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 :על המחברת 

א מרצה בתחומי המדעים והוראת המדעים במכללת 'אורות ישראל' ובמכללת 'חמדת הדרום'. הי שרה קליין

אף שימשה ראש החוג  2015-2012כן היא חברה בוועדת המחקר של מכללת 'חמדת הדרום'. בין השנים 

למדעים במכללה. בעבר עסקה בכתיבת תכניות לימודים להכשרת מורי מדע וטכנולוגיה במכללת 'חמדת 

שנים מעבדת מדעים במכללת 'אורות ישראל' לאחר שהקימה אותה. במשך שבע  17', וניהלה במשך הדרום

', שנועד לקדם את הוראת המדעים בחטיבת הביניים ובבית 2000שנים הייתה ד"ר קליין חברה בצוות 'מדע 

          אילן.-הספר התיכון ופעל באוניברסיטת בר

, ותואר 1981, תואר שני בביוכימיה, 1980תעודת הוראה בכימיה,  ,1979בעלת תואר ראשון במדעי החיים, 

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



1 

 

 תקציר

על ידי שר  1990' הוא פרי עבודתה של הוועדה העליונה לחינוך מדעי טכנולוגי שמונתה בשנת 98דוח 'מחר 

בראש הוועדה עמד פרופ' חיים הררי, נשיא מכון ויצמן למדע. על  החינוך והתרבות דאז, מר זבולון המר.

הוועדה הוטל לבחון את המצב של הוראת המדעים והטכנולוגיה בישראל, ולהציע תכניות חדשות ומיזמים 

משרד החינוך )" 21-מיוחדים במטרה "לקדם את החינוך למדע וטכנולוגיה בישראל לקראת המאה ה

דוח היה תחילתה של תקופה חדשה בהוראת המדעים במדינת ישראל )תשע"ב, . ה(8 עמ' ,1992 ,והתרבות

(. תמצית הדוח היא ראייה של מדע וטכנולוגיה כמכלול, של הטכנולוגיה כהיבט יישומי של המדע 1992

והדגשת עקרונות מדעיים לכל התלמידים בכל שכבות הגיל )'מדע לכול'(. אפשר להרחיק לכת ולקבוע שחזון 

ועודנו, בסיס למערכת הוראת המדעים בישראל, מערכת המתנהלת באופן דינמי מתוך שאיפה הדוח היה, 

 למצוינות.

להגשמת הדוח, אבני בניין סקירה זו עוסקת ביישום הדוח במשך השנים ובהשלכותיו בשני נושאים שהם 

 וטכנולוגיה ב. לימודי מתמטיקה ולימודי מדע – חטיבת הבינייםואכן הוקדשו להם המלצות רבות בדוח: א. 

הכשרה ופיתוח מקצועי. )בסקירה זו הושם דגש על מורי חטיבת הביניים ועל מורי החטיבה  – המורים

 העליונה(.

משרד החינוך, הלשכה המרכזית  –הסקירה מתבססת על שלושה סוגים של מקורות: א. מסמכים 

דעים ג. ראיונות עם בעלי מכון סאלד וכתבי עת בהוראת המ –לסטטיסטיקה ומבקר המדינה ב. מחקרים 

 תפקידים בתחום הוראת המדעים והטכנולוגיה.

 להלן עיקרי הסקירה:

 א. חטיבת הביניים 

הייתה  1996-תכנית הלימודים שפורסמה ב תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים:. 1

 ונל התכנית היהבסיס לתכניות הלימודים במקצוע המאוחד 'מדע וטכנולוגיה' בשנים הבאות. רצי

בתכנית ספירליות, כתכנית המשך לבית הספר היסודי, וגישה בינתחומית סביב נושאים מרכזיים. 

של הנושאים המרכזיים. יישום  צירופי הוראהליצור  אוטונומיההלימודים ניתנה לצוותי המורים ה

יקר מצד המורים. תחומי ובינתחומי, בע-בשל חוסר ידע רב תכנית הלימודים היה כרוך בקשיים רבים

ואכן, הוראת המקצוע 'מדע וטכנולוגיה' יצרה עמימות בקרב התלמידים באשר למקצועות המדעיים 

, אופיינו )ומאופיינות גם 2009-המקוריים: פיזיקה, כימיה וביולוגיה. תכניות הלימודים הבאות, החל מ

רות הניסוח ב. התייחסות כיום, בעדכון מדי שנה( בשני היבטים עיקריים: א. שקיפות והגברת בהי

מפורשת לדיסציפלינות המקור: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה וטכנולוגיה. בתכניות הלימודים בשנים 

ספרי -האחרונות ניכרת ריכוזיות רבה של משרד החינוך, ויש בכך צמצום האוטונומיה של הצוות הבית

 בהוראת המקצוע. 

טכנולוגיה, שהוא המטרה שלשמה נכתב הדוח, בא לידי קידום החינוך למדע ו ל:ומדע וטכנולוגיה לכ .2

טכנולוגי -ביטוי במיזמים שמשרד החינוך יוזם בעשור האחרון, דוגמת ירידים של חקר מדעי

': מתן הזדמנות שווה 98ואולימפיאדת החלל ע"ש אילן רמון. במיזמים אלו באה לידי ביטוי רוח 'מחר 

רות ארצית, כלומר, 'מדע וטכנולוגיה לכול' הלכה לקבוצות תלמידים מכל בתי הספר להשתתף בתח

למעשה. ביצוע אלו הוא כר מצוין לביטוי ההקשר הבינתחומי במדע וטכנולוגיה ולפיתוח האוריינות 

 '(.               98בדוח 'מחר  5המדעית והטכנולוגית של התלמידים )המלצה א/

ד על פיתוח מצוינות במדעים ביזמה כגון        משרד החינוך שוק יזמות חינוכיות והעשרה למצטיינים:. 3

 טכנולוגית שתחילתה בחטיבת הביניים והמשכה בחטיבה העליונה. מטרת-העתודה למנהיגות מדעית

 היזמה היא שיפור ההתמקצעות של התלמידים במקצועות המדעיים.

במבחן הארצי    הישגי התלמידים במתמטיקה ובמדעים בחטיבת הביניים נמדדים  הישגי התלמידים:. 4

(. להלן הממצאים העיקריים העולים מן PISA( ופיזה )TIMSSמיצ"ב ובמבחנים הבינלאומיים טימס )
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(: בשלושת המבחנים ניכרת מגמה של 2012ופיזה  2011המחקרים העדכניים )מיצ"ב תשע"ה, טימס 

חסית למדינות שיפור בהישגי התלמידים, הן במתמטיקה והן במדעים, ועלייה במיקומה של ישראל י

 כלכלי.-ישראלית קיימים פערים על רקע מגזרי, מגדרי וחברתי-. מבחינה פניםOECD-ה

הזקוקים  מעבדות ומחשבים: בבתי ספר רבים קיימים הצטיידות בתי הספר של חטיבות הביניים .5 

הם שאליהם  אשכולות הפיסמשאבי בלרוב לעדכון ולשדרוג. עם זה, בתי ספר רבים אחרים מסתייעים 

כתחליף לחדרי מעבדות שייבנו בכל בית ספר  1998-סמוכים. ]אשכולות הפיס הוקמו לראשונה ב

 '([.98'מחר דוח ב 6, ב/6)המלצות א/

 ב. המורים

חלה ירידה בשיעור  2001-הממצא העיקרי: מ התלמידים.כרקע לפרק זה מובאים בסקירה נתונים על  .1

 מתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב. יח"ל במקצועות 5-הניגשים לבחינות בגרות ב

תש"ע חלה ירידה במספר המורים לפיזיקה, לכימיה -: א. בתקופה שבין תשנ"ט לעל המורים םנתוני. 2

ולמדעי המחשב, ואילו במקצועות ביולוגיה, מתמטיקה וטכנולוגיה חלה עלייה ב. במהלך תקופה זו 

בחטיבה העליונה:  מקצועות מדעייםחלו שינויים בשיעור המורים הצעירים והמבוגרים המלמדים 

בתש"ע,   19.9%-בתשנ"ט ל 9.9%-ומעלה( עלה במידה ניכרת מ 55שיעור המורים המבוגרים )בני 

ג. קיימת בעיה  בתש"ע 21.5%-בתשנ"ט ל 24.6%-ומטה( ירד מ 35ואילו שיעור המורים הצעירים )בני 

 בגיוס מורים לפיזיקה.

וניברסיטאות ובמכללות האקדמיות לחינוך. קיימות תכניות מתקיימת בא הכשרת המורים למדעים .3

נקלטו בבתי  מהבוגרים 90%-מיוחדות להסבת אקדמאים, כגון תכנית 'חותם' ו'הטובים לחינוך'. כ

 3שנים לאחר תום תקופת ההתחייבות שהיא  5מהם התמידו, כלומר, המשיכו ללמד  80%-כהספר ו

 שנים מתום הלימודים.

תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בחטיבת עם התחלת יישום  של המורים: הפיתוח המקצועי .4

, הן מבחינת מספר המורים שהשתתפו בהשתלמויות הופעל מערך אדיר של פיתוח מקצועי הביניים

(, והן מבחינת מספר השעות שהוקצבו 1996–1994מורים השתתפו בהשתלמויות בשנים  12,500)

במהלך השנים חל צמצום רב בהיקף הפיתוח המקצועי של  שעות(. 224) 1999-1994להשתלמות בשנים 

שעות בלבד, כיום. הפיתוח המקצועי של המורים מתבצע בשני  30המורים, עד להשתלמויות בנות 

אפיקים: א. מערך ההדרכה מטעם המפמ"ר המקיים השתלמויות והדרכה צמודה למורים במרכזי 

'. 98של דוח 'מחר  6ד/-ו 9ם נגזרת ישירה של המלצות ב/פסג"ה ואף בבתי הספר ב. מרכזי המורים שה

פעילות מרכזי המורים מתרחשת במוסדות האקדמיים השונים. במרכזי המורים שוקדים על פיתוח 

'. גופים 98קהילות מקצועיות של מורים כביטוי לפיתוח מקצועי מתמשך, ברוח דוח 'מחר 

ח הקהילות המקצועיות וביוזמות אחרות פילנתרופיים כגון קרן טראמפ תומכים גם הם בפיתו

 להבטחת איכות המורים למדעים.       

החינוך למדעים, הן  ' נותן את אותותיו לאורך השנים בהיבטים רבים של98מן הסקירה עולה כי דוח 'מחר 

באשר להוראת המדעים בחטיבת הביניים והן באשר למורים. יש להמשיך וליישם המלצות מן הדוח, למשל: 

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

אפשר להיווכח שהמערכת השוקדת על הוראת המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה היא דינמית ונתונה 

דכון תכניות להערכה תמידית ולתהליכי הפקת לקחים ויישומם. הדינמיות של המערכת באה לידי ביטוי בע

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 

 1967מל"מ( שהוקם עוד בשנת הוראת המדעים, כולל הפחתה בתקציב המיועד ל'מרכז להוראת המדעים' )ה

באוניברסיטה העברית בירושלים. ייעודו של המרכז היה, ועודנו, להעמיק את מעורבות המוסדות להשכלה 

' הייתה למל"מ פעילות ענפה ביותר ביישום 98גבוהה בארץ בהוראת המדעים בבתי הספר. לאור דוח 'מחר 

ובפיתוח, בעיקר בהכנת תשתיות ליישום  המלצות הדוח, המלצות הדורשות השקעה משמעותית במחקר
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התכניות החדשות כגון 'מדע וטכנולוגיה לכול' בכל הגילים. עקב הצמצומים בתקציבים, המל"מ מתרכז כיום 

 בתמיכה במרכזי המורים ובפיתוח ספרי לימוד.

ינת עוד עולה מן הסקירה עולה עוד, כי יש לחזק את הקשר בין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה מבח 

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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 הקדמה

הסקירה מוגשת בזאת על פי פנייה של היזמה למחקר יישומי בחינוך, הפועלת בחסותה של האקדמיה 

לימוד בעוסק מומחים ה צוותשל  ומדעים. הסקירה מהווה חלק מההכנה לעבודתלהישראלית הלאומית 

 .ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו

פורסמה  תכנית. השר החינוך דאז זבולון המר', שנהגתה על ידי 98'מחר  תכניתר הוא אחד ממהלכי העב

 חיים הררי. ', נשיא מכון ויצמן, פרופיו"ר הוועדה, שנקרא על שם 'דוח הררי'לפרטים ב

שני  ' סימן את תחילתה של תקופה חדשה בהתפתחות הוראת המדעים בישראל, לאחר98דוח 'מחר 

י העשורים הללו ניתנים לחלוקה לשתי תקופות מבחינת התפתחות הוראת המדעים עשורים קודמים לו. שנ

נלמד בבתי הספר היסויים ובחטיבות הביניים  :80-ועד ראשית שנות ה 60 -ות ה. סוף שנ1בישראל: 

ועד ראשית  60 -המקצוע 'מדעי הטבע'. )שמו הקודם היה 'לימודי הטבע'(. מקצוע זה נלמד מסוף שנות ה

. במקצוע זה הושם דגש רב בעיקר על מבנה הדעת ועל תכנית לימודים המרוכזת סביב רעיונות 80 –שנות ה

החלה תקופה חדשה בחינוך המדעי: רעיון השילוב  90 -ועד ראשית שנות ה 80 -מרכזיים. בראשית שנות ה

ודים זו, בשנת תשמ"ח, נכתבה תכנית הלימ בהוראת המדעים. בתקופה (STS) חברה-טכנולוגיה-של מדע

לבית הספר היסודי: מב"ט )'מדע בחברה טכנולוגית'(, ובשנת תשמ"ט נכתבו שתי תכניות לימודים חדשות 

כפי שצוין לעיל, תכניות לימודים אלו אופיינו בהצגת הידע  .כימיה-בחטיבת הביניים: ביולוגיה, ופיזיקה

עליונה כל תחום מדעי, פיסיקה, . בחטיבה ההמדעי על היבטיו היישומיים והרלוונטיים בטכנולוגיה ובחברה

 (.1999)גוטליב, כימיה וביולוגיה נלמד כ'מדע טהור' כבעבר, דהיינו נשמרה גישת מבנה הדעת 

ולמידת מדעים וטכנולוגיה במדינת ישראל בכל הגילאים:  ת, עסק בנושא הורא1992שפורסם בשנת  ,הדוח

, ניתן לבחון האם, באיזו מידה, וכיצד באות שנים 24החל מגן הילדים ועד החטיבה העליונה. כיום, לאחר 

 , ומה הן השלכותיו בתחומים שונים.דוחלידי ביטוי המלצות ה

בישראל. ניתן  והטכנולוגיה הדוח מהווה ללא ספק אבן דרך משמעותית ביותר בתחום הוראת המדעים

עד כדי מהפכה  היווה, ועדיין מהווה, בסיס לשינוי רב מערכתי בתחום, דוחלהרחיק לכת ולקבוע, שה

 בהוראת המדעים בישראל.

. התחום שהיה מקצוע לתלמידים לומדע לכהדוח היה חדשני בראייתו את המקצוע וקביעת ייעודו: 

ראייה זו נבעה מבחינת הצרכים של  יהיה מעתה לפוטנציאל לנחלת הכלל.המוכשרים והמעוניינים בלבד, 

, וכן בארץ ובעולם עים, ההנדסה והטכנולוגיהבתחומי המדמדינת ישראל, לאור התמורות המתחוללות 

 .. מקביעה זו נגזרו המלצות ליישום בתחומים שונים'21 -מראייה של טובת 'אזרח המאה ה

, מתמטיקה בכל הגילאיםהטכנולוגיה וה ,מדעהיתה ארגון מחדש ושדרוג של מקצועות יה תכניתמטרת ה

, והתרבות " )משרד החינוך21 -לקראת המאה ה "לקדם את החינוך למדע וטכנולוגיה בישראלמתוך רצון 

 (.8 , עמ'1992

לשכבות , במקצוע מאוחד: 'מדע וטכנולוגיה' מדע וטכנולוגיה שילובהיה  דוחשל ה אכן, היישום הראשוני

לגן הילדים )גן חובה(, בית למקצוע זה וכתיבת תכניות לימודים חדשות  ,יסודי, יסודי וחט"ב-הגיל הקדם

  .בת הבינייםחטיוהספר היסודי 

חטיבת א. הוראת המדעים ב: משמעותיים נושאים' על שני 98דוח 'מחר  פעותסקירה זו תתמקד בהש

 .הכשרה ופיתוח מקצועי –מורים והוראה ב.  ,הביניים

הלימודים  תכנית -הוראה . 1תחומים:  הארבעסקירה על השפעת המהלך על חטיבת הביניים תתמקד בה

הישגי  -מדידה והערכה . 3, ניהולית ולוגיסטית היערכות –בתי הספר . 2 במדע וטכנולוגיה ומתמטיקה,

  משרד החינוך. -ותקצוב , פיקוח. ארגון4 ,התלמידים במבחנים ארציים ובינלאומיים
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ים על המורים לכל נתונ .1 שה תחומים:שלוהסקירה על השפעת המהלך על מורים והוראה תעסוק ב

פיתוח . 3 ,ם להוראת המדעים במוסדות אקדמייםהכשרת מורי. 2בפריסה ארצית,  ותקהגילאים: גיל, 

, מערך הדרכה בכל מקצוע מרכזי מורים לכל שכבות הגיל - מקצועי של מורי מתמטיקה ומדעים

 מורים מובילים. ווהשתלמויות 

עמדותיהם כלפי רציונל המורים, בדגש על מחקרים אודות  לשני הנושאים הללו הוא משותף תחום

שלהם עם סוגיות שונות בהוראת  דרכי ההתמודדותכניות הלימודים ומסמכי משרד החינוך, המקצוע, ת

  שלהם.  והפיתוח המקצועיוכן  המקצוע

 הנוגעות לשני הנושאים שיידונו בסקירה דוחהמלצות ה

עמ' ) בכל חלקי מערכת החינוך לאומית לקידום המתמטיקה, מדעי הטבע והטכנולוגיה תכניתא. התוויית 

9) 

, עמ' 5המלצה א/; 10עמ' ) קף מורחב בחטיבת הבינייםימקצוע משולב של מדע וטכנולוגיה בההנהגת  ב.

31) 

, תוך שילוב מחשבים ככלים בהוראה; קיום השתלמויות רבות למורים הכשרת מורים מקצועיים ג.

 (32, עמ' 5בתחומים הטכניים של הפעלת המחשב בכיתות ובמעבדות )המלצה א/

 (25-24' , עמ2)המלצה א/ י המתמטיקה בחטיבת הבינייםלימודתגבור . ד

 ( 45, עמ' 1)המלצה ב/ מתמטיקה בהיקף נרחב בחטיבה העליונהה. לימודי 

לתלמידים שלא   'מדע וטכנולוגיה בחברה המודרנית'ו. הנהגת מקצוע חובה חדש בחטיבה העליונה: 

 (37-36, עמ' 8יתמחו במקצועות מדעיים )המלצה א/

בחטיבה העליונה מקצועות בחירה נוספים בתחום המדעים והטכנולוגיה ניות לימודים לז. פיתוח תכ

 (47-46, עמ' 2)לדוגמה: מדעי המחשב, מדעי כדור הארץ(, המלצה ב/

בנושאי המתמטיקה,  ורייםזמרכזי תמיכה אוכן, מדע וטכנולוגיה מקצועות מרכזים אזוריים להקמת . ח

 (96-95, עמ' 6; המלצה, ד/61-60,  עמ' 9ב/ צה)המל  המדע , הטכנולוגיה והמחשבים

 ; המלצה 34עמ'  ,6המלצות א/] בכל המקצועות ובכל הרמות שילוב מעבדותהתארגנות לבניית מעבדות ו. ט

 [98, עמ' 8; המלצה ד/56-55עמ'  )חטיבה עליונה( 6ב/

 (85-84, עמ' 9/; המלצה ג83עמ'  ,8)המלצות ג/ תשתית לתקשורת ממוחשבת, תוכנה וחומרה. הקמת י

בכיתות הלימוד,  מחשביםשימוש נרחב ומעמיק של בחטיבת הביניים, תוך  אוריינות תקשובפיתוח . י"א

)חטיבה  6; המלצה ג/77-76, עמ' 5; המלצה ג/75-74, עמ' 4המלצה ג/; 72, עמ' 3המלצה ג/]ווי יבל

 [ 80-78עליונה(, עמ' 

 (82-81, עמ' 7)המלצה ג/ הפדגוגיה בשילוב המחשב מקיף למורים, בנושא מערך השתלמויות. קיום י"ב

 (62, עמ' 10)המלצה ב/ בטאוני מורים למדע וטכנולוגיהי"ג. ייסוד 

 (97, עמ' 7)המלצה ד/ למדעים ולטכנולוגיה במשרד החינוך תפקיד המפקח המרכז )מפמ"ר(. חיזוק י"ד

גם בתוך בתי הספר דרושה ך; שתהיה כפופה ישירות למנכ"ל משרד החינו פרויקט נהלתימ. הקמת ט"ו

 (89, 87עמ'  ,1)המלצה ד/ היערכות ארגונית

הלאומית של הנושא ובתרומתו לכל  , מתוך הכרה בחשיבותמצד המדינה היערכות תקציבית מיוחדת. ט"ז

 .(91-90, עמ' 2ד/ )המלצה מערכות החיים במדינה, דהיינו, לביטחון, תעשיה, כלכלה וסביבה

 .(94, עמ' 5)המלצה ד/ בתחומי המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה והמחשביםימודים פיתוח תכניות ל  .י"ז
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 הוראת המדעים בחטיבת הביניים  א. השפעת המהלך על

  .  מבוא1

' רואה חשיבות עליונה בלימוד מדע וטכנולוגיה ברמות בית הספר היסודי וחטיבות הביניים, 98'מחר  דוח

בבחינת יציקת היסוד החווייתי ופיתוח ימוד התחום הוא "כבסיס ללימודים בחטיבה העליונה. ל

התיאבון, הסקרנות וכלי החשיבה הבסיסיים. לשם כך יש לבנות תנאים מתאימים שעיקרם בבניית 

התכניות הראויות, תוך שילוב ההתנסות המעבדתית. אלו הם תהליכי הבנה לקראת תחילת לימודי 

תו לת את הידע שלו תוך חיבור יכוולומד לבנהמדע בחטיבה העליונה, כאשר לראשונה יחל ה

 (. 20, עמ' 1992" )משרד החינוך, מתמטית עם ההתנסות התצפיתית-הלוגית

שרוח הדוח מלווה את תחום  ', כך שניתן לקבוע98'מחר  תכניתהמקצוע המאוחד 'מדע וטכנולוגיה' נהגה ב

הלימודים החדשה  תכניתלדרך  , השנה שבה יצאה1996הוראת המדע והטכנולוגיה בישראל, החל משנת 

המקצוע 'מדע וטכנולוגיה' אמור לשקף את הקשר בין מדע (. 2016)המהווה בסיס לתכניות הקיימות כיום, 

ץ על הקניית יסודות הידע והחשיבה המאפיינים את ' מומל98'מחר  דוחלטכנולוגיה בחברה המודרנית. ב

הבינתחומיות תבוא לידי ביטוי בלימוד השילוב של  תחומי.-שני התחומים, כל אחד בפני עצמו ובהקשר בין

 .2 1רעיונות מדעיים ביישומים טכנולוגיים בתחומים שונים בחיים

: "מדע 5א/הנוגעות לחטיבת הביניים, החל מהמלצה  מפורטות, ' יש המלצות רבות98'מחר  דוחב

 .3(31)שם, עמ'  וטכנולוגיה בחטיבות הביניים"

טכנולוגי -של מערכת החינוך המדעיוהלוגיסטית הווה התשתית הרעיונית ' מ98'מחר  תכניתללא ספק, 

את היסוד להטמעת טכנולוגיות הלמידה הממוחשבות  תכנית. כמו כן, הניחה הבחטיבת הביניים

והמתוקשבות, המשתנות ללא הרף ומעצבות את פני הוראת המדעים והטכנולוגיה בעיקר בחטיבת 

 . 4ת האקדמייםהביניים, החטיבה העליונה ובמוסדו

 חינוכיים  מושפעת, מעוצבת ומתגוונת על ידי רעיונות ומיזמיםהמערכת כמו יתר ענפי מערכת החינוך, 

בתחום הוראת שונים שעולים לפרקים במשרד החינוך, למשל: 'חינוך לחשיבה' ו'למידה משמעותית'. 

]המועצה הלאומית ת ישראל מושפעת מהמגמות הקיימות בארצות הברי בפרט, המדעים והטכנולוגיה

[ בארה"ב תכניות לימודיםלעוסק בהצעות למסגרת ה, גוף NRC (National Research Council)למחקר, 

 .OECD )toperation and Developmen-(Organisation for Economic Co: ובארגון המדינות המפותחות

ומניע בה שינויים, הוא המבחנים נוסף, המשפיע על הוראת המדעים והטכנולוגיה בחטיבת הביניים  גורם

 )Trends in International Mathematics and Science Study (מיצ"ב, הארציים והבינלאומיים: מבחני

TIMSS ו- PISA  ((Programme for International Student Assessment. ותתוצאות המבחנים הללו 'מעמיד 

                                                 
 
הוועדה סבורה שיש להדגיש היבטים פיסיקליים וכימיים של המדע תוך קישורם אל " ':98להלן ציטוט מדוח 'מחר  1

י "בימינו לא ייתכן פיתוח מדעי ללא טכנולוגיה, ומאידך אין גם פיתוח טכנולוג(. 20)שם, עמ' " הטכנולוגיות הרלוונטיות
ללא יסוד מדעי." "מכאן שמסקנתה העיקרית של הוועדה היא בקישור הטכנולוגיה אל מדע, תוך הסרת המחיצות שעבר 

 (.21)שם, עמ'  זמנן. הוועדה רואה את המדע והטכנולוגיה כמקשה אחת..."
ולוגיה בחטיבות הביניים', : 'מדע וטכנ5: 'מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי', א/4המלצות הדוח בנוגע למקצוע החדש:  א/ 2
 : 'מדע בחינוך הטכנולוגי'.4:'איחוד מקצועות מדעיים', ב/3'מדע וטכנולוגיה לכל בחטיבה העליונה', ב/ :8א/

: 'אות המדע 7א/: מעבדות בחטיבות הביניים, 6: מתמטיקה בחטיבות הביניים, א/2המלצות נוספות לחטיבת הביניים הן: א/ 3
: אוריינות תקשוב בחטיבות 4: "אות התקשוב" לחטיבות הביניים ובתי הספר היסודיים, ג/3ניים, ג/והטכנולוגיה' לחטיבת הבי

 : מחשבים בחטיבות והביניים. 5הביניים, ג/
 (.86-65, עמ' 1992בדוח: 'המחשב ככלי עזר בהוראה' )משרד החינוך,  'פרק ג 4
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'סדין אדום' בשל תמונת ההישגים של תלמידי  תמהוו מראה' מול פני המדינה כל שנה ותקופה, ולרוב

מתוצאות המבחנים עולה גם תמונה של  ישראל במתמטיקה, מדע וטכנולוגיה, המצטיירת לרוב כעגומה.

 במענה לפערים אלו, מטמיע משרד החינוך שינויים במדיניותו כלפי (.6)ראה פרק פערים מגדריים ומגזריים 

  טיבת הביניים ובחטיבה העליונה.בחוהטכנולוגיה הוראת המדעים 

 הלימודים במדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים תכנית.  2

תכנית הלימודים למקצוע המאוחד  1996( נכתבה בשנת 5' )בעיקר המלצה א/98לאור המלצות דוח 'מחר 

נית תכנית לימודים זו היוותה הבסיס לתכ(. 1996'מדע וטכנולוגיה' )משרד החינוך, התרבות והספורט, 

 .5הלימודים בשנים הבאות, מבחינת הרציונל של המקצוע, התכנים והמיומנויות

 בשני היבטים: עיוני ומעשי: תכניתניתן לאפיין את ה

תחומית,  הוראת -סילבוס של מקצוע מאוחד בשם מדע וטכנולוגיה, גישה בין -)רעיוני(  יםעיוניהיבטים 

 חברה(; -טכנולוגיה-)=מדע STSהמקצוע בגישת 

תחומי דעת שונים. המסמך מהציעה צירופים שונים ושילוב תכנים  תכניתהא. תכנים:  -בטים מעשייםהי

היה מחייב לגבי מפרט התכנים, אך לא לגבי רצף ההוראה. המסמך אפשר יצירת רצפי הוראה שונים 

על בסיס )רצפים קוריקולריים(, אשר יהוו מסגרת להיערכות בית ספרית. הסילבוס נבנה בראיה ספירלית, 

 .תהסילבוס של בית הספר היסודי. ההוראה על פי הסילבוס חייבה עבודת צוות בית ספרי

לכל נושא מרכזי  רעיונות מרכזיים, הנשענים על נושאים מרכזייםוגן במסגרת של שמונה עכנים התמפרט 

קשורים אליו. או נושא. הרעיונות המרכזיים מייצגים עקרונות חשובים הקשורים הנובעים מגרעין החומר ו

אפשר הפעלת גישות שונות הציג נושאים ותתי נושאים לימודיים, תוך מפרט התכנים  מפרט התכנים

הרצף בבחירת התכנים וביצירת  יםומעורב יםלהיות פעילהמורים להוראה. תכנון ההוראה חייב את 

  הקוריקולרי.

ציון   .1בשני אופנים:  וטכנולוגיה' האופי הבינתחומי של המקצוע 'מדעבתכנית הלימודים בא לידי ביטוי 

נושא כל קשרים בין . טבלת 2הקשורים לכל נושא לימודי,  ההיבטים המדעיים, הטכנולוגיים והחברתיים

 אחרים בתכנית הלימודים. לבין נושאים ותת נושאים של נושאים מרכזייםהמרכזי 

חקר מיומנויות ו חשיבה ולמידהמיומנויות ות: לשתי קטגורי ב. מיומנויות: חלוקה                             

  .6והוצגו בתרשים מסכם למיומנויות אופרטיביות. שתי הקטגוריות פורטו ופתרון בעיות

 -תכנית הלימודים מנכתבה על בסיסה של . תכנית לימודים זו נכתבה תכנית הלימודים חדשה 2009בשנת 

ניסוח סטנדרטים וציוני דרך. זאת,  –והמיומנויות  בתכנית זו היה שינוי צורני של מפרט התכנים, 1996

                                                 
 
ודים החדשה במדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים תכנית הלימ" להלן ציטוט מן ההקדמה לתכנית הלימודים תשע"ו: 5

המטרה המרכזית של  (.1996) נ"ומהווה עדכון של תכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה" שנכתבה בשנת תש

תכנית הלימודים המעודכנת הייתה ונשארה "חינוך מדעי טכנולוגי לכלל אוכלוסיית התלמידים" במטרה להכשיר 

לתפקודה של החברה ולצמיחתה. התכנית המעודכנת כוללת נושאים שהופיעו בתכנית  אזרחים פעילים התורמים

שינויים בתכנית מסתמכים על ניסיון ומשוב שהתקבל מהפעלת התכנית הקודמת וכן ... ההקודמת אך בדגשים אחרים

 (1הקדמה, עמ'  ,2016 )משרד החינוך, "על תוצאות מחקרים עדכניים בנושאי למידה והוראת המדעים בחטיבת הביניים

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/studyprogram/Hakdama.pdf  

הבסיס למיומנויות הנלמדות הוא  1996הופיע לראשונה בתכנית הלימודים למדע וטכנולוגיה בשנת ש תרשים המיומנויות 6

 .82, עמ' 1(. ראו נספח מס' 16, עמ' 1996)משרד החינוך, התרבות והספורט  במסגרת המקצוע
 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/studyprogram/Hakdama.pdf
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לאור השפעות ממסמכי תכנית הלימודים בארה"ב. כמו כן, יושמו לקחים שהופקו במשך השנים מהתכנית 

איקן ואפרתי, -, שכן היו קשיים רבים ביישומה, שנבעו בעיקר מחוסר בהירות ועומס רב )מני1996 -מ

 א(.2007

התייחסות מפורשת לדיסציפלינות המקור: פיזיקה כימיה, בהירות ושקיפות, : 2009 -מ תכניתמאפייני ה

צמצום מספר הנושאים המרכזיים, הדגשת נושא הקיימות, שילוב תכנים ומיומנויות.  ביולוגיה וטכנולוגיה,

הלימודים  תכניתהחדשה מגדירה לפרטים את הנדרש מהמורה, יש לכך שתי השלכות: מחד,   תכניתה

, המטרות והיעדים מנוסחים היטב, ומאידך, מרחב התמרון של הצוות הבית ספרי ושל ברורה, כלומר

 (., חומרי למידה3)ראה להלן גם בסעיף  המורה צומצם

 . 2009שנת מ תכניתשל ה המשקפת עדכון מתמשך ,(ו)שנה"ל תשע" הנוכחית תכניתלהלן נתמקד ב

הנסקרת )תשע"ו(, בהשוואה לקודמתה להלן הדגשים מרכזיים עיקריים הקיימים בתכנית הלימודים 

  , הקדמה(: 2016)משרד החינוך, 

מושגים, תהליכים, תופעות ועקרונות בתחומי התוכן  –הגדרת ציוני דרך   -בהירות ושקיפות  .א

 והמיומנויות )המשך של המגמה הקיימת בעדכון תכנית הלימודים מידי שנה(

 בפועל בכל אחת הכיתותחתירה להתאמה בין היקף החומר למספר שעות ההוראה  .ב

התייחסות מפורשת לדיסציפלינות המרכזיות שבבסיס המקצוע: מדעי החומר: פיזיקה, מדעי החומר:  .ג

 כימיה, מדעי החיים: ביולוגיה ומדעי הטכנולוגיה

חתירה להלימה טובה יותר עם מפרטי התכנים והמיומנויות המתפרסמים על ידי מוסדות הערכה  .ד

 הקיימת בעדכון תכנית הלימודים מידי שנה(בינלאומיים )מגמה מתמשכת 

אינטגרציה בין תכנים ומיומנויות: הגדרת ציוני דרך ודוגמאות לפעילויות למיומנויות בשלוש חטיבות:  .ה

 חקר פיתרון בעיות בתחומי המדעים, חקר ופיתרון בעיות בתחום הטכנולוגיה )תיכון( ומידענות.

ארבעה  , המשותף לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים,(2016)משרד החינוך,  הלימודים תכניתבמסמך 

. הדברים באים לידי ביטוי אפילו ' )מבלי לציינו בשמו(98פרקי מבוא המשקפים היטב את רוח דוח 'מחר 

 ., המבואר להלןובמסמך העדכני משנת תשע"הן , ו1992בדוח משנת הן ים, בניסוחים ובמילות מפתח המופיע

 , בהתאם למטרות ההוראה בתחומים השונים.תכניתס רעיוני רחב לכל חלקי הומספק ביסו המסמך מפורט

 והעקרונות רעיוניתהתפיסה ה 2.1

"הצורך לפתח אוריינות מדעית וטכנולוגית הלימודים היא  תכניתהעומדת בבסיס  התפיסה הרעיונית

ש לכלל אוכלוסיית התלמידים בכל המגזרים, כחלק מההשכלה הכללית הנדרשת כיום ותידר

גלומות יכולות רבות: היכולת אוריינות המדעית והטכנולוגית ב .7(1, עמ' 2015 משרד החינוך,) בעתיד"

ללמוד באופן עצמאי, ולהשתמש בידע מדעי וטכנולוגי ובמיומנויות קוגניטיביות ותחושתיות להבנת תופעות 

לים רבים בסביבה בעולם, לפתרון בעיות, לקבלת החלטות ולפיתוח עמדות בסוגיות חברתיות במעג

הקרובה והרחוקה; היכולת לשאול שאלות, לאתר ולהעריך מקורות מידע באופן ביקורתי; היכולת להיות 

היכולת להתמודד עם ומעורב בחיים האזרחיים באופן מושכל, תוך הפעלת שיקולי דעת המסתמכים על ידע 

. כל זאת, תוך הכרה שגשוגהכשותפים לפיתוחה ו ,אתגרי מציאות משתנה במהירות ולהיות חלק ממנה

                                                 
 
 ים המעודכנת: מסמך תכנית הלימוד 7

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/tochnitLimudim/hatab

+tl.htm 
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שהמדע והטכנולוגיה הם "פרי המחשבה האנושית", תוך מודעות לתרומתו העצומה לקידום האנושות, בצד 

 מגבלותיו וחסרונותיו.

"מדעי הטבע הם , למשל: מהות המקצוע המאוחד 'מדע וטכנולוגיה'שני ממדים:  תכניתעקרונות הל

ת העולם הפיסי הסובב אותנו..."  "הטכנולוגיה יוצרת תחום מרכזי בתרבות האנושית, החותר להבנ

עולם שקיים במוחם של אנשים ומאפשרת את מימושו במציאות הממשית במטרה להרחיב את 

על התפתחות החברה האנושית ועל  היכולתו של האדם ולענות על צרכיו. בכך היא משפיע

"לימודי מדע וטכנולוגיה  למשל: ,יה'מהות ההוראה של המקצוע 'מדע וטכנולוגוכנגזר מכך: , תרבותה"

הדגשת עקרונות  ךיכללו הבנייה של ידע על תופעות ותהליכים בעולם הטבעי והמלאכותי, תו

והתיאוריות המונחות בבסיסם של תהליכים אלו". "תכנון ההוראה של מיומנויות חשיבה ותהליכי 

, 2015משרד החינוך, )..."עם התכנים הנלמדים בולחשיבה ייעשה באופן הירארכי וספירלי במש

 (.3התפיסה הרעיונית, עמ' 

 תכנית' על 98מחר ' דוח)השלכה ברורה של  'ביחד'ו 'לחוד'הלימודים הוא מדע וטכנולוגיה:  תכניתרציונל 

על שני רכיבי המקצוע, כל אחד בפני עצמו: מהות  )'לחוד'( מבט תחומינפרס  תכניתהלימודים(. במסמך ה

הקשר בין התחומים בא  ה, בליווי של נגזרות פדגוגיות להוראה של כל תחום לחוד.המדע ומהות הטכנולוגי

לידי ביטוי, הן באופן פרקטי: יישומים של עקרונות מדעיים בפיתוחים טכנולוגיים, והן באופן רעיוני: 

רעיונות מרכזיים ומושגים רבים המצויים בכל אחד מהתחומים וחוצים תחומי דעת, למשל: תבניות, 

טכנולוגית -הבינתחומי מתמקד באוריינות המדעיתמבנה ותפקוד ועוד. המבט קשר בין ים, מערכות, מודל

, 8המחייבת כישורים אורייניים במספר תחומים: אוריינות דיגיטלית, אוריינות לשונית, אוריינות מתמטית

כן נגזרות פדגוגיות אוריינות בריאותית ואוריינות סביבתית. במסמך מפורטים האפיונים של כל אוריינות ו

 להוראתה. 

 תכנית. מטרות ה2.2

 כני והממד הפדגוגי.והן בשני ממדים: הממד הת תכניתמטרות ה

 לימודים(:  תכניתמתבסס על שלושה מקורות )כמו כל  כניוהממד הת

, מדעי (כימיה ופיסיקה)מדעי החומר ]הבונים את תחומי הדעת במדע וטכנולוגיה התכנים רכי המקצוע: וצ

)'שפת' המקצועות( תהליכי חקר ותיכון. בנוסף והמבנים המתודולוגיים , [וטכנולוגיה( ביולוגיה)ים החי

תחומים, המאפשרים לתלמידים לבצע  -רעיונות חוצי תכניתלתכנים הייחודיים לכל תחום, משולבים ב

 העברה ויישום של הידע בין התחומים. 

הקודם של התלמידים, ולידע  יטיבית והרגשיתלהתפתחות הקוגנהתכנים מותאמים  רכי הלומדים:וצ

 שלהם.

מידת תרומתם להכנת התלמידים להיות אזרחים שידעו להתמודד התכנים נבחרים על פי  רכי החברה:וצ

  עם בעיות ואתגרים בחברה מודרנית משתנה, המושפעת מההשתנות המואצת של המדע והטכנולוגיה.

                                                 
 
שלא  , כפי'' יש התייחסות רחבה ללימודי המתמטיקה וחשיבותם, ללא שימוש בביטוי 'אוריינות מתמטית98בדו"ח 'מחר  8

וגית תלוי טכנול-"תהליך התפתחות החשיבה המדעית טכנולוגית'. להלן ציטוט מן הדו"ח:-מופיע הביטוי 'אוריינות מדעית
בראש ובראשונה בפיתוח החשיבה הכמותית והלוגיקה המתמטית. המתמטיקה היא מקצוע הבסיס המאפשר את 

 .'מתמטיקה בחטיבות הביניים': 2(, כן המלצה א/19)שם, עמ'  "תהליכי הלמידה העתידיים
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ההוראה המכוון ללמידה התנסותית )ניסויים, תצפיות רכיבים: אופן הוא בעל מספר הפדגוגי ממד ה

הכוונת ההוראה לפיתוח מיומנויות חשיבה: (; והתנסות בתכנון ובנייה של מוצרים בהתאם לצרכים )תיכון

ומרחבי הלמידה  ;תרבות הערכה מגוונת חשיבה מסדר גבוה, מידענות, ומיומנויות תקשורת ושיתוף

 .9המעבדהוגיה: המתאימים ביותר ללימוד מדע וטכנול

תחום התוכן, תחום המיומנויות ותחום ערכים, עמדות  הלימודים מטרות בשלושה תחומים: תכניתל

 :להלן פירוטוהתנהגויות. 

"הבנה שבתקופה שבה אנו . למשל: מהות, מושגים ועקרונות במדע וטכנולוגיה –ידע תוכן  תחום התוכן:

"הבנת ההשפעות ההדדיות שבין המדע,  ,עי"חיים הפתרונות הטכנולוגיים מבוססים על חקר מד

"הכרת יישומים של מדע בפתרונות טכנולוגיים" ו"הבנת התרומה של למשל:  ,הטכנולוגיה והחברה

 .(5, 4 , התפיסה הרעיונית, עמ'2016  )משרד החינוך,  הטכנולוגיה למחקר המדעי"

נות, חקר פתרון בעיות, : מידעמשלל, אסטרטגיות/מיומנויות חשיבה ועשייהתחום המיומנויות: 

 .(2.4פורט בסעיף מ) קוגניציה ופיתוח ושימוש במודלים.-מיומנויות מתמטיות, דיגיטליות, מטה

פיתוח סקרנות ורצון "למשל:  , מודעות וכישורים אישיותיים ערכים,: תחום הערכים, עמדות והתנהגויות

 (,5תפיסה רעיונית, עמ' , 2016 משרד החינוך,) "להרחבת ידע ולהעמקתו בתחום המדע והטכנולוגיה

פיתוח מודעות לערכם של הידע המדעי והטכנולוגי, תהליך החקר המדעי והתהליך הטכנולוגי ו"

 (.5, עמ' שם)  "לצורך גיבוש עמדות במישורים שונים כגון הלאומי והבינלאומי

..גדל משקלם של ".ח: ו. להלן ציטוט מן הדתכנית' השפעה ישירה על מחברי ה98נראה כי לדוח 'מחר 

הידע המדעי, של החשיבה המדעית ושל היכולת להיעזר ולהשתמש בהישגי המדע והטכנולוגיה 

שם, , מתעשייה ועד בריאות, מחקלאות ועד חנוך ומביטחון ועד תקשורת המונים")בכל תחומי החיים

ם .... עניין הקשר בין המדע לטכנולוגיה הוא אחת הנקודות הבסיסיות של דו"ח זה"(. 15עמ'  אין כיו

הבנה טכנולוגית ללא בסיס מדעי מוצק. הטכנולוגיה עצמה עברה תהליך מידוע המחייב את כלל 

 )ההדגשה של המחברת.((. 21-20)שם, עמ'  העוסקים  בה להיות אוריינים בתחומי מדע שונים"

רת מומלצת, היא מסג תכניתהחטיבת הביניים, בכל המגזרים. בהלימודים מיועדת לכל התלמידים  תכנית

וכל בית ספר יוכל לעצבה כך שיינתן לו ביטוי ייחודי, בהתאם לצרכי האוכלוסייה )התלמידים, המורים 

אכן מציגה גוונים שונים על ידי יזמות מקומיות, התלויות בסביבה הפיסית  תכניתוהקהילה(. הפעלת ה

)משרד  תכנית הלימודים תשע"הב והחברתית, וכן היבטים ייחודיים של המיקום הגיאוגרפי של בית הספר.

 תכניתליישום המוצהר, כי  ( 2016)משרד החינוך,  ובגרסת הטיוטה לתכנית הלימודים בתשע"ו ( 2015החינוך, 

 .10ט'(-בכל שנה )כיתות ז', ח' ו שש שעות שבועיות/  חמשארבע / ם נדרשות בחטיבת הביניי

                                                 
 
טיבות הביניים". "הוועדה "הוועדה ממליצה על היערכות מחודשת בתחום המעבדות למדע וטכנולוגיה בח /א:6המלצה  9

מקבלת את התפיסה החינוכית העומדת ביסוד הרעיון של מרכז המדעים הבית ספרי והלמידה המשולבת: קיום רצף בין 
 "...טוב היה אילו ניתן היה לקיים את שיעורי המדע והטכנולוגיה כולם בחדרי מדע" .לימוד עיוני ופעילות התנסותית"

 .)34)שם, עמ' 
10
 5 -ש"ש בכיתה ז', ו 4מנכ"ל מתשע"א, מכסת השעות המינימלית המחייבת בלימודי מדע וטכנולוגיה בחט"ב היא  על פי חוזר 

 בכיתה ח' ובכיתה ט'.   ש"ש 

בשנת הלימודים תש"ע החל המשרד בבחינה ומיפוי של היקף הלימודים בפועל. מסקנותיו של המיפוי העלו כי רק שליש מבתי 
המינימאלית במדע וטכנולוגיה. בעקבות צעדי הבקרה והאכיפה של משרד החינוך דווח, כי  הספר מילאו את מכסת השעות

 (.2011"א )גולדשמידט, תשעבשנת  86%-שיעור בתי הספר העומדים במכסת הלימודים האמורה עלה ל
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 מעודכנת לחטיבת הבינייםהלימודים ה תכניתתחומי התוכן והנושאים המרכזיים ב 2.3

ארבעה תחומי תוכן, שלכל אחד מהם נושאים  הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים תכניתב

  :(8, התפיסה הרעיונית, עמ' 2016)משרד החינוך,  מרכזיים, כדלהלן

 תחומי התוכן

 

 

 נושאיםה

 המרכזיים

 –מדעי החומר  תהליכי חשיבה

 כימיה , פיזיקה

 טכנולוגיה יולוגיהב -מדעי החיים 

 תהליכי החקר המדעי 

 תהליך התיכון 

 התהליך המידעני 

  חומרים 

 

 אנרגיה 

 תא 

  מערכות ותהליכים

 ביצורים חיים

 מערכות אקולוגיות 

  עולם מעשה

 ידי אדם

 להלן מבנה המסמך לגבי התכנים: 

 תיהן.כל נושא מרכזי  מפורט ברמה של רעיונות והדגשים, והוא מחולק לנושאי משנה על מטרו

התכנים של נושא משנה מפורטים בטבלה על פי: רעיונות והדגשים, ציוני דרך, הערות דידקטיות ודוגמאות 

 לפעילויות לימודיות, המשלבות תוכן ומיומנויות.

 .83, עמ' 2"ב מובא בנספח הרצף ההוראה של מקצוע 'מדע וטכנולוגיה' בחט

 עקרונות פדגוגיים  2.4

  ת מדע וטכנולוגיה באים לידי ביטוי בארבעה היבטים:העקרונות הפדגוגיים בהורא

חינוך לחשיבה, להבנה ולעשיה בלימודי ( 3)מרחבי למידה, ( 2)תרבות הוראה, למידה, הערכה )הל"ה(, ( 1)

 להלן פירוט העקרונות בכל אחד מההיבטים.וערכים והתנהגויות.  (4)-ו ,מדע וטכנולוגיה )מיומנויות(

 להלן הל"ה( כההער-למידה -תרבות הוראה( 

 ששה עקרונות פדגוגיים: יתרבות הל"ה מונחית על יד

, ב. למידה אותנטית ובעלת ערך ללומדים, ואשר יישום גישות קונסטרוקטיביסטיות בתהליכי הל"ה

מזמנת מעורבות בתהליכי הלמידה, ג. שילוב והתאמת הערכה בתהליכי הוראה ולמידה, ד. שימוש 

: למידה התנסותית, כגון והערכה ייחודיות לתחומי מדע וטכנולוגיהבמגוון דרכי ההוראה, למידה 

, ה. מתן מענה , ולמידה מבוססת בעיות או פרויקטים11כיתתית-מוחשית, למידה שיתופית, למידה חוץ

'מחר  דוחלשונות לומדים בחברה הטרוגנית )"מתמטיקה, מדעי הטבע וטכנולוגיה לכל", כמוצהר ב

 וטיבציה ללימודי מדע וטכנולוגיה.(, ו. הגברת המ19', עמ' 98

 מרחבי למידה 

 .12(2015)משרד החינוך,  לימודי מדע וטכנולוגיה יתקיימו בחדר מדע וטכנולוגיה""

                                                 
 
 ': 'מוזיאונים למדע וטכנולוגיה'.98בדו"ח 'מחר  11המלצה א/ 11
12
" ה על היערכות מחודשת בתחום המעבדות למדע וטכנולוגיה בחטיבות הבינייםועדה ממליצו"ה ':98לשון דוח 'מחר  

 (.34)שם, עמ' 
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מוקד לוגיסטי )חדר מומלץ שחדרי מדע וטכנולוגיה יתוכננו בתוך מרכז מדע וטכנולוגיה שיכלול: 

ת ציוד ובטיחות מופיע במסמכים הכנה לאנשי המקצוע( וחדרי מקצוע לתלמידים. )פירוט אודו

 (.13נפרדים של המינהל למדע וטכנולוגיה

 חינוך לחשיבה, להבנה ולעשיה בלימודי מדע וטכנולוגיה 

מדיניות הפדגוגית של משרד החינוך, החינוך לחשיבה ולהבנה בתחום המדע והטכנולוגיה מהווה חלק מה

. להלן 21-ימה למיומנויות המאה ה, בהליכולות חשיבה גבוהות בתחומי הדעתהמתייחסת לפיתוח 

תהליכי ובהלימה לתחום התוכן  ,דוגמאות למיומנויות החשיבה בהוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה

חקירה, העלאת פתרונות  –: ניסוח שאלה/בעיה, העלאת השערות חקר, איסוף מידע 14(2.3חשיבה )סעיף 

עולות חקר )ניסויים ותצפיות(, עיבוד, ייצוג ובחירת פתרון מתאים, הערכת מידע ועיבודו, תכנון וביצוע פ

, ייצוג והצגה של תהליך החקר/תהליך ל מוצר/שיטהשודיווח על תוצאות החקר, תכנון ובנייה 

 .15התיכון/התהליך המידעני והסקת מסקנות ובניית טיעון

 היבטים ערכיים והתנהגותיים בלימודי מדע וטכנולוגיה 

לערכים הנובעים מאופי המקצוע מבחינת התכנים, החשיבה חינוך  הוראת מדע וטכנולוגיה כוללת

והשיטה המדעית )חקר( והטכנולוגית )תיכון(, למשל: חשיבה פתוחה, דיוק, יושר ואובייקטיביות לצד 

 הטלת ספק, סובלנות ופלורליזם מחשבתי.

