
מוטיבציה 
ומסוגלות 

מנהלים מקדמים סביבה בית 
ספרית מעודדת מצוינות

תכנים ושיטות הוראה רלוונטיים

מיצוב וחיזוק מעמד המורה

מדיניות תומכת

מודעות ציבורית

ידע 
ומיומנות 

מיצוי 
פוטנציאל 
הלומדים 

מצוינות 
דיסציפלינרית

מצוינות 
פדגוגית

חתירה
לפיתוח אישי 

והובלה 

הרחבת מעגל המועמדים להוראה עם   
נתוני פתיחה גבוהים המקבלים הכשרה  

ל–BA/BSc אוניברסיטאי בדיסציפלינה  

הגדלת מספר המורים המלמדים רמת  
BA/BSc מצוינות, שהם לפחות ברמת  

אוניברסיטאי בדיסציפלינה   

הרחבת מעגל בעלי תעודת הוראה     
דיסציפלינרית לחינוך העל יסודי  

מורים מתחילים מקבלים ליווי וחניכה     
מתאימים ומעודדי התמדה  

מורים מתחילים ומנוסים חברים דרך קבע    
בקהילת מורים דיסציפלינרית, בית ספרית    

או אזורית  

תחושת ביטחון ביכולת לתמוך בתלמידים  
ברמת מצוינות  

תלמידיהם מתמידים ומצליחים  
ברמת מצוינות  

העמקת התפתחות מקצועית המתאימה    
לאתגרי ההוראה ברמת מצוינות  

חיזוק היכולת של מורים מצוינים לאמץ    
תפקידי הובלה ברמה בית ספרית, איזורית,    

או מערכתית  

מטרות 
היוזמה לגבי 

מורים

הגדלת מספר 
המורים הבוחרים 

ומתמידים 
בהוראת 

מתמטיקה ומדעים 
ברמת מצוינות

הגדלת מספר 
המורים 

למתמטיקה 
ומדעים שהינם 
בעלי הכשרה 

ומיומנויות להוראה 
איכותית ורלוונטית

הרחבת מעגל  
הבוחרים בלימודי     
התחום ברמת מצוינות  

הרחבת מעגל  
המתמידים בלימודי     
התחום ברמת מצוינות  

העמקת ידע  
ברמת מצוינות  
ושיפור הישגים  

הרחבת התנסות  
במשימות מקדמות     

  מיומנויות חקר
וחשיבה גבוהות  

עידוד סקרנות, מוטיבציה  
והכרה בחשיבות לימודי  

התחום בקרב תלמידים והוריהם  

חיזוק מסוגלות ותחושת מסוגלות  
לעמוד באתגר הלימודים ברמת מצוינות  

בניית תמונת עתיד להמשך  
לימודים וקריירה בתחום   

מטרות 
היוזמה לגבי 

תלמידים

הכפלת מספר 
הניגשים ומצליחים 

ברמת 5 יחידות 
לימוד מקרב כלל 
התלמידים במרכז 

ובפריפריה 

גידול בהיקף 
המפגינים 

מיומנויות חקר 
וחשיבה גבוהות 

מקרב כלל 
התלמידים במרכז 

ובפריפריה

מפת הדרכים להרחבת מעגל המצוינות במתמטיקה, פיסיקה, כימיה וטכנולוגיה

COLLECTIVE
IMPACT

מענה מתאים 
לכל תלמיד

י"ב
מממשים 
ומגשימים

המועמדים
מתאימים

המתכשרים    
מקבלים 
הכשרה 
מתאימה

המתחילים
מקבלים ליווי 

ומתמידים

המנוסים
מתפתחים 

ומרחיבים את 
מעגל המצוינות

המובילים
מחזקים ומנהיגים 

את מעגל 
המצוינות

י’-י"א
מתמידים 
ומצליחים

מוריםתלמידים

ט'
רוצים 

ומסוגלים

ז'-ח'
היקפים 
גדולים

y=x2-3x



הכפלת מספר הניגשים ומצליחים ברמת 5 יחידות 
לימוד מקרב כלל התלמידים במרכז ובפריפריה 

גידול בהיקף המפגינים מיומנויות חקר וחשיבה 
גבוהות מקרב כלל התלמידים במרכז ובפריפריה

הגדלת מספר המורים הבוחרים ומתמידים בהוראת 
מתמטיקה ומדעים ברמת מצוינות

הגדלת מספר המורים למתמטיקה ומדעים שהינם 
בעלי הכשרה ומיומנויות להוראה איכותית ורלוונטית

הייעודהחזון

הצבנו לעצמנו מטרה: בשנת 2025 ישראל עתידה 
להימנות בין חמש עשרה המדינות המובילות בעולם 

באיכות החינוך, בתחומי המתמטיקה, המדעים 
והטכנולוגיה.

הגשמתה של מטרה זו תצמצם פערים, תקדם את 
פיתוח המדע, תחזק את הביטחון, תביא לשיפור 

באיכות החיים  ותציב את ישראל בעמדה של זינוק, 
לקראת הרבע השני של המאה ה-21.

הכפלת מספר הלומדים בהצלחה ומפגינים 
מיומנויות חקר וחשיבה גבוהות, במגמות 

המתמטיקה, פיסיקה, כימיה וההנדסה בבתי 
הספר התיכוניים בישראל.

תוך עשר שנים, לפחות 20 אחוזים מהתלמידים 
בכל מחזור יעמדו במדדי המצוינות בסטנדרטים 

הארציים והבינלאומיים.

אנחנו רואים את ייעודנו ביכולת לאפשר 
לתלמידות ותלמידים רבים, מכל המגזרים 

ושכבות האוכלוסייה, לממש את זכותם ללימודים 
ברמת מצוינות.

אנחנו מאמינים שזוהי הדרך לפתוח בפניהם 
הזדמנויות לחיים רצופים בהצלחה, שגשוג 

ותרומה.

המשימה המשותפת

y=x2-3x

COLLECTIVE
IMPACT

היוזמה המשותפת להרחבת מעגל המצוינות במתמטיקה, פיסיקה, כימיה וטכנולוגיה

מטרות היוזמה 
לגבי תלמידים

מטרות היוזמה 
לגבי מורים

1

2

1

2


