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 למדעים' מנהלת אגף א

 משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית

 המזכירות הפדגוגית

 משרד החינוך



מקצועות המדעים במערכת החינוך 

מגמות בחינוך המדעי בישראל 

כימיה ופיזיקה, ביולוגיה, תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה 

ב"המתווה החדש בארה 

השאלות הגדולות 

 

 



 חקלאות

 מדעי הסביבה

 מדעי כדור הארץ
מדע וטכנולוגיה  

 (ל"מוט)לכל 

1 

 ביולוגיה

 כימיה

 פיזיקה
 'יח 5מקצוע הגבר •
 'יח 1מבוא מדעי •

2 

 מתמטיקה

 ב"י -גן 

'  יח 5, 4, 3: ב"י-'י•
 לימוד

  

3 

מדע  
 וטכנולוגיה

 'ט -גן 

4 



 טבע המולדת•
1948-1960 

 לנו מדענים הבו•
1960-1980 

 מדע בחברה הטכנולוגית•
1980-1990 

 "98מחר "מדע וטכנולוגיה •
1995-2000 

מבחנים בינלאומיים ופיתוח  , סטנדרטים•
 2000-2010 החשיבה

מבחנים  , חינוך לחשיבה ולערכים•
 2010-2018 בינלאומיים

4 

 "יובל להוראת המדעים בישראל. "2002. גוטליב, ש   קריאת ביניים  2018, אורנה בן עטר, ארנברגרוחמה 



חיזוק השאיפה לעבודה . טבע וחקלאות: תכנית הלימודים
 חקלאית ולבניין המולדת

 על פי צרכי החברהמיועד לכלל התלמידים : אוכלוסיה

 עובד מלאכה, חקלאי: דמות הבוגר

 ,  הצגת נושאי הלימוד באופן תיאורי וסיפורי: גישת ההוראה

 מעט ניסויים

יובל להוראת המדעים בישראל. 2002. גוטליב, ש  



מבנה  )גישה דיסציפלינרית : תכנית הלימודים
פיזיקה וכימיה  , מדעי הטבע ליסודי ולגן(: הדעת

  ב"ביולוגיה לחט, ב"לחט

מיועד להכין קבוצה מצומצמת  : אוכלוסייה
שתלמד מדע מתקדם בתיכון וממנה יצמחו מדעני  

 העתיד

 מדען :דמות הבוגר

הדגשת עקרונות המדע כשהם נלמדים  : גישת הוראה
 בדרך החקר והגילוי

  בעולם וטכנולוגיות מדעיות התפתחויות
  הראשון הלוויין ,הספוטניק שיגור ובהן

  כי הראו ,(1957) המועצות ברית ידי על
  בלתי לימוד תוכני בין פער קיים

  והישגי המדע חידושי לבין מעודכנים
   .הטכנולוגיה

  בישראל מכן ולאחר ב"בארה פותחו
  והגילוי החקר בגישת למידה חומרי

 .ובפיזיקה בביולוגיה



 (STS)טכנולוגיה וחברה , בגישת מדע: תכנית הלימודים

 ביולוגיה , פיזיקה וכימיה: ובחטיבה, ביסודי" מדע בחברה טכנולוגית"

 
 כלל התלמידים על פי צרכי החברה: אוכלוסייה

טכנולוגית משתנה -אזרח המסוגל לתפקד בסביבה מדעית: דמות הבוגר
 ותורם לתפקוד ולצמיחה של החברה

,  התייחסות לתפיסות מוקדמות על עקרונות מדעיים: גישת ההוראה
 פעילות מעבדה מגוונת בשילוב פעילות עיונית ומתוקשבת



הטכנולוגיה כהיבט יישומי של המדע  . מדע וטכנולוגיה כמכלול: תכנית הלימודים
 .  תוך הדגשת עקרונות מדעיים לכל התלמידים בכל שכבות הגיל

 ניסיון ללמד מדע באופן בינתחומי•

 כלל התלמידים: אוכלוסייה

מדעית תוך יכולת של קבלת  -אזרח המסוגל להשתלב בחברה טכנו: דמות הבוגר
 . טכנולוגיה וחברה, החלטות בנושאי מדע