  16בחטיבת הביניים במדע וטכנולוגיה התייחסות לתכנית הלימודים 2.5              

עמדות מפקחים, מדריכים, מנהלים ומורים כלפי תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה מחקר אודות   2.5.1

 ( א2007איקן ואפרתי, -)מני לחטיבת הביניים

 (.85 , עמ'3נספח הרחבה ב)ראו 

ראת הוצאת מהדורה מעודכנת של תכנית הלימודים במדע קמחקר זה הוא מחקר הערכה שבוצע ל

מחקרי הערכה של מכון סאלד עבור האגף לתכנון  ניים. המחקר נערך במסגרתלחטיבת הבי וטכנולוגיה

ופיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך. מטרת העבודה הייתה לבחון את ההיקף והאופי של השימוש 

(. במחקר השתתפו מפקחים, מדריכים, מנהלים ומורים ממדגם 1996בתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה )

, והפערים הקיימים בין הכתוב ם, דרכי יישומוידום כלפי מסמך תכנית הלימעמדותיה בתי ספר. נבחנו

 להלן הממצאים המרכזיים מן הדוח:במסמך לבין המצוי בשטח. 

 ( ורובם, אף98.6%: רוב המורים הכירו את מסמך תכנית הלימודים )כלפי מסמך תכנית הלימודים עמדות

וחי מורים, המפקחים והמדריכים המפקחים ויגוד לדי. בנ, והסתייעו בו להוראהבמידה רבה מאד

 משים במסמך תכנית הלימודים רק במידה בינונית עד מעטה.ו כי המורים משתוהמדריכים העריכ

 ידת שימוש רבה עד רבה מאד במסמך התכנית. על מריכים העידו המפקחים והמד

דו במידה שווה בבתי הספר. לא כל הנושאים נלמ. מסגרת החובה: 1 יישום מסמך תכנית הלימודים:

 מבנים ותהליכים ביצורים חיים', 'תופעות: יוה (91%-98%) רה ביותרבהנושאים שלמדו במידה ה

                                                 
 
13
 http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/takanot/tifulbakara/safelab.htm 
 מיומנויות אלה נוספות למיומנויות חשיבה הנלמדות בכל תחומי הדעת. 14
15
 חקר ופתרון בעיות:חטיבות הביניים כנולוגיה, ראו: המינהל למדע וט 

eker/HoraaBderchttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Hativot/HoraaCh

hHachker.htm 
 .88, עמ' 5ראו גם נספח   16

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Hativot/HoraaCheker/HoraaBderchHachker.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Hativot/HoraaCheker/HoraaBderchHachker.htm
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-)כ )כימיה( ו'אנרגיה ואינטראקציה' )פיזיקה( הנושאים שנלמדו בשיעור הנמוך ביותר 'חומרים' )ביולוגיה(

'מערכות  דווקא על ידי המורה למדעים. הנושא, ולאו היו: 'כדור הארץ והיקום' ו'מידע ותקשורת' (52%

נלמד על ידי מורה אחר או שלא  - (31%באחרים ), ומבתי הספר שנדגמו 69%ב טכנולוגיות ומוצרים' נלמד

, ואת הרלוונטיות של מדע  STS-נלמד כלל. נושאי הרחבה, העשרה ורשות, המבטאים את רעיון ה

את בחירת נושאי הלימוד כנעשית או המפקחים והמדריכים ר וטכנולוגיה לחיי יום יום, כמעט שלא נלמדו.

. הקצאת שעות: במגזר הערבי הוקצו בממוצע יותר 2 .טהורים-מתוך שיקולים פרגמטיים ולא מקצועיים

. 3דתי, בפרט. -שעות שנתיות להוראת המקצוע בכל שכבות הגיל, בהשוואה לחינוך העברי בכלל, ולממלכתי

. השיטות 4ת ולימוד מתוקשב קיים במידה סבירה עד טובה בבתי הספר. הציוד הנדרש לביצוע מעבדו

ע . השילוב בין מד5מבחנים ובחנים, וכן פרויקטים ועבודות אישיות. הנפוצות להערכת ההישגים היו 

ספריים -ופרויקטים בית ספרית-בית דיםות לימי: תכנשונות, כמו למשל רכיםדלטכנולוגיה בא לידי ביטוי  

 מיוחדים.

. נדרש שינוי נובעים ממחסור בשעות לימוד, וכן מעומס רב של תכנים : הקשייםשיים ביישום המסמךהק

בשני היבטים: א. היבט צורני של מסמך התכנית: פישוט תרשים  ושיפור במסמך תכנית הלימודים

 תן יש נושאים שני המיומנויות, הגדרת התכנים הבסיסים והגדרת מיומנויות מחייבות. ב. היבט תכני:

לוותר עליהם או לצמצמם: 'כדור הארץ והיקום', 'מידע ותקשורת' ו'מערכות טכנולוגיות ומוצרים'. 

הנימוק הרווח היה, שנושאים אלו אינם שייכים ישירות לתחום הדעת 'מדע וטכנולוגיה', והם מתאימים 

 להילמד במקצוע אחר.

ת הלימודים: יש להוסיף שעות לימוד מהדורה חדשה ומעודכנת לתכניהמלצות המורים לגבי לשינויים ב

כך : מעבדה ומחשבים. למקצוע, יש להרחיב ולהעמיק בתכנים חיוניים, יש לעבות את התשתיות הפיזיות

 '.98יושגו באופן מיטבי מטרות התכנית המשקפות את חזון 'מחר 

 בדגש על מקצוע הפיזיקההתייחסות לתכנית הלימודים בחטיבת הביניים   2.5.2

לצמצומם של לימודי הפיסיקה במסגרת לימודי המדעים בחטיבת הביניים. בשנת  הועלו בנוגעטענות שונות                 

יגאל גלילי, אל הנהלת משרד החינוך, ובו  'הועבר מכתב מאת יו"ר ועדת המקצוע של פיזיקה, פרופ 2007

חטיבת הביניים הן: המצב הכללי מפורט מגוון בעיות הנוגעות ללימודי הפיזיקה בארץ. הבעיות הנוגעות ל

של הוראת הפיזיקה בישראל השתנה לרעה במשך השנים, ובייחוד הדברים אמורים בהוראת הפיזיקה 

משמעותו המעשית של המעבר להוראת המקצוע האינטגרטיבי "מדע וטכנולוגיה" "בחטיבת הביניים: 

)לטענת הוועדה, בניגוד  מותה ביטול הוראת הפיזיקה כתחום דעת בפני עציהביניים הי-בחטיבות

התוצאה היא שמורי  .ודחיקתם של התכנים הפיזיקליים לשולייםלנהוג ברוב מדינות העולם( 

החטיבה העליונה נדרשים ללמד את כל תוכני הפיזיקה מבראשית, בתנאים של מחסור חמור בשעות 

ועדת המקצוע לפיכך,  קיום לימודי פיזיקה בחלק ניכר מכיתות י', כפי שצוין לעיל.-לימוד ושל אי

ולגבש תכנית  הביניים, -סברה כי יש להתחיל בלימודי פיזיקה לכל המאוחר בכיתות חטיבת

לימודים חדשה בחטיבה העליונה, אשר תתבסס על תכנים שכבר נלמדו בשנים קודמות, שבמסגרתה 

 (.4, עמ' 2009)וורגן,  אפשר יהיה להקנות תכנים חסרים שכיום אינם נלמדים בחטיבה העליונה"

הביניים אינו מיושם באופן -מקצוע המדע והטכנולוגיה הנלמד כיום בחטיבותלטענתו של פרופ' גלילי,                

אינטגרטיבי כפי שתוכנן, בין היתר משום שרבים מהמורים המלמדים אותו הוכשרו כמורים לביולוגיה 

על חשבון תחומים אחרים. יותר מכך, ונטייתם הטבעית היא ללמד את התחום שבו הם בקיאים יותר, 

בעקבות קיצוצים רבים שהושתו על מערכת החינוך  - השעות השבועיות שיועדו למקצוע זה, כיום 6במקום 
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קטן  מספר שעות ט', ובמקרים רבים אף–מהכיתות ז' שבועיות בכל אחת שעות 4נלמדות לכל היותר  –

ל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך ומפמ"רית מדע מזה. בהקשר זה טענה ד"ר חנה ויניק, מנהלת המינה

ידי מורים שהכשרתם היא -הביניים על-לימודי מדע בכיתות חטיבת כי"(, 2009וטכנולוגיה )עד אוגוסט 

בתחומי דעת שונים ובמקרים רבים תחום הביולוגיה, נהוגים במדינות רבות בעולם, ובהן מדינות 

)טענה זו מבוססת בעיקר  (.5)שם, עמ'  "בתחום זה לאומיים-המדורגות במקומות גבוהים במבחנים הבין

אין מדובר בלימודים המאפשרים עירוב  )שם(, כמו כן, לטענת ד"ר ויניק. TIMSS 2003 על ממצאי מחקר

ד"ר  .חופשי לחלוטין של תחומי הדעת, אלא יש בהם יחידות מובנות לכל אחד מתחומי הדעת המדעיים

המדעים בחטיבת הביניים, אלא  אצבע מאשימה דווקא ורק אל לימודיויניק טענה גם שאין להפנות 

בהתאם לטענות אלו, עדכן משרד  לגורמים הקשורים לחטיבה העליונה, כמו קיצוצים בשעות המדעים.

וכן הוקצו בהדרגה שעות לימוד לתגבור לימודי  ,החינוך את תכנית הלימודים במדעים לחטיבת הביניים

 תשע"ב, כיתות ח' ובכיתות ט'–שנים תשע"אמולאחר מכן,  ,ש"ש 4היקף של  -ה ז' המדע והטכנולוגיה: כית

 (. 5,17, עמ' 2009)וורגן, ש"ש בכל שנה  5היקף של  –

 '98תכניות לימודים נוספות בחטיבת הביניים, הקשורות להמלצות דוח 'מחר  2.6                 

  בנוסף, '98'מחר  דוחהמלצות של מימוש מהוות  הן גם שת הביניים, לחטיבתכניות לימודים תי שקיימות                 

 :18לתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה

מקצועות בחירה : 2נגזרת מהמלצה ב/ - 19מדעי המחשב :תכנית לימודים טכנולוגיה בחטיבת הביניים .א

התכנית  .(75-74 )עמ' : אוריינות תקשוב בחטיבת הביניים4, ומהמלצה ג/(47-46)עמ'  מדעיים נוספים

היא מודולרית, וניתנת לבחירה לפי ההעדפות האישיות של המורה, ומשקפת את הקשרים בינה לבין 

  .המקצועות המדעיים

 זוהי .(75-74)עמ'   : אוריינות תקשוב בחטיבת הביניים4נגזרת מהמלצה ג/  –מחשב ומידע  אוריינות .ב

 מתוקשבת בסביבה ללמידה עצמית הכוונה יכישור פיתוחתכנית לימודים ספיראלית, המושתתת על 

חיפוש ל דעת שיקולי הפעלת יכולת פיתוח, וכן על רלוונטיים תקשוב באמצעי מושכל שימוש כדי תוך

 לומדים ביןושיח  אינטראקציה מזמנתמתוך הכלים המתוקשבים. הסביבה הלימודית  מידע בחירתו

)משרד החינוך,  ש"ש במשך שנתיים 4' הוא 98'מחר  דוח. היקף הלימוד המומלץ בשיתופי ידע והבניית

2013).      

 

 

                                                 
 
17
 :א8על פי חוזר מנכ"ל תשס"ט/ 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2009-8a-3-1-

36.htm 

18
. מקצוע והסביבה (, הוא: מדעי כדור הארץ47-46)עמ' מקצועות בחירה מדעיים נוספים   :2מקצוע נוסף שהומלץ בהמלצה ב/  

  יח"ל: 5זה נלמד בחטיבה העליונה  לבגרות בהיקף של 

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

19
  EF5D49AB61E2/144515/2.pdf-8D08-407F-FC60-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2717A8E5 

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2717A8E5-FC60-407F-8D08-EF5D49AB61E2/144515/2.pdf
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 חומרי למידה במדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים. 3

' ניתן לראות מגמות שונות במאפייני חומרי הלמידה )ספרי הלימוד( 98'מחר  דוחבמהלך השנים, מאז        

יקר בשילוב של מדע וטכנולוגיה. ספרי הלימוד מבטאים היטב את הגישה הבינתחומית בע ,ככללשנכתבו. 

 : הקשר ההדוק בין מדע, טכנולוגיה וחברה.STSכמו כן הספרים משקפים היטב את גישת 

תחומים ספרי הלימוד נכתבו לפי (, 2011שנים רבות אחריו )עד  ', וגם98'מחר  דוחשלפני פרסום בשנים  

נלמדו מספר . בכל כיתה : ז', ח' או ט'בהכוונה לכיתה ,)מדעי החומר, מדעי החיים, טכנולוגיה( מדעיים

 הספרים נכתבו על ידי מומחיםספרי. -נושאים  מרכזיים בשילובים שונים, לפי בחירת הצוות הבית

בספרים באה לידי ביטוי  ., בשיתוף מורים מנוסיםמהאקדמיה ומשרד החינוך במדעים והוראת המדעים

תחום אחד )למשל מדעי החומר( בתחומים המשלבת דוגמאות ליישום עקרונות מתחומית -תפיסה רב

הספר 'אל  דוגמה אחת מתוך שלל ספרים: שילוב מיומנויות.ותוך פיתוח  אחרים )למשל: מדעי החיים(,

ט'. הצוות היה -כימיה לכיתות ז'–, על ידי צוות הפיזיקה1989 -נכתב ב שעסק במדעי החומר, תוך החומר'

באוניברסיטה העברית  )מל"מ( גי, ולמרכז להוראת מדעיםמשותף לאגף לתכניות לימודים במינהל הפדגו

המוסדות נכתבו ספרים רבים בשילובי ( 2002-2001)בעיקר בין השנים  2002-1996בתקופה  בירושלים.

מדע  – מטמו"ן   תכנית: המרכז להוראת המדעים, מכון ויצמן )(1996)עמיחי,  משרד החינוךוהאקדמיים 

המרכז לחינוך  ; אוניברסיטת תל אביב,20(2002ות' )יא: 'מזון תזונה וברלמשל, וטכנולוגיה מכון ויצמן(

 ,(2001(, 'עיינו ערך חיים' )2001'בין מים לשמים' ), למשל: בית הספר לחינוך מדעי טכנולוגי,

האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז להוראת  ;(1998'אסטרונומיה: מסע חשיבתי אל הירח' )

הנושא בספרים רבים צוין  .(1996' )(, 'מערכות אקולוגיות2002) ומר לחיים', למשל: 'המים חהמדעים

 הלימודים שאליו שייך נושא הספר.  תכניתבהמרכזי 

)מעט,  ,מדעי החומר ומדעי החיים ,הם בחומרי הלימוד השונים שנכתבו התחומים השולטים ,נראה כי 

   לינות: 'פיזיקה', 'כימיה', 'ביולוגיה'. מבלי להזכיר את השם המפורש של הדיסציפ מדעי כדור הארץ(,

מערכות תחבורה  ,(1998) המערכת''דבר (,  1998'הכל בא על תיכונו' ): נכתבו גם ספרים בתחום הטכנולוגיה

, התנסות חווייתית בתיכון (2001(, 'סביב הסיב' )2002'דרך הצבע מערכות בתעשייה' ), 21(2001וייצור' )

פותחו חומרי עזר וערכות כמו (. כמו כן 2004(, אומנות המדידה, )2004) צרים''תיכון מו ,22(2002) גשרים'

ובסיכום של שלוש  ,שילוב ההוראה בין התחומים בשנת לימוד אחת חיתול'. –'התנסות חווייתית בתיכון 

 את השילוב בין מדע לטכנולוגיה.  ףשנות הלימודים בחטיבת הביניים משק

                                                 

 
בתכנית מטמו"ן הוצעו רצפי הוראה לשלוש כיתות חטיבת הביניים.  למשל בכיתה ז': הומלצו התכניות )ובהתאם לכך ספרי  20

וד(: 'מפתח למטמו"ן' )הכרת חומרים(, 'ריק וחלקיקים' )מבנה החומר( ו'אינטראקציה וכוחות' בשילוב עם יחידות הלימ

שעות שבועיות(, למשל: 'באופן יסודי ומורכב', 'מחזור חומרי כדור הארץ',  5או  4או  3נוספות לפי מספר השעות המוקצב )

 junior/ktzm.html-http://stwww.weizmann.ac.il/g'מסע אל התא החי'. 

בכיתה ח' הוצעו ארבעה מודלים של רצף הוראה, למשל: 'באופן יסודי ומורכב', 'אל תוך האטום', 'כוכב הלכת הכחול', 'מסע    

 junior/mkth.html-http://stwww.weizmann.ac.il/g .'הי'רביוחושים וחיישנים', 'בתא החי', 

21
ספרים אלו נכתבו על ידי רשת 'אורט ישראל' בשיתוף עם המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי באוניברסיטת תל אביב  

 והאגף לתכניות לימודים במשרד החינוך. 

22
   26.html-junior/matmon/catalog_matmon/math-http://stwww.weizmann.ac.il/g 

 

http://stwww.weizmann.ac.il/g-junior/ktzm.html
http://stwww.weizmann.ac.il/g-junior/mkth.html
http://stwww.weizmann.ac.il/g-junior/matmon/catalog_matmon/math-26.html
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להלן שתי דוגמאות לסדרות של ספרי לימוד  .שנת לימודבהתאמה ל נכתבים ספרי לימוד 2011 -החל מ

  השונות זו מזו ברציונל הספר:

-)ברגלס הלימודים החדשה )תשע"א( תכנית על פיסדרת 'במשעולי המדע והטכנולוגיה' שלושה ספרים ב א.

עודכנת, ספרים אלו כוללים את כל התכנים והמיומנויות על פי תכנית הלימודים המ(: 2012שפירא, 

', תשע"א. כל ספר כולל את 21-והמסמך 'התאמת מערכת החינוך למערכת החינוך למאה ה ,תשע"א

כימיה, ביולוגיה וטכנולוגיה. כל אחד מהספרים מיועד לשנת לימוד אחת -שלוש הדיסציפלינות: פיזיקה

 . 23בחטיבת הביניים: כיתה ז', כיתה ח' וכיתה ט'

 שניים עד שלושה ספרי לימוד בכל שנת לימודים.)עדין נכתבת(, ובה  סדרת מטמו"ן חדש )מכון ויצמן(ב. 

החומרים כימיה, ביולוגיה וטכנולוגיה. -כל ספר מתמקד באחד מתחומי התוכן הראשיים: פיזיקה

למשל: 'חוקרים חומרים א' )כיתה ז'(: מסע בין חומרים, מסע בין חלקיקים  כתובים באופן ספיראלי,

ו'חוקרים חומרים ב' )כיתה ח'(: מסע אל היסודות, מסע אל התרכובות, ומבט ראשון על אנרגיה; 

 מתחברים לחשמל ואינטראקציה, כוחות ותנועה.

באים לידי ביטוי במתן מענה לתלמידים במישורים שונים: הבנת רעיונות ועקרונות  24מאפייני הסדרה       

ה, הקנייה ויישום מיומנויות מרכזיים, תוך התעדכנות בחידושים ופריצות דרך במדע וטכנולוגי

תוכן: למידה, חקר, מידענות ותיכון, שילוב סביבה מתוקשבת, טיפוח עניין ומוטיבציה -משולבות

  .25ללמידה ואינטגרציה של ידע

בספרי הלימוד החדשים ניתן להבחין במגמה של צמצום האוטונומיה שניתנה לצוותי המורים ביצירת רצפי 

 . 26'(98)שנגזרה מדוח 'מחר  1996 הוראה, בתכנית הלימודים של

המאפיינת את השינויים שחלו בתכניות הלימודים ובספרי הלימוד, והיא  חיובית ניתן להיווכח במגמה

בקרב הספרים שנכתבו בעקבות  עם זאת יש לציין, כי .ארגון וריכוז תכנים לפי שנות לימוד: בהירות

בטים מסוימים )כגון פיתוח יצירתיות, פיתוח כישורי שבהי רבים, , יש חומרי למידה חדשניים1996סילבוס 

 NGSS -והגישות המופיעות ב 21 -יותר לאתגרים של המאה האף למידה בשילוב עם תכנים( מתאימים 

Next Generation Sciences Standards))
27

. 

 

 

                                                 
 
23 8-amada-bemesholey-/science/180https://www.reches.co.il/catalog. 

24 http://stwww.weizmann.ac.il/matmon/brochure/b2.pdf 

25
החיים(, ( )מדעי 2013ה' )י( )מדעי החומר( לכיתה ז'; 'טבע הרבי2011טבע החומר' )'ספרי עולמו"ט: סדרת ספרים נוספת:  

 .לכיתה ז' (טבע המערכת'  )מדעי החיים'חומר באינטראקציה'  )מדעי החומר( לכיתה ח'; 'לכיתה ח'; 

26
הקטנת חופש הפעולה של המורים באה לידי ביטוי גם במסמכים המחייבים הרבים, הנלווים לתכנית הלימודים והמתעדכנים   

 ראו לדוגמה:. ויעדיו לכל שנת הלימודיםמדי שנה, תוך שהם משקפים גם את מדיניות משרד החינוך 

 :מסמך 'היערכות במדע וטכנולוגיה לשנה"ל תשע"ו'      

 http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-

effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/673838a3-aed0-47f2-b040-7ef8adc92118/ed511c1d-

c268-434d-b8af-5cfdfc492e86.pdf 

27
 know-to-http://www.nextgenscience.org/get 

standards-http://www.nextgenscience.org/search 

 

https://www.reches.co.il/catalog/science/180-bemesholey-amada-8
http://stwww.weizmann.ac.il/matmon/brochure/b2.pdf
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/673838a3-aed0-47f2-b040-7ef8adc92118/ed511c1d-c268-434d-b8af-5cfdfc492e86.pdf
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/673838a3-aed0-47f2-b040-7ef8adc92118/ed511c1d-c268-434d-b8af-5cfdfc492e86.pdf
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/673838a3-aed0-47f2-b040-7ef8adc92118/ed511c1d-c268-434d-b8af-5cfdfc492e86.pdf
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/673838a3-aed0-47f2-b040-7ef8adc92118/ed511c1d-c268-434d-b8af-5cfdfc492e86.pdf
http://www.nextgenscience.org/get-to-know
http://www.nextgenscience.org/search-standards
http://www.nextgenscience.org/search-standards
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 זמות חינוכיותוי. 4

ביניים )וגם בבית הספר כהרחבה והעשרה לתכנית הלימודים הבסיסית במדע וטכנולוגיה בחטיבת ה

, והן ברמה הארצית ,28ספרי-לימודיות, הן בהיקף מקומי, בית-זמות חינוכיותויוצאות לפועל י היסודי(

 בארגון משרד החינוך.

מסוגים שונים: מדעית, טכנולוגית,  היא מתן הזדמנות לתלמידים להביע כישורי אוריינות זמותוהי מטרת 

 תכנית'חשיבה מחוץ לקופסה' של באה לידי ביטוי  בבסיס היזמותונות רעיב מתמטית, דיגיטלית ולשונית.

והטכנולוגיה בהיבטים מדע הביטויים וההשפעות של ההלימודים. הן מאפשרות לתלמיד לראות את 

 STS   -את גישת ההיטב משפחתיים. יזמות אלו מבטאות קהילתיים ואחרים: סביבתיים, חברתיים ואף 

  .חברה(-טכנולוגיה-)מדע

 שלהלן, יפורטו יזמות מדעיות לחטיבת הביניים ברמה הארצית. 4.2, 4.1בסעיפים 

 טכנולוגי-חקר מדעיירידי  4.1

 -ו כיתות ו'  ילתלמיד עבודות חקר ולפתרון בעיות במדע וטכנולוגיהארצי למתקיים יריד  2012החל משנת 

היריד הוא  ות תהליך טכנולוגי.עבודות משני סוגים: חקר מדעי ופתרון בעיות באמצע 50-נבחנות כ ט'.

בירידי חקר , שבהם נבחרו עבודות מצטיינות. אלו הוצגו ספריים-של ירידי חקר ביתפסגת עשיה 

העבודות  . העבודות הן מכל המחוזות והמגזרים.יריד הארצי, ומהן נבחרות עבודות לעירוניים ומחוזיים

  .29מורים מובילים ואנשי חינוך ,המדעים המדעים והוראת מימתחועומדות לשיפוט בפני אנשי אקדמיה 

 מילתחובהתאמה טכנולוגי, -פורמליים לביצוע עבודות החקר המדעי-התלמידים נתמכים בגופים לא

 אוניברסיטת בן גוריון, היחידה לנוער שוחר מדע: ביוטכנולוגיהלמשל: של הגופים.   תמחותהה

מכניקה  –ברית, ירושלים: מדעים וטכנולוגיה ביורפואה, רובוטיקה, אנרגיה סולרית;  האוניברסיטה הע

לים: שובניית מוצר, תכנון מוצר; הגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם, האוניברסיטה העברית בירו

 ; הגן הזואולוגי בבאר שבע: זואולוגיה במסגרת מדע וטכנולוגיה.שימור צמחים, חיפוי, תרבות צמחים

עבודות פתרון בעיות  10 -עבודות חקר מדעי ו 18 -ת, מתוכןעבודות מצטיינו 51ו הוצגו תשע"ה"ל בשנ 

באמצעות פיתרון טכנולוגי על ידי קבוצות של תלמידי חטיבת הביניים מן המחוזות והמגזרים השונים 

  בארץ.

 

                                                 
 
תלמידים במודיעין '(, 2003) 'מבט על שחמ"ט'(, 2003) 'מחלות תורשתיות בקהילה כפרית' ספריות:-זמות ביתולדוגמה, י 28

 (2006) ארץ'במודלים טכנולוגיים למאבק בתאונות הדרכים  – 'תלמידים מצילים חיים(, 2006' )מצילים פרחי בר באתרי בנייה

 :וטכנולוגיה בחט"ב )מו"טנט(מתוך אתר המרכז הארצי למורי מדע  ,ועוד

http://motnet.proj.ac.il/Apps/WW/page.aspx?ws=5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b&page=b37cd78e -

a8c2-4103-9526-5f053defe42d&fol=29333c13-cfae-4473-945f-df7bd673f769&code=29333c13-cfae-4473-945f-

df7bd673f769 
29

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/HinucMadaTech/Templates/TenOwlPlayer.aspx

?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bACE31E61-A636-402B-9F8F-

E5BB3D71148D%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fMadaTech%2fHinucMadaTech%

2fMeidaPirsumim%2fyarid%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#dugma 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/HinucMadaTech/Templates/TenOwlPlayer.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bACE31E61-A636-402B-9F8F-E5BB3D71148D%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fMadaTech%2fHinucMadaTech%2fMeidaPirsumim%2fyarid%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#dugma
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/HinucMadaTech/Templates/TenOwlPlayer.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bACE31E61-A636-402B-9F8F-E5BB3D71148D%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fMadaTech%2fHinucMadaTech%2fMeidaPirsumim%2fyarid%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#dugma
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/HinucMadaTech/Templates/TenOwlPlayer.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bACE31E61-A636-402B-9F8F-E5BB3D71148D%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fMadaTech%2fHinucMadaTech%2fMeidaPirsumim%2fyarid%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#dugma
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/HinucMadaTech/Templates/TenOwlPlayer.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bACE31E61-A636-402B-9F8F-E5BB3D71148D%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fMadaTech%2fHinucMadaTech%2fMeidaPirsumim%2fyarid%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#dugma
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 30אולימפיאדת החלל ע"ש אילן רמון 4.2

למדע והפיקוח על האולימפיאדה מתקיימת כיוזמה משותפת של המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן 

 הוראת מו"ט בחט"ב )זו השנה העשירית( ובשיתוף עם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

-ומטרתה העיקרית היא לטפח מצוינות מדעיתספרית, -הלימודים הבית תכניתהאולימפיאדה משולבת ב

ים במהלך האולימפיאדה התלמיד. , בתחום האסטרונומיהטכנולוגית בקרב תלמידי חטיבת הביניים

 נדרשים לפתור בעיות בתחום חקר החלל והיקום, ולהציג את פתרונם בשלבים בפני ועדת שיפוט. 

 תהליך פתרון הבעיות מתבצע תוך התייעצות עם מומחים ומקורות מידע כתובים.

 האולימפיאדה מאפשרת:

 מיות, תוך מתן הזדמנות ללמידה לא שגרתית, והתנסות בפתרון יצירתי ולא שגרתי לבעיות שאינן יומיו

 פיתוח חשיבה איכותית וכמותית

 ה חלופית, לא שגרתית לתלמיד היחיד ולקבוצהכמתן הזדמנות למורים להער 

 לתת למורים כלים הנדרשים לדרכי הוראה מגוונות, מסקרנות ומעוררות מוטיבציה.

 :ארבעה שלבים ינואר(,-, הנמשכת חמישה חודשים )ספטמברבאולימפיאדה

עבודה על משימת שלב חצי הגמר: ; לכל בתי הספר דו לשוני מקוון באתר מו"טנט חידון :שלב המוקדמות

שיפור, העמקה והרחבה : שלב הגמר; קבוצות 10הקבוצות המצטיינות. מתוכן יבחרו  30 -הנשלחת ל חקר

על פי ההערות של ועדת השיפוט; הצגת הפתרון ותיעודו  הקבוצות המצטיינות 10הפתרון המוצע על ידי  של

הקבוצות שעלו  10תערוכת תוצרים ודגמים של  טקס סיום, הכוללשלב מסכם: ; ספרי-ם שיא ביתביו

  לשלב הגמר. שיפוט העבודות ומתן פרסים.

-קבוצות, בהן למעלה מ 270התמודדו במשך מספר חודשים שקדמו לאולימפיאדה  2015באולימפיאדה 

אירועי שבוע החלל הישראלי, הציגו קבוצות תלמידים. בשלב הגמר שהתקיים במכון ויצמן במסגרת  4,000

בשלבי התחרות שנבנו ועוצבו כחלק מההתמודדות  ,התלמידים שהעפילו לשלב הגמר את הדגמים והכרזות

(, השני והשלישי, בהתאמה היו: ממחוז מנח"י, חיפה 2בתי הספר שזכו במקומות הראשון ) שתוארו לעיל.

להלן המחוזות והמגזרים: חיפה, דרוזי, דרום, התיישבותי  וההתיישבותי. עשרה בתי הספר צוינו לשבח.

 .31(, תל אביב, וירושלים2ערבי ) -(, ירושלים, מרכז, מרכז 2)

 

 

 

                                                 
 
30
  adaTech/MeidaPirsumim/Kenes_Olymp.htmhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucM 

31
 -8101-436d-6758-http://motnet.proj.ac.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=810a0ba8

cc89f961a5db-899d-4b19-1217-376b595&page=8488fa25d1178 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/MeidaPirsumim/Kenes_Olymp.htm
http://motnet.proj.ac.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=810a0ba8-6758-436d-8101-d1178376b595&page=8488fa25-1217-4b19-899d-cc89f961a5db
http://motnet.proj.ac.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=810a0ba8-6758-436d-8101-d1178376b595&page=8488fa25-1217-4b19-899d-cc89f961a5db
http://motnet.proj.ac.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=810a0ba8-6758-436d-8101-d1178376b595&page=8488fa25-1217-4b19-899d-cc89f961a5db
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  מצוינות במדעיםהעשרה ו. תכניות 5

 מדעית טכנולוגית למנהיגות עתודה ה 5.1

להם דרך  בקרב תלמידים ולסלול להעצים מצוינותהיא יזמה של משרד החינוך, שמטרתה  תכניתה

 ,)משרד החינוך לק מדור המנהיגות העתידי בישראלכך שיהיו ח ,להתמחות בתחומי מדע וטכנולוגיה

  (.א2016, א2014

מדעים. עובדה זו משתקפת בהשיעור הנמוך של המצטיינים במתימטיקה ו הוא תכניתההמניע להתוויית 

 ה. יתעשיבמוסדות אקדמיים ובה"ל, צב וכן בטענות המועלות ,32במבחנים הבינלאומיים ובמבחני הבגרות

לשיעור התלמידים המצטיינים יש השלכות על המעמד ויכולת התחרות של ישראל ברמה אזורית "

כדי לחולל שינוי מהותי, משרד החינוך מעוניין להוביל מדיניות ברורה בעניין זה וברמה גלובלית. 

ספר הד החינוך לעודד את כלל בתי ולהטמיע מהלכים ארוכי טווח ועקביים. לצורך כך הוחלט במשר

 (.1" )משרד החינוך, תשע"ו, עמ' טכנולוגיות-במערכת החינוך לפתוח קבוצות מדעיות

, התכנית היא תוספת, הרחבה והעשרה של תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים

תחילים ללמוד בתכנית התלמידים המ .)כפי שיפורט בהמשך הפרק(הנלמדת על ידי מורים מומחים בתחום 

 טכנולוגית-מצוינות מדעיתלהלימודים  תכניתזוהי . 33בחטיבת הביניים, ממשיכים בה בחטיבה העליונה

הלימודים  תכניתכתוספת ל נלמדת . היאהביולוגיה, הכימיה, הפיזיקה והטכנולוגיההמתמטיקה, בתחומי 

ש"ש  2ש"ש רגילות +  5מטיקה )ש"ש מת 7]למשל, בכיתה ז':  .מדע וטכנולוגיה לחטיבת הבינייםב

ש"ש מדעי המחשב ורובוטיקה[  2 -ש"ש מצוינות( ו 2ש"ש רגילות +  4ש"ש מדע וטכנולוגיה ) 6למצוינות, 

לתלמידים בעלי מוטיבציה ויכולות  מיועדת  תכניתהתשע"ו(.  המינהל למדע וטכנולוגיה, )משרד החינוך,

, מתוך תכניתלהלן ציטוט אודות מטרת ה .ות הבינייםמצוינות נוספות בחטיב גבוהות הלומדים בתכניות

 :1 עמ', 34תכניתמסמך ה

                                                 

 
במתמטיקה  4%-במדעים ו 5%שיעור המצטיינים בישראל עמד על  TIMSS 2007במבחן  -הבינלאומיים  ממצאי המבחנים 32

היה מדינות(. במדינות המובילות שיעור המצטיינים במדעים  49, בהתאמה, מבחינת שיעור המצטיינים מתוך 19-ו 20)מקום 

, 0.8% -, ו1.3%הנתונים מעידים על שיעור מצטיינים נמוך בישראל במתמטיקה ובמדעים ) PISA 2006. במחקר 25%

משכבת הגיל, כאשר  4%בסוף כיתה י"ב שיעור התלמידים בעלי תעודת בגרות בהצטיינות הוא  -בהתאמה(. במבחני הבגרות 

)וזאת ללא דרישה ללמוד מקצוע מדעי  90גלית, וממוצע ציונים מעל יח"ל באנ 5 -יח"ל במתמטיקה ו 5הדרישה המרכזית היא 

משרד ) 6%טכנולוגית איכותית' אינו עולה על -טכנולוגי מוגבר(. שיעור התלמידים המסיימים עם 'תעודת בגרות מדעית

 http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/atuda/av_tashav.pdf, (2החינוך, המינהל למדע וטכנולוגיה, תשע"ו, עמ' 

33
באופן זה, התלמידים יתמחו במקצועות מדעיים שבהם יבחרו, החל מחטיבת הביניים. לטענת אנשי הפיקוח על הוראת   

ליונה, עם תפיסות שגויות רבות מאד, בעיקר עקב לימוד עם הפיזיקה, התלמידים מגיעים מחטיבת הביניים אל החטיבה הע

מורי מדע וטכנולוגיה שברובם הגדול אינם מורים לפיזיקה .יוצא מכך, שהם לומדים כראוי את מקצוע רק בכתה י"א עד 

מחצית כיתה י"ב. משך זמן זה איננו מספיק לבנות תשתית חשיבתית, מיומנויות וערכים הקשורים למקצוע. )ראו 

.( )על פי ריאיון טלפוני עם מר מיכאל סבין, מדריך 2תייחסות לנושא התמחות המורים למדע וטכנולוגיה בפרק ב, סעיף ה

 .(24.8.16מרכז בפיקוח על הוראת הפיזיקה, 

34
 תשע"ולמצוינות מדעית טכנולוגית חטיבת ביניים בתחומי הביולוגיה, הכימיה, הפיזיקה והטכנולוגיה  –תכנית הלימודים  

2015 – 2016 . 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/atudamadaittech/tochnit_hakda

ma.pdf 

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/atuda/av_tashav.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/atudamadaittech/tochnit_hakdama.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/atudamadaittech/tochnit_hakdama.pdf
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היא עיצוב בוגרים ובוגרות בעלי ידע והבנה משמעותיים בתחומי  תכניתהמטרה המרכזית של ה"

והטכנולוגיה, בעלי מסוגלות עצמית, השואפים למיצוי יכולתם, ובוחרים בלימודי מדע  המדעים

 ך בחטיבה העליונה ובאקדמיה.ההמש וטכנולוגיה בלימודי

מאתגרת,  תכניתהנחת היסוד היא, שהמטרה תושג באמצעות חשיפתם של התלמידים והתלמידות ל

וברמה לימודית גבוהה תוך חיבור של התלמידים לתכנים ומיומנויות בארבעה ממדים:  מעניינת

 ."חברתי וסנסומוטורי רגשי, קוגניטיבי,

במקביל למסגרת הרגילה, דהיינו ניתנת תוספת שעות למקצועות והוא נלמד  ,שנתי-המסלול הוא שש

הלומדים . התלמידים , כדוגמת הפירוט לעיל, בחטיבת הביניים)מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה( הנלמדים

מכוונים להשיג תעודת בגרות איכותית המורכבת ממקצועות המתמטיקה, מדעי הטבע )כימיה, בתכנית 

גיה )הנדסה, ביוטכנולוגיה( או מקצוע נוסף ממדעי הטבע: חמש יחידות בכל פיזיקה, ביולוגיה( וטכנולו

   (.3מקצוע )משרד החינוך, המינהל למדע וטכנולוגיה, תשע"ו, עמ' 

א. חשיפת תלמידים בעלי פוטנציאל הצטיינות בתחומי המדעים,  הם: העקרונות למימוש התכנית

ב. איתור תלמידים בעלי  .רמה לימודית גבוהההטכנולוגיה והמתמטיקה לתכנית מאתגרת ומעניינת וב

      .פוטנציאל הצטיינות בתחומי המדעים, הטכנולוגיה והמתמטיקה בחטיבת הביניים, מוקדם ככל שניתן

ד. עידוד בנות לבחור ולהתמודד עם  .כלכליים-ג. מתן הזדמנות שווה תוך כדי גישור על פערים חברתיים

 . דגש על פיזיקה/טכנולוגיה ברמה גבוההטכנולוגיים ב-תחומי לימוד מדעיים

תוך מתן תמיכה ברמה הלימודית, האישית, הרגשית  דרישות התכנית הן גבוהות ובלתי מתפשרות,

 .(3, עמ' תשע"ו, , המינהל למדע וטכנולוגיהמשרד החינוך) וההתנהגותית

המורים המלמדים  .35תכניתבע הנחיות מפורטות ומדויקות עבור בתי הספר המשתתפים במשרד החינוך ק

. )מורה בתכנית: תוספת הפיזיקה: מורה לפיזיקה אשר יקבל אישור המפמ"ר להוראת המדע והטכנולוגיה

הכוללים מעבדה: מכניקה, חשמל ואופטיקה  ,בפיזיקה אקדמיים אשר למד לפחות שלושה קורסים

המתמטיקה;  אישור המפמ"ר להוראתתוספת המתמטיקה: מורה למתמטיקה אשר קיבל את  ;36וגלים(

משרד ) תוספת מדעי המחשב: מורה למדעי המחשב אשר קיבל אישור מהמפמ"ר להוראת מדעי המחשב

 .ט(, 2015ח, 2015החינוך, 

שנתיים שתי קבוצות: האחת בכיתה ז' -ל יסודיים ששבתי ספר ע 30 -בשנת הלימודים תשע"א נפתחו ב

 תכניתבתי ספר שבחרו להצטרף ל 200 -יותר מפעלה התכנית ב הוהשנייה בכיתה י'. בשנת הלימודים תשע"

  .(4)משרד החינוך, מינהל מדע וטכנולוגיה, תשע"ו, עמ' 

 :37הפירוט כדלהלן בתי ספר, לפי 271 -ב תלמידים 40,000  בתכנית לומדים, 2016 -נכון ל

 :תומחוז ל פיע בתי הספר התפלגות

 .22 –, חיפה 25 –התיישבותי , 57 –דרום , 18 –ירושלים ,  40 –מרכז , 9 –י "מנח, 46 –צפון 

                       :כיתותהתפלגות ה

 .172 – כיתות י"ב, 215 – כיתות י"א, 239  - כיתות י', 200 – כיתות ט', 213 – כיתות ח', 237 – ז'כיתות 

  

                                                 
 
35
 http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/atuda/nohal_hatab.pdf  
36
 .24.8.16על פי דיווח של הפיקוח על הוראת הפיזיקה,  

 .16.8.16וטכנולוגיה, משרד החינוך, טכנולוגית, המינהל למדע -על פי הפיקוח על עתודה מדעית 37
  
 

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/atuda/nohal_hatab.pdf


24 

 

 :התפלגות התלמידים
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גיה ביולו-לפיזיקה ולכימיהלמתמטיקה, : למסלול העתודה למצוינות קיימות תכניות לימודים מפורטות

התכניות לתשע"ו מבוססות על ](. 2016ז, 2015ה, 2015ד, 2015ג, 2015ב, 2015וטכנולוגיה )משרד החינוך, 

 א([. 2011, 2011)משרד החינוך  התכניות הראשונות מתשע"א

 תכנית מדעני ומצטייני העתיד 5.2

ף של עמותת קרב היא פועלת כמיזם משות תכנית זו נבנתה בהשראת נשיא המדינה לשעבר מר שמעון פרס.

: קרן כגוןליוזמות בחינוך יחד עם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ושותפים נוספים 

במדעים לכשרונות התכנית פותחה כדי לתת מענה  יה והייטק.ירש"י, הקרן לירושלים ומפעלי תעש

טכנולוגית: דור -דית מדעיתוטכנולוגיה, המתגלים כבר בגילאים צעירים. המטרה היא לטפח קבוצה ייחו

כוללת לימודים  תכניתהחדש של ממציאים ומדענים, בעלי יכולת הנהגה וחוש אחריות לחברה בישראל. 

   אקדמיים וצבירת נקודות זכות לתואר ראשון, לצד עבודה במעבדות מחקר.

ם אלה. זאת, המניע לתכנית הוא המחסור הקיים במדענים ומהנדסים מעולים ובוגרים מצטיינים בתחומי

למרות שמדינת ישראל הגיעה למקום שני )אחרי ארה"ב( בחדשנות טכנולוגית ובתחומי מפתח עתידיים, 

: טלקומוניקציה ותרופות ביולוגיות. על מנת לשמר על מקום מוביל זה יש צורך בפיתוח עתודת כגון

 מצטיינים שיהיו מדענים יצירתיים וממציאים. 

רבע  – כיתה ט' בעלי יכולות גבוהות במיוחד מחטיבת הביניים: תלמידית לפיכך, התכנית מאתרת ומגייס

 המאיון העליון בארץ. הסינון נעשה באמצעות מבחנים פסיכומטריים הבודקים יכולת, ולא ידע.

תלמידים בחמישה מוסדות  200 -התכנית יצאה לדרך בתשע"א, ונכון לשנת תשע"ו לומדים בה כ

אביב, הטכניון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -בירושלים, אוניברסיטת תל אקדמיים: האוניברסיטה העברית

 .38ומכללת תל חי

                                                 
 
התכנית מיועדת לתלמידות ותלמידים בוגרי כיתות " להלן ציטוט ממשפט מפתח בפרסום התכנית באוניברסיטת תל אביב: 38

, בעלי נטייה מדעית חזקה, חשיבה יצירתית, תשוקה לידע ונכונות להשקעה  :"ח'

 scientists-https://noar.tau.ac.il/future 

 מחוז

תלמידי 
עתודה 
שכבה 

 ז'

תלמידי 
עתודה 
שכבה 

 ח'

תלמידי 
עתודה 
 שכבה

 ט'

תלמידי 
עתודה 
שכבה 

 י'

תלמידי 
עתודה 
שכבה 

 י"א

תלמידי 
עתודה 
שכבה 

 י"ב
 834 1281 1629 1395 1550 1621 דרום
חינוך 
 483 658 896 591 661 634 שבותייהתי
 415 542 499 389 368 430 חיפה

 264 365 520 356 391 476 ירושלים
לא -מוכרים
 34 32 48 96 100 111 חרדי
 65 119 165 162 181 206 מנח'י
 753 1163 1406 784 924 1008 מרכז
 781 1096 1353 1307 1419 1522 צפון

 943 1552 2375 1026 1092 1232 תל אביב
 4572 6808 8891 6106 6686 7240 סה"כ

https://noar.tau.ac.il/future-scientists
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הדגשים בתכנית הם: איתור התלמידים הטובים ביותר, הקשר ההדוק עם מוסדות אקדמיים, התמקדות 

טכנולוגי אחר, היכרות עם התעשייה ועם מודלים לחיקוי -בפיזיקה כקרש קפיצה לכל מקצוע מדעי

משרד החינוך, האגף לתלמידים מחוננים ) משך להצלחההות לתלמידים להכוונה למסלולי ומחויב

 (.2011, ומצטיינים

 תכנית מופת 5.3

. חזון הרשת היא מוסד ציבורי ללא מטרות רווח )ע.ר.( )מתמטיקה, פיסיקה ותרבות קהילתית( רשת מופת

בע ומצוינות אישית וחברתית, תוך מצוינות אישית בלימודי המדעים המדויקים ומדעי הט קידום הוא

  .(87, עמ' 4)נספח  .חתירה לפיתוח מתמיד של קהילה ישראלית ערכית

התמחות בתחומי מדעים: פיזיקה, מתמטיקה הכוללת , י"ב –שנתית, ז' -ששתכנית תכנית מופת היא 

ליכים מופת מאופיינות בתה-ומדעי המחשב  וכן באנגלית, מחלקת אקדמיה והעצמה. כיתות מדעיות

ייחודיים המתרחשים בכיתה, ובאקלים החברתי החיובי. התלמידים הם בעלי זיקה ההחברתיים 

למתמטיקה ולמדעים, בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים )ולאו דווקא תלמידים מחוננים(. התכניות מכוונות 

ית; מצוינות למצוינות: מצוינות לימודית בדגש על מתמטיקה ופיזיקה; חינוך למצוינות אישית וחברת

, פיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות במתמטיקה ובפיזיקהבאשר למדעים, מטרות התכנית הן: בהתנהגות. 

 יח"ל במתמטיקה ובמדעים. 5הבוגרים בעלי תעודת בגרות  אחוז העלאתו

 מצטייניםלנוספות זמות ותכניות וי 5.4

להלן . מאופיינת בדגשים במטרותיה כל תכנית המיועדות למצטיינים ומחוננים.קיימות תכניות נוספות 

זהו פרי שיתוף פעולה בין תכנית תלפיות של משרד הביטחון לבין  - 39תכנית נחשון. 1 :דוגמאות לתכניות

מערכת החינוך להעצמת הניסיון המוכח והמוביל בארץ של תכנית תלפיות בחינוך ובהכשרת אוכלוסיות 

התכנית  צמית מרבית למען העם, המדינה והחברה.מצטיינים בתחומי המדעים והטכנולוגיה להגשמה ע

שואפת שבוגריה יצטיינו במגוון כיווני התפתחות בתחומים המקצועיים, הנסמכים על חשיבה מדעית, על 

בתי הספר של חטיבות הביניים השותפים מקוריות, על יצירתיות, ועל כישורי מובילות, יזמות ומנהיגות. 

. 2 .40ב(2016)משרד החינוך,  ודי התלמידים בתכנית בחטיבה העליונהמחויבים בהמשך לימ בתכנית נחשון

התכנית מתמקדת בתחומי דעת מגוונים כולל: . ספרית-פיתוח מצוינות אישית ובית -' 2000'מצוינות 

התכנית פועלת בשיתוף מוסדות .מדעים ניסויים, חשיבה מתמטית, חלל, אסטרופיסיקה, טכנולוגיה ועוד

תכנית להנגשת המחקר לתלמידי כיתות  -מחקר -'אלפא' .3. 41ילים בישראל ובעולםמחקר ואקדמיה מהמוב

  .42בתחומים שונים של מדעים במוסדות האקדמיים ט'

 

                                                 
 

39
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Gifted/MisgarotLimudMitstainim/Misg erotLimudSugim/nachs 

 
40
 בתי ספר. 37בשנה"ל תשע"ה השתתפו בתכנית נחשון   

41
 http://www.excellence.org.il/Index.asp?CategoryID=477 

 
42
 http://www.alphagifted.org.il/vizmanGeneral.html :)בוגרי כיתות ח'( תכנית אלפא מחקר במכון ויצמן 

 
  :)בוגרות כיתות ח'( תכנית אלפא מחקר באוניברסיטת אריאל )לבנות בלבד(   

http://www.alphagifted.org.il/arielGeneral.htm 

 באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה העברית ובטכניון התכנית היא לתלמידי החטיבה העליונה.  

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Gifted/MisgarotLimudMitstainim/MisgerotLimudSugim/nachs
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Gifted/MisgarotLimudMitstainim/MisgerotLimudSugim/nachs
http://www.excellence.org.il/Index.asp?CategoryID=477
http://www.alphagifted.org.il/vizmanGeneral.html
http://www.alphagifted.org.il/arielGeneral.htm
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 הלימודים במתמטיקה תכנית. 6

 תשע"ג. -תשע"ב משנת המאושרת לשנת תשע"ו היא עדכון של התכניתהלימודים במתמטיקה  תכנית

התחום המספרי )כולל סטטיסטיקה והסתברות, התחום האלגברי  :וללת שלושה תחומי תוכןהתכנית כ

ו'( ומרחיבה אותם, וכן -מתבססת על תכנים שנלמדו בבית הספר היסודי )א' תכניתוהתחום הגיאומטרי. ה

ח' וכן –מיועדת לכלל התלמידים בכיתות ז'  תכניתה היא מהווה בסיס לתכנים שיילמדו בחטיבה העליונה.

לתלמידים שלא . יבה העליונה )חט"ע(יבחרו ללמוד מתמטיקה ברמה מוגברת בחטלתלמידי כיתה ט', ש

כניים והאפיונים התילמדו מתמטיקה ברמה מוגברת בחט"ע יותאמו התכנים בכיתה ט' באופן נפרד. 

