנים חדשים וליצור שותפויות .אנו מאמינים שכדי לקדם למידה משמעותית יש לתת ביטוי
לרעיונות ייחודיים של מורים ותלמידים במהלך השיעור ,גם אם הדבר כרוך בסטייה מחומר הלימודים
ובאפשרות שהמורה לא יספיק ללמד את כל החומר.
לפי תפישתנו לימודי מדעים צריכים לכלול שלושה מרכיבים כחלק מהלימוד העצמי על העולם ועל
יחסים ) 1 :יצירת חיבור בין חומר הלימוד למציאות ולאתגרים הסובבים אותנו על מנת לעורר עניין אצל
הילדים הלומדים ועל מנת שהלמידה תהיה רלוונטית לעולם הסובב את הילדים ולא מנותקת ממנו )2
זיקה בין חומר הלימוד ל לומד ולמלמד מתוך תפישה שהילד הוא חלק פעיל בחוויית הלמידה ושותף פעיל
בתהליך הלמידה  )3לימוד מקביל "מלמטה למעלה" ו"מלמעלה למטה" ,כך שיוזמות בלימודי מדעים
תגענה גם מבתי הספר עצמם.
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להלן מספר דוגמאות לתכניות דגל הפועלות ברעננה ומשקפות את תפישת החינוך שמטפחת העיר.
ראשית ,רעננה נעזרת בשותפים רבים במסגרת פיתוח דגם החינוך שלה ,לרבות חברות ציבוריות ועסקיות.
לדוגמה ,חיפשנו חברת הייטק מרעננה שתסכים לכך שילדי כיתת חינוך מיוחד מרעננה יסיירו במפעלה
במסגרת לימודי המדעים .איתרנו חברה מתאימה – היא עוסקת בעיבוד יהלומים לאביזרים המיועדים
למרפאות שיניים – והחל משנת הלימודים הקרובה ייערכו בה מפגשי התנסות לימודיים .פעילות זו
מסייעת לילדים להכיר את העולם האמיתי .דוגמה נוספת לשיתוף פעולה שלנו בתחום לימודי מדעים היא
הפעילות שאנו מקיימים עם תאגיד המים העירוני 'מי רעננה' .במסגרת שיתוף פעולה זה הכנסנו לתכנית
הלימודים בכיתה ד' פרק על מים שבו התלמידים לומדים על התהליך המלא שעוברת טיפת המים ממתקן
תאגיד המים עד הברז .הפרק כולל סיור של התלמידים במתקן התאגיד .מטרת הפעילות היא להמחיש
לתלמידים כיצד החומר שהם למדו בשיעור קשור למציאות ולעולם האמיתי .בנוסף לכך אנו מפעילים
תכנית העוסקת במדעים ומגדר .מגדר הוא חלק מזהות האדם ,ולמרבה הצער המדע נתפש כמקצוע גברי.
אנו ברעננה מעוניינים להעלות את המודעות לכך שגם בנות יכולות להצליח בלימודי מדעים .פעילות זו,
המיועדת הן לבנים והן לבנות ,נועדה להבטיח את שינוי התפישות בקרב שני המינים .תכנית דגל נוספת
המשקפת את תפישת החינוך של רעננה היא 'אולימפיאדה וירטואלית' .התכנית ,הפועלת בהובלת אשכול
הפיס בעיר ,מיועדת לתלמידי כיתות ה'-ו' שמתעניינים בתחום המדעים ,לאו דווקא כאלה המצטיינים
בלימודים .כל בית ספר המשתתף בתכנית בוחר נבחרת של תלמידים בהובלת מורה מבית הספר .חברי
הנבחרת נדרשים לפתור חידות 13,ונמדדים בארבעה תחומים בעלי משקל שווה בציון הסופי :מדע,
מתמטיקה ,מיומנויות מחשב ועבודת צוות .המורה והתלמידים לא מקבלים מראש את השאלות ,כלומר
המורה נדרש להתמודד עם חומר שלא מופיע בתכנית הלימודים ,והדבר מהווה אתגר מבחינתו .המעניין
בתחרות הוא שכשהמורה מתמודד כמו התלמידים עם שאלות שהוא לא מכיר ,התלמידים נוקטים יזמה,
לומדים בעצמם כיצד לענות על השאלות ,ועונים עליהן בצורה מרתקת .עוד תכנית המשקפת את תפישת
לימודי המדעים ברעננה היא 'פדגוגיה של אכפתיות' הפועלת בחטיבת הביניים 'רימון' .במסגרת התכנית
בית הספר נדרש לבחור את הנושא החשוב לו ביותר בתהליך החינוכי – נושא המדגיש את הייחודיות
הבית-ספרית – ובחר בנושא האכפתיות .השיקול שהנחה אותו בבחירה זו היה ליצור אצל הילד הרגשה
שלאנשים בעולם אכפת ממנו ,כדי שיהיה לו אכפת מאחרים בעולם .מורי המדעים בבית הספר גיבשו
מספר עקרונות שמטרתם ליצור שיעור מדעים 'אכפתי' ברמת התוכן .במסגרת התכנית בוחרים הילדים
את חומר הלימוד שבו הם יתמקדו ואת המורה שאיתו הם ילמדו .בתכנית זו תהליך הלמידה של הילדים
לא מוגבל לתחום התוכן בלבד ,אלא כולל גם למידה על עצמם ,על העולם ועל יחסים חברתיים.
דגם החינוך שמובילה רעננה מעלה שני אתגרים עיקריים .הראשון נוגע למתח הכרוך במעבר מהוראה
מוכוונת סטנדרטים להוראה אותנטית .שינוי בדגם ההוראה צריך להיות מלווה בשינוי אופן המדידה,
ולשם כך נדרש שיתוף פעולה מצד משרד החינוך .האתגר השני הוא לשנות סטריאוטיפים סביבתיים ביחס
ללימודי מדעים – למשל שרק ילדים מצטיינים יכולים להצליח במדעים – וביחס למגדר ומדע.
אנו מאמינים שהמורים הם המפתח להצלחה של דגם החינוך שלנו .כדי שלמידה תתרחש באופן שבו אנו
מעוניינים ,על המורה לחוש אמון מצד המערכת .המורה צריך לדעת שהיוזמות שלו רצויות ושהוא רשאי
להתוות את דרך ההוראה באופן שהוא מוצא לנכון .לכן אנו עמלים רבות על טיפוח המורים בעיר.
בני גיגר :יצירת עניין בקרב תלמידים בלימודי מדעים יכולה להתבצע בשתי גישות :על ידי הבנת תופעה
מדעית בסיסית ולאחר מכן בחינת היישום שלה ,או על ידי בחינת יישום מסוים ולאחר מכן הבנה של
התופעה המדעית העומדת בבסיסו .הגישה השנייה מתמקדת ביישום ומציגה אותו כמדע על אף שאין זה
כך .מהי הגישה המועדפת עליכם?
איילת דליות :קיים מתח בין שתי הגישות שציינת .אנו מנסים לשלב ביניהן ,ועדיין מתלבטים לגבי הגישה
המועדפת .אנחנו שואפים לכך שהצלחת ילדינו תהיה ארוכת טווח ,קרי שילדינו לא רק יצליחו במבחן,
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אלא גם יזכרו בעתיד את מה שהם למדו .אנו מאמינים ששילוב היבטים מהעולם האמיתי בחומר הלימוד
יגרום לילד לא רק להתעניין בחומר אלא גם להבין את ההקשר שלו ולהפנים אותו.
ישראל בר יוסף :עיריית רעננה מפעילה תכנית רובוטיקה בכל אחת מקבוצות הגיל – גן ילדים ,בית ספר
יסודי ,חטיבת ביניים ותיכון .כיצד שימת דגש על רובוטיקה עולה בקנה אחד עם דגם החינוך של העיר?
איילת דליות :המיוחד בתכניות הרובוטיקה הוא שאין בהן הוראה של חומר לימוד ,והילד המשתתף בהן
מתמודד עם אתגר .עליו ללמוד קינטיקה ,פיזיקה ,תכנות וכיו"ב כדי להפעיל את הרובוט .יתרה מזו,
בתכניות אלה התלמידים כותבים עבודת חקר.
אירמה בן משה :באיזו מידה הורי התלמידים ברעננה מעורבים במערכת החינוך בעיר?
איילת דליות :ההורים ברעננה דעתניים ומעורבים מאוד בנעשה במערכת החינוך בעיר .אנו מודעים לכך
שהם גם הגורם בעל ההשפעה הרבה ביותר על בחירות התלמידים .לכן אנו רואים את ההורים כשותפים
חשובים לקידום החינוך בעיר .עם זאת ,לעתים המעורבות שלהם גדולה מן הרצוי ומהווה עבורנו אתגר.
מירי גוטליב :כיצד מוודאת העירייה שהתמקצעות המורים בתחום הדעת במדע וטכנולוגיה מספקת ,כך
שהתשתית שלומדים הילדים בשיעור היא נכונה ולא מבוססת על עקרונות שגויים?
איילת דליות :יש לנו אמון מלא במשרד החינוך שעושה מלאכתו נאמנה .כל המורים ברעננה הם מורים
שעברו הכשרה טרם עבודתם ,ולאחר כניסתם למערכת החינוך הם עוברים פיתוח מקצועי .הפיקוח מטעם
משרד החינוך הוא שאמון לוודא שהמורים מלמדים את תחומי הדעת השונים כנדרש .אנו מקבלים כנתון
את רמת הידע המקצועי של המורים ,ומתמקדים בהעצמתם.
מירב זרביב :דמות המורה והיחס בין המורה לתלמיד הם אלה שבכוחם להפוך הוראה לאיכותית .בחמש
השנים האחרונות רעננה מצויה במהלך משמעותי שמטרתו הגדרת מנהיגות אותנטית וטיפוח הוראה
איכותית .מדובר במהלך הוליסטי ואמיץ ,שלא מסתפק בפעולה לפי סטנדרטים קיימים .המהלך מובל
מתוך ראייה עירונית רחבה שמביאה בחשבון הן את המורה ,הן את המנהל והן את התלמיד.

תקציר ההרצאה של דוד שרת ואירמה בן משה
דוד שרת :מעלה אדומים היא עיר חדשה וקטנה יחסית – בת  40,000תושבים .בעיר פועלים  21בתי ספר
ו 74-גני ילדים .מחזיק תיק החינוך בעיר הוא ראש העירייה בני כשריאל ,המכהן בתפקיד מאז שנת ,1992
ועובדה זו מלמדת על החשיבות הרבה שהעירייה מייחסת לתחום החינוך בעיר .קידום לימודי המדעים
והמצוינות במדעים הוא יעד מרכזי של העירייה ,ולאור זאת היא מסבסדת בכרבע מיליון  ₪בשנה את
התכניות הפועלות בתחום .רצוננו לטפח את לימודי המדעים נובע ממספר סיבות .ראשית ,אנו פועלים
לאור הצורך הלאומי של מדינת ישראל בכוח אדם מיומן במדע וטכנולוגיה .שנית ,גילינו שהדימוי העצמי
של תלמידים שמצליחים במתמטיקה ומדעים משתפר מאוד ,וכתוצאה מכך חל שיפור בהישגיהם גם
במקצועות לא-מדעיים .סיבה נוספת היא רצוננו ליצור לבוגרי מערכת החינוך בעיר אופק תעסוקתי רחב
שיאפשר להם בעתיד להתפרנס בכבוד.
תפישת המצוינות שלנו מבוססת על דגם המצוינות של העיר באר שבע .לפי דגם זה תלמידים בבתי ספר
יסודיים נחשפים למגוון תחומים עד כיתה ו' .בכיתה ו' הם בוחרים תחום אחד שבו הם מעוניינים
להתמקד .הם מעמיקים בתחום זה עד כיתה ט' ,והחל מכיתה י' עד סיום לימודיהם הם מתמחים באותו
תחום .יתרה מזאת ,מערכת החינוך במעלה אדומים שמה דגש על יצירת רצף בתכנית הלימודים לאורך
כל שנות לימודי התלמיד – מגן טרום-חובה ועד כיתה י"ב.
אנו מאמינים כי הן המורים והן התלמידים במעלה אדומים הם בעלי יכולות גבוהות ,ומטרתנו היא להביא
אותם לממש את יכולותיהם .עם זאת אנו נתקלים במספר קשיים הייחודיים לתחום המדעים .הקושי
הראשון הוא המוטיבציה הנמוכה יחסית של תלמידים להשקיע במקצועות מדעיים לעומת מקצועות
הומניים .קושי שני טמון בכך שמורים בעלי השכלה אקדמית רחבה לא תמיד יודעים ללמד בצורה שתהיה
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נהירה לילדים ,ולפיכך עלינו לסייע להם להתאים את סגנון הוראתם .קושי נוסף הוא שתכניות רבות של
משרד החינוך בתחום המדעים הן חד-פעמיות ואינן מיועדות לטווח ארוך .מעבר לכך ההשקעה של
המדינה בבתי ספר יסודיים בתחום המדעים נמוכה יותר בהשוואה לזו שבבתי ספר על-יסודיים.
אירמה בן משה :מעלה אדומים נמצאת במטרופולין ירושלים – במרחק של  20דקות נסיעה מהעיר –
וממוקמת מעבר לקו הירוק על כל המשתמע מכך .אין בעיר תעשיית הייטק .בנוסף לכך לא פועלות בעיר
קרנות המשקיעות בחינוך ,ולכן רוב ההשקעה בתכניות לקידום מדעים מגיע ממקורות עצמיים –
תקציבים עירוניים ותשלומי הורים .חרף תנאי הפתיחה הלא-מיטביים שלה ,החליטה העיר לא לוותר על
חינוך ילדיה ,ולהשקיע בהם כדי להשוות את הישגיהם לאלה של תלמידים מאזורים חזקים יותר בארץ.
הורים רבים במעלה אדומים אינם בעלי השכלה גבוהה ,ולכן החשיפה של ילדיהם להעשרה בנושאי
מדעים בתוך ביתם אינה גבוהה במיוחד .אף על פי כן ההורים בעיר מעוניינים לממן לילדיהם חינוך
איכותי ומשתפים פעולה עם העירייה ועם בתי הספר כאשר הם מתבקשים לעשות זאת.
העירייה מסבסדת פעילויות רבות להעשרה מדעית .פעילויות אלה כוללות :הפעלת חוגים בתחום הסייבר
כבר בגילי בית הספר היסודי; קיום קורס דו-שנתי למנהיגות טכנולוגית מטעם 'נס טכנולוגיות'; הפעלת
מרכזי העשרה במדעים; השתתפות בתחרות רובוטיקה  14;FLLהשתתפות בתכנית של משרד החינוך
להתנסויות מרכזיות במוזיאון המדע בירושלים; הפעלת חוגי אלברט"ו 15במדעים וטכנולוגיה לתלמידים
מצטיינים בכיתות א' עד ו'; קיום יריד חקר עירוני במדעים בשיתוף משרד החינוך; הפעלת חוגים של
'נוער שוחר מדע' בבתי ספר יסודיים בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים; קיום ימים עירוניים
להגברת המודעות למקצועות ה 16:STEM-במסגרת פעילות זו אנו מקיימים זה חמש שנים יום עיון שנועד
לעודד את בנות מעלה אדומים לבחור במקצועות מדעיים-טכנולוגיים .הרקע לעריכת האירוע השנתי היה
השיעור הנמוך של בנות במגמות מדעים בבתי הספר בעיר .יום העיון מיועד לבנות שכבת ט' ,ובמסגרתו
מופיעות בהתנדבות בפני התלמידות נשים חוקרות .נשים אלה מהוות מודל לחיקוי לבנות המשתתפות
ביום העיון .מאז שהתחלנו לקיים את האירוע נרשמה עלייה ניכרת במספר הבנות הפונות ללימודים
במגמות מדעיות וטכנולוגיות בעיר (במגמת מדעי המחשב אף נרשם רוב נשי) ,ואנו מייחסים מגמה זו
לקיום יום העיון האמור .יום עיון נוסף שאנו מקיימים להגברת המודעות למקצועות  STEMנערך בשיתוף
פעולה עם האוניברסיטה העברית בירושלים .במסגרת אירוע זה תלמידי תואר שלישי במדעי החברה
והרוח ובמדעים המדויקים מופיעים בפני תלמידי כיתות ט' ו-י' ממעלה אדומים ומציגים את המחקר
שהם עורכים .מטרת האירוע היא לחשוף את הילדים המשתתפים בו לעולם האקדמיה ולגרום להם
להפנים שבבוא היום גם הם יוכלו להגיע אליו.
הואיל ותשתיות ההעשרה בחינוך מדעי-טכנולוגי שעמדו לרשותנו בעבר היו ממוקמות בירושלים ,החליטה
עיריית מעלה אדומים להקים תשתיות משלה בעיר .במסגרת המהלך הקמנו במעלה אדומים מספר
מרכזים עירוניים להעשרה בתחומי המדעים והטכנולוגיה :אשכול פיס למדעים ,טכנולוגיה ואומנויות,
המרכז את כל הפעילות החינוכית במדעים וטכנולוגיה בעיר; גן ילדים 'צלילי הטבע' שאליו מגיעים שלוש
פעמים בשנה כל תלמידי גני החובה בעיר כדי להיחשף לתכנים מדעיים כבר בגיל צעיר; מצפה כוכבים
אקדמי המשמש מרכז אזורי ללימודי אסטרונומיה; בית ספר להנדסאים (כיתות י"ג-י"ד) בתיכון 'אורט
תעופה וחלל' שבו התלמידים יכולים לרכוש תואר הנדסאי .זאת ועוד :בימים אלה הולך ומוקם במעלה
אדומים מרכז סייבר שישמש את תלמידי העיר והאזור להעמקת הידע בתחומי התקשוב והסייבר.
אנו מקיימים שיתוף פעולה עם מספר משרדי ממשלה :משרד החינוך ,משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל
(למשל בקיום קייטנת מדעים במהלך חופשת הקיץ) והמשרד להגנת הסביבה (בהקמת סיירות ירוקות
בבתי הספר בעיר) .17שיתוף פעולה נוסף שיש לנו הוא עם חברת החשמל .במסגרתו אנו מפעילים למשל את
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פעילות זו נעשית בשיתוף פעולה גם עם איגוד ערים יהודה.

34

תכנית 'נתיב האור' ,המחנכת לשימוש בטיחותי בחשמל ,ומלמדים את הילדים על אנרגיה .אנו משתפים
פעולה כאמור גם עם האוניברסיטה העברית בירושלים ועם מוזיאון המדע בעיר .זאת ועוד :מנהלי בתי
ספר במעלה אדומים ומנהלי מחלקות באגף החינוך בעירייה נוהגים לבקר במוסדות להשכלה גבוהה
ובמוזיאוני מדע ברחבי הארץ כדי ללמוד מהם וליצור שיתופי פעולה נוספים.
עיריית מעלה אדומים מעודדת למידת עמיתים ומקיימת פעם בחודש פורום מנהלים שבו מנהלי בתי
הספר בעיר משתפים מנהלים אחרים בהישגיהם ובפעילויות שנערכות בבית ספרם .העירייה גם מעודדת
את בתי הספר לנקוט יוזמות באופן עצמאי .לדוגמה חטיבת הביניים 'אורט דקל וילנאי' קיימה 'סמינר
סינגולרי' לתלמידיה במשך שבועיים .בחלקו הראשון של הסמינר נחשפו התלמידים לתכנים בתחומי
המדע ,הטכנולוגיה והאומנויות ,ובחלקו השני היה עליהם לפתח רעיונות יישומיים פורצי דרך .התלמידים
שהשתתפו בסמינר העידו בסיומו כי הייתה זו עבורם חוויית למידה משמעותית ביותר.
בשלב זה קידום תפישה חינוכית בינתחומית המשלבת חינוך מדעי עם חינוך לא-מדעי בבתי הספר ברשות
אינו מהווה יעד מוצהר של עיריית מעלה אדומים .היכן שלמידה בינתחומית מתקיימת ,היא נובעת מיוזמות
מקומיות של מוסדות חינוכיים שונים כגון בית הספר דקל וילנאי שקיים את הסמינר הסינגולרי שתואר לעיל.
אנו שואפים לכך שבתוך חמש שנים שיעור הזכאים לבגרות בפיזיקה ברמה של חמש יחידות יעמוד על כ-
 20%מכלל בוגרי התיכונים בעיר .האתגר העיקרי בהשגת יעד זה נעוץ בקושי לגייס צוותי הוראה
מתאימים .מורים רבים מחוץ לעיר נרתעים מהמרחק של מעלה אדומים ממקום מגוריהם ,ולפיכך עלינו
להשקיע רבות במשיכת מורים מתאימים לעיר ,כמו גם בשימור צוותי ההוראה הקיימים העלולים לעזוב
אותנו לטובת משרה הקרובה יותר למקום מגוריהם .יעד נוסף שלנו הוא להגדיל את הביקוש של יחידות
מובחרות בצה"ל לבוגרי מערכת החינוך בעיר .בנוסף לכך אנו מעוניינים להפוך את מעלה אדומים למרכז
הכשרה אזורי בתחום הסייבר .זאת ועוד :אנו שואפים לכך שתחול עלייה במספר בוגרי מערכת החינוך
בעיר המשתלבים במערכת החינוך במעלה אדומים כמורי מדעים ,טכנולוגיה ,הנדסה ומתמטיקה.
ישראל בר-יוסף :האם יש למעלה אדומים תכנית סדורה להשגת היעד של  20%זכאים לבגרות בפיזיקה
ברמת  5יחידות מכלל בוגרי מערכת החינוך בעיר?
אירמה בן משה :אנו נאבקים ללא הרף לאתר מורי פיזיקה טובים שיצליחו לקדם את התלמידים .בתי
הספר בעיר מספקים כיום למורים לפיזיקה את כל המשאבים והתנאים הנחוצים להם .בשנתיים
האחרונות אנחנו עדים להתקדמות בתחום משום שמנהלי בתי הספר הבינו שהשקעה בפיזיקה כדאית
מאוד .מעבר לכך פועלים בעיר מספר צוותי חשיבה של מורים לקידום מקצועות שונים ,ובהם צוות
חשיבה של מורי פיזיקה .אנו מתעתדים להקים בשנת הלימודים הקרובה צוות חשיבה נוסף של מורים
לפיזיקה שיסייע לקדם את לימודי הפיזיקה בעיר.
אביטל דרמון :האם ההתמקדות של מעלה אדומים בנושא הסייבר לא באה על חשבון לימודי פיזיקה
ומתמטיקה – מקצועות שהם חיוניים להבנה מדעית?
אירמה בן משה :בנוסף על כך שילדים מתלהבים מלימודי סייבר ,התכנים שלומדים בחוגי סייבר מקנים
לילדים צורת חשיבה שונה מזו שהם מפתחים בלימודי מדעים מסורתיים ,ולכן החלטנו לחשוף אותם
מגיל צעיר לתחומי הסייבר :תכנות ,תקשורת בין מחשבים ,הצפנה וכיו"ב .אציין כי הרקע לפתיחת חוגי
הסייבר עבור תלמידי בתי הספר היסודיים היה ירידה בולטת במספר התלמידים הבוחרים ללמוד במגמת
מדעי המחשב בתיכון עקב הפער בין ציפיות התלמידים לרמת קושי נמוכה של הלימודים במגמה לבין
הרמה הקשה בפועל .לימודי מדעי המחשב דורשים מיומנויות גבוהות יחסית ,ולכן החלטנו להתחיל
בהכנת תלמידי העיר לרמת הקושי של הלימודים כבר בבית ספר יסודי .יתרה מזו ,בשנים הקודמות
התרחשה במעלה אדומים זליגה של תלמידים למקצועות מדעי החברה והרוח ,ומטרתם של חוגי הסייבר
היא בין היתר למנוע זליגה זו.
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תקציר ההרצאה של עמוס כהן
עמוס כהן :מרכז אחר"ת 18ובית המדרש 'נקודת ארכימדס' הם דוגמה לפעילות אזורית שהתפתחה
לפעילות ארצית ותרמה רבות לקידום החינוך המדעי בכל הארץ.
בשנת  2006הוקם מיזם אזורי ,מרכז אחר"ת ביוזמתו של מר משה רייך – מורה לפיזיקה – בעידוד ובסיוע
של עמותת מנור-כברי ,בתמיכה רעיונית ,ארגונית ,וכלכלית של קרן 'גלילאו' ובמיוחד של בעל הקרן מר
אביגדור וילנץ ,ובניהולו האקדמי-פדגוגי של ד"ר עמוס כהן.
מרכז אחר"ת שהוקם בארבעה בתי ספר אזוריים באזור קיבוץ כברי ,חולל שינוי בהוראת הפיזיקה באזור
הגליל המערבי ובהמשך עשה זאת בשורה של אזורים שאימצו את דגם הפעולה שלו.
שיתוף הפעולה המתבצע במרכז אחר"ת נוגע לעבודות חקר בפיזיקה .עם זאת ,הערך המוסף של המרכז
לא מסתכם בהוראת פיזיקה .בנוסף על תגבור לימודי פיזיקה המרכז מצליח ליצור שיתופי פעולה רב-
תרבותיים ולקדם באמצעותם לא רק חינוך מדעי אלא גם חינוך ערכי .המרכז שוקד על טיפוח שיתופי
פעולה רב-תרבותיים בין יהודים לערבים ,בין בני קיבוצים לבני מושבים ,בין דתיים לחילוניים ובין
מבוגרים לצעירים .כשהוקם המרכז הקיפה פעילותו ארבעה בתי ספר :בית הספר 'מנור-כברי' בקיבוץ
כברי ,בית הספר 'השלום' בשיח' דנון ,בית הספר 'אופק' בקיבוץ עברון ובית הספר האזורי גליל מערבי על
כביש נהריה-מעלות .כיום המרכז כולל גם את בית הספר 'יני' בכפר יאסיף ואת בית הספר 'סולם צור'
בקיבוץ גשר הזיו .עם השנים פנו למרכז מורי פיזיקה מאזורים אחרים בארץ :מירוחם ,מתל-חי ועוד,
וביקשו לקבל מהמרכז סיוע וליווי בהקמת מרכזי אחר"ת באזורם .בהדרגה החלו לקום מרכזי אחר"ת
נוספים ברחבי הארץ ,ואלה פועלים בהדרכתנו .אנו מעודדים את כל מרכזי החקר החדשים לעסוק לא רק
בטיפוח לימודי פיזיקה אלא גם ביצירת שיתופי פעולה בין מגזרי אוכלוסייה שונים.
המפמ"ר לפיזיקה במשרד החינוך ד"ר צבי אריכא מלווה את מרכז אחר"ת גליל מערבי ותומך בו מאז
הקמתו .אריכא אימץ במידה רבה את עקרונות הפעולה של המרכז וסייע לו להטמיע את דגם הפעולה שלו
בגופים אקדמיים כגון מכון ויצמן למדע .כן סייע אריכא להביא את פועלו של מרכז אחר"ת לידיעתה של
המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך .בסיוע של גורמים רבים במשרד החינוך ובאקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים ובתמיכתו של אריכא יצר מרכז אחר"ת קשרים הדוקים עם המזכירות הפדגוגית ועם
כל צוות המפמ"רים למקצועות המדעים.
בית המדרש 'נקודת ארכימדס' הוקם לפני  3שנים ומיועד להכשרת מומחי חקר בפיזיקה .תכנית ההכשרה
בבית המדרש אור כת שנתיים וכוללת יום לימודים שבועי .מרכזי החקר החדשים שקמים ברחבי הארץ
מתבססים על משתלמים שהתמחו בבית המדרש .הקמת מרכזי החקר הללו הובילה את ועדת המקצוע
בפיזיקה מטעם משרד החינוך להכיר במקצוע לימוד חדש – פיזיקה מחקרית.
מרכז אחר"ת מבוסס על התפישה שלימוד החקר אינו מיועד למצטיינים בלבד .המרכז קם על רקע ההבנה
ששיטת הבחינות העיוניות מיטיבה עם תלמידים חזקים יותר מאשר עם תלמידים חזקים פחות .מלבד
זאת נוכחנו לדעת כי שיטה זו מיטיבה עם בנים יותר מאשר עם בנות .בניגוד לשיטת הבחינות העיוניות
שבמסגרתה תלמידים נדרשים לענות על שאלות במהירות ,שיטת החקר מאפשרת הצלחה גם לתלמידים
המסוגלים להתמסר לחקר מעמיק של נושא כלשהו .אנו שואפים להביא את הילדים לחקור בלימודיהם
תופעות טבע שבהן הם נתקלים בחיי היום-יום ,כגון קשת בענן ,צבע השמים וצבע המים.
מרכז אחר"ת מאמין שעל מנת לסייע לתלמידים יש להשקיע בטיפוח המורים .בעבר קבע משרד החינוך
שעל מנחה עבודות גמר ב 5-יחידות בפיזיקה להיות חוקר ממוסד אקדמי בעל מעבדת מחקר .עם זאת
מניסיון של שנים רבות הגענו להבנה שמורים לפיזיקה יכולים להנחות תלמידים בכתיבת עבודות ברמה
שאינה נופלת מזו של חוקרים בכירים במוסדות אקדמיים ,משום שהמורים מכירים טוב יותר מהחוקרים
את יכולותיהם של התלמידים .המנחים במרכז אחר"ת נדרשים להיות בעלי תואר ראשון בפיזיקה
ולהשתתף בסדנת מנחים במרכז .במסגרת סדנה זו כל המורים והמעְ בְ דנִ ים במרכז מתכנסים יחדיו אחת
18

