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 החזון שעמד בבסיס המהלך ותכנונו. 1

 

 בתוך: א. פלד.(. הוראת מדעים. גלגולים ותמורות במטרות, בתכנים ובדרכי הוראה, 1999גוטליב, ש. )

ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, תל (. 608-585 )עמ' יובל למערכת החינוך בישראל

 משרד הביטחון.אביב: 

, בזכות המודעות של שרי הוראת המדעים בישראלההתפתחויות והגלגולים שעברו על מאמר הסוקר את 

, ארבע תקופות ניתן לציין החינוך לערך הייחודי של הוראת המדעים לחינוך הכולל של אזרחי המדינה.

' נסקר במאמר מבחינת המניע לכתיבתו, המלצותיו, השלבים 98'. דו"ח 'מחר 98שהאחרונה בהן היא 'מחר 

 נה מבחינת חוסן רוחני, תרבותי וכלכלי. הראשונים ביישומו, והפוטנציאל הטמון בו לעתידה של המדי

 

 .3, במה לחינוך חברה ותרבות וח אחרת,ר(. מדע בהווה ובעתיד. מתוך: 1998גייגר, ב. )

'. ישנם מספר מאפיינים מהותיים להתפתחות 98זה מסביר ומבסס את הרקע והחזון לתכנית 'מחר מאמר 

המשנה את העולם.  הגידול העצום בידע,, שהעיקרי שבהם הוא 90 -המדע והטכנולוגיה החל משנות ה

 בהתאם לכך, מערכת החינוך צריכה להתעדכן.

פיתוח מסודרת של הוראה, למידה, וגם  לשגרהלהפוך ', חייבת 98תנופת חמש השנים הראשונות ל'מחר 

 עתידי תמידי, משולב מדע וטכנולוגיה.

 

 .8-3, עמ' 3קריאת בינים, (. חינוך בעידן המדע.  2003הררי, ח. )

 ':98המתמצה גם בתכנית 'מחר  ,משנתו החינוכית מדעיתעיקרי הררי את  'פרופביר במאמרו זה מס

ינתק בין המדע והטכנולוגיה, על יחסי –השכלה הכללית; הקשר הבללטכנולוגי –חיוניותו של החינוך המדעי

חשיבותם של המתמטיקה והפיזיקה כבסיס משותף וכתשתית לידע חדש הגומלין הדינמיים ביניהם; 

 ומשתנה, ועוד. 

 

    תחומיות, בינתחומיות ומה שביניהן.(. 2002להבי, י. )

https://moodle.technion.ac.il/mod/resource/view.php?id=254762...1 

-תחומיות וחוץ-תחומיות, על-: רבכגוןבמאמר זה מנתח המחבר את המונח בינתחומיות ופניו השונות 

ההקשר בין התחומים השונים במדעי הטבע, היוצר השקה, או חפיפה עד כדי יצירת מקצועות תחומיות. 

חדשים מאפיין את המדע והטכנולוגיה כיום. הבינתחומיות רלוונטית ליישום שני הרעיונות המרכזיים 

 חברה, ו'מדע לכל'. -טכנולוגיה-מדע - STS', והם: גישת 98בתכנית 'מחר 

 

בתוך: ר. גלובמן, וי.  .(. התפתחויות בהוראת המדעים בישראל1995א., ומניס, י. ) ממלוק, ר., הופשטיין,

רמות,  .13התפתחותה של ההוראה במוסדות החינוך בישראל, פרק ( )עורכים(. 1999עירם )

 אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב.

, ובישראלבמאמר זה מובאת סקירה היסטורית תמציתית של ההתפתחויות בהוראת המדעים בעולם 

  '.98דו"ח 'מחר הלהקמת ועדת ההיגוי העליונה, שתוצר פעולתה היה המבהירה את הרקע 

 

 

https://moodle.technion.ac.il/mod/resource/view.php?id=254762...1
https://moodle.technion.ac.il/mod/resource/view.php?id=254762...1
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, מוגש לשרת ועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגיוהדו"ח  - '98'מחר (. 1992משרד החינוך והתרבות )

   , ירושלים.החינוך והתרבות

על ידי שר החינוך, במטרה  ,עליונה שנתמנתה על פי חוקנכתב על ידי ועדה , 1992שפורסם בשנת  ,דו"ח זה

להכין את ולבחון את מצב מערכת החינוך בישראל בתחומי המדע והטכנולוגיה, להציע תכניות חדשות 

 .21 -לקראת המאה ההחינוך למדע וטכנולוגיה במדינה ישראל 

 ביותר למדינה.  הנחת המוצא המהותית לדו"ח: ידע מדעי וטכנולוגי הם הנכס הכלכלי החשוב

מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה לכל; מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה  :הדו"ח עוסק בשלושה נושאים עיקריים

פרק נפרד עוסק לכל נושא נלוות המלצות אופרטיביות מפורטות.  למתמחים; טכנולוגיות חדשניות בחינוך.

 בתקצוב.ו בלוגיסטיקה

בביצוע התכנית תביא להגשמת חזונה, וכן תניב פירות בבסיס הדו"ח עמדה האמונה כי ההשקעה הכרוכה 

  שמשמעותם הכלכלית תעלה בהרבה על המשאבים שהושקעו.

 

ירושלים: שינוי תפיסות וגישות בהוראת המדעים.  –אוריינות מדעית  (.2003שוורץ, י., ושטרן, ל. )

  .משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, אגף המפמ"רים, הפיקוח על הוראת מוט"ב

ובאים לידי ביטוי משמעותי  ,'98מושגים רעיוניים מהותיים שנהגו בתכנית 'מחר מאמר סקירה על שני 

הוראת מדע בגישה ו אוריינות מדעיתביותר בלימודי מדע וטכנולוגיה מאז פרסום הדו"ח. המושגים הם: 

 , המהווה רעיון מרכזי בדו"ח. 'מדע לכל', ושניהם קשורים גם לרעיון תחומית-רב

 

Bybee, R. W. (1977). The new transformation of science education. Science Education, 6(11), 85-

97. 

והתפתחותו, וכן , המבוסס על מהות המדע (science education) המאמר דן במבנה הוראת המדעים

מודלים שונים של  בהשפעה של הוגי דעות רבים מתחומי הפילוסופיה, הפסיכולוגיה והסוציולוגיה על

(. לבסוף, המאמר דן בזיקה שבין החברה science teachingמדעים )הוראת המקצועות השונים של ה

  להוראת המדעים.

 

Bybee, R. W. (1987). Science education and the Science-Technology-Society (S-T-S) theme. 

Science Education, 71(5), 667-683. 

-יהגטכנולו-מדע -STS לבין גישת  (science education) הוראת המדעיםהמאמר מבהיר את הזיקה שבין 

במאמר נסקרים הוראת מטרתו היא להוכיח ולהצדיק את מקומה של החברה בחינוך המדעי.  חברה.