הם: לימוד משולב של מיומנויות חישוב עם לימוד לקראת הבנת מושגים, מציאת  תכניתה העיקריים של

בה, דרכי ייות מתחומי דעת אחרים; הדגשת דרכי חשעם ופתרון בעיות מתמטיות בקשרים בין מושגי

למתמטיקה, למשל: פיתוח הסברים וטיעונים, סימול, מעקב אחר הוכחה,  ותעבודה ודרכי שיח, האופייני

יכולת לבנות הוכחה פשוטה, שימוש בייצוגים, ופיתוח אסטרטגיות לפתרון בעיות; לימוד ספירלי, באופן 

ש שנים ברמות הרחבה והעמקה הגדלות ומידים נחשפים לאותו הנושא מספר פעמים במשך שלשהתל

 והולכות.

הדגשים . 2התכנים המתמטיים, . 1מפורטים שלושה מרכיבים בכל אחד משלושת הגילאים:  תכניתב

יתן נ, הרעיונות המרכזיים של כל נושא מתמטי והקשרים שהמתמטיים והדידקטיים בכל אחד מהתכנים

 .למטלות ובעיות. דוגמאות 3 ,בנות עם נושאים אחריםל

 שעות לימוד )לפחות( בכל שכבת גיל. 150 -, הכוללת שלושת התחומים שצוינו, מיועדת לתכניתה

מעודדת שימוש בכלי הוראה מגוונים, על פי שיקול דעתם של הכותבים של ספרי הלימוד ושל  תכניתה

 .ו(2015משרד החינוך, המורים )

 בחטיבת הביניים לפי גילאים, הלימודים תכניתשל  עקרונותה

שימור הידע שנלמד בבית הספר היסודי, תוך כדי למידת תכנים חדשים, ולא כחזרה; פיתוח רמות כיתה ז': 

פתוח; שילוב  חשיבה שונות בהוראת התכנים: ידע וזיהוי, חשיבה אלגוריתמית, חשיבה תהליכית וחיפוש

נייר וקיפול ם; שילוב אמצעי המחשה כדוגמת איורים, דגמים, גזרות בעיות אורייניות מחיי יום יו

 בהזדמנויות למידה שונות בכל תחומי הלימוד.

לימוד מושכל של שלושת התחומים: המספרי, אלגברי והגיאומטרי, תוך מתן דוגמאות אפשריות  כיתה ח':

 לשילוב ביניהם; ביסוס הלימוד על שלושה סבבים: לימוד ספירלי. 

יש התייחסות מפורטת לעקרונות ההוראה של  ח' העקרונות של תכנית הלימודים לכיתה במסמך

 -: קנהןוגח' במגוון נושאים, כ התחומים, למשל: מושג היחס מהווה מוטיב מרכזי בהמשך הלימודים בכתה

  מידה, דמיון משולשים, ועוד.

על איזון בין גישה אינטואיטיבית ח', ובמקביל, שמירה -כיתה ט': גישה פורמלית יותר מאשר בכיתות ז'

  ופיתוח יכולות טכניות.

יש התייחסות מפורטת לעקרונות ההוראה של  ט' במסמך העקרונות של תכנית הלימודים לכיתה

את כוחה של האלגברה כאמצעי להסבר של תופעות  ישהתחומים, למשל בתחום האלגברה: יש להדג

 מספריות ולהכללה של חוקים מתמטיים. 
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 .43ש"ש בכל כיתה: ז', ח', ט' 5שעות השבועיות ללימודי מתמטיקה: מספר ה

 עלתה' עוסקת המתמטיקה לחטיבת הביניים. להלן ציטוט: "בדיוני הוועדה 98בדוח 'מחר  2המלצה א/

, ימרכזיות לימודי המתמטיקה כיסוד לימוד עיקרכחוט השני, ובכל עצמתה, עמדת חברי הוועדה בדבר 

מודי מדע וטכנולוגיה... גישה זו מבוססת על קיום הירארכיה בת שלושה שלבים במיוחד כאשר מדובר בלי

שפה וכללי יסוד חשיבתיים –השלב הראשון הוא מקצוע הבסיס של מקצועות לימודי במדע וטכנולוגיה: 

השלב השני הם מקצועות היסוד דוגמת הפיזיקה, הכימיה והביולוגיה, והשלב השלישי הם  המתמטיקה, –

   .(24, עמ' 1992היישומיים שבהם מיושמים עקרונות מקצועות היסוד" )משרד החינוך, המקצועות 

כללית, נראה כי עקרונות התכנית כולה מכוונים את התלמידים לראיית המתמטיקה הקיימת בתחומי דעת 

 שונים ובחיי יום יום, ולפיתוח אוריינות מתמטית, שתאפשר את יישומיה בכל נושא שבו היא נדרשת. 

במסגרת ספרי הלימוד שנכתבו בשנים האחרונות מובהק  בא לידי ביטויגישור בין המתמטיקה למדעים ה

י טכנולוגי( תל מדעינוך חחמד"ע )המרכז ל. כמו כן נכתבה ביזמת יבת הבינייםבמתמטיקה ובמדעים לחט

 .45, שבמרכזה ספר לימוד: 'מתמטיקה לפיזיקאים'44אביב, תכנית 'כלים מתמטיים לפיזיקאים'

 , ותמציתו היא כדלהלן:46הוראת המתמטיקהפרק  מבקר המדינה מצוי דוחב

מצב לימודי המתמטיקה מעורר דאגה מזה שנים רבות. משרד החינוך השקיע מאמצים ומשאבים רבים 

(, ואף יישם את התכנית על ידי נקיטה 2009-2012בקידום לימודי המתמטיקה )תכנית אסטרטגיה לשנים 

מספר השעות השבועיות, הטמעת תכניות לימודים חדשות לחינוך היסודי ולחטיבת בצעדים, שהם: הגדלת 

 , וכן הפעלת תכנית תגבור לתלמידים חלשים ותכנית מיוחדת לטיפוח מצטיינים. 47הביניים

תמונת המצב היא, שהיעד שהוצב בנוגע לשיפור ההישגים הושג רק אופן חלקי, כדלהלן: הישגי התלמידים 

במבחנים הארציים והבינלאומיים; שיעורם הקטן של הנבחנים במבחני הבגרות  בישראל הם נמוכים

יחידות לימוד; קיים מחסור במורים בעלי הכשרה מתאימה בתחום זה;  5 -ו 4 -במתמטיקה, במיוחד ב

תכניות הלימודים אינן מתאימות למציאות החינוכית המשתנה; יש פערים בין מגזרים; יש פערים בין 

ה מבחינת ההישגים במתמטיקה; התמעטות הפונים למקצועות 'עתירי מתמטיקה' )מבקר המרכז לפריפרי

 (.2014המדינה, 

 

 

 

                                                 
 
' 98מכסת שעות זו לא היה פשוט, וההישג הקיים איננו בעקבות דו"ח 'מחר  ה שלחנה פרל, התהליך לקבלד"ר על פי ריאיון עם  43

(5.6.16.) 
44

 http://www.5p2.org.il/programs/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-

%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-

%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D/ 

D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94http://www.hemda.org.il/download/files/%
45

%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D_1.pdf 

 ולחשבונות שנת הכספים 0132 לשנת ג64 דוח שנתי. בתוך: הוראת המתמטיקה(. 2014מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ) 46

 (. ירושלים. 996-943מ' , פרק שני משרדי הממשלה: משרד החינוך )ע2012

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_248/afbac200-9404-4280-8003-39e7d8d78953/224-ver-4.pdf 

הדבר מונע פיתוח חומרי  ולא חודשה מאז. תמטיקה לחטיבה העליונה אושרה לפני יותר מעשרים שנהתכנית הלימודים במ 47
 למידה חדשים.

http://www.5p2.org.il/programs/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D/
http://www.5p2.org.il/programs/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D/
http://www.5p2.org.il/programs/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D/
http://www.5p2.org.il/programs/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D/
http://www.hemda.org.il/download/files/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D_1.pdf
http://www.hemda.org.il/download/files/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D_1.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_248/afbac200-9404-4280-8003-39e7d8d78953/224-ver-4.pdf


28 

 

 הישגים במתמטיקה ובמדעים  .7

א הישגי התלמידים בידע, ו' על הוראת המדעים בארץ ה98'מחר  דוחהמדדים לבחינת ההשפעות של אחד 

הישגי התלמידים נבדקים מתחום הדעת. לסוגיה, בהתאם לנדרש במיומנויות חשיבה ובאוריינות, 

פיתוח ומחקר של הרשות הארצית להערכה פיקוח, במבחנים ארציים ובינלאומיים, וזאת, בניהול, ארגון, 

    ההישגים משפיעים באופן מכריע על תכנון הלימודים בכל שנה. .48במשרד החינוך )ראמ"ה( ומדידה

כולל  ,והעברתם)להוציא את בחינות הבגרות(  ארצייםפיתוח השאלונים ה :בין היתר ,הרשות הן פעולות

העברת מבחנים  ;(7.1.2-7.1.1)ראה להלן: סעיפים '( מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית' מיצ"ב )=

בקרב בתי הספר בארץ, שנדגמו  TIMSS -ו PISAהעוסקים גם במתמטיקה, מדע וטכנולוגיה( בינלאומיים 

ופרסומם, ומחקר השוואתי אודות הממצאים והפקת לקחים  ניתוח סטטיסטי של הממצאים; לצורך כך

 .49יישומיים מן הממצאים, הנוגעים להכשרת סגלי ההוראה

, ללא קשר 2000 -מערכות המבחנים הארציים והבינלאומיים שיתוארו להלן החלו לפעול בתחילת שנות ה

בתחום פרט ובאומיים, כי מטרות המבחנים, בעיקר הבינל לציין '. מעניין98להמלצות של דוח 'מחר 

 המדעים והמתמטיקה, בהחלט מתאימות לבחינת השגת המטרות של הדוח.

משרד החינוך לומד את ממצאי המבחנים ועורך התאמות בתכנית הלימודים, כך שתהיה הלימה בין 

)מדע  ]מו"טנט, המסגרת המושגית של תכנית הלימודים לבין הנושאים והמושגים המופיעים במבחנים

זיקות בין תכנית הלימודים במדע : 2010 גיה( מרכז ארצי למדע ולטכנולוגיה בחטיבת הביניים,וטכנולו

 .[(TIMSS ,PISA)וטכנולוגיה לבין סטנדרטים בינלאומיים 

  מיצ"ב  7.1

מבחן המיצ"ב )מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית(, הינו מערכת מבחנים שנועדו לספק הערכה נרחבת על 

בסיס לבניית תכניות עבודה ושיפור ההוראה והאקלים הבית  תאות המבחנים מהוותפקוד בתי הספר. תוצ

 ספרי. כחלק מהניטור של התהליך הלימודי המבוצע במסגרת מיצ"ב, נבדקת גם השליטה בידע של

בכיתה ה' לא נבחנים ) ליבה: שפת אם, אנגלית, מתמטיקה ומדע וטכנולוגיה. התלמידים בארבעה מקצועות

על ידי משרד  2002המבחן הועבר לראשונה בשנת  , אלא רק בכיתה ח'(.וטכנולוגיה יםהתלמידים במדע

מתכונת ההערכה הארצית משלבת הערכה פנימית )מיצ"ב  , הוא באחריות ראמ"ה.2006החינוך, ומשנת 

פנימי( לצד הערכה חיצונית )מיצ"ב חיצוני(. בשנת הלימודים תשע"ה עודכנה מחדש מתכונת המיצ"ב. על 

( כך שכל קבוצה מהווה מדגם ארצי מייצג  3, 2, 1תכונת זו חולקו מחדש בתי הספר לשלוש קבוצות ) פי מ

 של בתי הספר בארץ. בתי הספר המשתייכים לכל קבוצה משתתפים במיצ"ב החיצוני אחת לשלוש שנים. 

תורגמים שנתית תקפה של ציוני המיצ"ב, ציוני המבחנים בכל שנה מכוילים ומ-כדי לאפשר השוואה רב

שנתי נקבע כך שבשנת הבסיס )תשס"ח( הציון הממוצע של כל -שנתי. סולם המיצ"ב הרב-לסולם מיצ"ב רב

                                                 
 
לפי המלצת ועדת דוברת, שהתוותה את התכנית הלאומית  2005הרשות הארצית למדידה והערכה )ראמ"ה( הוקמה בשנת  48

ת במשרד החינוך. העיקרון של ראמ"ה הוא 'מדידה ברשות זהו גוף עצמאי, הפועל כיחידת סמך מתוגבר .2005לחינוך בשנת 
כני הלימוד לסטנדרטים, לשיטות ההוראה, למדידה והלמידה'. תפיסה זו מדגישה את ההלימה ואת המשוב הנדרשים בין ת

ולהערכה. תפיסה זו גם דוגלת בשילוב של הערכה מסכמת עם הערכה מעצבת, המלוות את תהליכי ההוראה והלמידה בבתי 
 פר.ס
49
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/OdotRama/OdotRama2.htmאתר ראמ"ה:  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/OdotRama/OdotRama2.htm
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. נתוני מיצ"ב תשע"ה מושווים לנתונים שנאספו 100 -, וסטיית התקן500תחום דעת, בכל דרגת כיתה, היה 

 .הוא בעברית ובערבית המבחן .תשע"ג. בשנת תשע"ד לא נערכו מבחני מיצ"ב חיצוניים-בשנים תשס"ז

ובודקים בעיקר את הידע והמיומנויות שהתלמיד למד  ,מבחני המיצ"ב נבנים על פי תכניות הלימודים

)ראמ"ה,  בה נערך המבחןשבאותה שנה, אך גם ידע ומיומנויות שנרכשו בשנים קודמות לדרגת הכיתה 

 .ג(2015

 תות ח': מדעיםהישגים במיצ"ב, כי 7.1.1

להלן נסקור את הממצאים ממחקר החל משנת תשס"ח הונהג סולם מיצ"ב רב שנתי.  כפי שצוין לעיל,

בשנה"ל תשע"ה נערכו מבחני  מיצ"ב תשע"ה הנוגעים להוראת המתמטיקה והמדעים בחטיבת הביניים.

. השתתפו בהם כשליש מבתי הספר היסודיים וחטיבות 2015מאי -המיצ"ב החיצוני נערכו בחודשים מרץ

  .תלמידים 58,941 -ו כיתות 2,319בתי ספר,  749ם מדגם ארצי מייצג. סך הכול השתתפו הביניים המהווי

לאורך השנים,  במתמטיקה ובמדע וטכנולוגיה במחקר מיצ"ב תשע"ה נערכה השוואה בין ממצאי המבחנים

 . ג(2015)ראמ"ה,  ועד תשע"ה חהחל מתשס"

 חמשנת תשס" במדע וטכנולוגיה, מיצ"בה הדרגתית בהישגי התלמידים ביניכרת מגמה של עליככלל, 

 552 )תשע"ג(, 559, )תשס"ח( 500ציון ממוצע:  :ירידה קלה בתשע"ה , אך יש(2013( ועד תשע"ג )2007)

 )תשע"ה(. 

 -: דוברי עבריתנקודות בממוצע 50בפילוח לפי שפה, ניכר פער עקבי לטובת דוברי העברית בשיעור של 

 , בהתאמה. 520, 527, 466 -; דוברי ערבית567, 573, 513

ניכר פער עקבי בין הישגי התלמידים בפיקוח : דתי(-)ממלכתי / ממלכתי פיקוחסוג הבפילוח לפי 

)תשס"ח(,  520 -בפיקוח הממלכתי דתי, לטובת הפיקוח הממלכתי:-הממלכתי לבין הפיקוח הממלכתי

ה )ראו גם: פינקלשטיין, בהתאמ ,545, 559, 490דתי: -)תשע"ה(; בפיקוח הממלכתי 574)תשע"ג(,  577

2015.)  

, בנים 569 -בקרב דוברי עברית: יש הבדלים קטנים ביותר בין בנות לבנים: בנות  ושפה: בפילוח לפי מגדר

 .499 -, בנים 537 -: בנות הפער בין הבנות לבנים גדול יותר. לעומת זאת, בקרב דוברי ערבית: 565 -

ככל הרקע כלכלי: -מרמות שונות של רקע חברתידים לאורך השנים נמצא פער עקבי בהישגי התלמי

 בקרב דוברי עברית: תשע"ה הממוצעים הם:שנת ב .50כלכלי גבוה יותר, כך ההישגים גבוהים יותר-החברתי

רקע נמוך  -, בהתאמה548, 495, בהתאמה מהרקע הנמוך אל הגבוה; בקרב דוברי ערבית:  599, 550, 500

 .  51ובינוני

 תות ח': מתמטיקהב, כיהישגים במיצ" 7.1.2

 ועד תשע"ה חהחל מתשס" ,לאורך השנים בין ממצאי המבחנים שע"ה נערכה השוואהתבמחקר מיצ"ב               

, כפי שהוסבר בסעיף )שנת תשס"ח נקבעה כשנת ייחוס לציונים הממוצעים בשנים הבאות .ג(2015)ראמ"ה 

 חמשנת תשס" במתמטיקה התלמידים במיצ"בניכרת מגמה של עליה הדרגתית בהישגי ככלל, ( .7.1.1

להלן ממוצעי הציונים בתשס"ח, תשע"ג, ותשע"ה: ציון ממוצע של כלל  .(2015)ה ועד תשע" ,(2007)

 בהתאמה.  ,532, 519, 500התלמידים: 

                                                 
 
50
; רמה 7-4עשירונים –; רמה בינונית  10-8עשירונים  –חברתי נקבע על ידי מדד טיפוח 'שטראוס': רמה נמוכה -הרקע הכלכלי 

 .(9ג, עמ' 2015 ,. )ראמ"ה1-3עשירונים  –גבוהה 
 כלכלי גבוה.-במגזר הערבי אין כמעט בתי ספר בעלי רקע חברתי 51
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 -עברית : דוברינקודות בממוצע 50ניכר פער עקבי לטובת דוברי העברית, בשיעור של , בפילוח לפי שפה                

 , בהתאמה. 498, 487, 471 -; דוברי ערבית548, 533, 512

ניכר פער עקבי, אך מצומצם במידה רבה, בין הישגי  : דתי(-)ממלכתי / ממלכתי בפילוח לפי סוג הפיקוח                 

: בפיקוח דתי, לטובת הפיקוח הממלכתי-התלמידים בפיקוח הממלכתי לבין הפיקוח הממלכתי

בהתאמה  ,537, 525, 505דתי: -)תשע"ה(; בפיקוח הממלכתי 551)תשע"ג(,  535)תשס"ח(,  513 -הממלכתי

 (.2013)ראו גם: וייסבלאי, 

, בנות 550 -בקרב דוברי עברית: יש הבדלים קטנים ביותר בין בנים לבנות: בנים  ושפה: בפילוח לפי מגדר

 .484, לעומת 511על הישגי הבנים:  . לעומת זאת, בקרב דוברי ערבית : הישגי הבנות עולים546 -

ככל הרקע כלכלי: -מרמות שונות של רקע חברתילאורך השנים נמצא פער עקבי בהישגי התלמידים                

, 477בקרב דוברי עברית:  בתשע"ה הממוצעים הם:. כלכלי גבוה יותר, כך ההישגים גבוהים יותר-החברתי

 בהתאמה, רקע נמוך ובינוני.  519, 482וה; בקרב דוברי ערבית: בהתאמה מהרקע הנמוך אל הגב 582, 528

 המבחנים הבינלאומיים 7.2

 .( 89 , עמ'6)הרחבה בנספח 

7.2.1 TIMSS 

IEA הנערך על ידי ארגון (,TIMSSTrends in International Mathematics and Science Study ( במבחן

(International Association for Evaluation of Educational Achievements) מדינות.  60 –משתתפות יותר מ

רמת השליטה של תלמדים בתחומי המתמטיקה והמדעים בקרב מדגם מייצג המבחן בישראל בודק את 

ח'.( המחקר בוחן את הממצאים תוך  -. )ביתר המדינות המבחן נערך לכיתות ה'  ושל תלמידי כיתות ח'

ת )על פי מסמך תכנית הלימודים(, המופעלת )על פי דיווחי המורים, התייחסות לתכנית הלימודים המוצהר

את ההקשר של הוראת המחקר . כמו כן בודק (2010קפלן, -)רוןוהמושגת )על פי הישגי התלמידים( 

המתמטיקה והמדעים באמצעות שאלונים לתלמיד, למנהל ולמורים. המחקר נערך במחזוריות, אחת 

 .ב(2016ראמ"ה ) לארבע שנים

 : מדעים)טימס( – TIMSSהישגים ב 7.2.1.1

 א(.2015)ראמ"ה,  2015, 2011, 2007, 2003, 1999, 1995בשנים   TIMSSישראל השתתפה במחקרי

בכל אחת מהמדינות . , בהשוואה לשנים קודמות2011 טימס מבחנילהלן ייסקרו הישגי התלמידים ב

נדגמו על ידי הארגון הבינלאומי. שיטת בתי ספר ש 150 -תלמידי כיתה ח' מכ 5000 -השתתפו במחקר כ

בסך הכול  הדגימה הנהוגה במחקר מבטיחה כי בכל מדינה ישתתף מדגם מייצג של אוכלוסיית המטרה

במחקר בישראל . מדינות ברחבי העולם 42 -תלמידי כיתות ח' מ 000240, -השתתפו כ 2011במחקר טימס 

יצגים את כלל הלומדים בחינוך הרגיל )תלמידים בתי ספר המי 151 -תלמידי כיתות ח' מ 4699השתתפו 

ותלמידים דוברי ערבית(. גם במחקר זה, כמו במחזורי  ,דתי-דוברי עברית בפיקוח הממלכתי והממלכתי

ואת תלמידי החינוך מחקר טימס קודמים, מסגרת הדגימה לא כללה את בתי הספר בפיקוח החרדי 

   א(.2015"ה, )ראמ  המיוחד במסגרות השונות שבהן הם לומדים

)ממוצע הגבוה מממוצע המדינות המשתתפות:  .516, עם ציון 42 מתוך 13 -הדורגה ישראל במקום  2011 -ב

 .49מתוך  25: 2007, 45, מתוך 23: 2003, 38מתוך  26: 1999.( המיקום של ישראל בשנים קודמות: 477
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. השיפור בין השנים הללו 2007 נקודות בהשוואה למבחן טימס 48יה של יהישג זה של ישראל משקף על

 דלו מבין המדינות שהשתתפו בשני מחזורי המבחנים.ובג ניהוא הש

שיעור  .31%; 'נמוכים' ו'מתחת לסף': 39% שיעור התלמידים לפי רמות בקיאות: 'גבוהים' ו'מצטיינים':

 ם., גבוה משיעורם בקרב מדינות בעלות הישגים דומי12%התלמידים שהישגיהם 'מתחת לסף': 

בישראל, ממוצעי ההישגים בתחומי התוכן היו ההישגים בתחומי התוכן השונים במדעים: : 2011בשנת 

ודומים לציון בשני התחומים(  514) דומים זה לזה בכימיה ופיזיקה(, 523) בביולוגיה גבוהים מעט יותר

ע ההישגים בישראל (. בכל ארבעת התחומים, ממוצ504) ונמוכים יותר במדעי כדור הארץ, הכללי במדעים

 בהתאמה(.  474-ו 474, 477, 475)גבוה מ"ממוצע המדינות המשתתפות" 

בעשור האחרון חלה עלייה בהישגי התלמידים בישראל במדעים בכל תחומי התוכן  ניתוח פנים ישראלי:

חלה עלייה  :2007 -, שבה חלה שביתת מורים ממושכת(. השיפור בולט בהשוואה ל2007)למעט שנת 

 21%-מ( 'מצטיינים'ו 'גבוהים'בשתי רמות הבקיאות הגבוהות )התלמידים בישראל הממוקמים  רשיעוב

-ל 49%-מ :('מתחת לסף'ו 'נמוכים') בשתי רמות הבקיאות הנמוכותהתלמידים  שיעורב ידהויר ,39%-ל

%31.  

מוצעי הציונים . העלייה במבכל תחומי התוכןבאה לידי ביטוי  2011 -ל 2007בממוצע הציונים בין העלייה 

נקודות בשני  42נקודות( ופיזיקה ומדעי כדור הארץ ) 47נקודות(, כימיה ) 51ביולוגיה ) כדלהלן: היא

 . 2011-והן ב ,2007-הן ב התחומים(. בתחום מדעי כדור הארץ ההישגים הם הנמוכים ביותר מבין התחומים

דוברי  ;530וברי ערבית: דוברי עברית: קיים פער בציונים בין דוברי העברית לדמגזר שפה: הישגים לפי 

נקודות. שני המגזרים השתפרו, אך  63הפער היה גדול יותר:  2007בשנת  .נקודות( 49)פער של  481ערבית: 

נקודות(, וכן בקרב  46חל שיפור בהישגים בקרב דוברי העברית ) 2011ועד  1999מאז שנת בשיעור שונה. 

  נקודות(. 87דוברי הערבית )

חלה עלייה בשיעור התלמידים המצטיינים והגבוהים לצד ירידה בשיעור התלמידים  2007 -ה לבהשווא

 , הן בקרב דוברי העברית, והן בקרב דוברי הערבית.בשתי רמות הבקיאות הנמוכות

: התלמידים בישראל הגיעו בממוצע ההישגים בממדים הקוגניטיביים )מיומנויות החשיבה( במדעים

 'יישום'( ומעט נמוכים יותר בשאלות שבדקו 519) 'חשיבה'( ו518) 'ידע'ת שבדקו להישגים דומים בשאלו

 'ממוצע הציונים במדינות המשתתפות'גבוהים מ(. בשלוש מיומנויות החשיבה ההישגים בישראל 512)

 (.  בהתאמה 475 -ו 474, 477)

 'חשיבה'נקודות( ו 46) 'ידע' נקודות( 56) 'יישום: 'בממוצע הציונים עלייה גדולהבמיומנויות החשיבה חלה 

הביא לצמצום הפער בין ההישגים בשאלות  'יישום'בשאלות שבדקו  2011-נקודות(. השיפור הגדול ב 38)

  .2007-בהשוואה ל ',חשיבה'ו 'ידע'לבין ההישגים בשאלות שבדקו  'יישום'

ל התלמידים לבין ש כלכלי-חברתייש קשר הדוק בין הרקע ה כלכלי: -לפי רקע חברתי דעיםהישגים במ

-ו 516, 555: קרב דוברי עברית: בגבוה, בינוני ונמוך: בכלכלי-חברתיממוצע הציונים לפי רקע . הישגיהם

במגזר הערבי אין כמעט בתי ) בהתאמה לרקע בינוני ונמוך ,471, 523בהתאמה; בקרב דוברי ערבית:  491

]הפער בין  .52 (רקע חברתי כלכלי בינוניכלכלי גבוה ויש יחסית מעט בתי ספר עם -ספר בעלי רקע חברתי

                                                 
 
בנפרד. נראה שהפער הכללי בהישגים בין כלכלי -רקע חברתייותר כשבוחנים את ההישגים בכל שכבת  טןהפער בין המגזרים ק 52

  כלכלי של התלמידים בשני המגזרים.-עברית לדוברי ערבית מוסבר בחלקו על ידי רמת הרקע החברתידוברי 
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כלכלי -נקודות( קטן ואף מתהפך, כאשר בוחנים את ההישגים בתוך כל שכבת רקע חברתי 49מגזרי השפה )

-נקודות )לטובת דוברי הערבית( בין תלמידים משני המגזרים בבתי ספר עם רקע חברתי 7בנפרד: פער של  

ת דוברי העברית( בין תלמידים משני המגזרים בבתי ספר עם רקע נקודות )לטוב 20כלכלי בינוני, ופער של 

 [א(.2015חברתי נמוך )ראמ"ה, -כלכלי

 עלייה גדולה הן בהישגי הבנים והן בהישגי הבנותחלה  2011-ו 2007בין השנים הישגי בנים ובנות: 

 נקודות בקרב הבנות(.  47-נקודות בקרב הבנים ו 49בישראל )

 הישגי הערבית,(. בקרב דוברי , בהתאמה528 -ו 531) דומיםשגי הבנים והבנות הי, העבריתבקרב דוברי 

 .200753 -פער דומה נמצא ב .(בהתאמה 463-ו 498מהישגי הבנים ) הבנות גבוהים במידה ניכרת

יה י"העל(:10א, עמ' 2016במובאה מתוך תקציר המחקר )ראמ"ה,  2011ניתן לסכם את ממצאי טימס 

שהוכנסה למערכת החינוך בשנתיים  לקידום הישגים תכניתהבהלימה עם  נמצאת 2011-בהישגים ב

השקיע משרד החינוך משאבים רבים )שעות הוראה, שעות  תכניתשקדמו למחקר טימס. במסגרת ה

הדרכה, תכניות לימודים חדשות ומעודכנות( במטרה לשפר את ההוראה והלמידה בשפת אם, 

טיבות הביניים. הלימה זו מחזקת את הקשר בין השקעה מתמטיקה ומדעים בבתי הספר היסודיים ובח

במשאבים חינוכיים לבין הישגים ומוכיחה כי בהשקעה מושכלת ומתמשכת, ניתן להעלות הן את 

 ."רמת הידיעות והן את השליטה במיומנויות חשיבה של תלמידי כלל המערכת

 : מתמטיקה-TIMSSהישגים ב 7.2.1.2 

  .א(2015)ראמ"ה,  , בהשוואה לשנים קודמות2011 טימס מבחנילהלן ייסקרו הישגי התלמידים ב

ממוצע המדינות המשתתפות: מ)ממוצע הגבוה  .516, עם ציון 42 מתוך 7-הדורגה ישראל במקום  2011 -ב

נקודות  53הישג זה של ישראל משקף עליה של . 49מתוך  24: 2007שנת המיקום של ישראל ב. (467

דלו מבין המדינות שהשתתפו בשני ושיפור בין השנים הללו הוא השלישי בג. ה2007בהשוואה למבחן טימס 

 מחזורי המבחנים.

. שיעור 32%; 'נמוכים' ו'מתחת לסף': 39%שיעור התלמידים לפי רמות בקיאות: 'גבוהים' ו'מצטיינים': 

 , גבוה משיעורם בקרב מדינות בעלות הישגים דומים.13%התלמידים שהישגיהם 'מתחת לסף': 

בהישגי התלמידים בישראל במתמטיקה בכל תחומי  חלה עלייהוח פנים ישראלי: בעשור האחרון נית

חלה עלייה  :2007 -, שבה חלה שביתת מורים ממושכת(. השיפור בולט בהשוואה ל2007התוכן )למעט שנת 

-מבשתי רמות הבקיאות הגבוהות )"גבוהים" ו"מצטיינים"( התלמידים בישראל הממוקמים  שיעורב

-מ )"נמוכים" ו"מתחת לסף"( בשתי רמות הבקיאות הנמוכותהתלמידים  שיעורב הדיויר ,39%-ל 19%

 . %3254-ל 52%

דוברי  ;536קיים פער בציונים בין דוברי העברית לדוברי ערבית: דוברי עברית: מגזר שפה: הישגים לפי 

חל שיפור  2011ועד  1999שנת  מאז נקודות. 76: 2007-פער דומה היה ב .נקודות( 71)פער של  .465ערבית: 

  נקודות(. 68והן בקרב דוברי הערבית ) ,נקודות( 54בהישגים בקרב דוברי העברית )

                                                 
 
 66דוברות הערבית בהשוואה לבנים דוברי הערבית ) השיפור הגדול יותר בהישגי הבנותבשל  2011-ו 2007פער זה גדל בין  53

 נקודות בהתאמה(. 48נקודות לעומת 

 נקודות(, אך עדיין זהו התחום שבו ההישגים הם הנמוכים 60יה של יפור הגדול ביותר )עלבהישגים בגיאומטריה חל השי 54

 ביותר.
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חלה עלייה בשיעור התלמידים המצטיינים והגבוהים לצד ירידה  בקרב דוברי העברית ודוברי הערבית

 .2007-בהשוואה ל בשיעור התלמידים בשתי רמות הבקיאות הנמוכות

של התלמידים כלכלי -ברתייש קשר הדוק בין הרקע הח: כלכלי- מתמטיקה לפי רקע חברתיהישגים ב

, 565: : בגבוה, בינוני ונמוך: בקרב דוברי עבריתכלכלי-ברתיממוצע הציונים לפי רקע ח. לבין הישגיהם

  .55בהתאמה לרקע בינוני ונמוך 454, 507, בהתאמה; בקרב דוברי ערבית: 493 -, ו521

  .עלייה גדולה הן בהישגי הבנים והן בהישגי הבנותחלה  2011-ו 2007בין השנים ובנות: הישגי בנים 

הבנות  הישגי הערבית, דוברי (. בקרב536) הישגי הבנים והבנות גבוהים וזהים, העבריתדוברי בקרב 

 .56נקודות לטובת הבנות( 35פער של  -בהתאמה  ,447-ו 482מהישגי הבנים ) גבוהים במידה ניכרת

 7.2.2 PISA 

  התכנית הבינלאומית להערכת תלמידים, PISA (Programme for International Student Assessment,) מבחן

 OECD (Organization for Economic Co-operation and על ידי מינהל החינוך של 2000נוסד בשנת 

Development  .) יאה, מתמטיקה ומדעים. בקר 15המבחן בודק את רמת האוריינות של תלמידים בני

אוריינות מדעית מוגדרת כיכולת מורכבת להשתמש בידע ובמושגים מדעיים, על מנת להבין ולקבל 

החלטות  הנוגעות לעולם הטבע, לזהות שאלות מדעיות, להסביר תופעות בשיטה מדעית על ידי שימוש 

רמת האוריינות  .(Bybee, McCare, & Laurie, 2009בראיות, להסיק מסקנות ולפתח עמדות כלפי המדע )

עשויה להיות קשורה להצלחתם הכלכלית בעתיד, לסוג העבודה שלהם ולאופי החברה והמדינה שבה הם 

חיים וכן לרמת החיים שלהם ושל החברה שבהם הם פועלים. מבחני פיזה מנסים למדוד תוצר חינוכי 

 (.2016למוכנות לחיים )ראמ"ה, מורכב, שידע התוכן הוא רק חלק ממנו. הידע צריך להיות שימושי 

האוריינות המתמטית הנבדקת במבחן פיזה מתמקדת ביכולתם של תלמידים ליישם ידע ומיומנויות 

מתמטיות בפתרון מגוון של בעיות, "לתרגם" בעיות מחיי יומיום לשפת המתמטיקה, לפרש ולהבין את 

 י ולנסח ולהשתמש בשפה זומשמעות הפתרון של בעיה מתמטית, להפעיל שיקול דעת בהקשר מתמט

 (.א2016; ראמ"ה, ב2015)ראמ"ה, 

מידע גם על הקשר  PISAחוץ ממידע על אוריינות, נותן . 2000מחקר פיזה נערך כל שלוש שנים, החל משנת 

שבין הישגים חינוכיים למדיניות חינוך, מאפייני בית הספר ודרך ארגונו, מאפייני התלמיד והמשפחה, 

ידים, תקשורת בין הורים לילדים ומשתנים אחרים שתורמים להישגים לימודיים אופני למידה של תלמ

 ב(.  2015)ראמ"ה, 

 : מדעים - PISAהישגים ב 7.2.2.1

 2015תוצאות מחקר פיזה . 2015-ו 2012 ,2009 ,2006, (2000)פיזה  2002ישראל השתתפה במחקר בשנים 

 .2016צפויות להתפרסם בדצמבר 

                                                 
 
יותר כשבוחנים את ההישגים בכל שכבת חת"כ בנפרד. נראה שהפער הכללי בהישגים בין דוברי עברית  טןהפער בין המגזרים ק 55

 למידים בשני המגזרים.כלכלי של הת-לדוברי ערבית מוסבר בחלקו על ידי רמת הרקע החברתי
 66דוברות הערבית בהשוואה לבנים דוברי הערבית ) השיפור הגדול יותר בהישגי הבנותבשל  2011-ו 2007פער זה גדל בין  56

 נקודות בהתאמה(. 48נקודות לעומת 
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, 2002, תוך השוואה לשנים קודמות: 2012 -במבחני פיזה במדעים ובמתמטיקה מההישגים  להלן מובאים

 .2009 -ו 2006

 .תלמידים בסה"כ 5,055בתי ספר,  172נדגמו  2012-ב 

מדינות . (100, עם סטית תקן: 500)מתוך  470עם ציון  ,64מתוך , 40 -במקום הדורגה ישראל  2012 בשנת

. 501היה   OECDסלובקיה, יוון וטורקיה. הממוצע למדינות הנוספות עם הישגים דומים: איסלנד, 

ישראל בהתאמה. כלומר,  455 –ו  454(,  41מתוך  33)מקום  434היו:  2009 -, ו2006, 2002 -הציונים ב

 במבט כולל, ישראל נמצאה במקום העשירי מבחינת שיפור. נמצאת במגמת שיפור.

 6%המדינות המשתתפות. בישראל  64דלו מבין ו: הראשון בגפיזור ציונים גבוהבישראל בלטה 

מן התלמידים נמצאים  29%(; OECD -ב 8%מהתלמידים נמצאים בשתי רמות הבקיאות הגבוהות ביותר )

 (. OECD -ב 18%) 2מתחת לרמה 

נקודות בין הישגי התלמידים בבתי הספר דוברי  100פער של ישראלי: -הממצא הבולט ביותר בניתוח פנים

 . 2002פער דומה נמצא בשנת  (.394)= ( לבין הישגי התלמידים בבתי הספר דוברי הערבית492רית )=בהע

)בדומה  בין בנים לבנות בקרב דוברי העברית לא נמצאו כמעט הבדליםלפי מגזר שפה ומגדר:  פילוחב

. )פער זה מאפיין מדינות 57נקודות לטובת הבנות 23בקרב דוברי הערבית: פער של (; OECDלמדינות 

 ערביות, כגון ירדן, קטאר ואיחוד האמירויות

הרקע החת"כ של התלמידים לבין יש קשר הדוק בין  :58כלכלי )חת"כ(-תרבותי-לפי רקע חברתי בפילוח

להלן ההישגים לפי שלוש רמות  .הישגיהם, אך אין להסיק מן הממצאים קשר סיבה ותוצאה ביניהם

, 396, 383; דוברי ערבית: , בהתאמה539, 488, 444ת: חת"כ: נמוך, בינוני וגבוה, בהתאמה: דוברי עברי

  , בהתאמה.432

נקודות בממוצע  14פערי הציונים אינם גדולים: : )בבתי הספר דוברי העברית( הבדלים בין סוגי פיקוח

לטובת הפיקוח הממלכתי. פערים דומים נמצאו גם כשמשווים בין שני סוגי הפיקוח בכל קבוצת רקע 

)בין הנמוך לבינוני,  נקודות 40רמות החת"כ השונות בכל סוג פיקוח מראה פערים של  השוואה ביןחת"כ. 

הישגי הבנות בפיקוח החרדי נמוכים מהישגי הבנות בשני סוגי הפיקוח בנוסף,  .ובין הבינוני לגבוה(

, ותאפשר לדווח רק על הישגי הבנ בפיקוח זה.( דתי-בממלכתי 493 -ובממלכתי   500, לעומת 462) האחרים

                                                 
 
ואילו במגזר  נקודות מממוצע הבנים, 24-במדעים המגמה אינה אחידה. במגזר היהודי היה ממוצע הבנות גבוה ב 2002 -ב 57

: במדעים אחוז הבנים המצטיינים כמעט כפול 2002 -ב נקודות מממוצע הבנות. 15 -יהודי היה ממוצע הבנים גבוה ב-הלא

 בהתאמה(. 5.8% -ו 13.2%מאחוז הבנות המצטיינות )

PISA index of Economic Social and Cultural Status)] פיזהשל  כלכלי-תרבותי-המדד החברתי58  (ESCS]  מחושב על

סמך דיווח עצמי בשאלונים לתלמיד. המידע שנאסף כולל, בין היתר, את הפרטים האלה: מידע על עיסוקם של האב והאם, 

לדוגמה: ספרים בבית, שולחן )רמת ההשכלה של האב והאם, נגישות של משאבים חינוכיים, תרבותיים וכלכליים בבית 

מצב כלכלי. המדד אינו כולל מידע על ארץ הלידה של התלמיד ושל הוריו,  על םכתיבה, מחשב, וכדו'( ואמצעים נוספים המעידי

 OECD-שני שלישים מן התלמידים במדינות ה .OECD-במדינות ה 1נקבע כך שיהיה בעל ממוצע אפס וסטיית תקן של  והוא

"כ הוא מדד רציף. בדוח זה + בהתפלגות של מדד זה )בדומה להתפלגות נורמלית(. מדד החת1-ל -1נמצאים אפוא בין הערכים 

אחוזונים  –; רקע גבוה 70-31אחוזונים  –; רקע בינוני 30-0אחוזונים  –חולקו הנבחנים בישראל לשלוש קטגוריות: רקע נמוך 

)ראמ"ה,  כלכלי במבחני מיצ"ב וטימס-מדד שטראוס' שלפיו נקבע המדד החברתיאינו תואם את '. מדד החת"כ 100-71

 (.61, עמ' 4א, פרק 2016
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משום שבתי הספר החרדיים לבנים שהסכימו להשתתף במחקר אינם מייצגים את בתי הספר של קבוצת 

  (.14עמ'  ,6א, פרק 2016)ראמ"ה,  אוכלוסייה זו

  : מתמטיקה - PISAהישגים ב 7.2.2.2

בפרק זה יובאו הממצאים מהמחקר על המבחן  .המבחן במתמטיקה מורכב ממבחן מודפס ומבחן ממוחשב

 פס. המוד

. (100, עם סטית תקן: 500)מתוך  466עם ציון  ,64, מתוך 40 -במקום הדורגה ישראל  2012 בשנת: 2012

-ב . הציונים494היה   OECD-מדינות נוספות עם הישגים דומים: הונגריה וקרואטיה. הממוצע למדינות ה

  צאת במגמת שיפור.ישראל נמבהתאמה. כלומר,  ,447 –ו 442, 433היו:  2009 -בו 2006 -ב ,2002

 9%בישראל  המדינות המשתתפות. 64דלו מבין ו: הראשון בגפיזור ציונים גבוהבישראל בלטה 

מן התלמידים נמצאים  34%(; OECD -ב 12%מהתלמידים נמצאים בשתי רמות הבקיאות הגבוהות ביותר )

, דים המתקשיםחל צמצום מתמשך בשיעור התלמי 2006 -בהשוואה ל (.OECD -ב 23%) 2מתחת לרמה 

 -מ: קלה בשיעור התלמידים המצטיינים הייעלו בהתאמה. 34%לעומת : 2 -הנמצאים ברמה הנמוכה מ

        .201259-ב 9% -ל ,2006 -ב 6%

נקודות בין הישגי התלמידים בבתי הספר דוברי  101פער של ישראלי: -הממצא הבולט ביותר בניתוח פנים

 .2002פער דומה נמצא בשנת  (.388)= בבתי הספר דוברי הערבית ( לבין הישגי התלמידים489רית )=בהע

בבתי הספר דוברי מהתלמידים, ו 24% -: בבתי הספר דוברי העברית 2 -ברמה מתחת לשיעור התלמידים 

 12% – : בבתי הספר דוברי העברית6, 5שיעור התלמידים ברמות הגבוהות  .מהתלמידים 67% - הערבית

  מהתלמידים. 0% –ר דוברי הערבית בבתי הספ 0%ו מהתלמידים,

)בדומה למדינות  נקודות לטובת הבנים 15בחלוקה לפי מגזר שפה ומגדר: בקרב דוברי העברית: הבדל של 

OECD ;) ירדן  ןוג)פער זה מאפיין מדינות ערביות, כ .נקודות לטובת הבנות 9בקרב דוברי הערבית: פער של

 60וקטאר.(

יש קשר הדוק בין הרקע החת"כ של התלמידים כלכלי )חת"כ(: -רבותית-הישגים במדעים לפי רקע חברתי

להלן ההישגים לפי שלוש רמות . לבין הישגיהם, אך אין להסיק מן הממצאים קשר סיבה ותוצאה ביניהם

 . 430, 391, 373; דוברי ערבית: 536, 486, 440חת"כ: נמוך, בינוני וגבוה, בהתאמה: דוברי עברית: 

: פערי הציונים אינם גדולים: דתי(-בבתי הספר דוברי העברית )ממלכתי / ממלכתי יקוחהבדלים בין סוגי פ

. פערים דומים נמצאו גם כשמשווים בין שני סוגי הפיקוח 61נקודות בממוצע לטובת הפיקוח הממלכתי 12

 נקודות 45השוואה בין רמות החת"כ השונות בכל סוג פיקוח מראה פערים של בכל קבוצת רקע חת"כ. 

הישגי הבנות בפיקוח החרדי נמוכים מהישגי )בין הנמוך לבינוני, ובין הבינוני לגבוה(. בנוסף,  מוצע במ

בפיקוח זה אפשר  .62דתי(-)ממלכתי 478 -ו )ממלכתי( 489, לעומת 465)  הבנות בשני סוגי הפיקוח האחרים

                                                 
 
59
אחוז התלמידים הישראלים שהישגיהם נמוכים גדול פי שישה נקבעו שתי רמות בקיאות בלבד למדעים ומתמטיקה.   2002 -ב 

. במקביל, אחוז התלמידים בישראל המצטיינים OECD -ויותר מזה שבמדינות המצטיינות, ויותר מכפול בהשוואה לממוצע ה
 .ב(2015)ראמ"ה,  (בהתאמה 16%-ו 10%) OECD-קטן יותר מממוצע ה

 בהתאמה(.  8% -ו 12%ברמת ההישגים הגבוהה אחוז הבנים המצטיינים במתמטיקה גבוה מאחוז הבנות המצטיינות ) 2002 -ב 60

יהודי -נקודות, ובמגזר הלא 12-במגזר היהודי בבשני המגזרים:  במתמטיקה היה ממוצע הבנים גבוה מממוצע הבנות 2002 -ב   
 נקודות. 35-ב

, חרדי 464דתי: -, ממלכתי450מתקבלת תמונה שונה בנוגע להשוואה בהישגים במדעים בין סוגי הפיקוח: ממלכתי:  2002 -ב 61
. )חלק מהפער הגדול בין החרדי לבין שני סוגי הפיקוח האחרים מוסבר בהקצאה קטנה יותר של זמן ללימודי 405בנות(:  85%)

 המקצוע במגזר החרדי.(
62
 -, ממלכתי440שונה של ממצאים בהישגים במתמטיקה בנוגע להשוואה בין סוגי פיקוח: ממלכתי: תקבל תמונה ה 2002-ב  

 .450בנות(:  85%, וחרדי: )480דתי: 
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מחקר אינם מייצגים לדווח רק על הישגי הבנות, משום שבתי הספר החרדיים לבנים שהסכימו להשתתף ב

  (. 11, עמ'  4א, פרק 2016את כלל בתי הספר של קבוצת אוכלוסייה זו )ראמ"ה, 

 יםמחקר  .8

הבוחנים את הוראת המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה בחטיבת הביניים  מחקרים ארבעהיוצגו  בפרק זה

: קת הסקירה המדעיתמתמקדים בשני הנושאים שבהם עוסהמחקרים המוצגים להלן  ובחטיבה העליונה.

: מכון גופים שונים ארבעההמחקרים בוצעו על ידי  המורים.ועל חטיבת הביניים על  '98השלכות דוח 'מחר 

כפי הרשות הארצית למדידה והערכה(,  –מכון סאלד ומשרד החינוך )על ידי  ראמ"ה  ת,ויצמן, מכון מופ"

את מצב הוראת בזווית מסוימת קפות כל אחד מהמחקרים מתמקד בסוגיות מפתח המש שיפורט בהמשך.

' 98עולה תמונת המורכבות של מידת ההצלחה של דוח 'מחר הפרק כולו מן המדעים והטכנולוגיה בישראל. 

המחקרים הם גם הוכחה לכך שמשרד החינוך מבצע הערכות לתכניות שונות, ומסיק מסקנות להמשך 

 ביצוען.

 מדע וטכנולוגיה' בחטיבת הביניים(' )בדגש על המקצוע '98'מחר  דוחמחקר על  8.1

 – '98 מחר, מה ניתן ללמוד מניסיון 'מחרתרומת האתמול ל –יבת הבינייםבחטדע וטכנולוגיה מ        

 (2013פורטס, מועלם, ולוי נחום, ) סיכום תחקיר

ך זה בוצע על ידי אנשי האקדמיה )מכון ויצמן(, המייצגים את המוסדות האקדמיים השותפים לאורתחקיר 

', ותהליך הערכתו 98מלמד על יישומו של פרויקט 'מחר  התחקירכל הדרך ביישום המלצות הדוח. 

מקורות  (.2013)פורטס, מועלם, ולוי נחום,  63והשפעתו בעיקר בחטיבות הביניים, עשר שנים לאחר סיומו

מגוון רחב של  היו מסמכים שהונפקו על ידי יחידות ממשלתיות וראיונות עם דוחעבור ההמידע העיקריים 

עדה שיזמה והגתה את הפרויקט, מנכ"לי משרד החינוך ואנשי ואנשים שהיו מעורבים בפרויקט: חברי הו

מורים, מנהלי בתי ספר, מובילי השתלמויות מורים, מפקחים, מפתחי תכניות לימודים וכן מטה הפרויקט, 

 וחוקרים. 

