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 2פי5יוזמת 

 בפריפריה STEMהבעיה המערכתית לצורך מיצוי פוטנציאל מצוינות בתחומי 

 בעבודה מסמך

אזורים, יישובים, ושכונות הנמצאים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל אינם מצליחים 

למצות את פוטנציאל המצוינות של תלמידים ותלמידות בתחומי המתמטיקה, פיסיקה, כימיה 

 וטכנולוגיה. 

 פריפריה

 סוגי קטגוריות למיצוי פוטנציאל מצוינות  3ערכנו הבחנה בין 

 פריפריה גאוגרפית .1

 פריפריה חברתית .2

 פריפריה גאוגרפית וחברתית .3

 נוצרה הבנה שאלו תופעות חברתיות עם מאפיינים משותפים ושונים בהקשר של הבעיה. 

הבעיה המתוארת להלן מתייחסת לפריפריה חברתית ולפריפריה גאוגרפית וחברתית. הבעיה 

ממקורות ידע ומהון מאפייני המרחק הפיזי  –מחריפה כשמדובר בפריפריה גאוגרפית וחברתית 

תרבותי וכלכלי כמו גם קיומן של קהילות קטנות וישובים קטנים פזורים מחריפים את הבעיה 

 מערך פתרון ייחודי.  יםומחייב

הניתוח שלהלן מתבסס על מרכיבי בעיה מערכתית: מודלים מנטליים, תבניות התנהגות, מבנים 

 מערכתיים וקשרי הגומלין ביניהם )על בסיס מודל החשיבה המערכתית של פיטר סנג'י(.

 

 המרכיבים המרכזיים העומדים בבסיס הבעיה כוללים:

 .פריה חברתית וגאוגרפיתמודלים מנטליים של תלמידים, מורים, הורים ומנהלים בפרי .1

 .תבניות התנהגות של תלמידים, מורים, הורים ומנהלים בפריפריה חברתית וגאוגרפית .2

 .מבנים מערכתיים בפריפריה חברתית וגאוגרפית .3

 .קשרי גומלין בין המרכיבים השונים .4

 

 מודלים מנטליים: .1

אוגרפית בקרב המודלים המנטליים המרכזיים שעלו כמאפיינים מהותיים בפריפריה חברתית ג

 תלמידים, הורים, מורים ומנהלי בתי ספר הם:

היעדר תמונת עתיד או חלום. חוסר היכולת לבנות אופק אישי ובכלל זה לייצר קשר ברור בין  •

 ות על העתיד המקצועי והאישי שלוהבחירות של התלמיד בתיכון להשלכ

 היעדר תחושת מסוגלות •
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חזקות ויותר סגורות בפריפריה גאוגרפית / חברתית גאוגרפית מודלים מנטליים המאפיינים קהילות 

 )קיבוצים, קהילות דתיות ועוד(:

  התנגדות למצוינות במתמטיקה ובמדעים המתבססת על סולם ערכים אחר הדוגל בכך שמצוינות

במדעים מקדמת השגיות ותחרותיות ומנוגדת לתפיסת עולם המובילה ומטפחת ערכים כגון 

 ומאנייםוהחברתיים 

 

 מודלים מנטליים של חלק מהמורים ומהמנהלים בפריפריה חברתית גאוגרפית :

  כולם מצוינים באותה המידה. )יתכן שנשען על חשש  -תפיסה של העדפה להומוגניות

 (להתמודדות עם הורים ותלמידים סביב שונות בביצועים

 

 הנפוצים כיום בכל הארץ, ביניהם:מודלים אלו נתמכים בתשתית רחבה יותר של מודלים מנטליים 

" מה יוצא לי מזה? " כתפיסת פעולה של התלמיד, המורה, המנהל וההורה.  –שיקולי כדאיות  •

 ות לעצמו מסלול בתחומים המדעייםהתלמיד לא מבין מדוע כדאי לו להשקיע ולבנ

מצוינות במתמטיקה ובמדעים דורשת מאמץ. התפיסה של התלמיד,  –המאמץ נתפס כעול  •

 רה והמנהל הרווחת היא הפחתת מאמץמורה, ההוה

עלולה   STEM-מודלים מנטליים של מורים ומנהלים: תפיסה שהובילה למצוינות במקצועות ה •

נגדות למיקוד במטרה חינוכית לבוא על חשבון מצוינות במדעי הרוח והמגמות ההומניות. הת

 אחת

ת להפחתת ערך של שאר תפיסה בקרב מורים שאינם מהמדעים שהאדרה של המדעים גורמ •

 המקצועות עד חשש שהמקצועות שלהם "ילכו לאיבוד"

 

 תבניות התנהגות .2

  מורים, הורים, מנהלים והמנהיגות המקומית, תבניות התנהגות בקרב תלמידים

 התנהגויות הקשורות לשיקולים כלכליים:

  לעיתים קרובות אין כדאיות כלכלית למורה ללמד למצוינות במתימטיקה ובמדעים, ולמנהל לתכנן

ולהוביל את בית הספר למצוינות במתימטיקה ובמדעים, ועל כן נוצרת  תרבות בית ספרית 

 שאינה תומכת בעידוד מצוינות

 ת רווחה ושוטף על ניהול ברשויות המקומיות ובבתי הספר לעיתים קרובות מכוון לטיפול בסוגיו