אחר"ת – אחוות חוקרים רב-תרבותית

36

לשבועיים ומעלים בעיות שבהן הם נתקלו במסגרת עבודת החקר שלהם .יצוין כי אנו דורשים מהמורים
במרכז לחקור נושא חדש מדי שנה ,בניגוד לנעשה בהוראה רגילה שבה המורים מלמדים את אותו נושא
בכל שנה .הדבר מהווה למורים אתגר ,אך סיעור המוחות המתבצע בסדנת המנחים מאפשר למורים
להיעזר זה בזה ולהתמודד עם האתגר.
ישראל בר-יוסף :כמה עבודות חקר מתבצעות במרכז אחר"ת?
עמוס כהן :בארבעת בתי הספר שנכללו במרכז אחר"ת עם הקמתו ,התבצעו לאורך השנים  20%מעבודות
הגמר בפיזיקה בכל המדינה ,הן ברמת  5יחידות והן ברמת  2יחידות .בסך הכול מדובר ב 30-עבודות מתוך
 150עבודות (ברמת  5יחידות) המבוצעות בכל הארץ בשנתון.
גילמור קשת :האם העבודה במרכז אחר"ת נעשית בקבוצות או שהיא עבודה אישית?
עמוס כהן  :במרכז פותחו שיטות עבודה שונות .חלק מהעבודה הוא עבודה אישית וחלק נעשה בקבוצות.
אך בכל שיטה התלמידים זוכים להנחיה צמודה של מדריכינו.
ישראל בר-יוסף :מרכז אחר"ת טומן בחובו שני יתרונות ייחודיים .היתרון הראשון נוגע להתניית
הסמכות להיות מנחה של עבודות גמר .הדרישה של משרד החינוך שהמנחה יהיה חוקר בעל מעבדת מחקר
פעילה במוסד אקדמי ,מעלה קושי לתת מענה לכל התלמידים המעוניינים לבצע חקר לאור המספר
המצומצם של חוקרים העונים על דרישה זו .דגם הפעולה של מרכז אחר"ת מאפשר להגדיל במידה ניכרת
את היצע המנחים לעבודות גמר בפיזיקה .היתרון השני נוגע ליכולת לסיים בהצלחה את תהליך כתיבת
עבודת החקר .פעמים רבות עומד לפני עבודת חקר מכשול מסוים המונע התקדמות בה .במצב כזה קיים
צורך ברעיון פורץ דרך שיוכל להתמודד עם המכשול .כאשר קהילת מנחים מלווה את עבודת החקר
מראשיתה – החל משלב הצעת הרעיון ,דרך התמודדות עם שאלות שעולות לאורך התהליך ועד לסיום
העבודה – גדל הסיכוי שכתיבת עבודת החקר תסתיים בהצלחה.
חנה פרל :רמת הפיזיקה והמתמטיקה שהילדים לומדים במסגרת החקר במרכז אחר"ת גבוהה
משמעותית מהרמה הנלמדת בלימודים רגילים בבתי ספר .התלמידים המבצעים חקר נתקלים לא פעם
בקשיים ומצליחים להתגבר עליהם .הפעילות במרכז ראויה לציון.
אביטל דרמון :יש לתת את הדעת לכך שעבודות חקר – שהן כלי חשוב לקידום לימודי מדעים – עלולות
דווקא להגביר אי-שוויון בין תלמידים .ישנו חשש כי לתלמידים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה בערים שבהן
קיימים מוסדות אקדמיים קל יותר למצוא מדריך לעבודת חקר בזכות הקרבה לחוקרים מתאימים ,ואילו
תלמידים הלומדים בפריפריה יתקשו בכך .הדבר מהווה אתגר בכל רפורמה עתידית במערכת החינוך.
בני גיגר  :כיצד מרכז אחר"ת מתכוון להבטיח את המשך פועלו לאחר שהוא יחדל לקבל מימון חיצוני
מתורמים?
עמוס כהן  :מייסד קרן 'גלילאו' אביגדור וילנץ התנה את תרומתה של הקרן למרכז אחר"ת בכך שפעילותו
תתבצע לאורך  30שנים .יתרה מזו ,המרכז זוכה להערכה מוסרית ,ערכית ,מקצועית וכלכלית ממשרד
החינוך .התכנון הוא שבסופו של יום משרד החינוך יהיה אמון על הפעלת המרכז.
בני גיגר :מרכז אחר"ת הוא מיזם ייחודי בתחום לימודי החקר בפיזיקה ,וחשוב להבטיח שהוא יוכל להמשיך
להתקיים בטווח הארוך .התרומה שבזכותה הוא קם הייתה חיונית לשם הוכחת ההיתכנות שלו ,אולם על
מנת לאפשר קיום של המיזם לאורך זמן ,על התרומה הראשונית להיות מלווה בהתחייבות של משרד החינוך
שהפעלת המיזם תיכלל בבסיס התקציב של המשרד בעתיד .יש לתת את הדעת לסוגיה זו בשלב מוקדם –
אפילו כבר בעת חתימת ההסכם עם הגוף הפילנתרופי המספק את התרומה הראשונית להקמת המיזם.

תקציר הדיון מסוף המפגש
ישראל בר-יוסף :לאורך המפגש בלט המתח הנובע מכך שמצד אחד משרד החינוך אמור להיות הגוף
המוביל את קידום החינוך המדעי בישראל ,ומצד שני יוזמות מקומיות צצות בשטח כפטריות אחרי
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הגשם .נשאלת השאלה אם המצב הקיים הוא המיטבי .בנוסף לכך מבט על נתוני ההישגים הלימודיים
ברשויות מקומיות ועל היקף תקציבי החינוך שלהן מלמד שישנו מתאם חיובי בין ההישגים לבין גובה
ההשקעה הכספית בתלמיד .ממצא זה בא לידי ביטוי באופן בולט בהשוואה בין מעלה אדומים לבין בית
ג'אן .כאשר מביאים בחשבון תרומה בררנית של גופים פילנתרופיים לרשויות מסוימות ,הפערים בין
הרשויות גדלים והולכים .לאור זאת נשאלת השאלה אם על רשויות מקומיות להסתפק בגיוס משאבים
כדי לטפח את החינוך המדעי בתחומן.
אביטל דרמון :המחשבה שרצוי להכתיב לגופים פילנתרופיים כיצד לפעול עלולה להכשיל את תרומתם:
פעילותם של גופים אלו מבוססת בראש ובראשונה על התשוקה של אנשים לסייע לאחרים ,כל תורם
בתחום שחשוב בעיניו .קיים חשש שאם ננסה להכתיב לתורמים כיצד להתנהל ,הם יסרבו להמשיך לתרום
לחברה ,כך שיצא שכרנו בהפסדנו.
שלומית עמיחי :מבט על העבר מלמד כי כסף אינו תנאי הכרחי להצלחה של מיזמים בחינוך מדעי .אמנם
למוסדות פילנתרופיים יש תפקיד לא מבוטל בטיפוח החינוך המדעי ,אך המפתח להצלחה של מיזמים
חינוכיים טמון ביכולת ליצור בסיס איתן של תשוקה והתלהבות בקרב צוותי חינוך מקומיים .מיזם
'מדערום' היה דוגמה לכך שבתי ספר בדרום הארץ יכולים לנקוט יוזמות ולטפח חקר ולמידה גם בעזרת
סכום זעום יחסית של עשרות אלפי שקלים .תפקידם של גופים פילנתרופיים הוא לתמרץ ולעודד יוזמות
מקומיות ,אך עיקר הבסיס לטיפוח החינוך המדעי נעוץ בצוותים החינוכיים בבתי הספר .ככל שההשקעה
בצוותים אלו תגדל ,כך יגדל הסיכוי שיחול שיפור בהישגי תלמידיהם.
אביטל דרמון :יש לזכור שהערך המוסף של כספים פילנתרופיים תלוי במקום שבו הם מושקעים (עקומת
הקשר בין 'תוצאות בחינוך' /הישגים לבין השקעות כספיות היא 'עקומת רוויה') .סביר להניח שהתועלת
השולית של  ₪ 1המושקע בתלמיד בבית ג'אן שונה מזו של  ₪ 1המושקע בתלמיד ברעננה.
בני גיגר :ניכר שבבסיסן של התשומות הכספיות שהושקעו במיזמים אשר הוצגו היום במפגש ,עמד הרצון
לקדם אידאולוגיה מסוימת – בין שהיא של קרן פילנתרופית ,בין שהיא של רשת חינוכית ובין שהיא של
רשות מקומית .יש לתת את הדעת לכך שכאשר גורמים שונים המשקיעים במיזם חינוכי מעוניינים לקדם
מטרות שונות שעלולות לסתור האחת את האחרת ,קיים חשש שהמיזם יתרוקן מתוכן .ככלל ,למשרד
החינוך אמורה להיות נקודת מבט רחבה ,ועליו מוטלת האחריות להתוות מדיניות ולהוביל .לכן הוא הגוף
שצריך להיות אמון על קביעת מטרות חינוכיות ומקצועיות .עם זאת ייתכן שבשל מגבלות תקציביות ו/או
רגולטוריות ,ובמקרים מסוימים עקב התלות בכספים ״חיצוניים״ – פילנתרופיים ואחרים – משרד
החינוך מאבד את יכולת המובילות .אחת מן האפשרויות לחזק יוזמות חינוכיות ולהקנות להן יציבות
לאורך זמן היא הקמת גוף היגוי מרכזי ובעל סמכות בשם ״מועצה לאומית לחינוך״ (או בכל שם אחר).
המועצה תורכב מאנשי משרד החינוך ומאנשי אקדמיה מומחים בתחום .תפקידה של המועצה יהיה לוודא
שהיישום של תכניות שהמדינה שותפה להן אינו מבוזר ומתבצע באופן תקין בהתאם לתכנון המקורי
ומתוך ראייה ארוכת טווח ,וכן לוודא שהיישום איננו דועך עם חילופי שרים או מנכ"לים.
ישראל בר-יוסף :מה תפקידה של הרשות המקומית כמתווכת בין האוטונומיה הבית-ספרית מחד גיסא
לבין התפקיד של משרד החינוך כגוף ריכוזי מאידך גיסא?
מירי גוטליב :הרשות המקומית היא שותפה מרכזית בהובלת תהליכים חינוכיים ,לא כל שכן רשות
מקומית שהיא המעסיק של המורים בתחומה .עם זאת ,אסור שבין הרשות המקומית למשרד החינוך
תיווצר חלוקה בתחומי האחריות ,חלוקה שבמסגרתה הרשות המקומית אחראית על התשתיות הפיזיות
ומשרד החינוך אחראי על הפדגוגיה .על הרשות המקומית לשתף פעולה עם משרד החינוך גם בנושאי
פדגוגיה .רשויות מקומיות חזקות נוטות להתעלם מתפקידו של משרד החינוך בפן הפדגוגי ,וזו טעות
מצדן.
בני גיגר :משרד החינוך הוא גוף שאמורה להיות לו נקודת מבט רחבה ברמה הארצית ושאמור לפעול לפי
עקרונות כלליים .לעומת זאת ,הרשות המקומית היא גוף בעל נקודת מבט צרה יותר המתחשבת בצרכים
מקומיים .מהי ,לטעמך ,חלוקת האחריות המיטבית בין שני הגופים הללו?
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מירי גוטליב :התשובה לשאלה תלויה באופי הרשות המקומית .מצד אחד ,כיום קיימת ברשויות
מקומיות מגמה הולכת וגוברת למנות לתפקידים בכירים באגפי החינוך אנשים בעלי רקע פדגוגי .מצד
שני ,ברשויות מקומיות באים לעתים לידי ביטוי אינטרסים המנוגדים לאינטרסים של משרד החינוך.
פעמים רבות האינטרסים הללו ברשויות המקומיות הם אינטרסים פוליטיים ,ומשרד החינוך נקי מהם.
לפיכך מערכת היחסים בין משרד החינוך לבין הרשות המקומית צריכה להיות מבוססת על שותפות,
וחלוקת האחריות ביניהם צריכה להיקבע לגופו של מקרה כתלות במשתנים מספר :אופי צוות החינוך
המקומי ,גודל הרשות המקומית ,קיומן של בעלויות אחרות על בתי הספר ועוד.
יצוין כי לגופים פילנתרופיים ישנה חשיבות רבה בקידום החינוך המדעי .חשיבותם נובעת מכך שהם
מבצעים השקעה ראשונית במיזמים חינוכיים שמשרד החינוך לא היה מקים ביזמתו ,והם מאפשרים
למשרד החינוך להמשיך להפעיל מיזמים אלו בעצמו בהמשך.
ארנה סומך :אחת הסוגיות הבולטות שעלו היום נוגעת ליחסי הגומלין בין משרד החינוך לרשויות מקומיות.
ראינו היום סוגים שונים של רשויות מקומיות :רשות מקומית המפתחת דגם חינוכי ושיטת הכשרת
מורים משל עצמה (רעננה) ,רשות מקומית שדגם החינוך שלה נובע בראש ובראשונה ממאפייניה הדמוגרפיים
(בית ג'אן) ורשות מקומית שקיימים בתחומה או קרוב אליה מוסדות אקדמיים והיא מנסה לרתום אותם
כדי להשפיע על תחושת המסוגלות של תלמידיה (חיפה ,מעלה אדומים) .משרד החינוך נתפש כגוף שאמור
לעצב את הפדגוגיה במערכת החינוך ,לגבש תכניות לימודים וכיו"ב .נשאלת השאלה כיצד הוא יכול
לרתום את הרשויות המקומיות למאמציו .סוגיה נוספת שבאה לידי ביטוי במפגש הייתה היכולת של
גורמים פילנתרופיים להקים מיזמים חינוכיים מקומיים ולגרום למשרד החינוך להמשיך להפעיל את
המיזמים הללו בעתיד .תפקיד המוסדות הפילנתרופיים הוא להוכיח היתכנות של מיזמים חינוכיים
ולהראות את התועלת שצומחת מהם ,וכך לגרום למשרד החינוך להיות אחראי בסופו של דבר על הפעלתם.
אסתר מגן :על גופים פילנתרופיים התורמים למיזמים חינוכיים לסכם בחוזה עם משרד החינוך – טרם
תחילת פעילות המיזם – שאם המיזם יצליח לפי מדדים מוסכמים מראש ,כעבור מספר שנים משרד
החינוך ייקח על עצמו להפעיל אותו לתקופה של מספר שנים לפחות .משרד החינוך הוא הגוף שתפקידו
להוביל תהליכים לקידום החינוך המדעי – הן ברשויות מקומיות והן ברשתות חינוכיות .במצב הקיים
המשרד מתקצב רשתות חינוכיות ורשויות מקומיות כדי שהן תקדמנה מהלכים בעצמן ,אך לא תמיד
מוודא שהמשאבים שהוא משקיע מביאים תועלת ושהאנשים המקבלים לידיהם את ניהול המשאבים הם
האנשים המתאימים לכך.
אביטל דרמון :היה אפשר לפתור את הקושי העולה מהדיון על גופים פילנתרופיים לּו משרד החינוך היה
מפרסם אחת לתקופה את מטרותיו ,וכל גוף פילנתרופי שהיה רוצה לשתף פעולה עמו על בסיס המטרות
המוצהרות ,היה יכול להגיש בקשה לשיתוף פעולה בהתאם לנהלים קבועים .התנהלות כזאת הייתה
דורשת ממשרד החינוך תעדוף והתחייבות לזמן ארוך – שני נהלים שנראה שהם קשים לביצוע.
ישראל בר-יוסף :אפשר לחשוב על שני תפקידים שמשרד החינוך יכול לבצע :אסדרה ותפעול .בתפקידו
כמאסדר על משרד החינוך לקבוע מדדי ייחוס – תוכני לימוד ובחינות בגרות .בתפקידו כמתפעל עליו
לדאוג לפעילות השוטפת של מערכת החינוך .המורים בבתי הספר העל-יסודיים מועסקים על ידי הרשויות
המקומיות ,ולכן ,לכאורה ,למשרד החינוך לא אמורה להיות נגיעה בתפעול המערכת .עם זאת ,פעמים
רבות האחראים על האסדרה גולשים לתחום התפעול והדבר יוצר קושי בתפעול המערכת .על משרד
החינוך להתמקד בהתוויי ת הדרך עבור הרשויות המקומיות על ידי קביעת בחינות בגרות ,ועליו לתת
לרשויות חופש פעולה בתפעול מערכת החינוך בתחומן.
מירי גוטליב :משרד החינוך החל בתהליך של חיזוק האוטונומיה של מנהלי בתי הספר ,אך מדובר
בתהליך אטי שהשלכותיו תבואנה לידי ביטוי רק בטווח הארוך.
יורם חמו :מעבר לעיסוק באסדרה ותפעול כדאי לבחון גם השלכות לשלושה תפקידים מערכתיים שרצוי
שיהיו למשרד החינוך .אחד התפקידים הרצויים הוא להבטיח גמישות מערכתית בטווח הארוך .ככל
שמבזרים את ההחלטות במערכת החינוך ,כך גדלה מידת ההשפעה של החיכוך של דרגים נמוכים
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במערכת עם סביבת הפעולה החיצונית שלהם :תלמידים ,הורים ,רשויות מקומיות ועוד .חיכוך זה יכול
להיות בסיס לאבולוציה של המערכת ,שכן הוא מאפשר לבחון במהירות את ההצלחה של חידושים בה.
עם זאת החיכוך הוא חסם לשינויים גדולים ,מכיוון שהוא מגדיל את המיקוד בעניינים שוטפים ,ולכן עלול
להקשות להוביל מדיניות לטווח הארוך ולהבטיח את הגמישות המערכתית של מערכת החינוך .תפקיד
שני שמוטב שיהיה למשרד החינוך הוא לאפשר למידה מרכזית ברשת .בלמידה כזו אפשר לבחון הצלחות
וכישלונות במערכת תוך שיתוף כלל השחקנים בה .באופן זה אפשר להביא ליישום של התובנות העולות
מהלמידה בכלל המערכת .תפקיד שלישי שאמור להיות למשרד החינוך הוא של התמודדות עם כשלי שוק
– בעיות רוחביות – במערכת החינוך .המחסור במורים לפיזיקה הוא דוגמה לכשל שוק .במסגרת כשל
שוק זה בתי ספר מתחרים זה בזה על המורים הטובים .ייתכן שהפתרון למצב טמון בהתערבות חד-פעמית
של משרד החינוך במערכת ,התערבות אשר תגדיל בנקודת זמן מסוימת את היצע המורים לפיזיקה על ידי
תמריצים מתאימים – מבלי שהמשרד יידרש לניהול השוטף של מערך המורים לאחר ההתערבות.
חנה פרל :במשרד החינוך קיימת אי-ודאות באשר להיקף המשאבים שיהיו זמינים בעתיד .בהיותי מנהלת
האגף למדעים במזכירות הפדגוגית אני עדה להיעדר יציבות תקציבית ,ולא פעם הדבר מביא לקיצוצים
כואבים בתכניות חשובות .זאת ועוד :משרד החינוך לא מעצב את מדיניותו על בסיס תכנון ארוך טווח,
והדוגמה של קידום לימודי המתמטיקה ממחישה זאת .כיום המשרד שם דגש על קידום לימודי
המתמטיקה ועל הכשרת מורים למתמטיקה ,אך חשוב לציין שהמחסור במורים למתמטיקה היה ידוע
למשרד זה תקופה ארוכה .הנתונים בנושא הופיעו בניירות מדיניות רבים שאת חלקם אני כתבתי ,אלא
שהמשרד לא טיפל במשבר .רק כשהגיע למשרד החינוך שר שהיה מעוניין לקדם את לימודי המתמטיקה
ורק לאחר שעלתה לסדר היום הציבורי סוגיית המחסור בכוח אדם מיומן במדעים ,נמצא התקציב
להכשיר מורים למתמטיקה .ההתנהלות בתנאים אלו קשה מאוד ,ומוטב היה אם המדיניות הייתה תולדה
של ראייה לטווח ארוך .יתר על כן ,במצב הנוכחי המפמ"רים למקצועות השונים נאלצים להתחרות זה
בזה על משאבים מצומצמים .כיום המפמ"רים מחזרים על פתחן של הרשויות המקומיות – שבהן יש
משאבים רבים יחסית – במטרה לנסות לשכנע אותן להפעיל תכניות הקשורות למקצוע שעליו הם
מפקחים .אין זה אמור להיות כך .חשוב ללמוד מיוזמות מקומיות ,וחשוב שיוזמות אלה ייעשו בשיתוף
הפיקוח המקצועי.
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סדר יום למפגש הלימודי השלישי בנושא מורים ותפקידם ברפורמות בחינוך מדעי
יום שלישי ,י' באלול תשע"ו13.09.2016 ,
אולם המאיץ ,מכון ויצמן למדע ,רחובות
10:00-09:30
10:05-10:00

התכנסות וכיבוד קל
דברי ברכה ופתיחה :פרופ' ישראל בר-יוסף ,יו"ר צוות המומחים

11:35-10:05
10:30-10:05

מושב ראשון :סיפורם של מרכזי המורים – ארציים ואזוריים
מרכז המורים הארצי מנקודת מבט של מורה ,מדריכה ומפמ"ר :ד"ר אירית שדה,
מפמ"ר ביולוגיה הנכנסת ומפמ"ר מדעי הסביבה היוצאת במשרד החינוך
מענה לשאלות משתתפי המפגש ודיון
מרכז המורים האזורי :הסיפור ההיסטורי ,המקצועי ,הפוליטי והאישי :ד"ר תילי וגנר,
ראש התכניות הקליניות להכשרת מורים למתמטיקה ופיזיקה ,המכללה האקדמית בית
ברל
מענה לשאלות משתתפי המפגש ודיון