 והאינטגרציה ביניהם.  STSהמדעים, גישת

 

National Research Council. (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: 

National Academy Press. 

http://www.nap.edu/read/4962/chapter/3 

הסטנדרטים  בו מוסברים ומפורטים תוצר עבודתה של המועצה הלאומית למחקר בארה"ב. הואזה  ספר

בדרכי הערכה, בתכניות לימודים, של הוראת המדעים בתחומים רבים: בתכנים, בדרכי הוראה, 

ים בסיס לתכניות לימודים גם בישראל ש. סטנדרטים אלו משמועוד ת של המוריםיבהתפתחות מקצוע

 ית אוריינות מדעית לכלל האזרחים.הקניובאירופה. הרציונל הוא: 

http://www.nap.edu/read/4962/chapter/3
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National Research Council. (2012). A Framework for K-12 Science Education:  

Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Washington, DC: National Academy 

Press. 

http://www.nap.edu/catalog/13165/a-framework-for-k-12-science-education-practices-

crosscutting-concepts 

הרקע לכתיבת הדו"ח הוא הצורך בעדכון ושיפור נכתב על ידי המועצה הלאומית למחקר בארה"ב. זה דו"ח 

מתמיד של הוראת מקצועות המדעים והטכנולוגיה בכל הגילאים )מדע לכל(, לאור חיוניותם הגדולה עבור 

(. STEMעבור הוראת ההנדסה, המדעים, המתמטיקה והטכנולוגיה )מתווה מסגרת עבודה הדו"ח המדינה. 

, טגרטיביתנבחלקו השני ההתייחסות היא אי התייחסות היא דיסציפלינרית.ה של הדו"ח בחלקו הראשון

דהיינו היישומים בהוראה: סטנדרטים לקוריקולום, לדרכי הוראה, לפיתוח מקצועי של המורים ולדרכי 

 הערכה. 

הסטנדרטים ויעילותם  במחקר על אימוץלעתיד: לצורך המתמיד  ייחודו של הדו"ח הוא בהתייחסותו

 . הסטנדרטיםברענון וחידוש בלמידה וכן 

 

Rutherford, J. F., & Ahlgren , A. (1990). Science for All Americans. Oxford University Press.  

 http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/sfaatoc.htm 

 Science for all) 'מדע לכל': 80 -בארה"ב באמצע שנות ה התבססהספר המציג את הגישה החדשה ש

Americans) . הזרוע הביצועית של  2061הספר נכתב במסגרת פרויקט(AAAS – American Association 

For the Advancement of Science).  ע בתחום המדע והטכנולוגיהוצהמהות של כל מק מפורטיםבספר 

 אופן ההוראה והלמידה של המקצועות.  ו

 

Yager, R. E. (1990). STS: Thinking over the years. The Science Teacher, 57 (3), 52-55. 

–טכנולוגיה-' מדעבסיס ה'משולשות את ההבדלים בין תכנית לימודים הבנויה על תימאמר הסוקר בתמצי

ביולוגיה. ו, לבין תכנית לימודים המושתתת על הוראת תחומי דעת נפרדים: כימיה, פיזיקה חברה

  .STS-תכנית לימודים מבוססת המצוי בלב ,במונח 'אוריינות מדעית' מתמצים ההבדלים

 

 השפעת המהלך על החינוך הטכנולוגי. 2

 

ויוקרתו של החינוך (. מחינוך מקצועי לחינוך טכנולוגי: מהותו, נחיצותו 1998ברק, מ., ופלג, ר. )

 .141-111 (,2)3, תשנ"ח עיונים בחינוךני תלמידים. הטכנולוגי בעי

על מנת לעמוד על מידת המוכנות של התלמידים לקלוט את השינוי שחל בחינוך  1998 -במחקר שבוצע 

  '.98דו"ח 'מחר  על בסיס ,הטכנולוגי

בתי ספר בששה ישובים. כלי המחקר היה שאלון עמדות, שנבנה ותוקף  12 -תלמידים מ 660במחקר נדגמו 

  .במיוחד לצורך המחקר

 

 

 

http://www.nap.edu/read/13165
http://www.nap.edu/catalog/13165/a-framework-for-k-12-science-education-practices-crosscutting-concepts
http://www.nap.edu/catalog/13165/a-framework-for-k-12-science-education-practices-crosscutting-concepts
http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/sfaatoc.htm
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ירושלים: הכנסת מרכז המחקר  מקצועי.-מידע בנושא החינוך הטכנולוגי (.2014גולדשמידט, ר. )

 והמידע.

http://www.scientix-israel.net/files/201411_ScientificTechnological_Education.pdf 

 על: נתוניםומסמך לקראת דיון ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת. במסמך הוצגו מספר היבטים: רקע 

מקצועי, הישגים בבחינות הבגרות, שיעור הלומדים בנתיב -יתלמידים במסגרות החינוך הטכנולוג

כלכלי של בוגרי -ם על מצבם התעסוקתיישני מחקרורכי צה"ל והמשק וצ ,הטכנולוגי במדינות שונות

 החינוך המקצועי.

 

מוגש לוועדת החינוך, התרבות  בישראל ובעולם. החינוך המקצועי והטכנולוגי(. 2008) , ונתן, ג.וורגן, י.

 .הכנסת, מרכז המחקר והמידעירושלים: והספורט, 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02141.pdf 

ובמספר   טכנולוגי בישראל-החינוך המקצועי לתמונת המצב שמוצגת  , שהוא דו"ח ביניים,מסמך זהב

-המסמך מציג סוגיות עיקריות שבהן נדרשת בחינה מעמיקה בתחום החינוך המקצועי מדינות בעולם.

מכלל תלמידי החינוך  37% -ל 52% -לאור הירידה במספר הלומדים במסלול הטכנולוגי מ ,טכנולוגי. זאת

 יסודי.-העל

 

סוגיות נבחרות בתחום עיסוקה של ועדת  –מערכת החינוך בישראל (. 2015, א. )וייסבלאו, א., ווינינגר

(. 48-45 מוגש לוועדת החינוך, התרבות והספורט )עמ'החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, 

 דע.יירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמ

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03552.pdf 

, הן שתי סוגיות נבחרות במערכת החינוך מבחני מיצ"ב ופיזהו, טכנולוגי בישראל–מצב החינוך המקצועי

 .בדו"ח זה

 בהישגי התלמידים. ומתון הן במבחני מיצ"ב והן במבחני פיזה חל שיפור קל

  .טכנולוגי עדין שנוי במחלוקת-של החינוך המקצועימעמדו  2015בשנת טכנולוגי: -החינוך המקצועי

 

ירושלים: הכנסת מרכז  נתונים על החינוך הטכנולוגי והמקצועי במגזר הערבי.(. 2013וינינגר, א. )

 המחקר והמידע.