 . היוזמה למחקר יישומי בחינוך". תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל. "2017(. עורך)שטראוס 
 קריאת ביניים 2018, אורנה בן עטר, ארנברגרוחמה 

http://education.academy.ac.il/SystemFiles/22974.pdf


 

 הצלחות הרפורמה

פיתוח חומרי למידה המבטאים איזון ושילוב בין תחומים שונים  -
 של ידע מדעי

  -גיבוש תכנית לימודים השמה דגש על הקניית אוריינות מדעית-
 טכנולוגית

 בעיות ברפורמה

 –רעיון שהדוח ניסה לקדם  –יתכן שרעיון המורה הבינתחומי "...-
 ..."היה יומרני מדי

 חל קיצוץ בשעות שהוגדרו בדוח  -

הדוח קבע שלכל אדם ראוי  
-מתמטי-שיהיה רקע מדעי
 .  טכנולוגי מינימלי

הדוח הצביע על חשיבותה  
של השכלה מדעית בסיסית  
לכלל האוכלוסייה וכי חשוב  

לגרות את הסקרנות של  
.  הילדים ולהלהיב אותם

קיימת התייחסות לתלמידים  
.  שאינם מתמחים במדעים

הציעו שיהיה מקצוע חובה  
 .  מדעי לכולם

 

 . היוזמה למחקר יישומי בחינוך". תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל. "2017(. עורך)שטראוס 

http://education.academy.ac.il/SystemFiles/22974.pdf


ס היסודי  "לימודי מדע וטכנולוגיה לביה: תכנית הלימודים
אוריינות מדעית  , גישת הסטנדרטים, STSגישת . ולחטיבת הביניים

 .  וטכנולוגית

עדיין  , בתוך הבינתחומיותניסיון להבליט את הדיסציפלינות 
 מלמד מורה למדעים שהוכשר למדעי החיים בדרך כלל

דגש על פיתוח הבנה מעמיקה של תכנים ואסטרטגיות חשיבה 
 (חינוך לחשיבה –מדיניות האופק הפדגוגי )מסדר גבוה 



לחידושים בתחום הדעת  , עודכנה בהתאם למבחנים בינלאומייםהלימודים  תוכנית
 .  ובתחומי הפדגוגיה

 חינוך לחשיבה ולערכים, אוריינות מדעית טכנולוגית   -

 המיומנויות נותק ממפרטי התוכן כדי לאפשר גמישות בהוראהמפרט    -

 STEM, סטנדרטים: התפתחויות בהוראת מדעים בעולם

 (למידה תחומית) מצויינותכלל התלמידים ותכניות : אוכלוסייה

 משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, למדעים' ממונה על תכניות הלימודים באגף א, ארנברגר רוחמה "ד



אבטלה נמוכה  , חיזוק הכלכלה•
רציונל    ורמת חיים גבוהה

 כלכלי

 בנושאי מושכלות פעולות נקיטת•
 חומרים צריכת ,ורפואה בריאות
 חיים סגנון ובחירת ואנרגיה

רציונל 
 אישי

הבנה ומעורבות בקבלת  •
החלטות עבור בעיות כגון  

אנרגיה  , זיהום, מניעת מחלות
 ירוקה ושינויי אקלים

רציונל 
 דמוקרטי

חלק מההון התרבותי שאנחנו  •
מרחיבים ומעבירים לדורות  

 הבאים

רציונל 
 תרבותי

מתכנית הלימודים במדע  
אוריינות מדעית  : וטכנולוגיה

טכנולוגית כוללת את היכולת  
להשתמש בידע מדעי וטכנולוגי  

בשילוב מיומנויות לצורך תפקוד  
 .  יעיל בחברה

ידע המדעי והטכנולוגי ויכולת  -
 .  להפעיל מיומנויות חשיבה

יכולת מעשית להיות מעורב  -
ופעיל בפתרון בעיות אישיות  
וחברתיות הקשורות בתחומי  

 .  המדע והטכנולוגיה

 “Science Literacy: Concepts, 
Contexts, and Consequences, 
NRC 2016 



 ידע

 תוכן

 פרוצדורלי

 אפיסטמי

 מיומנויות

להסביר  
 תופעות

להעריך  
ולתכנן  

 מחקר מדעי

לפרש  
 נתונים

 עמדות

התעניינות  
 במדע

הערכה כלפי 
גישות מדעיות  

 למחקר

מודעות  
 סביבתית

 הקשרים

 אישיים

מקומיים  
 וארציים

 גלובליים

,  PISA 2015מחקר בינלאומי , מתווה מושגי
נחשב למתווה מתקדם של  – ה"ראמאתר 

 אוריינות מדעית

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA_2015.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA_2015.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA_2015.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA_2015.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA_2015.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA_2015.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PISA_2015.htm