ל הפרויקט כעל תקופת צמיחה, שיתוף פעולה א. כל המרואיינים דיברו ע :הם מהדוח העיקריים םממצאיה

שמועילים לתלמידי חטיבות ביניים כיום; ג. תלמידים  תוצריםוהתחזקות; ב. נותרו רק מעט מאוד 

. כמה מן דמקבלים היום שעתיים או שלוש שעות הוראה שבועיות במדעים, ולא שש שעות כמתוכנן; 

. ה; רק במידה מצומצמת ביותר מיושמים היום ,המודלים להכשרה מקצועית מתמשכת של מורים שפותחו

הוגדר באופן חד . השילוב בין מדע לטכנולוגיה לא ו דל ביותר; בתכניות לימודים טובות שפותחוהשימוש 

; ז. הוראת הטכנולוגיה כיום מוגבלת ,כתוצאה מכך .הובן כנדרשמשמעי וכתוצאה מכך, לא הובהר ולא 

ה מסודרת עם יעדים ויעדי ביניים, כך שיהיה ניתן לעקוב אחר מינהלת הפרויקט לא יצרה תכנית עבוד

ח. אשכולות פיס לא נבעו ישירות מהדוח, ואין להם איזכור בדוח, ובכל  התקדמות הפרויקט בזמן אמת;

', והם אמורים לתת מענה לצורך במעבדות 98זאת, הקמתם לא הייתה מתרחשת ללא פרויקט 'מחר 

, אלא מהצורך בפעולות הערכה ליישום חלא נבע ישירות מהמלצות הדו ט. מבחן המיצ"ב ;מו"טבלימודי 

 'חדשיתה השפעה עקיפה על פרויקטים, כמו 'אופק ילפרויקט ה י. ;ואילך( 1997הדוח בשנים הראשונות )

 '.98שאינם מזוהים כלל עם 'מחר 

ם עיקריים. להלן "מהתכנית לא נותר כמעט דבר" בשל שני גורמי :התובנות והמסקנות הנוקבות מן הדוח

64דוחציטוט מן ה
: 

                                                 
 
 .2008הראיונות לצורך התחקיר נערכו בשנת  63

64
 clePage.aspx?id=2634http://portal.macam.ac.il/Arti 
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 : למשרד החינוך לא היו ועדיין אין תכניות ארוכות טווח, מובנות ומחייבות.היעדר תכניות לטווח ארוך"

 'רפורמות': אחד הדברים שמכשילים שינוי במערכת החינוך הישראלית הוא טלטלת ההיעדר אורך רוח

פי רוב את קודמתה. מערכת החינוך בנויה באופן והעובדה שרפורמה חדשה סותרת על  ,בכל כמה שנים

המבקש לקדם  ,בפחות מעשר שנים. לכן שר חינוך אקיימ-שאינו מאפשר לראות שינויים משמעותיים בני

 יתקשה לראות את פרי עמלו בזמן כהונתו בתפקיד. ,את מצב החינוך המדעי בישראל

בות של הפקת לקחים. מדוע לא יזם משרד : משרד החינוך חייב לפתח תרמשרד החינוך אינו ארגון לומד

 .65"?'98מחר 'החינוך בעצמו תחקיר דומה לזה כדי לברר מה קרה ל

' התקיים כנס 'התחדשות החינוך', ובו הצטיירה תמונת 98, כעשור לאחר תום פרויקט 'מחר 2008בפברואר 

ברה בטווח הארוך. , הפוגע בחוסנה הכלכלי של המדינה והחמשברטכנולוגי כ-המצב של החינוך המדעי

, וכתוצאה מכך הדרדר המצב של החינוך '98לא נעשו פעולות המשך לתכנית 'מחר הסיבה לכך היא ש

 טכנולוגי במהירות.-המדעי

 מחקרים על  הוראת מדעים וטכנולוגיה  8.2

 (2011עבאדי וקשתן, ) סיבות להצלחה של תלמידי חטיבת ביניים בלמידת מדעים 8.2.1

ידי מרצות במכללת לוינסקי לחינוך )המכשירה, בין היתר, מורים להוראת המדעים מחקר זה נכתב על 

תמיכת האגף להכשרת במכללתית במכון מופ"ת ו-המלצת ועדת המחקר הביןוהטכנולוגיה(. המחקר בוצע ב

. מידת ההצלחה של התלמידים בלימודי המדעים והטכנולוגיה בחטיבת עובדי הוראה במשרד החינוך

 '.98להצלחה ביישום דוח 'מחר  66ול הגורמים לה הם אמת מידה ראשוניתהביניים ומכל

נערך בעקבות מגמת הירידה בהישגים הלימודיים של תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים  זה מחקר

מבחני המיצ"ב שיקפו פערים עמוקים במדעים בין מגזרים שונים במדינה,   (.2011עבאדי וקשתן, ) במדעים

אקונומי שונה. במחקר זה נבדקו הקשרים בין גורמים שונים המאפיינים -ם מרקע סוציווכן בין תלמידי

 את הלומדים, ואת אקלים הכיתה והצלחה במדעים בחט"ב בישראל.

 –כמותי: מציאת קשר ומתאם בין מספר מאפיינים והצלחה במדעים. האחר  –למחקר שני חלקים: האחד 

 ם בשיעורי מדעים.איכותני: ניתוח שיחות עם תלמידים ומורי

מאפיינים בעלי תלמידים משלוש חטיבות ביניים, המשתייכים למגזרים שונים ו 400ית המחקר: אוכלוסי

 אקונומיים שונים. -סוציו

אקונומי -מן הממצאים עלה, כי הגורמים המשפיעים ביותר על הצלחה בלימודי מדעים הם רקע סוציו

ים, בפרט, והשתתפות בחוגי מדעים. לא נמצא קשר בין גבוה, השכלת ההורים בכלל, והשכלת האם במדע

המגדר והדת לבין הצלחה במדעים. כללית, העמדות כלפי מדע לא היו חיוביות, המוטיבציה ללימודי 

, 2011)עבאדי וקשתן,  מדעים נמוכה, ואין כלל התייחסות למדעים כמקצוע רלוונטי בעל היבטים חברתיים

  (.4עמ' 

                                                 
 
65

מה אנו יכולים ללמוד :  2009הרצאה בנושא הדו"ח ניתנה ע"י אחד המחברים, ד"ר פורטס, במסגרת כנס ון ליר לחינוך  

" / דיוויד 98מאתמול להיום: מה אפשר ללמוד מ"מחר (. 2009טס, ד. )ורמאמר נוסף על הדוח: פ ."98מהניסיון של "מחר "

 .80-85עמ'  (,6הד החינוך, פ"ג) .י לוי נחוםטס, רוני מועלם, תמורפ
וכן שיעור הפונים ללימודי המקצועות המדעיים  ,יח"ל במקצועות המדעיים 5אמות מידה נוספות הן: שיעור ההצלחה בבגרות  66

 במוסדות האקדמיים.
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מידים מספר תבניות התנהגות המעידות על הבנה, ושרצוי להעצים אותן על מנת במחקר נמצאו בקרב התל

להגביר הצלחה: שאילת שאלות של השוואה, הרחבה לתחומים נוספים, הצעת חלופות, הבעת עמדה 

 מתנגדת, רפלקציה על שינויים וקיום דיאלוג אמיתי בכיתה.

ים להצלחה של תלמידים בחט"ב חשיבות המחקר היא בהרחבה והעמקה של הבנת גורמים הקשור 

בלימודי מדעים. הבנה זו עשויה להוות בסיס להפקת לקחים ושינוי אסטרטגיות הוראה, כך שמגמת 

, שמשמעותו STS -': רעיון ה98ן של 'מחר יהירידה בציונים תשתנה. בנוסף, נראה כי אחת מאבני הבני

 21-מאה ההבקרב התלמידים בפתחה של מעורבות המדע והטכנולוגיה בחברה, איננה מקובלת או נטמעת 
67. 

 (2013איקן ורוזן, -)מני הוראת המדעים בישראל: מגמות, אתגרים ומנופים לשינוי 8.2.2                

סקירה זו נכתבה על ידי חוקרות ממכון הנרייטה סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות. מכון זה 

איקן, -בהוראת המדעים )למשל: מני ,בנושאים שונים, ובין היתרי הערכה עבוד משרד החינוך רעורך מחק

בתי הספר חטיבות הביניים ובטכנולוגי ב-המדעינכתבה אודות החינוך סקירה עדכנית זו (. 2012ורוזן, 

. הסקירה בוחנת את הנושא בשני הנדבכים החשובים '98'מחר  דוחהמלצות שיסודותיו הם ב ,התיכוניים

, וממנו 2011-1996טווח השנים טכנולוגי ב-בסקירה מובא מידע על החינוך המדעי שלו: התלמיד והמורה.

אפשרויות הוהעולים ממגמות אלו  אתגריםההקיימות,  מגמותה יוצאים מחברי הסקירה אל העתיד:

ות שנכתבו דוחהסקירה מתבססת על (. 2013איקן ורוזן, -)מני להיות האתגרים הללו מנופים לשינוי

ערכה וכן ממצאים מהמבחנים הבינלאומיים במדעים ומתמטיקה. חשיבותה של הסקירה בנושא, מחקרי ה

היא בניתוח המקיף והמעמיק של המגמות והאתגרים, תוך הצלבה של מקורות מוסמכים בארץ ובעולם 

 ורתימה יצירתית של האתגרים להיות בסיסים לשינוי מהותי.

ה לרמות: רמת המורה ורמת התלמיד. המנופים ים וכן בחלוקיהסקירה מתייחסת למגמות ואתגרים כלל

 לשינוי, גם הם מאורגנים ברמות: מנופים לשינוי ברמת המערכת, רמת המורה ורמת התלמיד.  

 להלן המגמות והאתגרים העיקריים ברמות השונות: 

צמצום העתודה המדעית בישראל, מחסור גובר גורמים שונים מתריעים על  : המגמות והאתגרים הכלליים

בכוח אדם מיומן למילוי תפקידים עתירי טכנולוגיה בצבא ובתעשייה, ומחסור עתידי במדענים 

 כלל הציבור מאופיין כבעל אוריינות מדעית נמוכה. ובמהנדסים;

שיעור המורים למדעים נשאר יציב לאורך השנים; במקצוע המתמטיקה מגמות ואתגרים ברמת המורה: 

בעיקר עקב הגעה לגיל פרישה, במיוחד הפרישה פוטנציאלי במורים,  יה. עם זאת, מסתמן מחסוריניכרת על

 .מקצוע ההוראה אינן חיוביותנשירה מהמקצוע; עמדות הציבור כלפי של המורים שעלו מחבר העמים, וכן 

. מקצועות אלו נתפסים בעיני ת מעט יותרוהוראת המתמטיקה והמדעים חיובייחד עם זאת,  העמדות כלפי 

 פוטנציאל השתכרות גבוה יותר. כבעלי וים יותר הציבור כיוקרתי

מתוך כלל הניגשים לבגרות  ,שיעור הניגשים לבגרות במקצועות המדעייםמגמות ואתגרים ברמת התלמיד: 

דתי -בחינוך הממלכתי וך כלל הלומדים ירד;תיציב יחסית, לעומת זאת, שיעור הנבחנים במתמטיקה מ

יותר. המקצועות המדעיים כמעט שלא נלמדים בבתי הספר  אחוזי הנבחנים במקצועות המדעיים נמוך

       .; לימודי המדעים בחטיבת הביניים אינם מתקיימים בהיקף המומלץ לפי תכנית הלימודיםהחרדיים

                                                 

 

67
: בהשוואה לממוצע למורים ולמנהלים שאלונים לתלמידים,שכלל העברת  2006ממצאים דומים נמצאו במחקר פיזה משנת  

 ובו בזמן הם מדווחים על תמיכה רבה בצורך הכללי לקדם מחקר מדעי,מדווחים על תלמידי ישראל   OECD,-מדינות ה

בקרב )מלימודים אלה.  הנאה מועטה ללמוד לימודי מדעים ועלמוטיבציה נמוכה  עלעניין כללי מועט בתחום המדעים, 

 (.2009)וורגן, דוברי עברית.(  מאשר בקרב תלמידים יות יותר כלפי המדעעמדות חיובנרשמו דוברי ערבית  תלמידים
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  PISAאינטגרטיבית של מדע וטכנולוגיה. יש דגש רב על לימודי הביולוגיה; במבחני תכניתיש קושי ביישום 

; יש פערים OECD -ית ומתמטית, ישראל מדורגת מתחת לממוצע של מדינות ההבודקים אוריינות מדע

כמקצועות 'גבריים'; עמדות התלמידים כלפי המקצועות:  ןמגדריים: המקצועות המדעיים נחשבים עדיי

המתמטיקה נתפסת כמקצוע יוקרתי, חשוב ובעל תועלת, ואילו מקצועות המדעים לא נתפסים כמביאים 

 תועלת.

יצירת שיתופי פעולה בין הגופים השונים העוסקים בהוראת המדעים, נוי ברמת המערכת: מנופים לשי

 ויצירת חזון אחיד

הכשרה מקצועית במודלים שונים, באופן מתמשך ותומך, גיוס  חפיתומנופים לשינוי ברמת המורה:  

 מורים חדשים מתחומים רלוונטיים הקיימים בשוק 

מעגל הלומדים על ידי גיוון בדרכי הוראה חדשניות ומאתגרות;  הרחבתמנופים לשינוי ברמת התלמיד: 

יצירת רצף בלימודי מדעים מהגן ועד כיתה י', עבור כלל התלמידים שלא ; פיתוח כלי הערכה חלופיים

 יבחרו בהתמחות במדעים.

 לקידום הישגים בכיתות ח' במתמטיקה, בשפת אם ובמדע וטכנולוגיה תכניתהמחקר הערכה על  8.2.3

 א(2013)ראמ"ה,  נת הלימודים תשע"אבש

מחקר זה נכתב על ידי משרד החינוך באמצעות הרשות הארצית למדידה והערכה )ראמ"ה(. זאת, במסגרת 

 מחדש. תהליך של הערכת תכניות,  הפקת לקחים ויישום

תשע"ב בתחום -לקראת שנת הלימודים תש"ע הגדיר מטה משרד החינוך יעדים לשנות הלימודים תש"ע

ט' בחטיבות הביניים ובבתי הספר היסודיים. היעדים נוסחו כך -ור ההישגים הלימודיים בכיתות ז'שיפ

, והתמקדו בשיפור המיומנויות בשפת TIMSS-שהׂשגתם תבוא לכלל ביטוי במערכות המבחנים: מיצ"ב ו

-. במטרה להשיג יעדים אלה הכין מטה המשרד תכנית עבודה רבמתמטיקה ובמדע וטכנולוגיהאם, ב

שנתית, הכוללת תוספת שעות הוראה, ימי הדרכה והשתלמויות. משאבים אלו הופנו החל משנת הלימודים 

תש"ע לכיתות ז', וממשיכים ללוות שכבת גיל זו. בניהול המקצועי והפדגוגי של התכנית היו שותפים האגף 

 כנולוגיה.במינהל מדע וט לחינוך על יסודי עם המזכירות הפדגוגית ומפמ״ר מדע וטכנולוגיה

 התבקשה לבצע מחקר הערכה בנוגע להטמעת התכנית לקידום הישגים ולאפקטיביות של התכנית.ראמ"ה 

 מחקר הערכה שנעשה על שנה"ל תש"ע. דוחזה היווה המשך ל דוח

מחקר ההערכה הכולל מתמקד בתכנית לקידום ההישגים בקרב תלמידים אשר למדו בכיתות ז' בשנה"ל 

כיצד הוטמעה התכנית לקידום הישגים  שאלות המחקר היו:ה"ל תשע"א. תש"ע, ובכיתות ח' בשנ

במתמטיקה, בשפת אם ובמדע וטכנולוגיה? מה היו הגורמים המקדמים או מעכבים את הצלחתה? כיצד 

כלי המחקר היו: שאלונים כמותיים וראיונות טלפוניים למורים  ?ידי המורים-נתפסת התכנית על

 כיתה ח'.בהייעודיים 

 (:)כיתה ח' ממצאים אודות התכנית לקידום הישגים במתמטיקה, מדע וטכנולוגיהלהלן ה

  שעות לימוד

מהמורים בבתי הספר  78%דווח על ידי: ש"ש  ) 6 –בפועל: ש"ש( 6מתמטיקה )מומלץ בתכנית: 

במגזר  מהמורים 83% -, ויםדתי-הממלכתיים מהמורים בבתי הספר 67%, הממלכתיים, דוברי עברית

 .הערבי(
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 25% -כב) )ללא ציון מס' שעות מדויק( ש"ש 5 -פחות מ –בפועל  :ש"ש( 5דע וטכנולוגיה )מומלץ בתכנית: מ

 .68ובמגזר הערבי( יםדתי-מבתי הספר הממלכתיים 50% -כוב, מבתי הספר הממלכתיים

  )הקבצות( חלוקה לקבוצות לימוד

 40%בכמעט   -ממלכתי  :ע וטכנולוגיהמדב .(91, עמ' 7 ה תכנית 'מיצוי ומצוינות' )נספחלבמתמטיקה הופע

 .69מבתי הספר לא בוצעה חלוקה 60% -בכ –דתי ובמגזר הערבי -בממלכתימבתי הספר לא בוצעה חלוקה; 

 :)משך המפגש כשעה ויותר( 70בהם יש צוות , ולא מורה יחידש)בבתי ספר  ישיבות צוות

 ות של עד פעם בחודש. בתדיר ,מבתי הספר נערכו פגישות צוות 90% -בלמעלה מ -מתמטיקה 

 בתדירות של עד פעם בחודש.  ,מבתי הספר נערכו פגישות צוות 90% -בלמעלה מ -מדע וטכנולוגיה 

 השתלמויות מורים

 ת.כמעט כל המורים דיווחו כי השתתפו במסגרת כלשהי לפיתוח מקצועי במהלך השנתיים האחרונו

 ההדרכה בבתי הספר

בתי  חמישהימי הדרכה ל שני -פי המפתח הבא: במתמטיקה -ה עללצורך הטמעת התכנית הוקצו ימי הדרכ

 79%   -בתי ספר. ואכן הרוב המכריע של המורים ) חמישהיום הדרכה אחד ל -במדע וטכנולוגיה ו ספר;

בחודש בבתי ספר דוברי פעם  - במתמטיקהתדירות ההדרכה:  .דיווחו על מפגשי הדרכה, בהתאמה( 93%

מתכונת ההדרכה  פעם בחודש. -י ספר דוברי ערבית. במדע וטכנולוגיה עברית, ופעם בשבועיים בבת

 הנפוצה: פרטנית, והנחיה של מפגשי צוות.

ותדירותם. רמת שביעות הרצון מן , לגבי משך המפגשים יתה גבוההירמת שביעות הרצון מן ההדרכה ה

הדרכה במתמטיקה, )בתשע"א חלה ירידה בתדירות ההתכנים ויעילותם להוראה הייתה נמוכה בהרבה. 

 בהשוואה לשנה"ל תש"ע.(

 מדות כלפי התכנית לקידום ההישגים ותפיסת תרומתה ע

התכנית למיצוי ומצוינות נתפסת כבעלת השפעה  - עמדות כלפי התכנית לקידום ההישגים במתמטיקה            

ים דוברי ערבית חיובית גבוהה יותר על הישגי התלמידים בהשוואה לתכנית הלימודים במתמטיקה. מור

ותכנית הלימודים החדשה( כבעלות השפעה חיובית גבוהה  'מיצוי ומצוינות'תופסים את שתי התכניות )

 יותר בהשוואה למורים דוברי עברית.

מהמורים מעריכים כי הישגי  95%- 70%בין  - עמדות כלפי התכנית לקידום ההישגים במדע וטכנולוגיה

שונים של התכנית לקידום הישגים )חלוקה לקבוצות לימוד, תוספת התלמידים השתפרו בעקבות רכיבים 

 (.: הוראה, למידה הערכהשעות וערכות ה.ל.ה.

 

 

                                                 
 
ידי  -ממצאי הדוח מציגים את דיווחי המורים בראיונות הטלפוניים, ואינם באים להחליף את עבודת הבקרה הנעשית על68

 . ייתכן שדיווחים אלה יהיו שונים מדיווחי הבקרה: סטטוסים.החינוך הגורמים המקצועיים במשרד

 23-כ -היה: בממלכתי בבתי ספר שבהם בוצעה חלוקה לקבוצות, מספר התלמידים הממוצע בקבוצת לימוד במדע וטכנולוגיה 69

 .א(2013)ראמ"ה,  בקבוצה תלמידים 19-כ -בערבי תלמידים בקבוצה,  18-כ -, בממלכתי דתי קבוצהבתלמידים 

70
דתי ובמגזר הערבי, שבהם יש מורה יחיד -וח הממלכתייש לתת את הדעת למתן תמיכה מקצועית לבית ספר בעיקר בפיק 

 למקצוע מדע וטכנולוגיה.
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 רצון מהתכנית ונקודות החוזק שלה שביעות

ונית, אך עלתה בהשוואה לשנת תש"ע. שביעות נשביעות הרצון מתכנית הלימודים החדשה בי  - מתמטיקה

( בשיעור גבוה יותר בהשוואה למורי הממלכתי 70%מגזר הערבי )רצון גבוהה נמצאה בקרב מורי ה

 שיטת הספירליּות, חיזוק התובנה המתמטית, שיפור בהבנת נקודות החוזק: (. 50%דתי )-והממלכתי

  החומר, גיוון בחומרי הלימוד ובדרכי ההוראה, שיפור בתכנים ובספרי הלימוד.

( 75%רצון גבוהה נמצאה בקרב מורי המגזר הערבי )ות שביעשביעות הרצון בינונית.  –מדע וטכנולוגיה 

ערכות ה.ל.ה., סדר  :נקודות החוזק(. 50%דתי )-בשיעור גבוה יותר בהשוואה למורי הממלכתי והממלכתי

 וארגון, גיוון בחומר הלימוד ובדרכי ההוראה ותוספת שעות לימוד.

 נקודות החולשה של התכנית לקידום הישגים 

 בשני המקצועות: עומס וקושי רב לעמוד בהספק הנדרש.שדווחה בקרב מורים ית נקודת החולשה העיקר

 נקודות החולשה הספציפיות הן: 

התאמה של התכנים ליכולת של -חוסר בתרגול ובטכניקה, צורך בהעמקה של התכנים, אי -במתמטיקה      

 לגילם.התלמידים או 

 מחסור בספרי לימוד. –במדע וטכנולוגיה 

 , היו לגבי שלושה נושאים בולטים, כדלהלן: דוחההמלצות ו דוחמן השעלו  תתובנו

 הטמעת התכנית לקידום הישגים והאופן שבו היא נתפסתא. 

הוטמעה בכיתות ח' במהלך שנת  התכנית לקידום הישגיםממצאי מחקר ההערכה מצביעים כי      

, הגעתם לשטח ואופן ע מבחינת הקצאת המשאבים"ניכרה המשכיות משנה"ל תשהלימודים תשע"א. 

ברוב המקרים בהתאם להגדרות התכנית, מורים השתתפו  תוספת השעות התקבלה בבתי הספרניצולם. 

  בהשתלמויות וניתנה הדרכה בבתי הספר. כמו כן, הורגש השינוי בתכניות הלימוד. 

ם כלל התלהבות מהתכנית, וחלק מה לא הביעועל אף הקצאת המשאבים, המורים בשטח יש לציין, כי 

לא ידעו כי מדובר בתכנית כוללנית, לא הכירו את שם התכנית, והיו מודעים רק לרכיבים מסוימים 

 בעיקר לתוספת השעות. –בתכנית 

 השתלמויות והדרכהב. 

   ההדרכה וההשתלמויות פועלות  .פיתוח מקצועי של המורים הינו מרכיב משמעותי בהצלחת התכנית                     

ידי אנשי סגל ההוראה כבינונית. -כדי להשיג מטרה זו. תרומת ההדרכה הוערכה בדרך כלל עלבמשולב 

שה לנקודות חו כי ההדרכה אינה נחוצה להם. ומורים רבים חש .יש תרומה, אך היא אינה גדולה

בהדרכה היו: פיתוח אסטרטגיות למידה וסיוע בהתמודדות עם קשיים של תלמידים. רק כמחצית 

כי היא  וימו במידה רבה או רבה מאוד כי ההדרכה נחוצה להם, ועוד פחות מכך חשמהמורים הסכ

               .72 71מחדשת להם

 י השטח, ואיך לשפר את יש לחשוב כיצד ניתן לשפר ולהתאים את ההדרכה לצורכ :דוחהתובנה מן ה                

 שלה.ת הרלוונטיו

                                                 
 
בהשוואה לשנת תש"ע, חלה עלייה במידת שביעות רצון המורים מבתי ספר דוברי עברית בפיקוח ממלכתי בכל היבטי ההדרכה  71

במידת שביעות הרצון, למעט  דתי לא נרשמו שינויים של ממש-. בקרב מורים דוברי עברית בפיקוח ממלכתיליהם נשאלושע

למידה בכיתה. בקרב מורים דוברי ערבית נמצאה עלייה -ירידה בהיבט של תרומת ההדרכה לפיתוח אסטרטגיות הוראה

 במידת שביעות הרצון מההדרכה בהיבטים של נחיצות ההדרכה ומענה על צרכים.

 (.22.5.16) תש"עבשנת  שעברה קורס הסבת אקדמאים ,כך עלה גם מראיון עם מורה בחט"ב 72
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 תחושת עומסג. 

 נוצר עליהם לחץ חזק להספיק ללמד  ומורי מדע וטכנולוגיה.מתמטיקה ה רימוהתכנית יצרה עומס על    

יש ההערכה הקודם בתש"ע נראה כי  דוחגם באת התכנית בזמן, ברמה הנדרשת וברמת הישגים גבוהה. 

, ולא לצפות שיעמדו בעומס דומה לאורך זמן. כי לאחר ביצוע שינויים, ובפרט המורים להתחשב במצב

ם כמו במתמטיקה או שינויים תוך כדי הלימוד במדע וטכנולוגיה, מן הראוי לאפשר שינויים משמעותיי

 תקופה של התייצבות והטמעה, לפני שמחליטים על השינוי הבא.

שני מחקרי הערכה נוספים בוצעו על ידי ראמ"ה, והם התמקדו בהוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים 

 .(91 , עמ'7פירוט בנספח )

 ב(2013)ראמ"ה,  : הוראה בקבוצות לימוד במתמטיקה בחטיבות הבינייםבראי המבחנים 8.2.4

מחקר הערכה זה בוצע על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה )ראמ"ה( עבור משרד החינוך, על מנת  

לבחון את תכנית המשרד שהותוותה בתש"ע, שמטרתה להעלות את ההישגים הלימודיים במתמטיקה 

ג, בין היתר על ידי מתן מענה לשתי קבוצות קצה: לקבוצת מיצוי )מתקשים( מטרה זו תושט'. –בכיתות ז' 

ולקבוצת מצוינות )המצוינים( בכל בית ספר. התכנית לקידום ההישגים יושמה כתכנית מתפתחת, כך שבכל 

שנה מתווספת עוד דרגת כיתה. בשנת תש"ע, עם ייסודה של התכנית, היא הופעלה בכיתות ז', בשנת 

 ט'.-ח', ובתשע"ב היא הופעלה בכיתות ז', ח' ו-ז' ו תשע"א בכיתות

מחקר זה נועד לבחון היבטים שונים של ההוראה בקבוצות לימוד הומוגניות  במתמטיקה כפי שמשתקפת 

תשע"א ומנתוני סקר מורים למתמטיקה שנערך בתשע"א. -ממבחני המיצ"ב לכיתות ח' בשנים תשס"ח

צות הלימוד השונות, ובחלוקה לפי משתני רקע רלוונטיים. במחקר זה נבחנה התפלגות התלמידים בקבו

כמו כן, נבחנו מאפייני המורים ודרכי ההוראה בקבוצות הלימוד השונות. כמו כן, נבדק קיומו של מתאם 

 בין הישגי התלמידים בקבוצות השונות ובין מאפייני המורים ודרכי ההוראה. 

 : העיקריים להלן הממצאים

יצ"ב: ככל שרמתה של קבוצת הלימוד גבוהה יותר, כך הציונים במבחני המיצ"ב א. ההישגים במבחן המ

  גבוהים יותר.

כלכלי של התלמידים לבין התפלגותם על פני קבוצות הלימוד. ככל -קיים קשר הדוק בין הרקע החברתיב. 

הקבצה הצטיינות ו -כלכלי גבוה יותר, כך שיעור הלומדים בקבוצות הלימוד הגבוהות -שהרקע החברתי

 נמוך יותר.  -הקבצה ב', מיצוי והקבצה ג'  -גבוה יותר, ושיעור הלומדים בקבוצות הלימוד הנמוכות  -א' 

ככל שקבוצת הלימוד גבוהה יותר, כך התלמידים מייחסים חשיבות גדולה יותר ללימוד המתמטיקה,  ג.

 נהנים מהמקצוע ומרגישים שהם מצליחים בו יותר. 

 רים בקבוצת ההצטיינות הם בעלי התמחות במתמטיקה, ולמחציתם תוארמהמו 90%-המורים: כ ד.

-ו 30%ג', שיעורי המורים ללא התמחות במתמטיקה הם -אקדמי במתמטיקה. עם זאת, בהקבצות ב' ו

 , בהתאמה.  37%

ככל שקבוצת הלימוד גבוהה יותר, כך המורים מדווחים שהם נוהגים לבצע בתדירות רבה ה. דרכי הוראה: 

נימוק תשובות, הסקת ת פעולות הלימוד המתקדמות, הדורשות ביצועי הבנה גבוהים, כמו: יותר א

 וכיו"ב. יישום והעברה, דיון, מסקנות מגרף או תרשים,
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 .לא נמצא בהכרח על קשר סיבתי בין מאפייני המורים ו/או דרכי ההוראה שלהם לבין הישגי התלמידיםו. 

 םבחטיבת הביניים בשנת הלימודי 'ומצוינות במתמטיקה 'יצוימ'דוח הערכה איכותני של התכנית  8.2.5

 א(2013)ראמ"ה,  תשס"ט

מחקר זה בוצע על ידי ראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה עבור משרד החינוך.  מטרת המחקר 

החינוך.  במשרד יסודי-על לחינוך האגף מצוינות'/ ביוזמתו ובהובלתו שלהייתה הערכת תכנית 'מיצוי' ו'

ברחבי הארץ. בשנת תש"ע הורחבה התכנית לפריסה  יבות בינייםחט 50 -ית החלה כפרויקט ניסויי בכהתכנ

המחקר נערך בתום שש שנים להפעלתו. כשלב ראשון בוצע מחקר איכותני, כדי לתאר ולנתח את  ארצית.

יותיה, עמדותיהם ותפיסותיהם של צוותי בתי ספר, תלמידים ומדריכים, המעורבים בתכנית לגבי איכו

 אופן יישומה והגורמים המשפיעים עליה.

 להלן הממצאים העיקריים: 

א. ניכרת שביעות רצון גבוהה מתכנית "מיצוי מצוינות במתמטיקה". קיימת תמימות דעים כי תכנית 

המיצוי משיגה את מטרותיה, ומביאה תלמידים מתקשים להישגים במתמטיקה )בחינות בגרות( 

ללית. לגבי יעילותה של תכנית המצוינות הדעות חלוקות. ניכרת שביעות ולשיפור רמת הלימודים הכ

 .רצון מחומרי הלימוד, שיטות ההוראה והישגי התלמידים

את התכנית בהתאם לנדרש. אך הקטנה בתקצוב השעות לתכנית  רך כללב. ככלל, בתי הספר מיישמים בד

 גורמת לקשיים ואילוצים בהפעלתה.

ם מורים איכותיים. מורי המיצוי הם מורים בעלי סבלנות ויכולת הכלה ג. מרבית מורי התכנית הינ

מורי רוב, לובמקרים רבים יש להם ניסיון קודם בעבודה עם תלמידים מתקשים במסגרות אחרות. ל

 יכולת מתמטית גבוהה, ונכונות להשקיע וללמוד עם התלמידים.  המצוינות יש

 .מורים חוויית הוראה חיובית, מאתגרת ומספקתד. ההוראה בכיתות המיצוי והמצוינות מספקת ל

קיים מתח מתמיד בין היעדר ההמשכיות של התכנית לחטיבה העליונה נתפסת ה. היעדר ההמשכיות של ה

 תכנית לחטיבה העליונה נתפסת כאחת הבעיות המרכזיות שלה.כאחת הבעיות המרכזיות שלה. 

ת. תכנית המיצוי מעצימה את התרבות ההישגית משפיעה על היחס לתכני -תרבות בית הספר וסביבתו ו. 

ויוצרת לתלמידים תחושה של הישג והבטחה להצלחות, ואילו תכנית המצוינות פועלת בניגוד לתרבות 

 ומערימה קשיים בדרך אל ההישגים.

ז. במעבר לבית הספר התיכון יוצרת התכנית קשיים ניהוליים, ויישומה בפריסה הארצית עלול להחריף את 

 .הקושי

. יש להיערך למיסוד התכנית בפריסה ארצית, ולגבש פתרון להמשכיות של התכנית בבית הספר התיכון, ח

 כדי לשמר ואף להעצים את הישגיה.
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 . משרד החינוך 9

 מערך ארגוני  9.1

מבחינת המערך הארגוני במשרד החינוך מקצועות המדעים והטכנולוגיה )כולל מתמטיקה( היו כפופים 

 ספר היסודי וחטיבת הבינייםהונים, בהתאם לשכבת הגיל: מדע וטכנולוגיה לקדם יסודי, בית לשני גופים ש

למינהל מדע וטכנולוגיה, ואילו מקצועות המדעים הדיסציפלינריים לחטיבה העליונה, פיזיקה,  השתייכו

ועות( אגף המפמ"רים )מפקחים מרכזיים למקצ. למזכירות הפדגוגית השתייכו ומוט"ב כימיה וביולוגיה

כל המפמ"רים לאנשי תכניות ואגף תכניות לימודים היו אגפים נפרדים. במצב זה הייתה הפרדה בין 

לבית הספר היסודי 'מדע וטכנולוגיה'  הועבר מקצוע 2015בשנת  הלימודים של כל המקצועות במדעיים

מדעיים שצוינו , לאגף מדעים, יחד עם יתר המקצועות הלאחריות המזכירות הפדגוגיתוחטיבת הביניים 

האגף לתכניות  .כלומר, המצב כיום הוא שכל המפמ"רים של המדעים נמצאים תחת 'גג' אחדלעיל. 

מצויות באחריות  במדעים וטכנולוגיה תכניות הלימודיםמרבית לימודים בוטל, צומצמו משרות. כיום 

המינהל למדע . יתבאגף מדעים, השייך למזכירות הפדגוג ממונה פיתוח והערכה של תכניות לימודים

מדע שבאחריותו  ,מידעמערכות לו ולמערכות מידע לתקשוב, לטכנולוגיההמינהל  טכנולוגיה הוא כיום

 .75 74 73ומדעי המחשב הנדסה -כל מקצועות הטכנולוגיהו יסודי-וטכנולוגיה לקדם

הוא  יים,, ובעיקר לחטיבת הבינבהוראת המדעים לכל הגילאים לאורך השנים גוף ארגוני משמעותי ביותר

עם תקציב ייעודי    זהו גוף סטטוטורי במשרד החינוך, )מל"מ(.טכנולוגי -חינוך מדעילהמרכז הישראלי 

  . 76, בהעניקו להן 'מטריה אקדמית'כנית של המקצועותוהתשתית התהאחראי על  נפרד. המל"מ

משרד החינוך. פ במכרז של ”בעקבות זכיית מוסד הטכניון למונמצאת כיום בטכניון, מ ”מינהלת המל

מ הוא גוף המקשר בין משרד החינוך והמחלקות להוראת המדעים באוניברסיטאות, הנקראות ”המל

מים אוניברסיטאיים. הן עוסקות בפיתוח והטמעה של חומרי לימוד )כתובים ומתוקשבים( לתלמיד ”מל

                                                 
 
 למינהל לתקשוב ומערכות מידע יש תקציב נפרד. 73
74

ד"ר ; 5.6.16ד"ר חנה פרל מנהלת אגף מדעים, ; 9.8.16, 1.6.16ארצית למדעים,  העל פי ראיונות עם: גב' אורנה בן עטר, מדריכ 

  .9.8.16, 5.6.16, אגף מדעים י,תכנון קוריקולר ממונהרוחמה ארנברג 

=מדע וטכנולוגיה בחברה(  נכלל עתה יחד עם המקצוע 'מדעי הטכנולוגיה' במקצוע מאוחד הנקרא מוט"ל המקצוע מוט"ב ) 75

 )=מדע וטכנולוגיה לכל(. כלומר, מקצוע זה שייך בחלקו האחד )מוט"ב( לאגף מדעים במזכירות הפדגוגית,  ובחלקו האחר

 ולמערכות מידע. לתקשוב, לטכנולוגיה ולמערכות מידעמינהל ל -)מדעי הטכנולוגיה( 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-6/HoraotKeva/K-2015-4-1-9-

6-2.htm 

בפרויקטים בהוראת ביולוגיה ומתמטיקה,  1996הוקם בשנת  )=המרכז לחינוך מדעי טכנולוגי( רכז להוראת המדעיםהמ 76

ובהוראת פיזיקה במכון ויצמן. בהמשך הצטרפו למרכז אוניברסיטת תל אביב, הטכניון  באוניברסיטה העברית בירושלים

הקמת המל"מ היה העמקת המעורבות של המוסדות להשכלה  ומשרד החינוך )האגף לתכניות לימודים(. הרעיון שעמד בבסיס

קיבל המרכז את האחריות ליישום החלקים מדו"ח  1994גבוהה בארץ בנושאי מחקר ופיתוח, לקידום הוראת המדעים. בשנת 

וב שילשל תכניות הלימודים, הכנת התשתית להפעלתן במרכזי מורים ומורים מובילים ו', הנוגעים למחקר ופיתוח 98'מחר 

, 1996עמיחי, ; 94, עמ' 5, המלצה ד/1992)משרד החינוך,  שיטות הוראה חדשניות וטכנולוגיות מתקדמות בהוראת המדעים

הסמכויות המקוריות של המל"מ, מפורטות  h.html_http://sites.huji.ac.il/science/stc/Generalבאתר: (.212-211עמ' 

 .קידים, במקביל להפרטת ההוצאה של ספרי הלימודבמשך השנים צומצמו התפ. 1967 -ן הוקם במשלש

http://c'ms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-6/HoraotKeva/K-2015-4-1-9-6-2.htm
http://c'ms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-6/HoraotKeva/K-2015-4-1-9-6-2.htm
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מדעיים -לוגייםבמקצועות המדעיים, הטכנו יסודי,-יסודי ועד על-בכל כיתות הלימוד, מקדםולמורה, 

אנשי הקבוצות במל"מים האוניברסיטאיים עוסקים בכתיבה, פיתוח והטמעה של חומרי ומתמטיקה. 

מדעי הנערך במוסדות -המבוססים על מחקר חינוכי במתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה, עדכנייםלמידה 

-ם, הטכנולוגייםמרכזי מורים ארציים במקצועות המדעיי 11מפעילה גם  מ”מינהלת המל .להשכלה גבוהה

  .77 (4.2, הממוקמים באוניברסיטאות )להלן, פרק ב, סעיף מדעיים ומתמטיקה

השנים שלאחר פרסום  15-10 -מ עד לכדי רבע מתקציבו הקודם בצומצם תקציבו של המל" בעשור האחרון

 .78([10פי עד '. ])גם התקציבים להשתלמויות מטעם הפיקוח צומצמו במידה רבה מאד )98דוח 'מחר 

 של חטיבות הביניים. היערכות בתי הספר 10

 של חטיבות הביניים י הספריידות בתהצט 10.1

 בחטיבות הבינייםמעבדות  10.1.1

 (. 34, עמ' 1992' עוסקת במעבדות בחטיבת הביניים )משרד החינוך, 98'מחר  דוחב 6/המלצה א

כנית הלימודים, כפי שמופיע חלק בלתי נפרד מת ןפעילויות מעבדתיות, הכוללות הדגמות וניסויים ה

  )'היערכות במדע וטכנולוגיה לשנה"ל תשע"ו'( , המופיע לקראת פתיחת שנת הלימודיםההיערכותך במסמ

. מסמכי ההיערכות כוללים מסמך אב, המהווה מפרט התכנים וההתנסויות 80 79א(2015)משרד החינוך 

  .81מך רשימת ציודההצטיידות היא על פי מס ט'.-המרכזיות במעבדה, לכל שנה: ז'

"ההמלצה להצטייד במעבדות מדעים וטכנולוגיה שהוגש לוועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת נכתב כי  דוחב

    .(2006)תקווה,  בכל שכבות הגיל יושמה חלקית"

 82בתי ספר רבים מקיימים את פעילויות המעבדה במרכזי מעבדות: אשכול / תפוח פיסמכל מקום, 

 .10.1.2כמתואר בסעיף 

 פיס / תפוחי אשכולות 10.1.2

 .כפרויקט משותף של משרד החינוך, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי 1998 -באשכולות הפיס הוקמו 

התלמידים הלומדים באשכולות . אליהם הם צמודיםשעבדות בבתי הספר כתחליף לחדרי מהם נבנו 
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 -http://www.technion.ac.il/1900/01/%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F

-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%96%D7%9B%D7%94

-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA

%D7%94/-9B%D7%96%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7% 

 .25.8.16פי ריאיון טלפוני עם מר מיכאל סבין, הפיקוח על הוראת הפיזיקה,  על 78
 מסמך ההיערכות למדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים, תשע"ו: 79

-b4f3-46d9-8c3e-http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc

-da568d42e491/51727b3b-bd55-45ee-b444-1ddecb1c789b/3e72610e-834a-c5d4-f1b8-effda4c7e27b/5dd54bfd

443f65697487.pdf-992a-44ee-bd04 
 מסמך דומה נכתב עבור בית הספר היסודי. 80
81 7FB1E8030B2E/156407/4912694.pdf-A8E9-4615-7F86-tp://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DF582DA2ht 
מיליון  122-הוקמו בהשקעה של כ תפוחי פיס אודיטוריום. יםכולל הם מבנים קטנים יותר מאשכולות הפיס ואינם פיס יתפוח 82

 ., גם כן על ידי מפעל הפיס₪

http://www.technion.ac.il/1900/01/%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%96%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94/
http://www.technion.ac.il/1900/01/%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%96%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94/
http://www.technion.ac.il/1900/01/%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%96%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94/
http://www.technion.ac.il/1900/01/%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%96%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94/
http://www.technion.ac.il/1900/01/%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%96%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94/
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/3e72610e-b444-45ee-bd55-da568d42e491/51727b3b-bd04-44ee-992a-443f65697487.pdf
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/3e72610e-b444-45ee-bd55-da568d42e491/51727b3b-bd04-44ee-992a-443f65697487.pdf
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/3e72610e-b444-45ee-bd55-da568d42e491/51727b3b-bd04-44ee-992a-443f65697487.pdf
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b/3e72610e-b444-45ee-bd55-da568d42e491/51727b3b-bd04-44ee-992a-443f65697487.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DF582DA2-7F86-4615-A8E9-7FB1E8030B2E/156407/4912694.pdf
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ם יתר זמינות תלמידייש למקום, . בשל סמיכות המערכת השעות הפורמליתלומדים בחדרי המעבדות את 

  .84 83המתקיימים באשכול יקטים בלתי פורמלייםפרובגם להשתתף 

סביבה לימודית מאתגרת ואטרקטיבית בתחומי המדע שמש רב ל ות הפיס יש פוטנציאלאשכולל

 ה,במדע וטכנולוגי מגוון רב של תכניות העשרה. כמו כן, ניתן לקיים והטכנולוגיה לתלמידים המגיעים אליו

פעילויות האשכולות ואיכויותיהן תלויות בכוח האדם   , וגם למורים.לכלל התלמידים ביישוב ותהמיועד

 מרכז מצוינות לתלמידיםאשכולות פיס מסוימים מהווים  )בלבורנטים( ובציוד הקיים במעבדות.

 של מטיקהבמת מוכשר לנוער העשרה תכניתלדוגמה: ]המשתתפים בתכניות ייחודיות של האוניברסיטאות 

  .[(2014)משרד החינוך,  אילן בר אוניברסיטת

בין אשכולות / תפוחי  . לדוגמהטכנולוגי הקיים בהם-לקהילה מהפן המדעיעשויים לתרום אשכולות הפיס 

ה של מוצרים המתאימים לאוכלוסיות עם צרכים יהפיס מתקיימת תחרות 'גם אני יכול' לתכנון ובני

בתחרות זו באים  י של הגשת עבודות חקר טכנולוגיות לבניית מוצרים.מיוחדים, במסגרת פרויקט ייחוד

 .85לידי ביטוי המודעות וההבנה של תלמידי חטיבות הביניים לצרכים של אוכלוסיות מיוחדות

לפי הערכת  תן.ת בתי הספר בסביבותפוחי פיס, המשרתים את קהיל 17-אשכולות פיס ו 62קיימים כיום, 

)שם, עמ'  בתי ספר 300-200 -( נעזרים באשכולות ותפוחי הפיס כ2009נחום )-ויהחוקרים פורטס, מועלם ול

14). 

הציוד במעבדות של אשכולות הפיס עדכני. כל תכניות המעבדה הנדרשות בתכנית הלימודים עשויות 

מכשירי אישי מתקדם ביותר, כגון: ציוד ל-יש השקעה רבה בעדכון ציוד דיגיטלי להתבצע באשכול הפיס.

מאשכולות  20% -וערכות לרובוטיקה. במקביל, יש לרענן את ציוד המחשבים בכאישיים )אייפון(  טלפון

בתי הספר של חטיבת הביניים והחטיבה העליונה הסמוכים לאשכול הפיס לומדים מדעים הפיס. 

וטכנולוגיה באמצעות המעבדות והציוד הדיגיטלי שבו. כמו כן התלמידים מבצעים פרויקטים אישיים 

תוך הסתייעות במשאבים של אשכול הפיס.  ,ירידי חקר מדעיו 86)תחרות רובוסטאר( גרת: רובוטיקהבמס

אשכולות הפיס מהווים גם מקום ל'ימי מוקד' במדעים וטכנולוגיה לבתי הספר היסודיים הקרובים 

ינוך. אמור להתבצע על ידי משרד הח ותפוחי הפיס הפיקוח המקצועי על אשכולות הפיס  .87יאלייםרוהפריפ

 . 88תות המקומייויש גם פיקוח מצד הרשו

בתי ספר של חטיבת הביניים והחטיבה העליונה, שאינם נמצאים בסמוך לאשכול פיס, אמורים להיות 

מצוידים במעבדות, על פי תכנית הלימודים, מסמכי ההיערכות ומסמך ההצטיידות של משרד החינוך. 

, 89יפו-בתל אביב )=המרכז לחינוך מדעי( ים כמו חמד"עאפשרות נוספת היא ביצוע מעבדות במרכזים מדעי

 .91, הפועלות מתוך החלטת הוועדה להקמת מרכזי מדע90ומעבדות ע"ש בלמונטה בירושלים

                                                 

 
83 -http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Hativot/Eshkolot/Eshkolotpais

Odot.htm 
מדעים, חמש  לשפיס למדע ואומנויות, כדלקמן: כל מרכז יכלול בהקשר מרכזי  60 -בראשית הדרך הוסכם על הקמה של כ 84

-מעבדות משוכללות למדע וטכנולוגיה, מוקד לוגיסטי. מעבדות המדעים והטכנולוגיה נבנו במטרה להיות גמישות ורב
מעבדה היו טכנולוגיה לחטיבת הביניים. חדרי הותכליתיות, כך שיאפשרו הוראת שלל הנושאים מתכנית הלימודים במדע 

ידה עיונית וניסויית. המעבדה נבנתה כך שתאפשר התנסות מאמורים להוות חדרי הלימוד של מדע וטכנולוגיה, תוך שילוב ל
 (.207, עמ' 1996ורה )עמיחי, מאישית, עבודה קבוצתית, שימוש במחשבים וציוד אורקולי, וכן הוראה פרונטלית והדגמות 

85
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Hativot/Eshkolot/GamAniYacho

l.htm 
86

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Robotica/Robostar 
 .24.8.16על פי דיווח ממשרד החינוך,  87
88
  ublicInfo/Documentshttps://www.haifa.muni.il/P  למשל: אשכולות פיס חיפה: 
89
 http://www.hemda.org.il/template/default.aspx?maincat=3&catId=11&PageId=39&siteId=2 אתר חמד"ע: 

90
  http://belmonte.huji.ac.il/?cmd=about.74 אתר מעבדות ע"ש בלמונטה: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Hativot/Eshkolot/Eshkolotpais-Odot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Hativot/Eshkolot/Eshkolotpais-Odot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Hativot/Eshkolot/Eshkolotpais-Odot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Hativot/Eshkolot/GamAniYachol.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Hativot/Eshkolot/GamAniYachol.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Robotica/Robostar
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Robotica/Robostar
https://www.haifa.muni.il/PublicInfo/Documents
http://www.hemda.org.il/template/default.aspx?maincat=3&catId=11&PageId=39&siteId=2
http://belmonte.huji.ac.il/?cmd=about.74
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כיוון שהאשכולות מיישמים את ההמלצה מ', 98'מחר  תכניתהקמת אשכולות הפיס היא נגזרת של 

, 1992, משרד החינוך והתרבות) ב במפורש, למרות שלא כך נכתלהצטיידות חטיבות הביניים במעבדות

)ניתן לראות באשכולות הפיס גם המשך יישום של  (.2009 נחום,-; פורטס, מועלם ולוי34, עמ' 6א/המלצה 

 : 'מרכזים אזוריים למדע וטכנולוגיה'.(9המלצה ב/

 בחטיבות הביניים מחשבים 10.1.3

ות הערכה דוחחוברו מספר  1999, 1998בשנים ', דהיינו 98ום חמש השנים הראשונות לתכנית 'מחר ת עם

 (. 5, ג/4, ג/3המלצות ג/, 1992משרד החינוך, הנוגעות למחשוב בתי הספר ) דוחעל יישום המלצות ה

' להגברת 98לברור התרומה של פרויקט 'מחר בוצע מחקר עם תום חמש שנים לפרויקט, , 1999בשנת       

  נבדקה ההתאמה של רמת כמו כן,  .ך ההוראה בבתי הספרהשימוש במחשבים ובכלים ממוחשבים בתהלי

 (.1999)רוטין,  הציוד בבתי הספר לשינויים המהירים המתרחשים בעולם המחשבים

יתה בו ילא האקונומית. -י"א, בכל המגזרים, ובכל רמה סוציו –בתי ספר בכיתות ה'  41המדגם כלל 

ת מהמחקר והמלצותיו: הפרויקט תרם רבות המסקנות העיקריוחטיבת הביניים. להתייחסות ממוקדת 

לקידום רמת השימוש של מנהלים ומורים במחשבים; ברוב בתי הספר שמוחשבו בתקופת הפרויקט, 

תה יהתיישנו המחשבים עד תום התקופה )חמש שנים(. מנהלת הפרויקט לא נתנה דעתה על עדכונם, ולא הי

יבות העליונות; מספר התלמידים למחשב איננו מספיק קשובה לצרכים של בתי הספר היסודיים ושל החט

קריטריון טוב לקביעת כמות המחשבים הדרושה לבית הספר; מומלץ להמשיך את מתכונת ההשתלמויות 

הבית ספריות בנושאי מחשב, בהיבטים הטכניים והפדגוגיים, תוך הקפדה על התאמת ההשתלמויות לצרכי 

 המורים ולרמתם.