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03461.pdf 

 נתונים על חלקם של התלמידים הערבים במסגרות החינוך הטכנולוגיות והמקצועיות הקיימות בישראל. 

  (.1989/90-2011/12ה )ייצוג של המגזר הערבי בחינוך הטכנולוגי נמצא במגמת עלייה

 

 משרד החינוך בין קשרי הגומלין - הכשרה מקצועית לנוער(. 2013מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור )

ולחשבונות שנת  2012ג לשנת 63ח שנתי "דו :בתוך .משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ובין

1450-)עמ' , פרק שני משרדי ממשלה: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 2011הכספים 

 ירושלים. .(1443

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Pages/114.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

http://www.scientix-israel.net/files/201411_ScientificTechnological_Education.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02141.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03552.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03461.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Pages/114.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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משרד החינוך ומשרד התמ"ת. פיצול  –טכנולוגי מפוצל בין שני משרדי ממשלה וה מקצועיהמערך החינוך 

הדבר יסייע להגשים את המטרות של פיתוח ההון האנושי, . זה מחייב חיזוק קשרי הגומלין בין המשרדים

 , כולל הכשרת כוח עבודה לתעשייה.הדרוש לפעילות הכלכלית ולצמיחה במשק

           

ועדה וח ה"וד  (.2004) .ויגודסקי, י., ואחריםפרייס, ק., אייזנברג, א., אלון, ב., ארז, מ., בראון, ש., 

ועדת היגוי עליונה ללימודי מדע  לבחינת המגמות והמקצועות הטכנולוגיים.המקצועית 

 וטכנולוגיה.

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B303384D-CEB7-4019-B118-

127E06D1983D/183289/resource_343278554.pdf 

עדה בדקה את נושא המגמות הטכנולוגיות בישראל, על פי דו"חות של המפקחים המקצועיים של והו

  המקצועות השונים בתחום המדע והטכנולוגיה.

שלושה מקצועות חלוקה לועדה בחיזוק החינוך הטכנולוגי: וות את תמיכת הבולטות המבטא שתי המלצות

טכנולוגית מודרנית -על מנת לבנות תשתית מדעית ,שיתופי פעולה בין מקצועות המגמות עידודולימוד 

 .להמשך עיסוק בתחומים עתירי מדע וטכנולוגיה

 

  ועי.מקצ-מהתלמידים בחינוך טכנולוגי 50%ילמדו  2024היעד של משרד החינוך עד (. 2014קורן, א. )

http://www/themarker.com/news/macro/1.2467644 

 -בשיתוף עם ראשי התעשיינים ומשרדי הממשלה, 2014אור התכנית שגובשה במשרד החינוך בנובמבר ית

 האוצר, התחבורה, הכלכלה והתיירות. 

חזון התכנית היא מערכת שתכלול "בתי ספר טכנולוגיים מצטיינים עם אוריינטציה אקדמית, שיהיו 

-ורצון ראויים. אלה ישנו את התדמית של החינוך הטכנולוגי תשיגלו יכולוהמערכת  יפתוחים לכלל תלמיד

 ."ישברו את תקרת הזגוגית שיצרה ההסללהועי, מקצו

 

, בתוך: נ. רייכל. סיפורה של מערכת החינוך המקצועי בישראל בין המוצהר לנסתר(. 2008רייכל, נ. )

תל אביב:  (.164-117עמ' ) בין המוצהר לנסתר; בין חיקוי לייחוד החינוך הישראלית בין ריכוזיות לביזור;

 ירושלים: מאגנס, האוניברסיטה העברית. ;מכון מופ"ת

. המאמר סוקר את ההיסטוריה של החינוך המקצועי המושתת על פרק בספר על מערכת החינוך הישראלית

', 98. המאמר מתייחס לדו"ח 'מחר המנוגדת לתפיסה המשכיליתהסוציאליסטית, התפיסה הפרגמטית, 

 לטכנולוגי.אשר נתן האות להסרת המחיצות בין החינוך הכללי 

טכנולוגי, מובא במאמר סיפורו של מרכז חינוכי טכנולוגי )מח"ט( בצפון -כדוגמה להתפתחות החינוך המדעי

, כפי שסופר על ידי מוריו. הדוגמה מעוררת השגות על מקומו ותפקידו של החינוך 1967-2000הארץ, בשנים 

 מקצועי טכנולוגי בישראל.

 

בחינה מחודשת של בית ספר העל יסודי המקצוע (. 2008ברקת, ג. )-שוכן, ב., זהבי, ר., ואלמוג

שנות חינוך בישראל, עבר, הווה, עתיד, כנס  60בתוך:  הטכנולוגי: אידאולוגיה, מדיניות ומודלים.

 .84-69עמ'  מנדל לחינוך,

https://my.mandelfoundation.org.il/mli_pdf/graduate/mandel.shochen2.pdf 

 נכתב על ידי יחידת בוגרי מכון מנדל למנהיגות.  מאמרה

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B303384D-CEB7-4019-B118-127E06D1983D/183289/resource_343278554.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B303384D-CEB7-4019-B118-127E06D1983D/183289/resource_343278554.pdf
http://www/themarker.com/news/macro/1.2467644
http://www/themarker.com/news/macro/1.2467644
https://my.mandelfoundation.org.il/mli_pdf/graduate/mandel.shochen2.pdf
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בסקירה על התפתחות החינוך המקצועי טכנולוגי בישראל בעבר ובהווה, מתייחסים הכותבים באריכות 

 במאמר מוצעיםאודות המלצות הדו"ח הנוגעות לחינוך הטכנולוגי.  ,בגישה ביקורתית' 98לדו"ח 'מחר 

שלושה מודלים יישומיים להפעלת חינוך מקצועי טכנולוגי בישראל: מרכז לימודים אזורי; בית ספר מקיף 

 בשני נתיבים: עיוני וטכנולוגי; בית הספר המקצועי.

 

 יובל למערכת החינוך בישראל בערכים צולבים, בתוך: א. פלד.(. החינוך הטכנולוגי מערכת 1999שרון, ד. )

 משרד הביטחון.ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, תל אביב: (. 625-547 )עמ'

ההיבט מקצועי בישראל. בסקירה ההיסטורית מודגש פרק הסוקר את תהליכי השינוי שעברו על החינוך ה

' כלפי החינוך 98'מחר  את משמעותו המכריעה של דו"ח המחבר מנתח. בגישה ביקורתית הסוציולוגי

  .טכנולוגי-המקצועי

 

 השפעת המהלך על הוראת המדעים בחטיבת הביניים )כולל תכניות לימודים(  .3

 

התוצר הלימודי וההקשר החינוכי של לימודי המתמטיקה והמדעים בישראל. (. 2001) , ר.זוזובסקי

ירושלים: משרד החינוך; תל אביב: המרכז  .TIMSS 1999 השלישיממצאי המחקר הבינלאומי 

 לחינוך מדעי טכנולוגי באוניברסיטת תל אביב.