החזון הוא חינוך אזרחי המחר להיות צרכנים  
 .  ביקורתיים ומשכילים של ידע מדעי

 .ליישם ידע ומיומנויות שרכשו בתחומים מרכזיים: היכולת של תלמידים

מפרשים אותן  , להסיק ולהסביר את הדרכים שבהן הם ניגשים לבעיות, לנתח
 במגוון מצבים, ומוצאים להן פתרונות

 

תכניות לימודים בגישה אוריינית מתמקדות במיומנויות חקר שכל אדם צפוי  
 .   להזדקק להן במהלך חייו

 



 ידע

 ביולוגיה

 כימיה

 פיזיקה

מדעי כדור  
 הארץ

מיומנויות  
 חשיבה

 ידע

 יישום

 הנמקה

הלימה בין תכנית   60%
הלימודים לבין המסגרת 

 TIMSSהמושגית של 

 



הטכנולוגיים והחברתיים, לכל תחום תוכן מפורטים בתכנית ההיבטים המדעיים  
 כולל הערות דידקטיות וקישורים לפעילויות לימודיות המשלבות תוכן ומיומנויות

 טכנולוגיה

עולם מעשה 
 ידי אדם

מדעי 
היקום 

 (יסודי)

 אסטרונומיה

מדעי 
 -החיים 

 ביולגיה

 (ב"חט)תא 

מערכות  
ותהליכים  

 ביצורים חיים

מערכות  
 אקולוגיות

מדעי 
 -החומר 
,  כימיה

 פיזיקה

 חומרים

 אנרגיה

כוחות 
ותנועה 

 (ב"חט)

תהליכי  
 חשיבה

תהליך החקר  
 המדעי

תהליך התיכון  
 ההנדסי

התהליך  
 המידעני

 תכנית הלימודים, תשע"ו
16 

http://edu.gov.il/mazhap/science/professions-Curricula/Pages/science-and-technology.aspx


 על תופעות ותהליכים בעולם הטבעי  הבנייה של ידע לימודי מדע וטכנולוגיה יכללו
 והמלאכותי תוך הדגשת העקרונות והתיאוריות

 חשיבה יצירתית , חשיבה מסדר גבוההבנייה של מיומנויות פיתוח החשיבה יכלול
 .קוגניטיבית-מיומנויות תקשורת ושיתופיות וחשיבה מטה, וביקורתית

 וספירלי  תכנון ההוראה של מיומנויות חשיבה ותהליכי חשיבה יעשה באופן היררכי
 ...הנלמדים תוך התייחסות להוראה מפורשת של מיומנויותבמשולב עם התכנים 

 על היבטיו  חינוך לערכים הנובעים מאופי המקצוע הוראת  מדע וטכנולוגיה כוללת
 ... החשיבתיים והמתודולוגיים, התוכניים

גישות קונסטרוקטיביסטיות תוך   למידה והערכה יעשו על ידי יישום-תהליכי הוראה
 . לומדים בכיתהמתן מענה לשונות 

 נוספות  מאוריינויותמשפיעה או מושפעת פיתוח אוריינות מדעית טכנולוגית
אוריינות סביבתית , אוריינות דיגיטלית, אוריינות מתמטית, אוריינות לשונית: הכוללות

 ואוריינות בריאותית

 בסביבות למידה מגוונות ועשירותלימודי מדע וטכנולוגיה יתקיימו 

 

 



 וטכנולוגיה מדע הלימודים תוכנית

 הספר לבית מעודכנת לימודים תכנית 
 ,מגזרים בכל הביניים ולחטיבת היסודי

 ז"תשע



 התא

 אקולוגיה

 האורגניזם

 פיזיולוגיה•
 אנטומיה•

תשתית ליבה משותפת  
המבוססת על רמות הארגון  

 3בביולוגיה ובחירה בין 
 נושאי העמקה

 