12:20-11:35
12:00-11:35

מושב שני :מקומו של המורה ברפורמות בחינוך מדעי
מה למעלה מה למטה? מעורבותם של מורים ברפורמות בחינוך :ד"ר ניר מיכאלי ,רקטור
מכללת אורנים
מענה לשאלות משתתפי המפגש ודיון

13:00-12:20

הפסקת צהריים (תוגש ארוחה קלה)

13:45-13:00
13:25-13:00

מושב שלישי :מקומו של המנהל ברפורמות בחינוך מדעי
המנהל כמטמיע רפורמות ומתאים אותן למציאות הבית-ספרית :ד"ר עליזה בלוך,
מנהלת רשת בתי הספר ברנקו וייס
מענה לשאלות משתתפי המפגש ודיון

14:50-13:45
14:10-13:45

מושב רביעי :הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים
ההכשרה והפיתוח המקצועי של מורים במכללות ובאוניברסיטאות לאור רפורמות
בחינוך מדעי :ד"ר ירון להבי ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין וראש המרכז
הארצי למורי הפיזיקה במכון ויצמן למדע
מענה לשאלות משתתפי המפגש ודיון
האתגר בהטמעת מקצוע תמטי בחטיבה העליונה – הדוגמה של מורי 'מדע וטכנולוגיה
לכול' :ד"ר מיכל נחשון ,מפמ"ר 'מדע וטכנולוגיה לכול' בנתיב העיוני במשרד החינוך
מענה לשאלות משתתפי המפגש ודיון

15:30-14:50

התייחסויות משתתפי המפגש ,סיכום וכיוונים להמשך הפעילות

10:50-10:30
11:15-10:50

11:35-11:15

12:20-12:00

13:45-13:25

14:30-14:10
14:40-14:30
14:50-14:40
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תקצירי הרצאות מהמפגש הלימודי השלישי

19

תקציר ההרצאה של אירית שדה
תחילת המרכזים הארציים ,כמו גם ראשיתו של מרכז המורים לביולוגיה ,בשנת  ,1992אז הגישה ועדת
הררי את המלצותיה ב'דוח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי :מחר  .'98הדוח כלל המלצות
לשינויים ארגוניים במערכת החינוך ,לתכניות לימודים חדשות ,לשילוב התיקשוב ועוד .בין אלה היו גם
המלצות שעסקו בפיתוח מקצועי של מורים ,שבאו לידי ביטוי גם בהקמת מרכזי מורים ארציים
למקצועות המדעים .במסגרת יישום ההמלצות של דוח 'מחר  ,'98הוקמו מספר מרכזי מורים ארציים
ומרכזי מורים אזוריים לתמיכה בהוראת נושאי המתמטיקה ,המדע והטכנולוגיה .ההמלצה קבעה כי
מרכזי המורים הארציים הם הגופים שנועדו להוביל את העברת הידע ממרכזי הפיתוח הארציים
וממקורות אחרים ‒ אל המרכזים האזוריים.
המרכז הארצי למורי ביולוגיה נוסד בשנת  .1994לדברי המפמ"רית דאז ,ד"ר ברוריה אגרסט" ,המרכז
ישמש כיזם בתחום פיתוח חומרים ,כמרכז ומבצע יוזמות מורים ,ארגון השתלמויות ,ביצוע פרויקטים
ייחודיים – ועל כן ישמש אבן שואבת למורים וכמקום התבטאות למורים בעבודתם ,בשבתון ואף לאחר
פרישתם כשירצו לתרום מניסיונם למורים הצעירים" (אגרסט .)1994 ,ד"ר אגרסט פנתה לציבור המורים
בבקשה שיקחו חלק בהקמת מרכז המורים לביולוגיה שהוקם בירושלים ,במחלקה להוראת המדעים
שבאוניברסיטה העברית.
בתחילת שנת הלימודים תשנ"ה פתחה מנהלת המרכז הראשונה ,ד"ר אביטל דרמון ,את המרכז הארצי
למורי ביולוגיה באוניברסיטה בירושלים .המרכז אימץ לו את המוטו "של המורים ,ע"י המורים ,עבור
המורים" (המבוסס על דברי הנשיא לינקולן בגטיסבורגgovernment of the people, by the people, :1863 ,
… ,)for the peopleוהיעדים שאליהם שאף מכוונים עד היום את פעילות המרכז:




סיוע לכלל מורי הביולוגיה בתיכון בארץ ביצירת קהילת מורים לומדת – איתור יוזמות מורים
והפצתן בארץ ,העלאת רעיונות ויוזמות חדשות ובחינתן בקהל המורים.
פיתוח מנהיגות מקצועית של מורים ,איתור מורים מובילים בשטח ועידודם לשאת את בשורת
השינוי המתמיד.
יצירת קשר דו-כיווני עם מרכזי המורים האזוריים ודרכם עם כלל המורים המשתלמים .שילוב
המורים המובילים בתפקידי הנהגה במרכזים האזוריים כדרך לכינון קהיליית מורים בעלת
מטרה משותפת ושפה ציבורית אחת (בן חיים.)2000 ,

בדומה למודל שהתפתח במרכז המורים למדע וטכנולוגיה (שרץ ,רוזנפלד ואלון) גם המודל שהתפתח
במרכז המורים לביולוגיה התייחס למורה כשותף לפיתוח ולהשתלמות ,החל מהשתתפותו כלומד פעיל,
עבור דרך עבודתו כמפעיל רפלקטיבי בכיתה ,וכלה בפעילותו כמורה כמנחה.
פעילויות המרכז כוללות פעילויות לכלל המורים לביולוגיה בחטיבה העליונה וקורסים לקבוצות מורים.
בין הפעילויות לכלל המורים נמצא:




כנס שנתי ארצי שנערך אחת לשנה ,בימים הראשונים של חופשת הקיץ .עד כה נערכו  22כנסים.
חלק מרכזי בכנס מוקדש להצגת פעילויות שיזמו המורים ,על ידי המורים.
אתר הבית של מורי הביולוגיה ,באתר ניתן למצוא פעילויות מורים ,חידושים ועדכונים בתחום
הדעת והפדגוגיה ,מידע על השתלמויות ועוד.
פיתוח חומרי הוראה ודרכי הערכה חלופית  -מערכי שיעור ,סרטים ,מצגות בנושאים שונים,
במיוחד בתכנים חדשים בתכנית הלימודים ,חלופות בהערכה עם "טיפים" ליישום ועוד.

19

מפאת קוצר הזמן בין המפגש הלימודי השלישי למשלוח חוברת חומרי הרקע ליום העיון ,לא ניתן היה לסכם את ההרצאות
במפגש עד למועד שליחת החוברת .תקצירי ההרצאות מהמפגש השלישי המופיעים בחוברת הם תקצירים שהדוברים שלחו
מראש טרם המפגש ולא סיכום של הרצאתם.
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עלון למורים שנקרא תחילה "עלון למורי הביולוגיה" ובהמשך "שמורת טבע" .העלון מופק
פעמיים בשנה ,וביולי  2016פורסם גיליון .192

בין הקורסים וההשתלמויות נמצא:






קורס מורים מובילים ‒ הקורס בנוי במתכונת סדנאית ברובה ,ועוסק בסוגיות מתודיות ומטא-
מדעיות .המורים המובילים משתלבים בתפקידי ריכוז מקצוע והנחיה מחוזית ,וכמורי מורים
במרכזים האזוריים
קורס הכשרה להדרכה בשדה – עידוד מורים להדריך את תלמידיהם ביציאה לשדה
פיתוח תכניות ניסיוניות – דוגמת ה'ביודע'' ,ביוסיור'.
סדנאות 'ממורה למורה' ‒ מסגרת של למידת עמיתים בקבוצות קטנות סביב נושא שבחרו
המשתתפים .התוצרים יכולים להיות דפי עבודה לתלמיד ,רצפי הוראה ,מעבדות מעובדות ושאר
רעיונות בתחום הנושאים הנלמדים בביולוגיה בתיכון ,דוגמת ה'ביוסינימה'.

בחלק מאלה לקחתי חלק פעיל כמורה (למשל בקורס מורים מובילים ,בהצגת פעילויות בכנסי המורים)
ובהמשך כמפתחת (למשל 'ביוסינמה'' ,ביוסיור') .על המעורבות באלה ארחיב בהרצאה.
הפעילות במרכז המורים תרמה ותורמת להשבחת ההוראה ,הן של המשתתפים בהשתלמויות והן של
המשתמשים בחומרים שפותחו במרכז ,ואף לפיתוח המקצועי של המורים .מורים שהיו מעוניינים בכך
השתלבו בפעילויות שארגן מרכז המורים והמשיכו לתפקידי מנחים ,מדריכים ,מרכזי השתלמויות או
מפתחים .בין הדוגמאות לכך ‒ רותי מנדלוביץ ,מפמ"ר ביולוגיה שפרשה לגמלאות לפני ימים אחדים,
החלה את דרכה כמורה ,הייתה חברה בצוות המרכז והמשיכה לתפקיד המפמ"ר ,ואני ,כפי שיפורט בהרצאה.
בשנת  2007נערך במזכירות הפדגוגית מיזוג בין תחומי הדעת ביולוגיה ומדעי החיים והחקלאות .המרכז
הארצי למורי הביולוגיה נערך לסייע למורי מדעי החיים בביצוע המיזוג ולמורי הביולוגיה בשילוב תכנים
חדשים שהוכנסו לתכנית הלימודים עקב המיזוג .בשנת  2011נוסף למרכז המורים תחום דעת נוסף ‒
מדעי הסביבה .מאז משרת מרכז המורים את שני תחומי הדעת ונקרא מרכז המורים לביולוגיה ולמורי
מדעי סביבה.
נכון לשנה זו המרכז משרת מעל  2,200מורים לביולוגיה ולמדעי סביבה .כולם מלמדים בחטיבה העליונה
ושייכים לכל המגזרים .המרכז פועל על פי המטרות שהוצבו במסמך ההקמה של המרכזים הארציים
בתשנ"ד ,תוך שילוב חידושים ויוזמות ,ע"י המורים ,עבור המורים.

תודה לאילנה אדר ,מנהלת מרכז המורים בשנים  2014-2002על מידע ותובנות ששימשו להכנת התקציר
וההרצאה.

רשימת מקורות:
אגרסט ,ב .1994 .מרכז מורים ארצי לביולוגיה .העלון למורי הביולוגיה ,חוברת ד'  .139הוצאת
האוניברסיטה העברית ירושלים ,המרכז להוראת המדעים.
 http://www.snunit.k12.il/heb_journals/allon/139084.htmlנדלה ב 1.8.16
בן חיים ,ד .2000 .דו"ח פעילות מרכזי מורים ארציים ,לבית הספר היסודי ולבית הספר העל-יסודי.
המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי.
פוליקוב-מיבר ,א .ותמיר ,פ .1995 .הארות והערות לנושא "מרכז מורים ארצי לביולוגיה" .העלון למורי
הביולוגיה חוברת ב'  .142הוצאת האוניברסיטה העברית ירושלים ,המרכז להוראת המדעים.
 http://www.snunit.k12.il/heb_journals/allon/142119.htmlנדלה ב 1.8.16
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שרץ ,ז .רוזנפלד ,ש .ואלון ,ב .מודל מתפתח להתפתחות מקצועית של מורים .נדלה ב 7.8.16
http://stwww.weizmann.ac.il/tech-center/mot-net/sets/1/chapter2.htm

תקציר ההרצאה של תילי וגנר
ההרצאה תתמקד בסיפור של מרכזי המורים האזוריים :סיפור של עובדות בהיבט ההיסטורי ,סיפור של
צמיחה בהיבט המקצועי ,סיפור מעט "צהוב" בהיבט הפוליטי וסיפור העצמה בהיבט האישי.
הסיפור ההיסטורי
מרכזי המורים האזוריים הוקמו בעקבות דוח 'מחר  – '98דוח הוועדה העליונה לחינוך מדעי טכנולוגי (,(1992
שהוגש לשרת החינוך דאז ,שולמית אלוני ,ובו הומלץ על "הפעלתם של מרכזי תמיכה אזוריים בנושאי
המתמטיקה ,המדע ,הטכנולוגיה והמחשבים...על פי מדורים נושאיים ועל פי חלוקה לשכבות גיל".
בשנת הלימודים תשנ"ה ( )1995החלו לפעול שלושה מרכזי מורים אזוריים כפרויקטים בודדים במחוז
צפון ובמחוז דרום .בהמשך הוקמו מרכזים נוספים במחוזות אלו ובמחוזות מרכז ,חיפה וירושלים.
המרכזים הוקמו והופעלו בשיתוף פעולה בין מטה מרכזי המורים האזוריים ,המחוזות ,הרשויות
המקומיות ,מוסדות אקדמיים וצוותי המרכזים האזוריים.
בשנת הלימודים תשנ"ח ( )1998פורסם דוח הוועדה לגיבוש עקרונות להקמת מרכזי מורים אזוריים
ולהפעלתם ,ובו הומלץ להקים מסגרות שבהן ייווצרו הזדמנויות להתפתחותם המקצועית המתמשכת של
המורים ,מסגרות שבהן המורים יפעלו כצוות עמיתים לומד ,ייחשפו לידע עדכני ויתנסו בתהליכי הוראה
ולמידה תוך תרגום רעיונות חינוכיים ‒ לפעילויות לימודיות שיתבצעו הלכה למעשה בבית הספר .פעילות
מרכזי המורים הורחבה גם לתחומים של הומניסטיקה (יישום דוחות שנהר וקרמינצר לחינוך לאזרחות
ולערכים) .באופן זה גדל מספרם של מרכזי המורים האזוריים ובשנת תשס"א ( )2001פעלו  14מרכזים,
בחמישה מחוזות .מרכזים אלו שירתו באופן ישיר  138רשויות מקומיות ,כ 20,000-גננות ,מורים ומנהלים
בכל שכבות הגיל ,בכל המגזרים ובתחומים מגוונים .באופן עקיף נהנו משירותיהם  551,000תלמידים
(סבר ,גלעד וגור.)2001 ,
בשנת תש"ס ( ) 2000עוגנו מרכזי המורים האזוריים בחוזר מנכ"ל כזרוע ביצועית של המשרד ,הרואה בהם
"חוליה מרכזית שתפעל לקידום הלמידה באזור ,תוך התאמת הפעילויות של המרכז למאפייני האזור
ולצרכיו הייחודיים".
בשנת תשס"ב ( ,) 2002מיד עם התמנותה למנכ"לית משרד החינוך ,החליטה רונית תירוש על סגירתם של
מרכזי המורים האזוריים בתום שנת הלימודים וכך ,בעיצומה של היערכות לפריסה ארצית של  29מרכזי
מורים בכל הארץ ,נסגרו מרכזי המורים .מרפ"דים (מרכזים פדגוגיים) הוסבו למרכזי פסג"ה (פיתוח סגלי
הוראה) ,ונציגי המשרד הבטיחו כי הם יאמצו את עקרונות הפיתוח המקצועי שיושמו במרכזי המורים
(ועדת החינוך של הכנסת.)2002 ,
הסיפור המקצועי
פותחו מספר דגמים של מרכזי מורים :מרכזים בתוך מכללה אקדמית לחינוך (למשל בבית ברל) ,מרכזים
בתוך מכללה אזורית (למשל בתל חי ובעיבלין) ,מרכזים בתוך מרפ"ד בחסות מוסד אקדמי (למשל
במרפ"ד בראשון לציון ובמרפ"ד בנתניה) ומרכזים עצמאיים (למשל "זווית רחבה" בקיבוץ סער).
המרכזים היו כפופים למשרד החינוך ברמת מטה מרכזי המורים ,שריכז את הפעלת המרכזים הקיימים
ואת הקמת המרכזים החדשים ,בראייה לאומית וברמת המחוז הרלוונטי .המרכזים פעלו בגישה מערכתית
ובזיקה הדוקה למכללות או מוסדות אקדמיים אחרים ,למרכזים ארציים שנפתחו אף הם בעקבות דוח
'מחר  ,'98למל"מים (מרכזים להוראת מדעים) ,לרשויות מקומיות בכל אזור ולבתי הספר והגנים.
כדי להמחיש את הסיפור המקצועי של מרכזי המורים האזוריים ההרצאה תתמקד במרכז המורים
'השרון' ,שפעל במשך שש שנים (תשנ"ז-תשס"ב) במכללה האקדמית בית ברל.
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מטרת העל של המרכז הוגדרה כ"פיתוח וטיפוח קהילות אנשי חינוך לומדות וצומחות להובלת שינויים
בגישה מערכתית בבתי הספר באזור" .המרכז עסק בפיתוח מקצועי של כלל עובדי ההוראה באזור :גננות,
מורים ,רכזי מקצוע ,מנהלים ,מדריכים ומפקחים ,בכל שכבות הגיל ,בכל המגזרים ובמגוון רב של
תחומים .בשנת תשס"ב ,בשיא פריחתו של המרכז ,השתתפו בפעילות מעל  1,000מורים ,מתוכם 37%
מהחטיבה העליונה 18% ,מחטיבת הביניים 35% ,מהיסודי ו 10%-מהקדם-יסודי .מוסדות החינוך
המעורבים בפעילות כללו  100גני ילדים 55 ,בתי ספר יסודיים 28 ,חטיבות ביניים ו 41-תיכונים מהאזור
ומחוצה לו 50% .מהלומדים למדו בתחומי המדעים והמתמטיקה 17% ,באנגלית 10% ,באוריינות שפה
(עברית וערבית) 15% ,בתחומי רוחב כגון תקשוב ,הערכה ,יזמּות ניהולית ,הקמת מערך תמיכה פדגוגי
מתוקשב ,ו 10%-בתחומי הרוח והחברה (יישום דוח שנהר וקרמניצר) .בהיותו מחויב לאזור ולמחוז ,נתן
המרכז שירותים לכל המגזרים 74% :מכלל המורים ואנשי החינוך שהשתתפו ‒ למגזר הממלכתי10% ,
למגזר הממלכתי דתי ו 16%-למגזר הערבי.
עקרונות הפעולה של המרכז אופיינו בגישה מערכתית וכללו (וגנר:)2002 ,










תכנון עבודת המרכז לאחר איתור מתמשך של צרכים בשדה ושילוב בינם לבין מדיניות המשרד.
הערוצים לאיתור הצרכים ומיפוים כללו מורים (משתלמים ושאינם משתלמים) ,מפקחים
מקצועיים וכוללים ,מנהלי בתי ספר ,מרכזים ארציים ,רשויות מקומיות וממצאי הערכה פנימית
וחיצונית של עבודת המרכז.
רמה אקדמית גבוהה המשלבת תאוריה ועדכניּות מחקרית בתחום עם יישום בסביבת העבודה של
המורה :כל אחד מתחומי הפעילות של המרכז הופעל על ידי צוותים שכללו ראש תחום ,איש
אקדמיה ,בעל תואר שלישי לפחות ,מומחה להוראת התחום ,מורי מורים ,מורים מנוסים בעלי
תואר שני לפחות ‒ כל אלה ליוו את סגלי המורים המשתלמים הן במרכז והן בבתי הספר .תכנית
המרכז בכל שנה כללה את פיתוח סגל המרכז גם במסגרת תחומית וגם במסגרת גנרית של כלל
סגל המרכז.
מסגרת הפעילות העיקרית במרכז המורים האזורי הייתה הסדנה :פעילות מתמשכת שבה עבדו
המורים בקבוצות עמיתים (צוותים בית-ספריים) .היקף הסדנאות נע בין  56ל 224-שעות בשנה.
בסדנאות הועמק הידע המקצועי של המורים בתחום התוכן ,הוקנה ידע פדגוגי תוך חשיפה
לדרכים חדשניות של הוראה ולמידה ,הוצעו דרכים לשילוב בין מקצועות ,הוטמעו טכנולוגיות
למידה מתקדמות באמצעות מחשוב ,תקשורת ומעבדות ופותחו חומרי למידה והוראה
המותאמים לבתי הספר שבהם לימדו המורים.
תמיכה וליווי ביישום :תכנים שנלמדו ורעיונות שנהגו בסדנה יושמו בבתי הספר תוך תמיכה והדרכה
של סגל מרכז המורים :מורי המורים הם שהדריכו בבתי הספר ,נושאי התמיכה נקבעו באמצעות
דיאלוג בין סגל המרכז לבין סגלי בתי הספר ,צוותי משתלמים ותיקים תמכו בצוותי משתלמים
חדשים ,והתקיים במרכז פורום הדרכה להתאמת דגמי הדרכה שונים על פי צורכי הלומדים.
רציפות והמשכיות בלמידה ובתמיכה המקצועית שבאה לידי ביטוי בבניית רצפי אורך ‒ סגלי
הוראה שמתמידים בפיתוח המקצועי שלהם על פני שנים או רצפי אורך במקצוע אחד על פני
תחומי גיל שונים ,או שבאו לידי ביטוי בבניית רצפי רוחב ‒ במספר מקצועות או מיומנויות
באותה שכבת גיל .את בניית הרצפים בנה תחילה סגל המרכז ,תוך הפגשה ופעולה משותפת של
סדנאות שונות שפעלו במרכז ,ולאחר מכן היא הוטמעה גם בשדה.

הישגיהם של מרכזי המורים באו לידי ביטוי ברמת המערכת ,רמת בתי הספר ,רמת המורים ואף רמת
התלמידים (סבר ,גלעד וגור ;2001 ,שלייר ,פרוינד ,אסולין ושילד ,תש"ס) .בעקבות פעילותם של המרכזים
הועברו המורים ,הידע הפרקטי שהם מביאים ,המענה לצורכי השטח וחשיבות עבודת הצוות ‒ למרכז
הבימה של הפיתוח המקצועי (פורטיס ,מועלם ולוי-נחום .)2009 ,בבית ברל למשל נמצא כי בתחום
הכשרת המורים ,השפעתו של מרכז המורים באה לידי ביטוי בהעמקת הקשר עם השדה ובפיתוח דגמים
קליניים שיתופיים להכשרת מורים ,דגמים שממשיכים להתפתח עד עצם היום הזה.
45

הסיפור הפוליטי
הסיפור הפוליטי הוא סיפור של רבולוציה ולא אבולוציה ,של להיטות לחדש ולשפר בלי להתחשב בישן,
של "מלחמת גוג ומגוג" בין מרכזי המורים לבין המרפ"דים ,של החלטת מנכ"לית חדשה שמבטלת את
מפעלה של קודמתה ,של ועדת חינוך של הכנסת ( )2002שהמלצותיה לא לסגור את מרכזי המורים
ובמקום זאת לדאוג להיעדר חפיפה בין פעילותם לזו של המרפ"דים זכו להתעלמות מצד משרד החינוך,
ובעיקר סיפור של החמצה ועיכוב בכל הנוגע לפיתוח המקצועי של אנשי החינוך במדינת ישראל .היום
קיימים אמנם כ 60-מרכזי פסג"ה בכל הארץ ,אולם מתכונתם שונה לחלוטין מזו של מרכזי המורים
האזוריים .המערכת חזרה במידה רבה למודל הישן של המרפ"דים ולא הצליחה לשמר את האיכות ואת
הרמה המקצועית שאפיינו את מרכזי המורים האזוריים (פורטיס וחובריו .(2009 ,בדוח השנתי  56ב' של
מבקר המדינה (מאי  ,)2006הובעה ביקורת קשה על פעילותם של מרכזי הפסג"ה ללא ארגון הנובע מחזון
כללי ,ללא הבניה לקראת פיתוח שיטתי של מורים ומוסדות חינוך ובהשתתפות נמוכה של עובדי הוראה
בשכבת העל-יסודי.
הסיפור האישי
חלק גדול מהמעורבים בפעילות של מרכזי המורים ‒ הן חברי סגל והן אנשי חינוך שלמדו במרכזים ‒
הצליחו להתגבר על מפח הנפש שנוצר עם סגירת המרכזים ,לגייס את אווירת העשייה והפיתוח ששררה
במרכזים ,לאסוף את הרעיונות שנֶהֱ גו ומומשו בהם ולייצר באמצעותם גל אנרגיה שהזניק אותם קדימה
בהיבט המקצועי ,האישי והכללי .כך קרה לכותבת המאמר ולרבים מחבריה.

מקורות
אבידוב ,א ,.אורן ,ר ,.ויוסף א .)2001( .העצמת בתי הספר באמצעות משוב על תכנית העבודה הבית
ספרית ,כתב עת לעיון ומחקר המכללה האקדמית אחווה.117-97 ,
גלעד ,א .)2001( .התפתחות מקצועית מתמשכת של מורים במרכזי מורים אזוריים ,כתב עת לעיון ומחקר
המכללה האקדמית אחווה.96-79 ,
וגנר ,ת .)2002( .מרכזי מורים אזוריים כזירה להתפתחות מקצועית של סגלי הוראה -המקרה של מרכז
המורים האזורי "השרון" .ספר מאמרים מהכינוס הבינלאומי הרביעי להכשרת מורים – הכשרת
מורים כשליחות חברתית :מפנה לעתיד ,תל אביב :מכון מופ"ת.
ועדת החינוך של הכנסת ( 25בפברואר .)2002 ,כפילות במרכזיות פדגוגיות ומרכזי מורים ,פרוטוקול מס'
 417מישיבת ועדת החינוך והתרבות .ירושלים ,הכנסת החמש עשרה.
מבקר המדינה (מאי  .(2006מרכזים לפיתוח סגלי הוראה ,דו"ח  56ב ,מבקר המדינה ,עמ'  ,697-609משרד
מבקר המדינה ,ירושלים.
"מחר"  .)1992( "98דו"ח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,)105-1( ,ירושלים.
מרכזי מורים אזוריים ( .)1998דו"ח הוועדה לגיבוש עקרונות להקמת מרכזי מורים אזוריים ולהפעלתם,
משרד החינוך ,התרבות והספורט ,ירושלים.
משרד החינוך (אייר התש"ס-יוני  .)2000חוזר המנהל הכלל י/10ב ,הוראות קבע.
סבר ,צ ,.גלעד ,א ,.וגור ,ג .(2001( .מרכזי מורים אזוריים – פרויקט לאומי ,מרכזי מורים-קו ורשת ,מטה
מרכזי מורים משרד החינוך.8-4 ,
פורטיס ,ד ,.מועלם ,ר ,.ולוי-נחום ,ת .)2009( .מו"ט בחט"ב -תרומת האתמול למחר .מה ניתן ללמוד
מניסיון "מחר  ,"98סיכום תחקיר ,רחובות ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע.
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פרוינד ,ט( .תש"ס) .מרכזי מורים אזוריים :תשנ"ז-תשנ"ט ,מבט כללי על השתלמויות במדע וטכנולוגיה
לחטיבות-ביניים ,ירושלים :משרד החינוך ,לשכת המנהלת הכללית גף הערכה ומדידה.