 38 -ב 1999 -ספר המתאר ומנתח את המחקר הבינלאומי במתמטיקה ומדעים שנערך לתלמידי כיתה ח ב

משמעות מיוחדת תה יבישראל הי (.1995 -מחקר קודם בבמהן, וביניהן ישראל השתתפו גם  26מדינות )

 לבדיקה החוזרת בתקופה זו, שכן זוהי התקופה שבה יושם דו"ח הררי במערכת החינוך.

      

עמדות מפקחים, מדריכים, מנהלים ומורים כלפי תכנית הלימודים (. 2007איקן, ע., ואפרתי, ר. )-מני

ירושלים, משרד החינוך, המזכירות . במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים מחקר הערכה

, מכון סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודיםהפדגוגית, 

 ההתנהגות.

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/DochotMechkarim/MadaChatab.pdf 

זה בוצע לקראת הוצאת מהדורה מעודכנת של תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטיבת  איכותני מחקר

, השימושאופי יתה לבחון את ההיקף, יטרת העבודה המ .'98פותחה בעקבות דו"ח 'מחר ש ,הביניים

. 1996בתכנית הלימודים 'מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים'  אתגרים, קשיים ופערים בין הרצוי למצוי

 נבחנו עמדותיהם של המעורבים ביישום התכנית: מפקחים, מדריכים, מנהלים ומורים.

  

מורים  -ממ"ש(. 2009משרד החינוך, המינהל למדע וטכנולוגיה, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה )

תשע"א  למורי מדע וטכנולוגיה בחט"ב  -מובילים שינוי תכנית עבודה לשנת הלימודים תש"ע

 לחיזוק הידע והמיומנויות ולשיפור ההישגים.

www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?...f... 

, )דוגמה להפקת לקחים מן המסמך( דוגמה למסמך שנכתב לאור ממצאי מחקר ההערכה שתואר לעילזוהי 

 25%שהראו כי  ,TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)וממצאי מבחן 

לפיכך בשנה"ל תש"ע ביקשו אנשי המינהל  מהתלמידים בישראל לא עברו את רמת המינימום במדעים.

 .הפעלת מערך השתלמויות והדרכותוכנית הלימודים תעדכון  שני צירים:בלקדם מהלך  למדע וטכנולוגיה

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/DochotMechkarim/MadaChatab.pdf
http://www.motnet.proj.ac.il/Apps/Public/getfile.aspx?...f


9 

 

 

. המזכירות הפדגוגית, תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים משרד החינוך )תשע"ה(. 

המרכז הארצי לחינוך מדעי טכנולוגי ע"ש  -האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, מנהלת מל"מ

 שליט, מכון ויצמן למדע.-עמוס דה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/TochnitMeo

dkenet  

ם אותה המבדילי ,הדגשים תוכניים ומבנייםב המאופיינת( 2012תכנית הלימודים החדשה )מסמך 

, חתירה להתאמה בין היקף החומר ומספר שעות ההוראה, בהירות ושקיפות (:1996 -מהתכנית הקודמת )מ

  הגדרת ציוני דרך לתכנים ושילוב מיומנויות בהם ועוד.

 

 מוטנ"ט. מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים.משרד החינוך. 

http://motnet.proj.ac.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-

1ddecb1c789b&page=6aad83bf-20bd-4841-b544-6b3527a9186b 

באתר  שלל העדכונים הקיימים בהוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים.את האתר מציג 

והפיקוח על הוראת מדע : דבר המפמ"ר כגוןמצויה תכנית הלימודים המעודכנת ומסמכים רבים 

 מידה והוראה.הנוכחית ועוד. האתר עשיר ומתעדכן במשאבי ל לשנת הלימודיםוטכנולוגיה )=מו"ט( 

 

ההישג הלימודי וההקשר . TIMSS2007 ממצאי מחקר הבינלאומי (. 2009נחמיאס, ר., וזוזובסקי, ר. ) 

, נוךימשרד החירושלים:  .בישראל במתמטיקה ובמדעים 'החינוכי של תלמידי כיתות ח

הרשות הארצית למדידה והערכה, משרד המדען הראשי; תל אביב: המרכז לחינוך טכנולוגי 

  באוניברסיטת תל אביב.

 מדינות.  49 -ב 2007 -שנערך ב TIMSSהספר הוא פרי סיכום וניתוח של ממצאי מבחן 

תלמידים(: דירוג ההישגים של  3,294להלן דוגמאות לנושאי הממצאים במתמטיקה ומדעים )מכיתה ח', 

אקונומי -מרקע סוציוהמדינות המשתתפות, השוואה בין מגדרים ומגזרים, השוואה בין הישגי תלמידים 

 והקשרים שונים המשפיעים על ההישגים. 1999, 2003שונה, השוואה לשנים קודמות: 

 

מכללת לוינסקי  סיבות להצלחה של תלמידי חטיבת ביניים בלמידת מדעים.(. 2011עבאדי, ר., וקשתן, י. )

 לחינוך, תל אביב, מכון מופ"ת, תל אביב.

http://mop.at.levinsky.ac.il/wp-content/uploads/sites/3/2013/12/CAUSE-33.pdf 

במחקר משולב זה )כמותי ואיכותני( נבדקו הקשרים בין גורמים שונים המאפיינים את הלומדים, ואת 

 ב בישראל. אקלים הכיתה והצלחה במדעים בחט"

 תלמידים משלוש חטיבות ביניים. 400אוכלוסיית המחקר: 

 

תרומת האתמול למחר, מה ניתן ללמוד  –מו"ט בחט"ב (. 2013ורטס, ד., מועלם, ר., ולוי נחום, ת. )פ

 המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות. '? סיכום תחקיר.98מניסיון 'מחר 

', ותהליך הערכתו והשפעתו בעיקר בחטיבות הביניים, עשר 98פרויקט 'מחר  של יישומו על המלמד"ח דו

 . ביישומו המעורבים והאנשים הגופים מכלמקורות מידע  פי עלשנים לאחר סיומו, 

טכנולוגי -' כמעט לא ניכרת בשדה כיום, תמונת המצב של החינוך המדעי98הדו"ח עולה, כי תכנית 'מחר  מן

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/%20%20%20%20%20%20TochnitMeodkenet
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech/%20%20%20%20%20%20TochnitMeodkenet
http://motnet.proj.ac.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b&page=6aad83bf-20bd-4841-b544-6b3527a9186b
http://motnet.proj.ac.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=5dd54bfd-f1b8-4c5d-834a-1ddecb1c789b&page=6aad83bf-20bd-4841-b544-6b3527a9186b
http://mop.at.levinsky.ac.il/wp-content/uploads/sites/3/2013/12/CAUSE-33.pdf
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 מצטיירת כמשבר. 