מערכות  : מאפיין התחום
 מורכבות

 

החל פיתוח של   2018בשנת 
 תכנית לימודים חדשה בביולוגיה

 

 יחידות העמקה•
 בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית•
 פיזיולוגיה השוואתית•
 מיקרוביולוגיה•

 מעבדה•
 "ביוחקר"יחידת מחקר ניסויי •



 מושגים בסיסיים

 קישור ומבנה•
 סטוכיומטריה•
 חיזור חימצון•
 חומצות ובסיסים•

 ודינמיקה אנרגטיקה

אנרגיה בתגובות  •
כימיות וקצב תגובה  

 כימית

 כימיה של מזון

 ויטמינים ומינרלים•
חומצות שומן  •

 וטריגליצרידים

 :רמות ההבנה בכימיה

שינויים  : רמה מיקרוסקופית•
 ברמה האטומית ומולקולרית

שימוש  : מאקרוסקופיתרמה •
 בחושים ובמדידות

,  שפת הכימאים: רמת הסמל•
 ייצוג מולקולרי

 

 :  מאפייני התחום

 השינוי הכימי•

 כימיה כמקצוע יישומי  •

 
 מעבדת החקר•



 מכניקה

קרינה  
 וחומר

 חשמל

 :  מאפייני התחום

הבנת חוקי הטבע  •
 הפיזיקליים

תיאור מתמטי של חוקי •
 הטבע

 

פיתוח תשתית פיזיקלית  
להמשך לימודים אקדמיים  

 טכנולוגיה והנדסה, במדע

 מעבדה• 
 פיזיקה מחקרית•





 (בהנדסה)והגדרת בעיות ( במדע)שאילת שאלות 1.

 פיתוח ושימוש במודלים2.

 תכנון וביצוע של חקירות3.

 ניתוח ופרשנות של נתונים4.

 שימוש במתמטיקה ובחשיבה חישובית5.

 (להנדסה)ותכנון פתרונות ( למדע)בניית הסברים 6.

 בניית טיעונים לפי עדויות7.

 הערכה ותקשור של מידע, השגה 8.

 

2012ב "המתווה לחינוך המדעי בארה  



 דפוסים(patterns) 

 מנגנון והסבר, גורם ותוצאה –סיבתיות 

יחסיות וכמות, מידה 

מערכות ומודלים למערכות 

מעגלים ושימור, זרמים: אנרגיה וחומר 

מבנה ותפקוד 

יציבות ושינוי 

 

2012ב "המתווה לחינוך המדעי בארה  



Life Science Physical Science 
LS1: From Molecules to Organisms: 

Structures and Processes 
 

LS2:  Ecosystems: Interactions, Energy, and 

Dynamics 
 

LS3: Heredity: Inheritance and Variation of 

Traits 
 

LS4:  Biological Evolution: Unity and Diversity 
 

PS1: Matter and Its Interactions 
 

PS2: Motion and Stability: Forces and 

Interactions 
 

PS3: Energy 
 

PS4: Waves and Their Applications in 

Technologies for Information Transfer 

Earth & Space Science Engineering & Technology 

ESS1: Earth’s Place in the Universe 
 

ESS2: Earth’s Systems 
 

ESS3: Earth and Human Activity 

ETS1: Engineering Design 
 

ETS2: Links Among Engineering, Technology, 

Science, and Society 

Disciplinary Core Ideas 





מהי אוכלוסיית היעד? 

ידע או מיומנויות? 

ערכי המדע 

למידה בדיסציפלינה או למידה בינתחומית? 

איך מעדכנים תכנית לימודים בתחום שמשתנה בתכיפות? 