תקציר ההרצאה של ניר מיכאלי
חלק א' :מורים במערכת החינוך
מקומם ותפקידם של המורים במערכת החינוך ,הם אחת הסוגיות הוותיקות והמורכבות בזירות
המחשבה והמעשה של שדות החינוך.
חשוב להבהיר כי דיון אודות 'מקום' ו'תפקיד' נוגע לממדים מגוונים בעבודת המורה כגון מידת
האוטונומיה המקצועית שלו ,מידת מעורבותו בקבלת החלטות ברמות השונות או מידת מעורבותו בהליכי
פיתוח מקצועי.
באופן כללי ניתן לחלק את ההתייחסויות לסוגיה זו לשתי תפישות :תפישת הטמעה פרופסיונלית ותפישת
הצמחה פרופסיונלית.
המשותף לשתי התפישות:
מעשה ההוראה הוא מורכב ודורש מקצועיות רבה.
מומחיות הוראתית מצריכה שליטה בבסיסי ידע דיסציפלינריים ופדגוגיים-גנריים.
תהליכי התמחות מצריכים למידה מתמדת.

-

תפישת ההטמעה הפרופסיונלית:
המורים חסרי נגישות לידע מתפתח ועדכני – הן בתחום הדעת והן בתחום הפדגוגי.
והתגמול של המורים מקשה על האפשרות לפתח ידע הוראה באופן עצמאי.
מבנה ההעסקה ִ
תהליכי פיתוח מקצועי צריכים להתמקד בהעברה יעילה ובהטמעה פורייה של מומחיות חיצונית.

-

תפישת ההצמחה הפרופסיונלית:
-

מקצוע ההוראה מתייחד בידע מעשה המבוסס על ניסיון ועל הֶ קשר ,שאינם ניתנים להעברה.
יש קשר בין תחושת הבעלות של המורים על המקצוע ועל המומחיות לבין ההנעה שלהם לחולל
תהליכי תמורה ושיפור.
תהליכי פיתוח מקצועי צריכים להתמקד באספקת תנאים מיטביים לתהליכי פיתוח מקצועי
בהובלה עצמית של המורים.

האתגר:
-

אוטונומיה נטולת ידע עלולה להותיר רדידות.
העברה הטמעתית נטולת אוטונומיה עלולה להוליד ניתוק וניכור.
צורך בשילוב – ביצירת תנאים להובלה עצמית המוזנת בידע חיצוני.

חלק ב' :מהלך 'השקפה' (מורים מובילים)
נוסח לראשונה במסגרת נייר מדיניות שנכתב ב"יזמה למחקר יישומי בחינוך" ,אומץ על ידי הנהגת משרד
החינוך בשנת  2014ונשא את הכותרת 'מורים מובילים כסוכני שינוי במערכת החינוך' .מה שהתחיל כנייר
מדיניות ראשוני ,תורגם ומוסד בהמשך כתכנית ארצית כוללת שפועלת במערכת החינוך החל מראשית
שנת הלימודים התשע"ו ,ונושאת את השם 'השקפה'.
מבחינה מהותית ,בבסיסו של המהלך עומד חזון פיתוחה של תרבות מקצועית חדשה של מורים – תרבות
של שיח פדגוגי המחבר בין חכמת התאוריה לבינת המעשה במטרה לטפח ידע הוראה שיתופי ולשפר את
איכות ההוראה והלמידה .תרבות הפיתוח המקצועי החדשה פועמת בקהילות מורים המונחות על ידי
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מורים מובילים ועוסקות בניתוח ובפיתוח של דרכי הוראה מתוך חיבור למרחב הבית-ספרי והכיתתי.
'השקפה' בכלל והמורים המובילים בפרט מבקשים אפוא לחולל תמורה באופני הלמידה וההתפתחות
המקצועית כמו גם בתרבות הפרופסיונלית של מורי מערכת החינוך הישראלית.
מבחינה מערכתית ,מהלך 'השקפה' פועל בהנהגת משרד החינוך ובשיתוף קרן יד הנדיב .מי שמנהל אותו
הוא מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך שלצדו ועדה מקצועית מלווה המורכבת מאנשי אקדמיה ,נציגי
מטה ומחוזות וכמובן מנהלים ומורים .כל אחד מהמחוזות בונה תכנית משלו ,המיישמת את עקרונות
הליבה של המהלך ומותאמת לתכניות העבודה המחוזיות .התכניות המחוזיות עוברות הליכי אישור
ובקרה על בסיס תבחינים מפורטים ושקופים .כל אחד מהמחוזות בוחר בגוף מקצועי מהאקדמיה או
מהמגזר השלישי ,שמלווה את תהליכי פיתוח התכנית והטמעתה ותומך בהם .בנוסף למערך היישום
במחוזות הוקם במכון מופ"ת מרכז ניהול ידע ארצי שעוסק בבניית תשתית ידע שיתופית ובגיבוש קהילה
מקצועית לומדת.
מבחינה מעשית  ,תמונת המציאות שהמהלך מבקש לחולל היא של קהילות מורים לומדות המתלכדות
סביב תחום דעת או סביב מוקד פדגוגי משותף .רוב הקהילות האלה בית-ספריות ,אך חלקן גם אזוריות.
מנחי הקהילות האלה הם מורים מובילים המתאפיינים באיכויות והתלהבות ,והנושאים מכוונים לשיפור
פדגוגי תמידי .המורים המובילים זוכים לליווי ותמיכה מקצועית וארגונית במעגל הבית-ספרי ,המחוזי
והארצי .ביחד עם קהילותיהם הם תורמים להבניית מסד ידע ארצי ,הן כזה המאפשר למקצע ולשפר את
תהליכי השיח הפדגוגי בקהילות המורים ,והן כזה המשתף מורים באשר הם ,בתובנות ובפיתוחים
פדגוגיים .השאיפה היא שבסופו של דבר תיווצר בכל בית ספר מנהיגות ביניים שתוביל ,לצדו של מנהל
בית הספר ,מהלכי חקירה ,עיבוד ויצירה פדגוגיים.
כדי לסכם את הצגת המהלך ,אין דרך טובה מאשר להתעכב על חמש משמעויותיו של השם 'השקפה',
המייצגות ומתמצתות את עקרונותיו ועיקריו:
 .1מורים הופכים את ההוראה לשקופה ,פתוחה ושיתופית ).(transparent
 .2מורים מפתחים ומחדדים את השקפת עולמם הפדגוגית (.)perspective
 .3מורים משקיפים על ההוראה ,מתבוננים בה ומתמקדים בה ). (observation
 .4מורים משקפים וממשבים איש את רעהו (.)reflection
 .5מורים משפרים את ההוראה והלמידה :בזכותם נשקף לה עתיד מזהיר ).(vision
חלק ג' :תובנות משנת היישום הראשונה
מאפיינים רוֹוחים
-

למידה יישומית ‒ מעגלי התנסות ושיפור
למידה שיתופית ‒ מעורבות ואחריות של כל השותפים
למידה שקופה ‒ תצפיות הוראה וחשיפת ייצוגי הוראה

מתחים קונספטואליים
-

פיתוח מקצועי לעומת יזמות :מיקוד בתהליכי למידה ושיפור לעומת התמקדות בקידום או
בפיתוח יזמה חדשנית קונקרטית.
מודל הוראה מיטבית לעומת חקר הפרקטיקה :פעולה לאור ניסוח ברור של מודל הוראה ראוי
לעומת פעולה ללא מודל כזה ומתוך התבססות על הערך של תהליכי שיפור עצמיים.
הנחיית שיח עמיתים לעומת הדרכת עמיתים :תפישת התפקיד של המורה המוביל כמי שאחראי
לחולל שיח פדגוגי לעומת תפישת התפקיד כמי שרואה עצמו "מומחה" שעוסק בהנחלת הידע
לעמיתיו.
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שאלות
 .1איך ניתן להגדיל הנכחת ידע דיסציפלינרי ופדגוגי חיצוני?
 .2מה בין תהליכי פיתוח מקצועי בבית הספר היסודי לבין אלו של העל-יסודי?
 .3מהו הממשק והסינכרון הראוי בין המורים המובילים לבין בעלי תפקידים אחרים :מנהלים ,רכזי
מקצוע ,מדריכי תחום הדעת וכיו"ב?
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מיכאלי ,נ׳ סומר ,א׳ (עורכים)( .תשע״ד) .דוח פעילות של צוות היגוי בראשות פרופ׳ מרים בן פרץ
ופרופ׳ לי שולמן :מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך ,ירושלים :האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים.

תקציר ההרצאה של עליזה בלוך
"שינוי אינו מתחולל בלי לגרום אי-נוחות ,גם אם הוא שינוי מרע לטוב".
ריצ'רד הוקר ()1600-1554

20

בית ספר הוא ארגון מורכב .מחד גיסא ,הוא עובד במבנה דומה מאז סוף המאה התשע-עשרה כך שנדמה
לעתים שהוא קופא על שמריו ומאידך גיסא ,הוא ארגון מאוד דינמי .זר הנכנס למוסד חינוכי יכול לחוש
לפעמים בתזזיתיות בשל כמות האירועים וההתרחשויות בכל רגע נתון בבית הספר.
בהובלה של תהליך שינוי נשאלות שאלות רבות .האם צריך ליצור את השינוי כתוצאה ממשבר ,או ששינוי
הוא רגע שיא שבא ממקום של כוח ועוצמה במטרה ליצור את הפסגה הבאה? האם יש ערך לעצם הובלת
השינוי ,או שיש לגשת אליו רק כשאין ברירה?
אך כשאנו שומעים על רפורמה במערכת החינוך ,צריך לשאול את עצמנו כמה שאלות:


20

את מי היא משרתת?
מי מרוויח ממנה?

על פיhttp://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/richardhoo166260.html :
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איך יודעים שהצליחה?
האם נכון שהרפורמה תובא לבית ספר ככתבה וכלשונה ,או שחשוב שתותאם לבית הספר?
האם צריך לכפות על בית הספר ,מפני שברמה הארצית ,המחוזית או ברמת הבעלות רואים
תמונה שאולי המנהל לא רואה ,או שצריך לאפשר למנהל בחירה?
האם עיסוק בהטמעה של תכנית התערבות מאפשרת פניּות ליצירה פנימית?
האם הטמעת תכנית רפורמה מעצימה את המנהל ,מחלישה אותו או מהווה התערבות בעבודתו?
איך מנהלים את זמן המורה?
מה צריך להתרחש כשיוזם הרפורמה משנה את תפקידו ,כשנגמר התקציב ,כשהתחלף הרעיון?
ובעיקר ,מי צריך להיות מרוצה מהרפורמה?

השמירה על השגרה בבית הספר היא תובענית מאוד ודורשת סינרגיה רבה ,כך שקשה מאוד לבצע את
המשימה הזו ובד בבד לרצות להוביל שינוי .ובכל זאת חלק גדול מהמחסומים שמקשים על היכולת
לעשות שינויים הם מעין תריס דמיוני שלא באמת קיים .ואף על פי כן נוהגים לייחס לתריס הזה כוח רב
שיכול לחסום כמעט כל רעיון טוב שמאמינים בו.
יש לא מעט מחירים להובלה של שינוי בתוך ארגון ,שכן שינוי מחייב יציאה של כולם מאזור הנוחות,
ו שינוי יוצר תחושת חוסר ביטחון בקרב הצוות וחוסר ודאות אישית ומקצועית .שינוי אף מייצר רעשים
חדשים ומתחים שלא היו קודם .זאת מפני שבשינוי יש תזוזה של אנשים מתפקידיהם ויש שינוי בכללים.
בשלב של שינוי ארגוני נוצרות גם אי-הבנות ,ולא מעט דברים נופלים בין הכיסאות ,מכיוון שתמיד יהיו
תקדימים או עניינים שלא הובאו בחשבון בשלב החשיבה .זאת ועוד :כל תהליך ההטמעה מצריך אנרגיה
רבה מאוד ותשומות נוספות של זמן ומשאבים.
אז למה זה בכל זאת כדאי לעשות רפורמות/שינויים? למה כדאי לשנות אם בסך הכול דברים מתנהלים
כשורה? שינוי יוצר אווירה של חדשנות בתוך הארגון ושיח על חתירה לשיפור מתמיד .שיח זה חשוב ,שכן
הוא מייצר אופטימיות ומשדר מסר שתמיד יכול להיות טוב יותר ,אנחנו לא קופאים על שמרינו ,אנחנו
בודקים ומבקרים את עצמנו .תהליך השינוי מייצר גם למידה ,כי כדי להגיע לתוצר איכותי יש ללמוד
דברים רבים במהלך שלבי ההחלטה .תהליך זה כשלעצמו מחזק את המקצועיות .הובלה של שינוי אף
מאפשרת יציאה משגרה ויכולה למנוע שחיקה של אנשי צוות שרגילים לעשות אותם דברים לאורך שנים.
היא מייצרת הזדמנויות חדשות לאנשים שלא בהכרח מוצאים את מקומם בסיטואציה הנוכחית .הובלה
של שינוי בעיקר מונעת שאננות ,שכן היא מצריכה הוכחה מתמדת.
שינוי פנימי ‒ כיצד נכון להוביל אותו? מה היתרונות ומה המחירים של שינוי כזה?
הבחירה לבחור צוות אסטרטגי פנימי מתוך צוות בית הספר מציבה אתגרים משמעותיים .אם רוצים
שהצוות יוכל לקבל החלטות ולהיות שותף מרכזי ,הוא צריך להיחשף לליקויים בתוך בית הספר ולהכיר
את מכלול הנתונים ,תמונה שלא נחשפת בפניו בדרך כלל .הדיון מעלה שאלה על מקומו של מנהל בית
הספר בדיון בתוך צוות כזה :האם הוא חלק מהצוות? כיצד יוכל לקבל עליו מנהיגות אחרי הדיון? האם
הצוות ירגיש נוח לשתף את האחרים בקשיים כשהמנהל נוכח? הובלה של צוות כזה דורשת תיאומים
מורכבים והרבה מאוד זמן פגישות בשעות אחר הצהריים .אך מעבר לכך האתגר הגדול הוא בעצם
הסיטואציה שבה המורה בחר להשתתף מתוך רצון להשפיע ולחולל שינוי ,בדרך כלל מפני שיש לו חלום
שהוא רוצה לממש .בעבודה משותפת בצוות אף אחד לא מגשים את החלום המדויק שלו ,וזו תוצאה
שיכולה לעורר תסכול ומרירות.
אף על פי שצוות אסטרטגי פנימי מתוך בית הספר יכול לייצר הזדמנויות מצוינות להצמחה ,הוא מייצר
בראש ובראשונה תחושה של שייכות לארגון :הארגון הוא שלי ,יש לי דרך אמיתית להשפיע עליו ולעצב
את דמותו ,ואני יכול להטביע חותם של ממש על המקום .תהליך זה מאפשר קבלת אחריות של חברי
הצוות על הנעשה בבית הספר בלי קשר להיותם או אי-היותם חברי הנהלת בית הספר .כי גם אם הם אינם
מסכימים עם החלטה מסוימת ,הם מבינים את השיקולים לקבלתה ,ובכל מקרה הם מבינים שהמטרה
הייתה טובת העניין ולא החלטה כוחנית שהונחתה מלמעלה.
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במידה מסוימת בניית צוות אסטרטגי פנימי היא הדבר הטבעי לעשותו ,שכן לאנשי בית הספר יש היכרות
עמוקה ופנימית עם המוסד ,והם יודעים טוב מכולם מה נכון עבורם .לשם כך הם מוכנים אף להתאמץ כי
הם אלה שיצטרכו להתמודד עם תוצאות ההחלטות שלהם.

תקציר ההרצאה של ירון להבי
א .מקומו של המדע :בין אוטופיה למציאות
בהישענם על רוח התקופה באירופה של שלהי המאה ה ,19-הציבו הרצל ורבים אחרים ממבשרי התנועה
הציונית את המדע ,ובמיוחד את הקדמה הטכנולוגית ,במקום מרכזי בדמותה של מדינת החזון .אולם
הרכב האוכלוסייה בארץ ישראל בראשית המאה העשרים ,יחד עם החזון של הכרת הארץ והחזרה לטבע
ולעבודת הכפיים ,הביאו לכך שלימודי המדע והטכנולוגיה התמקדו בהכשרה מקצועית למלאכות שונות
ובלימודי טבע וחקלאות .לא רבים למדו אז במסגרות שבהן לימודי המדעים היוו מרכיב מחייב ,ומבין
אלו שלמדו במסגרות כאלה מעטים היו אלה שהמשיכו בלימודיהם מעבר לגיל בית הספר היסודי .לפיכך
תכנית הלימודים לגננות ולמורים שהוכשרו אז בבתי מדרש ובסמינרים כללה לימודי טבע ,חקלאות
ומלאכה ,ונעדרו ממנה לימודי הדיסציפלינות המדעיות :ביולוגיה ,כימיה ופיזיקה (ר .אלבוים-
דרור 21,2003,ר .אלבוים-דרור 22.)1993 ,ההכרה בחשיבות לימודי הביולוגיה והכימיה כבסיס ללימודי
23
החקלאות החלה מחלחלת לתודעה כבר בשנות ה 30-וה( 40-ע .דרייפוס.)1985 ,
ב .מבנה הכשרת המורים בישראל
לאחר הקמת מדינת ישראל הפכו הסמינרים ובתי המדרש למכללות ,ובהמשך ,בתהליך שהחל בשנות ה-
 70והסתיים למעלה מעשור לאחר מכן ,הם הפכו למכללות אקדמיות המעניקות תארים אקדמיים
לבוגריהן .כיום הכשרת המורים בישראל ,בכלל זה המורים למדעים ,מתרחשת בשני אופנים :הכשרה
לקראת הוראה הנעשית באוניברסיטאות ובמכללות להכשרת מורים והכשרה תוך כדי הוראה הנעשית
בהשתלמויות שמנהלים הגופים הנזכרים ומרכזים מיוחדים להשתלמויות מורים .היום מתקיימות גם
תכניות לתואר שני המיועדות למורים ( )M.Ed.וכן לסטודנטים בעלי תואר ראשון המעוניינים לקבל
תעודת הוראה ותואר שני (.)M.Teach.
תהליך האקדמיזציה של המכללות להכשרת מורים לווה בפולמוס סביב השאלה אם יש צורך במודל
מיוחד להכשרת מורים במכללות או שמא יש לאמץ את המודל האוניברסיטאי .כיום ההכשרה
באוניברסיטאות ובמכללות להכשרת מורים שונות במהותן זו מזו .לעומת האוניברסיטה ,שבה מתנהלים
הלימודים הדיסציפלינריים ולימודי ההכשרה להוראה ללא קשר ביניהם ,במכללות הם משולבים אלו
באלו (ע .הופמן וד .נידרלנד 24.)2010 ,פרחי ההוראה המתכשרים במסגרת האוניברסיטה מייעדים עצמם
בדרך כלל ללמד במסגרת החינוך העל-יסודי (חט"ב וחט"ע ,)25ואלו המתכשרים במכללות מוצאים את
דרכם בדרך כלל אל הגילאים הצעירים יותר .קיימת חפיפה מסוימת בחטיבות הביניים ,שם אפשר למצוא
מורים שהוכשרו בשתי המסגרות.

 21החינוך העברי בארץ-ישראל ,הוצאת יד יצחק בן-צבי.
 22המחר של האתמול (האוטופיה הציונית) ,הוצאת יד יצחק בן-צבי.
 23הוראת החקלאות והוראת הביולוגיה .בתוך :הוראת המדעים בישראל :מקורותיה ,התפתחותה והישגיה .עורכים :א.מ.
אמיר ופ .תמיר.
 24דמות המורה בראי הכשרת המורים  :2006-1970מבט היסטורי .דפים :כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך ,86-44 ,מכון מופ"ת.
.
 25בעיקרון ,הוראה בחטיבה העליונה (כיתות י"א-י"ב) מחייבת תואר שני ,אולם כלל זה מיושם באופן חלקי בלבד
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ב .1.ההכשרה המעשית
במסגרות להכשרת מורים רוֹוחים בישראל שלושה מודלים להתנסות מעשית :המודל המסורתי ,מודל
השותפות ( )PDSומודל המורה העצמאי .שני המודלים הראשונים מבוססים על כך שפרח ההוראה
מתפקד כשוליה של מורה ונוטל מדי פעם אחריות על ההוראה בכיתה .במודל ה PDS-מתקיימת במקביל
לכך שותפות בין בית הספר למוסד המכשיר ,שותפות המכוונת להעצמת כלל הגורמים המעורבים
בסיטואציית ההכשרה .במודל השלישי ,מודל המורה העצמאי ,מתפקד פרח ההוראה כמורה לכל דבר,
ללא מורה מאמן אך בהיקף קטן .בהתנסות זאת ,הנעשית בהדרכה צמודה ומקצועית מטעם המוסד
המכשיר ,מקבלים פרחי ההוראה אחריות מלאה להוראה של קבוצת תלמידים ,בכלל זה הכנת שיעורים,
הוראה בכיתה ,הערכה של הישגי התלמידים ,פגישות עם הורי התלמידים ,השתתפות באספות פדגוגיות
26
על הכיתה שבה הם מלמדים ועוד (י .להבי.)2009 ,
ג .הכשרת מורים למדעים
ג .1.תמורות בהוראת המדעים במערכת החינוך והשלכותיהן על ההכשרה להוראה
כאמור ,בראשיתה שמה לה הוראת המדעים למטרה להדגיש את לימודי הטבע וליצור זיקה בינם לבין
הכרת הארץ .הוראת הדיסציפלינות המדעיות התנהלה בעיקר בגילים המתקדמים ויועדה למתי מעט.
לפיכך לא הייתה קיימת בתקופה זו הכשרת מורים מיוחדת להוראת ביולוגיה ,כימיה ופיזיקה .המורים
לתחומי הדעת האלה ,רובם בוגרים שלמדו דיסציפלינות אלו באוניברסיטה (ולעתים אף סטודנטים
שטרם סיימו את לימודיהם) ,לימדו לפי הדרך המסורתית שבה הם עצמם למדו .שינוי גדול בהוראת
המדעים התחולל בעיקר בארצות הברית בתחילת שנות ה ,60-והוא ִחלחל לתכניות הלימודים בארץ
והביא בעקבותיו גם שינוי בהכשרת המורים כאן (הופשטיין 27.(1995 ,הכשרת המורים החלה לשים דגש
רב יותר על הקניה של השקפה על מבנה תחום הדעת (עבור כל אחד מתחומי הדעת המדעיים) ,הקניה של
כלי החשיבה האופייניים לו ושילובם בידע הפדגוגי-פרקטי .שילוב זה בין הידע הפדגוגי לידע של תחום
הדעת יצר ידע חדש.)Shulman, 1986( Pedagogical Content Knowledge :
שינויים בתכניות הלימודים למדעים שבאו בעקבות דוח הררי 28,הביאו בסוף שנות התשעים לשינויים
נוספים בהכשרת המורים למדעים .הגישה החדשה שמה דגש על המדע כמכלול אחד שבו אין הפרדה בין
הדיסציפלינות השונות ועל יחסי הגומלין בין מדע ,טכנולוגיה וחברה (גישת ה .)S.T.S-בנוסף הדגישה
ועדת הררי את חשיבותה של האוריינות המדעית לכל בוגר של מערכת החינוך ודרשה כי גם תלמיד שאינו
בוחר להרחיב את לימודיו באחד המקצועות המדעיים ירכוש אוריינות מדעית בתכנית ייעודית המשלבת
מדע ,טכנולוגיה וחברה (מוט"ב) .תמורות אלו במערכת החינוך והדגש על אוריינות מדעית כללית
(אקשטיין 29,)2009 ,לא השפיעו כמעט על מבנה הכשרת המורים באוניברסיטאות .למעט הוספה של מספר
קורסים ייעודיים במסגרת ההכשרה להוראה נותרה באוניברסיטאות ההפרדה הדיכוטומית בין רכישת
הדעת במקצועות המדעיים לבין רכישת הדעת המקצועית בהוראתם .במכללות ,לעומת זאת ,הלכו
והתמעטו תכניות ההכשרה הדיסציפלינריות ,שהוחלפו בתכניות הכשרה כוללניות במדעים .תכניות
חדשות אלו התנהלו בדרך כלל תוך שימת דגש על מדעי החיים והסביבה .לימוד מדעי החומר והפיזיקה
נעשה יותר כשירות ללימוד התחומים המדעיים האחרים.
השינויים בתכניות הלימודים במערכת החינוך יצרו צורך בהכשרה מתמשכת של המורים המכהנים.
בשנים האחרונות הולכת וגוברת המגמה להוסיף על ההשתלמויות קצרות המועד השתלמויות ארוכות
טווח ולשים דגש על פיתוח של קהילות מורים מקצועיות .חילופי הידע ,התמיכה והמשוב המתרחשים