 

במה לחינוך  ,4 רוח אחרת(. סיפור מקרה של הוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים. 1998צבר, נ. )

 .28-18חברה ותרבות בטאון מרכז המורים האזורי באצבע הגליל והחוג לחינוך במכללת תל חי, 

בחטיבת  תבדו"ח מובא סיפור הוראת מדע וטכנולוגיה בבית ספר באצבע הגליל, דרך התמקדות בשתי מורו 

בממצאים יש התייחסות  .'למידה סביב בעיה'' ויישמו מודל חדשני 98, שהשתלמו במסגרת 'מחר הביניים

-' בסביבת הלמידה של כיתות ט', וההיבט המערכתי98לשני היבטים: אופן ההשתקפות של פרויקט 'מחר 

 ארגוני של תהליך השינוי בחטיבת הביניים.

 

עיון ' לקידום נושא המחשוב ושימושי מחשב בבתי הספר. 98'מחר  (. תרומת פרויקט1999רוטין, י. )

 .198-159 תשנ"ט,  6ת מורים בהכשר ומחקר

הגברת ' ל98לברור התרומה של פרויקט 'מחר , עם תום חמש שנים לפרויקט, 1998בשנת  מחקר שבוצע

לשינויים , והתאמת בתי הספר מחשבים ובכלים ממוחשבים בתהליך ההוראה בבתי הספרהשימוש ב

 המהירים המתרחשים בעולם המחשבים.

י"א. המחקר בוצע באמצעות שאלון בית ספרי ושאלונים למנהלים  –בתי ספר בכיתות ח'  41המדגם כלל 

 ולמורים.

  

 )כולל תכניות לימודים(ה העליונה השפעת המהלך על הוראת המדעים בחטיב .4

 

  בגרות לאומית בחמש יחידות מתמטיקה. (.2015הורביץ, א. )
http://www.themarker.com/opinion/1.2673880 

בדבר נחיצות דחופה בתגבור  הכותב הוא מנכ"ל קרן טראמפ וחבר ועד החינוך הלאומי. הטענה בכתבה היא

מתלמידי  20%נגיע למצב שבו התלמידים, בעלי יכולות בכל אזורי הארץ, כך שלימודי המתמטיקה לכלל 

  .(10%)ולא רק  ייבחנו בבגרות חמש יחידותהתיכון 

 

זכאים לבגרות וסטודנטים בתחומי המדע והטכנולוגיה בישראל (. 2016הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

 (.2014/15תשע"ה )-(2009/10תש"ע )

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201606023 

 

זהו אחד  נתונים על שיעורי הזכאים לבגרות במקצועות המתמטיקה, המדע והטכנולוגיה. מסמך זה מציג

מסמכים הרבים של הלמ"ס המספקים נתונים סטטיסטיים מדעיים אודות שיעורי היבחנות בפריסה מה

ארצית, הישגים במבחני מיצ"ב ומבחני הבגרות במקצועות השונים, לפי יחידות לימוד. כמו כן מפרסמת 

 הלשכה נתונים עבור מקבלי התארים במוסדות ההשכלה הגבוהה.

 

 

 

http://www.themarker.com/opinion/1.2673880
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201606023
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מוגש לוועדה לקידום מעמד האישה. ירושלים:  תמונת מצב עדכנית. –נשים במדע (. 2014טשנר, נ. )

 הכנסת מרכז המחקר והמידע.

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03434.pdf 

מסלולים מדעיים, טכנולוגיים והנדסיים, מסמך זה מביא נתונים לגבי שיעור ההשתתפות של בנות ונשים ב

במסגרות שונות. המסמך מפרט הבדלים מגדריים ומגזריים. במסמך מובאת סקירה על פעילויות משרד 

 החינוך לקידום שוויון הזדמנויות מגדרי וקידום תלמידות בלימודי מדע וטכנולוגיה בבתי הספר.

  

  שרוצה להצביע בכיתה? מה קורה לתלמידה מצטיינת במדע(. 2016מאור, ד. )

http://www.themarker.com/career/1.2905021 

על ידי ד"ר ענת הר זהב.  על מחקר שבוצע בפקולטה לחינוך במדע וטכנולוגיה בטכניון תמבוססהכתבה 

, שחולקו לארבע טכנולוגי בישראל-לחינוך המדעי אסטרטגיים משמעותייםגורמי סיכון  43במחקר זוהו 

קטגוריות: מעמד מקצוע ההוראה, הדימוי של החינוך הטכנולוגי, תפיסות שליליות לגבי המקצועות 

 המדעיים ופערים מגזריים.

 

 לחטיבה  ב(")מוט וטכנולוגיה בחברה' 'מדע לימודים לתכנית  מסגרת (.2007איקן, ע., ואפרתי, ר. )-מני

האגף לתכנון ולפיתוח ירושלים, משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית,  העליונה, מחקר הערכה.

 , מכון סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות.תכניות לימודים

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/DochotMechkarim/Mutav.pdf 

קף השימוש במסמך 'מסגרת לתכנית יתה לבחון את אופי והי, ומטרתו הי2005-2004המחקר נערך בשנים 

 (. 1996לחטיבה העליונה ) (מוט"ב)הלימודים 'מדע וטכנולוגיה בחברה' 

(, כל המורים N=46)במחקר נכללו כל הגורמים שעסקו בפועל בהוראת מוט"ב בבתי הספר: כל המנהלים 

(N= 65 ) ומדגם של תלמידים (N=111.) 

 

  תכנית הלימודים בפיזיקה לחטיבה העליונה.(. 2010משרד החינוך )

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Physics  

שלוש יח"ל וחמש  ,האתר מציג את תכנית הלימודים בפיזיקה בשלוש רמות: יחידת לימוד )יח"ל( אחת

 .של מקצוע הפיזיקה באתר יש גם קישור למרכז הארצי של מורי הפיזיקה ולאתר המפמ"ריח"ל. 

 

  .תכנית הלימודים מוט"ב(. 2011משרד החינוך )

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Motav/Haracha/TalT

ashah.htm 

, במתכונת 'תשע"ה מיועדת לתלמידים המתחילים את לימודיהם בכיתה ישנת תכנית הלימודים העדכנית ל

האתר מעודכן לשנה"ל תשע"ו. מובאות בו בפירוט תכניות הלימודים של  המקצוע המכוון  ש"ש. 3של 

יח"ל. באתר יש הפניה לאתר המפמ"ר של המקצוע העשיר  5 - 4יחידות לימוד )יח"ל( וכן  3 - 1ל'מדע לכל': 

 בעדכונים.