ובראשית העשור הראשון של  ,של המאה העשרים 90 -החינוך בשנות ה דוח הררי הפעיל משרדבעקבות 

שנתית למחשוב מערכת החינוך. במימון התכניות השתתפו משרד החינוך, מפעל -תכנית רב 21 -המאה ה

בתי ספר במחשבים ביחס של  היה ציודבמסגרת התכנית היעד הראשוני . 92הפיס והרשויות המקומיות

תגבור, כך נקבע במשרד החינוך  2000. בשנת '(98)כפי שהומלץ בדוח 'מחר  םמחשב אחד לכל עשרה תלמידי

הסתיים  מימון התכנית ע"י משרד החינוך ליעד הראשון .שהיחס יהיה מחשב אחד לכל חמישה תלמידים

 (. 2012, אף שלא הושלמה המשימה )מבקר המדינה, 2002 -ב

, בתי הספר לא היו 2011, מאז ועד סוף ספר, המתייחס לכלל בתי ה2011 -מ המדינה מבקר דוחעל פי 

)מבקר המדינה, נציב תלונות שנים קודם לכן  14מצוידים בכמות מספקת של מחשבים, כפי שנקבע 

 . להלן פירוט:(2009; פידלמן, 2012, 93הציבור

                                                                                                                                                         

 
 
"התוכנית המומלצת מבוססת על איגום משאבים, תקציבים, כוח אדם להלן ציטוט:  החלטות הועדה להקמת מרכזי מדע: 91

וף מוסדות השכלה גבוהה, מחקר ותעשייה. וידע. ניצול מקסימלי של ציוד ומבני המעבדות בעלות יחסית נמוכה ובשית

. תכנית זו משתלבת בתכניות למורים למדעים יומית יום ועזרההוראת מדעים וטכנולוגיה תעשה על ידי מתן תשתית 

  .הוועדה הלאומית בטכנולוגית חברת המידע ותשתלב גם בפעילות המרכז הישראלי להוראת המדעים"

http://belmonte.huji.ac.il/?cmd=about.105 
 – 1996שנת הצטיידות והכנת תשתיות פעולה, שנת  – 1995שנת תכנון והתארגנות,   - 1994התכנית כללה שלושה שלבים:  92

 (.214-212, עמ' 1996ראשית הפעלת תהליכי הטמעה ופיתוח )עמיחי, 

 . 353-340של מבקר המדינה, עמ'  47דוח שנתי  ,מחשוב בתי הספר לצרכי הוראה'': 1996דוח קודם פורסם בשנת  93

http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=153&id=135&frompage=489&contentid=1681&parentci

d=1674&direction=1&bctype=1&frombutton=0&startpage=148&sw=1024&hw=530 

 

http://belmonte.huji.ac.il/?cmd=about.105
http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=153&id=135&frompage=489&contentid=1681&parentcid=1674&direction=1&bctype=1&frombutton=0&startpage=148&sw=1024&hw=530
http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=153&id=135&frompage=489&contentid=1681&parentcid=1674&direction=1&bctype=1&frombutton=0&startpage=148&sw=1024&hw=530
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מבתי הספר  60% -תלמידים; בכ 12 -בבתי הספר עמדת מחשב אחת בממוצע ל יתהיה 2011 -נכון ל

ספר עמדות המחשב יחסית למספר התלמידים קטן מהממוצע הארצי; בכמחצית מבתי הספר בישראל מ

כלל  ם מצוידיםתלמידים; כשליש מבתי הספר בישראל אינ 20יש מחשבים ביחס של מחשב אחד לכל 

-ממלכתי וממלכתי –נמצאו גם פערים מגזריים בין בתי הספר: במגזר היהודי  בעמדות מחשב לתלמידים.

, 1:20 –, במגזר הערבי והבדואי 1:12 –)מחשב אחד לכל תשעה תלמידים(, במגזר הדרוזי  1:9 -דתי 

בנוסף, חלק  .OECD -היקף ההצטיידות במחשבים בישראל קטן יחסית לשאר מדינות ה בממוצע.

)ראה גם  משמעותי מן המחשבים בבתי ספר הוא מיושן, עבור ביצוע משימות מתוקשבות מתקדמות

 .(2009פידלמן, 

עולות המשרד להטמעת התקשוב בהוראה היו מצומצמות, ולא התקיימו פנטען עוד כי  הנ"ל המבקר דוחב

רוב השיעורים במקצועות השונים התקיימו ללא אמצעי תקשוב. השימוש  2010בהיקף ארצי. בשנת 

ננקטו יזמות בהיקפים קטנים עם זאת, במחשבים הצטמצם לתחום מעבדת מחשבים ולשיעורים מועטים. 

 , למשל:  94יותר

  .במסגרת התכנית לפיתוח הנגב, 2008ספטמבר מחשוב בתי ספר בנגב: א. 

על ידי גופים עסקיים ומן המגזר השלישי )מוסדות  2006 -ב. תכנית 'סיסמה לכל תלמיד': התכנית נוסדה ב

ובים התכנית הופעלה במספר מצומצם של יש 2011 -ללא כוונת רווח(, ובשיתוף משרד החינוך. נכון ל

. על פי התכנית, התלמידים והמורים 2016משתמשים עד  100,000 -כבפריפריה ותוכננה להגיע ל

שהוכשרו לכך, מקבלים סיסמאות אישיות המאפשרות תקשורת דרך הרשת, השתתפות בפורומים 

כן, והפעילויות הפדגוגיות במסגרת ולימודיים שונים ועוד. משרד החינוך פועל להגדיר את צרכי הת

 כנית ולספק אותם.הת

ומטרתה  ,2005 -שהחלה ב, School Agreementהתקשרות בין משרד החינוך ובין חברת מיקרוסופט.:  ג.

פר, ולאפשר נגישות טובה יותר סכנה של החברה בבתי הואת זכויות השימוש במוצרי הת הסדירל

 .95למוצרי החברה ובמחירים נמוכים

הסתדרות  ,קרן אתנה'עמותת 'במשותף על ידי משרד החינוך,  ד. תכנית 'מחשב נייד לכל מורה' המופעלת

ראשית מאז . הרשויות המקומיות וגופים תורמים כמו הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון, המורים

בתי ספר וגני  1,204 -במחשבים ניידים למורים וגננות,  13,000 -, חולקו למעלה מ2007 -נית בהתכ

 .96שעות למורה 120רסי הכשרה מקצועיים בהיקף של רשויות, יחד עם קו  118 -ילדים ב

                                                 

 
ן תורמות לנגישות ד, מאחר שהו"פעולות של גופים מהמגזר השלישי ומהמגזר העסקי חשובות מאהערת המבקר:  94

ם נוכח העובדה שפעולות אלו אינן כוללניות ואינן בעלות להתלמידים והמורים לציוד מתוקשב ולשימוש בו. או

באותן השנים, והיה עליו לפעול להוביל את  ןארצי, לא היה מקום שהמשרד יסתמך רק עליה-היקף פריסה כלל

 (.715)שם, עמ'  ארצית"-כללמערכת החינוך במסגרת תכנית מטעמו, שתהיה מערכתית ו

95
 -http://www.youcc.net/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/item/50

-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93

-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99

-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%90

%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93 

96
 https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/155b0a5a1b932e31 

http://www.youcc.net/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/item/50-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%90-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93
http://www.youcc.net/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/item/50-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%90-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93
http://www.youcc.net/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/item/50-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%90-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93
http://www.youcc.net/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/item/50-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%90-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93
http://www.youcc.net/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/item/50-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%90-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93
http://www.youcc.net/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/item/50-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%90-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93
http://www.youcc.net/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/item/50-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%90-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/155b0a5a1b932e31
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תה השפעה יאודות היעילות של פרויקט 'מחשב נייד לכל מורה' עלה, כי לפרויקט הי 2010 -בסקר שנערך ב

ההשפעה ניכרה בהגברת  .(2010)דזירה וסלנט,  ביחס לשילוב התקשוב בבית הספר ובכיתות חיובית, גדולה

, בתחושת שיפור בתפקוד המורים, דהיינו שיפור יכולת ההוראה, השימוש במחשבים בשגרת העבודה

הייתה אודות ההיערכות יחד עם זאת,  .בעליה ברמת הענין של התלמידים בלמידה וירידה בבעיות משמעת

יתה היערכות מערכתית בכל הנוגע לחומרי הוראה יהנוגעות לחומרי הוראה ללמידה משמעותית: לא ה

 ת זו נשארה בגדר אישי בלבד, לפי יכולתו, כשרונותיו ויזמותיו של המורהללמידה משמעותית. היערכו

 . (2010)דזירה וסלנט, 

ארצית להטמעת -( המליץ מבקר המדינה על פעילות מערכתית וכלל2012)מבקר המדינה,  2011 -בדוח מ

ם התקשוב בהוראה ובלמידה, להשלים המחסור במחשבים, לצמצם את הפערים המגזריים והיישוביי

הקיימים מבחינת תשתית המחשבים, כך שהאוכלוסיות החלשות לא ייפגעו, וכן לשדרג את המחשבים 

 .97הקיימים בבתי הספר, כך שמיצוי הפוטנציאל הטמון בלימוד המתוקשב יהיה מקסימלי

מטרת תכנית  .98'21 -הוחל במשרד החינוך בהפעלת התכנית 'התאמת מערכת החינוך למאה ה 2010בשנת 

אשר תאפשר הכנת בוגרי מערכת החינוך הישראלית להתמודדות  תן תשתית טכנולוגית ופדגוגיתמזו היא 

תוך כדי מטרה להכין את מדינת ישראל להתמודדות מול האתגרים  ,העבודה והאקדמיה הגלובלי בשוק

העתידיים, המקומיים והגלובליים, הכלכליים, התרבותיים והביטחוניים הניצבים בפניה. התכנית 

מציגה התכנית  '.21 -האמורים להנחיל ולהקנות לתלמידים את 'מיומנויות המאה הדת במורים, מתמק

תפיסה הוליסטית המכילה כמה מרכיבים המשלימים זה את זה, ואשר שילובם יחד מבטיח את הצלחת 

וח פית. 3תכנים דיגיטליים . 2 התאמת תכניות הלימודים .1התכנית והשגות המטרות. רכיבי התכנית הם: 

 .בקרה והערכה .5 תשתיות ותחזוקה. 4 מקצועי של עובדי ההוראה

 

 הכשרה ופיתוח מקצועי  –השפעת המהלך על מורים והוראה ב. 

 מהווים'. מאגר מורים מומחים ואיכותיים 98המורים הם הנדבך החשוב ביותר ליישום המלצות דוח 'מחר 

יים והטכנולוגיים של  האוכלוסייה במדינת חזון הדוח שהוא, לקדם את הכישורים המדעהמפתח להגשמת 

 . (9, עמ' 1992)משרד החינוך,  "ידע מדעי וטכנולוגי הם הנכס הכלכלי החשוב ביותרשכן, " ,ישראל

למקצועות המדעים והטכנולוגיה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה מידע אודות המורים  אבפרק זה יוב

וההכשרה והפיתוח  פדגוגי:-, והיבט מקצועיוחות ההוראהנתונים על כהיבט דמוגרפי: בשני היבטים: 

יח"ל  5ך השנים( אודות הישגי התלמידים בבגרות ור. כרקע לכך יובאו נתונים השוואתיים )לאהמקצועי

'מציירים' תמונת מצב יחד עם המידע אודות המורים במתמטיקה ובמקצועות המדעיים. נתונים אלו 

 . עות המדעיים בחטיבה העליונהאודות הרמה ו'מעמד' המקצומורכבת 

 

 

                                                 

 
יתה שביעות רצון ייש לציין, כי מראיונות מובנים שנערכו עבור סקירה זו עם שבעה מורים ומדריכים למדע וטכנולוגיה ה 97

 ן במעבדות והן במחשבים.מרמת ההצטיידות של בתי הספר, ה

98
  3BEFEB887EC5/142454/12.pdf-89BE-4A63-F812-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/79B5A8CF 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/79B5A8CF-F812-4A63-89BE-3BEFEB887EC5/142454/12.pdf
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 מדעייםמקצועות  ניגשים לבחינות הבגרות ב. נתונים על התלמידים ה1

 5הניגשים לבחינות בגרות במקצועות המדעיים ברמת  מספר התלמידיםנתונים על בפרק זה יוצגו      

מדד לבחינת  שכן זהוושיעורם מכלל הניגשים לבחינות הבגרות, והזכאים לבגרות, יחידות לימוד, 

 .(2014 ,ינינגרו; 2013הלמ"ס, תפוקות במערכת החינוך )

)וינינגר,  2012 -ל 2001: השוואה בין יחידות לימוד 5להלן שיעור הנבחנים במקצועות המדעיים ברמת      

2014:) 

 2012  2001  שנה

 86,565 *74,589 מס' הניגשים לבגרות 

 

 מתמטיקה

 8,869 10,398 יח"ל 5מס' הנבחנים 

יח"ל  5שיעור הנבחנים 

 מהניגשים לבגרות

13.9% 10.2% 

 

 פיזיקה

 7,542 7,215 יח"ל 5 מס' הנבחנים

יח"ל  5שיעור הנבחנים 

 מהניגשים לבגרות

9.7% 8.7% 

 

 כימיה

 

 7,173 5,782 יח"ל 5מס' הנבחנים 

יח"ל  5שיעור הנבחנים 

 מהניגשים לבגרות

7.7% 8.3% 

 

 ביולוגיה

 13,208 8,872 יח"ל 5מס' הנבחנים 

יח"ל  5שיעור הנבחנים 

 מהניגשים לבגרות

11.9% 15.3% 

 

 מדעי המחשב

 **6,643 **9,248 יח"ל 5 מס' הנבחנים

יח"ל  5שיעור הנבחנים 

 מהניגשים לבגרות

11.7% 7.7% 

 79,971 - 2003; תלמידים 79,050 - 2002ואילך חלה עליה במספר הניגשים לבגרות, כדלהלן:  2002בשנת * 

 תלמידים. 84,303 - 2004; תלמידים

 .2002 -**נתונים מ

 5במקצועות מתמטיקה ופיזיקה חלה ירידה בשיעור הניגשים לבחינת הבגרות עולה, כי  מידע שלעילמן ה

 בתקופה זו חלהבמקצוע כימיה חלה עליה קלה, ובמקצוע ביולוגיה . 2012 -ל 2001בתקופה שבין  ,יח"ל
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במקצוע מדעי המחשב חלה ירידה בין השנים  יח"ל. 5שיעור הניגשים לבחינת הבגרות בגדולה יותר יה יעל

 ת: ונוספ ותהשווא להלן .2002-201299

 -"ו, תשסמכלל הניגשים לבגרותמספר הניגשים לבגרות בפיזיקה, בכימיה ובביולוגיה ושיעורם   א.

 (, בטבלה שלהלן:9, עמ' 2010)גולדשמידט,  תשס"ח

 ולוגיהבי כימיה פיזיקה 

תשס"ו 

(2005-2006) 

10,637 13% 8,689 10% 12,344 15% 

תשס"ז 

(2006-2007) 

11,067 13% 9,100 11% 12,756 15% 

תשס"ח 

(2007-2008) 

11,273 13% 9,362 11% 13,021 15% 

חלה יציבות בשיעור הניגשים לבגרות בפיזיקה, כימיה וביולוגיה, אך  2008-2006 מן הטבלה עולה כי בשנים

 חלה ירידה בשיעור הניגשים לבגרות, הן בפיזיקה, והן בכימיה. ,2012 -בהשוואה ל

יח"ל במתמטיקה  5התלמידים ברמת  שיעורבניתן להיווכח בירידה תשע"ד לשנה"ל  תש"עבין שנה"ל ב. 

בתש"ע )כלל  17.1%: מ מתוך כלל הזכאים לבגרות, טכנולוגי נוסף אחד ברמה מוגברת-ובמקצוע מדעי

יח"ל הפער גדול  4)ברמת  .(66,329בתשע"ד )כלל הזכאים:  15.8% -, לתלמידים( 57,933 הזכאים:

 .100בתשע"ד( 24%לעומת  ,ע"בתש 31.7%יותר: 

 יח"ל ושיעורם מכלל הניגשים לבגרות 5ג. להלן נתונים נוספים אודות מספר הניגשים לבגרות במתמטיקה 

 :(6, עמ' 2014איקן, ורוזן, -)דביר, מני

 שנה

 

  מתמטיקה מס' הנבחנים ב הניגשים לבגרות מס'
 יח"ל 5

   מתמטיקהשיעור הנבחנים ב
 יח"ל מהניגשים לבגרות 5

2008 83,866 11,217 13.4% 

2009 83,997 11,009 13.1% 

2010 87,887 10,548 12% 

2011 86,046 9,741 11.3% 

2012 86,565 8,869 10.2% 

 .יח"ל במתמטיקה 5שיעור הניגשים לבגרות בטבלה זו ניכרת בפירוט מגמת הירידה ב

                                                 

 
99

מספר הניגשים  2003 -. )ב2004-2003יח"ל חלה בין השנים  5עור הניגשים לבחינת הבגרות יש לציין, כי הירידה החדה בשי 

, שיעור הניגשים למדעי 8558יח"ל, במדעי המחשב היה:  5, מספר הניגשים לבחינת הבגרות 79,971לבחינות הבגרות היה: 

, מספר הניגשים לבחינת 84,303רות היה: מספר הניגשים לבחינות הבג 2004 -. ב10.7%המחשב מתוך כלל הניגשים לבגרות: 

 על פי .8.8, שיעור הניגשים למדעי המחשב מתוך כלל הניגשים לבגרות:% 7,418יח"ל, במדעי המחשב היה:  5הבגרות 

 .101המקור  בהערה 

100
 n/06_16_023t1.pdfhttp://www.cbs.gov.il/hodaot2016 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/06_16_023t1.pdf
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התכנית הלאומית לקידום המתמטיקה, שיצאה לדרך בשנה"ל  יש להניח שנתונים אלו הביאו להתוויית

 במסגרת התכנית הלאומית לקידום המתמטיקה .2013102 -שהוקמה ב' 2פי5' ליזמתוחברה , 101תשע"ו

יח"ל  5, הלומדים 18,000 -ארבע שנים לא. מספר התלמידים יגיע תוך  הוצבו שני יעדים ראשיים:

ספרית: -הביצוע ברמה בית מורים. 2000 -ל 1000 -ב. מספר המורים יוכפל תוך ארבע שנים מ מתמטיקה.

תיכונים המגישים  700 -מגמות לימוד חדשות ובסה"כ כ 100 -בשנת הלימודים תשע"ו תוכננו להיפתח כא. 

ג.  .שעות הוראה ותגבור במתמטיקה 15,000תוספת של ב.  .יח"ל במתמטיקה 5לבגרויות בישראל ילמדו 

  כיתות מדעיות טכנולוגיות חדשות בחט"ב. 20פתיחה של 

 תק )יציבות בעבודה(וו , השכלהגילמספר, . מורים: נתוני 2

 .95, עמ' 8נתונים נוספים על המורים ראו בנספח              

 מספר המורים 

  :2009 -וב 1999 -על מספר המורים למדעים בחטיבה העליונה ב 2011 -וני הלמ"ס מנתלהלן                         

מדעי  ביולוגיה כימיה פיזיקה מתמטיקה 

 המחשב

מקצועות 

 טכנולוגיים

1999 3,601 984 891 1,500 1,751 1,055 

2009 5,689 943 751 1,703 1,408 1,218 

 

פיזיקה, מספר המורים במקצועות: ב חלה ירידה ,2009 -ל 1999בתקופה שבין  מן הטבלה נראה כי        

ואילו במקצועות , (2013למ"ס, הבכימיה ובמדעי המחשב( ) 20%)ירידה של  ומדעי המחשב  כימיה

 (.2011)גולדשמידט,  חלה עליה ביולוגיה, מתמטיקה והמקצועות הטכנולוגיים

 גיל המורים 

 במחוז המרכז ובמחוז חיפה גבוה מהגיל הממוצע אביב-תל במחוז של המורים למדעים הגיל הממוצע          

, 50, 52.6, 47.6)למשל, מחוז תל אביב:  במחוז הדרום, במחוז הצפון ובמחוז ירושלים של מקביליהם

ממצא זה עלה בכל ארבעת  .(44.6, 43.8, 45.8, 42.6, בהתאמה למקצועות כנ"ל, ומחוז הצפון: 48.4

 .(2013ינגר, )וינ המקצועות המדעיים שנבדקו

של  ה בגיל הממוצעיחלה עלי נראה כי, 2009 -ו 1999 , בהשוואה בין השנים2013 -על פי נתוני הלמ"ס ב            

 בשניםבחינוך העברי,  של המוריםהגיל הממוצע  על נתונים מורים המלמדים מדעים וטכנולוגיה. להלן

 42.9 –;  ביולוגיה 48.8לעומת  44.4 –מיה ;  כי50.2לעומת  46.4 –: פיזיקה , בהתאמה2009-ו 1999

. גם במגזר 50.6לעומת  44.3 –והמקצועות הטכנולוגיים  45.3לעומת  41 –; מדעי המחשב 47לעומת 

במגזר הערבי צעירים המורים למדעים , הערבי חלה עלייה בגיל הממוצע של המורים למדע, אך בממוצע

 ,36.8  -; פיזיקה 40.5לעומת  ,36.3 –)למשל: כימיה . באופן משמעותיבמגזר היהודי  ממורי המדעים

 .(2013)הלמ"ס,  (42.7לעומת 

                                                 
 

101
 http://edu.gov.il/sites/special/5/Pages/Goals.aspx 
102 us-http://www.5p2.org.il/about 

http://edu.gov.il/sites/special/5/Pages/Goals.aspx
http://www.5p2.org.il/about-us/
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 אוניברסיטה / מכללה אקדמית / מכללה אקדמית  מוסדות הלימוד שבהם למדו המורים(

  לחינוך(

 :למקצוע ים מכלל המוריםזבאחונתונים על שנה"ל תש"ע, 

 

מדע  

 *וטכנולוגיה

מדעי  **לוגיהביו **כימיה **פיזיקה **מתמטיקה

 **המחשב

מקצועות 

 **טכנולוגיים

 53.1 51.4 78.5 91.6 80.4 63.2 67.4 אוניברסיטה

 17.7 13.1 1.7 1.1 4.7 4.8 5.6 מכללה אקדמית

מכללה אקדמית 

 לחינוך

27.1 32.0 14.9 7.3 19.8 35.5 29.2 

 * בחטיבת הביניים

 .** בחטיבה העליונה

קרב המורים למקצועות בותר של בוגרי אוניברסיטה הוא מן הטבלה נראה כי האחוז הגבוה בי

: כימיה, פיזיקה וביולוגיה. ]בכימיה: אחוז זה נשמר לאורך השנים, בחטיבה העליונה הדיסציפלינריים

 (.2013([ )הלמ"ס, 91.3%) 1999 -לפחות מ

  מקצועות ההתמחות של המורים 

יים בתחום ההוראה העיקרי, מעניקים יתרון חשוב למורים הכשרה מקצועית, ובמיוחד לימודים אקדמ                

מהווים שכן בקיאותם ומומחיותם בתחום תהיה רבה. לפיכך, לימודי ההתמחות באותו התחום, 

  א(.2012)וייסבלאי,  האדם בהוראה-אינדיקטור חשוב לאיכות כוח

מקצועות ההתמחות  נות שהשתתפו במחקרבארץ וביתר המדיעלה כי  2003 -ב TIMSS מבחןשל ממצאים מ               

פי נתוני המחקר, המבוססים בעניין -. על103ביולוגיה, כימיה וחינוך מדעיהם  העיקריים של מורי המדעים

הנתונים . למדו יותר מתחום אחדרבים בארץ וגם בארצות אחרות מדווחים כי מורים  זה על דיווחי מורים,

מהתלמידים  50% -, כבביולוגיה השכלתם היאשם מורים ע לומדים מדעיםמהתלמידים   75%-כ בארץ:

 שכלתם היאשהמורים לומדים עם  התלמידיםמ 60% -כ ,בכימיה שכלתם היאשהמורים לומדים עם 

 .בתחום הפיזיקה שכלתם היאשהמורים מהתלמידים בישראל לומדים עם  30%-כו ,בחינוך מדעי

 . (2009 )וורגן, 32% הואבתחום הפיזיקה לאומי -הממוצע הבין

מדעים במן התלמידים בכיתה ח' שהשתתפו במבחן  33% עלה כי 2011 -ב TIMSS מממצאים של מבחן               

תואר נוספים לומדים ממורים שיש להם  63% -ו ,תואר שני או יותרלהם  את הנושא ממורים שיש מדול

 ;המדעים ובהוראת המדעיםבאחד מתחומי ממורים שיש להם השכלה  ולמד מן התלמידים 60%. ראשון

 מהתלמידים למדו 31% ;אך לא באחד מתחומי המדעים ,בהוראת מדעיםשהתמחו  לומדים ממורים 7%

                                                 

 
103

הלימודיים של תלמידי כיתות ח במקצועות המתמטיקה והמדעים, וההקשר החינוכי  םהישגיה(. 2005זוזובסקי, ר. ) על פי: 

 . TIMSS-2003ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי במתמטיקה ובמדעים  -מקצועות אלה בבתי הספר בישראל  של הוראת 

 תל אביב, המרכז לחינוך טכנולוגי, אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך.
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למדו ממורים שהתמחו  2% -; והמדעים, אך לא בהוראת המדעים באחד מתחומיממורים בעלי השכלה 

 .א(2012, וייסבלאי) בתחומים אחרים

תואר שני ממורי התלמידים שנבחנו היה  34% -עלה כי ל מתמטיקהב TIMSS 2011 ןמן הממצאים ממבח                

השכלה מן התלמידים למדו ממורים שיש להם  53%; תואר ראשוןמהמורים היה  62% -; לויותר

במתמטיקה, אך לא בהוראת למדו ממורים בעלי התמחות  36%; ובהוראת המתמטיקה במתמטיקה

למדו ממורים  5% -; ובמתמטיקה אלוראת המתמטיקה ובההשכלה  בעלי םירולמדו ממ 6%המתמטיקה; 

 .א(2012, וייסבלאי) בתחומים אחריםשהשכלתם היא 

אין הבדלים גדולים פי הנתונים הישראליים, -לאומיים והן על-פי הנתונים הבין-הן עלמכל מקום,  104

 לומדים עם מורים שציינוה ובין מורים המתמחים בתחום אחד בין הלומדים מדעים עם בהישגי התלמידים

  .(18, עמ' 2010, )גולדשמידט כמה תחומי התמחות

 הזמן המוקצב להוראת תכנית הלימודים המיועדת במדעים 

להוראת תכנית הלימודים  הזמן המוקצבנמצא כי  TIMSS 2003 שהשתתפו במחקר המדינותבקרב א.                

שיעור זה  בישראל .30% -ל 7%בין השבועי הכולל, הוא , מזמן הלימודים בכיתות ח'  במדעיםהמיועדת 

 (.2010)גולדשמידט,  10%-כ הוא

לאומיים, בישראל הושם דגש יתר -בהשוואה לממוצעים הביןהוראת תחומי התכן במדעים בכיתה ח':  ב.            

 28%) כימיהלאומי( ו-ממוצע בין 27%לעומת מזמן הלימודים השבועי הכולל,  34%) במדעי החיים

מזמן  19%וזמן מועט יותר לפיזיקה )לאומי(, -מוצע ביןמ 21%לעומת  מזמן הלימודים השבועי הכולל,

 .לאומי(-ממוצע בין 24%, לעומת הלימודים השבועי הכולל,

באחוזים מכלל משנה"ל תש"ע:  אחוז שעות הלימוד המוקדשות למדעיםאודות  להלן פירוט נתונים                

 :(2013)הלמ"ס,  ד בחטיבה העליונה, בחינוך העברי, ובחינוך הערבישעות הלימו

מדע  
וטכנולוגיה 

)כולל 
 מתמטיקה(

מדע 
וטכנולוגיה 

)לא כולל 
 מתמטיקה(

מדעי  ביולוגיה כימיה פיזיקה מתמטיקה
 המחשב

מקצועות 
 טכנולוגיים

 3.0 3.0 3.2 1.3 2.1 13.2 12.6 25.6 חינוך עברי

 4.6 3.5 4.4 3.2 2.8 13.1 18.6 31.7 חינוך ערבי

          

                                                 

 
104

"חשוב לציין כי החוקרים חלוקים ביניהם בשאלה מה מידת השפעת הידע של : 4א, עמ' 2012וך וייסבלאי, להלן ציטוט מת 

המורה בתחום החינוך בכלל ובמקצוע הספציפי בפרט על הישגי התלמידים. מחקרים שונים מספקים מידע מסוים על 

מבהיר עד כמה ידע כזה נחוץ וחיוני  חשיבותו של הידע במקצוע ההוראה, אבל מידע זה כללי ואינו מדויק, ואינו

בהוראת מקצוע מסוים בדרגת כיתה מסוימת. נמצא קשר חיובי בין תואר אקדמי של מורה למתמטיקה ובין הישגי 

)מבוסס על:  לא נמצאו ממצאים דומים בתחומים אחרים, לרבות מדעים, שפות ומדעי החברה" תלמידים בתחום זה, אך

משבר ההוראה: לקראת הכשרת מורים שוי למורים: עליית מדרגה או זנב המכשכש בכלב?", בתוך: (."מבחני רי2008ליבמן, צ. )

 .ליר בירושלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד(-, עורכות: דרורה כפיר ותמר אריאב, מכון וןמתוקנת
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י בקצב שנתי ברבחינוך הע גדל בחטיבה העליונה מתמטיקהההיקף הוראת  2014-2000במהלך השנים            

בחינוך המדעים ירד היקף הוראת י. רבבחינוך הע 13% -לעומת קצב שנתי ממוצע של כ ,5%-ממוצע של כ

 (.2015)הלמ"ס,  6% -כבקצב שנתי ממוצע של ה יעלייתה יהעברי, ואילו בחינוך הערבי ה

בלבד  6%-בחינוך הערבי, לעומת גידול של כ 25%-גדל ב היקף שעות ההוראה בכימיה 2014-2010בשנים            

היקף שעות ההוראה במתמטיקה גדל  דתי.-בחינוך הממלכתי 20%-ירידה של כו ,עברי-בחינוך הממלכתי

  .בחינוך הערבי 43% -דתי וב-בחינוך הממלכתי 31%-עברי, ב-בחינוך הממלכתי 30%-ב

הספר המלמדים כימיה, נמצא במגמת ירידה בכל מערכת החינוך ובאופן בולט בחינוך -שיעור בתי           

)הלמ"ס,  מגמת ירידה בולטת בשיעור בתי הספר המלמדים פיזיקהבחינוך הערבי נמצאה  .דתי-הממלכתי

2015.) 

 מצבת כוח האדם בהוראה 

 .היא בעיית המחסור במורים בעיה מרכזית בתחום לימודי הפיזיקה                    

משרד החינוך נתקל בקשיים עצומים למשוך מועמדים איכותיים להוראת מדעים בכלל ופיזיקה  105                     

וכן עצמאות  ,פי שתכנית הלימודים בפיזיקה מאפשרת חופש פעולה נרחב יחסית למורה-על-, אףבפרט

כמחצית ממורי הפיזיקה המלמדים במערכת  כי העריך המפמ"ר 2009 -ב ויצירתיות בהעברת התכנים.

 ששמהם יגיעו לגיל פרישה בתוך  300 -, וכ(2019 -)כלומר, ב שנים עשרהחינוך יגיעו לגיל פרישה בתוך 

מורים חדשים  50 -ס כלגיי היה משרד החינוך אמור משמעות הדבר היא כי. (2015 -)כלומר, ב שנים

 .מורים חדשים לפיזיקה 15-10 -במערכת החינוך רק כ השתלבו מידי שנהאך בפועל  ,2015עד בשנה 

 -ששיעור הנשירה בקרב מורים חדשים הנכנסים למערכת הוא גבוה, ומגיע ליותר מנוסף על כך, ידוע 

, עמ' 2012איקן ורוזן, -מני  ;2009)וורגן,  בחמש השנים הראשונות להוראהמכלל מורי הפיזיקה  40%

 20% -, הגבוה ב₪( 13,186) , המלמד על השכר החודשי של מורי הפיזיקה2012 -זאת, למרות נתון מ .(13

 .106(2015בחטיבה העליונה )הלמ"ס, מורי המתמטיקה והמורים במקצועות האחרים  משכרם של

ימוד מלאות להכשרת מורים לתחום הפיזיקה, אולם מספר רב של מלגות להקצה משרד החינוך  2007 -ב               

 קושי בכניסת מורים חדשים היהבנוסף,  עקב היענות מועטה הוחזרו למשרד כחצי מהמלגות שהוצעו.

המרכז ) הקיצוץ הנרחב בתקציב מל"מ, בשל שנים הראשונות לעבודתםבליווי שלהם ולמערכת החינוך 

, 2009)וורגן,  קהרתם של מורים חונכים בתחום הפיזיהכש תהישאחת מפעולותיו הי, (להוראת המדעים

  .(6עמ' 

עבור מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שהגיש סקירת מידע  התקבלה תשובה ממשרד החינוך 2011 -ב

כי המשרד מודע  ,עלהמתשובת משרד החינוך   (.2011בנושא החינוך למדעים ולטכנולוגיה )גולדשמידט, 

. אחת הדרכים ופועל באמצעים שונים לטיפול בנושא ,גל הוראת המדעיםלמחסור במורים ולהזדקנות ס

 .(2.3)סעיף  הסבת אקדמאים להוראה בתחומי המדע והטכנולוגיה בתיכונים היא

קרן טראמפ. אחת היוזמות היא בירושלים:  ןוגבמשך השנים עולות יזמות, הממומנות על ידי קרנות כ            

בירושלים, בליווי יסודיים -עלמדענים משתלבים כמורי פיזיקה בבתי ספר  20חוקר. ביוזמה זו  -מורה

                                                 
 

105
 (.2009וורגן, ) לדברי מפמ"ר פיזיקה, ד"ר צבי אריכא, 

 2012 -ל 2003בתקופה  שבין  50% -(. שכרם של מורי  הביולוגיה עלה ב43%ידול של )ג 2003בשנת ₪  9,229 -זאת, בהשוואה ל 106

ה לשכרם של עבדי ההוראה במקצועות מבממוצע לחודש. השכר החודשי הממוצע של מורי המתמטיקה דו₪  11,723 -והגיע ל

 (.9, עמ' 2015מדעיים החטיבה העליונה )הלמ"ס, -הלא
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:  'מקדמים יזמה'לרענון כוחות ההוראה בפיזיקה היא: יזמה חדשה  .107מומחה -וחניכה צמודה של מורה

M&M מורה ומהנדס:
יחידות פיסיקה בכיתה  5חדשני לשילוב מהנדסים בהוראה של  זהו מיזם ניסוי .108

 . י'

קדימה מדע, סאנדיסק ישראל, ארגון הגג של חברות  – World Ort לדרך כשותפות בין ארגון יוצא מיזםה

מפמ"ר פיזיקה במשרד החינוך, ומטרתו לפתח ערוצים  –וד"ר צביקה אריכא  IATI ההייטק בישראל

לקידום היעד הלאומי של חיזוק ההוראה למצוינות בחינוך בישראל  תעשיית ההייטק אתהמשלבים 

 109.נולוגיטכ-המדעי

ובין  ,פיקוח על הוראת תחומי הדעתליקויים שונים בהתייחס ל ,2009110של  ב59 דוחב ,מבקר המדינה            

פי הנחיות משרד -תחום הפיזיקה אינו נלמד ברצף השנים הנדרש עלכי  נטען דוחב .תחום הפיזיקההיתר 

מקצוע המדעים ד קבע המבקר כי . עווכי בהוראת הפיזיקה עוסקים מורים שלא הוכשרו לכך ,החינוך

 הביניים בהיקף השעות שקבע משרד החינוך-הספר היסודיים ובחטיבותי והטכנולוגיה אינו נלמד בבת

כמו כן, במקצועות מתמטיקה ומדע  שלגביהם מצא המבקר ממצא כזה(.המקצועות  26 -)זהו אחד מ

המקצועות  11 -)אלו הם שניים מ טכנולוגיה אין מלמדים את כל הנושאים שנלמדו בתכנית הלימודיםו

בידי המפמ"רים מידע חלקי ביותר על כך, המבקר מצא כי לנוסף בשלגביהם מצא המבקר ממצא זה.( 

כיום כי  ,ידי המפמ"ר לפיזיקה, אשר ציין בתשובה על פנייתו-ממצא זה אושר גם על המקצוע שבפיקוחם.

 מוד למקצוע הפיזיקה בשכבות הגיל השונות, אין באפשרותו לקבל מידע מקיף וברור על הקצאת שעות לי

 ועל מצבת הלומדים מקצוע זה.

 . הכשרת מורים במוסדות אקדמיים3        

במכללות האקדמיות לחינוך.  הכשרת המורים למדעים נעשית בשני מסלולים מרכזיים. באוניברסיטאות ו

באחת (B.Scלת תואר אקדמי )באוניברסיטאות רוכשים הסטודנטים תעודת הוראה, במקביל או לאחר קב

רוכשים התלמידים תואר ראשון  חינוךלהאקדמיות. במכללות האקדמיות  המדעיות מהדיסציפלינות

 (.2013; גרינפלד, ובר לב, ב2012, וייסבלאיבמדעים ) (, תוך התמחות בתחום מסויםB.Edבחינוך )

                                                 
 

107
  http://www.trump.org.il/Teacher-Researcher 

108
 http://www.5p2.org.il/%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D -

%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-mm/ 
 World ל ידיבקרב תלמידי תוכנית אנייר שמופעלת ע –מורה ומהנדס  – M&M יקטפיילוט של פרובשנה"ל תשע"ז ייערך  109

ORT –  'נתבת את בכפר הנוער נהלל. מדובר בתוכנית מלגות יוקרתית לתלמידים מחו"ל ומהארץ, המ 'קדימה מדע

יקה, זשני מהנדסים ישולבו בהוראה לתלמידי כיתה י' בכיתת פיבמסגרת הפיילוט,  .ללימודי הנדסה בטכניון התלמידים

שישולב  ,שעות שבועיות. המהנדסים יהיו חלק מצוות מומחים ששיקה בהיקף של זכני הרובופיווילמדו בפועל את ת

 .בכיתה לצד המורה
ולחשבונות  2009 ב לשנת59דו"ח שנתי בתוך: עת. הפיקוח על הוראת תחומי הד(. 2009מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ) 110

 משרדי הממשלה: משרד החינוך. ירושלים. :, פרק שני2008שנת הכספים 

http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=546&id=2&frompage=176&contentid=10118&parentcid=

10068&direction=-1&bctype=1&frombutton=0&startpage=0&sw=1024&hw=530  

http://www.trump.org.il/Teacher-Researcher
http://www.trump.org.il/Teacher-Researcher
http://www.5p2.org.il/%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-mm/
http://www.5p2.org.il/%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-mm/
http://www.5p2.org.il/%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-mm/
http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=546&id=2&frompage=176&contentid=10118&parentcid=10068&direction=-1&bctype=1&frombutton=0&startpage=0&sw=1024&hw=530
http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=546&id=2&frompage=176&contentid=10118&parentcid=10068&direction=-1&bctype=1&frombutton=0&startpage=0&sw=1024&hw=530
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רסיטאות מתקיימת על פי מתווה האקדמיות לחינוך ובבתי הספר לחינוך באוניב מכללותהכשרת המורים ב

, שקבע, בין היתר את מסגרת התכנית והחלוקה בה ללימודים דיסציפלינריים ולהכשרה 111אריאב

(, PDSשל "בית הספר להתפתחות מקצועית" )הדגם  יהמעשית. כמו כן, ההכשרה המעשית מתקיימת על פ

Professional Development Schoolהמוסד המכשיר )המכללה או  . הדגש הוא על שותפות מלאה בין

הדרכה עם לבין השדה החינוכי )בית הספר(. באופן זה הסטודנטים נכנסים לשדה החינוך  האוניברסיטה(

בשדה ההוראה בהמשך דרכם כמורים  ההשתלבותאת  הםרפלקטיבית, שיקלו עלי וליווי מקצועי ושותפות

 .112עצמאיים

  האקדמיות לחינוךהכשרת מורים במכללות  3.1

 .(96, עמ' 9נספח  ורא) .מכללות אקדמיות לחינוך 17 -מסלולי הכשרת מורים למדעים מתקיימים ב              

-תשנ"ו מספר הסטודנטים להוראת המדעים במכללות האקדמיות לחינוך, במהלך השנים נתונים על להלן             

, לוח 2013ון סטטיסטי לישראל הלמ"ס, שנת ;6, עמ' ב2012, וייסבלאי)( 2013/14-1995/96) תשע"ד

 .(8.60114 לוח , 2015הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל , 8.59113

 תשע"ד תשע"ג תשע"ב תשע"א תשס"ט תשס"ח תשס"ה תש"ס תשנ"ו               

סטודנטים 
המתמחים 

בתחום 
 מדעים

2,247 3,469 3,221 2,666 2,706 3,523 3,843 3,785 3,961 

כלל 
 הסטודנטים
בכל במכללת 

 תחומי הדעת

22,964 28,011 27,198 24,844 25,950 30,009 31,325 32,164 33,585 

שיעור 
הסטודנטים 
המתמחים 
במדעים 
מכלל 

 הסטודנטים

9.8% 12.4% 11.8% 10.7% 10.4% 11.7% 12.2% 11.7% 11.8% 

ים במדעים במכללות מן הטבלה עולה כי, משנת תשע"א נשמרת יציבות באחוז הסטודנטים המתמח              

  האקדמיות לחינוך.

 :במדעים ממכללות אקדמיות לחינוך, לפי תחום התמחות (B.Edמקבלי תארים ) :להלן נתונים נוספים              

 

   

                                                 
 

דו"ח ועדת  –להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל' החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנושא 'מתווים מנחים להכשרה 111

 21.11.2006אריאב, החלטה מיום 

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HachsharatOvdeyHoraa/Hozrim/MitveTudatHhoraa.htm 
 http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/pds/pages/default.aspx  לדוגמה: 112
113
  http://www.cbs.gov.il/shnaton64/st08_59.pdf 
114
 http://www.cbs.gov.il/shnaton66/st08_60.pdf 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HachsharatOvdeyHoraa/Hozrim/MitveTudatHhoraa.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HachsharatOvdeyHoraa/Hozrim/MitveTudatHhoraa.htm
http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/pds/pages/default.aspx
http://www.cbs.gov.il/shnaton64/st08_59.pdf
http://www.cbs.gov.il/shnaton66/st08_60.pdf
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תשנ"ו  
1995/96 

 תש"ס
1999/00 

 תשס"ה
2004/05 

 תש"ע
2009/10 

 תשע"ג
2012/13 

 תשע"ד
2013/14 

 8,379 6,415 5,363 5,928 4,373 2,458 סה"כ

מתמטיקה, 
מדעי הטבע 

ומדעי 
 המחשב

161 423 532 575 551 662 

אחוז מקבלי 
התואר 

במדעים מכלל 
 התלמידים

6.5% 9.7% 9% 10.7% 8.6% 7.9% 

במכללות האקדמיות לחינוך  B.Edדוגמה לפילוח מקצועות מדעי הטבע שבהם קיבלו התלמידים תואר              

 ת, התמחו258 - , ביולוגיה302 -לפי הפירוט שלהלן: מתמטיקה  מקבלי תואר, 658בסה"כ: : בשנת תשע"א

, על פי הלמ"ס, שנתון ב2012, וייסבלאי) 3 –, פיזיקה 12 –, כימיה 46 –, מדעי המחשב 57 –מדעים כללית 

 (.2012, ואגף חינוך והשכלה הלמ"ס, 2010סטטיסטי לישראל, 

בוגרי המכללות האקדמיות לחינוך בשנת תשס"ג נבדקו, בין היתר, סיבות אודות  2008 -בסקר שבוצע ב              

בחרו ללמוד מהסטודנטים בהתמחות מדעי הטבע  42% -כלבחירה בהוראה כמקצוע. מן הממצאים עלה: 

 23% -כ(, בתחום מדעי הרוח 61% -)לעומת כעניין בהוראה ורצון לתרום לחברה במכללה מתוך 

 16% -)לעומת כרכישת השכלה גבוהה בחרו ללמוד במכללה לצורך טבע מהסטודנטים בהתמחות מדעי ה

 (.2011( )הלמ"ס, במדעי הרוח

-ן. קורסים שניתן ללמדם באופן בי115מרבית הקורסים בתכניות הלימודים במכללות הם דיסציפלינריים               

ראה למסלול העל יסודי תחומי ניתנים לרוב, בשנה ג. החוגים למדעים במכללות, המעניקים תעודת הו

כימיה )מכללת בית ברל, המכללה  –למקצוע 'מדע וטכנולוגיה'; מכוונים לרוב לשני מקצועות: ביולוגיה 

חיפה, מכללת דוד ילין, מכללה ירושלים, מכללת לוינסקי(, או דגש על ביולוגיה  -האקדמית הערבית

מכללת חמדת הדרום, מכללת סמינר  הלו )+מדעי הסביבה(,ו]מכללת אורנים, מכללת הרצוג, מכללת א

מלכתחילה, המכללות לא מכוונות את הסטודנטים לחשיבה ואוריינות בינתחומית, כפי שהובע  .הקיבוצים[

יחד עם זאת, יש לציין כי  .116', לגבי המקצוע החדש הבינתחומי 'מדע וטכנולוגיה'98בתכנית 'מחר 

תכניות לתארים, באישור המל"ג. לשינויים אלו במכללות האקדמיות לחינוך חלים מידי שנה שינויים ב

 השלכות על קורסים בתעודת ההוראה. 

 הכשרת מורים באוניברסיטאות  3.2             

מקבלי תעודת הוראה למדע וטכנולוגיה מהאוניברסיטאות ומהמכללות האקדמיות, להלן נתונים אודות              

 :  (2013)הלמ"ס,  לפי תחום הדעת

                                                 
 

 להלן דוגמה של הקורסים במדעים מתכניות הלימודים: 115

 :י'(-יסודי ז'-)מסלול על מכללת לוינסקי  .1

  ,ובחזרה למחשב מהשדה - הביולוגי המחקר ,חוליות חסרי, מערכות של פיזיולוגיה, למדעים מתמטיקה ,כללית אקולוגיה        
 ,גנטית והנדסה ביוטכנולוגיה ,החלל וחקר אסטרונומיה ,בפיזיקה יסוד מושגי ,אורגנית כימיה ,ואנאורגנית כללית כימיה

, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא, מיקרוביולוגיה ומטבוליזם ליפידים כרים,סו -ביוכימיה וצמחיה, צומח גנטיקה,
 .וביוטכנולוגיה, הריון ולידה, פאוניסטיקה של חולייתנים בא"י, התנהגות בעלי חיים, מיניות בצמחים, אנדוקרינולוגיה

יצמן; מרצה לפיזיקה במכללת דוד ילין, על פי ריאיון עם ד"ר ירון להבי, מנהל המרכז הארצי למורי הפיזיקה, מכון ו  116
 .(20.6.16ירושלים )
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 תשס"ב            
(2001/02) 

 תשס"ג
2002/03 

 תשס"ד
2003/04 

 תשס"ה
2004/05 

 תשס"ו
2005/06 

 תשס"ז
2006/07 

 תשס"ח
2007/08 

 תשס"ט
2008/09 

מקבלי תעודת 
 -הוראה 
סה"כ 

)מספרים 
 מוחלטים(

1,341 1,301 1,165 1,188 1,044 938 1,010 869 

מקצועות 
מדעיים 

 –טכנולוגיים 
 סה"כ

188 204 185 194 157 157 146 147 

החלו להורות 
מקצועות 

מדעיים 
  **טכנולוגיים

35.6% 35.8% 35.7%      

  .תוך חמש שנים מסיום הלימודים לתואר*

 .**אחוזים ממקבלי תעודת הוראה למדע וטכנולוגיה

 .(99, עמ' 10)ראו טבלה מורחבת בנספח 

ניברסיטאות בשנת תש"ע היה בסה"כ: מספר מקבלי תעודת הוראה במדעים או בהוראת מדעים מן האו

 3 -טכנולוגיה   ,7 –, פיזיקה 31 –, כימיה 37 -, ביולוגיה  63 –, לפי הפירוט שלהלן: מתמטיקה 134

  .ב(2012, וייסבלאי)

האוניברסיטה העברית הכשרת מורים למדעים בחטיבה העליונה מתקיימת בכל האוניברסיטאות: 

)מתמטיקה,  , אוניברסיטת תל אביבהמחשב, מדעי החיים, כימיה(מתמטיקה, פיזיקה, מדעי ) בירושלים

ביולוגיה, פיסיקה, כימיה, גיאולוגיה, ) גוריון בנגב, אוניברסיטת בן פיזיקה, מדעי המחשב, מדעי החיים( 

חיפה )מכללת אורנים, כפי שצוין  , אוניברסיטת(טכנולוגיה, טכנולוגיות מידע, מדעי המחשב ומתמטיקה

-בחינוך טכנולוגי מהנדסים/מדענים - תכנית 'מבטים' ,117)הוראת הטכנולוגיה והמדעים ןלעיל( הטכניו

המחקר לתואר שני ושלישי של המיועד  לתלמידי  , מכון ויצמן )חינוך מתמטי/מדעיהחל מתשע"ב(, ) :מדעי

 . כימיה(וואוניברסיטת בר אילן )מתמטיקה, ביולוגיה  118,מכון ויצמן למדע ולבוגרי המכון

                                                 
 

117
יסודיים -ספר על-הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה מכשירה מורים להוראת המקצועות הטכנולוגיים והמדעיים בבתי 

כולל לפי תחומי ההתמחות השונים. התואר … " י"ב(, ומעניקה לבוגריה את התואר "מוסמך למדעים בהוראת -)כיתות ז'

תעודת הוראה בתחום ההתמחות. במסגרת הלימודים לקראת תואר ראשון, ניתן לבחור באחת מתוך שמונה מגמות 

מדעי הסביבה, הוראת מדעי הסביבה, -התמחות: הוראת מתמטיקה, הוראת פיסיקה, הוראת כימיה, הוראת ביולוגיה

שמל. תכנית הלימודים כוללת מקצועות יסוד ח-מכונות, הוראת אלקטרוניקה-הוראת מדעי המחשב, הוראת טכנולוגיה

במתמטיקה, פיסיקה ואנגלית, מקצועות מדעיים וטכנולוגיים בהתאם למגמות ההתמחות, ומקצועות מתחום החינוך ודרכי 

 age.php?id=5http://edu.technion.ac.il/free_p הוראת המקצועות השונים

 

118
שנים. כל  2בוגרים. הלימודים מתבצעים במהלך  100היו בתכנית הכשרת המורים במכון ויצמן  2012-2011בתום שנה"ל   

אחת ממטרות התכנית היא לאפשר לתלמידי מחקר . משתתפים בשלבים שונים של ההכשרה 50-שנה יש קבוצה של כ

תמטי/מדעי. חלקם ישתלבו במערכת החינוך במסגרות שונות, אחרים במדעים להתוודע לתאוריה ולפרקטיקה בחינוך מ

יוכלו לתרום לחינוך מדעי במהלך הקריירה שלהם כמדענים )למשל, במסגרות לפיתוח מקצועי של מורים(, וכן הכלים 

ות שירכשו יעזרו להם בהוראה האוניברסיטאית. התכנית כוללת את המרכיבים הרגילים של תעודת הוראה ובפרט התנס

 :פרקטית בבתי ספר. מתוך אתר המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן

http://stwww.weizmann.ac.il/menu/Learn ing_Programs/Learning_Programs3_he.html 

http://edu.technion.ac.il/free_page.php?id=5


60 

 

ד תכניות ההכשרה מעניקות האוניברסיטאות מלגות לסטודנטים במדעי הטבע, למשל: אוניברסיטת לעידו

 .120, ירושליםוהאוניברסיטה העברית 119בנגב גוריון ןב

 הכשרת מורים בתכניות הסבה לאקדמאים 3.3

 500התמקד משרד החינוך בעיקר בגיוס אקדמאים בתחום המתמטיקה והמדעים. )תכנית  2009שנת החל מ     

סטודנטים ילמדו  500 -. הפרויקט תוכנן לכך ש121לגיוס אקדמאים מצטיינים להוראת מתמטיקה ומדעים

דשים. בשנה שלאחריה ישתלבו כמורים ובבתי הספר תוך כדי לימודיהם בתכנית ההכשרה, במשך תשעה ח

שיעור בוגרי . 122הנו מתנאי שכר משופריםילכל דבר, תמורת התחייבות לעבוד במערכת שלוש שנים, ואז י

תשע"ד -התכניות להסבת אקדמאים להוראה במקצועות מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה היה בשנים תש"ע

 (.2014מכלל בוגרי התכניות להסבת אקדמאים להוראה )וייסבלאי,  15%

אקדמאים את ההכשרה להוראה, והם שובצו כמורים למתמטיקה, פיזיקה, כימיה  310סיימו  2010בשנת      

 מהם נשרו במהלך הקורס.( 65אקדמאים, אך  375. )התחילו 124 123וגיהוביול

 15לביולוגיה,  90למדעים לחט"ב,  40למתמטיקה,  180בשנת תש"ע ) 370מורים:  430 -הוכשרו כ 2011 עד

אלקטרוניקה; חשמל, מכונות  –למקצועות ההנדסה  50מורים בשנת תשע"א ) 60לפיזיקה(,  45 -לכימיה ו

סטודנטים הלומדים הוראת המדעים זכאים להלוואה  סף,מורים למדעים. בנו 10 -ומדעי המחשב, ו

מותנית מועדפת בכל שנה משלוש שנות הלימודים. ההלוואה הופכת למענק בהתאם לעבודה לאחר 

 (.2011ההכשרה בהיקף כנדרש )גולדשמידט, 

 :125להלן דוגמאות ,רוב תכניות ההסבה של אקדמאים להוראה מתקיימות במכללות האקדמיות לחינוך

התקיימה תכנית בת שנה אחת להסבת אקדמאים בעלי תואר  2013בשנת  א. מכללת סמינר הקיבוצים:

מהם לימדו בשנה"ל תשע"ה  27 -בוגרים, ו 29במדעים להוראה בחטיבת הביניים. את התכנית סיימו 

-בית הספר העלה בהסבת אקדמאים לביולוגי(. כיום קיימות תכניות ל11, עמ' 2014)וייסבלאי, 

                                                 

 
 למקצעות הנדרשים: מתמטיקה, פיזיקה, כימיה ואנגלית:  119

http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/news/certified-teachers-scholars-2017.aspx 

פרויקט 'אקדמיה כיתה' של משרד החינוך, האגף להכשרת עובדי הוראה: המידע הופץ לכל המכללות האקדמיות לחינוך   120

http://academia- והאוניברסיטאות:

7%90%20%kita.macam.ac.il/Documents/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D

D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D

7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96.pdf  

  :  ממשלת ישראל מאמינה בחינוך:2009משרד החינוך, 121

http://meyda.education.gov.il/files/owl/hebrew/alsederhayom/education_presentation_final_opt.pdf  
122 http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1270598  

123 http://www.haaretz.co.il/misc/1.1214289 

מהם השתלבו בהוראה בתשע"א. בתשע"ה הועסקו במערכת  145בוגרי התכנית:  153על פי מחקר ראמ"ה שנערך בקרב  124

ם לכימיה( )וייסבלאי, מורי 12 -מורים לפיזיקה ו 36מורים למדעים בחט"ב,  39מורים לביולוגיה,  76מורים ) 116החינוך 

 http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03541.pdf (.12, עמ' 2014

 .story-media-org.il/edunowhttp://www.edunow-39163  :'ן חינוךמהגיע ז' 125

http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/news/certified-teachers-scholars-2017.aspx
http://academia-kita.macam.ac.il/Documents/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96.pdf
http://academia-kita.macam.ac.il/Documents/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96.pdf
http://academia-kita.macam.ac.il/Documents/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96.pdf
http://academia-kita.macam.ac.il/Documents/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96.pdf
http://academia-kita.macam.ac.il/Documents/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96.pdf
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: תכנית הכשרה 700 תכנית; 127הסבת אקדמאים מתמטיקה / פיזיקה בשיתוף קרן טראמפ: 126יסודי

 . 128קלינית להוראת מתמטיקה ופיזיקה

, בשיתוף יסודי-העל ב. מכללת לוינסקי: תכנית דלתא למצטיינים, להוראת מתמטיקה ופיזיקה בבית הספר

 .129קרן טראמפ

ספרית להוראת מתמטיקה ברמה של חמש יחידות לימוד -בית רה קליניתתכנית הכשג. מכללת בית ברל: 

החלה לפעול  : הכשרת מהנדסים להוראת מקצועות ההנדסה בחינוך הטכנולוגיתכנית נוספת .130לבגרות

 *.באוניברסיטת בן גוריון בשיתוף מכללת בית ברל  2011-ב

   .131יסודי-הספר העלמסלול ייחודי להכשרת מורים למתמטיקה לבית  ד. מכללת אורנים:

 .132יחידות לימוד בבתי ספר תיכון ערבים 5תכנית להכשרת מורי מתמטיקה ברמת ה. מכללת אלקסאמי: 

. התכנית יסודי-ו. מכללת קיי, באר שבע: הסבה למהנדסים להוראת מתמטיקה ומדעים בבית הספר העל

 .133דמאים במכללת קיילהסבת אק )שיתוף חינוכי פעיל( היא אחת ממגוון מסלולים בתכנית שח"ף

בשיתוף עם סמינר הקיבוצים: הכשרת מהנדסים להוראת מקצועות  בכרמיאל, ודהאז. מכללת אורט בר

 יסודי*.-ההנדסה בחינוך העל

 29מורים.  33,  ומתוכם נקלטו 2011 -בוגרים סיימו ב 38בוגרים:  67סיימו את התכנית בסה"כ  2014*עד 

 (.11 ', עמ2014מורים )וייסבלאי,  27ם נקלטו , ומתוכ2013 -בוגרים סיימו אותה ב

 .134יחידות 5. מכללת אחווה: תכנית אלפא להסבת אקדמאים להוראת מתמטיקה ח

                                                 
 

126
  retrain ing/biology-http://www.smkb.ac.il/academics 
127

  ain ing/mathretr-http://www.smkb.ac.il/academics 
128  http://teachingplus.org.il/program_700.html 

מטרות התכנית הן: הקמת צוותי הוראה מקצועיים ומובילי שינוי בתחום הוראת המתמטיקה והפיזיקה, שיפעלו לפתיחת       

פר ואזורים שבהם מגמות אלו לא קיימות; קידום בתי ספר שבהם קיים הצורך בחיזוק מגמות מתמטיקה ופיזיקה בבתי ס

מורים יחד עם מלווים  3-2והקמת מגמות מתמטיקה ופיזיקה. ייחוד התכנית הוא בלמידה ועבודה בצוותים קטנים של 

עים עם ההתנסות בבתי הספר. פדגוגיים. בתכנית ההכשרה יש שילוב של ידע מקצועי אקדמי ותיאוריות עדכניות בהוראת המד

התכנית מתמקדת בתלמיד: בדרכי הלמידה והחשיבה, בניתוח עבודת תלמידים, בניתוח וניטור הלמידה, ובהתייחסות 

לתפיסות התלמידים ושרוש תפיסות שגויות. התכנית מקנה מגוון שיטות הוראה בהתאמה לסגנונות למידה. העבודה תתועד 

קוגניטיבי הן לתלמידים והן -אירועי ההוראה והלמידה. בכך הם מהווים גם כלי מטאוהחומרים ישמשו לרפלקציה על 

 לסטודנטים המלמדים.