 26בראש ובראשונה ידיים ,על התנסות מעשית בהכשרה להוראה .הד החינוך.66-62 ,
 27הוראת המדעים בשנות התשעים :הצורך בשינוי .בתוך :הוראת המדעים בישראל :מקורותיה ,התפתחותה והישגיה.
עורכים :א.מ .אמיר ופ .תמיר.
 28מחר .1992 ,98
 29מרצים למדעים במכללות לחינוך – פסיפס של טיפוסים .בהוצאת מכון מופ"ת.
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בקהילות אלו מהווים מרכיב חשוב בהתפתחות המקצועית של מורים מכהנים (ממלוק-נעמן ואחרים,
30
.(2005
ג .2.הכשרת מורים למדעים לגיל הרך ולבית הספר היסודי
כאמור מרבית המורים למדעים בגיל הרך ובבית הספר היסודי מקבלים את הכשרתם במכללות להכשרת
מורים .תהליך האקדמיזציה לא פסח על ההכשרה להוראה בשכבות גיל אלו .החל משנות ה 90-מתערער
מעט מעמדו של מודל המורה הכולל שהיה נהוג בגילים הצעירים ומתחזק מעמדו של המורה המקצועי.
המורים למדעים החלו לעבור הכשרה קדם-מקצועית ובתר-מקצועית ,שבסיומה הם יכולים לשמש מורים
מקצועיים במקביל להיותם מורים כוללים.
במסגרת ההכשרה המקצועית ,הדיסציפלינות המדעיות (ביולוגיה ,כימיה ופיזיקה) כמעט שאינן מובחנות
זו מזו ,ומושם דגש על רכישת ידע דיסציפלינרי במדע וטכנולוגיה ,במיוחד על מדעי החיים ,החומר ,כדור
הארץ והסביבה .כאמור ,מקצועות הכימיה והפיזיקה משמשים בעיקר כמקצועות תומכים.
ג .3.הכשרת מורים למדעים לתלמידי חטיבות ביניים
מרבית המורים למדעים בחטיבת הביניים רכשו את השכלתם הדיסציפלינרית ,בין במכללות ובין
באוניברסיטאות ,בתחום מדעי החיים .מצב זה תאם את השינויים שהתרחשו בסוף שנות התשעים
שאפשרו למורים בעלי ידע מוגבל
בהוראת המדעים במערכת החינוך ואת תכניות הלימודים החדשותִ ,
בכימי ה ובעיקר בפיזיקה ,ללמד מדעים .במקביל נסגרו או צומצמו במכללות רבות תכניות ההכשרה
הייעודיות להוראת מקצועות אלו בחטיבת הביניים .לאחרונה ,בעקבות תוצאות לא מספקות במבחנים
בינלאומיים ,עלה שוב הצורך לחזק את המורים בתחום הוראת הפיזיקה .לשם כך נוצרו השתלמויות
מיוחדות והכשרות מקוצרות של מורים למדעים מקרב אוכלוסייה של סטודנטים מצטיינים הלומדים
תחומי דעת מדעיים באוניברסיטאות .כמו כן ננקטו פעולות שייעודן הסבה מיוחדת של אקדמאים
מתחומי ההייטק לתחום הוראת המדעים.
ג .4.הכשרת מורים למדעים לתלמידי החטיבה העליונה
כאמ ור הכשרת המורים למדעים בחטיבה העליונה אמורה להיות מבוססת על לימודים לתואר שני בנוסף
ללימודי תעודת הוראה ,אך בפועל עיקרון זה אינו מיושם במלואו .באופן כללי הוראת תחומי הדעת
השונים בחטיבה העליונה לא עברה תהפוכות גדולות ,אך גם עליה לא פסחו חלק מהשינויים שחלו
בעקבות הדגש שהושם החל משנות ה 60-על למידת החקר .השינוי הגדול ביותר בתחום זה התרחש
בהוראת הביולוגיה ,בהובלתו של פרופ' פנחס תמיר (זהר ,2007 ,עמ'  31,)5כשהחקר הוכנס כמרכיב מרכזי
במבחן הבגרות .הוראת הכימיה הלכה אף היא בעקבות הוראת הביולוגיה והתאימה את בחינות הבגרות
לשינוי זה .בתחום הפיזיקה לא נבנתה מתכונת חקר דומה ,אבל לבחינת המעבדה התווספה האפשרות
להיבחן על ניסוי שאינו ידוע מראש .בשנות ה 90-חל שינוי בגישת החקר והושם דגש על שאלות שעשויות
לעניין את התלמידים .כדי לעמוד בדרישות ההוראה הללו התבצעה הכשרת המורים בהשתלמויות רבות,
בעוד שבתכניות ההכשרה הטרום-מקצועית חלו שינויים מעטים בלבד.
בעקבות דוח הררי ,והדרישה שכל בוגר של מערכת החינוך ירכוש ידע מדעי ,הוחלט ליצור תכנית לימודים
חדשה (מוט"ב – מדע וטכנולוגיה בחברה) המיועדת לתלמידים הבוחרים שלא להתמחות באחד מתחומי

30

Enhancing the Pedagogical Content Knowledge of Chemistry Teachers through an evidence-based
continuous professional development. In O. De Jong (Chair), Understanding science teachers' PCK in the
context of curriculum reform. Symposium conducted at the European Science Education Research Association
Conference, Barcelona, Spain.
.
 31למידה בדרך החקר :אתגר מתמשך .הוצאת מאגנס ,ירושלים
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הדעת המדעיים המסורתיים .גם כאן הכשרת המורים לא נעשתה בשלב הטרום-מקצועי אלא רק
בהשתלמויות ייעודיות שחשפו לפניהם את תכניות הלימודים החדשות.
ד .סיכום
השינויים שחלו לאורך השנים בהוראת המדעים ובהכשרת המורים למדעים היו אבולוציוניים בדרך כלל.
חשוב לשים לב לכך שמאז שההכשרה הפכה לאקדמית נוצרה הפרדה בין תכניות הלימוד במערכת החינוך
לבין תכניות ההכשרה הטרום-תעסוקתית של המורים .שינויים קטנים יכולים לבוא לידי ביטוי בהכשרת
המורים ,בשינויים מתאימים בסילבוסים של הקורסים האקדמיים ובמידה מצומצמת אף במבנה
הקורסים עצמם.
רפורמו ת מטבען דורשות שינויים מרחיקי לכת .ואולם שינויים בתכניות ההכשרה מחייבים אישור של
המל"ג .אף על פי שבעיקרון ניתנת האפשרות להגיש למל"ג בקשות לשינויים ,הפרוצדורה הכרוכה בכך
מרתיעה רבים מגופי ההכשרה מלעשות זאת.
נותרת אם כן האפשרות לחולל את השינוי בשלב שלאחר מתן תעודת ההוראה ,במסגרת השתלמויות
מורים .חשוב להביא בחשבון שיהיה קשה לבצע מהלך כזה דרך השתלמויות ספורדיות המכסות נושאים
שונים באופן אקלקטי .לפיכך על השתלמויות אלה להיות מובְ נות ומתוכננות לטווח ארוך ,ועליהן
להיעשות בתיאום עם כל הגורמים המעורבים בהכשרת המורים.
קשה לאמוד את ההצלחה של שינויים שנערכו בתכניות הלימודים מאחר שלא קל להגיע להסכמה מהם
מאפייני הצלחה כזו .עובדה אחת תהיה ככל הנראה נכונה תמיד :כדי ששינויים בתכניות הלימודים
יתרחשו כפי שהוגיהם היו מעוניינים שיתרחשו ,על המורים להיות מוכשרים להוביל אותם .באשר
לאפקטיביות של הכשרה טרום-מקצועית לעומת בתר-מקצועית ,יש לבדוק את הנושא היטב.

תקציר ההרצאה של מיכל נחשון
הוראת מדע וטכנולוגיה בגישה אינטגרטיבית המשלבת תופעות רב-תחומיות ,אסטרטגיות חשיבה ודרכי
הערכה חלופיות עשויה להיות מעניינת יותר לתלמידים ,מעוררת מוטיבציה ,רלוונטית וקרובה לחיים
האישיים שלהם .שילוב של מרכיבים אלו יעמיק את הבנת הנושאים המדעיים והטכנולוגיים בקרב
תלמידים שמסיבות שונות בחרו שלא להתמחות בהם.
אזרחי העתיד נדרשים לאסטרטגיות החשיבה של המאה ה ,21-והתמיכה בהם באמצעות ביצוע תהליכי
חקר ,תיכּון הנדסי ו ,)Project Based Learning( PBL-כמו גם הצגת הידע בדרכי תקשורת המוכרות
בעולם המדע ,יקדמו את הלומדים לקראת תפקודם כאזרחים מועילים בחברה שהמדע והטכנולוגיה הם
חלק מעמודי היסוד שלה.
המקצוע 'מדע וטכנולוגיה בחברה' (מוט"ב) הונהג בעקבות המלצת דוח ועדת הררי ("מחר  ,"98דוח
הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי ,תשנ"ב  .)1992הוא מיועד להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית
לבוגרי בית הספר התיכון ולאפשר להם להשתתף בשיח ציבורי על נושאים מדעיים וטכנולוגים .ההתנסות
בלימוד המדע בהקשר רלוונטי לתלמידים מתבצעת באמצעות הצגת בעיות מהעולם האמתי .בדרך זו
תוצרי הלמידה משקפים מספר רבדים :הרובד המדעי ,שבו הלומדים יכולים לזהות מה ניתן לגלות,
הרובד הטכנולוגי ,שבו בודקים הלומדים מה ניתן לעשות עם הגילוי ,הרובד החברתי ,שבו נעזרים
הלומדים בממצאים לטובת צורכי החברה ,והרובד האישי ,שבו כל לומד יכול להחליט  ,כיצד המידע
המדעי תורם לו באופן אישי.

54

שלוש נקודות מוצא תרמו לגיבוש אופיו של מוט"ב:
.1

כל התלמידים צריכים ללמוד מדע .הוא אינו נחלתם של בודדים.

.2

תהליכי הלימוד במוט"ב הם תהליכים פעילים שמטרתם לעודד תהליכי למידה משמעותית.

 .3לימודי מוט"ב בבית הספר חייבים לשקף את הגישה האינטלקטואלית והתרבותית ,שמאפיינת את
המדע בתקופתנו.
בשנת הלימודים תשע"ו הונהג המקצוע 'מדע וטכנולוגיה לכול' המיועד לתלמידים שאינם מתמחים
במדעים הדיסציפלינריים בבתי הספר בנתיב העיוני ולתלמידים שבחרו ללמוד במגמה טכנולוגית מקצוע
בסיס שאינו מדעי (כלומר מקצוע המשמש חלופה לבחירה א' בחינוך הטכנולוגי) בבתי הספר בנתיב
הטכנולוגי( .חוזר מנכ"ל תשעו 4א .)9.6-2
איחוד המקצועות מאפשר להרחיב את המקצוע לחמש יח"ל ולשלב תרבות חקרנית שבאה לידי ביטוי
בשלושת הנתיבים :חקר ,תיכון הנדסי ו .PBL-תהליכים אלו כרוכים בניסוי וטעייה ,בהליכה לעתים בדרך
מוטעית וחזרה לנקודת ההתחלה ,בחשיבה לטווח רחוק ועוד .המרחב היצירתי של התלמידים מתרחב,
וניתן לטפח תלמידים בעלי יכולת יצירתית המאופיינת בפתרונות מקוריים ובדרכי חקירה חדשניות,
בשטף של רעיונות ,בגמישות מחשבתית המאפשרת להסתכל על דבר מזוויות שונות ובשכלול הרעיונות
שהועלו על ידי עמיתים בקבוצה.
הגישה שננקטה בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה גובשה בתהליכי חשיבה ממושכים שהתקיימו לאורך
השנים בוועדות המקצוע ,שבראשן עמדו מיטב המדענים והמהנדסים באקדמיה בארץ .מפגשים אלו של
מומחים מתחומי המדע ,ההנדסה ,ההוראה וההערכה אפשרו ליצור גישה חדשה "יש מאין" ,תוך דיונים
משמעותיים בכל אחד ממרכיבי המקצוע בהתאמה לאוכלוסיית התלמידים ,שנבנה בהתאם למטרות
שהוגדרו מראש וכדי לקדם הטמעתם בקרב המורים בהשתלמויות המגוונות.
אם נבדוק את החזון הבית-ספרי בארץ ובמערב ,נמצא שהוא משקף את הגישה שבה "התלמיד במרכז".
בכל הנתיבים המוצעים כאן ,ניתן לקדם גישה זאת וליישמה .אלו דוגמאות של דרכים שבאמצעותן
המערכת הבית-ספרית עשויה לקדם את התלמיד ,יכולותיו ותפיסותיו .במסגרת תהליך המודלינג
ובתהליך העבודה העצמאית בקבוצות של שלבי הוראת החקר ,התיכון ההנדסי וה PBL-ניתן להעמיק
בגישה המקדמת את המעבר מ"ללמד את החומר" לשלב של "ללמד את התלמידים" :להבין כיצד
תלמידים חושבים ,לאבחן את היכולות והקשיים של כל תלמיד ,להתאים את ההוראה ולהעמיק את
תהליכי הלמידה.
בהרצאה אציג את אבני היסוד של המקצוע מדע וטכנולוגיה לכול בנתיב העיוני ,אציג בהרחבה את
ההתפתחות בת חמש הפעימות של מרכיבי השתלמויות המורים ,בעקבות הצרכים המשתנים של המקצוע
(ראו מטה) ,ואשתף במודל לפיתוח מקצועי של מורים בהוראה-למידה-הערכה באמצעות תלקיטים על
בסיס תוצרי התלמידים – כדוגמה להתפתחות מקצועית של מורים במקצוע.
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התפתחות בת חמש פעימות של מרכיבי השתלמויות המורים בעקבות הצרכים המשתנים של המקצוע
פעימות

.III

.IV

.I

מועד

2002-2000

 2003ואילך

 2004ואילך

 2010ואילך

צרכים

זיהוי מרכיבי
משימות
שניתנות
לתלמידים

מהי אוריינות
מדעית-
טכנולוגית?

הערכת הישגי
תלמידים
באמצעות מבחן
ותלקיט

פיתוח
מאפיינים
והגדרה של
משימות
לתלמידים
מענה
לצרכים

.II

גיבוש ת"ל
מבוססת
רעיונות מדעיים
(; 1996 ,NRC
.)1993 ,AAAS

פיתוח רצף פעילויות מובנה ומדורג
להקניית אסטרטגיות חשיבה:
שאילת שאלות ,פענוח מידע מגרף,
השוואה -מציאת נקודות דמיון
ושוני ,בניית טיעון ,הערכת אמינות
מקור מידע ,ייצוג מידע בדרכים
שונות.

פירוט

הרחבת חומרי
למידה להקניית
אסטרטגיות
החשיבה

דיגיטציה של
התלקיט (בשילוב
מינהל תקשוב)

.V

 2015ואילך

איחוד מוט"ב
ומדעי
הטכנולוגיה
(מינהל מדע
וטכנולוגיה)
ל'מדע וטכנולוגיה
לכול'

 .1פיתוח מרכיבי
המבחן החיצוני
והתלקיט תוך
ביטוי גם ליכולות
מגוונות של
תלמידים.

הטמעת
מרכיבים
מדעיים-
טכנולוגיים
(:)2012 ,NGSS

 .2הטמעת מודל
32לפיתוח
פרופסיונלי של
מורים בהוראה-
למידה -הערכה
באמצעות
תלקיטים על
בסיס תוצרי
התלמידים.

תוך טיפוח
חשיבה יצירתית-
שטף ,גמישות,
מקוריות ושכלול
בשני שלבי
פיילוט ,וראשית
הטמעה במערכת.

 .1פיתוח רצף
פעילויות להקניה
של אסטרטגיה של
חקר ,תיכון
קבלת החלטות
הנדסיPBL ,
 .2פיתוח
מאפייני
התלקיט
דיגיטלי

תמיכה בידע תוכן דיסציפלינרי של נושאי הלימוד הרב-תחומיים בהתאם לחומרי הלמידה.

נושאים
בהשתלמויות ארבעה מוקדים
עיקריים
מורים
במשימה

הוראת רעיונות
מדעיים תוך
התנסות ב-

 .1הערות בונות
לתלמידים.
 .2סוגי המשימות

 32מודל לפיתוח מקצועי של מורים באמצעות תלקיטים יוצג בהרצאה.
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פותחה סביבת
למידה מותאמת
לצורכי התלקיט

פיילוט שלב א'-
התנסות בתהליכי
חקר ותיכון

שמפתחים
המורים ואשר
מתמקדת
בשימוש בכתבה
מדעית
פופולרית
וכוללת מחוון
להערכת ביצועי
התלמידים.
מוקד א' -זיהוי
והגדרה של
מטרות
אופרטיביות
מוקד ב'-
מאפייני
המשימות
(רמות חשיבה
ויכולות
מגוונות)

.1מתן פירוש
לרעיון
.2הצגת
הרעיונות תוך
שימת דגש על
קוֹהֶ ֶר ְנ ִטּיּות
ביניהם
.3התייחסות
לידע המוקדם
של התלמידים
.4חשיפת
התלמידים
למגוון של
תופעות
ודוגמאות
.5מתן ייצוגים
שונים לרעיונות
מדעיים

מוקד ג'  -ביטוי .6הנחיית
למיומנויות
הפרשנות של
התלמידים
מוקד ד'-
מאפייני המחוון .7מתן
הזדמנויות רבות
לתרגול והערכה.

בתלקיט:
 2משימות
משלבות כתבות
מדעיות משלבות
מיומנויות חשיבה
---------------משימה אישית
המשלבת אופני
ביטוי מגוונים/
משימה המשלבת
דרכי הוראה
מגוונות
----------------משימה
קבוצתית :פיתוח
משחק לימודי/
כרזה/עיתון
קיר/מודל

הדיגיטלי
 .Moodleכל מורה
עבד בסביבה
משלו עם
תלמידיו.
המורים קיבלו
הכשרה מראש –
 30ש' וליווי
מקצועי
בהשתלמות
לאורך השנה.

הנדסי -תיקוף
ובדיקה של
התאמת חומרי
הלמידה למטרות
ולאוכלוסיית
התלמידים.

פיילוט שלב ב'-

התנסות בתהליכי
חקר ,תיכון
הנדסי,PBL ,
הם התנסו בשילוב בשני שלבים:
מספר כלים
שלב א' -מודלינג
דיגיטליים
במליאה,
ובבדיקת
התאמתם
שלב ב' -עבודה
לתלמידים ולגישה עצמאית של
הפדגוגית.
תלמידים
בקבוצות.

---------------דף אישי משלב
ידע מדעי (סביב
רעיונות מדעיים)
וידע רפלקטיבי

רשימת מקורות:
חוזר מנכ"ל תשעו 4א 9.6-2
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-6/HoraotKeva/K2015-4-1-9-6-2.htm

משרד החינוך והתרבות' . 1992 .מחר  '98דוח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי .ירושלים.
http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/%D7%A7%D7%99%D7%A9
%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A8%2098.pdf
American Association for the Advancement of Science (AAAS) (1993), Benchmarks for science
literacy. New York: Oxford University Press.
National Research Council (NRC) (2011) A framework for K–12 science education: Practices,
crosscutting concepts, and core ideas. Washington, DC: National Academies Pre
NGSS Lead States. (2013). Next generation science standards: For states, by states.
Washington, DC: The National Academic Press.
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תקציר סקירה מדעית :שינויים בתוכני לימוד במתמטיקה ומדעים ובידע על למידתם
והוראתם בישראל – בראי התפתחויות שחלו בעולם בידע על למידה ובתפישת תפקיד
33
המורה ומערכת החינוך
גנית ריכטר ודפנה רבן
דומה כי אין עוררין על חשיבותה של מערכת החינוך בישראל .אולם ,כגודל ההסכמה על חשיבותה ,כך
ריבוי הדעות על מהותו של החינוך הרצוי והביקורת על טיבו של החינוך המצוי .זיהוי חשיבותו של החינוך
למדע ולטכנולוגיה עבור תפקוד האדם הבוגר בחברה המודרנית ,לעומת שיעורם הקטן של התלמידים
הניגשים לבחינות הבגרות ברמות המוגברות ( 4ו 5-יחידות לימוד) במקצועות המתמטיקה והמדעים,
והידע והמיומנויות של בוגרי מערכת החינוך שמרביתם מסיימים את לימודיהם ללא השכלה מדעית
משמעותית ,מאירים את הצורך לבחון את התאמתן של תכניות הלימודים לדרישה החינוכית המשתנה.
מטרת הסקירה היא ללמו ד על שינויים שחלו בתכניות הלימודים במתמטיקה ובמדעים בישראל מאז
שנות ה 90-של המאה ה 20-על רקע שינויים והתפתחויות בגישות חינוכיות כדוגמת Science, ( STS
 ,)Technology, Societyהנחלת אוריינות מדעית ,הקניית מיומנויות וכישורים למאה ה 21-והתפתחותן של
תאוריות למידה .הסקירה מציגה את האופן שבו התפתחויות בידע על למידה ובתפישת תפקיד המורה
ומערכת החינוך שחלו בעולם משפיעות על תכניות הלימודים במקצועות המתמטיקה והמדעים בחטיבת
הביניים ובחטיבה העליונה בישראל.
בסקירה חמישה חלקים .בחלקה הראשון נסקרות בצורה מקיפה תכניות הלימודים במתמטיקה ובמדעים,
בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה ,כפי שהן מוצגות באתרי משרד החינוך במרשתת .על פי משרד
החינוך ,המקצועות המדעיים הם :ביולוגיה ,כימיה ,מדעי כדור-הארץ ,מדע וטכנולוגיה בחברה ,מתמטיקה
ופיזיקה .תכניות הלימודים הן השלד המקצועי להוראה וללמידה בכל תחום .היעדר תכניות לימודים או
תכניות בלתי מעודכנות הם מכשול להצלחתם של התלמידים בעתיד (דוח מבקר המדינה.)2007 ,
בחלקה השני של הסקירה מתוארים שינויים והתפתחויות שחלו בגישות חינוכיות בראי המאה ה .21-עוד
מתוארת התפתחותן של תאוריות למידה :מן הגישה ההתנהגותית-ביהביוריסטית הרואה במורה את
מקור הידע ,בתלמיד את רוכש הידע ואת ההוראה כתהליך הקניית הידע ,לתאוריה הקונסטרוקטיביסטית
היוצאת נגד הדימוי הפסיבי של הלומד ומדגישה את אופייה הפעיל של הלמידה ,ועד ההכרה בסגנונות
חשיבה ואסטרטגיות למידה שונים .זיהוי סגנון הלמידה האישי והתאמת ההוראה להעדפות של כל תלמיד
עשויים לתרום למעורבות רבה יותר של התלמיד בתהליך הלמידה שלו .המודל של  Kolbוהאינטליגנציות
המרובות של  Gardnerהמוצגות בחלקה השני של הסקירה ,הן בין התאוריות המרכזיות בגישה זו .חלק
זה בסקירה בוחן גם את האופן שבו תאוריות אלו ותאוריות נוספות באות לידי ביטוי בתכניות הלימודים
שנסקרו .זאת ועוד ,הפרק מתאר את הדרך שבה מיומנויות המאה ה 21-משתקפות בתכניות הלימודים.
חלקה השלישי של הסקירה עוסק במבחני השוואה בינלאומיים שבהם ישראל לוקחת חלק מאז שנת
 ,1999ובהתבוננות על רפורמות בתכניות לימודים ועל גישות הוראה בכמה מדינות ייחוס .הסקירה
מתארת בקצרה עקרונות מרכזיים שזיהו קובעי המדיניות במדינות הללו .כל אחת מהמדינות הצליחה
בדרכה להוביל לשיפור בחינוך ,שיפור הבא לידי ביטוי במבחנים הבינלאומיים.
חלקה הרביעי של הסקירה מתמקד בגורם האנושי ובוחן בקצרה את השינויים הנדרשים מבתי הספר
ומהמורים לאור הגישות שתוארו ולנוכח מאפייני התלמידים .כפי שעולה כאן ,לאור הציפייה ממערכת
החינוך להתאים את עצמה לרוח התקופה ולעצב מחדש את תפישת המורה ואת משמעות הלמידה,
נדרשת חשיבה מחודשת על הכשרת מורים ועל השתלמויות מורים לצורך פיתוח מקצועי .בסקירה נידונות
בקצרה סוגיות העולות מתוך הרצון של המערכת לתת מענה לשונות בין התלמידים ,ומתואר האופן שבו
הסוגיות השונות מתורגמות בתכניות הלימודים למתן מענה למגוון הצרכים של כלל התלמידים .גמישות
33