 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03434.pdf
http://www.themarker.com/career/1.2905021
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/DochotMechkarim/Mutav.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Physics
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Physics
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Motav/Haracha/TalTashah.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Motav/Haracha/TalTashah.htm
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ולפיתוח תכניות . האגף לתכנון תכנית הלימודים במערכות ביוטכנולוגיתמשרד החינוך )תשע"ב(.  

  לימודים.

http://biotech.ort.org.il/scripts/frame.asp?pc=139739769&linktype=sp&folder=844206678/ 

אינטראקטיביות )פורומים -עדכני ובפעילויות אינטרנטיות  אתר זה נקרא ביוטק. האתר עשיר במידע

של מורים ושל תלמידים(. באתר יש מידע אודות מכלול הלמידה, תכנית הלימודים ובחינות הבגרות. 

 באתר מצויים דפי תוכן רבים לתמיכה בהוראה ולמידה. 

 

 .תכניות לימודים. האגף לתכנון ולפיתוח תכנית הלימודים בביולוגיהא(. 2015משרד החינוך )

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Biologic/Mavo/Tal2014.h

tm 

ש יח"ל. באתר מצויים חומרי עזר למורה, דגמי הוראה, האתר מציג את תכנית הלימודים לשלוש יח"ל וחמ

 וקישורים רבים, כגון קישור לאתר המפמ"ר של המקצוע.

 

  .האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים תכנית הלימודים בכימיה.ב(. 2015משרד החינוך )

httphttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimu

dimChadasha/Tochnit.htm 

, וכן מוצגים בו עדכונים רבים הנית הלימודים החדשה, המעודכנת לשנה"ל תשע"באתר מוצגת בפירוט תכ

 ממשרד החינוך. האתר עשיר במשאבים חדשניים לתמיכה בהוראה ולמידה.

 

 חינוך מדעי וטכנולוגי, איחוד המקצועות מדעי הטכנולוגיה ומוט"ב (. חוזרי מנכ"ל.2016משרד החינוך )

 למקצוע אחד 'מדע וטכנולוגיה לכל'. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-

6/HoraotKeva/K-2015-4-1-9-6-2 

 'מדעי הטכנולוגיה')מוט"ב( ו 'מדע וטכנולוגיה בחברה'החל משנת הלימודים תשע"ו אוחדו המקצועות 

י והן הן בבתי הספר בנתיב העיונ שיילמד ,יחידות לימוד 5-3בהיקף של  'מדע וטכנולוגיה לכל'למקצוע 

לתלמידים שאינם להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית המקצוע נועד . בבתי הספר בנתיב הטכנולוגי

 במסמך מובא ארגון הנושאים לפי כיתות והיקף השעות.. מתמחים

 

הכשרה ופיתוח מקצועי )כולל מרכזי  -השפעת המהלך על מורים והוראה מורים: . 5
 מורים מובילים –מורים( וכן 

 

לקראת מקצוענות בהוראת  - (. "הנחתום שמעיד על עיסתו"2011ביאלר, ל., שרץ, ז., ואלון, ב. )

  .22-8 ,18קריאת בינים, . מיומנויות במדע וטכנולוגיה

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

b4f3-effda4c7e27b/f6121 

של מורי מדע וטכנולוגיה, ההתפתחות המקצועית המתמשכת מחקר המהווה דוגמה למעקב ותיעוד של 

', אודות הצורך בשיפור איכות ההוראה של המורים. מחקר זה מתאר תכנית 98ברוח ההמלצות של 'מחר 

http://biotech.ort.org.il/scripts/frame.asp?pc=139739769&linktype=sp&folder=844206678/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Biologic/Mavo/Tal2014.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Biologic/Mavo/Tal2014.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Biologic/Mavo/Tal2014.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/Tochnit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/ThochniyotLimudimChadasha/Tochnit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-6/HoraotKeva/K-2015-4-1-9-6-2
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-6/HoraotKeva/K-2015-4-1-9-6-2
http://archive.c3.ort.org.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/f6121
http://archive.c3.ort.org.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/f6121
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לפיתוח מקצועי של המורים בנושא הוראת מיומנויות למידה במדעים  ((Evidence-basedעדויות -מבוססת

 העדויות שנאספו מהמורים. -יים מורים. כלי המחקר היו איכותנ 24והשלכותיה. במחקר השתתפו 

 

 http://www.bioteach.org.ilהמרכז הארצי למורי ביולוגיה. 

בגרויות ומתכונות, קישור בהוראה ולמידה, כגון:  מכים ומלווים את המוריםואתר עשיר בחומרים הת

חומרים בערבית, מיומנויות הוראה ועוד. האתר מהווה במה להעלאת חומרי למידה לעלון מורי הביולוגיה, 

של המורים בנושאים השונים. כן יש בו הנחיות מפורטות לחלק המעשי בבחינת הבגרות: ביוחקר, ביודע 

 ומעבדה.

 

 chem/iton/3/chemsite.html-http://stwww.weizmann.ac.il/g המרכז הארצי למורי כימיה.

: אתר המפמ"ר, השתלמויות, בחינות בגרות, תמיכה וליווי למורי הכימיה אתר עשיר ביותר באפשרויות

 חומרי למידה, חומרי למידה בערבית, ועוד. באתר יש גם קישור לביטאון מורי הכימיה 'על כימיה'.

 

 http://highmath.haifa.ac.il יסודי.-למורי מתמטיקה בחינוך העל המרכז הארצי

ים: חידות מתמטיות, מאגר קישור לעלון מורי המתמטיקה על"ה, פיצוח האתר עשיר במשאבי למידה:

)תרבות ומתמטיקה( המביא חומרים שיש בהם שילוב  באתר הוא תרבומטיקה יוחדמ ועוד. משאב יישומים

 .של מתמטיקה בחיי היום יום ובתחומי דעת שונים ו'רחוקים' מהמתמטיקה

 

 http://cse.proj.ac.il המרכז הארצי למורי מדעי המחשב.

במישורים רבים: פורטל עשיר של יחידות הלימוד של המרכז הארצי,  מוריםמוקד תמיכה למהווה  האתר

הכולל הוראת מדעי המחשב בחטיבת הביניים, קטלוג תכנים, קישורים מהירים לחומרי עזר ופעילויות 

 לימוד רבות.

