


הרצאות מהנדסים תורמות למוטיבצית תלמידים דרך חיבור הלימודים בתיכון לקריירה בעתיד
מוטיבציה ומסוגלות תלמידים

תלמידים ומורים אחרי הרצאת מהנדס בכיתה ט'

 "בכוונתי לבחור במתמטיקה

5 יחידות בתיכון"

 "הבנתי שמשתלם ללמוד

בתיכון מקצועות מדעיים 

טכנולוגיים בכדי להגיע 

לתפקידים משמעותיים בעתיד"

"להרצאת המהנדס השפעה על 

הגברת המוטיבציה של התלמידים 

לבחור מגמות מדעיות-טכנולוגיות 

ברמה מוגברת"

87% מהמורים 77% מהתלמידים 74% מהתלמידים



מצטרפות בעקבות קמפיין 
״לתת חמש״

 קואליציות החברות העיסקיות
הפלטפורמה לקמפיין ״לתת חמש״

חברות שותפות 
בתחילת היוזמה

רשת השותפים
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היעד: להגיע לכל בתי הספר 
המלמדים 5 יחידות מתמטיקה



הרצאות וסיורים בבתי ספר
צפי לשנת תשע"ו

בתי ספר 
לפי אזורים 

גאוגרפים

בתי ספר 
לפי מגזרים
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מרכז וירושלים
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5
בדואי

360 מהנדסים מתנדבים מחברות ההי טק, מתוכם 40 דוברי ערבית



מגזר ציבורי
משרד החינוך, מנהלי בית 

ספר, מורים, תלמידים, 
משרד הבטחון, צה״ל, 

השלטון המקומי 

רשת השותפים

  

מגזר עסקי
חברות עסקיות 

ותעשייה

מגזר שלישי
קרנות, עמותות מוזיאוני 

מדע, אוניברסיטאות 
ומכללות, בתי ספר



 תהליך מיון
שאלון < קו"ח < מפגש 

חשיפה < ראיון אישי

ארגונים

תומכי הוראה לקידום לימודי מתמטיקה ומדעים

1,000 
פניות

820 
רלבנטיים

430 
 נרשמו למפגשי
חשיפה וראיונות יחידים

מיוזמה לתכנית לאומית - הצלחת הקמפיין

25 
כבר הפיצו 

קול קורא
גוייסו 

עובדים
קשר נמשך 

ומתרחב



תומכי הוראה לקידום לימודי מתמטיקה ומדעים

220128 ++=
72420 ותיקים

 סך הכל

 ליווי הכשרה חיבור
שוטף

 גיוס בתי ספר 
 )80-90(

גיוס 
מורים

שלבי התהליך

 העדפות
המתנדבים 

בכיתות/בתהליכי שיבוץ



תומכי הוראה לקידום לימודי מתמטיקה ומדעים

מודעות 
ציבורית

פריסה ארצית, 
פריפריה, למעלה 

מ 50 ישובים 
חברה ערבית

שיח חדש 
עם המנהלים 

והמורים

הישגי הקמפיין



"תודה שהיית כל כולך עבור התלמידים, תמיד 
עם המון סבלנות ורצון להעמיק את ההבנה. 

ידעתי שיש לי על מי לסמוך והיית לי לעזר רב 
בתחושה שאני לא לבד."

 "תודה שפתחת בפני את הדלת לעולם לאחר. 
עולם בו עמלים וטורחים יום יום עבור השגת 

מטרות של אנשים אחרים, עולם שבו רק לאחר 
עבודה רבה וזמן ממושך מתחילים לראות

  את הפירות".

מורה

מתנדב

שמונה מסלולי הכשרה:  אורנים)2(, אחוה, דוד ילין, לוינסקי)4(



- תודה - 