לצפייה בסקירה המלאה ולמידע על המחברות ניתן להקיש כאן.
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למורה בבחירת נושאי לימוד ובניית רצף הוראה ,הגברת השיתוף בין תלמידים ,שימוש בטכנולוגיה,
הערכת למידה מגוונת הנמדדת באופנים שונים ועבודה על פרויקטים בצוות הן מקצת הדרכים המוצעות
לרענון שיטות הוראה ולמידה .דוגמאות לאופן שבו מדינות אחרות מתמודדות עם שונות תלמידיהן ,אם
בדגש על הכשרה של המורים להתאמת ההוראה למגוון סגנונות ורמות הלמידה בכיתה הטרוגנית ואם
במתן ייעוץ והדרכה לתלמידים בפיתוח כישורי הלמידה ויכולות הלמידה שלהם ,מוצגות בסיום חלק זה.
חלקה החמישי של הסקירה מבקש להרחיב על למידה בחברת המידע דרך הכללת הנושאים 'חכמת
המונים' ,מיזמי 'מדע אזרחי' ו'משחקים רציניים' .תפקידן של טכנולוגיות המידע אינו מתמצה בגיוון
ובהעשרה של תהליך ההוראה ,אלא בטשטוש הגבולות בין למידה פורמלית לסביבה החיצונית .מיזמי
'מדע אזרחי' מאפשרים לקהל הרחב להיות מעורב במדע באופן פעיל באמצעות שימוש בטכנולוגיות מידע
ורשת .השילוב בין מסגרת פורמלית ומסגרת א-פורמלית בתיווכן של סביבות משחק עשירות עשוי
לתרום לידע ולהבנה גם של אלו שלא יהיו בעתיד מתמטיקאים ,מדענים או מהנדסים .הסקירה מרכזת
דוגמאות למשחקים רציניים בתחומי מדע וטכנולוגיה.
לסיכום ,סקירה זו בוחנת בעין ביקורתית את המצב הקיים במערכת החינוך בארץ בתחום תכניות
הלימודים במתמטיקה ובמדעים ואת התהליכים שהובילו למצב הזה .באמצעות הסתמכות על דוחות
ומאמרים מהארץ ומהעולם הסקירה מראה דרכים שונות של התמודדות עם השינויים המהירים בסביבת
הלימודים ,שינויים המחייבים מענה הולם של מערכת החינוך באמצעות הסתמכות ,בין היתר ,על
טכנולוגיות מידע .הסקירה מסתיימת ברשימת נקודות הכוללות הארות ותובנות שעלו בזמן קריאה של
מקורות המידע השונים וסיכומם.
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דניאל שפרלינג ,אבי הופשטיין וליאת יוספסברג בן-יהושע
סקירה זו בוחנת הצלחות וכישלונות של רפורמות בחינוך מדעי משלושת העשורים האחרונים בבתי הספר
העל-יסודיים בארה"ב ,באנגליה ,בפינלנד ובסינגפור .עוד הסקירה בוחנת הצלחות וכישלונות ברפורמות
בין-לאומיות בארגון תוכני הלמידה והפדגוגיה ,ה .Science, Technology Society (STS)-הרפורמות
שנסקרו נוגעות לכמה תחומים ומשלבות ביניהם ,לרבות רפורמות בתכניות הלימוד ובתוכניהן; רפורמות
בהיקף ,בתדירות ובתיאום לימודי המדע; רפורמה ביעדי החינוך המדעי (אוריינות מדעית) ורפורמות
בפדגוגיה (הוראה-מבוססת-חקר ,הוראה-מבוססת-פתרון בעיות ושיתוף פעולה ,הוראה קישורית ,למידה-
מבוססת-הֶ קשר ,הוראה לפיתוח חשיבה ביקורתית והוראה המייצרת עניין) .עוד הסקירה כוללת רפורמה
בהכשרת מורים ומתכשרים להוראה ,רפורמה בדרך ההערכה של חינוך מדעי ובמרכיביה ורפורמה
באמצעים ובתשתיות לחינוך מדעי בזיקתו לטכנולוגיה.
הסקירה מצביעה על עריכת רפורמות משמעותיות בהיבטים שונים בארה"ב ,והמרכזיות שבהן נוגעות
לכינונם של סטנדרטים בשתי פעימות מרכזיות .בהקשר זה בולטת תרומתם של איגודים מקצועיים לא
ממשלתיים לכינון של רפורמות מרכזיות אלו ,דוגמת האגודה האמריקאית לקידום מדע .עם זאת ,ספרות
ענפה מצביעה על כך שהעצמה והאיכות של הסטנדרט אינן מנבאות את הישגי התלמידים ,ומלמדת על
קושי ללמד בהתאם לסטנדרטים ,לפחות בכל הקשור לנושאים טעונים הכוללים אידאולוגיה ותפיסות
אישי ֹות ,למשל ,אבולוציה.
בכל הנוגע לרפורמות בפדגוגיה ובשיטות להוראת המדעים הקשורות גם ביעדי ההוראה ,הסקירה מצאה
כי רפורמת ההוראה מבוססת-הקשר ( ,Saltersאנגליה) הגבירה את העניין בלימודי המדע ואת הבנת
הרלוונטיות שלו למציאות ולפרקטיקה ,אולם גם אלה לא בהכרח הביאו לשיפור בהישגי התלמידים.
לתנועת ה STS-הייתה תרומה משמעותית יותר בהגברת העניין בלימודים ובהוראה (בעיקר באנגליה
ובאוסטרליה) ,והתנועה תרמה אף להיבטים של שוויון ונגישות טובה יותר לתכנים מדעיים .לעומת זאת,
לרפורמה בהוראה לפיתוח חשיבה ביקורתית בסינגפור הייתה השפעה מזערית על מיומנות החשיבה
הביקורתית של התלמידים ,ומורים סירבו או התקשו ליישם פדגוגיה חדשה זו בכיתה .רפורמה זו אף לא
הביאה לשינוי בדרך ההערכה של החינוך המדעי ובמרכיביה .מחקרי הערכה על רפורמות בפדגוגיה
ובשיטות ההוראה הצביעו גם על כך שחלקן היטיבו עם תלמידים חזקים או נקלטו בחיוב בקרב תלמידים
חזקים ויצרו אתגרים גדולים בקרב תלמידים מתקשים.
באשר לפיתוח הקשר שבין חינוך מדעי לחינוך טכנולוגי ולחיזוקו ,הניסיון הפיני מלמד שבתי הספר לא
עמדו בציפיות הגבוהות של הרפורמה ,ותכלול של טכנולוגיות אלו במערכת החינוך הייתה אטית
מהמצופה ,לרוב בשל אינטרס מופחת של המורים או בשל היעדר מיומנויות והכשרה.
ניתוח הרפורמות השונות מחזק את הטענה כי יש לראות רפורמות בחינוך מדעי באופן הוליסטי (כוללני)
ושיטתי ,ולראות בהן מיועדות לחולל שינוי בתכנים ,בדרכי ההוראה ,בהכנת הסגל ובפיתוחו ובמערך
התמיכה הבית-ספרית .שינוי בתכנית הלימודים לבדה עלול ליצור משקל מופחת להתמודדות עם אתגרי
הוראת המדעים ולהתעלם מבעיות חמורות יותר הנוגעות לצורך בתמיכה בתכנית וביישומה.
ניכר כי הכרה וכבוד למדעים בקרב הורים ומורים עשויים להיות בעלי השפעה על אקלים הלימודים
בכיתה בפרט ועל איכות הוראת המדעים בכלל .ההכרה והכבוד גוברים ככל שהלמידה רלוונטית יותר
ללומד .עם זאת ,מורים עלולים להתנגד ליישום רפורמות בשל חוסר רצון לשאת בסיכון הכרוך באבדן
שליטה של המורה ,בשל השקעתם הרבה בשיטת הלימודים המסורתית ובשל הקושי להעריך את הלמידה
בשיטה החדשה .כדי שרפורמה תצלח ,על המורים המיישמים אותה להפנים את הצורך ברפורמה ,ועל
התועלת האישית והחברתית הנובעת ממנה לחול בשלב מוקדם יחסית ביישומה.
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הרפורמות שנסקרו מסמלות מעבר תפיסתי מגישה שהייתה רווחת בשנות ה 50-וה 60-של המאה ה,20-
גישה שייעדה את החינוך המדעי למצוינים וראתה בו אמצעי לקידום מצוינות ,לגישה שוויונית
ואינטגרטיבית החותרת להבנת המדע ולשימוש בו בידי כלל הלומדים .נראה גם שקיימת הסכמה בעניין
היותה של האוריינות המדעית יעד מרכזי של החינוך המדעי .עם זאת ,מדובר במושג רחב הכולל בתוכו
רעיונות חינוכיים רבים שהשתנו עם הזמן .רעיונות אלו משליכים על מטרותיו של החינוך המדעי כך
שרפורמה שאינה מבהירה את מושג האוריינות המדעית עלולה לא להיות מיושמת בהצלחה.
עוד עולה מהסקירה שרפורמות שלא מתחשבות בידע ,באמונות ובפרקטיקות קיימות של מורים עלולות
להיכשל ולא להיות מיושמות בצורה מוצלחת .מעורבות המורים ברפורמות עשויה לבוא לידי ביטוי
באופנים רבים לרבות גילויי יזמה ,בחירת יעדי הרפורמה ,כתיבת חומרי הלימוד ,בחירת הקורסים נושא
הרפורמות ועוד .ברור גם שכדי שהידע המעשי של מורים ישתלב בצורה מוצלחת עם הידע ההתנסותי
שלהם ,עם הידע הפורמלי שלהם ועם תפיסותיהם האישיות ,נדרש לפתח את יכולתם של המורים לשילוב
כזה באמצעות פיתוח מקצועי מתמשך המשלב בין אסטרטגיות מגוונות ,לרבות קהילות לומדות ,אימון
על ידי עמיתים ,שיתופי פעולה וכיוצא בזה.
הסקירה אינה מעלה קביעת מדדי הצלחה ברורים לרפורמות ולכך השלכה גם על אופן הערכתן .חלק גדול
מהרפורמות נוגעות לאופנים מספר הקשורים בהוראה ,והן נפרשות על פני תקופה ארוכה המגיעה לכמה
עשורים .אף שמרבית הרפורמות באות לחזק את עניין התלמידים במדע ,את בחירותיהם להמשיך וללמוד
מדעים ואת הישגיהם המדעיים ,ההשוואה בין הרפורמות השונות קשה .הדבר נובע לא רק על שום הרקע
השונה שלהן ,אלא משום שלרפורמות יש יעדים שונים ואסטרטגיות מורכבות למימושם.
להצלחתן של רפורמות בחינוך המדעי יש קשר לגורמים רבים ובכללם היותה של הרפורמה מיועדת לטווח
ארוך וכוללת תכניות מחייבות ומובנות; גישה מערכתית הכוללת מעורבות רבה של מורים למדעים
בשיתוף מדענים ומקבלי החלטות במערכות חינוך מרכזיות; יצירת אורך רוח ובחינת השינויים
שהרפורמה מביאה לשחקנים השונים על פני תקופה ארוכה ,תוך הימנעות מרפורמות נוספות שעלולות
לסתור רפורמות קודמות; פיתוח תרבות של הפקת לקחים ,למידה באשר ליישומה של הרפורמה
והתמודדות עם תוצאות משמעותיות בלתי צפויות שנגרמות בגינּה .ככל שמדובר ברפורמה בתוכני
הוראה ,עליה להתבצע בהלימה עם שינויים בפדגוגיה ולצד פיתוח מקצועי מתמשך של המורים .הצלחה זו
קשורה גם למעורבות הציבור בתוכני הרפורמה ולקהלים המקצועיים הרלוונטיים שעשויים לתרום
להצלחת יישומה.
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Reforms of science education in the United States have multiple origins including global
competitiveness (spurred by the Soviet launch of Sputnik in 1957), assessments including the
National Assessment of Educational Progress starting in 1970, international comparison tests starting
with the 1995 Third International Mathematics and Science Study (TIMSS), and waves of efforts to
articulate what everyone should know about science including the National Science Education
Standards (NSES) in 1996 and the Next Generation Science Standards (NGSS) in 2011.
Reforms resulting from national policies such as the much publicized No Child Left Behind (NCLB)
legislation have had both intended and unintended consequences. In particular, NCLB essentially
eliminated science education in elementary school by basing school quality ratings on improvement
in reading and mathematics.
Funding of science education has impacted both the activities and the leadership of reforms. The
National Science Foundation (NSF) policies resulted in shifts in the power structures among the
participants. Science education was initially led by natural scientists who often sought to prepare
individuals like themselves. NSF funding for curriculum materials and for teacher institutes in the
1960s put natural scientists in charge. NSF funding for research on teaching and learning starting in
the 1980s, and for centers starting in 1995 called for collaborations where leadership was shared
across natural scientists, engineers, psychologists, science educators, computer scientists, and science
teachers. Importantly, in 1980 Erich Block, the eighth director of NSF, called for diversifying the
workforce by broadening participation in science education, initiating a trend reflected in NSF
guidelines for all funding today.
Science education reforms have drawn on advances in research on learning and instruction.
Behaviorist research by psychologists such as Thorndike and Skinner focused on memorization and
recall. This aligned with an emphasis on transmitting knowledge common in curriculum materials
developed prior to 1960. Developmental theorists, especially Piaget and Vygotsky, inspired research
on the ways students made sense of scientific phenomena and on the collaborative nature of learning
reflected in some of the reforms of the 1960s. The cognitive revolution starting in the 1960s featured
multidisciplinary efforts to understand learning involving collaborations of psychologists, linguists,
computer scientists, anthropologists and others. The learning sciences, emerging in the 1990s,
featured multidisciplinary collaborations that included practitioners. Learning scientists developed
design-based research methods, inspired by fields like architecture and engineering, that advanced
understanding of complex learning and instruction. Starting in the 1980s NSF funding for science
education research rewarded respectful, multidisciplinary collaborations involving science teachers.
Starting with teaching machines in the 1920s and kits of materials in the 1960s science education
reforms have taken advantage of advances in technology. Efforts to build intelligent tutors by
cognitive scientiests spurred detailed analysis of student learning and resulted in systems well-suited
to fields like mechanics. Recently learning environments such as the Web-based Inquiry Science
Environment (WISE) have incorporated powerful scientific models and simulations, natural language
processing, logging of student actions, data mining, and other technologies to guide inquiry learning
in classrooms.