 מצוינותחשבון ניהול הממוקד ומכוון לעידוד 

 התנהגויות הקשורות למדיניות:

  קיימת הקצאה של משאבים ותכניות בפריפריה אבל ניכר חוסר תכלול של משאבים, תכניות

ושיתופי פעולה בקרב הרשות המקומית ומנהלי בתי הספר. למרות המשאבים,  במקרים רבים 

 אסיבית ולא מעורבת בתהליך ובתוכןורשויות היא פ  לים מוריםההתנהגות של מנה
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  .תהליכי הלמידה בבתי הספר היסודי ובחטיבת הביניים משפיעים על תהליכי הלמידה בתיכון

מפקחי משרד החינוך ואגפי חינוך ברשויות בחלק מהמקומות בפריפריה החברתית גאוגרפית 

ך שהיסודי יעמוד בדרישות וך בין החטיבה ליסודי כהתיו -אינם פועלים לקדם את "עקרון הרצף" 

 החטיבה

 התנהגויות הקשורות למרחק פיזי:

  מרחק פיזי ממקורות הכשרה מקצועית מפחית את כמות המורים שהולכים באופן עקבי ומתמשך

 רות מקצועיות בתחומים הרלוונטייםלהכש

 

צות כיום בכל הארץ, תבניות אלו נתמכות בתשתית רחבה יותר של תבניות התנהגות הנפו

 –ביניהם 

  יחידות במתימטיקה ובמדעים 4-5תלמידים בוחרים פחות מגמות 

  יחידות 5ברמת פחות מורים בוחרים ללמד 

  יחידות במתמטיקה ובמדעים 4-5מנהלים מעודדים ומקדמים פחות מגמות של 

  מאשר לבגרות ניהול של הרשות המקומית, מנהלי בתי ספר ומורים מכוון לזכאות לבגרות יותר

 איכותית

  לעיתים קרובות נמצא מנהלים פועלים ל"השטיח" פערים בין תלמידים בשכבות הלימוד ולכן

 הקבצות, עידוד מצוינות וכיו"בימנעו קיומה של דיפרנציאציה כגון 

 

 מבנים מערכתיים ברמה המקומית והלאומית:  .3

 הכשרות מקצועיות ומורים:

  ,בפריפריה הגיאוגרפית קיים קושי ייחודי בשל מרחק ממקורות משאבים, ממרכזי למידה, מחקר

)למשל: במתמטיקה  למוריםבעיית נגישות להכשרות מקצועיות  –ידע ותרבות, וממרכזי ממשל 

 הכשרות מתבצעות רק במכון וייצמן(

 מבנה בית הספר ותכנית הלימודים:

 פריפריה למצוינות במדעים ומתימטיקה הוא קטן וכך באופן נושאים כלכליים: מספר התלמידים ב

 הלהרכיב משרה מלאמערכתי קשה למורה 

 םמבנה בית הספר לא תומך במצוינות במדעי 

 

מבנים אלו נתמכים בתשתית רחבה יותר של מבנים מערכתיים הנפוצים כיום בכל הארץ, 

  -ביניהם

 %50  ללימוד מצוינות במתמטיקה ובמדעים. מהמורים כיום בפועל אינם בעלי ההכשרה המצופה

, תעודת הוראה ההכשרה המצופה היא של תואר שני בתחומים הרלוונטיים, קורס מקצועי בתחום

החרפה בפריפריה חברתית . מחסור במורים עם הכשרה רלוונטית בארץ בכלל ובורישיון הוראה

 וגאוגרפית

 יסודייםלא קיימים מסלולים להכשרת מורים למתמטיקה לבתי הספר ה 
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  יחידות  5שיקולי מערכת טכניים: מבנה תכנית הלימוד בבית הספר לא מאפשר ללמוד

יחידות במקצועות הומניים כגון תנ"ך ובכך יש חסם לשילוב מסוג זה. לעומת  5מתימטיקה עם 

 זאת מבנה המערכת תומך ומעודד את השילוב של מתימטיקה ופיזיקה

 של מנהלי בתי ספר שהרקע שלהם הוא במדעים  מאפייני המנהלים: אחוז נמוך יחסית

 יסת חשיבות המקצוע והחיבור אליוובמתימטיקה. משפיע על תפ

 מדיניות המשרד החינוך: בתי ספר נמדדים על % הזכאות לבגרות ולא על % בגרות איכותית 

 

 דוגמאות לקשרי גומלין בין הרכיבים השונים:

כדאיות וחוסר תמונת עתיד או חלום קשורים שיקולי  ,מודלים מנטליים של הפחתת מאמץ •

 חומי מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיהלבחירות ההתנהגותיות של תלמידים: לא לבחור מסלול בת

המבנה המערכתי של בתי הספר ומדיניות של זכאות לבגרות מזינה את המודלים המנטליים של  •

ומקדמת תלמידים, מורים הפחתת מאמץ במיצוי פוטנציאל מצוינות במדעים ובמתמטיקה 

 קבל בגרות ופחות להשקיע במצוינותומנהלים לעשות את המינימום הנדרש כדי ל

 

  

 