 

 וטכנולוגיה מדע של וללמידה להוראה הוליסטי (. מודל2016יפרח, מ., גלובמן, ר., וספקטור לוי, א. )

 .354-315, (2מגמות, נ )ויישום.  עיצוב, פיתוח: משלבת הטרוגנית תהבכי

מחקר זה מציג ובוחן מודל הוליסטי להוראה ולמידה של מדע וטכנולוגיה בכיתה הטרוגנית, שבה משולבים 

מורים למדע וטכנולוגיה בחט"ב, וכן תלמידים שהיוו  215תלמידים בעלי לקויות למידה. במחקר השתתפו 

כלי המחקר היו: שאלונים כמותיים וכלים איכותניים כמו תצפיות, ראיונות וניתוח תוכן של חקר מקרה. 

 מסמכים. 

: מחד גיסא, החשיבות והתרומה '98מורכבות של 'מדע לכל', כפועל יוצא של 'מחר המחקר זה משקף את 

ומאידך גיסא, של לימוד המקצוע בקרב תלמידם בעלי צרכים מיוחדים, כחלק משילובם באוכלוסייה, 

 הקשיים העומדים בפני המורים.

 

 .מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים למדע, 

 https://www.matar.tau.ac.il 

 מרכז לפיתוח וקידום הוראת מדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים. 

באתר המרכז מצוי מידע רב: תכנית הלימודים, מסמכי היערכות, מסמכי מדיניות, גיליונות כתב העת 

http://www.bioteach.org.il/
http://stwww.weizmann.ac.il/g-chem/iton/3/chemsite.html
http://highmath.haifa.ac.il/
http://cse.proj.ac.il/
https://www.matar.tau.ac.il/
https://www.matar.tau.ac.il/
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''אאוריקה' ועוד. כמו כן מפורטים בו תחומי הפעולה של למדע, כגון: אתר מט"ר, כנס שנתי וערכות 

 למידה. 

 

לגיבוש עקרונות להקמת ועדה ומרכזי מורים אזוריים. דו"ח ה(. 1998משרד החינוך, התרבות והספורט. )

 ירושלים. מרכזי מורים אזוריים ולהפעלתם.

 '.98והממונה על מטה 'מחר  ,עדה הוקמה על ידי גב' שלומית עמיחי, המשנה למנכ"ל משרד החינוךוהו

הרקע להקמת הוועדה היה הצורך ליצירת מסגרות, שבהן תיווצרנה הזדמנויות להתפתחות מקצועית 

אלו תשמשנה להם 'בית' שאליו יגיעו באופן סדיר ויפעלו בו כצוות לומד,  מתמשכת של מורים. מסגרות

יוצר, מפתח ומקדם יוזמות חינוכיות. הוועדה גיבשה עקרונות להגדרת התפקידים של מרכזי המורים 

 ולאופן ארגונם.

 

ים, דפ(. פתיחות מורים למתמטיקה לשינויים בהוראה פירושה התמקצעות. 1997פטקין, ד., ומלאת, ש. )

 .99-84עמ'  ,25

ההתמקצעות של מורי ': 98מחקר שנערך אודות התחלת היישום של אחת ההמלצות של דו"ח 'מחר 

. מטרת המחקר הייתה לבדוק את ההשפעה של שימוש במבנית לימודים המתמטיקה בבית הספר היסודי

ורים המשתלמים. ', על מידת הפתיחות וההתמקצעות של המ98דע', שפותחה במסגרת פרויקט 'מחר -'מד

 מורים למתמטיקה, והועברו בו שלושה שאלונים פתוחים. 30במחקר נדגמו 

 

Trumper, R., & Eldar, O. (2015). The effect of a MEd program in science education on teachers’ 

professional development: an Israeli case study. Professional Development in Education, 

2015, 41 (5), 826–848. 

השפעת תכנית תואר ק בעסהמחקר מחקר המהווה דוגמה למעקב אחר ההתפתחות המקצועית של המורים. 

 , אמונותיהם ותפיסת עבודתם.על ההתפתחות המקצועית של המוריםהוראת המתמטיקה והמדעים שני ב

 וראיונות.מורים. כלי המחקר: תצפיות  12במחקר איכותני זה השתתפו 

 

' באצבע 98השתלמות גננות מנחות במדע וטכנולוגיה 'מחר  (.1994) ., טובין, ד., ושורק, א.זוזובסקי, ר

תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך, היחידה למחקר הגליל. דו"ח הערכה. 

 ופיתוח תכניות לימודים.

' באצבע הגליל: השתלמות גננות מנחות. 98דו"ח זה מסכם הערכה לאחד הפרויקטים המרכיבים את 'מחר 

פעולת ההערכה ליוותה את ההשתלמות בשלב הראשון שלה, שנערך בשנה"ל תשנ"ד. הכלים ושיטות 

 ההערכה היו איכותניים: ניתוח דיווחים ומסמכים, תצפיות וראיונות. 

 

' אצבע 98השתלמויות מורים מדריכי מדע לבית הספר היסודי 'מחר (. 1994)א. ובסקי, ר., ושורק, זוז

תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך, היחידה  שנה א. דו"ח הערכה. –הגליל 

  למחקר ופיתוח תכניות לימודים.

אצבע הגליל. ' ב98הדו"ח היווה חלק מפעולת ההערכה על ההשתלמות והפיתוח של הפרויקטים של 'מחר  

במקצועות המדעים השונים למורים בבתי הספר היסודיים מבחינת מבנה,  סקר את ההשתלמויות חהדו"

 תכנים, הישגים והערכת ההוראה.
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 מבט מתכלל מתוך משרד החינוך על המהלך. 6

 

-המדעיתכנית האסטרטגית לחיזוק החינוך ה(. 2014המינהל למדע וטכנולוגיה חינוך מדעי טכנולוגי )

 ירושלים: משרד החינוך. . טכנולוגי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Odot/C

hizuk_chinuchTechnology.htm 

: שיפור הידע וההישגים ערוצים טכנולוגי בכמה-משרד החינוך שם דגש מיוחד על חיזוק החינוך המדעי

וחיזוק תקציבי של החינוך  טכנולוגית-במדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים, עתודה ומנהיגות מדעית

 טכנולוגי.-המדעי

  

תל אביב, רמת  שנות פעילות. 5, הכנס המרכזי לסיכום 98ספר תקצירים מחר (. 1998משרד החינוך )

 אביב, המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

, על ידי מטה 'מחר '98אסופת תקצירים להרצאות שבכנס לציון חמש שנות פעילות של הגשמת תכנית 'מחר 

היו: השתלמויות מורים והכשרתם, פעילויות במכללות  התכנית תחומים שבהם התמקד יישוםה '.98

 יוזמות ביישובים ובתי ספר.ובדות, חשוב והצטיידות מעוראה, פיתוח תכניות לימודים, מלהכשרת עובדי ה

 

הקפיצה )עורך(,  תגבור לימודי המדע והטכנולוגיה. בתוך: ע. ברנדס – 98(. מחר תשע"ועמיחי, ש. )

ירושלים: משרד (. 214-199)עמ'  השלישית שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות התשעים

 החינוך, התרבות והספורט.