.תקציר זה לא עבר עריכה לשונית
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Examples
Curriculum materials 1960s
A major reform in the 1960s, arose in response to Sputnik. The newly founded, National Science
Foundation (NSF) funded projects led primarily by natural scientists to design curriculum materials.
Biological Sciences Curriculum Study (BSCS), CHEMstudy, Physical Science Curriculum Study
(PSCS), Science Curriculum Improvement Study (SCIS), and Science a Process Approach (SAPA)
among other programs resulted from this funding. The leaders of these programs drew on an
influential conference held at Woods Hole and captured in Bruner’s A Process of Education. Bruner
emphasized the generalizable science processes involved in problem solving and refuted
developmental constraints asserting that any topic can be taught to learners of any age.
Next Generation Science Standards (NGSS)
Science standards such as NSES and high stakes assessments starting in the 1970s packed the
curriculum as each science discipline lobbied for more time for their topics. These standards along
with classroom pacing guides that specified the duration of each topic necessitated fleeting coverage
of science topics and constrained teachers and schools. Multiple-choice assessments reinforced an
inadequate model of learning and teaching grounded in memorization and discriminated against
language learners and students from non-dominant cultures by measuring vocabulary development
rather than science reasoning.
The NGSS offers an alternative, specifying science practices, cross-cutting themes, and
sustained projects. This reform is in progress. Assessments are not yet aligned with instruction.
Schools and districts are struggling to determine effective ways to incorporate science practices.
Assessments embedded in learning activities comprise a promising alternative to standardized
assessments and can be incorporated into instruction featuring science practices. For example,
students doing project based learning can document their progress during “pin-ups.” Logs of student
interactions allow teachers to monitor student progress, personalize guidance, and base curricular
customizations on classroom evidence.
Learning sciences research is shedding light on ways to engage students in science practices
in the context of projects. For example, comprehensive programs often supported by NSF funding,
such as ThinkerTools and WISE can integrate science practices into instruction and document
progress with embedded assessments. Research reviews have integrated classroom-based research
studies focusing on specific practices of science such as (a) argumentation, (b) explanation, (c)
modeling, (d) visualizing, (e) collaborating, and (f) conducting experiments. These studies
demonstrate the tight link between the practice of science and advances in students’ conceptual views
of science.
Conclusions
Reforms of science education are shaped by policies with uncertain impacts and power struggles
among stakeholders. They depend on support from foundations and industry and benefit from
advances in research and technology. Funding for partnerships and centers has resulted in productive,
promising innovations and inspired efforts at scaling. As the examples illustrate, reform remains a
work in progress.
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דוח 'מחר  '98והרפורמה שבאה בעקבותיו מהווים אבן דרך משמעותית בהתפתחות הוראת המדעים
והטכנולוגיה בישראל .הדוח התווה תכנית מפורטת לארגון מחדש ושדרוג של מקצועות המדע,
הטכנולוגיה והמתמטיקה והוראתם .בדרך הגייתו ,במבנהו ,אופן יישומו ,וההשפעות ארוכות הטווח שלו
על המערכת מהווה דוח זה מקרה בוחן מעניין לבחינתן של רפורמות חינוכיות.
הרציונל שעמד בבסיסה של רפורמה זאת היה הצורך להתאים את תוכני הלימוד ודרכי הוראתם לשינויים
המשמעותיים שחלו בסביבה ,ובמרכזם – פתחו של העידן הטכנולוגי .רציונל זה הנחה את כותבי הדוח הן
בקביעת החזון והן בכתיבת למעלה מ 60-ההמלצות המפורטות .ואכן ,מאפיין מובהק של דוח זה היה
היותו רפורמה מערכתית ,אשר כללה שינויים מבניים עמוקים בצד שינויים בתוכני הלימוד .מתוך מודעות
לסיכונים בהנחלת רפורמה רחבה שכזאת נעשה ניסיון להבטיח את יישומה ע"י הכללת מקבלי החלטות
במשרד החינוך כחברי הוועדה שחיברה את הדוח.
אכן ,בשנים הראשונות חוללה הרפורמה שינויים מרחיקי לכת בהוראת המדעים בארץ ,שבחלקם נמצאים
עמנו עד היום .עם זאת שנים בודדות לאחר תחילת יישומה התחיל תהליך מתמשך של שחיקה וכרסום
בהמלצות מרכזיות שלה (שעות ההוראה ,מרכזי המורים) .יישומם של חלקים אחרים – הוראה
אינטגרטיבית של המקצועות המדעיים – נתקל בקשיים גדולים בעיקר עקב מחסור במורים מתאימים.
גלגוליה של רפורמה זאת מעלים מספר שאלות יסוד ולקחים לגבי רפורמות עתידיות בתחום זה.
מסמך חזון או תכנית פעולה :קיים מתח מובנה בין כתיבת מסמך עקרונות ,המשאיר חופש בחירת
אלטרנטיבות ביישום ,לבין יצירת מסמך מפורט ,הכולל שורה ארוכה של פעילויות ,הקשורות זו בזו
בקשרי גומלין .יתרונותיו של מסמך עקרונות כללי הינם בהיותו מצפן קובע כיוון ,שניתן להתאימו
לנסיבות המשתנות .מאידך ,נראה שמסמך חסר קביעות קונקרטיות עלול להתברר כחסר ערך במציאות
הפוליטית הנהוגה בישראל ,שבה הנהגת המשרד עוברת מיד ליד בתכיפות גבוהה ,ואיתה טלטלות גדולות
בדגשים ובדרך .מאידך ,תולדותיה של רפורמת 'מחר  '98מלמדות על הקלות היחסית שבה הצליח מנגנון
המשרד לעקר גם מסמך מפורט מתכנים מרכזיים שלו .מתח זה מחריף לנוכח התפתחויות שונות שחלו
בהוראה בעשורים האחרונים ,המדגישים את חשיבותה של סביבה לימודית פתוחה ומשתנה ,יותר
התאמה אישית לתלמיד ולמורה ופחות סטנדרטים קשיחים ,והענקת כלים מתוך ארגז מתעדכן תמידית.
בנסיבות אלו נראה כי נכון יותר לראות תכנית לרפורמה כמסמך רעיוני המשמש נקודת התחלה של
תהליך ולא מרשם הפעלה מפורט .כך ניתן יהיה להתנהל על פי מסמך עקרונות המתווה חזון ובצדו אבני
דרך מוגדרות ,בראיה רב שנתית ,ואשר יישומו והתאמתו למציאות המשתנה תלווה ע"י גוף מקצועי אמין
שפעילותו מגובה על ידי הנהלת משרד החינוך (ראה להלן).
מעקב ארוך טווח :שאלת יסוד ביישומה של כל רפורמה שמעצם מהותה יישומה הינו תהליך רב-שנתי
מובהק ,הינה הבטחת היציבות וההמשכיות ארוכת הטווח .גם אילו הייתה רפורמת 'מחר  '98מיושמת
ככתבה ,השינויים הגדולים שחלו במבנה ההעסקה של המורים (כגון אופק חדש ,עוז לתמורה) ובהכשרתם
(כגון האקדמיזציה של המכללות לחינוך) ,הופעת היכולות המקוונות ועוד ,היו מחייבים תהליך מתמיד
של התאמות .נשאלת השאלה ,מהו המנגנון הנכון לביצוע התאמות אלו ,והאם נכון להקים גוף שיהיה
מופקד על כך .ברור לנו כי גוף כזה ,אם יוקם ,צריך להיות מורכב מאנשים בעלי מעמד בשדה החינוך,
המהווים סמכות מקצועית שקשה "לטאטא" ,ואשר אי-תלותם מתבטאת בכך שאינם עובדי המשרד.
הסבירות להקמת גוף עצמאי שיפעל ליד המשרד אינה גבוהה ,שכן בעצם המנדט שיינתן לו הוא מגביל את
חופש הפעולה של המשרד .דוגמה לכך היא מועצת החינוך שהוקמה בשנים האחרונות ,ונותרה למעשה
כגוף לא פעיל .יתכן ,שהמקום הראוי להקמת גוף כזה הינו כגוף מייעץ במזכירות הפדגוגית ,המורגלת
בעבודה עם גופים מקצועיים בלתי תלויים (ועדות המקצוע) .מהלך כזה עשוי להחזיר למזכירות את
36
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מרכזיותה ויוקרתה שהועמו בעשורים האחרונים .בשל חשיבות הנושא ראוי לדעתנו להזמין מחקר על
הדרך ש בה נעשה הדבר במערכות חינוך אחרות ,ואולי אף יעוץ ארגוני לגבי הדרך הנכונה ליישום תובנות
אלו בארץ.
התמקדות בחינוך המדעי :רפורמת 'מחר  '98העמידה במרכז עניינה את הוראת המדע והטכנולוגיה,
והקדישה עניין קטן יחסית להשתלבותן של המלצותיה במרקם הכללי של העשייה החינוכית .בראייה
לאחור נראה כי שורשי הקשיים ביישומה היו נעוצים בגישה זאת .ההתבוננות על החינוך המדעי בלבד
ובמנותק מצרכים ולחצים אחרים שבהם נתונה המערכת יוצרת אי-איזון ,והמערכת כתגובה מתקנת את
עצמה .דוגמה לכך היא קביעת מקצוע מורחב בן  6ש"ש ,שברבות הימים הזמינה קיצוצו ל  4ש"ש בלבד.
נראה לנו כי לקח חשוב ברפורמות עתידיות הינו חשיבות ההתבוננות המערכתית ,ביצוע שינוי תוך הבנת
השפעות הרוחב ,והבנת ההקשרים השונים שבהם מתרחש השינוי ,ובכללם ההקשר הרגשי ,משפחתי,
ושינויים חברתיים .בכלל זה ,גם ההכרה כי לרפורמה בתחום דעת מסוים השלכות מרחיקות על כלל
המערכת (למשל ההתפתחות המקצועית של מורים בתחומי דעת אחרים).
התפתחות מקצועית של מורים :רפורמת 'מחר  ,'98כמו גם רפורמות ודוחות אחרים לפניה ואחריה ,שמו
את ההתפתחות המקצועית של המורים בליבת ההמלצות .נראה כי קיימת הסכמה רחבה ,חוצה רפורמות
וגופים ,לגבי חשיבותה של ההתפתחות המקצועית המתמדת של המורה ,המאפשרת לו להתעדכן
ולהתחדש ,ללמוד מהצלחות ומכישלונות ,בקהילת עמיתים ועם אנשי מקצוע .אנו מזהים פער עמוק בין
אמירות אלו ל בין יישומה של תפיסה זאת בפועל .ביטוי מובהק לכך הינו המפגש בין תפיסה פדגוגית זאת
ובין הסכמי העבודה של המורים .במפגש זה מושם הדגש לעיתים רבות על התגמול והגמולים ,עד כדי
ריקון התפיסה הפדגוגית מתוכן .מדובר כאן בכשל תרבותי עמוק ,שהפתרון לו הוא יצירת חציצה
אמיתית בין שני עולמות אלו – פדגוגיה ואיגוד מקצועי .תולדותיהם של מרכזי המורים הינם ביטוי אחר
לפער זה .סגירתם של המרכזים האזוריים וניוונם של המרכזים הארציים יצרו חלל גדול ופגעו פגיעה
ממשית בהתפתחות המקצועית של מורי המדעים ,בעיקר בחטיבות העליונות .קהילות המורים
המתפתחות לאחרונה הינן ניסיון מעניין לגשר על חלל זה .הדגש על המעורבות של המורים ומתן המענה
לצרכים המקומיים באים בהן לידי ביטוי מיטבי ,אך אין בכך לענות על הצורך בתגבור המרכזים
המקצועיים הארציים ,וביצירת מסגרת אזורית/עירונית מאחדת (ראה להלן).
מעורבות השלטון המקומי ,גופים חיצוניים וקרנות פילנתרופיות :בהעדר רציונל מאגד ותפיסה ברורה
של משרד החינוך ,על רקע העדר משאבים מספיקים להנעת תכניות חדשניות ,וכתוצאה מתהליך מתמשך
של הגדלת מעורבות הקהילות המקומיות וגורמים חוץ מערכתיים ,אנו עדים לתהליך ביזור של הוראת
המדעים ,ולשונות גדולה באיכות ההוראה ,תכניה וערכיה בין רשויות מקומיות שונות .במיוחד בולט
המתאם בין מצבה הכלכלי של הרשות לבין ההשקעה בחינוך (רעננה מול מעלה אדומים) .ברשויות
מקומיות מסוימות (חיפה למשל) מושם דגש רב על התפתחותם המקצועית של המורים ,בבחינת סגירת
החלל שנותר עם סגירת המרכזים האזוריים .ראוי לציין כי לא תמיד ההשקעה היתרה ברשויות החזקות
מובילה בהכרח לחינוך טוב יותר :השקעת היתר ברובוטיקה ברשויות אלו היא לדעתנו דוגמה מובהקת
להשקעה פופוליסטית יקרה שפירותיה החינוכיים מוטלים בספק.
במקביל נכנסות לחלל זה קרנות פילנת רופיות המנסות לקדם סדר יום מסוים ,חברתי (מדערום  -קרן
רש"י) או נושאי (מתימטיקה ,פיסיקה – קרן טראמפ) .הפעילות של קרנות אלה אינה אחידה בכל
המערכת ויש והיא מעצימה אי השוויון בה .פעילותן של קרנות אלו מוגבלת בדרך כלל בזמן – יוזמה
ויציאה לאחר שנים אחדות .המשרד מצדו אינו ערוך בדרך כלל להמשך יוזמות אלו לאורך זמן .נראה
שמגמה זאת תימשך ותתעצם ותחייב את המשרד להגדיר ולחדד את מקומו כרגולטור של תוכני וערכי
הלימוד ,ולצמצם את מקומו כאופרטור למקומות שבהם לריכוז המשאבים יש ערך מוסף ,וכמסייע
להקטנת אי השוויון במערכת.
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אוטונומיה בית-ספרית וניהול עצמי :אחת מן התוצאות של השינויים התכופים במסרי המשרד עם
החלפת ההנהגה ,הינה יצירת חשדנות וסקפטיות בקרב המורים ,ראיית השנוי כגחמה בת חלוף .תובנה
חשובה מעבודתנו הינה חשיבות שילוב המורים בעיצוב ויישום תהליכי שינוי .שילוב זה יוצר אצל המורים
תחושת בעלות ושייכות לתהליך ובו בזמן הופך אותו לרלוונטי לצרכיהם .תובנה זאת מעלה את שאלת
האוטונומיה הניהולית כמפתח להצלחה .מחקר שהתפרסם לאחרונה מצביע על כך שלמרות המדיניות
המוצהרת ,התומכת לכאורה באוטונומיה כזאת ,מערכת החינוך הישראלית היא עדיין ריכוזית מאד
ביסודה ,ומונעת שינויים משמעותיים בכוון עצמאות יתר לבתי הספר ,המורים והמנהלים .השינויים
במבנה בחינות הבגרות והעלאת משקלה של ההערכה הבית-ספרית המוצגים כמבטאי הגדלת עצמאות
בתי הספר הינם טכניים והצהרתיים במהותם ,ואינם משנים באופן מהותי את יחסי הגומלין בין המשרד
לשטח .מספרם הגדול של המדריכים והמפקחים ,גופי הבקרה והתוכן ,שאיתם נמצא בית הספר במגע
הינם ביטוי מובהק לריכוזיות זאת .המחקר חלוק עדיין באשר להשפעותיה של האוטונומיה הבית-ספרית
על הישגי התלמידים ולהשפעות אפשריות שלה על שוויון ההזדמנויות .למרות זאת ,בראי השינויים
המתרחשים בשדה החינוך והחברה ולנוכח האתגרים שהם מעמידים בפנינו נראה כי זוהי התפתחות בלתי
נמנעת .ההיגררות האבולוציונית אל מהלך זה ,תוך מאבק בין משמרי הסדר הישן ומחוללי השינוי ,אינם
בהכרח הנתיב הנכון .אוטונומיה כזאת ,אם תיושם ,צריכה לגעת הן בצדדים הניהוליים והן בפדגוגיים,
ובו בזמן – לשמר את מקום המשרד כגורם רגולטורי ומאזן.
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תקצירי קורות חיים
חברי צוות המומחים
(לפי סדר א"ב של שמות המשפחה)
ישראל בר-יוסף ,יו"ר הצוות .פרופ' בר-יוסף מכהן משנת  2006כסגן נשיא מכון ויצמן לפיתוח משאבים,
ומשנת  2007כדיקן החינוך במכון .בר-יוסף מילא תפקידים רבים בתחום הניהול המדעי של מכון ויצמן.
היה ראש המרכז למחקר תת-מיקרוני ,ראש היחידה לשירותים פיזיקליים ,ראש המרכז לננופיזיקה ,ראש
המחלקה לפיזיקה של חומר מעובה ועוד .תחומי המחקר העיקריים שלו הם ננופיזיקה ואלקטרו-
אופטיקה של מוליכים-למחצה .פרופ' בר-יוסף פעיל במערכות של כתבי-עת מקצועיים ,וזכה בפרסים
מדעיים רבים .בפעילותו הציבורית עוסק פרופ' בר-יוסף בנושאים סביבתיים וחינוכיים .היה חבר בוועד
המנהל של החברה להגנת הטבע ובכמה ועדות ממשלתיות שעסקו בחינוך מדעי.
בעל תואר שלישי בפיזיקה ממכון ויצמן למדע.1986 ,
בני גיגר – לחצו כאן.
שאול הוכשטיין ,פרופסור במחלקה לנירוביולוגיה במכון למדעי החיים ובמרכז ספרא למדעי
המוח (לשעבר המרכז הבין-תחומי לחישוביות עצבית) באוניברסיטה העברית בירושלים .מחקריו
מתמקדים במערכת הראייה ברמותיה השונות ,החל בתהליך ההתמרה בקליטת האור בעין ,עבור דרך
עיבוד המידע הראייתי בעין ובמוח ,וכלה בבניית ייצוגים של העולם הנראה בהיררכיה של אזורי קליפת
המוח ,אחסון ייצוגים אלו בזיכרון ,למידה ורכישת מיומנויות תפיסתיות.
בעל תואר שלישי בזואולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.1972 ,
אסתר מגן היא מרכזת פרויקטים וחברה בקבוצת הפיזיקה במחלקה להוראת המדעים של מכון ויצמן
למדע .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 .בשנים  2015-2006ניהלה אסתר מגן את מקצוע הפיזיקה באגף הבחינות של משרד
החינוך והייתה האחראית על המערך הארצי של בדיקת בחינות הבגרות במקצוע זה .בשנים 2012-2006
הייתה מעורבת בפרויקט מחקר של האיחוד האירופי בנושא הטמעת מעבדות ממוחשבות בבתי ספר.
הצטיינותה בהוראה זיכתה את אסתר מגן בפרס עמוס דה שליט ( )2011ובפרס רוטשילד לחינוך (.)2015
בעלת תואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,1980 ,ותואר שני בהדרכת
מבוגרים מאוניברסיטת דרבי (אנגליה).2000 ,
שלומית עמיחי היא יו"ר 'חותם' ,תכנית שמטרתה להביא לצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות
יצירת קהילה של אנשי חינוך ומעשה .התכנית ,הפועלת בשיתוף עם משרד החינוך ,ג'וינט ישראל וקרן נעמי,
מגייסת אקדמאים בעלי חזון כמורים ומנהיגים חברתיים בפריפריה החברתית והגאוגרפית .בשנת 1977
התחילה עמיחי לעבוד באגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך והתרבות ,ולאורך השנים מילאה תפקידים
שונים ,בהם מנהלת אגף הבחינות ,סגנית מנהל המינהל הפדגוגי ,ראש המינהל להדרכה והשתלמות של
עובדי הוראה ועוד .בשנים  2001-1999כיהנה כמנכ"לית משרד החינוך .אחר כך הייתה המנהלת של
עמותת אלכ"א שבג'וינט וניהלה את אגף ההתנדבות והפילנתרופיה בארגון .בשנת  2007שבה לכהן
כמנכ"לית משרד החינוך ,תפקיד שמילאה עד אפריל  .2009במאי  2009יזמה את תכנית חותם ,הייתה
שותפה להקמתה ,והיא עומדת בראשה עד היום .בנוסף עמיחי חברה בוועדי מנהלים שונים במגזר השלישי.
בעלת תואר ראשון בהיסטוריה ומדע המדינה מהאוניברסיטה העברית ,1980 ,ותואר שני במינהל חינוך
מאוניברסיטת תל אביב.1995 ,
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חברי "גרעין הלומדים" הקבוע
(לפי סדר א"ב של שמות המשפחה)
ביאן אבו קטיש ,מורה למדעים בבית הספר הדו-לשוני "יד ביד" בירושלים ,מנהלת מרכז לתלמידים
מחוננים במזרח ירושלים ומדריכת "אמירים" ,תכנית למצוינות ולהצטיינות בבתי הספר ‒ האגף
למחוננים ולמצטיינים .בעבר הייתה רכזת פרויקט 'חקר וחשיבה מדעית' בחסות האוניברסיטה העברית
ומינהל חינוך ירושלים (מנח"י) ,וכן רכזת תחום איכות הסביבה במרכז מעבדות נוער על שם בלמונטה
באוניברסיטה העברית ,שם שימשה גם מדריכה בתחומי מדעי החיים ואיכות הסביבה .קודם לכן הדריכה
אבו קטיש בתכנית מדעים וטכנולוגיה במסגרת קרן קרב .לאורך שנות הוראתה הובילה את תלמידיה
לזכייה בפרסים בתחרויות ארציות.
בעלת תואר ראשון במדעי החיים מהאוניברסיטה העברית ,2005 ,תעודת הוראה במדעי החיים
מהאוניברסיטה העברית ,2008 ,ותואר שני בהוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית.2013 ,
מירי גוטליב היא מנהלת אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה במשרד החינוך .במסגרת תפקידה היא
מופקדת על גיבוש מדיניות הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה ועל מנגנוני ההטמעה והיישום של מדיניות
זו .במסגרת עבודתה במכון ברנקו וייס ניהלה גוטליב את מרכז מורים חדרה ובהמשך את יחידת הפיתוח
וההשתלמויות של המכון .במשרד החינוך ניהלה את מרכז פסג"ה חדרה ואחריו את מרכז פסג"ה חיפה.
בעלת תואר שלישי בכימיה מהטכניון.1988 ,
מירב זרביב  ,מנהלת אגף מחקר ופיתוח בבתי ספר ניסוייים ויוזמות חינוכיות במשרד החינוך .בעבר
ניהלה את התכנית לפתיחת אזורי רישום ב 35-רשויות ברחבי הארץ ,מהלך שחל על כ 900-בתי ספר,
והובילה תהליכי פיתוח של מרחבי חינוך ברשויות המקומיות ושל ייחודיות בית-ספרית .מירב זרביב היא
בעלת ותק של למעלה מ 16-שנים במערכת החינוך ,ובעלת ניסיון בהדרכה במגוון תחומים ובהוראה של
כל שכבות הגיל ,מבית הספר היסודי ועד החטיבה העליונה .זרביב מילאה שורה של תפקידים במכללת
חמדת הדרום :הייתה מדריכה פדגוגית ומרצה במחלקה להוראת האנגלית וכן שימשה בתפקידי ניהול
שונים במחלקה להערכת איכות אקדמית ,במחלקת מחקר ופיתוח ובניסויי  .PDSבהכשרתה זרביב היא
גם כלכלנית ,יועצת ארגונית ,מגשרת ומנחת קבוצות.
בעלת תואר בוגר בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן ,2000 ,ותואר מוסמך במנהיגות בית-ספרית ממכללת
אחוה.2009 ,
מוטי טאובין מכהן כראש אגף אסטרטגיה של משרד החינוך .קודם לכן שימש סמנכ"ל המכללה
למדינאות – בית הספר למנהיגות ציונית לסטודנטים מצטיינים המתעתדים להשפיע על המרחב הציבורי
בישראל בתחומי עשייה ציבורית ,אקדמיה ויזמות .במקביל הקים את המיזם להוראת עברית בתיכון
אבו-גוש ולימד בו .בשנת  2009הקים בעין גדי את המכינה הקדם-צבאית "מלח הארץ" המיועדת לנוער
פריפריה .טאובין היה מעורב בכמה מיזמים חינוכיים נוספים ,ועבד כמורה ומחנך בתיכון יח"ד במודיעין.
בעל תואר ראשון במדעי היהדות ותעודת הוראה במקרא מהאוניברסיטה העברית ,2009 ,ותואר שני
במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל אביב.2012 ,
נעה כהן אליהו מלמדת זה שמונה שנים בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ,במסגרת להכשרת
מורים ,שם היא מעבירה סדנאות דידקטיות בהתנסויות בהוראת מתמטיקה בבית הספר העל-יסודי .מאז
 2010היא מרצה במכללה ירושלים בתכנית לתואר שני בהוראת המדעים והמתמטיקה .במסגרת זו היא
מלמדת בקורסים 'סוגיות מחקר בחינוך מתמטי והוראת מדעים' ו'הוראת מתמטיקה לתלמידים
מחוננים' ,ומנחה עבודות גמר בסמינריון מחקר בהוראת המדעים .בשנים  2013 -1997הייתה מורה
למתמטיקה בתיכון שליד האוניברסיטה (ליד"ה) ,שם לימדה בתיכון ובחטיבת הביניים .כן לימדה
במסגרות שונות של השתלמויות מורים למתמטיקה ,שעסקו בנושאים 'התמקצעות להוראת מתמטיקה'
ו'המורה למתמטיקה יוזם ומטמיע יוזמה חינוכית'.
בעלת תואר שלישי בחינוך מתמטי מהאוניברסיטה העברית.2011 ,
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מוהנא פארס ,תושב הכפר חורפיש ,מנהל כיום את התכנית הלאומית של משרד החינוך לקידום
מתמטיקה ומצוינות מדעית .בעבר מילא תפקידים שונים במערכת החינוך :היה הממונה הארצי על
החינוך הדרוזי והצ'רקסי במשרד החינוך ,מפקח מחוז הצפון ,מנהל בית הספר התיכון הדרוזי למדעים,
מנהל בית הספר היסודי הקהילתי בחורפיש ומורה למתמטיקה ומחשבים בכמה בתי ספר על-יסודיים
בגליל .פארס ,בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית במכון מנדל ,זכה בפרס החינוך מטעם נשיא המדינה
למנהלי בתי ספר ובפרס המצוינות על שם האלוף תמרי .בשנת  2002בחר בו עיתון 'דה מרקר' לאחד
ממאה האנשים המשפיעים על החברה הישראלית.
בעל תואר שני במינהל חינוך ,1999 ,ותואר ראשון במתמטיקה ,1986 ,שניהם מאוניברסיטת חיפה.
דליה פניג משמשת כיום מ"מ יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי .היא עוסקת
בתחום החינוך זה שלושים וחמש שנה :הייתה מורה ,מרכזת מקצוע ,מדריכה ומילאה תפקידי מטה
במשרד החינוך .בין השנים  2012-2002הייתה מפמ"ר גאוגרפיה ו"מולדת חברה ואזרחות".
דליה פניג מובילה לאורך השנים תהליכים פדגוגיים במערכת החינוך ‒ יישום והטמעה של החינוך
לחשיבה ,פיתוח חומרי למידה ושינויים בבחינות הבגרות ‒ ותהליכים של הטמעת התקשוב במקצועות
הלימוד בתהליכי הוראה ‒ למידה ,הערכה וקידום למידה מרחוק בקרב מורים ותלמידים .אחד
הפיתוחים האחרונים הוא מודל חדשני מקוון של פיתוח מקצועי למורים ,המשלב יחידות גנריות
שעוסקות בדרכי הוראה ,למידה והערכה עם יחידות המותאמות לכל תחום דעת ‒ מודל המכונה ״איחוד
מול ייחוד״.
חנה פרל ,מנהלת אגף מדעים במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך .בשנים  2011-2004שימשה מפמ"ר
מתמטיקה ,ובעבר הייתה מורה למתמטיקה ומדריכה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה .עד שנת 2004
הייתה חברת צוות המתמטיקה במרכז להוראת המדעים באוניברסיטה העברית ,ואחר כך עמדה בראש
הצוות .במהלך עבודתה במרכז להוראת המדעים חיברה ספרי לימוד במתמטיקה וערכה (יחד עם פרופ'
אנה ספרד) את העלון למורי המתמטיקה .ד"ר פרל הייתה שותפה לכתיבת קורסים באוניברסיטה
הפתוחה ובמשך שנים אחדות ערכה את עלון מורי המתמטיקה במכון ויצמן.
בעלת תואר שני במתמטיקה ,1976 ,ותואר שלישי בהוראת המדעים ,2000 ,מהאוניברסיטה העברית.

מרכֵ ז
ניב שטראוס  ,מרכז הפעילות .בעל תואר ראשון במדעי הכימיה והביולוגיה מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ( ) 2010ותואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה (בהצטיינות) מאוניברסיטת תל אביב (.)2014
שטראוס לומד עכשיו באוניברסיטת תל אביב ,לקראת תואר שני במדיניות ציבורית.
ניב שטראוס שימש בעבר עוזר מחקר במכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית ובאגף לתכנון מדיניות,
תקצוב ומחקר במשרד העלייה והקליטה .בנוסף על עבודתו ביזמה למחקר יישומי בחינוך ,הוא משמש
בהתנדבות יועץ בצוות פיתוח כלכלי של תנועת 'התעוררות בירושלים'.

קרן טראמפ
תמי חלמיש אייזנמן ,מנהלת התכניות בקרן טראמפ .בעבר לימדה מתמטיקה בבתי ספר תיכון שונים,
והוראת המתמטיקה במכללות להכשרת מורים ובבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית .ד"ר
חלמיש אייזנמן בעלת תוא ר דוקטור בהוראת המתמטיקה ממכון ויצמן למדע ונמנית עם מייסדי תכנית
ייחודית לתואר שני בחינוך ) (M.Ed.בהוראת המתמטיקה ב'מכללה ירושלים' .במשך שנים התמקדו
מחקריה בקשרים שבין מעשה ההוראה והלמידה ובין ההקשר התרבותי שבו הוא מתקיים.
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הדוברים ביום העיון
(לפי סדר ההופעה; דוברים שאינם חברי צוות המומחים וחברי "גרעין הלומדים" הקבוע)
אלי הורביץ הוא מנכ"ל קרן טראמפ וחבר ועד החינוך הלאומי .במסגרת קרן טראמפ יזם הורביץ את
הקמת 'התיכון הווירטואלי'  ,המאפשר למאות תלמידים מהפריפריה לגשת לבגרות במתמטיקה ופיזיקה,
הניע את יצירתם של מסלולי הכשרה במוסדות להשכלה גבוהה לאנשי הייטק מצטיינים ואת פריסתן של
קהילות מקצועיות למורי הפיזיקה ,המתמטיקה והכימיה ברחבי הארץ ,רקם שותפויות עם רשויות
מקומיות ורשתות חינוך להשקעה בחינוך המדעי ,והוביל להקמת היזמה הלאומית להרחבת מעגל
המצוינות בחינוך המדעי בישראל .בשנים  2012ו 2016-נבחר על ידי המגזין 'דה מרקר' לרשימת 'מאה
האנשים המשפיעים בישראל' ,ובשנת  2015על ידי העיתון ידיעות אחרונות לאחד מ'חמישים המשפיעים
החברתיים' .קודם לכן ,בשנים  ,2011-2000שירת כמשנה למנכ"ל 'יד הנדיב' ,הקרן הפילנתרופית של
משפחת רוטשילד בישראל .הורביץ מכהן כחבר בוועד המנהל של 'חמד"ע' ,מרכז לחינוך מדעי בתל אביב,
והיה בין מייסדיו ויוזמיו של 'אבני ראשה' – המכון הישראלי למנהיגות בית-ספרית .הוא ריכז את עבודת
'הוועדה לשינוי מעמד הספרייה הלאומית' בראשותו של השופט יצחק זמיר ,והיה ממובילי הקמתו של
מאגר 'גיידסטאר' להגברת השקיפות של עמותות בישראל .בראשית דרכו שימש עוזרו של יושב-ראש
ועדת חוץ וביטחון בכנסת.
הורביץ הוא בעל תואר שני בהיסטוריה של המזרח התיכון מאוניברסיטת תל אביב.
שרה קליין היא מרצה בתחומי המדעים והוראת המדעים במכללת 'אורות ישראל' ובמכללת 'חמדת
הדרום' .כן היא חברה בוועדת המחקר של מכללת 'חמדת הדרום' .בין השנים  2015-2012אף שימשה ראש
החוג למדעים במכללה .בעבר עסקה בכתיבת תכניות לימודים להכשרת מורי מדע וטכנולוגיה במכללת
'חמדת הדרום' ,וניהלה במשך  17שנים מעבדת מדעים במכללת 'אורות ישראל' לאחר שהקימה אותה.
במשך שבע שנים הייתה ד"ר קליין חברה בצוות 'מדע  ,'2000שנועד לקדם את הוראת המדעים בחטיבת
הביניים ובבית הספר התיכון ופעל באוניברסיטת בר-אילן.
בעלת תואר ראשון במדעי החיים ,1979 ,תעודת הוראה בכימיה ,1980 ,תואר שני בביוכימיה ,1981 ,ותואר
שלישי בחינוך – הוראת המדעים – 2008 ,כולם מאוניברסיטת בר-אילן.
חיה שיטאי ,מנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך .בתפקידה הקודם שימשה גב' שיטאי ראש מינהל החינוך
בעיר מודיעין-מכבים־רעות .לפני כן ניהלה את מרכז פסג"ה תל אביב – מרכז להכשרת מורים המשרת כ-
 8,500אנשי סגל חינוכי – והייתה מחנכת ,מורה למתמטיקה ורכזת המגמה בתיכון מכבים-רעות .בעבר
שימשה מרצה בתחומי המתמטיקה והסטטיסטיקה במרכז הבינתחומי הרצליה.
בעלת תואר ראשון במתמטיקה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני בשיטות מחקר והערכה מאוניברסיטת
תל אביב.
יהודית דורי היא דיקנית הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון וחוקרת בכירה במוסד שמואל נאמן
למחקר מדיניות לאומית .בשנים  2013-2009הייתה דיקנית לימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון .מחקריה
של פרופ' דורי מתמקדים בלמידה בשילוב טכנולוגיות מתקדמות ,ויזואליזציות מדעיות ,מיומנויות
חשיבה ברמה גבוהה ,מֶ טה-קוגניציה והערכה חינוכית ברמת בית הספר והאוניברסיטה .המחקרים
כוללים פיתוח והטמעה של גישות חינוכיות ותכניות לימודים והערכת תרומתן בהיבט החינוכי-פדגוגי
והטכנולוגי .פרופ' דורי היא גם חלוצה בשילוב הדמיה מולקולרית ומעבדה ממוחשבת בהוראת הכימיה.
הצלחת מחקריה הובילה בעשור הקודם לשינוי תכנית הלימודים בכימיה למתמחים בישראל .בין השנים
 2008-2003שימשה יו"ר ועדת המקצוע בכימיה ,והחל מספטמבר  2016מכהנת כיו"ר ועדת המקצוע 'מדע
וטכנולוגיה לכול' .משנת  2000עד  2015שימשה חוקרת אורחת ופרופ' אורחת ב.MIT-
בעלת תואר שני במדעי החיים ותואר שלישי בהוראת המדעים ממכון ויצמן למדע.
גנית ריכטר היא מרצה בחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה ומרצה בתכנית ה MBA-לתואר שני
של האוניברסיטה הפתוחה .כן היא משמשת עמיתת הוראה בחוג למינהל עסקים של אוניברסיטת חיפה.
בנוסף על אלה לומדת ריכטר באוניברסיטת חיפה לקראת תואר שלישי בניהול מידע וידע .לאורך השנים
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שימשה מרצה ומתרגלת במגוון קורסים באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטה הפתוחה.
בעלת תואר ראשון במתמטיקה ואומנות ,1988 ,תואר שני במתמטיקה ,1997 ,ותואר שני במינהל עסקים
(בהצטיינות) – 2009 ,כולם מאוניברסיטת חיפה.
ענת זוהר היא פרופסור מן המניין בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית וחברת סגל במכון מנדל
למנהיגות חינוכית .בשנים  2009-2006שימשה יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך .בתפקיד זה
הובילה תהליך של שינוי חינוכי במערכת החינוך בישראל ,שעיקרו הטמעה של חינוך לחשיבה ולהבנה
במקצועות הלימוד השונים ("אופק פדגוגי") .תחומי ההתמחות האקדמיים שלה הם הוראת המדעים,
למידה והוראה ,פיתוח חשיבה של תלמידים ,מֶ טא-קוגניציה ,פיתוח מקצועי של מורים בהקשר של הוראת
חשיבה ,מגדר והוראת המדעים ,מגדר וחינוך מחוננים ,גישור על הפער בין מדיניות חינוכית לשינויים
בהוראה ולמידה ,ודרכים להטמעת פרויקטים חינוכיים בתחום פיתוח החשיבה בראייה מערכתית.
בעלת תואר שלישי בתחום הוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית משנת .1991
חפצי זוהר ,סגנית ראש העיר באר שבע וממלאת מקומו ,ממונה על תיקי החינוך והרווחה בעיר .כמחזיקת
תיק החינוך בעירייה היא מופקדת על מימוש החזון החינוכי וביצוע המדיניות החינוכית שגיבשה ההנהגה
העירונית .ד"ר זוהר היא בוגרת בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית .היא הקימה וניהלה במשך חמש
שנים את בית הספר למחוננים ומצטיינים 'מעוף' בבאר שבע ,ובהמשך שימשה במשך כשנתיים מפקחת
ארצית באגף למחוננים ומצטיינים במטה משרד החינוך .קודם שהחלה בלימודיה במכון מנדל שימשה
ד"ר זוהר חוקרת בתחום הביוכימיה המולקולרית וחקר הסרטן .היא פרסמה מאמרים מדעיים בפורומים
מקומיים ובינלאומיים ,וזכתה בפרס וולף לדוקטורנטים מצטיינים.
בעלת תואר דוקטור בביוכימיה מאוניברסיטת בן-גוריון.2000 ,
בת חן וינהבר  ,מתמחה בפיתוח וניהול יוזמות חינוכיות ,בהובלת תהליכי תכנון מורכבים המושתתים על
מגוון בעלי עניין ובהובלת חשיבה חדשנית על אתגרים ישנים .הקימה את תכנית "מפרש" ומנהלת אותה.
בעבר הקימה את "המכון ליזמות בחינוך" במכללה האקדמית בית ברל וניהלה אותו .המכון חקר את הידע
המקצועי על מעורבות המגזר השלישי והמגזר העסקי במערכת החינוך וקידם אותו .גב' וינהבר קידמה
תהליכי תכנון חינוכי-חברתי ברשויות מקומיות וניהלה את התכנית להכשרת מנהלים מטעם אבני ראשה.
בעלת תואר ראשון ושני בחינוך – שניהם מאוניברסיטת תל אביב – ותואר שלישי בניהול וישוב סכסוכים
ומשא ומתן מאוניברסיטת בר אילן.
מנחם יערי ,נשיא (אמריטוס) האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים .פרופסור (אמריטוס) לכלכלה,
אוניברסיטה העברית בירושלים .חבר האקדמיה הלאומית האמריקנית למדעים ולאמנויות ,החברה
הפילוסופית האמריקנית והאקדמיה למדעים ברלין-ברנדנבורג .חתן פרס ישראל לכלכלה (תשמ"ז)1987 ,
וחתן פרס רוטשילד למדעי החברה (תשנ"ד.)1994 ,
זוכה פרס א.מ.ת לשנת .2012
כיהן כחבר ועדת ההיגוי של היזמה למן היווסדה ומאז  2008הוא יושב הראש שלה.
אבי הופשטיין ,פרופסור (אמריטוס) במכון ויצמן למדע .מחקריו מתמקדים בהוראת הכימיה .פרופ'
הופשטיין שימש ראש המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן ,ובעבר עמד בראש קבוצת הכימיה וקבוצת
המוט"ב במחלקה .כן שימש מנהל המרכז הארצי למורי כימיה במכון ויצמן ,ומפמ"ר ללימודי כימיה
בחטיבה העליונה מטעם משרד החינוך והתרבות .בתחילת דרכו המקצועית היה מורה לכימיה בתיכון.
כיום מכהן פרופ' הופשטיין כחבר בוועדת המקצוע של מוט"ב במשרד החינוך.
בעל תואר שלישי בהוראת הכימיה ממכון ויצמן למדע.1975 ,
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Science Teaching and Learning: Taking Advantage of Technology to Promote Knowledge
Integration (2011). She chairs the Technology, Education—Connections (TEC) series for Teachers
College Press.