 

 



 שלבי הגיל

 קדם יסודי

 יסודי

 ב"חט

 ע"חט

 מדע לכל

אוריינות  
 מדעית

?  ל"מוט
 ?ביולוגיה

מבוא מדעי  
 'ש 90

 המדענים והמהנדסים של העתיד

 חקר אותנטי   מתמטיקה מצוינות



רלבנטיות של לימודי המדע ללומד 
  לקשר בין הידע המדעי הנלמד לחיי היומיום

 ולסוגיות  

התמקדות ברעיונות מרכזיים 
 הוראת מדע לכלל התלמידים צריכה להדגיש את

 הרעיונות המדעיים המרכזיים ולהתמקד פחות בפרטים

  יש להחליט מהי ליבת הידע המדעי 

הקניית מיומנויות 
  הוראת המדע כמדע לכל מתמקדת בהקניית

מיומנויות שיאפשרו ללומד לחפש ולמצוא מידע 
להתייחס בביקורתיות  , להבין מידע זה, לכשיידרש לו

למקורות מידע ולקבל החלטות המבוססות על 
 עובדות ועל חשיבה רציונלית

 

מטרה מרכזית של  
החינוך המדעי לכלל  

 :האוכלוסייה

 פיתוח אוריינות מדעית 

 



 מטרות

והרחבת  פ בתחומי המדע וההנדסה "הגדלת המו

 ההשתתפות של נשים ומיעוטים בתחום זה

 הרחבת כוח העבודה בעל יכולותSTEM   והרחבת

 ההשתתפות של נשים ומיעוטים בכוח עבודה זה

 הממשיכים ללמוד ולעבוד הגדלת מספר התלמידים

והרחבת ההשתתפות של נשים   STEMבתחומי 

 .ומיעוטים בתחומים אלו

 

תכניות המצוינות ובתי 
 הספר למדעים

מכינים את התלמידים  
להצלחה בלימודים 
הגבוהים במדעים 

 ובהנדסה

Adam Gamoran et al., National Research Council. (2011). Successful K-12 STEM Education: 

Identifying Effective Approaches in STEM.  



 בתחומי  מכינים תלמידות ותלמידים להמשך לימודים גבוהים

 STEM-ההנדסה ולהצלחה בקריירות במקצועות ה, המדע

לחזק תפיסת מסוגלות 

העניין והמוטיבציה, לחזק את הזהות המדעית 

ובמתן מענה בהעמקה , מספקים לימודי מדעים ברמה מתקדמת

המותאם לתלמידים מוכשרים ובעלי מוטיבציה המתעניינים  

 הנדסה ומתמטיקה, טכנולוגיה, מדע: STEM-במקצועות ה

  מספקים הזדמנויות ללמידה ולמחקר עצמאי 

 לתלמידים שרואים עצמם כילדים של  נותנים מענה רגשי וזהותי

 מתמטיקה ומדע

 

Successful K-12 STEM 
Education: Identifying 
Effective Approaches in 
STEM/ Adam Gamoran et 
al., National Research 
Council. (2011)  

הגורמים החשובים  
להצלחתו של בית ספר  

למדעים הם איכות  
ההוראה וההתנסויות של 

 התלמידים

 

Adam Gamoran et al., National Research Council. (2011). Successful K-12 STEM Education: 

Identifying Effective Approaches in STEM.  



 הגברת המוטיבציה והעניין לעסוק במדע

אסטרטגיות הננקטות בבתי ספר למדעים ואשר נמצאו במתאם 

 לבחירה בלימודים גבוהים במקצועות מדע

What works – Lessons from a research study of specialized science high school graduates.  

Almarode, J., Subotnik R., Lee, G.M. (2016) Gifted Child Today 39(4). 

 הוראה מעניינת המכוונת להבנה עמוקה של התוכן

בקצב מתאים ובאופן המאפשר לתלמידים לקיים  , המדעי

דיאלוג עם המורה שלהם ולבנות ביטחון ומסוגלות  

 בפעילויות המדעיות והטכנולוגיות שלהם

מורים שעושים הקשרים מהמדע לתחומי ה-STEM  

 ולתחומים אחרים

   מורים המעודדים דיאלוג פתוח וביקורת של התלמידים 

 האמיתיהעולם "התנסויות מדעיות בסביבות של" 

 

 



תיק תכניות "ל על "מדבר המנכ

 ":לימודים

לתכנן את התהליך הלימודי  ...