129  http://teachingplus.org.il/program_delta.html    http://www.levinsky.ac.il/mini/Hasava/?cmd=mini.1538 
130 http://teachingplus.org.il/program_math.html 
131  chingplus.org.il/program_oranim.htmlhttp://tea 
132
  http://teachingplus.org.il/program_alkasmi.html 
133 -http://www.kaye.ac.il/%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%AA

-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D

%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94 

134
 http:// achva.ac.il יח"ל. 5הסבת אקדמאים להוראת מתמטיקה ברמה של  –תכנית אלפא  

 

   

 

http://www.smkb.ac.il/academics-retraining/biology
http://www.smkb.ac.il/academics-retraining/math
http://teachingplus.org.il/program_700.html
http://teachingplus.org.il/program_delta.html
http://www.levinsky.ac.il/mini/Hasava/?cmd=mini.1538
http://teachingplus.org.il/program_math.html
http://teachingplus.org.il/program_oranim.html
http://teachingplus.org.il/program_alkasmi.html
http://www.kaye.ac.il/%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94
http://www.kaye.ac.il/%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94
http://www.kaye.ac.il/%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94
http://www.kaye.ac.il/%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94
http://www.kaye.ac.il/%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94
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 שבהם תנאי הקבלה מוקפדים, חות חדשים להוראת מדעים,וקיימות תכניות ייחודיות לרתימת כ. ט

 :(2010-)מ 'חותם'למשל: תכנית 

  ות, כך שיושג שוויון הזדמנויעירים מצוינים להוראה בפריפריהציא כוחות תכנית זו היא להבהמטרה של         

מינהל )הפריפריה לאזורים במרכז הארץ, מבחינת איכות המורים. בתכנית שותפים משרד החינוך בין 

 (נהל כוח אדם בהוראה, מחוזות המשרד, מפקחים ומנהלי בתי ספריעובדי הוראה במשרד החינוך, מ

התנועה לקידום החינוך בישראל, קרן טראמפ, הג'וינט, קרן דניאל,  –כגון: 'הכל חינוך' וגופים חיצוניים 

התכנית מלווה במחקר   .135מגבית בריטניה והמכללות להכשרת מורים: מכללת לוינסקי ומכללת אורנים

עד שנת הערכה עצמאי הבוחן, בין השאר' את הישגי התלמידים הלומדים אצל מורים שהשתתפו בתכנית. 

, עמ' 2014תלמידים. כולם שובצו להוראה במערכת החינוך )וייסבלאי,  467השתתפו בתכנית 'חותם'  2011

10.) 

יסודי, המיועדת -הוראה בחינוך העללקריירה שניה: תכנית הסבה  –תכנית נוספת היא ' הטובים לחינוך' 

   2004 -כנית פועלת מלקצינים בדרגת סא"ל ומעלה בעלי תואר אקדמי, אשר פרשו משירותם בצה"ל. הת

בוגרים. כולם  240סיימו את התכנית  2014-2009בתקופה  ומתקיימת במכללות אורנים, בית ברל וקיי.

 (.9, עמ' 2014השתלבו במערכת החינוך )וייסבלאי, 

זכאים   כמו כן, הסטודנטיםהתנסות מעשית מתבצעת הלימודים מתקיימים יום בשבוע, וכן בכל התכניות          

 ולמלגות מצטיינים.)הלוואה מותנית( הטבות ל

כך שהסטודנטים יכירו היטב את תכנית בתכניות ההכשרה דגש רב ניתן לעבודה אינטנסיבית בבתי הספר,      

 . 136הלימודים וכן את אווירת העבודה בבתי הספר

השונים מן  בצד המסלולים המסורתיים להכשרת אקדמאים להוראה פועלים מסלולי הכשרה חלופיים,     

המסלולים המרכזיים בתכנית הלימודים שלהם, בהתנסות המעשית בהוראה, באוכלוסיית היעד ועוד 

המעניקה ( 2006  -)אושרה במל"ג ב תכנית חדשנית זוהי. M.Teach(. אחד המסלולים הוא 2014)וייסבלאי, 

 .שנתית-תכנית היא דוה יסודי.-הספר העל יתלבוגריה תואר שני )ללא תזה( יחד עם תעודת הוראה לב

 מכללת גורדון ועוד.מכללת לוינסקי, סמינר הקיבוצים,  137,התכנית מתקיימת במכללות, למשל: בית ברל

 - יוקרתיות: תכניות הסבת האקדמאים במוסדות האקדמייםמן הסקירה עולים שני מאפיינים בולטים ל     

 ל ידי קרן טראמפ. , בעיקר עהפרטה הכוונה לאקדמאים מצוינים ובעלי חזון, וכן

לא נערך מחקר כולל, הבוחן את מאפייני המועמדים והלומדים התכניות הייחודיות לעומת  2014עד      

המועמדים והלומדים בתכניות הסדירות להכשרת מורים. ראמ"ה )הרשות הארצית למדידה והערכה( 

                                                 

 
135
 http://www.tfi.org.il/partners#main    http://www.tfi.org.il/about 

פלינות, הבונים הועלתה ביקורת על הניתוק הקיים בין הלימודים בתחום החינוך בין לימודי הדיסצי 90-במחקרים משנות ה 136

את הידע המקצועי. נטען, כי באוניברסיטאות, בלימודי הדיסציפלינות, אין ייחוד המדגיש את הקשרים הרצויים עבור 

ואינה מספיקה ליצור אצל הסטודנט תחושת  ,סיטואציות ההוראה. ולגבי ההכשרה להוראה, נטען שהיא מצומצמת מדי

 (.15, עמ' 2009הזדהות עם המקצוע )אקשטיין, 

יתה יטענות דומות נשמעו בראיונות שנערכו עבור הסקירה עם ארבעה מורים שעברו הסבה אקדמאית: ההתנסות המעשית ה     

 מצומצמת מידי, לימודי החינוך היו עיוניים מידי, ותכנית ההסבה לא הכינה אותם כראוי למציאות הבית ספרית.

137 studies/M.Teach/Pages/default.aspx-http://www.beitberl.ac.il/academic/facult ies/education/progress 

http://www.tfi.org.il/partners#main
http://www.tfi.org.il/about
http://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/progress-studies/M.Teach/Pages/default.aspx
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 2011 -ב .חקר לא הושלםליוותה את התכנית להסבת אקדמאים להוראת אנגלית, מתמטיקה ומדעים. המ

נברגר ישמידט וו -פורסמו ממצאים ראשוניים, וממצאים סופיים לא פורסמו. מחקר שבוצע על ידי דוניצה

( עסק באיפיון המועמדים והלומדים בתכניות הייחודיות להכשרת מורים לאנגלית, מתמטיקה 2012)

ות הללו, שלמדו במכללה באותו הסדירים להוראת המקצועוביולוגיה, בהשוואה למועמדים והלומדים 

זמן. מן המחקר עלה כי, מאפייני הסטודנטים בתוכניות הייחודיות מקנים להם יתרון, בשל הידע 

 .הדיסציפלינרי שלהם מלימודיהם הקודמים, וכן בשל מיקוד תהליך ההכשרה שלהם בשדה

התמדתם המקרינה על   ,להסבה תא מידת ההתאקלמות של המורים בוגרי התכניוהיסוגיה משמעותית 

ו קרוב למקצוע בקרב מורים שעשו הסבה, ושלמדו קודם מקצוע זהה אבעבודה. תחילה, יש לציין, כי 

שליטה בידע  ,אקדמית–בשלות מחשבתיתאידאליסטיות, הנעה פנימית גבוהה,  ההוראה שלהם ניכרת

  .139 138ואף אושר ו'ברק בעיניים' מקצועי

. הגורמים גורמים מספרודאי מורכבת ותלויה בוות להסבה היא בהמורים בוגרי התכני ההתאקלמות של

וצוות המורים  ההנהלההמנטליות של שלהם הם זוכים בבתי הספר,  הליווי והתמיכה העיקריים הם:

)מילוי מקום לתקופה קצובה או עבודה  מסגרת המשרה, גיל הלומדים, מקצוע ההוראהבבית הספר, 

יש לציין כי  .(המורה בשכרו כמורה )הכנסה יחידה או תוספתשל התלות הכלכלית לטווח ארוך(, ו

למפמ"רים אין מידע מסודר על אופן השתלבותם של המורים בוגרי תכניות ההסבה בבית הספר. המידע 

 .140הדרכה, או השתלמויות למורים בתחילת דרכם במסגרת ימימתקבל באופן אקראי ומזדמן, 

טיקה לגבי ההתמדה של בוגרי מסלולים אקדמיים סלסטטי קיימים נתונים, שנתקבלו מהלשכה המרכזית

רי גההבדלים בין בו .2011-2007שונים להכשרה להוראה למקצועות שונים )כולל מדעים(, בין השנים 

. שיעור הם מזעריים השונים )אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות לחינוך והסבת אקדמאים( המסלולים

 (. 18, עמ' 2014, בהתאמה )וייסבלאי, 8.3% -, ו8.2%, 7.6%העוזבים הוא בממוצע לכל מסלול: 

 . פיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה ומדעים4

, המתייחס הררי דוחלהלן ציטוט מתוך  (.1996)עמיחי,  המורה במרכז השינוי' העמיד את 98'מחר  דוח

ת הטובות ביותר התכניו"(: 10, עמ' 1992)משרד החינוך, ות המורים למדע וטכנולוגיה ישירות לאיכ

 בסופו של דבר כל נושא בחינוך קם .לא יניבו פירות ללא מורים טובים והמעבדות המצוידות ביותר

  ."תם, כישוריהם ומסירותם של המוריםונופל על פי איכו

לאורך כל עבודת המורה,  ליווי מקצועי מתמשךהן לשקוד על איכות המורים על ידי תמיכה ו דוחהמלצות ה

 טווח.-למויות קצרותבניגוד להשת

אל התלמיד: הבנה  יםמכוונ והן הפיתוח המקצועי של המורים ,יש לציין כי הן הכשרת המורים כיום

 ([.3.3]ראו גם תכניות ההכשרה הקלינית במכללות )סעיף ופיתוח הלמידה של התלמיד 

מטעם  הדרכהמערך ה: באמצעות פרקטי -דידקטי: המקצועי של המורים מתקיים בשני מישורים הפיתוח

המרכזים  באמצעות מדעי-דיסציפלינרי; (4.1)להלן סעיף  הדרכה פרטנית והשתלמויות - המפמ"ר

                                                 

 
וניברסיטת בר אילן: שעברו הסבת אקדמאים להוראת ביולוגיה, בשנת תש"ע בא ,ראיונות שנערכו לשלוש מורות מבוסס על 138

 ותק של שש שנים בהוראה.

          http://www.themarker.com/career/1.660138               http://www.themarker.com/misc/1.588406 וכן, 139
, וריאיון עם ד"ר דורית 24.8.16מרכז בפיקוח על הוראת הפיזיקה, -על פי ריאיון טלפוני עם מר מיכאל סבין, מדריך 140

 טייטלבאום, מפמ"ר כימיה. 

http://www.themarker.com/career/1.660138
http://www.themarker.com/misc/1.588406
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. פעילויות של הפיתוח המקצועי של מרכזי המורים מתבצעות (3.2)להלן סעיף  של המורים הארציים

, ה.( 4.2יף, )למשל קרן טראמפ, להלן סע .בחסות המוסדות האקדמאיים, לעתים בתמיכת המגזר השלישי

  .141מתקיים ונתמך על ידי המגזר השלישי בלבדשמדעים ופיתוח מקצועי למורי מתמטיקה  לכך יש בנוסף

 מערך ההדרכה 4.1

מערך ההדרכה מטעם משרד החינוך הוא הירארכי מבחינת הניהול והפיקוח, לפי הסדר: מפמ"ר, מדריכים 

. בתוך בתי הספר מקצועספריים ורכזי -בית, מדריכים ארציים ומפקחים מחוזיים, מדריכים מחוזיים

במוסדות אקדמיים כגון הטכניון ומכון ויצמן,  מערך זה מארגן השתלמויות למורים המתקיימות

המרכז להשתלמויות מורים במדעי  מוסד לימודי קהילתי בבאר שבע, - ובמסגרות שונות כגון בית יציב

באשכולות הפיס ואף בבתי הספר.  ,פסג"הבמרכזי  ,שלומי ומכון דוידסוןהטבע והטכנולוגיה ב

 מורים מוביליםהמדריכים הם מורים בפועל שעברו קורס  .142ההשתלמויות הן קצובות מבחינת השעות

וההדרכה הבית ספרית ו/או  בין ההשתלמויות ברוכה במרכזים הארציים )להלן(. כלומר, יש זיקה

 הפרטנית, לבין המרכז הארצי.

 מורים ארציים  מרכזי 4.2

: 'מרכזי תמיכה 6הבסיס להקמת המרכזים הארציים הקיימים כיום עבור מורי המדעים הוא המלצה ד/

   .143(96-95, עמ' 1992אזוריים' )משרד החינוך, 

היו: בהתפתחות מקצועית של המורים שתבוא לידי ביטוי  המטרות והיעדים של המרכזים האזוריים 

ידושים בשדה המחקר וסיוע לשלבם בהוראה; תמיכה עדכון המורים בח; למידה מתמדת, כאורח חייםב

; 1998גייגר, בבתי הספר ביישום תכניות ויוזמות ובקידומן. כלומר, ליווי שוטף של המורים בעבודתם )

 (.2001גלעד, 

זאת, לאור הצורך  .ז מורי ביולוגיה(כון: מרשים ארציים למורים. )הראזהוחל בהקמת מרכ 1997 -ב

 .(2009נחום, -)פורטס, מועלם ולוי יקשרו בין המרכזים האזורייםבהקמת גופים שיאחדו ו

למדע )מדע (; יסודי-ן )מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה לקדםג-מרכזים ארציים: דע 11 -כיום פועלים כ

 :הכולל מוט"ל )=מדע וטכנולוגיה לכל( ,מדע וטכנולוגיה לחט"ב )מו"ט((;  וטכנולוגיה לבית הספר היסודי

+חלקים רלוונטיים מתמטיקה ליסודי, מתמטיקה לחטיבה העליונה, פיזיקה  ;כנולוגיהמוט"ב + מדעי הט

וקבוצת מדעי כדור  , טכנולוגיהמדעי המחשב ;ביולוגיה + מדעי הסביבה ;כימיה; י"ב(-מהגיאוגרפיה )ז'

 הארץ.

 מאפייני המרכזים:להלן 

, בנוסף , פיתוח ומחקרלידע תשתית אקדמית, המעניקות להם 144אוניברסיטאותהמרכזים ממוקמים ב .א

  (.אקדמי /יועץ ראש)לכל מרכז ממונה מל"מ לחסות של ה

                                                 

 
 , יוזמות להעלאת איכות ההוראה, על ידי קרן טראמפ:מהלדוג 141

http://www.trump.org.il/program_tabs/teaching-communities/ 

 (.1.6.16על פי ריאיון עם מדריכה ארצית למדע וטכנולוגיה, אגף מדעים, משרד החינוך: גב' אורנה בן עטר ) 142

 ב: 2008 -ועד סגירתם ב 1998 -בראו התפתחות המרכזים האזוריים 143

http://www.sheatufim.org.il/multimedia/upl_doc/doc_140514_121558.pdf 

http://www.sheatufim.org.il/multimedia/upl_doc/doc_140514_121558.pdf
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. שיתוף הפעולה המיטבי דרוש לקביעת תכנים קשר הדוק עם מפמ"ר המקצועהמרכזים פועלים בב. 

של  פיקוחבין ה אוםיתול ,להשתלמויות, לבחינה של משובי המורים כלפי נושאים מתכנית הלימודים

 בשדה. מוריםמקצוע, לבין המשרד החינוך על ה

ליווי ו תמיכה מוקדי ים עבור המורים מקור ידע, וו: הם מהושל המורים ועבור המוריםהמרכזים הם ג. 

 . מתמשך מקצועי

, העשיר במשאבי ידע מקצועי, מספק כלים דידקטיים, ומאפשר ניהול תרשתמאתר בהמרכזים מנהלים ד. 

, כרת פעילות ענפה באתריבכל המרכזים נוראה ולמידה. פורומים לשאילת שאלות ודיון בסוגיות בה

הערכה של המורים. האתר -למידה-עדכון חידושים במדע יחד עם רעיונות, מיזמים ותוצרי הוראה

 מהווה 'בית' וירטואלי עבור המורים, כמקור בלתי נדלה לידע.

ספר שבהם הם מלמדים, ים 'ראש חץ' בבתי הו, אשר מהומורים מוביליםהמרכזים מקיימים קורסים לה. 

פרויקט חדש במכון ויצמן  , ומתאמים עבורם השתלמויות.ים מדריכים למורים האחריםשומשמ

 .145בשיתוף קרן טראמפ הוא 'מורים מובילים על מורים מובילים'

, הנפגשות אחת לשבועיים יחד, קהילות מוריםהמרכזים )חלקם, למשל: פיזיקה, כימיה, מו"ט( מקימים  ו. 

ועיים )לסירוגין( במרכז, ומלבנות סוגיות עדכניות בהוראה ולמידה, בעזרת המורים ואחת לשב

 .(100עמ'  ,11)ראו גם נספח  .147 146המובילים ומומחים כנדרש

המהווה אירוע שיא של שנת הלימודים. הכנס מהווה במה: להצגת תוצרי  כנס ארציהמרכזים מקיימים ז. 

עמיתים, להחלפת רשמים מההוראה -פעלה על ידי מוריםהוראה ומיזמים של המורים, לשם למידה וה

 במשך שנה"ל ולשמיעת הרצאות ממיטב המדענים בנושא מוביל.

 למורים ולאנשי הוראת המדעים. במת כתיבה אקדמית ופדגוגית, המהווה 148עלון המרכזים מפיקיםח. 

 149לוגיה'.': 'בטאוני מורים למדע וטכנו98'מחר  דוחב 10העלונים הם יישום של המלצה ב/

                                                                                                                                                         

 
מיקום המרכזים נקבע במכרז היוצא אחת לכמה שנים, ומופץ בקרב המחלקות להוראת מדעים באוניברסיטאות. דוגמאות:  144

 פיזיקה, מוט"ל ומו"ט נמצאים במכון ויצמן. ות: ביולוגיה, כימיה,למורים במקצועהמרכזים הארציים 
145
 http://www.trump.org.il/sites/default/files/report/pdf_file/leading%20teachers%20web%20%28002%29.pdf 

, ומפמ"ר כימיה: ד"ר (19.6.16הארצי של מורי הפיזיקה: ד"ר אסתר בגנו )א. על פי ריאיון עם המנהלת לשעבר של המרכז  146

 (19.6.16דורית טייטלבאום )

( של המרכז הארצי של מורי מדע וטכנולוגיה )מו"ט( בחט"ב: 'מצוות לקהילה'. המימון הוא בשיתוף 2016זמה חדשה )וב. י     

מכון ויצמן פותח במיזם חדש שיפעל ביחד עם בתי ספר 'ם: ראו ג של המחלקה להוראת מדעים במכון ויצמן וקרן טראמפ.

תיכוניים, כדי לסייע להם להקים ולהפעיל קהילות מקצועיות של מורי מתמטיקה ומדעים, שיפעלו יחדיו כדי לחזק את 

Based_Communit': איכות ההוראה ולהרחיב את מעגל המצוינות ies-http://www.trump.org.il/School 

מטרת תכנית הקהילות הלומדות היא התפתחות מקצועית של מורי הפיזיקה. הקהילות : קהילות המורים לפיזיקהלדוגמה,  147

אופן לומד", ולקדם ב –מאפשרות למורה היחיד לחלוק ניסיון ומשאבים עם עמיתים, להכיר ולהתנסות בהוראה "ממוקדת 

תשע קהילות הופעלו של הפרויקט,  רביעיתהשנה ה הת תשע"שנבמהכיתות.  הוראה טובה המבוססת על עדויותשיתופי 

קהילה  מפעיל המרכז הארציבנוסף  מורים לפיזיקה, המלמדים אלפי תלמידים. 150לומדות אזוריות ברחבי הארץ ובהן 

ה להוראת המדעים, כדי לשמש מורים מובילים בקהילות מורים מנוסים לפיזיקה במחלק 23שבה מוכשרים  ,מתוקשבת

 .הלומדות האזוריות

http://stwww.weizmann.ac.il/menu/Teachers_Professional_Development/Development24_he.ht ml  

'אאוריקה': עלון מורי מו"ט בבית הספר היסודי, 'עלון מורי ביולוגיה', 'קריאת יסודי, -עלון ,דע גן': מו"ט בקדם: למשל 148

 ביניים': עלון מורי מו"ט בחט"ב, 'תהודה': עלון מורי פיזיקה, 'על"ה': עלון מורי מתמטיקה בחט"ע, ועוד.

http://www.trump.org.il/sites/default/files/report/pdf_file/leading%20teachers%20web%20%28002%29.pdf
http://www.trump.org.il/School-Based_Communities
http://stwww.weizmann.ac.il/menu/Teachers_Professional_Development/Development24_he.html
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תחרויות ואולימפיאדות, לעידוד היצירתיות והמצוינות בקרב המורים  ןוגהמרכזים מנהלים מיזמים כט. 

 והתלמידים.

', מבחינת ההתייחסות המיטבית למורה, 98וים למעשה הגשמה של חזון 'מחר והמרכזים הארציים מה

ש לפתח תפיסות מדעיות, הליווי המקצועי בהתמודדותו עם הוראת נושאים קשים להבנה, שבהם י

ולשרש תפיסות שגויות בקרב התלמידים. גולת הכותרת מבחינה זו היא קהילות המורים המתכנסות 

חזרה למתכונת הראשונה של  במידה מסוימת, לעיל(. הקהילות הן 'ובמקומות שונים בארץ )סעיף 

להקמת המרכזים פעלו על פי עקרונות הוועדה לגיבוש העקרונות מרכזי התמיכה האזוריים, ש

יחס של כבוד וסיפוק ונעזרו במרכזים חשו  םהמורים שהיו פעילי. 150(1998, גייגרהאזוריים והפעלתם )

 (.2009נחום, -רב מעבודת צוות שניתנו להם במרכזים )פורטס, מועלם ולוי

את להעלות  ותיש לציין, כי הרפורמות בתנאי העבודה של המורים 'עוז לתמורה' ו'אופק חדש' האמור 

במידה רבה את היכולת בפועל של המורים להשתלם ולהתפנות  מעשה מצמצמותרמת המורים, ל

. זאת, בשל חובת , הכוללת גם לימודים לתואר שני בהוראת מדעיםלהתפתחות מקצועית מתמשכת

 .151בבית הספר. כתוצאה מכך אכן צומצם סל השעות עבור ההשתלמויות המורחבת הנוכחות

לם מכך שהצמצום בתקציבי המרכזים במהלך השנים והמבנה של המכרזים אפשר להתע-בנוסף, אי

שלפיהם פועלים כיום המרכזים גורמים לקשיים בפעילותם והמשימות שהם יכולים לקחת על עצמם. 

בפרט קידום של כיוונים חדשים לא תמיד מתאפשר. יש לכך השלכות על איכות כוח האדם שניתן 

 ים וליכולת לפתח כיוונים חדשים.לרתום לפעילויות המרכזים הארצי

 מדעים וטכנולוגיה מחקרים על התפתחות מקצועית של מורי 4.3

, המבוצע על מחקרההתפתחות המקצועית של המורים למתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה מלווה לרוב ב

המחקרים חושפים את ההתמודדויות של  ידי אנשי המחלקות להוראת המדעים במוסדות האקדמיים.

צועות השונים בחט"ב ובחט"ע, ומעלים המלצות לשיפור ושדרוג מתמיד של קם עם הוראת המהמורי

 ההתפתחות המקצועית.

נערכו מספר מחקרי הערכה אודות השתלמויות שהתקיימו לצורך  1998-1994יש לציין, כי בין השנים 

בסקי, טובין ושורק, ; זוזו1994 ושורק, זוזובסקי; 1994אורפז ופארן,  הטמעת עקרונות התכנית )ראו:

דביר, , מאי, אסא, רוטשילד -תמיר, גבע; 1994מאי, -וגבע תמיר ;(102, עמ' 12)נספח  1998צבר,  ;1994

  (. 1994וסמיד, 

                                                                                                                                                         
 

149
)גוטליב,  70 -עלון למורי פיזיקה הופקו על ידיד המל"מ עוד בראשית שנות ה –דה' יש לציין כי 'עלון למורי ביולוגיה ' ו'תהו 

1999). 

"מסגרות אלה  (:9, עמ' 1998להלן ציטוט מדו"ח הוועדה לגיבוש עקרונות להקמת המרכזים האזוריים ולהפעלתם )גייגר,  150

למידה תוך תרגום -נסו בתהליכי הוראהשאליו יגיעו המורים באופן סדיר ובו ייחשפו לידע עדכני, ית 'בית'ישמשו 

שבו המורים יפעלו כצוות  'בית'רעיונות חינוכיים לפעילויות לימודיות שיתבצעו הלכה למעשה בבית הספר, 

 עמיתים לומד, יוצר, מפתח ומקדם יזמות חינוכיות".

ראש המגמה להוראת  מיכל ציון, פרופ'ריאיון עם ( ו1.6.16על פי ריאיון עם מדריכה ארצית למדעים גב' אורנה בן עטר ) 151

 (.4.7.16, אוניברסיטת בר אילן )המדעים, ראש המסלול להכשרת מורים בביולוגיה
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הן כר מצוין להתמקצעות והמומחיות הנבנית והולכת  לאורך שנה אחת לפחות, השתלמויות הנמשכות

 ,CPD- Continuous Professional Development ,Harrisonהתפתחות מקצועית מתמשכת, [של המורים 

Hofstein, Eylon & Simon, (2008).] :להלן מספר דוגמאות להתפתחות מקצועית נחקרת 

 ת טווח להטמעת תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בחט"בוהשתלמויות ארוכ 

      ורים )קפולניק, תשס"ה(.שנתיות שנערכו במרכזי מ-במחקר נבחנה האפקטיביות של השתלמויות תלת        

  ,היבטים אישיים וקוגניטיביים עבור המוריםב ,מן המחקר עלו תרומות חיוביות של ההשתלמויות

, הוראה STS ןוג'(, כ98אי הבנה והפנמה של רעיונות בסיסים בתכנית הלימודים )וברוח 'מחר בצד 

 בינתחומית, מדע לכל, ושילוב המחשב בהוראה.

נספח ראו ) .ב(2007איקן ואפרתי, -מניל הטמעת תכנית הלימודים למקצוע מוט"ב )מחקר אחר בוצע ע

ה של מקצוע שהוא אנחשפו פערים רבים בין הרצוי למצוי, וכן קושי עיקרי בהור (.103, עמ' 13

 אינטגרטיבי במהותו.

 ( הכשרת מורים להוראה ולמידה באמצעות פרויקטיםPBLAST =Project-Based Learning in 

science and technology ) 

מתכנית הלימודים במדע  למידה באמצעות פרויקטים היא אחד היישומים הנגזרים ישירות        

גישה זו . (1998' )ראו גם: צבר, 98תכנית 'מחר  וטכנולוגיה לחט"ב, שנכתבה על בסיס המלצות

הכשירה  2004-1999)בתקופת השנים ' המכוונת ל'מדע לכלל התלמידים'. 98מתאימה לרוח 'מחר 

מן  )פאליק, תשע"ד(. .(מורים למדע וטכנולוגיה 560 -המחלקה להוראת מדעים במכון ויצמן למדע, כ

המחקר עלו יתרונות רבים של הפעלת הגישה עבור התלמידים, בית ספר ולמורים, וזאת על אף קשיים 

  (.Fallik, Eylon & Rosenfeld, 2008רבים שעמם התמודדו המורים )

 מויות מבוססותהשתל- ( עדויותEvidence-based)  

השתלמויות רבות מתועדות על ידי פדגוגי. -תרומת ההשתלמויות היא בעיקר בהיבט המקצועי

(. העדויות משמשות הן את המורים, והן את Evidence–basedעדויות )-המורים, כלומר הן מבוססות

על ההבנה, דרך הלמידה, החשיבה  קוגניטיביות-לרפלקציה ולפעולות מטא -החוקרים: המורים 

והחוקרים ; ושיקולי הדעת בעבודת ההוראה המכוונת ליישם את נושא ההשתלמות שנלמד )ראו להלן(

כחומר לבחינה וניתוח האפקטיביות של ההשתלמויות בעיקר מבחינת יישום הנושא/המיומנות  –

 ;Bagno, Berger and Eylon, 2008הבנת נוסחאות בסיסיות בפיזיקה ) , למשל:בקרב התלמידים

(Eylon, Berger & Bagno, 2008  מיומנות ייצוג מידע חזותי, אבחון ידע בנושא גרפי )ביאלר, שרץ

 .)2011ואלון, 

 Knowledge Integration =KIדוגמאות: השתלמות שנתית למורי פיזיקה בנושא: אינטגרציה של ידע:    

(Eylon, Berger & Bagno, 2008 השתלמות ;)ית בנושא: הוראת מיומנויות למידה במדעים: שנת

LSS= Learning Skills for Science (Scherz, Bialer & Eylon, 2008) השתלמות שנתית בנושא: גישת ;

 (.Inquiry Approach( )Taitelbaum,Mamlok-Naaman, Carmeli & Hofstein, 2008החקר בכימיה )

והן איסוף העדויות סייעו במידה רבה מאד  ,שנלמדומחקרים אלו עלה, כי הן המיומנויות  לושהבש
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עם  ם, בעיקר ברפלקציה על הבנת הידע המקצועי, תפיסות התלמידים ושלבי עבודתיםלעבודת המור

 התלמידים.

 ( לימודי תואר שני בהוראת המדעיםM.Ed) 

פיתוח  תרומתם של לימודים לתארים מתקדמים בהוראת המדעים  למורים היא בהיבט האקדמי:

אוריינות אקדמית הבאה לידי ביטוי: בחשיבה מסדר גבוה, קריאה, כתיבה אקדמית ועוד. במחקר 

נמצא כי הלימודים השפיעו על עבודת  M.Edשנתית לתואר -שליווה מורים שלמדו בתכנית דו

 ( לעבר התמקדות בתלמידteacher-centeredההוראה, בעיקר במעבר מסגנון הוראה המתמקד במורה )

(student-centered( )Trumper & Eldar, 2015)152.  

 התפתחות מקצועית של מורים בהכוונה להוראת מדע וטכנולוגיה בכיתה הטרוגנית משלבת 

ין, אחד האתגרים הגדולים יאך עדהוא 'מדע לכל',  '98אחד הרעיונות הבסיסיים של תכנית 'מחר 

בכיתה הטרוגנית, בכלל, ובכיתה העומדים בפני העוסקים בחינוך מדעי הוא הוראת מדע וטכנולוגיה 

  צרכים מיוחדים, בפרט.  עםהמשלבת תלמידים 

הדידקטי, )שעשוי כמובן לסייע  היבטההתפתחות המקצועית של מורים בהשתלמות שנחקרה היא ב

ממצאי המחקר מלמדים על חשיבות הכשרה מסוג זה, על מנת להקנות  (.'גם בהוראה בכיתה 'רגילה

  .(105, עמ' 14)ראו נספח  .(2016לוי, -וספקטור גלובמןתלמידים )יפרח, אוריינות מדעית לכלל ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

  :מחקרים המתבצעים בשנים האחרונותל ראו גם דוגמאות152

http://stwww.weizmann.ac.il/menu/Teachers_Professional_Development_he.html 

http://stwww.weizmann.ac.il/menu/Teachers_Professional_Development_he.html
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 סיכום

טכנולוגיה בחטיבות ו' והשלכותיו בשני תחומים: הוראת מדע 98'מחר  דוחסקירה זו אודות יישומי 

 הביניים והמורים.

ושה מדינת ישראל בכל מיושמת גם בימים אלו בהיבטים רבים: המאמצים הרבים שע '98תכנית 'מחר 

שנה, על מנת להגדיל את מספר התלמידים המתמחים במדעים, מעידים על כך שהמדינה מכירה בחשיבות 

הרבע האחרון של המאה העשרים ייכנס להיסטוריה כעידן המדע, : "דוחהמקצוע למדינה. זוהי רוח ה

שיבותם של המתמטיקה, הטכנולוגיה, התקשורת והמידע...בין תחומי הידע והמיומנויות גוברת ח

מדעי הטבע והטכנולוגיה...עלינו לממש את הפוטנציאל שלנו, ולתרגם את הכשרונות הגולמיים 

 (.15, עמ' 92" )משרד החינוך, שבתוכנו לעוצמה מדעית וטכנולוגית

' היה בבחינת מהפכה בהוראת המדעים בישראל, והוא עדיין מיושם, וודאי 98'מחר  דוחניתן להיווכח כי 

 ש לו השלכות ישירות ועקיפות.שי

 השלכות ישירות:

 .אשכולות ותפוחי הפיסחטיבת הביניים: 

', בעיקר בהפעלת קהילות 98הגשמה של חזון 'מחר  ניתן לראות בהםמרכזים הארציים. המורים: ה

המורים. מעבר לכך שמיזמים מעניקים סיוע ותמיכה למורים, הם מעלים את המוטיבציה שלהם ומגבירים 

 סיפוק מההוראה.את ה

 השלכות עקיפות: 

של התלמידים במתמטיקה, מדעים  בהעלאת ההישגיםחטיבת הביניים: המאמצים הרבים המושקעים 

יה יוטכנולוגיה במיצ"ב ובמבחנים הארציים נותנים אותותיהם בהדרגה. יש להמשיך בכך, ולגרום לעל

 במידה רבה יותר. 

ההוראה מבחינת כמות וגיל. המאמצים  ידה בכוחותהמורים: המאמצים הרבים הנעשים למניעת היר

. גם בתכניות אלו משרד החינוך ינים במסגרת הסבת אקדמאיםגיוס אנשים מצוניכרים בעיקר בתכניות ל

שרואה בהעלאת איכות  קרן טראמפ ןוגאחרים, כ איננו הגורם היחיד השולט והמממן, אלא גם גופים

 המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה בישראל.המורים כמפתח לקידום ומצוינות בלימודי 

בהכשרת המורים יש לעודד את המקצועות שעדיין 'קשים להשגה', ויש בהם מיעוט תלמידים ומיעוט 

מורים. זאת, ביחס הפוך לצורך הרב שיש למדינת ישראל בפיזיקאים וכימאים. יש לרומם מקצועות אלו, 

 יל.', כפי שצוטט לע98על מנת להגשים את חזון 'מחר 

. כפי שנסקר, קיימות תכניות רבות מאד של חתירה להעשרה ומצוינותהשלכה בולטת כללית היא: ה

העשרה ומצוינות, המתחילות בחטיבת הביניים, וממשיכות לחטיבה העליונה. התכניות אינן בלעדיות 

עה של למשרד החינוך, אלא שותפים בהן גופים רבים: פילנתרופיים ועסקיים. כלומר, מתרחבת  התופ

', אך ללא הגופים החיצוניים המממנים, היא 98'מחר  דוח'. רוח המצוינות אכן 'נולדה' ב'הפרטת המצוינות

 יתה באה לידי ביטוי.ילא ה
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האמור לאפיין את המקצוע 'מדע 'בינתחומיות' ' עדיין יש בעייתיות רעיונית: המושג 98בחזון 'מחר 

אינו   STS-ה'. גם רעיון 98ומורכב, וקשה ליישום ברוח 'מחר , לחטיבת  הביניים, עדיין עמום 'וטכנולוגיה

בתכנית הלימודים של חטיבת הביניים  המעבר בין הבינתחומיותמיושם באופן האופטימלי. יתרה מזאת: 

ד לתלמידים. יש לציין שיש מודעות לכך, והקיימת בחטיבה העליונה עדיין קשה מא דיסציפלינריותל

כימיה, ביולוגיה( בכל זאת מופיעה בחטיבת הביניים, אך זאת, על חשבון  והדיסציפלינריות )פיזיקה,

 העלאת רמת הלימוד והדרישות, בעיקר במיומנויות החקר.  

': מוט"ב )'מדע וטכנולוגיה 98בעיית הבינתחומיות קיימת במלוא עוצמתה במקצוע שהותווה ב'מחר 

ורים עם הנושאים הבינתחומיים איננה פשוטה, בחברה', או 'מדע וטכנולוגיה לכל': מוט"ל(. התמודדות המ

והדבר ניכר במיעוט בתי הספר שלומדים מוט"ב. מעניין שאוכלוסיות שלא היו לומדות מדעים, )חרדים 

 תכנית זו. ותוערבים( לומד

האתגרים עדיין רבים, והעשייה הרבה הנעשית בתחום הוראת המתמטיקה והמדעים בארץ מוכיחה שיש 

 ה להשיגם.מודעות לכך ושאיפ
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 רשימת ספרות

 
 .באצבע הגליל, הערכה כוללת של הסדנאות להשתלמות מורים תשנ"ד, טיוטה 98מחר (. 1994אורפז, נ., ופארן, נ. )

 

 .. תל אביב, מכון מופ"תפסיפס של טיפוסים -מרצים למדעים במכללות לחינוך (. 2009אקשטיין, ל. )

 
לקראת מקצוענות בהוראת מיומנויות במדע  -"הנחתום שמעיד על עיסתו"  (.2011ביאלר, ל., שרץ, ז., ואלון, ב.ש. )

  .22-8עמ'  ,18קריאת ביניים, וטכנולוגיה. 

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

-ab4a-465e-737d-d35238441dbc/50ef4155-ae88-4210-617f-effda4c7e27b/f6121931

be3209a05108.pdf-9597-4ef9-703d-28331fc18479/71ccb897 

אבן במשעולי המדע והטכנולוגיה. ספר לימוד לכיתה ז' על פי תכנית הלימודים תשע"א. (. 2012שפירא, ט. )-ברגלס

  יהודה, רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ.
 

יובל  בתוך: א. פלד.תכנים ובדרכי הוראה, (. הוראת מדעים. גלגולים ותמורות במטרות, ב1999גוטליב, ש. )

(. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, תל אביב: משרד 585-608)עמ'  למערכת החינוך בישראל

 הביטחון.

מרכז  ,הכנסת ,ירושליםמוגש לוועדת המדע והטכנולוגיה. החינוך למדעים ולטכנולוגיה. (.  2010גולדשמידט, ר. )

  המחקר והמידע.

 http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02519.pdf 

 מרכז המחקר והמידע.  ,הכנסת: ירושלים מידע בנושא החינוך למדעים וטכנולוגיה. . (2011גולדשמידט, ר. )

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02978.pdf 

מרכזי מורים אזוריים. דוח הועדה לגיבוש עקרונות להקמת מרכזי מורים אזוריים   ., תשנ"ח(1998) גייגר, ב. 
 משרד החינוך, התרבות והספורט. ירושלים. ולהפעלתם.

ם. ירושלים, בקבוצות לימוד )הקבצות( בחטיבות הביניים: בראי המבחניהוראה   (.2013גליקמן, ח., וליפשטט, נ. )

 משרד החינוך; רמת גן, ראמ"ה מדידה בשרות הלמידה.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/groups_math_2013.htm 

 

מעוף ומעשה כתב עת לעיון  .התפתחות מקצועית מתמשכת של מורים במרכזי מורים אזוריים  (.2001גלעד א. )
 המכללה האקדמית לחינוך. –.  אחווה 7ומחקר, 

http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/7/2001_5.pdf 

 

אונגר -מדיניות ומעשה. בתוך: ש. שמעוני, וא. אבידב –(. האגף להכשרת עובדי הוראה 2013גרינפלד, נ., בר לב, ב.)

(. 59-27)עמ'  מדיניות, תיאוריה ומעשה –י של מורים על הרצף: הכשרה, התמחות ופיתוח מקצוע)עורכות(, 
 תל אביב, מכון מופ"ת ומשרד החינוך.

 

http://archive.c3.ort.org.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/f6121931-617f-4210-ae88-d35238441dbc/50ef4155-737d-465e-aab4-28331fc18479/71ccb897-703d-4ef9-9597-be3209a05108.pdf
http://archive.c3.ort.org.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/f6121931-617f-4210-ae88-d35238441dbc/50ef4155-737d-465e-aab4-28331fc18479/71ccb897-703d-4ef9-9597-be3209a05108.pdf
http://archive.c3.ort.org.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/f6121931-617f-4210-ae88-d35238441dbc/50ef4155-737d-465e-aab4-28331fc18479/71ccb897-703d-4ef9-9597-be3209a05108.pdf
http://archive.c3.ort.org.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/f6121931-617f-4210-ae88-d35238441dbc/50ef4155-737d-465e-aab4-28331fc18479/71ccb897-703d-4ef9-9597-be3209a05108.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02519.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02978.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/groups_math_2013.htm
http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/7/2001_5.pdf
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מיפוי מגמות היבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה בחינת השנים (. 2014איקן, ע., ורוזן, ד. )-דביר, ק., מני

 ירושלים. מכון הנרייטה סולד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות. .תשע"ב-תשס"ח

http://www.szold.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/1(3).pdf 

 

פרופיל אישי, אקדמי  :תכניות ייחודיות להכשרת אקדמאים להוראה(. 2012שמידט, ס., ווינברגר, י. )-דוניצה

 .168 -193 ,53. דפים, סטודנטיםותעסוקתי של מועמדים ושל 

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d10815.pdf 

 

 תל אביב, מכון מופ"ת. שילובם של מחשבים ניידים במערכת החינוך.(. 2010דזירה, פ., וסלנט, ע. )

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9D%20

%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%99

%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20

%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9AA.pdf 

 

, תעסוקה והמשך שביעות רצון מהלימודים  B.Ed רמקבלי תוא (.2011הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( )
 ירושלים. לימודים מהמכללות האקדמיות לחינוך תשס"ג.

  בישראל טכנולוגי-מדעי מדדי חינוך והשכלה להכשרת כוח אדם(. 2013הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( )
  . ירושלים.תש"ע-תשנ"ח

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=103&CYear=2010&CMonth=1 

 .2014-2000מדעים בחטיבה העליונה, מגמות בהוראת מתמטיקה ו(. 2015הלשכה  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( )
 ירושלים. הודעה לעיתונות.

http://w  www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201506121   

זכאים לבגרות וסטודנטים בתחומי המדע והטכנולוגיה בישראל  (.2016הלשכה  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( )
 . ירושלים.(2014/15תשע"ה )-(2009/10"ע )תש

 www.cbs.gov.il/www/hodaot2016n/06_16_023b.doc 

 

 והספורט,מוגש לוועדת החינוך, התרבות  יסודי: מצב לימודי הפיזיקה. -מדעים בחינוך העל(. 2009)וורגן, י. וורגן, י. 

  .: הכנסת, מרכז המחקר והמידעירושלים

 https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02296.pdf 

 

 ,סתהכנ: ירושלים .תמונת מצב –התאמה בין תחום ההכשרה לתחום ההוראה של מורים א(. 2012וייסבלאי, א. )
  .מרכז המחקר והמידע

 . https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf 

  

מרכז  ,הכנסת, ירושלים .נתונים על כוחות ההוראה במקצועות המדעים והטכנולוגיהב(. 2012וייסבלאי, א. )
 המחקר והמידע.

http://www.szold.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/1(3).pdf
http://www.szold.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/1(3).pdf
http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d10815.pdf
http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9AA.pdf
http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9AA.pdf
http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9AA.pdf
http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9AA.pdf
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=103&CYear=2010&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2016n/06_16_023b.doc
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02296.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02296.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03139.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03139.pdf
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  https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03089.pdf 

 

 מרכז המחקר והמידע. ,הכנסת: ירושלים .הערבינתונים על מערכת החינוך במגזר (. 2013וייסבלאי, א. )

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03322.pdf 

 

 ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע. . תכניות מואצות להסבת אקדמאים להוראה. (2014וייסבלאי, א. )

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03541.pdf 

מוגש לוועדת החינוך, התרבות והספורט, ירושלים: הכנסת,  נתונים על לימודי מדעים בפריפריה.(. 2014וינינגר, א. )

 מרכז המחקר והמידע. 

  https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03551.pdf 

 

' באצבע הגליל. 98השתלמות גננות מנחות במדע וטכנולוגיה 'מחר   (.1994זוזובסקי, ר., טובין, ד., ושורק, א.  )
תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך, היחידה למחקר ופיתוח תכניות הערכה.  דוחות

 לימודים.