הדוברים במפגש הלימודי הראשון
)(לפי סדר ההופעה
חיים הררי
 דור חמישי לילידי הארץ, בירושלים1940 יליד
26 פרופסור לפיסיקה עיונית במכון ויצמן מאז גיל
1974-2016 אחד משני מייסדי פרויקט פר"ח ויושב הראש המייסד של מועצת פר"ח
2008 פרס ישראל לפרויקט פר"ח
1970  מכון ויצמן,ראש המחלקה להוראת המדעים
1972-1978  מכון ויצמן,דיקן מדרשת פיינברג
1979-1985 יושב ראש ות"ת
1988-2001 נשיא מכון ויצמן
1987-2007 מייסד ויושב ראש ראשון של חמד"ע תל אביב
1999-2015 מייסד ויושב ראש ראשון של מכון דוידסון לחינוך מדעי
1992 ,98 יושב ראש ועדת מחר
 פרס ישראל1988 , פרס רוטשילד לפיסיקה1976 ,ת לחינוך.מ. פרס א2004 , פרס ויצמן לפיסיקה1973
לפיסיקה
1978 חבר באקדמיה הישראלית למדעים
2010 חבר האקדמיה האמריקאית למדעים ואומנויות
אותות כבוד שונים מנשיאי גרמניה ואוסטריה ומאגודת מקס פלנק
ארבעה תארי דוקטור לשם כבוד
 ראש, הייתה ראש החוג להוראה, פרופסור (אמריטה) בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה,מרים בן פרץ
מנהלת של המרכז לחינוך יהודי בישראל ובתפוצות ונשיאת המכללה- מייסדת,בית הספר לחינוך
, קביעת מדיניות חינוכית, מחקריה עוסקים בפיתוח ובהערכה של תכניות לימודים.חי-האקדמית תל
 פרופ' בן פרץ ארגנה כנסים. וכן בחינוך יהודי בישראל ובתפוצות,הכשרת מורים והתפתחותם המקצועית
 בין הספרים. פרקים בספרים וספרים, היא פרסמה מאמרים רבים.רבים בישראל ובחו"ל והשתתפה בהם
The Teacher-Curriculum Encounter: Freeing Teachers from the Tyranny of Texts :שפרסמה
(SUNY, 1990), Learning from Experience: Memory and the Teacher's Account of Teaching
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(SUNY, 1995), and Policy-Making in Education: A Holistic Approach in Response to Global
 .Changes (Rowman & Littlefield, 2009).פרופ' בן פרץ עמדה בראש ועדות שמונו בידי שרי החינוך ,ובהן

הוועדה לרפורמה בבחינות הבגרות ,הוועדה להכנת תכנית החומש למגזר הערבי והוועדה לבדיקת הכשרת
המורים בישראל .בן פרץ הוזמנה כפרופסור אורח לאוניברסיטאות רבות בחו"ל ,בהן אוניברסיטת מישיגן
בארצות הברית ,אוניברסיטת קיימברידג' באנגליה ,אוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה ,אוניברסיטאות
אלברטה וטורונטו בקנדה ,ומאז  2006היא מכהנת כפרופסור אורח גם ב Institute of Education-של
אוניברסיטת לונדון באנגליה .פרופ' בן פרץ עומדת בראש ועדת ההיגוי של בית הספר להתפתחות מורי
מורים במכון מופ"ת .בשנת תשס"ו ,2006 ,הוכתרה כלת פרס ישראל לחקר החינוך ,ב 1997-הוענק לה
אות הוקרה מטעם תחום תכנון לימודים באגודה האמריקאית לחקר החינוך ( ,)AERAוב 2012-זכתה
בפרס האגודה האמריקאית לחקר החינוך ( (AERAעל מפעל חיים בחקר הכשרת מורים .כן הוענק לה
תואר עמית כבוד של האוניברסיטה הפתוחה .בשנת  2010הצטרפה כחברה לNational Academy of -
 )NAEd( Educationבארצות הברית .פרופ' בן פרץ היא זוכת פרס א.מ.ת (אמנות מדע ותרבות) בחקר
החינוך ,שהוענק לה בשנת  2015מטעם משרד ראש הממשלה .בן פרץ ,ששילבה פעילות ציבורית ענפה עם
עבודתה האקדמית ,ממשיכה גם כיום במחקר ופרסום.
בת שבע אֵ לון ,פרופסור במכון ויצמן למדע .בשמונה השנים האחרונות עמדה פרופ' אלון בראש המחלקה
להוראת המדעים .שנים רבות שימשה ראש קבוצת הפיזיקה וקבוצת מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים –
שתיהן במחלקה להוראת המדעים .כן הייתה יועצת אקדמית למרכזי המורים הארציים בתחומים אלו
וראש ועדת המקצוע בפיזיקה .פרופ' אלון היא המנהלת הפדגוגית של תכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות
בהוראת המתמטיקה והמדעים ,עמיתת החברה האמריקאית לקידום המדע ( American Association for
 )the Advancement of Science, AAASוחברה במועצה הלאומית למחקר ופיתוח .תחומי המחקר העיקריים
שלה הם למידת פיזיקה והוראתה בכיתות ז'-י"ב והתפתחות מקצועית מתמשכת של מורים ומורי-מורים
לפיזיקה ולמדעים .פרופ' אלון היא כלת פרס א.מ.ת בחינוך לשנת  .2015הפרס הוענק לה על עבודתה
פורצת הדרך בפיתוח החינוך המדעי ומדע הלמידה ,בטיפוח מורים למדעים ובהעצמת תלמידים.
בעלת תואר שני בפיזיקה ממכון ויצמן ותואר שלישי בחינוך מדעי מאוניברסיטת ברקלי (ארצות הברית),
.1979
שושי כהן ,גמלאית משרד החינוך ,שבו עבדה בשנים  .2015-1981הגב' כהן עסקה במגוון תפקידים בחינוך
המדעי-טכנולוגי :מורה ,רכזת מקצוע ,מדריכה (בית-ספרית ,מחוזית וארצית) ,מפקחת מחוזית על
הוראת המקצוע ומפמ"ר .בשנים  2015-2010הייתה מנהלת תחום מדעים והמפקחת המרכזת (מפמ"ר)
להוראת מדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים .בעבר הקימה וניהלה מרכז עירוני
"לטבע" בעיר בת ים ,וניהלה מרכז מורים מחוזי .הגב' כהן השתתפה בקורס הארצי הראשון להכשרת
מדריכים להטמעת תכנית הלימודים – "לימודי מדע וטכנולוגיה" – 1996 ,ובעת לימודיה לתואר שני
חקרה הישגים לימודיים במדע וטכנולוגיה של בנים ובנות בחטיבת הביניים ,ועמדות כלפי מדע .כהן
הייתה חברה במועצה הלאומית לקידום נשים במדע וטכנולוגיה וחברה בצוות "מוטיבציה" ,במסגרת
יוזמה  5פי  2של "שיתופים".
בעלת תואר שני בהוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.2000 ,

הדוברים במפגש הלימודי השני
(לפי סדר ההופעה)
שמואל הר נוי הוא אלוף-משנה במילואים .לאורך שנים שירת במגוון תפקידים בצה"ל ,ועם שחרורו
התקבל כעמית לבית הספר למנהיגות חינוכית – מכון מנדל .במסגרת לימודיו התמקד בתחום מדיניות
חינוך ,ניהול מוסדות ומערכות חינוך .בהמשך שימש סגן נציב שירות המדינה לנושאי ארגון ,מינהל
ותקינה .בשנים  2002-1997עמד בראש מיזם 'מדערום' – תכנית לקידום המדע והטכנולוגיה במערכת
החינוך בדרום ,מיזם משותף לקרן רש"י ולמשרד החינוך .מאז מילא שמואל הר נוי שורה של תפקידים
נוספים במגזר הפרטי ,הציבורי והשלישי :מנכ"ל 'כל ישראל חברים' ,יו"ר 'אפ"י אליאנס פיתוח ישראל
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בע"מ' ,סגן יו"ר 'מקווה ישראל' ,חבר ומרכז בוועדת דוברת ,ראש מטה יישום דוח דוברת במשרד החינוך
ומנכ"ל הספרייה הלאומית .מאז  2009מכהן הר נוי כמנכ"ל המכללה האקדמית צפת .בשנים 2015-2013
שימש במקביל מנכ"ל תורן של ועד ראשי המכללות הציבוריות.
שמואל הר נוי הוא בעל תואר ראשון בהפרעות בתקשורת מבית הספר להפרעות בתקשורת בפקולטה
לרפואה של אוניברסיטת תל אביב ,1975 ,תואר שני באנטומיה ובפיזיולוגיה של המוח ,גם הוא
מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ,1982 ,ותואר שני בבריאות הציבור וניהול רפואי
מאוניברסיטת הצבא האמריקאי במרילנד ,ארצות הברית.1991 ,
אלי איזנברג ,סמנכ"ל בכיר למחקר ,פיתוח והכשרה באורט ישראל .ד"ר איזנברג מילא שלל תפקידים
בעבר .בין השאר הקים מרכז טכנולוגי באנגליה ,היה חבר סגל בטכניון ,שימש חוקר באוניברסיטה
הפתוחה באנגליה ,וייסד ,מטעם אורט העולמי ,מערכת מקיפה של חינוך טכנולוגי בדרום
אפריקה .במסגרות אלה עסק ד"ר איזנברג במחקר ,בפיתוח ,ביישום ובהערכה של תכניות לימודים,
בהסבה והכשרה של מורים לתעודות ולתארים ,בפיתוח והטמעה של חומרי למידה (חומרה ,לומדה,
תוכנה) ,במחקר ובפיתוח מודלים להנחיה ולסיוע ביישום החינוך הטכנולוגי ברמות שונות של בתי ספר,
מכללות ומערכות הדרכה בתעשייה .ד"ר איזנברג הוא בעל ניסיון של  22שנים בהוראה למגוון אוכלוסיות
תלמידים ,מטעוני טיפוח ועד נוער מחונן ,בהכשרת מורים ובהסבת מהנדסים .הוא פרסם עשרות מאמרים
בעיתונות מקצועית ובכנסים מדעיים ,וחיבר ספרי לימוד להכשרת מורים בחינוך טכנולוגי.
אלי איזנברג הוא בעל תוארי בוגר ,מוסמך ודוקטור למדעים בחינוך טכנולוגי– כולם מהטכניון בחיפה.
ענת שייר עובדת ביחידה למצוינות ,שהיא חלק מהמחלקה להעצמה חינוכית בעיריית חיפה .המחלקה
אחראית על כלל בתי הספר התיכוניים העירוניים השש-שנתיים בעיר חיפה .ענת שייר מנהלת את התכניות
"מצוינות במדעים" ו"-מובילות לטכניון" ,שמטרתן הגדלת אחוז בוגרי מתמטיקה ומדעים ברמת  5יח'
לימוד ,וכן את תכנית "בגרות  ,"81להעלאת אחוז הזכאים לתעודת בגרות .שייר אחראית על הובלת
קהילות מורים עירוניות בתחומי המתמטיקה והמדעים ,והיא מופקדת על קהילת הרכזים הפדגוגיים.
בעלת תואר שני במדעי החברה מאוניברסיטת חיפה (התמחות בתורת המשחקים).
מהנא טאפש מכהן כראש מינהל החינוך בית ג'אן מאז שנת  .2005לפני כן היה מורה לאזרחות וגאוגרפיה
בבית הספר המקיף בית ג'אן ושימש רכז פדגוגי ,רכז שכבת י"ב וחבר בצוות הניהול של בית הספר .כן
שימש מדריך ארצי ליוזמות חינוכיות מטעם משרד החינוך ורכז מכללת דרבי למגזר הדרוזי.
בעל תואר ראשון במדעי הרוח והחברה מאוניברסיטת חיפה ,תואר ראשון במשפטים מהמרכז האקדמי
כרמל ותואר שני במינהל חינוך מאוניברסיטת דרבי.
איילת דליות ,מנהלת המחלקה ליזמּות ולפיתוח תכניות במינהל חינוך רעננה ,אחראית על פיתוח ,ייזום
והפעלה של תכניות חינוכיות בבתי הספר בעיר במגוון תחומים ביניהם קידום מצוינות בכלל ומצוינות
בתחומי המדע והטכנולוגיה בפרט .דליות מובילה את תהליך 'עיר בניסוי' לפיתוח מודל חינוכי ייחודי
המבוסס על מנהיגות אותנטית (התהליך מתבצע בשיתוף אגף ניסויים ויזמּות במשרד החינוך) .דליות
מכהנת כיועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ופועלת לקידום שוויון מגדרי בעיר וקידום בנות לתחומי
המדעים והטכנולוגיה.
בעלת תואר שני בחינוך מאוניברסיטת בר אילן.2002 ,
דוד שרת ,מנהל אגף החינוך בעיריית מעלה אדומים ,תפקיד שהוא ממלא זה כ 15-שנה .בעבר ניהל
מחלקה בתעשייה ושימש עוזר מינהלי וסגן מנהל באגף החינוך.
בעל תואר שני במינהל חינוכי מהאוניברסיטה העברית.2000 ,
אירמה בן משה ,מנהלת אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות במעלה אדומים .האשכול הוא
מרכז מדעים המשרת הן את בית הספר והן את כל קהילת העיר ,ובן משה מנהלת אותו זה שמונה שנים.
במסגרת 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'.
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בעלת תואר ראשון בביולוגיה ותעודת הוראה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני בהוראת המדעים
מהמכללה בירושלים.
עמוס כהן הוא המנהל האקדמי-פדגוגי של מרכז אחר"ת ומנהל בית המדרש 'נקודת ארכימדס' להכשרת
מומחי חקר בפיזיקה .כן הוא משמש מרצה לפיזיקה ולהוראת המדעים באורנים – המכללה האקדמית
לחינוך .ד"ר כהן עוסק זה  36שנים בהוראת הפיזיקה והחקר בפיזיקה ,הן כמורה בתיכון והן כמרצה
וחוקר .במכללת אורנים ייסד את סדנת 'בית היוצר' להכשרת מורים וסטודנטים להנחיית חקר בפיזיקה,
במתמטיקה ובמדעים .עמוס כהן ייסד יחד עם משה רייך את מרכז אחר"ת ,והשניים מובילים את המרכז
ב 11-השנים האחרונות .כהן שותף בהקמת בית המדרש 'נקודת ארכימדס' יחד עם משה רייך .עמוס עומד
בראש בית המדרש זה שלוש שנים .הוא מחברו של הספר טוב מעשה במחשבה תחילה  -מדריך ללמידה
באמצעות פרויקטים מדעיים יצירתיים.
בעל  B.Sc.בפיזיקה ובמתמטיקה מהאוניברסיטה העברית M.Sc. ,בפיזיקה מהאוניברסיטה העברית,
 Ph.D.בהוראת המדעים מאוניברסיטת חיפה.

הדוברים במפגש הלימודי השלישי
(לפי סדר ההופעה)
אירית שדה תכהן החל מתחילת שנת הלימודים תשע"ז כמפקחת מרכזת (מפמ"ר) על הוראת הביולוגיה
במשרד החינוך .בשנים  2016-2009הייתה מפמ"ר מדעי הסביבה ,ובמקביל לימדה ביולוגיה בבית ספר
תיכון .קודם לכן לימדה ביולוגיה ומדעי סביבה בתיכון ושימשה מנחה בביולוגיה .ד"ר שדה הייתה שותפה
לפיתוח יחידת הביוסיור בביולוגיה ולפיתוח היחידה "הסדנה הסביבתית" במדעי הסביבה ,כמו
גם לכתיבת מספר ספרי לימוד ‒ 'מזֶ רע לזֶ רע'' ,ביוטכנולוגיה ,סביבה ומה שביניהן' ועוד .אירית שדה היא
נציגת משרד החינוך בוועדה לניסויים בבעלי חיים של משרד הבריאות.
בעלת תואר שני בבוטניקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שלישי בהוראת המדעים מבית
הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן.
תילי וגנר ,חברת סגל בפקולטה לחינוך וראש התכניות הקליניות להכשרת מורים במתמטיקה ובפיזיקה
(בשיתוף קרן טראמפ) במכללה האקדמית בית ברל .ד"ר וגנר עוסקת בהכשרת מורים ובהוראת המדעים.
בשנים  2002-1996הייתה ראש מרכז המורים האזורי 'השרון' במכללה האקדמית בית ברל ,בשנים 2007-
 2004הייתה ראש המרכז הארצי להוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ,במחלקה להוראת המדעים
במכון ויצמן למדע ,ובשנים  2014-2008הייתה ראש בית הספר לחינוך במכללה האקדמית בית ברל .תילי
וגנר הייתה חברה בוועדת המקצוע מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים וחברה בוועדה לפיתוח סטנדרטים
במדע וטכנולוגיה .בעבר לימדה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ,ועבדה שנים רבות כמחנכת
ומורה לפיזיקה בבתי ספר על-יסודיים .תחומי מחקרה הם הכשרת מורים ,במיוחד הוראה כקריירה
שנייה ,היבטים קליניים בהכשרת מורים ואוריינות מדעית.
בעלת תואר שלישי בתכנון לימודים מאוניברסיטת תל אביב.2005 ,
ניר מיכאלי ,רקטור מכללת אורנים .לאחרונה הקים את מו"פ "השקפה" (מורים מובילים) במכון מופ"ת
וכיהן כיו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך .בעבר שימש דיקן פיתוח פדגוגי וראש החוג לחינוך
במכללת סמינר הקיבוצים וסגן מנהל מכון כרם להכשרת מורים .במסגרת ההוראה והמחקר עוסק ד"ר
מיכאלי במדיניות חינוך ,פדגוגיה חברתית ובלתי פורמלית וחינוך אזרחי ופוליטי.
בוגר בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית.
בעל תואר שלישי במדיניות חינוך מאוניברסיטת תל אביב.2007 ,
עליזה בלוך מנהלת כיום את רשת בתי הספר של ברנקו וייס; הרשת עוסקת בקידום החינוך הציבורי
בישראל במגזרים השונים :הממלכתי ,החרדי ,הערבי והבדואי מתוך מקום של הכלה וראיית כל תלמיד
מהמקום שבו הוא נמצא .בשנים  2013-1999ניהלה עליזה בלוך את תיכון ברנקו וייס בבית שמש ,שהוביל
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תהליכי שינוי ואף זכה בפרס חינוך ארצי .ד"ר בלוך ,העוסקת בפיתוח הוראה לשם הבנה ,חקרה את
התפתחות החינוך העל-יסודי בתקופה שבין הרפורמות של שר החינוך זלמן ארן והשר אמנון רובינשטיין.
מחקרה עסק בתהליכים חברתיים ,חינוכיים ופוליטיים שיצרו את הרפורמות בתוך מערכת החינוך.
בעלת תואר שלישי במדיניות חינוכית מאוניברסיטת בר אילן.2015 ,
ירון להבי הוא מורה לפיזיקה במקצועו ,חבר סגל בחוג למתמטיקה-פיזיקה במכללה האקדמית לחינוך
ע"ש דוד ילין וראש המרכז הארצי למורי הפיזיקה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן .במסגרת
תפקידיו הוא עוסק בהיבטים שונים של הוראת הפיזיקה בארץ ,ובכללם מחקר ,הכשרת מורים ,פיתוח
חומרי למידה ,פיתוח תכניות לימודים ,השתלמויות מורים וייעוץ מדעי וחינוכי .ד"ר להבי הוא גם מנהל
שותף במיזם 'וידקטיקה' (וידיאו-דידקטיקה) ,הממומן על ידי קרן טראמפ ועוסק בפיתוח של ניהול שיח
דידקטי בין מורים למתמטיקה ופיזיקה על בסיס צילומים עצמיים של שיעוריהם בווידאו .לאורך השנים
היה ד"ר להבי חבר בוועדות המקצוע של הוראת המדעים בחטיבה העליונה (פיזיקה ומוט"ב) ובחטיבת
הביניים (מו"ט) .בתחילת דרכו המקצועית שימש מורה לפיזיקה ומתמטיקה בבית הספר הניסויי בירושלים.
בעל תואר בוגר בפיזיקה ומתמטיקה ,תואר מוסמך בפיזיקה ותואר דוקטור בהוראת המדעים – כולם
מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
מיכל נחשון ,מרצה נלווה בכירה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון ובמכללת 'אורנים' .ד"ר
נחשון מלמדת דידקטיקה וסוגיות מתקדמות ,כגון תכנון לימודים ודרכי הערכה בהוראת מדעים במסלולי
תואר ראשון ושני .תחומי העיסוק שלה במסגרת האקדמית הם הכשרת מורים להוראת
נושאים אינטגרטיביים-תמטיים; הכשרת מורים באסטרטגיות הוראה מגוונות ,כגון הפעלת עבודה
שיתופית ואישית ,התאמת פדגוגיה לאוכלוסייה הטרוגנית של תלמידים ,טיפוח חוללות עצמית ,התאמת
חלופות בהערכה לאוכלוסיות מגוונות וכדומה .בנוסף לכך משמשת ד"ר נחשון מפקחת מרכזת של
המקצוע 'מדע וטכנולוגיה לכול' כמעט מאז הקמתו ועד ייצובו כמקצוע  5יח"ל ( .)2016-2000במסגרת זו
מתמקד העיסוק שלה בתכנון ופיתוח של תכנית להקניית אוריינות מדעית-טכנולוגית לתלמידי החטיבה
העליונה בכיתות הטכנולוגיות ובכיתות העיוניות ,זאת באמצעות הקניית השפה המדעית-טכנולוגית,
המושגים ,המיומנויות ודרכי החשיבה שיאפשרו לתלמידים אזרחי העתיד להשתלב בחיים ובעבודה
בחברה .מחקריה עוסקים הן בסוגיות בהכשרת מורים והן בסוגיות הפדגוגיות הנזכרות לעיל.
בעלת תואר שלישי בהוראת המדעים ,הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון (.)2000
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