והחינוכי ביעילות מרבית תוך כדי 

מיומנויות  , יצירת קשרים בין ידע

 .וערכים





תפקידו העדכני של המורה  "...
הוא נועד לתווך את הידע 

חשיבה  , לעודד יצירתיות, לתלמיד
מוטיבציה , סקרנות, מסדר גבוה

את כל אלו  . ללמידה ואחריות
ניתן להשיג באמצעות הקניית  

 ..."מיומנויות למידה



מודעות לבחירה ולאופן השימוש . הוראת מיומנויות מפורשת
במיומנות מחזק את הבנת התלמידים לגבי המיומנות ואת הסיכוי 

 שישתמשו בה שוב באופן מושכל

 היא חשובה שכן לא ניתן לחשוב  הוראת מיומנויות בהקשר התוכני
בניסיונות לפתור . לעומק על בעיה ללא ידע על התוכן אליו היא קשורה

בעיות בנושאים שאינם מוכרים נעשה שימוש בשיטות כלליות 
לאסטרטגיות שטחיות כאלו יש הצלחה  . ובחשיבה לא ספציפית

 מוגבלת



משלבת ידע  , גישת הוראה המאורגנת סביב לנושא רלוונטי
מדגישה את הקשר בין מדע , מדיסציפלינות מדעיות שונות

לטכנולוגיה ומפרטת יישומים טכנולוגיים של עקרונות 
 אנרגיה ואדם, לדוגמה. מדעיים

STEM – מדע וטכנולוגיה 

 

 :  ביקורת
תחומיים עצמאיים ובלתי  -ארגון הלימוד סביב נושאים רב

תלויים במבנה תחום דעת מסוים יגרום לכך שלא ניתן  
,  המבנה הלוגי, יהיה ללמוד ולהפנים את הריבוד המדעי
 .המסגרת והאחידות של כל דיסציפלינה

  חסרון במבנה דעת מוגדר היטב עליו ניתן לבנות קוריקולום
 וסילבוס

  לא ברור מי המורים ומה צריכה להיות התמחותם
 המקצועית

 יש חשש כי הדיון בבעיות חברתיות ומוסריות יבוא על
 חשבון לימוד העקרונות המדעיים

, כחלק מהמלצות דוח הררי
הונהג מקצוע לימוד חדש  

מדע  : "בחטיבה העליונה
"  וטכנולוגיה בחברה המודרנית

במקצוע זה מיושמים  (. ב"מוט)
והגישה " מדע לכול"עקרונות 

 הרב תחומית

המקצוע מוצע לתלמידים  
שבחרו שלא להתמחות  

 במדעים



 המדע כערך
אובייקטיביות ושיפוט ללא משוא פנים בתהליכי הייצור  . גישה רציונלית, ספקנות וסקרנות

 והאימות של הידע
התוצר המדעי הוא תמיד  , בעוד ישנם מרכיבים רגשיים וחברתיים במהלך העשייה המדעית

 .רציונלי ואובייקטיבי
אמירת אמת פוזיטיביסטית 
פרסום המחקר ברבים לאחר תהליך של שיפוט עמיתים: נתינת מתנות 
פיתוח סקרנות ורצון להרחבת הידע ולהעמקתו בתחום המקצוע. 
אחריות, דייקנות, סדר, דיוק: פיתוח הרגלי עבודה כגון. 

 אתיקה ומוסר
פיתוח מודעות אתית ומוסרית ביחס להשלכות חברתיות וסביבתיות של מדע וטכנולוגיה. 
טבע הארץ ואתריה, פיתוח יחס חיובי תחושת שייכות ואחריות כלפי הסביבה הקרובה. 
בריאות ואיכות חיים, פיתוח מודעות להרגלי שמירה על היגיינה. 

(1998) 2009תל אביב , הוצאת רסלינג. סטיבן שייפין, המהפכה המדעית  
 



מיקוד בעקרונות גדולים וברעיונות מרכזיים 

יחידות העמקה שהמורים יכולים לבחור 

פיתוח תכנית לימודים חדשה 





 איך לומדים מדעים בעולם. 2018. רחל ממלוק, בלונדררון 

 נלמדים לחוד

נלמדים  
באופן  

 אינטגרטיבי

כיום בישראל המדעים הופרדו ואינם נלמדים באופן אינטגרטיבי אולם מלמד אותם  
 כ מורה למדעים או לביולוגיה"בד, מורה אחד
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 ע"בחטובחירה ' אולם בישראל הוא שייך למדעי החברה ומהווה מקצוע ליבה עד כיתה ט, במדינות מסוימות גיאוגרפיה נחשב מקצוע מדעי* 