 

שנה  –' אצבע הגליל 98מדריכי מדע לבית הספר היסודי 'מחר  השתלמויות מורים  (.1994זוזובסקי, ר., ושורק, א. )
תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך, היחידה למחקר ופיתוח תכניות  הערכה. דוחא. 

 לימודים.

 

 בכיתה וטכנולוגיה מדע של וללמידה להוראה הוליסטי (. מודל2016יפרח, מ., גלובמן, ר., וספקטור לוי, א. )

 .354-315, (2מגמות, נ )ויישום.  עיצוב, פיתוח: משלבת יתהטרוגנ

 

 .28אאוריקה '. 2000(. פורצים גבולות ב'מצוינות 2009יצחק, ש., ואריאלי, ח. )

https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper28docs09.pdf 

 

ולחשבונות  0720לשנת  ב58שנתי  דוח. בתוך: הכנת תכניות לימודים(. 2008מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור )

 .משרד החינוך. ירושלים, (298-568 )עמ', משרדי הממשלה :, פרק שני0620שנת הכספים 

http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=514&id=0&contentid=9623&parentcid=9623&from

page=856&direction=1&bctype=0&startpage=14&sw=1024&hw=530 

 

   לשנת ב59 שנתי דוחבתוך:  הפיקוח על הוראת תחומי הדעת.(. 2009מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור )

 ירושלים.. משרדי הממשלה: משרד החינוך :, פרק שני0820 ולחשבונות שנת הכספים0902

http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=546&id=2&frompage=176&contentid=10118&parent

cid=10068&direction=-1&bctype=1&frombutton=0&startpage=0&sw=1024&hw=530 

 

 2011לשנת  62ביקורת שנתי  דוחבתוך:  תקשוב מערכת החינוך.. (2012מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור )

 (. ירושלים.996-672, פרק שני משרדי הממשלה: משרד החינוך )עמ' 2010ולחשבונות שנת הכספים 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03089.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03089.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03322.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03541.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03551.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03551.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper28docs09.pdf
http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=514&id=0&contentid=9623&parentcid=9623&frompage=856&direction=1&bctype=0&startpage=14&sw=1024&hw=530
http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=514&id=0&contentid=9623&parentcid=9623&frompage=856&direction=1&bctype=0&startpage=14&sw=1024&hw=530
http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=546&id=2&frompage=176&contentid=10118&parentcid=10068&direction=-1&bctype=1&frombutton=0&startpage=0&sw=1024&hw=530
http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=546&id=2&frompage=176&contentid=10118&parentcid=10068&direction=-1&bctype=1&frombutton=0&startpage=0&sw=1024&hw=530
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http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=611&id=0&frompage=714&contentid=12406&parent

cid=12406&direction=1&bctype=2&frombutton=0&startpage=14&sw=1024&hw=530 

 

ולחשבונות  0132 לשנת ג64 שנתי דוח. בתוך: הוראת המתמטיקה(. 2014מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור )

 (. ירושלים. 439-969, פרק שני משרדי הממשלה: משרד החינוך )עמ' 2012 שנת הכספים

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_248/afbac200-9404-4280-8003-39e7d8d78953/224-ver-4.pdf 

 

זיקות בין תכנית הלימודים במדע  (.2010מו"טנט מרכז מורים ארצי למדע ולטכנולוגיה בחטיבת הביניים )
ירושלים, משרד החינוך, מינהלת מל"מ;  .(TIMSS, PISA)וטכנולוגיה לבין סטנדרטים בינלאומיים 

 רחובות, המרכז להוראת המדעים, מכון וייצמן.

http://motnet.proj.ac.il/Apps/WW/page.aspx?ws=5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b&fol=2bc0e1d3-

da54-4511-bae6-06d0ef2fc1dd&box=ed3c5b81-2b27-423e-a431-8d04188cb013&page=b37cd78e-a8c2-4103-

9526-5f053defe42d&_pstate=item&_item=02de5f78-ad3d-4640-a66d-210f12aefb8a 

 

לים ומורים כלפי תכנית הלימודים במדע עמדות מפקחים, מדריכים, מנה  (.א2007איקן, ע., ואפרתי, ר. )-מני
האגף לתכנון ירושלים, משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, . וטכנולוגיה לחטיבת הביניים מחקר הערכה

 , מכון סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות.ולפיתוח תכניות לימודים

 

העליונה,  לחטיבה  ב(")מוט וטכנולוגיה בחברה' דע'מ לימודים לתכנית  מסגרת .ב(2007איקן, ע., ואפרתי, ר. )-מני
, מכון האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודיםירושלים, משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית,  מחקר הערכה.

 ת.סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגו

 

. 2012, 2010, 2001 :מהשנים ב הוראת הפיזיקה בישראל תמונת מצ – דו"ח הערכה(. 2012איקן, ע., ורוזן, ד. )-מני
 ירושלים: מכון הנרייטה סולד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות.

http://www.szold.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/fisika.pdf 

 

ירושלים: מכון  .הוראת המדעים בישראל: מגמות, אתגרים ומנופים לשינוי(. 2013איקן, ע., ורוזן, ד. )-מני

 הנרייטה סולד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות.

http://www.szold.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/skirahoraatmadim.pdf 

, מוגש לשרת החינוך הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי דוח' 98'מחר   (.1992משרד החינוך והתרבות )

 והתרבות.

תכנית הלימודים למקצוע  לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים.(.  1996משרד החינוך, התרבות והספורט )
המזכירות הפדגוגית והמינהל  דתי.-בית הספר הממלכתי והממלכתיט' ב-מדע וטכנולוגיה בכיתות ז'

טכנולוגי ע"ש -הפדגוגי האגף לתכניות לימודים, אגף בכיר למדע וטכנולוגיה, המרכז הישראלי לחינוך מדעי

 שליט.-עמוס דה

וביולוגיה  ום: כימיה תח -מדע וטכנולוגיה   בשיעורי  טכנולוגית  מדעית עתודה   לתלמידי תכנית (. 2011משרד החינוך )
   .'ח-ז'

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2717A8E5-FC60-407F-8D08-

EF5D49AB61E2/129286/Unnamed2.pdf 

http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=611&id=0&frompage=714&contentid=12406&parentcid=12406&direction=1&bctype=2&frombutton=0&startpage=14&sw=1024&hw=530
http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=611&id=0&frompage=714&contentid=12406&parentcid=12406&direction=1&bctype=2&frombutton=0&startpage=14&sw=1024&hw=530
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_248/afbac200-9404-4280-8003-39e7d8d78953/224-ver-4.pdf
http://motnet.proj.ac.il/Apps/WW/page.aspx?ws=5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b&fol=2bc0e1d3-da54-4511-bae6-06d0ef2fc1dd&box=ed3c5b81-2b27-423e-a431-8d04188cb013&page=b37cd78e-a8c2-4103-9526-5f053defe42d&_pstate=item&_item=02de5f78-ad3d-4640-a66d-210f12aefb8a
http://motnet.proj.ac.il/Apps/WW/page.aspx?ws=5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b&fol=2bc0e1d3-da54-4511-bae6-06d0ef2fc1dd&box=ed3c5b81-2b27-423e-a431-8d04188cb013&page=b37cd78e-a8c2-4103-9526-5f053defe42d&_pstate=item&_item=02de5f78-ad3d-4640-a66d-210f12aefb8a
http://motnet.proj.ac.il/Apps/WW/page.aspx?ws=5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b&fol=2bc0e1d3-da54-4511-bae6-06d0ef2fc1dd&box=ed3c5b81-2b27-423e-a431-8d04188cb013&page=b37cd78e-a8c2-4103-9526-5f053defe42d&_pstate=item&_item=02de5f78-ad3d-4640-a66d-210f12aefb8a
http://www.szold.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/fisika.pdf
http://www.szold.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/skirahoraatmadim.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2717A8E5-FC60-407F-8D08-EF5D49AB61E2/129286/Unnamed2.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2717A8E5-FC60-407F-8D08-EF5D49AB61E2/129286/Unnamed2.pdf
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לקראת מתווה לתכנית הלימודים בנושאי הפיזיקה לתלמידי חטיבת הביניים במסלול א(. 2011ך )משרד החינו
 .טכנולוגית"-"עתודה מדעית

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2717A8E5-FC60-407F-8D08-EF5D49AB61E2/129387/18411.pdf 

 
 ירושלים. תשע"ב.-מסמך אב תשע"א 12-התאמת מערכת החינוך למאה ה(. 2012משרד החינוך )

3BEFEB887EC5/142454/12.pdf-89BE-4A63-F812-ucation.gov.il/NR/rdonlyres/79B5A8CFhttp://cms.ed 

 

לחטיבות הביניים   CIL. הקניית אוריינות מחשב ומידע 21-התאמת מערכת החינוך למאה ה(. 2013משרד החינוך )
 .גיות מידעמינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע אגף טכנולו. 11.3.2013. טיוטה ט'(-)כיתות ז'

http://amakim.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=306D7crAj60%3D&tabid=3518&mid=13439&language

=he-IL 

 

 חטיבות הביניים. אשכולות ותפוחי פיס.  (.2014משרד החינוך )

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Hativot/Eshkolot/Eshkolotpais-

Odot.htm 

 

 טכנולוגית.-תלמנהיגות מדעיפרויקטים רוחביים עתודה  א(. 2014משרד החינוך )

Units/MadaTech/HinucMadaTech/Projects/Atuda/AtudaLemanhighttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/

utMadayit.htm 

 
תכנית לימודים במדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי ובחטיבות הביניים. תכנית לחטיבות (. 2015משרד החינוך )

 . ירושלים.הביניים. תכנית הלימודים המותאמת תשע"ה

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

 

  היערכות במדע וטכנולוגיה לשנה"ל תשע"ו.. א(2015משרד החינוך )

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Technology/hativa/tochnit_vehomry_limud/michtav_earchut.pd

f 

 2015עית טכנולוגית חטיבת ביניים תחום פיזיקה, תשע"ו, למצוינות מד –תכנית הלימודים   (.ב2015משרד החינוך )
 ירושלים. .2016-

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/tochnit_phizika.pdf 

 

 -כימיה -למצוינות מדעית טכנולוגית חטיבת ביניים תחומי ביולוגיה –תכנית הלימודים   (.ג2015משרד החינוך )
 . ירושלים.2016- 2015טכנולוגיה תשע"ו, 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/tochnit_cimia.pdf 

 

 ירושלים. תכנית לימודים טכנולוגיה בחטיבת הביניים. - 2נספח   (.ד2015משרד החינוך )

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2717A8E5-FC60-407F-8D08-EF5D49AB61E2/129387/18411.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/79B5A8CF-F812-4A63-89BE-3BEFEB887EC5/142454/12.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/79B5A8CF-F812-4A63-89BE-3BEFEB887EC5/142454/12.pdf
http://amakim.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=306D7crAj60%3D&tabid=3518&mid=13439&language=he-IL
http://amakim.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=306D7crAj60%3D&tabid=3518&mid=13439&language=he-IL
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Hativot/Eshkolot/Eshkolotpais-Odot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Hativot/Eshkolot/Eshkolotpais-Odot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Projects/Atuda/AtudaLemanhigutMadayit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Projects/Atuda/AtudaLemanhigutMadayit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/TochnitMeodkenet/
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Technology/hativa/tochnit_vehomry_limud/michtav_earchut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Technology/hativa/tochnit_vehomry_limud/michtav_earchut.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/tochnit_phizika.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/tochnit_cimia.pdf
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http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2717A8E5-FC60-407F-8D08-EF5D49AB61E2/144515/2.pdf 

 

 . ירושלים.כנית חטיבת ביניים במתמטיקה לכיתות העתודה מדעית טכנולוגיתת - 4נספח   (.ה2015משרד החינוך )

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2717A8E5-FC60-407F-8D08-EF5D49AB61E2/144504/4.pdf 

 

 ירושלים. לכיתות ז', ח', ט'.  חטיבת הביניים תכנית הלימודים החדשה מתמטיקה. (.ו2015משרד החינוך )

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

 

-יניים לתלמידי העתודה למנהיגות מדעיתמסמך לארגון הוראת מתמטיקה בחטיבת ב(. ז2015משרד החינוך )
אגף מדעים, הפיקוח על הוראת  -ירושלים, המזכירות הפדגוגית  .טכנולוגית לקראת שנת תשע"ו

 המתמטיקה. 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/matematika/TochnitMadaitTashav.pdf 

 
היערכות להפעלת תכנית עתודה מדעית טכנולוגית בתחום מדע וטכנולוגיה בחטיבות  ח(.  2015משרד החינוך )

 ירושלים. הביניים לשנה"ל תשע"ו.

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/atudamadaittech/michtav_he

archut_tashav[1].pdf 

 

טכנולוגיות בבתי ספר שנה"ל תשע"ו ואילך. עתודה -תקריטריונים לפתיחת כיתות מדעיוט(. 2015משרד החינוך )

 ירושלים. מדעית טכנולוגית.

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/atuda/kriteryon_2016.pdf 

 

גרסת  -תכנית הלימודים המעודכנת לימודים במדע וטכנולוגיה, חטיבת הביניים.  תכניות(. 2016משרד החינוך )

 , אגף מדעים, משרד החינוך.. ירושליםוטיוטה לשנת הלימודים תשע"

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/tochnitLimudim/hat

ab+tl.htm 

 

 .תשע"ו -כנית הלימודים למצוינות מדעית טכנולוגית תעתודה מדעית טכנולוגית. ה . א(2016משרד החינוך )
 ירושלים.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/atuda_madaeit_tec/ 

 
 משרד החינוך, האגף לתלמידים מצטיינים מחוננים. )2016ב(. מסגרות הלימוד למצטיינים. ירושלים.

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Gifted/MisgarotLimudMitstainim/MisgerotLimudSugim/ 

 

מדעני וממציאי העתיד. תכנית לקידום (. 2011ננים ומצטיינים )משרד החינוך, האגף לתלמידים מחו
 .מצוינות במדע וטכנולוגיה מחזונו של נשיא המדינה

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2717A8E5-FC60-407F-8D08-EF5D49AB61E2/144515/2.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2717A8E5-FC60-407F-8D08-EF5D49AB61E2/144504/4.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim/
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/matematika/TochnitMadaitTashav.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/atudamadaittech/michtav_hearchut_tashav%5b1%5d.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/atudamadaittech/michtav_hearchut_tashav%5b1%5d.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/atuda/kriteryon_2016.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/tochnitLimudim/hatab+tl.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/tochnitLimudim/hatab+tl.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/atuda_madaeit_tec/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Gifted/MisgarotLimudMitstainim/MisgerotLimudSugim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Gifted/MisgarotLimudMitstainim/MisgerotLimudSugim/
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http://gifted.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-

19d6c9d151f1&id=31430 

 

 . ירושלים.עתודה ומנהיגות מדעית טכנולוגית, מסמך אב  )תשע"ו(., המינהל למדע וטכנולוגיה משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/atuda/av_tashav.pdf 

 

מכללת לוינסקי לחינוך,  סיבות להצלחה של תלמידי חטיבת ביניים בלמידת מדעים.(. 2011עבאדי, ר., וקשתן, י. )

 תל אביב, מכון מופ"ת, תל אביב.

http://mop.at.levinsky.ac.il/wp-content/uploads/sites/3/2013/12/CAUSE-33.pdf 

 

הקפיצה השלישית שינויים נולוגיה. בתוך: ע. ברנדס )עורך(, תגבור לימודי המדע והטכ – 98(. מחר 1996עמיחי, ש. )
 (. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.214-199)עמ'  ת התשעיםורפורמות במערכת החינוך בשנו

 

הביניים: מחקר -בחטיבות" למידה באמצעות פרויקטים במדע וטכנולוגיה"הפעלת הגישה פאליק, א. )תשע"ד(. 
 רחובות. (. מכון וייצמן למדע,M.Sc) עבודת גמר לקראת התואר מוסמך במדעים .אורך

 

תרומת האתמול למחר, מה ניתן ללמוד מניסיון 'מחר  –מו"ט בחט"ב (. 2013ולוי נחום, ת. ) פורטס, ד., מועלם, ר.,
 .מכון וייצמן למדערחובות:  .המחלקה להוראת המדעים '? סיכום תחקיר.98

http://www.sheatufim.org.il/multimedia/upl_doc/doc_140514_121558.pdf 

 

: ירושלים מוגש לוועדת החינוך, התרבות והספורט, תמונת מצב. –מחשוב מערכת החינוך  . 2009ידלמן, א. )פ

  הכנסת, מרכז המחקר והמידע.

 t.gov.il/mmm/data/pdf/m02724.pdfhttps://www.knesse 

 

. נאמני לאומית -למען תשכיל, לימודי המתמטיקה והמדעים המדויקים בחברה הדתית(. 2015פינקלשטיין, א. )

 תורה ועבודה, קרן טראמפ.

 

במה לחינוך חברה  ,4רוח אחרת (. סיפור מקרה של הוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים. 1998צבר, נ. )

 .28-18עמ' ות בטאון מרכז המורים האזורי באצבע הגליל והחוג לחינוך במכללת תל חי, ותרב

 

מעוף ומעשה )המכללה האקדמית  . לאומיים כסטנדרטים למערכת החינוך-מבחנים בין(. 2013קליגר, א. )תשע"ג, 
  .108 -79,  15אחוה( , 

http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/international_tests_79-108.pdf 

 

, תשע"ה(. אפיון תהליכי שינוי המתרחשים אצל מורים למדע וטכנולוגיה בחט"ב במהלך 2004קפולניק, א. )
ובעקבות השתלמות ארוכת טווח. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". מכון וייצמן למדע, 

 רחובות.

http://gifted.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=31430
http://gifted.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=31430
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/atuda/av_tashav.pdf
http://mop.at.levinsky.ac.il/wp-content/uploads/sites/3/2013/12/CAUSE-33.pdf
http://www.sheatufim.org.il/multimedia/upl_doc/doc_140514_121558.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02724.pdf
http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/international_tests_79-108.pdf
http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/international_tests_79-108.pdf
http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/international_tests_79-108.pdf
http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/international_tests_79-108.pdf
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עיון ומחקר נושא המחשוב ושימושי מחשב בבתי הספר.  ' לקידום98(. תרומת פרויקט 'מחר 1999רוטין, י. )
 .198-159תשנ"ט,   6בהכשרת מורים 

 

 .44 – 41 ,16קריאת ביניים, (. המחקרים הבינלאומיים, הרשות הארצית למדידה והערכה. 2010קפלן, ע. )-רון

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

effda4c7e27b/f6121931-617f-4210-ae88-d35238441dbc/96b8e62a-dfea-44a3-a7f3-cf5fe3477271/3757991c-

aae1-4594-91d0-7fe3404900b8.pdf 

 

 .'ט-התכנית לקידום הישגים בכיתות ז'(. 2013בחינוך )ראמ"ה( ) רשות ארצית למדידה והערכה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Kidum_Hesegim.htm 

 

התכנית לקידום הישגים בכיתות ח' במתמטיקה, בשפת  א(.2013בחינוך )ראמ"ה( ) שות ארצית למדידה והערכהר
 .2013, פברואר בשנת הלימודים תשע"א במדע וטכנולוגיהאם ו

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Kidum_Hesegim.htm 

 

בראי המבחנים: הוראה מחקרים והערכת פרויקטים. . (ב2013ה( )"למדידה והערכה בחינוך )ראמרשות ארצית 
 ירושלים, משרד החינוך.. בקבוצות לימוד במתמטיקה בחטיבות הביניים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/groups_math_2013.htm 

 

הערכה איכותני של התכנית מיצוי ומצוינות  דוח ג(.2013בחינוך )ראמ"ה( ) רשות ארצית למדידה והערכה
 .2010אפריל  , במתמטיקה בחטיבת הביניים בשנת הלימודי תשס"ט

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Kidum_Hesegim.htm 

 

ירושלים, משרד  .TIMSS 2011מחקרים בינלאומיים.א(.  2015) בחינוך )ראמ"ה( רשות ארצית למדידה והערכה

 החינוך.

http://www.szold.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/fisika.pdf 

 

ד ירושלים, משר .2000מחקרים בינלאומיים. פיזה  ב(. 2015) בחינוך )ראמ"ה( רשות ארצית למדידה והערכה

 החינוך.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA_2000.htm 

 

ירושלים, משרד ממצאים עיקריים.  –תשע"ה  מיצ"בג(.  2015) )ראמ"ה( רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך

 רמת גן, ראמ"ה מדידה ברשות הלמידה.  החינוך;

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/59CFD816-EF48-4B01-B28A-

8270D753069D/207440/Meitzav_Takzir_2016.pdf 

 

http://archive.c3.ort.org.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/f6121931-617f-4210-ae88-d35238441dbc/96b8e62a-dfea-44a3-a7f3-cf5fe3477271/3757991c-aae1-4594-91d0-7fe3404900b8.pdf
http://archive.c3.ort.org.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/f6121931-617f-4210-ae88-d35238441dbc/96b8e62a-dfea-44a3-a7f3-cf5fe3477271/3757991c-aae1-4594-91d0-7fe3404900b8.pdf
http://archive.c3.ort.org.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/f6121931-617f-4210-ae88-d35238441dbc/96b8e62a-dfea-44a3-a7f3-cf5fe3477271/3757991c-aae1-4594-91d0-7fe3404900b8.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Kidum_Hesegim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Kidum_Hesegim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/groups_math_2013.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Kidum_Hesegim.htm
http://www.szold.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/fisika.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA_2000.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/59CFD816-EF48-4B01-B28A-8270D753069D/207440/Meitzav_Takzir_2016.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/59CFD816-EF48-4B01-B28A-8270D753069D/207440/Meitzav_Takzir_2016.pdf
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ירושלים, משרד  .2012מחקרים בינלאומיים. פיזה  (.א2016) בחינוך )ראמ"ה( רשות ארצית למדידה והערכה
 החינוך.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA+2012.htm 

 

ירושלים, משרד  מיצ"ב תשע"ה. חלק א  מבחני הישגים. (.ב2016) בחינוך )ראמ"ה( רשות ארצית למדידה והערכה

 החינוך; רמת גן, ראמ"ה  מדידה בשירות הלמידה.

http://meyda.education.gov.il/files/rama/Hesegim_Report_2015.pdf 

  (.2016רשת מופת )

http://www.reshetmofet.org/iw 

 

מוגש לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החינוך, התרבות ם ולטכנולוגיה. החינוך למדעי(. 2006תקווה, ר. )
 והספורט. ירושלים, הכנסת, מרכז המחקר והמידע. 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01524.pdf 

 

': הכשרת מנחים פדגוגיים לעבודות גמר 98מחקר הערכת פרויקט 'מחר  דוח(. 1994מאי, א. )-תמיר, פ., וגבע
' משרד החינוך, התרבות והספורט; האוניברסיטה 98ירושלים: מטה 'מחר  במדעים לשנה"ל תשנ"ד.
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 יה; אוניברסיטת חיפה, החוג למדע המדינה מסלול מדיניות ומינהל ציבורי.המדעים והטכנולוג

 

' הערכת קורסי 98פרויקט 'מחר (. 1994מאי, א., אסא, ז., רוטשילד, פ., דביר, ג., וסמיד, י. ) -תמיר, פ., גבע

ירושלים:  השתלמות שנה"ל תשנ"ד במקצועות: מחשבים, מתמטיקה, פיסיקה, ביולוגיה, ומדע כללי.

' משרד החינוך, התרבות והספורט; האוניברסיטה העברית המרכז לחקר הטיפוח בחינוך; 98מטה 'מחר 

חיפה: הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, המחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה; אוניברסיטת חיפה, 
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, עמ' 1996התרבות והספורט,  )משרד החינוך,תרשים מיומנויות  -לימודי מדע וטכנולוגיה
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 2נספח 

  153רצף ההוראה של מקצוע 'מדע וטכנולוגיה' בחטיבת הביניים

 תחום התוכן: מדעי החומר

 כימיה

 גוף וחומר 

 גופים, חומרים ותכונותיהם והשימושים בהם  .א

 השפעת השימוש בחומרים על הפרט, על החברה ועל הסביבה .ב

 תהליכי שינוי בחומר 

 בחומרים וחוק שימור המסה תהליכי שינוי  .א

 השפעת השימוש בחומרים על הפרט, על החברה ועל הסביבהב. 

 מבנה החומר 

 א. מודל החלקיקים         

 ב.  מבנה האטום, היסודות ותכונותיהם; ארגון היסודות בטבלה המחזורית )כיתה ח(         

 .(10עולם התכנים, עמ'  – רביעי , שער2015)משרד החינוך,  ג. תרכובות ותערובות         

   אנרגיה 

 א. סוגי אנרגיה  

 ב. מקורות אנרגיה, הפקת אנרגיה והשימושים בה  

 ג. השפעת השימושים באנרגיה על הפרט, על החברה ועל הסביבה.                

   כוחות ותנועה 

 הכוח והקשר בין הפעלת כוח על גוף לבין תנועת הגוף ושינוי צורתוא.   

עולם  –רביעי  , שער2015)משרד החינוך,  ימוש בכוחות והשפעתם על החברה ועל הסביבהב. הש  

 .(12התכנים, עמ' 

 ביולוגיה –תחום התוכן: מדעי החיים 

 התא כיחידת מבנה ותפקוד בסיסית של יצורים חיים - התא 

 מערכות ותהליכים ביצורים חיים 

 מאפייני חיים, צרכים לקיום החיים א.              

 תפקודן של מערכות ביצורים חיים ב. 

                                                 

 
153
 עולם התכנים –וגיה לחטיבת הביניים: שער רביעי לתכנית הלימודים במדע וטכנו  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/TochnitMeodkenet/  
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 בריאות האדם, איכות החיים ודרכים לשמירתן ג. 

 מערכות אקולוגיות 

 א. המגוון בטבע

 יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם  ב. 

משרד החינוך, ) ג. מעורבות האדם במרכיבי הסביבה החיים )הביוטיים( והשלכותיה על הסביבה 

 (.6עולם התכנים, עמ'  –רביעי  , שער2015

 

 תחום תוכן: טכנולוגיה  

  מהות הטכנולוגיה וקשרי הגומלין בין הטכנולוגיה לבין המדע 

 הפתרון הטכנולוגי כנותן מענה לצרכים אנושיים 

 מערכות טכנולוגית 

 עולם התכנים, עמ'  –רביעי  , שער2015)משרד החינוך,  השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה

15.) 
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 3 נספח

עמדות מפקחים, מדריכים, מנהלים ומורים כלפי תכנית  - מחקר
  (א2007ואפרתי,  איקן-)מני הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים

מחקר זה בוצע לקראת הוצאת מהדורה מעודכנת של תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטיבת 

', שבו הומלץ על 98תחה בעקבות דוח 'מחר (. תכנית הלימודים פו2007איקן, ואפרתי, -מניהביניים )

שילוב לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הבינים במקצוע מאוחד בשם 'מדע וטכנולוגיה'. מטרת 

יתה לבחון את ההיקף ואופי השימוש בתכנית הלימודים 'מדע וטכנולוגיה בחטיבת יהעבודה ה

טיות של התכנית, וההלימה בין במדגם בתי ספר. על מנת ללמוד על מידת הרלוונ 1996הביניים' 

מטרותיה ותכניה, לבין צרכי הלימוד וההוראה, נבחנו עמדותיהם של המעורבים ביישום התכנית: 

מפקחים, מדריכים, מנהלים ומורים. תוצרי המחקר אמורים לתת מידע מעודכן על הפרשנות של 

 השדה למסמך תכנית הלימודים, ועל האתגרים והקשיים בהפעלתו.

מחקר: מה הן העמדות בקרב מפקחים, מדריכים ומורים כלפי מסמך התכנית 'לימודי מדע שאלות ה

(? כיצד מיושמת התכנית, לפי דיווחי מפקחים, מדריכים 1996וטכנולוגיה בחטיבת הביניים' )

ומורים? האם קיימים פערים בין הרצוי והמצוי? כלי המחקר: שאלון לראיון טלפוני עם מפקחים 

( ושאלון למורים N=60(, שאלון למנהלים בחט"ב )N=20ים על הפעלת התכנית )ומדריכים הממונ

 (.N=295המלמדים מדע וטכנולוגיה בחט"ב )

 הממצאים העיקריים של הדוח: 

ד, והעידו שהמסמך מסייע להוראתם. ורוב המורים הכירו את המסמך במידה רבה מא א. עמדות:

רים משתמשים במסמך במידה בינונית עד לעומת זאת, המפקחים והמדריכים העריכו כי המו

ספרית. יותר ממחצית -ת תכנית לימודים ביתימעטה, והם עצמם משתמשים במסמך לשם בני

המפקחים והמדריכים סברו שהתכנית איננה מסייעת בפיתוח מיומנויות בקרב התלמידים, ואף 

המפקחים והמדריכים לא בהקניית ערכים, כי אין בה התייחסות ישירה וברורה להקניית ערכים. 

מתייחסים להיבטים חיוביים בתכנית: מבנה המסמך ותכניו העיקריים, הבהירות של מפרט 

 נית, בהירות טבלת ההקשרים והמבנה הלוגי של המסמך.כהתכנים, התפיסה הרעיונית של הת

 . לא כל הנושאים נלמדו באותה מידה בבתי הספר: הנושאים שלרוב לא1: תכניתיישום מסמך ה ב.

נלמדו )או שנלמדו על ידי מורה אחר( הם 'מערכות טכנולוגיות ומוצרים' ו'מדעי כדור הארץ 

, ואת הרלוונטיות של  STS-והיקום'. גם נושאי הרחבה, העשרה ורשות, המבטאים את רעיון ה

מדע וטכנולוגיה לחיי יום יום, כמעט שלא נלמדו. המפקחים והמדריכים רואים את בחירת נושאי 

מקצועיים -טהורים: שיקולים אישיים-נעשית מתוך שיקולים פרגמטיים ולא מקצועייםהלימוד כ

)תחום ההתמחות הספציפית של המורה למדע וטכנולוגיה(, שיקולים הקשורים בצורך להתמקד 

בנושאים שיופיעו במבחן החיצוני, וכן הרצון להציג בפני התלמידים תמונה כוללת ועקרונות יסוד 

. הקצאת שעות: במגזר הערבי הוקצו בממוצע יותר שעות 2וטכנולוגיה.  של עולם הידע במדע

דתי, -שנתיות להוראת המקצוע בכל שכבות הגיל, בהשוואה לחינוך העברי בכלל, ולממלכתי

טובה בבתי  ד. הציוד הנדרש לביצוע מעבדות ולימוד מתוקשב קיים במידה סבירה ע3בפרט. 

ים הן פרויקטים ועבודות אישיות, לרוב, על נושאים . השיטות הנפוצות להערכת ההישג4הספר. 

 המשקפים שילוב בין מדע לטכנולוגיה.
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הקשיים ביישום המסמך נובעים ממחסור בשעות לימוד, וכן ג. על פי הדיווחים של הנשאלים 

. נדרש שינוי ושיפור במסמך תכנית הלימודים, בעיקר מבחינת הנושאים מעומס רב של תכנים

הם או לצמצמם: 'כדור הארץ והיקום', 'מידע ותקשורת' ו'מערכות טכנולוגיות שאפשר לוותר עלי

ומוצרים'. הנימוק הרווח היה, שנושאים אלו אינם שייכים ישירות לתחום הדעת 'מדע 

 וטכנולוגיה', והם מתאימים להילמד במקצוע אחר.

ימוד למקצוע, יש השלכות לכתיבת מהדורה חדשה ומעודכנת לתכנית הלימודים: יש להוסיף שעות ל

להרחיב ולהעמיק בתכנים חיוניים, יש לעבות את התשתיות הפיזיות, כך שיהיה ריבוי של שיעורים 

שיתקיימו במעבדה המצוידת במחשב מקושר, ולא בכיתה הרגילה, המלאה. כך יושגו באופן מיטבי 

 '.98מטרות התכנית המשקפות את חזון 'מחר 

ר בין הרצוי בתכנית הלימודים לבין הנעשה בשדה. תכנית לסיכום, מן המחקר עלה שאכן היה פע

, והיא זו הנלמדת גם כיום, עם עדכונים קלים המתבצעים מידי 2012 -לימודים חדשה יצאה לאור ב

 שנה.  
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 4נספח 

 תכניות העשרה ומצוינות במדעים

 רשת מופת: הדוגמ

. חזון לא מטרות רווח )ע.ר.(היא מוסד ציבורי ל )מתמטיקה, פיסיקה ותרבות קהילתית( מופתרשת 

מצוינות אישית בלימודי המדעים המדויקים ומדעי הטבע ומצוינות אישית  קידום הרשת הוא

  .וחברתית, תוך חתירה לפיתוח מתמיד של קהילה ישראלית ערכית

מדענים ואנשי חינוך, . 90 -ה מברית המועצות לשעבר בראשית שנות היהרשת הוקמה עם גל העלי

בה  ,ום הוראת המתמטיקה והמדעים ובתחומי דעת נוספים הקימו מערכת חינוךמומחים בתח

לא  יושמו שיטות הוראה ותכניות לימודים שהביאו אתם מארצות מוצאם. תחילה הוקמה מערכת

 .פורמלית של מרכזי העשרה שפעלו בתום יום הלימודים

טות ההוראה, המופעלות ההיכרות עם מערכת זו וההתרשמות העמוקה והחיובית מעקרונותיה, משי

בה, ובמיוחד ממקצוענותם ומאיכותם של המורים, הביאו לפריצתה והתבססותה במערכת החינוך 

 120-תלמידים בכ 20,000-כמשתתפים בתכנית הפורמלית כיום, . 1997החל משנת  ,הפורמאלי

היהודי  בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית: במגזר רשויות, 60 -מוסדות חינוך בתחומי כ

 6000 -כ כמו כן,  .חרדי(, במגזר הדרוזי ובמגזר הערביהדתי ו-)בחינוך הממלכתי, הממלכתי

 .154פורמליות: מרכזי העשרה ומצוינות של מופת אל במסגרותלומדים תלמידים 

 פיזיקה.  –להלן פירוט על אחד ממסלולי מופת 

תואר שני ומעלה( ובתחום  צוות המחלקה לפיזיקה כולל פיזיקאים מומחים בתחום הדעת )בעלי

הצוות  חברי הצוות משמשים רכזי מקצוע בבתי הספר המפעילים את תכנית מופת. הוראת פיזיקה.

עוסק בפיתוח תכניות וחומרי לימוד, בהעצמת צוותי ההוראה ובתהליכי הערכה ומדידה. העצמת 

 וי והנחיה פרטנייםליווימי עיון ארציים , צוותי ההוראה מתבצעת במסגרות: השתלמויות ארציות

אתגרים אינטלקטואלים וחוויות שוקד על תכנון צוות הפיזיקה, בבתי הספר ובמרכזי העשרה. 

אחראי על קיומן של אולימפיאדות ארציות לתלמידי מופת  , והואספרית-שמעבר להוראה הבית

כז חיפה. מר” מופת במדעטק“דידקטי -ברחבי הארץ. במסגרת פעילות המחלקה הוקם מרכז מדעי

זה משמש לפיתוח דגמים ומערכות לימוד בנושאים נבחרים בפיזיקה. אל המרכז מגיעים תלמידי 

)רשת מופת,  חוויות אינטלקטואליות בתחום המדע ובהן ,מופת מרחבי הארץ לפעילויות העשרה

2016). 
 

                                                 
 

154
  אתר רשת מופת: 

http://www.reshetmofet.org/iw/about/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA -

%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%AA/ 

 

 

http://www.reshetmofet.org/iw/about/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%AA/
http://www.reshetmofet.org/iw/about/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%AA/


 

 

 

88 

 5נספח 

   155(2008)דוח מבקר המדינה: הכנת תכניות הלימודים 

תכניות הלימודים במתמטיקה ב ול מדעים ומתמטיקה, המתמקדאשכ אודות פרקבדוח זה קיים 

ומדעים. הממצאים העיקריים הם: עיכובים בכתיבת תכניות לימודים למדע וטכנולוגיה ובאישור 

לא אוסף מידע על ספרי הלימוד בחטיבת הביניים, החינוך תכניות שנכתבו לחטיבת הביניים; משרד 

רים הנפוצים בקרב התלמידים, וזאת, לא לפי סדר מבנה בחינות הבגרות מכתיב את סוג הספ

ד תלמידים לומדים את ודידקטי של נושאים )כלומר, תכנית הלימודים איננה רלוונטית(; מעט מא

תכנית הלימודים מוט"ב; מרבית בוגרי החטיבה העליונה מסיימים את לימודיהם, בלי לרכוש 

ור ממצאים אלו, נוסחו המלצות חד השכלה מדעית כלל, בעת לימודיהם בחטיבה העליונה. לא

משמעיות, הנוגעות למשרד החינוך )ההנהלה והמזכירות הפדגוגית(. להלן אחדות מההמלצות: על 

המשרד להכין תכניות לימודים עדכניות, לקבוע תכנית ארוכת טווח להכנת תכניות לימודים 

שות התיאורטיות של ולהיערך לפעול על פיה, לבחון לעומק את חומרי הלמידה, ולוודא שהגי

המדענים ואנשי החינוך יבואו בהם לידי ביטוי, להכין תכנית לימודים מאושרת במתמטיקה לכל 

רמות הלימוד בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, להכין תכניות לימודים לכל המקצועות המדעיים 

 .(2008המדינה, )מבקר  בחטיבה העליונה, וליישם ההחלטות לחייב תלמידים ללמוד מקצוע מוט"ב

 

 

 

                                                 

 
ולחשבונות  0720לשנת  ב58דו"ח שנתי  בתוך:. הכנת תכניות לימודים(. 2008ונות הציבור )מבקר המדינה ונציב תל 155

 .משרד החינוך. ירושלים, (856-829 )עמ', , פרק שני משרדי הממשלה0620שנת הכספים 
http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=514&id=0&contentid=9623&parentcid=9623

&frompage=856&direction=1&bctype=0&startpage=14&sw=1024&hw=530 

 
 

http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=514&id=0&contentid=9623&parentcid=9623&frompage=856&direction=1&bctype=0&startpage=14&sw=1024&hw=530
http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=514&id=0&contentid=9623&parentcid=9623&frompage=856&direction=1&bctype=0&startpage=14&sw=1024&hw=530
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 הבינלאומיים מבוא למבחנים

)הארגון לשיתוף   OECD –ישראל משתתפת במחקרים שמנהלים שני ארגונים בינלאומיים. האחד 

)הארגון הבינלאומי להערכת הישגים   IEA–, והאחר PISAפעולה ופיתוח כלכלי( אחראי למבחן 

)טכנולוגיות מידע  SITES -ו)קריאה( PIRLS פים ושני מבחנים נוס]TIMSS בחינוך( אחראי למבחן 

. נקודת המוצא של ארגונים אלו היא קיום קשר הדוק בין איכות החינוך ורמתו לצמיחה [(ותקשוב

ות חינוך משנות את תכניות הלימודים שלהן בהתאם לדרישות כמערנטען שכלכלית של המדינה. 

יעילות, אחריותיות וסטנדרטים  ןוגדים כהמבחנים הבינלאומיים, על מנת שהמדינות יעמדו ביע

 - PISAנערכים במחזוריות )( 1997מאז  הנערך בשלבים SITES, מלבד ( המבחנים(. 2013)קליגר, 

המבחנים . אחת לחמש שנים – PIRLSאחת לארבע שנים,  –TIMSSאחת לשלוש שנים, 

 ,הנמדד תחום הדעת של רחב מאד כולל כיסוי, הבינלאומיים הם בעלי מהימנות ותוקף גבוהים

המחקרים בכל מדינה נערכים על מדגם  טכנולוגית ואוריינות מתמטית.-מבחינת אוריינות מדעית

כל מדינה(,  מייצג של תלמידים. לכל מחקר מחזוריות שנים שונה. מנקודת מבט ישראלית )כמו

וברמה בין ישראל לבין המדינות השונות,  -המבחנים מאפשרים השוואות: ברמה הבינלאומית 

בין הישגי מגזרים )למשל, בין הישגי התלמידים דוברי ערבית לבין הישגי התלמידים  -הלאומית 

( כלכלי-סוג פיקוח, רקע חברתידוברי העברית, מגדריות )בנים ובנות( וקבוצות שונות באוכלוסייה )

ראיית (. המחקרים מאפשרים לבחון קשר בין הישגים לבין משתני רקע שונים, וב2015)ראמ"ה, 

מגמות שינוי בהישגים לאורך השנים. זאת,  הודות למחזוריות המבחנים, השמירה על מתכונתם, 

וכיול מתאים של סולם הציונים ממחקר אחד למשנהו. כלומר, תוצאות המחקרים מספקות מידע 

מהימן על מערכת החינוך בישראל בפרספקטיבה בינלאומית. מידע זה מצביע על קשיים וחוזקות של 

רכת החינוך, ובכך הוא בעל חשיבות רבה עבור קובעי המדיניות ומקבלי החלטות, המבקשים מע

ללמוד על אפקטיביות ההחלטות שלהם. כמו כן, ההשתתפות במחקרים מאפשרת ללמוד גישות 

חדשות ועדכניות בתחומי הדעת הנבדקים, ולבחון את תכניות הלימודים ושיטות ההוראה בישראל, 

 וג במדינות אחרות.לאור המוגדר והנה

 PISA מבחן 

התכנית הבינלאומית PISA (Programme for International Student Assessment ,) מבחן

 OECD (Organization for על ידי מינהל החינוך של 2000נוסד בשנת  להערכת תלמידים,

Economic Co-operation and Development  .) תלמידים המבחן בודק את רמת האוריינות של

אוריינות תחום פתרון בעיות. PISA נוסף למבחן  2015 -וב ,בקריאה, מתמטיקה ומדעים 15בני 

מדעית מוגדרת כיכולת מורכבת להשתמש בידע ובמושגים מדעיים, על מנת להבין ולקבל החלטות 

הנוגעות לעולם הטבע, לזהות שאלות מדעיות, להסביר תופעות בשיטה מדעית על ידי שימוש 

זהו ידע  .(Bybee, McCare, & Laurie, 2009ות, להסיק מסקנות ולפתח עמדות כלפי המדע )בראי

של מדע, ידע על מדע, מיומנויות מדעיות והצגת תגובות ועמדות. רמת האוריינות עשויה להיות 

בעתיד, לסוג העבודה שלהם ולאופי החברה והמדינה של האזרחים קשורה להצלחתם הכלכלית 

ן לרמת החיים שלהם ושל החברה שבהם הם פועלים. מבחני פיזה מנסים למדוד שבה הם חיים וכ

תוצר חינוכי מורכב, שידע התוכן הוא רק חלק ממנו. הידע צריך להיות שימושי למוכנות לחיים 

האוריינות המתמטית הנבדקת במבחן פיזה מתמקדת ביכולתם של תלמידים  (.א2016)ראמ"ה, 

ת בפתרון מגוון של בעיות, "לתרגם" בעיות מחיי יומיום לשפת ליישם ידע ומיומנויות מתמטיו
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המתמטיקה, לפרש ולהבין את משמעות הפתרון של בעיה מתמטית, להפעיל שיקול דעת בהקשר 

 ב(.2015)ראמ"ה,  מתמטי ולנסח ולהשתמש בשפה זו
ערכת כפועל יוצא מכך, מחקר פיזה אינו מתמקד בתכנים ספציפיים ובידע קבוע ומוגדר מראש במ

חינוך מסוימת, אלא הוא אוניברסלי. נקודת המוצא בפיזה היא החשיבות של הקניית כלים 

ומיומנויות שיאפשרו את איתור הידע, סינונו, רכישתו והיכולת ליישמו באופן מושכל, דהיינו בזמן 

המסגרת המושגית באוריינות מתמטיקה נטועה בעולם העבודה. למשימות .  156ובמקום מתאימים

 שיש להם רלוונטיות לתחומי העניין של התלמידים ולחייהם: הקשרים בתחומים שונים,  המבחן

בעיות המתרכזות בעולם העבודה,  –הקשר אישי: האדם עצמו, משפחתו וקהילתו; הקשר תעסוקתי 

בעיות המתמקדות בחברה ובקהילה; הקשר  –הקשר חברתי  ;וקבלת החלטות הקשורות לעבודה

ליישום המתמטיקה בעולם הטבע ובנושאים הקשורים למדע וטכנולוגיה. מדעי: בעיות הקשורות 

הקשרים מדעיים כוללים תחומים כגון מזג אוויר או אקלים, אקולוגיה, רפואה, מדע החלל, גנטיקה, 

המבחן מועבר  .2000מחקר פיזה נערך כל שלוש שנים, החל משנת מדידה ועולם המתמטיקה עצמו. 

 גם באופן ממוחשב, לבחינת אוריינות מתמטית, קריאה ופיתרון בעיות. כולו באופן מודפס, ובחלקו

מידע גם על הקשר שבין הישגים חינוכיים למדיניות חינוך,  PISAחוץ ממידע על אוריינות, נותן 

מאפייני בית הספר ודרך ארגונו, מאפייני התלמיד והמשפחה, אופני למידה של תלמידים, תקשורת 

 ב(.  2015, 2000ים אחרים שתורמים להישגים לימודיים )ראמ"ה, פיזה בין הורים לילדים ומשתנ

-ה מדינות של הציונים שממוצע כך 2006 פיזה במחקר נקבע מדעים אוריינות של סולם הציונים

OECD  הציונים במחזורי המחקר השונים  .נקודות 100 על התקן וסטיית נקודות 500 על יעמוד

, בנוסף לציון הממוצע השוות בין מחזור מחקר אחד למשנהו.מכוילים לסולם זה, מה שמאפשר ל

, שכן, יש ניתן לתאר את ההישגים לפי התפלגות התלמידים בכל מדינה ברמות בקיאות שונות

באוריינות מדעים קיים מחוון לשש רמות מדינות שונות עם ממוצעים דומים אך התפלגות שונה. 

הנמוכה ביותר. הציון הממוצע של כל מדינה נמצא הרמה  1 –המצטיינים, ו  – 6: 6 - 1 בקיאות

ממוצע בה בהלימה עם התפלגות ציוני התלמידים ברמות הבקיאות השונות. למשל: מדינה ש

ההישגים גבוה מאופיינת בשכיחות גבוהה של תלמידים ברמות הבקיאות הגבוהות, ושכיחות נמוכה 

הוא השונות בין בתי הספר ובתוך  OECD -מדד חשוב נוסף שפיתחו בברמות הבקיאות הנמוכות. 

 בתי הספר במדינות השונות.

 

 

 
 
 

                                                 
 

מותי ולייצג יחסים או קשרים בין משתנים  רלוונטית יותר מהיכולת לפתור במתמטיקה, היכולת להסיק באופן כ156

בעיות בצורה טכנית. במדעים, הכרת שמות של צמחים ובעלי חיים חשובה פחות מהבנה של נושאים בינתחומיים כגון: 

 א(.2016אנרגיה ובריאות האדם, שיש להם גם השלכות ערכיות על קיימות ושלומות של האדם בעולם )ראמ"ה, 
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ערכה אודות הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים והישגי המחקרי 
 התלמידים

, מבצעת הרשות למדידה והערכה TIMSS -ו PISAבנוסף למבחני המיצ"ב והמבחנים הבינלאומיים 

ישגים של התלמידים במבחני מפמ"ר, ובהלימה במשרד החינוך )ראמ"ה( מחקרי הערכה אודות הה

לכוחות ההוראה ולקבוצות הלמידה: מצטיינים, הקבצות וקבוצת התלמידים המתקשים ביותר. 

(. להלן 2013ט' )ראמ"ה, –)המחקרים הם במסגרת התכנית לקידום הישגים במתמטיקה בכיתות ז

ל תכניות הלימודים תובא תמצית משני דוחות הערכה: על הוראת מתמטיקה בהקבצות וע

 .הייחודיות במתמטיקה 'מיצוי' ו'מצוינות'

 בראי המבחנים: הוראה בקבוצות לימוד במתמטיקה בחטיבות הביניים: 1מחקר 

 ב(2013)ראמ"ה, 

במרבית חטיבות הביניים בישראל מונהגת שיטת ההקבצה בהוראת המתמטיקה: התלמידים 

חום. מטרת השיטה היא להתמודד עם קשיים מחולקים לקבוצות לימוד על פי רמתם ויכולתם בת

בהוראה בכיתה הטרוגנית, באמצעות חלוקה לקבוצות הומוגניות יותר. הוראה בקבוצות הומוגניות 

מבחינת הרמה אמורה לאפשר הוראה מותאמת ולתת מענה למגוון הצרכים הייחודיים של 

 התלמידים השונים, מהמצטיינים עד המתקשים. 

י ראמ"ה בשנת הלימודים תשס"ט בקרב כלל בתי הספר היסודיים וחטיבות בבדיקה שנערכה על יד

מבתי הספר דוברי העברית נוהגים בשיטת ההקבצות כבר בכיתה ז'. עם  60%הביניים, נמצא כי 

בכיתה ט'. היקף  90%-בכיתה ח' וכ 75%העלייה בשכבת הגיל גדל השיעור, ובשנה זו עמד על 

 40%-ערבית נמוך יותר בהשוואה לבתי ספר דוברי עברית: כההוראה בהקבצות בבתי ספר דוברי 

בכיתה ט'. בנוסף, שיעור ההוראה בהקבצות בחטיבות הביניים גבוה במידה  45%-ח' ו-בכיתות ז' ו

 (.ב2013ראמ"ה, ) רבה משיעורה בבתי הספר היסודיים

במתמטיקה  בשנת הלימודים תש"ע הגדיר מטה משרד החינוך יעדים להעלאת ההישגים הלימודיים

 -לתכנית הוצבו שני יעדים עיקריים: האחד ט' בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים. -בכיתות ז'

מתן מענה ל'תלמידי  -הטמעת תכנית לימודים חדשה בהיבט התוכן ודרכי ההוראה, והאחר 

)למצוינים( בכל בית ספר. התכנית  מצוינות)למתקשים( וקבוצת מיצוי קיום קבוצת הקצוות': 

קידום ההישגים יושמה כתכנית מתפתחת: בשנת תש"ע, עם ייסודה של התכנית, היא הופעלה ל

 ט'.-ח', ובשנת תשע"ב הופעלה התכנית בכיתות ז', ח' ו-בכיתות ז' ו -בכיתות ז', בשנת תשע"א

הישגי  –תה לבחון היבטים שונים של ההוראה בקבוצות הלימוד השונות ימטרת הדוח הי

מורים, תהליכי הוראה, היקף הנושאים הנלמדים וההעמקה בהם. בנוסף, התלמידים, מאפייני 

נבדק האם קיים קשר )מתאם( בין הישגי התלמידים בקבוצות השונות ובין מאפייני המורים ודרכי 

 ההוראה.

-לכיתות ח' בשנים תשס"ח מבוססים על נתונים ממבחני המיצ"ב במתמטיקההנתונים בדוח 

 שנערך בתשע"א.  למתמטיקהנתונים מסקר מורים תשע"א ו

. ככל שקבוצת הלימוד גבוהה יותר, כך ציוני התלמידים גבוהים יותרמן הדוח עולה כי, כצפוי, 

 וזאת, בכל המאפיינים והנושאים שנבדקו. 