בשנים  '98פרק זה נכתב בחלק השני של הספר שנושאו רפורמות פדגוגיות. הפרק סוקר את דו"ח 'מחר 

פעילויות השתלמויות מורים והכשרתם, בחמישה תחומים:  והמלצות מבחינת יישומים ,תשנ"ג עד תשנ"ו

יתוח תכניות לימודים, מחשוב והצטיידות מעבדות מחשבים ומדעים, ויוזמות במכללות להכשרת מורים, פ

 בישובים ובבתי ספר.

 

ירושלים: משרד החינוך, התרבות   יישום דו"ח הררי סיכום חמש שנות פעילות.(. 1998פלד, ר. )

 אגף להכשרה ולהשתלמות עובדי הוראה גף להכשרת עובדי הוראה.והספורט, ה

בהלימה להמלצות מדו"ח  ,'98מסמך המסכם את ביצועי הגף להכשרת עובדי הוראה בשיתוף מטה 'מחר 

תקשוב -יישום ההמלצות היה בשלושה תחומים: מחשוב, בנוגע לנושא התקשורת הממוחשבת. הררי

 הוראת המדעים )הקמת ועדות מדעים( והכשרת מורים מומחים למתמטיקה.  ,המכללות

 

תשנ"ט. מבט כללי ומיקוד על -מרכזי מורים אזוריים: תשנ"ז(. 2000פרוינד, ט., אסולין, מ., ושילד, ג. )

ירושלים: משרד החינוך, לשכת המנהלת  .'השתלמויות ב'מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים

 ומדידה.הכללית, גף הערכה 

את  קומבוחן לע . הדו"חשנתי של פעילות מרכזי מורים אזוריים במבט מערכתי-דו"ח המציג סיכום תלת

השתלמויות המורים להוראת המקצוע המשולב 'מדע וטכנולוגיה' לחטיבת הביניים, שנערכו במשך שלוש 

יש ערך מוסף תה לבחון האם ישנים, הן במרכזי מורים, והן במוסדות להשכלה גבוהה. המטרה הי

 ולהמליץ בהתאם. להשתלמויות המתקיימות במרכזי המורים

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Odot/Chizuk_chinuchTechnology.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Odot/Chizuk_chinuchTechnology.htm
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-מיצ"ב תשע"ה מדדי יעילות וצמיחה בית(. 2015ראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )

 . ירושלים: משרד החינוך.מבחני הישגים -חלק א'  ספרית.

http://meyda.education.gov.il/files/rama/Hesegim_Report_2015.pdf 

שהוא חלק  ,ייעודה של הרשות הוא לתרום לשיפור מערכת החינוך באמצעות העמדת מערך מדידה והערכה

. פעילויות ראמ"ה הן בכמה נושאים מובילים: מבחנים בהיקף רחב, יבלתי נפרד מהתהליך הלימוד

רשותו, למחקר ופיתוח, דיווח לציבור והעמדת מאגרי מידע  ונים וסקרים, מדידה והערכה מעצבת,שאל

ניהול השתלמויות והדרכה בתחום של מדידה והערכה, הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות ופיתוח 

 .אהכלים להערכת סגלי הור

 

 " בראי ההערכה תשנ"ז תמונת מצב.98"מחר (. 1999שילד, ג., שלייר, א., פרוינד, ט., ואסולין, מ. )

 נה למנהל הכללי, גף הערכה ומדידה.ירושלים, משרד החינוך התרבות והספורט, לשכת המש

החל משנה"ל  ,' בבתי הספר98ליווה את פעילות מטה 'מחר ש ,גף ההערכהאוגדן המציג את הפעילויות 

, בתי ספר מדגימים במסגרת תכנית המחשוב, מחשוב מחשוב בתי הספרבנושאים הבאים:  ,תשנ"ה

', השתלמות מורים במקצוע 98ים במסגרת 'מחר יותקשוב המכללות להכשרת מורים, מרכזי מורים אזור

 ' ותכנית 'מדיה+'. 98המשולב 'מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים', יוזמות חינוכיות במסגרת 'מחר 

 

': הכשרת מנחים פדגוגיים 98דו"ח מחקר הערכת פרויקט 'מחר (. 1994מאי, א. )-גבעתמיר, פ., ו

' משרד החינוך, התרבות 98ירושלים: מטה 'מחר  לעבודות גמר במדעים לשנה"ל תשנ"ד.

והספורט; האוניברסיטה העברית המרכז לחקר הטיפוח בחינוך; חיפה: הטכניון, מכון טכנולוגי 

לישראל, המחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה; אוניברסיטת חיפה, החוג למדע המדינה 

 מסלול מדיניות ומינהל ציבורי.

הכשרה בגליל האודות פעילות  ,'98כוללת אשר הוזמנה על ידי מנהלת 'מחר  מחקר זה היווה חלק מההערכה

' הנוגעות לקידום ההוראה, על ידי פרויקט 98דו"ח זה בחן כיצד מושגות מטרות העל של 'מחר  העליון.

 .הכשרת המנחים לעבודות גמר

 וראיונות.כלי ההערכה: ניתוח תוכן של מסמכים, ניירות עמדה, פרוטוקולים, תצפיות 

 

' הערכת 98פרויקט 'מחר (. 1994) , אסא, ז., רוטשילד, פ., דביר, ג., וסמיד, י.מאי, א. -גבעתמיר, פ., 

קורסי השתלמות שנה"ל תשנ"ד במקצועות: מחשבים, מתמטיקה, פיסיקה, ביולוגיה, ומדע 

רית ' משרד החינוך, התרבות והספורט; האוניברסיטה העב98ירושלים: מטה 'מחר  כללי.

המרכז לחקר הטיפוח בחינוך; חיפה: הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, המחלקה להוראת 

 המדעים והטכנולוגיה; אוניברסיטת חיפה, החוג למדע המדינה מסלול מדיניות ומינהל ציבורי.

הרמה, התכנים והתוצרים של מערך דיווח על  ' למטרת98הערכה זו הוזמנה על ידי מטה 'מחר  

', בנוגע 98, כחלק מהגשמת מטרות 'מחר (1994-1993בשנה"ל תשנ"ד ) שהתבצעו בישראל ההשתלמויות

ההערכה התייחסה לנתונים  .שונים ההשתלמויות במוסדות הכשר 200 -בשנה זו נערכו כ לקידום המורים.

 .משתלמים 600 -כיתות השתלמות, שבהן השתתפו כ 45 -שהתקבלו מ

 

http://meyda.education.gov.il/files/rama/Hesegim_Report_2015.pdf