דתי נמצא, כי במרבית קבוצות הלימוד -בהשוואה בין הפיקוח הממלכתי לפיקוח הממלכתי

 (. 2015גבוהים יותר )ראו גם: פינקלשטיין, הישגיהם של תלמידי הפיקוח הממלכתי 
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 השוואה מגדרית: לא נמצאו הבדלים בין בנות לבנים. 

בה הוא שקיים קשר בין רקע התלמיד והקבוצה רקע חת"ך )חברתי, תרבותי, כלכלי(: נמצא כי 

כלכלי גבוה יותר, כך שיעור הלומדים בקבוצות הלימוד המתקדמות, -לומד. ככל שהרקע החברתי

גם בכל קבוצת לימוד בנפרד, נמצא קשר בין הרקע החברתי הכלכלי של התלמיד ובין  יותר. גבוה

  .כלכלי גבוה הישגים גבוהים יותר-לתלמידים בעלי רקע חברתי -הישגיו 

ככל שקבוצת הלימוד גבוהה יותר, כך עמדות התלמידים כלפי לימוד מקצוע המתמטיקה: 

לימוד המתמטיקה, נהנים מהמקצוע ומרגישים התלמידים מייחסים חשיבות גדולה יותר ל

 שמצליחים בו יותר.

מהסתכלות במגמה המסתמנת לאורך השנים של התפלגות התלמידים בקבוצות הלימוד השונות 

ה בשיעור יבשנת תשע"א חלה עלי ובהישגיהם עולה כי, עם כניסת התכנית לקידום הישגים

'מיצוי' ו'הצטיינות'. במקביל, ירד שיעור השתייכות לקבוצות הלימוד על התלמידים המדווחים 

הגדלת מספר התלמידים נראה כי  התלמידים המדווחים על לימוד בהקבצה א' ובהקבצה ב'.

לא הקטינה באופן )ככל הנראה מקרב התלמידים שלמדו בהקבצה א'(  הלומדים בקבוצת הצטיינות

 משמעותי את ממוצע הישגי תלמידים בקבוצה זו. 

בהקבצה ואילו  בקבוצת ההצטיינות נמצא שיעור נמוך יחסית של מורים צעירים, מאפייני המורים:

הרוב המכריע של המורים  ;ג' וקבוצת המיצוי נמצא שיעור גבוה יחסית של מורים צעירים

בקבוצות הלימוד , ואילו בקבוצת ההצטיינות הינם מורים בעלי התמחות במתמטיקההמלמדים 

 .(17ב, עמ' 2013)ראמ"ה,  מחו במתמטיקההנמוכות כשליש מן המורים לא הת

בשנת תשע"א הועבר סקר ייעודי למורים למתמטיקה. השאלון עסק, בין היתר, בעיתוי הלימוד של 

אותן מבצע המורה במהלך שהנושאים השונים בתכנית הלימודים, בדרכי הוראה, בפעולות השונות 

 השיעור וכן בסוג השאלות במבחנים.

כל שקבוצת הלימוד גבוהה יותר כך נלמדו תחומים רבים יותר מתכנית כמן הממצאים עולה כי 

 הלימודים ברמת העמקה גבוהה יותר.

אותן שואל המורה במבחנים: שאותן מבצע המורה וסוגי השאלות שדרכי ההוראה בכיתה, הפעולות 

בקבוצות  לפעולות בסיסיות ושאלות מבחן בסיסיותלא נמצאו הבדלים בדיווחי המורים ביחס 

, בכל הקשור לפעולות מתקדמות, ככל שקבוצת הלימוד גבוהה יותר כך לימוד שונות. לעומת זאת

המורים מדווחים שהם מבצעים במהלך השיעור פעולות מתקדמות יותר ושואלים במבחן שאלות 

 מתקדמות יותר.

ימוד הבדלים בין תלמידים בתוך בית ספר ובין בתי ספר: נערך ניתוח שונות בכל אחת מקבוצת הל

השונות הגדולה ביותר התקבלה בקרב תלמידי בנפרד. מן הניתוח עולה כי מבין קבוצות הלימוד, 

. בנוסף עולה כי אחוז גבוה מהשונות הקבצה א', והשונות הקטנה ביותר בקרב תלמידי הקבצה ג'

 הכללית מוסבר על ידי שונות בין בתי ספר, דבר המעיד על הבדלים בהגדרת קבוצות הלימוד.

ר מתאמי )ולא סיבתי( בין ציוני תלמידים במבחן במתמטיקה לבין משתני רקע של התלמיד ושל קש

בית הספר, מאפייני המורים המלמדים אותם ודרכי ההוראה של המורים ]נעשה שימוש במודלים 

קשר חיובי מובהק בין הישגי נמצא .[: HLM =High linear Modelsלינאריים הירארכיים )

דהיינו, בממוצע ציוני התלמידים הלומדים אצל  וג התואר האקדמי של המורה,התלמידים לבין ס

אשר אינם לומדים אצל מורה כזה. של תלמידים מורה בעל תואר אקדמי גבוהים מממוצע הציונים 

, הכוללות קיים קשר בין הישגי התלמידים לתדירות השימוש בפעולות מתקדמותעוד עולה כי 

ככל שתדירות הפעולות המתקדמות גבוהה כך הישגי  –ך השיעור במהל ביצועי הבנה גבוהים*,

בגיאומטריה ורמת חשיבה  – קיים קשר בין ההישגים והמגדרבנוסף,  התלמידים גבוהים יותר.
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בחשיבה כמותית ורמת חשיבה מסדר מסדר נמוך נמצא הבדל זעיר מובהק לטובת הבנות ואילו 

  מובהק לטובת הבנים. דלגבוה נמצא הב

היה נדבך ראשון במחקר על הוראת המתמטיקה בקבוצות הלימוד בחטיבות הביניים.  דוח זה

ראמ"ה המליצה להמשיך ולהעמיק בסוגיית קבוצות הלימוד במישורים נוספים, למשל, האם יש 

צורך בתכניות לימוד שונות עבור קבוצות לימוד שונות? כיצד יש לחלק את התלמידים לקבוצות 

 ב(.2013)ראמ"ה, רים כדאי להקצות לאיזה קבוצות לימוד? ועוד הלימוד וממתי? איזה מו

* פעולות מתקדמות בשיעור הן פעולות הוראה מתקדמות, הכוללות ביצועי הבנה גבוהים, כגון: 

קישור הנלמד בשיעור לחיי יום יום, ניהול דיון פעיל, בקשות להסבר ונימוק לתשובות התלמידים, 

שים, בקשות להציג פיתרון של שאלה או תרגיל בפני הכיתה, בקשות להסקת מסקנות מגרף או תר

 משימות מתוקשבות, וכיו"ב.בקשות למילוי 

במתמטיקה בחטיבת  'מצוינות'ו 'מיצוי'דוח הערכה איכותני של התכנית : 2מחקר 

 א(2013)ראמ"ה,  תשס"ט םהביניים בשנת הלימודי

 האגף שס"ג ביוזמתו והובלתו שלהופעלה החל משנה"ל ת 'מיצוי ומצוינות במתמטיקה'תכנית 

 בחיפה הטכניון על ידי נעשה הפרויקט של האקדמי הניהול החינוך. במשרד יסודי-על לחינוך

בתי ספר חט"ב ברחבי  50 -התכנית החלה כפרויקט ניסויי בכ .בירושלים והאוניברסיטה העברית

הורחב הפרויקט, עד  הארץ ממגוון מגזרים, בהמשך התווספו בתי"ס מהפזורה הבדואית. בהדרגה

 להחלטה על הפעלתו בכל כיתות ז' בארץ בשנת הלימודים תש"ע.

מטרת התכנית היא לתת מענה לשתי 'אוכלוסיות הקצה' בלימודי מתמטיקה בחטיבות הביניים: 

במסגרת התכנית הם  התלמידים הטובים ביותר. -התלמידים המתקשים ו'מצוינות'  -'מיצוי'

שיטות הוראה שנועדו לפתח אצלם חשיבה מתמטית ומוטיבציה ללמוד לומדים בכיתות נפרדות וב

גם הומוגניות רבה יותר  תושתי אוכלוסיות הקצה מאפשרל מסגרות לימוד ייחודיותמתמטיקה. 

 בשאר כיתות המתמטיקה.

כיתה מעט קטנה  בתכנית ה'מצוינות' ;תלמידים( 15הכיתה קטנה, נפרדת )עד בתכנית ה'מיצוי'        

 תלמידים. 25-30 מהרגיל

במסגרת התכנית נעשה שימוש בחומרי לימוד ייחודיים שפותחו על ידי הגופים האקדמיים לצורכי 

ונלמדות בהשתלמויות למורי התכנית. בתי הספר  המותאמותהתכנית, ובשיטות הוראה 

המשתתפים בתכנית נעזרים בליווי והדרכה מטעם מנחי התכנית מהאקדמיה )שמעבירים את 

ות המורים(, ומדריכים ממשרד החינוך. התכנית מתוקצבת על ידי משרד החינוך, בתוספת השתלמוי

 שעות לימוד לבתי הספר המשתתפים בה, ובימי הדרכה.

. איסוף הנתונים התבצע החל מאמצע מאי ועד ממצאי מחקר ההערכה האיכותניהדוח סיכם את 

שתתפו בתכנית מראשיתה, ממגוון בתי ספר שה 12 -וכלל ביקורים וראיונות ב 2009אמצע יולי 

מגזרים, אזורים וסוגים. בביקורים רואיינו מנהלים, רכזי מקצוע מתמטיקה, מורים למיצוי 

מדריכים  11ומצוינות, וכן בוצעו תצפיות בשיעורים ושיחות עם תלמידים. לאחר מכן רואיינו 

נוך ובאקדמיה. להלן ומנחים בתכנית. כמו כן בוצעו שיחות רקע עם הנהלת התכנית במשרד החי

 עיקרי סיכום הממצאים.

קיימת תמימות דעים, שהיא משיגה את מטרותיה  'מיצוי': לגבי תכנית ההשגת מטרות התכנית

ו'מצילה' תלמידים שבמסגרת הרגילה היו עלולים לנשור מלימודי המתמטיקה. התכנית מובילה 

 יח"ל. 3אותם להצלחה בבחינת בגרות ומרביתם משלימים בגרות 
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הדעות חלוקות. נראה כי בהיבט הלימודי היא נותנת מענה ומקדמת את  'מצוינות'לגבי תכנית ה

התלמידים הטובים, אך בתחום של יצירת עניין ומוטיבציה, ההצלחה חלקית. חלק מהתלמידים 

 רואים את התכנית כהשקעת מאמץ ללא תמורה ברורה )יותר קשה ללמוד והציונים יותר נמוכים(.

אך סגלי ההוראה אינם  המועברות להם,השתלמויות השביעות רצון גבוהה מ יםהמורים מגל

 סבורים כי לתכנית השפעה משמעותית על הוראת המתמטיקה ככלל.

חומרי הלימוד הייחודיים )קפ"ל(; המבחנים הארציים היוצרים אחידות  :נקודות עוצמה בתכנית

רים האיכותיות; ההדרכה מטעם ומדרבנים את קצב הלימוד; תקצוב מתמשך; השתלמויות המו

 משרד החינוך; האיכות הגבוהה של המורים; האווירה החיובית בכיתה.

תהליכי בעייתית בשל חוסר תקציב להמשך התכנית;  המשכיות התכנית בתיכון: נושאים לשיפור

ים ולא פשוטים לביצוע. המורים מרגישים איתם נוח, אך קשה לדעת במורכ המיון והאיתור לתכנית

לא  מהמנהליםחלק  . המיון מותאם יותר ל'מיצוי' ופחות ל'מצוינות';יעילים תהליכים אלוכמה  עד

מקיימים את הנחיות התכנית או את רוח התכנית )הקצאת שעות, איוש מורים, גודל כיתות(. יש 

של  לניידות; מתן אפשרות חסרה סמכות פורמאלית מול המנהליםקושי לבצע בקרה ופיקוח. 

הלך השנה. הקבוצות לומדות בתכנית אחרת מהקבוצות הרגילות והמעבר קשה; תלמידים במ

יישום בוטל לאחרונה; ובשל כך,  בתכנית המצוינות יצר לחץ על תלמידים ומורים ההאצהמרכיב 

שונה מבתי ספר קטנים. כללית, קיימת שונות בין בתי הספר, המקשה על  התכנית בבתי ספר גדולים

של חלק מחומרי הלימוד לערבית; קושי להפעיל  חסר בתרגוםשעות;  ובחסר בתקצקיום התכנית; 

 .ג(2013)ראמ"ה,  כיתות מופ"ת, ובראשן לתכניות מצוינות אחרותאת התכנית במקביל 

, יצירת תהליך המיון והאיתור לתכניתשיפור שנבעו ממחקר ההערכה הן כדלהלן:  המלצותה

שייתן מענה לדרישות. לבחון תקצוב בתי ספר לפי נושא התקצוב כך  בהמשך; בחינת ניעותאפשרות ל

גודלם ולפי מאפיינים נוספים המשפיעים על יישום התכנית; בחינת ההשתלבות של התכנית 'מיצוי' 

צוות ניהולי  ו'מצוינות' בתכנית הלימודים הרגילה, כך שיוקל המעבר לחטיבה העליונה; פיתוח

הכשרת מדריכים חדשים להיכרות עם  קף ארצי;ומנגנוני ניהול שיוכלו להתמודד עם תכנית בהי

 הגדרת סמכויות פיקוח פורמאליות. ייזום מפגשים ויצירת פורום התייעצות למדריכים;, התכנית

קיום מפגשים עם מנהלים של בתי ספר חדשים בתכנית: דיאלוג רציף; קיום מפגשי הסברה 

ון בעיות משמעת בתכנית והצבת לתלמידים והורים, הקפדה על מתכונת המיון וגודל הכיתה, סינ

 .ג(2013)ראמ"ה,  מורים איכותיים לשתי 'קבוצות הקצה'
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 8נספח 

 מדעים וטכנולוגיה על מורי נוספים נתונים

 תארים אקדמיים של המורים והתמחותם במקצועות ההוראה 

 עברי-לכתיהממ שבפיקוחיסודי -למתמטיקה בחינוך העלמהמורים  כשליש היו רק 2010בשנת              

כנדרש; שיעורם  בתחום הדעת בעלי תואר אקדמי ערבי-הממלכתיממורים אלה שבפיקוח וכחצי 

בעלי תואר שהיו  דתי-הממלכתייסודי שבפיקוח -במוסדות החינוך העל המורים למתמטיקהשל 

משיעורם של המורים בסוגי נמוך בתחום הדעת היה  אקדמי, תעודת הוראה או רישיון הוראה

 .(2012)מבקר המדינה,  חריםהפיקוח הא

מכלל  90% -)יותר מיש תואר אקדמי ] למדעים לרוב המוחלט של המורים ,2013 -על פי נתונים מ                 

(, 88%עובדי ההוראה בכל המקצועות ובכל המחוזות, למעט במקצוע פיזיקה במחוז ירושלים )

יעורי המורים בעלי תואר אקדמי בכל ([. במחוז ירושלים ובמחוז הדרום ש85%ובמחוז הדרום )

מדעים להשיעור הגבוה ביותר של מורים  המקצועות נמוכים מעט בהשוואה למחוזות האחרים.

 ואילוובמחוז המרכז,  (65%)למשל, כימיה:  אביב-במחוז תל נמצאבעלי תואר שני ומעלה 

 פון ובמחוז הדרום.במחוז הצ (,44%)למשל, כימיה:  במחוז ירושלים נמצא השיעור הנמוך ביותר

)יש לציין שזו איננה שיטה שהיא  ממצא זה עלה בכל ארבעת המקצועות המדעיים שנבדקו.

 .157(2014בהכרח הטובה ביותר לבחינת מקצועיותם של המורים בהוראת המדעים.( )וינינגר, 

 מספר התלמידים למורה 

 ם:עולים הממצאים הבאי 2013 -ל 2008מהשוואה בין                    

אביב, שבו -כמעט בכל המחוזות מספר התלמידים למורה פחת )למעט מחוז תל –מתמטיקה            

פחות( ובמחוז הצפון  14%ההפחתות בשיעורים הגבוהים ביותר היו במחוז המרכז ) המספר גדל(.

  פחות(. 22%)

אביב, שבו המספר -תלכמעט בכל המחוזות מספר התלמידים למורה פחת )למעט מחוז  –ביולוגיה         

 32%פחות( ובמחוז הצפון ) 14%ההפחתות בשיעורים הגבוהים ביותר היו במחוז המרכז ) . )גדל

  פחות(.

)במחוז המרכז  .במחוז הדרום, במחוז המרכז ובמחוז הצפון מספר התלמידים למורה פחת –כימיה        

אביב, במחוז חיפה ובמחוז -ז תל( לעומת זאת, במחו.23% –הייתה ההפחתה בשיעור הגבוה ביותר 

 .ירושלים מספר התלמידים למורה גדל

אביב. ההפחתות -כמעט בכל המחוזות מספר התלמידים למורה פחת, למעט מחוז תל –פיזיקה                   

פחות( ובמחוז  24%פחות(, במחוז הצפון ) 13%בשיעורים הגבוהים ביותר היו במחוז המרכז )

 .(2014)וינינגר,  פחות( 46%הדרום )

 

 
 

 

                                                 
 

157
מופיעים מספרים אחרים, כיוון שהם כוללים רק מורים שרכשו את השכלתם  2013 -יש להעיר, שבנתוני הלמ"ס, מ 

 .1983בארץ משנת 
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במכללות האקדמיות  וטכנולוגיה הכשרת מורים למדעיםמסלולי הלימוד ב

  *לחינוך

 שם המכללה
 מסלולי הלימוד

 אחווה
 חוגי -בית הספר היסודי : היקף דו :מדעים

 אורנים
 1 .B.Ed: בוגר בהוראת מדעי הטבע והסביבה ליסודי 

 רה משולב תעודת הוראה כחוג בחי הוראת מדעי הטבע והסביבה

 .חוג רב תחומי במסלול היסודי עם

 כחוג בחירה משולב תעודת הוראה  הוראת מדעי הטבע והסביבה
דרמה ומבע  ספרות ,חינוך מתמטי) נוסףחוג  עם

 (.לשון עברית ,גיאוגרפיה ולימודי סביבה ,מקרא ,יצירתי

 בחוג לחינוך  כחוג שני לבוחרים הוראת מדעי הטבע והסביבה

במנהיגות  עם אפשרות לשלב קורסי בחירה חברתי קהילתי

 סביבתית בקהילה

 בחוג לחינוך  כחוג נוסף לבחורים הוראת מדעי הטבע והסביבה

  מיוחד

 בחוג לחינוך  כחוג שני לבוחרים הוראת מדעי הטבע והסביבה
 מיוחד בתוכנית להוראה בכיתה משלבת בבית הספר היסודי

 בחוג לחינוך  כחוג שני לבוחרים הוראת מדעי הטבע והסביבה

)לקויות  + מקבץ אחד נוסף מבין מקבצי החינוך המיוחד מיוחד

שמיעה, תרפיות, עיכובים התפתחותיים(. התמחות טבע 

 .חינוך והתפתחות בגילאים הצעירים במסלול וסביבה

2  .B.Sc: חוג מדעים באוניברסיטת חיפה: בוגר  

החוג למדעים מדויקים: מתמטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב        

 י'(.-'יסודי )ז-תעודת הוראה במסלול על +

יסודי -החוג לביולוגיה וסביבה + תעודת הוראה במסלול על              

 י'(.-)ז'
 אלקסאמי )בקה אל גרביה(

חד חוגי: ביולוגיה, כימיה ופיזיקה , היקף הוראת המדעים ליסודי

 )בעיקר ביולוגיה( 
 אהלו )קצרין(

 . הוראת מדעים ליסודי1

  .(י'-ז'י )ודעל יס :. הוראת ביולוגיה ומדעי הסביבה2
  המכללה האקדמית בית

כולל המכון להכשרת ) ברל

בוגר  -רביים( מורים ע

בהוראה ובוגר בהוראת 

האמנות במסגרת המדרשה 

 להכשרת מורים למדעי הטבע לבית הספר העל חוגית-תכנית חד-

 יסודי במקצועות כימיה וביולוגיה.

 התכנית עוסקת  להכשרת מורים במסלול היסודי. חוגית-ת דותכני

במגוון נושאים במדעי החומר, מדעי החיים, הוראת מדעים וקשרי 
 הגומלין ביניהם.

 למסלול הגיל הרך והחינוך המיוחד. חטיבות לימוד במדעים 

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/elementary-school-class/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/mathematical-education/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/social-sciences-faculty/hugim/literature-drama-class/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/social-sciences-faculty/hugim/literature-drama-class/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/social-sciences-faculty/hugim/convocation-class/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/social-sciences-faculty/hugim/geography-class/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/social-sciences-faculty/hugim/hebrew-grammar-class/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/social-sciences-faculty/hugim/social-communal-class/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/social-sciences-faculty/hugim/social-communal-class/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/social-sciences-faculty/hugim/social-communal-class/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/social-sciences-faculty/hugim/social-communal-class/leadership/pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/social-sciences-faculty/hugim/social-communal-class/leadership/pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/social-sciences-faculty/hugim/social-communal-class/leadership/pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/special-education/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/special-education/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/special-education/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/special-education/meshalevt/pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/special-education/meshalevt/pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/special-education/meshalevt/pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/special-education/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/special-education/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/special-education/Pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/kindergarten-teacher-class/Pages/default.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%9C
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 כפר סבא,לאמנות
 למסלול הגיל הרך, חינוך מיוחד, על חטיבות לימוד במדע וסביבה-

 נוך בלתי פורמלי.יסודי, קידום נוער וחי
 מכללת 'בית רבקה' חב"ד 

בשיתוף מכללת שאנן, ומכללת 'חמדת  B.Edי'(. )-מדעים: על יסודי )ז'

 הדרום'(
  המכללה האקדמית הערבית

 - חיפה -לחינוך בישראל 

המגזר הכשרת מורים מ

 לתארים ראשון ושני הערבי

  26ש"ש כימיה,  26חוגי: -י'( היקף דו-ביולוגיה: על יסודי )ז'-כימיה  .1

 ש"ש ביולוגיה.

  26ש כימיה, ש" 26חוגי: -י'(, היקף דו-פיזיקה: על יסודי )ז'-כימיה .2

 ש"ש פיזיקה.

 מכללת גבעת וושינגטון
 .הוראת מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי

    המכללה האקדמית לחינוך

 תל אביב - 'תלפיות'
 ש"ש( 26)חוגי -דו: היקף הוראת המדעים ליסודי

  המכללה האקדמית לחינוך

 באר שבע - ע"ש קיי
 ש"ש(; 26דו חוגי )היקף הוראת המדעים: יסודי, 

  .ש"ש( 56 ) חוגי-חדהיקף  ,י'(-יסודי )ז' -על                             
  חיפה ,האקדמית גורדוןהמכללה 

 .ש"ש( 26)חוגי -דו, היקף הוראת המדעים ליסודי
  המכללה לחינוך ע"ש דוד

 ירושלים ,ילין
 ש"ש  48חוגי: -י'(, היקף חד-כימיה: על יסודי )ז' -ביולוגיה .1

 30חוגי: -בית הספר היסודי )רגיל(:  היקף דו :כימיה-ביולוגיה  .2

 ימי סיור( 5ש"ש )+

ש ש" 26חוגי, -מסלול חינוך מיוחד: היקף דו                              

 ימי סיור( 4)+

  26 חוגי,-היקף דוי וולדורף: מסלול חינוך יסוד                              
 ימי סיור(  4ש )+ש"

 ש"ש 15חינוך לקיימות" בהיקף  –חטיבה "סביבה, חברה ובריאות . 3

 ללא מתמחים

פיזיקה: )לא ייפתח -. הוראת מתמטיקה והוראת מתימטיקה4

 בשנה"ל תשע"ז(:

 פיזיקה בחינוך העל יסודי 

 הוראת מתמטיקה בחינוך היסודי ובחינוך המיוחד 

 ה בהוראת מתמטיקה והסמכה בהוראת פיזיקה לבעלי הסמכ

 .תואר אקדמי
  המכללה האקדמית לחינוך

  חמדת הדרום
 ש"ש( 26חוגי )-מדעים גיל הרך, היקף דובנות: 

 ש"ש( 30חוגי )-מדעים: בית הספר היסודי, היקף דו          

 ש"ש( 56חוגי )-י'(, היקף חד-מדעים )דגש ביולוגיה(: על יסודי )ז'         

 :בנים: מדעים למסלול יסודי

 דתי -ממלכתי          

 חרדים.          
 להכשרת מורים  מכללת הרצוג

  ישיבת הר עציון ליד
 י'(.-)ז' יסודי-על: ביולוגיה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%A1%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%A1%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_-_%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_-_%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%22%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA%22&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%22%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA%22&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%22%D7%AA%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA%22&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%A2%22%D7%A9_%D7%A7%D7%99%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%A2%22%D7%A9_%D7%A7%D7%99%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%A2%22%D7%A9_%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%A2%22%D7%A9_%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A8_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A8_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


 

 

 

98 

המועצה להשכלה  )בפיקוח

 (גבוהה יהודה ושומרון

 מכללה ירושלים 

 
 י'( –שני חוגים להוראת מדעים לחט"ב )ז' 

 ( החוג לביולוגיה ראשי וכימיה משני1

 .י( החוג לכימיה ראשי וביולוגיה משנ2
 מכללת לוינסקי לחינוך 

היקף חד חוגי י'(, -יסודי )ז'-על ביולוגיה וכימיה(: מדעי החיים ) .1
 ש"ש( 52)

 ש"ש( 26חוגי )-(, היקף דוו'-)א'טבע לבית הספר היסודי  .2

חטיבת לימודי הוראת המדעים בתכנית לחינוך מיוחד ובתכנית  .3

 .ש"ש( 15לגיל הרך )
 להכשרת  מכללת סכנין

 עובדי הוראה
 ש"ש(. 30חוגי )-מדעים לבית הספר היסודי : היקף דו

 מכללת סמינר הקיבוצים
 י'( -ז')על יסודי ביולוגיה:  .1

 נתיב חינוך לקיימות

 סביבתי-נתיב דמוקרטי

  ').ו-א' ( מדעים: בית ספר היסודי .2
 עפ"י: אתרי המכללות ומידע שנמסר מראשי חוג מדעים במכללות.

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D
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 10נספח 

כנולוגיה מהאוניברסיטאות ומהמכללות מספר מקבלי תעודת הוראה למדע וט   
 (:2013)הלמ"ס,  האקדמיות, לפי תחום הדעת

  
 תשס"ב            

(2001/02) 
 תשס"ג

2002/03 
 תשס"ד
2003/04 

 תשס"ה
2004/05 

 תשס"ו
2005/06 

 תשס"ז
2006/07 

 תשס"ח
2007/08 

 תשס"ט
2008/09 

מקבלי 
תעודת 
 -הוראה 
סה"כ 

)מספרים 
 מוחלטים(

1,341 1,301 1,165 1,188 1,044 938 1,010 869 

מקצועות 
מדעיים 

טכנולוגיים 
 סה"כ –

188 204 185 194 157 157 146 147 

מתמטיקה, 
סטטיסטיקה 

ומדעי 
 המחשב

72 106 99 110 90 59 53 64 

המדעים 
הפיזיקליים, 

הנדסה 
 ואדריכלות

28 28 26 35 30 56 39 38 

המדעים 
הביולוגיים 
 וחקלאות

88 70 60 49 37 42 54 45 

החלו 
להורות 

מקצועות 
מדעיים 

טכנולוגיים 
 סה"כ*  –

35.6% 35.8% 35.7%      

מתמטיקה, 
סטטיסטיקה 

ומדעי 
 המחשב

41.7% 42.5% 38.4%      

המדעים 
הפיזיקליים, 

הנדסה 
 ואדריכלות 

32.1% 32.1% 23.1%      

המדעים 
הביולוגיים 
 וחקלאות

31.8% 27.1% 36.7%      

 שנים מסיום הלימודים לתואר  תוך חמש*
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11 נספח  

מכון  ,מורים מובילים על מורים מובילים: מחקר במימון קרן טראמפ
 158(2016)קרן טראמפ,  דוידסון וקרן טראמפ

רכזי מקצוע במתמטיקה ובמדעים בבתי ספר על יסודיים להקמת קהילות  250הכשרת 

היחידות 5ות מקצועיות בית ספריות לשם הגברת הבחירה וההתמדה במגמ  

מכון ויצמן פותח במיזם חדש שיפעל ביחד עם בתי ספר תיכוניים, כדי לסייע להם להקים ולהפעיל 

קהילות מקצועיות של מורי מתמטיקה ומדעים, שיפעלו יחדיו כדי לחזק את איכות ההוראה ולהרחיב 

 .את מעגל המצוינות

 ש״ח  4,500,000  /סכום המענק

 שנים 4 / תקופת המענק

 למדע ויצמן מכון אתר  / הפרויקטאתר 

לנוכח נתונים המעידים על עצירתה של מגמת הירידה במספר התלמידים הניגשים לבחינות הבגרות 

ידי במתמטיקה ובפיזיקה ברמה של חמש יחידות לימוד, הגיעה העת לפעול להגדיל את מספר תלמ

הספר התיכוניים. לאור זאת, -חטיבות הביניים בעלי הפוטנציאל להגיע אל המגמות המוגברות בבתי

קרן טראמפ כבר החלה להרחיב את היריעה וכוללת במשורה בפעילותה גם את חטיבות הביניים; 

ר הספ-זאת כדי לסייע למורים להכין עתודה גדולה יותר של תלמידים למגמות אלה, אשר יגיעו לבית

התיכון עם יסודות וכישורים מספקים במתמטיקה ובמדעים, ועם הבנה ברורה של רמת הדרישות 

 המצופה מהם כדי להצליח בלימודיהם ברמה של חמש יחידות לימוד.

המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן מציעה להתמודד עם סוגיה זו באופן מעמיק. הצעתה היא 

ספר כדי לסייע להם להקים קהילות מקצועיות -ם בבתילפעול יחד עם רכזי המתמטיקה והמדעי

שבהן המורים יעסקו באופן שוטף בשיפור דרכי ההוראה ובבניית רצף של למידה מחטיבת הביניים 

הספר התיכון. הם ְיַעְבדּו חומרי לימוד ויתעמקו בתכנים ובשיטות פדגוגיות במטרה -ועד לבית

בציה, כדי שבבואם לבחור את המגמות שבהן ייבחנו להבטיח את הבנת התלמידים ולעורר בהם מוטי

בבחינות הבגרות, הם יהיו מוכנים יותר, עם בסיס מוצק יותר של ידע, ועם מוטיבציה גבוהה יותר 

 להשקיע בלימודים ברמה המוגברת.

פיו הם יודרכו -בשלב הראשון מכון ויצמן יפתח את תכנית ההכשרה לרכזי המקצוע ואת הדגם שעל

הספר. בין השאר יפותחו -יפותחו חומרים וכלים עבור הקהילות המקצועיות שיוקמו בבתי וילוו, וכן

משימות דיאגנוסטיות שיאפשרו למורים לאבחן קשיים של תלמידים ולהתאים להם את דרכי 

ההוראה, וכן כלים שיאפשרו לרכזי המקצועות לצפות בעבודתם של מורים ולתת להם משוב בונה 

ספר מדגימים בשני מחוזות במשך -ידים. לשם כך, הם יפעלו יחד עם בתישיקדם את למידת התלמ

ספר. רכזי -קהילות לומדות שבראשן יעמדו רכזי המקצועות בכל בית 18תקופה של שנתיים, ויקימו 

                                                 

 
רכזי מקצוע במתמטיקה ובמדעים בבתי ספר על יסודיים להקמת קהילות  250הכשרת (. 2016קרן טראמפ, ) 158

 .היחידות 5ה במגמות מקצועיות בית ספריות לשם הגברת הבחירה וההתמד

http://www.trump.org.il/award/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA-250-

%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2-

%D7%91%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-

%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91/ 

http://www.weizmann.ac.il/pages/he
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שעות במכון ויצמן, ובו ילמדו על שיטות של אבחון  30המקצועות ישתתפו בקורס קיץ בהיקף של 

כישורי חקר, וכיצד להנהיג את עמיתיהם. בתום הקורס, הם אמורים והערכה, מודלים מדעיים, 

ספר, בהיקף של שעתיים שבועיות במהלך -לעבוד עם מורי המחלקות שבראשן הם עומדים בכל בית

 יום הלימודים, וזאת לאורך כל שנת הלימודים.

שלב אמן נוספים. הכשרתם תתבסס על הלקחים שיופקו מ-מורים רבי 60בשלב השני יוכשרו 

הפיילוט, ותשתתף בה קבוצת רכזי מקצועות מכל הארץ שתקבל הכשרה וחניכה צמודה. בדרך זו 

בתי ספר. תהליך ההרחבה  125 -רכזי מקצועות המלמדים בכ 250 -ניתן יהיה להרחיב את המודל ל

אמן ליטול -יתואם באופן הדוק עם מהלך שמוביל משרד החינוך שמטרתו לעודד מורים רבי

 רושים כדי לסייע לכלל המורים לשפר את דרכי עבודתם.תפקידים הד

המחלקה להוראת המדעים של מכון ויצמן היא אחד השותפים העיקריים של קרן טראמפ במאמציה 

לפיתוח רכיבים של הוראה איכותית במקצועות המתמטיקה והמדעים, ולאחרונה בחר בה משרד 

גיה ומדעים למורים בחטיבות הביניים בכל החינוך להפעלת מרכזי פסג"ה לפיזיקה, כימיה, ביולו

הארץ. במשך שנים רבות שימשה המחלקה מטה מרכזי של המרכז הארצי להוראת המדעים, והייתה 

 .ממובילי הפיתוח וההכנה של חומרי לימוד להוראת המדעים
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 12נספח 

)צבר,  סיפור מקרה של הוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים -מחקר 
1988) 

יה של מנהלת מכללת תל חי במטרה להעריך את העשייה הרבה שנעשתה ידוח זה נכתב לאור פנ

 (. 1998' בגליל )צבר, 98במסגרת פרויקט 'מחר 

( ראיונות עם ממלאי תפקידים ברמות השונות, 1997במסגרת המחקר נערכו במשך חודשיים )סוף 

ים. על בסיס נתונים שעובדו מהחומרים הללו ניסחו נותחו מסמכים ותוצרי פעילות בתחומים השונ

החוקרים, בראשות נעמה צבר, רשימת יעדים בהיבטים הקוגניטיבי, קונאטיבי והתנהגותי, שהיו 

תה המסגרת הקונספטואלית שהגדירה את פעולת ההערכה ימקובלים גם על ראשי התחומים. זו הי

נולוגיה בבית ספר באצבע הגליל, דרך שנעשתה במחקר. בדוח זה מובא סיפור הוראת מדע וטכ

התמקדות בשתי מורות בחטיבת הביניים. שתי המורות השתלמו במשך ארבע שנים במסגרת 

 '.98, על פי המלצות פרויקט 'מחר 159ההשתלמויות למורי מדע וטכנולוגיה במרכז המורים

ת הביניים הסיפור של שתי המורות הוא חקר מקרה אודות השינוי שחל בהוראת המדעים בחטיב

"ו: יישום מודל 'למידה סביב בעיה'. בוטלה הלמידה הנפרדת של המקצועות נתשהחל משנת 

 המדעיים, ובמקומה, חקרו התלמידים בעיות מדעיות וטכנולוגיות באופן עצמאי.

' בסביבת הלמידה של 98בממצאים יש התייחסות לשני היבטים: אופן ההשתקפות של פרויקט 'מחר 

 ארגוני של תהליך השינוי בחטיבת הביניים.-ט המערכתיכיתות ט', וההיב
 

                                                 

 
 .' באצבע הגליל98במסגרת 'מחר  יות,השתלמובמורים  30 -כ, השתתפו 1997עד שנת  159
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 13 נספח

 מחקר בנושא תכנית הלימודים מוט"ב

  ב(")מוט וטכנולוגיה בחברה' 'מדע לימודים לתכנית  מסגרת (.ב2007איקן, ע., ואפרתי, ר. )-מני
נון האגף לתכירושלים, משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית,  העליונה, מחקר הערכה. לחטיבה

 , מכון סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות.ולפיתוח תכניות לימודים

יתה לבחון את אופי והקף השימוש במסמך 'מסגרת י, ומטרתו ה2005-2004המחקר נערך בשנים 

(, בכל בתי הספר, 1996לתכנית הלימודים 'מדע וטכנולוגיה בחברה', מוט"ב לחטיבה העליונה' )

קשו ללמוד על עמדות מורי מוט"ב כלפי המסמך, על דרכי יורכי המחקר בהם נלמד המקצוע. עבש

יישומו, על הקשר בין לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים לבין לימודי מוט"ב בחטיבה 

העליונה, על התמודדות המורים המתמחים בתחומי תוכן שונים עם הוראת הנושאים בתכנית 

 למצוי בשדה, וכן על עמדות תלמידים בנוגע ללימוד המקצוע. מוט"ב, על הפערים בין הרצוי  במסמך

שאלות המחקר היו אודות עמדות של מורי מוט"ב כלפי מסמך המסגרת, יישום המסמך בשדה, 

במחקר נכללו כל  .ופערים )אם קיימים( בין הרצוי )הכתוב במסמך(, למצוי )ההפעלה בשדה(

 ,(N= 65)(, כל המורים N=46כל המנהלים ) הגורמים שעסקו בפועל בהוראת מוט"ב בבתי הספר:

 (.N=111ומדגם של תלמידים )

 הממצאים העיקריים: 

רוב המורים לא הכירו כלל את מסמך המסגרת, ומעטים השתמשו בו להוראה; מטרות ההוראה 

ל מורי מוט"ב לבין שנראו להן ניתנות להשגה, והם דיווחו על כך; נמצאה הלימה בין הכשרתם 

תן בחרו ללמד; המבניות הפופולריות היו בעלות זיקה לתחומי הביולוגיה והכימיה, המבניות שאו

והן נבחרו על ידי מורים בעלי הכשרה בתחומים אלו; דרכי ההוראה הנפוצות ביותר: שיחות ודיונים 

בכיתה ושילוב מאמרים מדעיים; דרכי ההערכה הנפוצות כוללות דפי עבודה, קריאה והבנה של 

יתון פופולרי ומבחנים; לדעת הנשאלים יש רצף תוכני בין לימודי מדע וטכנולוגיה כתבה מדעית מע

בהשתלמויות  ליווי ותמיכהלהמורים זכו ים לבין התכנים במוט"ב בחטיבה העליונה; יבחטיבת הבינ

 וימי עיון, במהלך הוראת המקצוע מוט"ב.

"ב, בעיקרם שייכים הקשיים בהפעלת התכנית התמצו בכך שהתלמידים שהופנו ללימודי מוט

ה חלשה. קשיים נוספים: מחסור בציוד עזר להוראה, מחסור במעבדות, מחסור בשעות ילאוכלוסי

 ,תקן, קושי במציאת מורים למדע המעוניינים ללמד תכנית מוט"ב, דרישות גבוהות מהמורים

על יש לשער, שהקשיים נובעים מכך שהמקצוע הוא אינטגרטיבי וב המטילות עליהם עומס רב.

 דרישות מקצועיות ופדגוגיות חדשות עבור המורים.

הוספת וכני הלמידה וחומרי הלמידה )הפחתת עומס ממבניות מסוימות, ובטים הדורשים שינוי: תהי

ים רלוונטיים לעתיד התלמידים(, הגדרת מיומנויות, הפיכת המקצוע למקצוע חובה פתחומי תוכן נוס

 העומס מהמורים. לבגרות, תוספת שעות תקן ותקציב, הפחתת

היבטים בתכנית שיש לשמרם: רבגוניות המבניות, חופש הבחירה של המורים בהוראת המבניות 

 והמיומנויות המרכזיות הנלמדות.

מקורם של פערים מרכזיים בין הרצוי למצוי הוא בכך, שרוב המורים לא מכירים ולא משתמשים 

על הוראת מוט"ב. כמו כן, מרבית  כלל במסמך המסגרת, אלא נוטים להשתמש בחוזרי הפיקוח
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המבניות הנבחרות להוראה הן בתחומים ביולוגיה וכימיה, ואז תלמידים לא נחשפים לתחומי ידע 

 פיזיקה, כנדרש במסמך המסגרת.  ןוגאחרים כ

יש לציין, שלמרות הקשיים, רוב המנהלים והמורים המלמדים מוט"ב חדורי אמונה ושליחות 

 בעבודתם. 

מקוים כי במסמך תכנית לימודים עדכני יותר, תהיה אפשרות להיענות לצרכי מחברי המחקר 

השדה, שעלו מדיווחי הנשאלים. זאת, כדי שהמקצוע, שמטרתו להנחיל את ראיית המדע 

והטכנולוגיה כחלק מהתרבות הכללית, בקרב תלמידים שלא יתמחו בעתיד במקצועות מדע 

ם יהיו בעלי ידע ויכולת להכריע בסוגיות חברתיות דיסציפלינריים, אכן יוטמע בהם. באופן זה ה

 טכנולוגי.  -ולאומיות, שיש בהן מרכיב מדעי
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 כיתה הטרוגניתבפיתוח מקצועי של מורים להוראת מדעים 

 מדע של וללמידה להוראה הוליסטי (. מודל2016יפרח, מ., גלובמן, ר., וספקטור לוי, א. )            

 .354-315, (2מגמות, נ )ויישום.  עיצוב, פיתוח: משלבת הטרוגנית בכיתה וטכנולוגיה

מחקר זה מציג ובוחן מודל הוליסטי להוראה ולמידה של מדע וטכנולוגיה בכיתה הטרוגנית, שבה 

משולבים תלמידים בעלי לקויות למידה. המחקר מתמקד במורי מדע וטכנולוגיה בשני היבטים: 

בחטיבת הביניים, בנוגע להוראת מדע וטכנולוגיה בכיתה של המורים  נקודות המוצא וההכשרה

העוברים על המורים שהשתתפו בסדנה מקצועית והתנסו תהליכי השינוי הטרוגנית משלבת, ו

דים מדע וטכנולוגיה למהמורים המבהוראה על פי המודל המוצע במחקר. מן הממצאים עולה כי 

המורים הן חיוביות, וכך גם  ת. עמדודיםצרכים מיוח עםאינם מוכשרים ללמד המקצוע לתלמידים 

לקויות וכן להשתתף בהכשרה מתאימה.  עםכוונות הפעולה שלהם, כלומר, רצונם לשתף תלמידים 

אך תפיסתם בנוגע ליכולותיהם, לכלים העומדים ברשותם, ולתמיכה מסביבת העבודה, חיובית 

ות בין התלמידים בכיתה. עם פחות. נמצא כי המורים לא השתמשו בשיטות הוראה המותאמות לשונ

זאת, הסדנה שנערכה למורים הוכחה כיעילה. חל שינוי לטובה בתפיסות ובשימוש בפועל בשיטות 

 הוראה מותאמות. השינוי השפיע על האווירה בכיתה, ועל הישגי התלמידים. 

חשיבות ההכשרה של מורים למדע וטכנולוגיה למתן מענה לצרכים ממצאי המחקר מלמדים על 

הכשרה מקצועית . החוקרות ממליצות על ונים של תלמידים בכיתה הטרוגנית משלבתהש

בשיתוף סביבת העבודה של המורים והתלמידים, בהתייחס לארבעה ממדים הנוגעים  הוליסטית

 נועי.-להיבטי למידה: קוגניטיבי, חברתי, רגשי וחושי

נו בעל יתרונות ייחודיים תחום המדע והטכנולוגיה הישנקודת המוצא של המחקר היא התפיסה 

 הלקויות, נמצא עםבמחקרים שבוצעו בקרב תלמידים  צרכים מיוחדים. עםללמידה של תלמידים 

למידת מדע וטכנולוגיה כגורם משמעותי בהניעה ללמידה. עצם למידת התחום הנחשב לקשה עשויה 

דעים לתרום לתחושת המסוגלות העצמית של תלמידים. למידה משמעותית של נושאים במ

(, מה hands-onוטכנולוגיה מתבצעת באמצעות החושים, על ידי המחשה, התנסות תחושתית ועשיה )

שגורם גם להפעלתם ואימונם. אימון מטא קוגניטיבי הנלווה ללמידת מדע וטכנולוגיה, בעיקר 

לקויות לפיתוח  עםבתהליך של הבנת מושגים הכרוך בשינוי תפיסתי, מסייע במיוחד לתלמידים 

ורים קוגניטיביים )כישורי סדר חשיבה ברמות שונות(. בנוסף, למידת מדע וטכנולוגיה הנעשית כיש

בהזדמנויות רבות בקבוצה קטנה ובאופן שיתופי, מתאימה בכך להוראה ולמידה פרטנית, מה 

מודל שעיקרו הוא שמתאים לתלמידים המתקשים במישורים שונים. במסגרת המחקר מוצע 

ללומד והן להוראה ולמידה בארבעה היבטים משותפים: קוגניטיבי, ן ההתייחסות הוליסטית 

 נועי.-חברתי, רגשי וחושי

מורים למדע וטכנולוגיה בחט"ב, שהשתתפו בהשתלמויות שונות, וכן  215במחקר השתתפו 

. שלבי המחקר כללו: בחינת נקודות המוצא של (case study)תלמידים בכיתות שהיוו חקר מקרה 

וראת מדע וטכנולוגיה בכיתה משלבת, ושתי התערבויות: הכשרת מורים במסגרת מורים ביחס לה

השתלמות, וחקרי מקרה בכיתות שבהן יושם המודל ההוליסטי. כלי המחקר היו: שאלונים 

כמותיים על הוראת מדע וטכנולוגיה בכיתה משלבת )בשאלונים נבדקו חמישה גורמים: כוונת 

ת המשוב מסביבת העבודה ושיטות הוראה(, ראיונות עם מורים, פעולה, עמדות, כלים ויכולות, תפיס

שיחות בקבוצות מיקוד, ניתוח איכותני של  חומרי הוראה, שאלוני הכנה ומשוב לסדנאות המורים. 
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בחקרי המקרה )בכיתות שבהן בוצעה ההוראה( נעשה שימוש בכלי מחקר כמותיים ואיכותניים 

 נוספים.

, הדרכה והתפתחות מקצועית תכנון מסגרות להכשרהישורים: ההמלצות מן המחקר הן בשלושה מ

, התוויית מדיניות חינוכיתשל מורים, ושימוש במודל המוצע כבסיס לבניית מסגרת להכשרה; 

הכוללת סביבת עבודה מורחבת ומורכבת, המתאימה למורים המלמדים מדע וטכנולוגיה לתלמידים 

ים להוראת מדע וטכנולוגיה בכיתה הטרוגנית מיוחדכתיבת חומרי למידה צרכים מיוחדים;  עם

משלבת. במחקר מובאות הצעות למחקרי המשך, שהם בעיקר מחקרי עומק ואורך, מחקרים 

 שיעקבו ויתעדו מורים במהלך הכשרתם ובעבודתם. 

: מחד, החשיבות והתרומה '98מורכבות של 'מדע לכל', כפועל יוצא של 'מחר המחקר זה משקף את 

צרכים מיוחדים, כחלק משילובם באוכלוסייה, ומאידך,  עםם יע בקרב תלמידשל לימוד המקצו

 הקשיים העומדים בפני המורים.
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 ראיונות

 
, חברה בוועדת מקצוע, מרכזת וועדת 2004-1989מפמ"ר ביולוגיה בשנים ד"ר אגרסט ברוריה:  -

 6.6.16מקצוע, 

ולוגיה בבית הספר התיכון ומנהלת המרכז הארצי למורי ביולוגיה בשנים גב' אדר אילנה: מורה לבי -

האוניברסיטה העברית ,ירושלים; הקימה וניהלה את אשכול הפיס הראשון   ,2004 -2001

   30.5.16,  2001-1998בכפר חשמונאי בשנים 

  25.5.16ד"ר אריכא צבי: מפמ"ר פיזיקה,  -

מרכזת השתלמויות,  משרד החינוך; אגף מדעים, יקולריממונה תכנון קורד"ר ארנברג רוחמה:  -

ז הארצי למורי מדע וטכנולוגיה בבית הספר כמרצה ומפתחת חומרי הוראה ולמידה במר

 5.6.16, למדע –היסודי 

, מכון ויצמן, ראיון 2005-1995ד"ר בגנו אסתר: מנהלת המרכז הארצי למורי פיזיקה בשנים  -

 19.6.16טלפוני, 

 27.9.16מל"מ(, מטה ם דוד, ראש מינהלת המרכז להוראת המדעים )פרופ בן חיי -

 1.6.16גב' בן עטר אורנה: מדריכה ארצית  למדע וטכנולוגיה, משרד החינוך,  -

ד"ר דרסלר מירי: מנהלת המרכז הארצי למדע, מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי, אוניברסיטת          -

 13.7.16תל אביב, 

 19.6.16דורית: מפמ"ר כימיה, ד"ר טייטלבאום  -

 20.6.16ד"ר להבי ירון: מנהל המרכז הארצי למורי פיזיקה, מכון ויצמן, מכללת דוד ילין,  -

 16.6.16ד"ר נחשון מיכל: מפמ"ר מוט"ב )מדע וטכנולוגיה בחברה(,  -

ון ריאי,  1979מורה לפיזיקה משנת  מרכז בפיקוח על הוראת הפיזיקה,-מר סבין מיכאל, מדריך -

 24.8.16טלפוני, 

' בשנים 98ד"ר פאליק אורנה: הכשירה מורים לקראת 'למידה באמצעות פרויקטים' במסגרת 'מחר  -

;  עורכת ביטאון 2003-1996; פיתחה חומרי למידה וחקרה תחום זה בשנים 1996-1990

במרכז הארצי של מורי מדע וטכנולוגיה בחט"ב, ומכשירה מורים למדע  'קריאת ביניים'

 20.6.16 ,כנולוגיהוט

ד"ר פונד צביה, ראש המסלול להכשרת מורים לכימיה, בית הספר לחינוך, החוג להכשרת מורים,  -

 25.6.16אוניברסיטת בר אילן, ראיון דוא"ל: 

תשע"א, -ד"ר פרל חנה: מנהלת אגף מדעים במשרד החינוך; מפמ"ר מתמטיקה בשנה"ל תשס"ו -

5.6.16 

, גמה להוראת המדעים, ראש המסלול להכשרת מורים בביולוגיהראש המפרופ. ציון מיכל,  - 

 4.7.16 אוניברסיטת בר אילן,

ד"ר שוורץ יעל, ראש תחום מוט"ב במרכז הארצי למורי מדע וטכנולוגיה בחט"ב, מכון ויצמן,  -

 5.8.16, 15.6.16ראיון דוא"ל וטלפוני: 

תכנית הסבת אקדמאים להוראת  בוגרת ;ד"ר שרם גלית: מורה לביולוגיה בבית הספר התיכון -

 22.5.16, ביולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, תש"ע
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ן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן; מקימה ויועצת יד"ר שרץ זהבה: מדענית סגל מהמני -

אקדמית של המרכז הארצי למורי מדע וטכנולוגיה בחט"ב; כתבה חומרי למידה במדע 

 .29.5.16(, 2014-2010( ומטמו"ן חדש )2002-1996)וטכנולוגיה במסגרת סדרת מטמו"ן 

 

 


